ESTEETTÖMYYDEN TARKISTUSLISTA GOLFYHTEISÖILLE
SUOMEN HCP GOLF RY 2017
Kentän nimi: ______________________________________________________________________
Selvityksen tekijät: _________________________________________________________________
Tämän tarkistuslistan tavoitteena on helpottaa golfkenttien kenttätoimikuntien ja vastaavien työtä,
kun he arvioivat golfympäristön (parkkipaikka, klubi, harjoituskenttä, kenttä) sopivuutta esimerkiksi
liikuntarajoitteisten pelaajien pelaamista varten. Tavoitteena on löytää yksinkertaisen tarkistuslistan
avulla kohteita, jotka tarvitsevat parannustoimenpiteitä, jotta liikuntarajoitteisten pelaajien
pelaaminen helpottuisi tai mahdollistuisi.
PYSÄKÖINTI
Esteetön pysäköinti on järjestetty...........................................................Kyllä

..............Ei 

PÄÄPARKKIPAIKKA JA TULO PÄÄSISÄÄNKÄYNNILLE
Parkkipaikan opastustaulut näkyvät......................................................Kyllä
Parkkialueen maapohja on tasainen......................................................Kyllä
Golfkärryjä on parkkialueella....................................................................Kyllä
Tulotien maapohja on tasainen...............................................................Kyllä
Tuloväylät on asvaltoitu..............................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei







PÄÄSISÄÄNKÄYNTI, Ilmoittautuminen
Esteetön sisäänkäynti..................................................................................Kyllä
Rappuja on......................................................................................................Kyllä
Tarvittavat kaiteet on...................................................................................Kyllä
Automaattinen ovi........................................................................................Kyllä
Ovikello.............................................................................................................Kyllä
Vapaata tilaa oven avautumispuolella...................................................Kyllä
Ovi painava avattaessa................................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
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MUU SISÄÄNKÄYNTI
Esteetön sisäänkäynti on............................................................................Kyllä
Rappuja on......................................................................................................Kyllä
Tarvittavat kaiteet on...................................................................................Kyllä
Automaattinen ovi on.................................................................................Kyllä
Ovikello.............................................................................................................Kyllä
Vapaata tilaa oven avautumispuolella on............................................Kyllä
Ovi on painava avattaessa.........................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei

HISSI
Hissi on..............................................................................................................Kyllä

..............Ei 

VESSA
Esteetön vessa on..........................................................................................Kyllä
Käsinojat pöntön yhteydessä on.............................................................Kyllä
Kynnyksiä on...................................................................................................Kyllä
Itsestään sulkeutuva ovi on.......................................................................Kyllä
Lankavedin (vetokahva) oven sisäpuolella on....................................Kyllä
Toimiva hälytysjärjestelmä on..................................................................Kyllä
Opaste (kyltti) on...........................................................................................Kyllä
Automaattivalo on........................................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei










CADDIEMASTERIN VASTAANOTTOTISKI
Rappusia on.....................................................................................................Kyllä
Laskettu asiakastiski on...............................................................................Kyllä
Polvitilaa tiskin alla on.................................................................................Kyllä
Induktio silmukka + opaste on.................................................................Kyllä
Defibrillaattori on..........................................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei







RAVINTOLATILAT
Rappusia on.....................................................................................................Kyllä
Kaiteet on.........................................................................................................Kyllä
Tasoeroja on....................................................................................................Kyllä
Kynnyksiä on...................................................................................................Kyllä
Polvitilaa pöytien alla on............................................................................Kyllä
Kassa, laskettu asiakastiski.........................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei








ERILLINEN LIIKETILA
Rappusia on.....................................................................................................Kyllä
Kaiteet on.........................................................................................................Kyllä
Tasoeroja on....................................................................................................Kyllä
Kynnyksiä on...................................................................................................Kyllä
Polvitilaa pöytien alla on............................................................................Kyllä
Kassa, käveleville ja istuville......................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
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PUKUHUONEET
Opastus on selkeä.........................................................................................Kyllä
Pääsy tiloihin on hyvä..................................................................................Kyllä
Rappusia on.....................................................................................................Kyllä
Kaiteet on.........................................................................................................Kyllä
Lattiapinnat ovat liukkaat..........................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei







SAUNATILAT
Liikuntarajoitteinen voi käyttää...............................................................Kyllä
Tarvittavat kaiteet on...................................................................................Kyllä
Tukevat, matalat askelmat.........................................................................Kyllä
Kaiteet kiukaan ympärillä on....................................................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei






HARJOITUSALUE
Opastus alueelle on selkeä........................................................................Kyllä
Harjoitusalue on esteetön..........................................................................Kyllä
Palloautomaatille tulo on esteetön........................................................Kyllä
(On pyörätuoligolffarin käytettävissä)

..............Ei 
..............Ei 
..............Ei 

GOLFKENTTÄ
Sopii liikkumisesteisille...............................................................................Kyllä
Bunkkereiden jokin reuna on loivennettu...........................................Kyllä
Tiiauspaikoille pääsy on esteetöntä.......................................................Kyllä
Kenttävessoihin pääsy on esteetöntä (luiska).....................................Kyllä
Kenttävessoihin kulku portaiden kautta on........................................Kyllä
Tarvittavat vessan portaiden kaiteet on...............................................Kyllä

..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei
..............Ei

GOLFAUTOJA
Golfautoja on vuokrattavissa....................................................................Kyllä

..............Ei 
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MIETITTÄVÄKSI
Parkkipaikka ja vammaispysäköinti: Parkkipaikalla pitäisi olla tila varattuna vammaispysäköintiä
varten. Parkkipaikan tulisi olla mahdollisimman lähellä sisääntuloa, enintään 25m päässä siitä. Pysäköinti
ruutu tulisi olla vähintään 3.6m leveä, jotta mahtuisi käsittelemään pyörätuolia esteettä. Parkkipaikan
maanpinnan tulisi olla asvalttia tai maanpinnan tulisi olla niin kovan ja tasaisen kuin mahdollista.
Jos pinta asvalttia, niin esteetön parkkipaikka logo kannattaisi maalata asvalttiin.
Sisääntulo, vastaanotto: Saapuminen vastaanottoon tulisi tapahtua ilman esteitä kuten kynnyksiä
tai rappusia. Jos on kynnyksiä tai reunakivetyksiä jotka ovat yli 2 cm korkeita, pitäisi olla silloin luiskia.
Tarvittavat kaiteet pitää rakentaa. Luiskan (ulkotilassa) kaltevuus ei saa olla enempää kuin 1:12 (5%).
Automaattinen ovenavaus helpottaa asioimista. Ovenleveys pitää olla vähintään 85 cm.
Vastaanotto: Vastaanottotiskin tulisi olla sopiva kaikille asiakkaille. Tiskin korkeus tulisi olla 75 cm.
Plussaa olisi, jos käytössä olisi induktiosilmukka ja hätätilanteita varten defibrallaattori. Kynnykset ja
reunukset huoneistoissa eivät saisi ylittää 2 cm. Ovenleveydet olisi oltava vähintään 80 cm.
Ravintola: Tilan tulisi olla sopiva sekä seisoville että istuville kävijöille. Pöytien vapaata polvitilaa
vähintään 67 cm. Pöytien alla tulisi olla tilaa sen verran että polvet mahtuvat pöydän alle. Kynnykset ja
reunukset eivät saisi olla yli 2cm korkeita.
Golfkauppa: Tulisi olla sen verran tilava, että pyörätuolilla mahtuu ”toimimaan”. Kassan tulisi olla sopiva
kaikille asiakkaille, siis 75 cm korkea.
Pukuhuonetilat ja sauna: Pukuhuonetiloissa ja peseytymistiloissa pitää olla käytettävissä sopivia
apuvälineitä (penkki, palli) peseytymistä varten. Saunatilojen käytettävyyttä helpottaa jos lauteille pääsyä
helpotetaan esimerkiksi tukikaiteiden avulla. Pukuhuoneet tulisi olla suuria ja tilavia jotta niissä voisi
toimia pyörätuolilla kunnolla. Suihkupaikka tulisi olla 1,3m leveä. Käsisuihkulle oltava oma paikka.
Esteetön vessa: Jokaisella klubilla pitää olla esteetön vessa, jonka oven leveys pitää olla vähintään 80
cm leveä. Vapaata kääntymistilaa vähintään 1,5 m. Esteettömässä vessassa tulisi olla ylös nostettavat
käsituet, hälytysjärjestelmä ja lankavedin vessanoven sisäpuolella. Korkeustasolla säädettävä pesuallas
olisi plussaa. Vessan varusteet max. 90 cm korkeudelle lattiasta.
Range / Harjoitusgriini: Kulkuväylien pinta klubirakennuksesta harjoitusalueille tulisi olla asvalttia tai
muuta kovaa materiaalia. Kynnykset ja reunukset rangelle ja harjoitusalueille eivät saisi ylittää 2 cm.
Palloautomaatti tulisi olla korkeudella joka sopisi sekä (istuville) että seisoville pelaajille.
Kenttä: Jos esiintyy rappusia niin niiden rinnalla / vieressä tulisi olla kiinteät luiskat. Siltojen ja kapeiden
kulkureittien tulisi olla vähintään 90cm leveitä. Kenttävessoihin pitäisi myös liikuntarajoitteisten
päästä. Bunkkereissa pitäisi olla vähintään yksi loivennettu reuna. Lyöntipaikoille kulku pitäisi olla
mahdollisimman esteetöntä.
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