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Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä
kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a.
Rakennus valmistui vuonna 1964 ja sen suunnitteli arkkitehti Erkko Virkkunen.
Seurakuntasalissa on noin 400 istumapaikkaa. Etuseinällä on Eija-Liisa Löyttyniemen maalaus
"Kymmenen neitsyttä" ja takaseinällä Riihimäen maatalousnaisten lahjoittama Aini Suomen
suunnittelema ryijy "Onnellinen hetki". Lisäksi salissa on taidekauppias Pentti Wähäjärven
lahjoittama Eero Järnefeltin luonnos Helsingin Johanneksenkirkon alttaritaulusta.
Seurakuntakodissa on myös toinen sali, kerhohuoneita sekä erillisessä rakennuksessa
nuorisotila Narnia, jonka esteellisyyttä ei tässä ole tarkasteltu.
Itse rakennukseen on esteetön sisäänpääsy, ulko-ovi avautuu automaattisesti ja rakennuksen
välittömässä läheisyydessä on kolme vammaisille varattua pysäköintipaikkaa
(kaksi kirkon parkkipaikalla ja yksi toisen kerroksen oven vieressä).

Esteetön sisäänpääsy

Invapysäköinti

Seurakuntakoti on mäellä kirkon vieressä.
Rakennuksessa on kaksi kerrosta, mutta rinneratkaisun ansiosta kumpaankin kerrokseen pääsee
suoraan ulkoa sisälle. Suurin osa tilaisuuksista tapahtuu rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne
on kirkon pysäköintialueen luota varsin toimiva kulkuväylä.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen
ulko-ovelle on selvästi hankalampi
päästä. Sinne on joka suunnasta pitkät raput ja ulko-ovi on raskas avata.
Hämeenkadun varrella olevan
Kalapojanpuiston läpi kulkeva puistokäytävä johtaa tosin suoraan ensimmäisen kerroksen tasanteelle, mutta
polun loppupäässä on melko raskas
nousu.

Toisen kerroksen sisäänkäynti itse rakennukseen on esteetön,
mutta nousu mäelle kirkon parkkialueelle ilman autoa on raskas.

Saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä
Julkiset kulkuyhteydet kirkolle ovat melko huonot. Junat ja kaukoliikenteen linja-autot tulevat rautatieasemalle, josta on noin 500 metrin kävelymatka kirkolle. Palveluliikenteen pysäkki on Hämeenkadulla Kirkon luona. Pysäkiltä johtaa kävelypolku seurakuntakodille sen alakerroksen ulko-ovelle.

Saavutettavuus henkilöautolla
1. Henkilöautolla pääsee aivan kirkon eteen, jossa on pysäköintialue.
Matka seurakuntakodille on noin 50 metriä.
2. Kirkon pysäköintialueella on kaksi invapaikkaa.
3. Pysäköintialueelta on kävely ja saattoliikennettä varten väylä seurakuntakodin
toisen kerroksen ovelle. Oven vieressä on yksi invapaikka ja ovi avautuu automaattisesti.
4. Varsinaiselta katutasolta on neljä eri reittiä seurakuntakodille, mutta rakennus on mäellä,
joten joka suunnasta on joko raput tai jyrkkä nousu oven eteen.
Huonosti liikkuvan kannattaa tulla autolla kirkonmäelle.
5. Saattoliikenne taksilla tapahtuu kirkon pysäköintialueen kautta aivan seurakuntakodin oven
eteen, josta on loiva luiska sisälle toiseen kerrokseen. Tilausbussit eivät mahdu kirkon edessä
olevalle pysäköintialueelle, jos normaalit parkkiruudut ovat käytössä.
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6. Kulkuväylät:
(a) Hämeenkadulta on lyhyt Kalapojankuja niminen kadunpätkä, jonka päästä alkavat pitkät 		
ja jyrkät raput. Rapuissa on käsijohde kummallakin puolella. Raput johtavat alakerran pääovelle ja
tasanteelle, mutta jatkuvat siitä eteenpäin toisen kerroksen tasolle.
(b) Hämeenkadulta puiston läpi vie aluksi loivasti nouseva mutta lopussa jyrkkenevä
puistokäytävä seurakuntakodin ensimmäisen kerroksen pääovelle ja tasanteelle.
(c) Kirkkopolulta on raput seurakuntakodin toisen kerroksen ovelle. Rapuissa on aluksi
käsijohde vasemmalla puolella, mutta tasanteen jälkeen oikealla puolella.
Raput ovat hankalat eivätkä sovellu huonosti liikkuvalle.
(d) Kirkkopolun pysäköintialueelta on jyrkkä asfaltoitu tie kirkon pysäköintialueelle.
Tietä noustessa on oikealla puolella käsijohde.
(e) Kirkon varsinaiselta pysäköintialueelta on tasainen puistotie toisen kerroksen ovelle.

Kirkkopuiston seurakuntakoti
(alakerta)

Sisäänpääsy
Merkittävä osa talon tilaisuuksista tapahtuu
toisessa kerroksessa, jonne on oma esteetön
sisäänkäynti. Tässä kerroksessa on myös vaatenaulakoita ja yksi wc, joten liikuntaesteisen ei
yleensä tarvitse päästä ensimmäiseen kerrokseen. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin kummankin kerroksen varustusta.

Ovi

Eteinen

Ovi

WC

Naulakot

Ensimmäinen kerros (alakerta)

WC

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoovelle on joka suunnasta portaat. Vain melko
jyrkän puistokäytävän kautta ovelle pääsee ilman rappuja. Ovi on raskas avata.

Portaat
yläkertaan

Ensimmäisessä kerroksessa on eteistila, vaatenaulakot, WC:t, yksi luokka tai kerhohuone,
henkilökunnan sosiaalitiloja sekä eteisestä kulku
entiseen päiväkerhotilaan ja partiolaisten kokoustiloihin.
Näihin tiloihin on myös erillinen ulko-ovi ensimmäisen kerroksen tasanteelta. Eteistilasta
on pitkät raput toiseen kerrokseen. Rappujen
käsijohteesta on huono pitää kiinni ja raput ovat
myös liukkaat. Rappujen tumma väritys vaikeuttaa heikkonäköisten havainnointia rapuissa.
Raput ovat kaiken kaikkiaan varsin hankalat
kaikille käyttäjille. Vaatenaulakot on ripustettu
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katosta, joten periaatteessa niiden alla on vapaata tilaa. Naulakot ovat kuitenkin niin
matalalla että niihin voi kolhia päänsä.
Talossa ei ole hissiä kerrosten välillä eikä
alakerran wc:t ole invamitoituksella tehty.

Toinen kerros (yläkerta)
Merkittävin osa talon toiminnallisista tiloista
sijaitsee toisessa kerroksessa, joten toisen
kerroksen ulko-ovi onkin muodostunut pääsisäänkäynniksi.
Tälle ovelle johtaa luiska, jonka kummallakin
sivulla on käsijohteet. Ovi avautuu automaattisesti ja sisään pääsee ilman mainittavia kynnyksiä.
Ulko-oven vieressä on ovikello ja puhelinnumero
vahtimestarille, joka tarvittaessa avustaa sisääntulossa.

Yläkerran aulatila
Aulatila on melko avara, mutta monista kattolampuista huolimatta tumma parketti imee
valaistuksen ja yleisilme on hämärä. Jos ulkoa
kulkeutuu jalkineissa lunta ja kosteutta sisään ja
silloin lattia on todella liukas. Aulatilan keskeltä
alkavat raput alakertaan. Nämä raput muodostavat erityisesti näkövammaisille vaaranpaikan.
Rappuaukkoa on vaikea havaita ja erityisesti
ruuhkatilanteissa putoamisen vaara on olemassa.
Aulatilassa on muutamia vaatenaulakoita, mutta
niiden kapasiteetti ei riitä yleisötilaisuuksien
aikana. Yläkerran ainoa WC sijaitsee ulko-ovesta
katsottuna aulan toisessa päässä. Oven yläpuolella on Inva-WC kyltti. WC-istuimen luona
seinässä on kaksi käsijohdetta, jotka selkeästi
auttavat siellä asiointia. Ovesta mahtuu tavallisella pyörätuolilla sisälle, mutta WC.ssä ei mahdu
kääntymään pyörätuolilla ympäri, vaan sieltä on
peruutettava ulos. Kyseessä on siis kohtuullisen
kokoinen wc, mutta se ei täytä invanormistoa
tiloiltaan tai varustukseltaan.
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Aulatilasta pääsee suoraan ravintolasaliin.
Ovessa on alle 2 cm kynnys.
Rakennuksen missään tilassa ei ole induktiosilmukkaa, mutta ravintolasalissa on kiinteät
äänentoistolaitteet ja pysyvästi jalallinen
mikrofoni. Ne ovat siis aina käytettävissä.
Salin valaistus on säädettävissä ja valaisimet ja
isot ikkunat antavat varsin hyvän valaistuksen
tähän tilaan.
Salissa heti oven vasemmalla puolella on
yksi hieman normaalia korkeampi pöytä ja
kuusi käsinojallista tuolia.

Kerhohuone
Kerhohuoneessa on yksi iso
pöytä ja sen ympärillä käsinojalliset tuolit. Huoneen
valaistus on hyvä.

Ryijysali
Ryijysalissa on normaalisti kaksi
pitkää pöytää. Salissa mahtuu liikkumaan myös apuvälineiden kanssa.
Säädettävä valaistus on hyvä. Salissa
on pysyvä kiinteä äänentoistojärjestelmä ja videovarustus.

Isosali
Isosali on liukuovella yhdistettävissä
ryijysaliin. Salissa on joko kirkkosalin
tyyppisesti penkit ja edessä noin 10
cm korokkeella flyygeli ja lukupulpetti.
Vaihtoehtoisesti sali voidaan kalustaa
ravintolatyyppisesti pöydillä. Salissa
on mustat, hieman pehmustetut ja
melko raskaat istuimet. Niissä ei ole
käsinojia.
Salissa on epäsuora valaistus, joka
valoisaan aikaan on varsin hyvä. Talviaikaan suuressa salissa on jotenkin
hämärä vaikutelma. Sali on kuitenkin
muodoltaan selkeä, joten näkövammaistenkin on siellä melko helppo liikkua. Salissa on äänentoistojärjestelmä.
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Ensimmäisen kerroksen luokka- tai kerhohuone
Tähän tilaan on kaksi askelmaa ja kulku sinne on esteellinen

Ensimmäisen kerroksen takaosan kerhotilat ja väestösuoja
Näihin tiloihin pääsee joko eteistilasta tai luokkatilasta, mutta silloin kummassakin reitissä
edessä on kaksi askelmaa. Tilaan on myös erillinen ulko-ovi, mutta ovelle on hieman hankala
päästä ja oven edessä on yksi askelma. Väestösuojaan, joka on partiolaisten kokoustilana
on vielä pari askelmaa lisää. Kerhosiiven wc:t ovat erittäin ahtaat ja pienet.
Kerhotilat ja väestösuoja ovat selvästi esteelliset.

Näkövammaiset
Talon lattiapinnat ja kalusteet ovat erittäin tummia, joten ne imevät valoa.
Tämä vaikeuttaa näkövammaisten toimintaa seurakuntakodissa. Toisaalta tilat ovat
muodoltaan varsin selkeät, joka taas helpottaa tiloissa liikkumista ja orientoitumista.
Isotekstisiä virsikirjoja on saatavilla.
Suurimman vaaranpaikan aiheuttaa avoin porraskuilu aulan keskellä.

Kuulovammaiset
Rakennuksessa ei ole induktiosilmukkaa. Kaikissa varsinaisissa saleissa
on kiinteät äänentoistolaitteet, jotka osaltaan helpottavat kuuluvuutta.

Liikuntaesteiset
Talon toinen kerros on lähes esteetön. Sinne pääsee helposti sisälle ja siellä pystyy
liikkumaan. Ongelmana on yksi ainoa wc, joka tosin on normaalia suurempi,
mutta sekään ei ole varsinainen inva-wc.

Erityispalvelut
Vahtimestari toimii tarvittaessa avustajana.
Vahtimestarilta saa tarvittaessa istuimeen myös koroketyynyn.
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