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Sipusaaren seurakuntakoti
Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki

Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli
rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti peruskorjattiin vuonna 2000
ja korjauksen suunnittelivat Keijo Kalteva ja Timo Ruohola.
Seurakuntasaliin mahtuu n. 60 henkilöä.

Esteetön sisäänpääsy

Inva-wc

1. Saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä

Paikallisliikenteen reitit 2 ja 3 ajavat Sipusaarentien kautta ja pysäkki on
seurakuntakodin lähellä. Kts. aikataulut ja reitit www.riihimaki.fi/palvelut/
liikenne-ja-kadut/joukkoliikenne/aikataulut-ja-reitit

2. Saavutettavuus henkilöautolla

Rakennuksen edessä Sipusaarentiellä pysäköinti on sallittu vain saattoliikennettä varten aamulla 30 min kello 7 ja 10 välillä. Muulloin pysäköinti on liikennemerkillä kielletty. Itse tontilla pysäköinnille ei ole varattu tiloja. Myöskään erillistä
inva-pysäköintipaikkaa ei ole. Lähin pysäköinti tapahtuu puiston toisella puolella
Ilomäentiellä. Seurakuntakoti sijaitsee tasaisella tontilla puiston laidassa. Kulku
rakennuksen pääovelle tapahtuu Sipusaarentieltä lähes vaakatasoisen, katetun
kivipintaisen pihaväylän kautta. Saattoliikenne taksilla tai henkilöautolla on
mahdollista pihalle aivan pääoven eteen.

3. Sisäänpääsy
Pääovella on ovikello. Itse ovi on normaali käsin avattava ulko-ovi. Ovessa on pitkä
pystysuorassa oleva ripa. Oven edessä on ritilästä muodostuva 30 mm kynnys.
Ulko-oven ja tuulikaapin oven avaaminen on melko raskasta. Tuulikaappi on
sinänsä tilava, mutta sisäovea ei saa lukittua auki, vaan pumppu sulkee heti oven.
Kadulta pääovelle johtavaa rakennuksen mittaista kivilaatoilla päälystettyä 		
katettua väylää ei ole varustettu käsijohteella.
Keittiöön, alakertaan ja erilliseen asuntoon on erilliset ovet, mutta niiden 			
edessä on 150 mm porras. Alakerran kerhotilan oven takana ovat jyrkät raput 		
alas kellarikerrokseen.
Rakennuksen katutasossa olevassa kerroksessa on tilava eteisaula, 			
seurakuntasali, pari kerhohuonetta, keittiö ja wc-tilat.
Rakennuksen alakerta on täysin esteellinen. Siellä on kerhohuoneita, pieni keittiö,
wc, hiljentymishuone ja seurakunnan pienoisrautatiekerhon hienot tilat.

4. Eteisaula
Eteisaula on tilava, valaistuksen tehoa voidaan säätää, kynnyksiä huoneisiin
tai wc-tiloihin ei ole ja vaatenaulakoissa on ripustuskoukkuja eri korkeuksilla.
		
Eteisaulan toisessa päässä ovat jyrkät raput kellarikerrokseen.
Rappukuilun edessä on ns. turvaportti.
Eteisaulassa on kolme wc-tilaa, joista yksi on yhdistetty inva-wc ja 			
lastenhoitohuone. WC on tilava, lastenhoitopöytä nousee ylös seinälle.
Seinällä oleva peili on iso ja ulottuu riittävän alas. Lavuaari ja wc-istuin on 		
varustettu kaiteilla, kaide tosin istuttaessa vain vasemmalle kädelle.
Oikea käsi ulottuu juuri ja juuri lavuaarin kaiteeseen. Avustaja ei kuitenkaan
pääse istuimen taakse. Kuitenkin varsin toimiva inva-wc.
		
Miesten ja naisten wc:t ovat myöskin melko tilavia pesualtaan edessä,
mutta wc-istuimet ovat omissa ahtaissa kopeissaan.

Inva-wc sijaitsee aulassa, sisääntulon läheisyydessä.
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5. Seurakuntasali
Rakennuksen salitilaan siirrytään leveän oven kautta. Kynnyksiä ei ole.
Salin valaistus on hyvä ja sen tehoa voidaan säätää.
Tilassa on pysyvä äänentoistojärjestelmä, mutta induktiosilmukkaa ei ole.
Salissa on pöytiä ja tuoleja. Osa tuoleista on varustettu käsinojalla, kaksi 			
tuolia on normaalia korkeampia ja tilassa on saatavilla koroketyyny.
Isotekstisiä virsikirjoja on saatavilla.

6. Keittiö
Salin vieressä on normaali laitoskeittiö.

7. Alakerta
Rakennuksen kellarikerros on täysin esteellinen. Sinne johtaa kahdesta 			
suunnasta pitkät ja jyrkät raput. Mitään hissiratkaisua ei ole.

