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ESTEETTÖMYYSKÄVELY
TI 21.5.2019 KLO 13.00—15.00

• Esteettömyyskävely toteutettiin osana Ylä- ja 

Luoteis-Pirkanmaan

liikenneturvallisuustoimijatyötä.

• Kävely oli kaikille avoin sidosryhmätilaisuus, 

jonne kutsuttiin Ikaalisten vanhus- ja 

vammaisneuvoston jäseniä, viranhaltijoita sekä

lehdistön edustajia.

• Kävelyllä keskityttiin tutustumaan väyliin, joissa

esteettömyysongelmia oli havaittu, mutta

samalla tarkasteltiin myös julkisten

rakennusten ja muiden palveluiden

sisäänkäyntejä.

ESTEETTÖMYYSKÄVELYLLE OSALLISTUNEIDEN KANSSA TUTUSTUTTIIN JULKISTEN 
PALVELUIDEN SEKÄ KÄVELYN JA PYÖRÄILYN VÄYLIEN ESTEETTÖMYYTEEN.
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ESTEETTÖMYYSKÄVELYN TARKASTELUKOHTEET. 
KARTTA: PAIKKATIETOIKKUNA OPENSTREETMAP-KARTTASARJA.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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KÄVELYN TOTEUTUS

OSALLISTUJAT

• Viranhaltijoita

• Vanhusneuvoston edustajia

• Vammaisneuvoston edustajia

• Lehdistö

KOHTEET

1. Kirjasto

2. Oma tupa

3. Seurakunta

4. Virastotalo

5. Säästöpankki

6. Apteekki

7. Terveyskeskus

VIRASTOTALON SISÄÄNKÄYNTI



KIRJASTO

KIRJASTON PIHA JA KULKUVÄYLÄ. REITTI SUOJATIELTÄ KULKEE PYSÄKÖINTIALUEEN LÄPI.



KIRJASTO - HAVAINNOT 

Kirjasto sijaitsee Ikaalisten yhteiskoulun vieressä samassa pihapiirissä taajaman länsipuolella. 
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkuväylä ovelle johtaa suojatieltä viheralueelle ja reitti kulkee 
pysäköintialueen läpi.

• Pysäköintialueelle on yksi esteetön pysäköintipaikka.

• Sisäänkäynti on pienen katoksen alla laatoitetulla ovenavaustasanteella. Tasanteelle on 
sijoitettu betoninen kukkaistutus.

• Oviaukko on kapea ja sen leveys on 750 mm. Ovella on useampi kynnys, joista korkeampi on 
30 mm.

• Oven avaukseen tarvittava voima on 47 Newtonia, mikä on lähes viisinkertainen sallitusta. 
Vedin on kapea ja kaareva, keskellä ovea oleva pystysuuntainen vedin.

• Pihassa on tukeva käsinojallinen penkki, jonka korkeus on noin 400 mm.

• Pyöräpysäköintiä varten on pyöräteline penkin vieressä.



KIRJASTO - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Kirjaston esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Jäsentelemällä kävelijöiden ja pyöräilijöiden selkeä ja turvallinen kulkureitti Poppelikadulta. 
Toimenpiteitä ei tarvita, mikäli kulku ohjataan Ikaalisten yhteiskoulun pihan kautta.

• Merkitsemällä esteetön pysäköintipaikka sekä asfalttiin että opastein. Karsimalla istutuksia 
pysäköintialueen laidalta. Merkitsemisessä voidaan käyttää myös sinistä maalausta. 

• Siirtämällä ovenavaustasanteella kukkaistutukset pois.

• Parantamalla oven esteettömyyttä lisäämällä kohteeseen automaattioven tai keventämällä 
ovea ovipumpulla. Oven avaamiseen vaadittava voima ei saa ylittää 10 Newtonia, mikä vastaa 
yhden kilogramman massaa. Mikäli automaattiovea ei ole mahdollista asentaa, tulisi oven 
avauksen olla mahdollista sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Vetimeksi suositellaan 
pystyvedintä.

• Poistamalla oviaukon kynnykset luiskaamalla. Oviaukolla oleva luiska saa olla 2 % kalteva.

• Varaamalla pyöräpysäköinnille riittävä tila sisäänkäyntien läheisyydessä. Suosituksena on, että 
pyörätelineitä on erilaisia ja pyörille varattu tila olisi katettu.



OMA TUPA

OMA TUPA ON YKSITYISEN YHDISTYKSEN OMISTAMA JUHLATILA LÄHELLÄ KIRJASTOA TEININTIELLÄ. RAKENNUKSEN PÄÄSSÄ ON 
SISÄÄNKÄYNTI, JOLLE JOHTAA BETONIRAKENTEINEN LUISKA. 



OMA TUPA - HAVAINTOJA

• Oman tuvan rakennus on vanha ja puurakenteinen. Rakennuksen pääovi 
johtaa suoraa Teinintien suojatielle.

• Rakennuksen esteettömäksi suunniteltu sisäänkäynti on rakennuksen 
itälaidalla sisäpihan pysäköintialueen vierellä. 

• Esteettömän sisäänkäynnin yhteydessä ei ole esteetöntä pysäköintipaikkaa.

• Luiska on betoninen ja sen kaltevuus on noin 6 %. Luiskan alatasanteelle 
on 30-100 mm korkea kynnys. Alatasanne on hiekkapohjainen. Luiskalla on 
käsijohteet molemmin puolin, mutta ne päättyvät luiskan reunaan eivätkä 
yllä kynnyksen yli. Luiskan alaosassa ei ole suojareunaa.

• Ovenavaustasanne on ritiläpintainen ja ritilän aukot ovat noin
20 mm x 50 mm. 

• Oven avaamiseen tarvittava voima on 34 Newtonia eli yli kolminkertainen 
sallitusta. 

JALKARITILÄN RAOT OVAT VAARALLISEN LEVEÄT.



OMA TUPA - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa aktiivisia yhdistyksen 
suuntaan oman tuvan esteettömyyden parantamiseksi.

Oman tuvan esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Lisäämällä pääoven porrastasanteisiin kontrastiraidat kontrastierojen huomaamiseksi.

• Lisäämällä sivuoven läheisyyteen esteetön pysäköintipaikka.

• Parantamalla luiskan turvallisuutta asentamalla luiskan alareunaan 50 mm korkean 
suojareunan. Lisäksi luiskan alaosaan suositellaan alatasannetta. 

• Keventämällä nykyistä ovea. Oven avaamisen tarvittava voima saa olla 10 Newtonia (joka 
vastaa yhden kilogramman massaa). Oven vetimeksi suositellaan pystyvedintä.



IKAALISTEN SEURAKUNTA

KIRKON SISÄÄNKÄYNNILLÄ ESTEETTÖMYYS ON PYRITTY OTTAMAAN HUOMIOON. 
PÄÄOVELLE JOHTAA LUISKA JA PIHA-ALUEELLA ON PENKKEJÄ.



IKAALISTEN SEURAKUNTA - HAVAINNOT

Kävelyllä tutustuttiin Ikaalisten kirkon sisäänkäyntiin Timo Vettenrannan johdolla. Kirkolle käveltiin 
seurakuntatalon pihapiirin kautta. Seurakuntatalolla järjestetään juhlia ja ikäihmisille kultaisen iän 
kerhoa ja ruokailuja.

• Sisäänkäynnin eteen johtavalla kulkuväylällä on penkki. Penkissä ei ole käsitukia.

• Kirkon pääoven edessä on luiska kahteen suuntaan. Ovesta vasemmalle johtavan luiskan 
kaltevuus on 8 % ja oikealle johtavan  8,6 %, jotka molemmat ovat yli 3 % sallitusta.

• Kirkon pääoven edessä on myös kivipintaiset portaat, joissa on kapeat käsijohteet.

• Kirkon pääovi korkea ja puinen, pihasta katsottuna oikeanpuoleinen ovi aukeaa. Ovessa on kapea 
pystyvedin ja oven avaamiseen tarvittava voima on yli 30 Newtonia eli kolminkertainen sallitusta.

• Sisäänkäynnillä on ovenavaustasanteelle upotettu jalkaritilä.

• Sisäänkäynnillä on moninkertainen kynnys useassa tasossa ja kynnyksen korkeus on noin 40 mm.



IKAALISTEN SEURAKUNTA - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa aktiivisia seurakunnan 
suuntaan kirkon ja seurakuntatalon esteettömyyden parantamiseksi.

Seurakunnan tilojen esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä ja lisäämällä riittävä määrä esteettömiä pysäköintipaikkoja sekä 
seurakuntatalon että kirkon pääovien läheisyyteen. 

• Parantamalla ovien esteettömyyttä lisäämällä seurakuntatalolle automaattiovi ja keventämällä 
kirkon ovea ovipumpulla. Oven avaamiseen vaadittava voima ei saa ylittää 10 Newtonia, mikä 
vastaa yhden kilogramman massaa. Mikäli automaattiovea ei ole mahdollista asentaa, tulisi 
oven avauksen olla mahdollista sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Vetimeksi suositellaan 
pystyvedintä.

• Poistamalla oviaukkojen kynnykset luiskaamalla. Oviaukolla oleva luiska saa olla 2 % kalteva.

• Parantamalla portaiden kontrastieroa kontrastieroja.

Seurakunnan edustaja oli kiinnostunut selvityksestä, joten Ikaalisten kaupunkia kannustetaan henkilökunnan 
pyynnöstä lähettämään raportti tai raportin seurakuntaa koskevat osuudet Ikaalisten seurakunnalle.



VIRASTOTALO

KUVIA VIRASTOTALON SISÄÄNKÄYNNILTÄ.



VIRASTOTALO - HAVAINNOT

Vanhan Tampereentien varrella Ikaalisten keskustassa sijaitsee valtion virastotalo, jossa 
sijaitsevat Poliisilaitos ja ulosottovirasto.

• Sisäänkäynnin yllä on katos ja noin 4 000 mm x 4000 mm leveän ovenavaustasanne. 
Ovenavaustasanteen pinta ja sille johtavat portaat ovat betonilaatoitettu.

• Oikean puoleinen ovi aukeaa ja ovi on lasiovi punaisella kehyksellä. Oven avaamiseen 
tarvittava voima on yli 20 Newtonia eli kaksinkertainen sallitusta. Oven vedin ovat kulmikas 
pystyvedin.

• Oven kynnys on 30 mm korkea. Tuulikaapissa on kuranestomatto.

• Ovenavaustasanteelta on noin 350 mm pudotus viheralueelle ja putoamisvaara.

• Sisäänkäynnille johtaa luiska, jonka kaltevuus on 7,5 %.



VIRASTOTALO - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Virastotalon esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Lisäämällä kontrastieroa ovenavaustasanteelle ja portaiden reunalle putoamis- ja 
kompastumisvaaran ehkäisemiseksi.

• Parantamalla oven esteettömyyttä lisäämällä kohteeseen automaattioven tai keventämällä 
ovea ovipumpulla. Oven avaamiseen vaadittava voima ei saa ylittää 10 Newtonia, mikä vastaa 
yhden kilogramman massaa. Mikäli automaattiovea ei ole mahdollista asentaa, tulisi oven 
avauksen olla mahdollista sekä oikealla että vasemmalla kädellä. Vetimeksi suositellaan 
pyöreää pystyvedintä.

• Poistamalla oviaukon kynnykset luiskaamalla. Oviaukolla oleva luiska saa olla 2 % kalteva



SÄÄSTÖPANKKI

SÄÄSTÖPANKIN RAKENNUS. VALKOINEN NUOLI YLÄKUVASSA OSOITTAA KÄVELIJÖILLE TARKOITETUN KULKUREITIN.
HARMAASTA ALAKUVASTA SAMAA REITTIÄ ON VAIKEA HAHMOTTAA.



SÄÄSTÖPANKKI - HAVAINNOT

Säästöpankilla tapasimme pankin henkilökuntaan kuuluvan Jaana Nopon.

• Pankin sisäänkäynnille on kulkuyhteys Vanhan Tampereentien kävelyn ja pyöräilyn väylältä ja 
tontinraja on eroteltu kivetyksellä. Heikkonäköisen voi olla vaikea havaita asfalttinen 
kulkuväylä pihaan ja lisäksi pankin seinustalla on yksisuuntaista pysäköintiä.

• Esteetön pysäköintipaikka on pääoven edessä olevalla pysäköintialueella. Pysäköintialueelle 
johtavat portaat.

• Sisäänkäynnin yllä on katos ja ovenavaustasanteen pinta ja sille johtavat portaat ovat 
kivilaattapintaisia. Oven avaamiseen tarvittavan lisäksi tasanteella on tilaa noin 1000 mm 
ennen tasoeroa.

• Oikean puoleinen ovi aukeaa ja ovi on lasinen. Oven avaamiseen tarvittava voima on yli 20 
Newtonia eli kaksinkertainen sallitusta. Oven vedin ovat kulmikas.

• Sisäänkäynnille johtavat luiskat molemmin puolin, ja niiden kaltevuudet ovat 12 % ja 15 %.



SÄÄSTÖPANKKI - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa aktiivisia palveluntarjoajan 
suuntaan pankin palveluiden esteettömyyden parantamiseksi.

Pankin esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä kävelylle ja pyöräilylle tarkoitetulle kulkuväylälle (yksisuuntaiselle asfaltille) 
esimerkiksi suojatiemaalaus kulkureitin selkeyttämiseksi.

• Siirtämällä esteettömät pysäköintipaikat rakennuksen seinustalle pois portaiden alta.

• Parantamalla ovenavaustasannetta korottamalla se kynnyksen korkeuteen. Oven avaukseen 
tarvittavan tilan tulee olla 1500 mm x 1500 mm alue pyörätuolin kääntämistä varten.

• Ovenavaustasanteelle tulee lisätä esteettömyysvaatimukset täyttävä luiska, jossa tulee olla 
asianmukaiset käsijohteet luiskan molemmin puolin sekä 50 mm suojareuna alaosassa. Luiskan 
kaltevuus saa olla enintään 5 %.

• Lisäämällä sisäänkäynneille sivulle aukeavat automaattiovet tai keventämällä nykyistä ovea. 
Oven avaamisen tarvittava voima saa olla 10 Newtonia (joka vastaa yhden kilogramman 
massaa).

Säästöpankin edustaja oli kiinnostunut selvityksestä, joten Ikaalisten kaupunkia kannustetaan henkilökunnan 
pyynnöstä lähettämään raportti tai raportin pankkia koskevat osuudet heille.



APTEEKKI

KUVIA APTEEKIN SISÄÄNKÄYNNILTÄ. APTEEKKI SIJAITSEE VUOKRATILOISSA.



APTEEKKI - HAVAINNOT

Ikaalisten apteekki on keskustan ainoa apteekki ja sijaitsee Vanhalla Tampereentiellä noin 
kahdensadan metrin päässä terveyskeskuksesta. Tapasimme kävelyllä apteekkarin ja hän kertoi, 
että apteekki sijaitsee vuokratiloissa.

• Apteekin sisäänkäynti sijaitsee keskellä rakennusta kulmauksessa ja pihassa on esteetön 
pysäköintipaikka.

• Sisäänkäynnin yläpuolella lähes katon korkeudessa on lippakatos, joka ei suojaa sateelta.

• Sisäänkäynnin edessä on ovenavaustasanne, johon johtaa betonivalettu luiska, jonka 
kaltevuus on 11 %. Luiskassa ei ole käsijohteita. 

• Luiskan yläpuolella on valkoinen ovenavauspainike, jossa ei ole opasteita. Seinään on 
kiinnitetty metalliset kahvat pystysuunnassa. 



APTEEKKI - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Vanhus- ja vammaisneuvostoja kannustetaan olemaan tarvittaessa aktiivisia palveluntarjoajan 
suuntaan apteekin palveluiden esteettömyyden parantamiseksi.

Apteekin esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitsemällä pysäköintipaikka selkeästi sekä ajoratamaalauksin että opastein. 
Merkitsemisessä voidaan käyttää myös sinistä maalausta. 

• Parantamalla ovenavaustasannetta korottamalla se kynnyksen korkeuteen. Oven avaukseen 
tarvittavan tilan lisäksi tulee olla 1500 mm x 1500 mm alue pyörätuolin kääntämistä varten. 
Tasanteen reunalla tulee olla riittävä kontrastiero.

• Ovenavaustasanteelle tulee lisätä esteettömyysvaatimukset täyttävä luiska, jossa tulee olla 
asianmukaiset käsijohteet luiskan molemmin puolin sekä 50 mm suojareuna alaosassa. Luiskan 
kaltevuus saa olla enintään 5 %.

• Lisäämällä sisäänkäynneille sivulle aukeavat automaattiovet tai keventämällä nykyistä ovea. 
Oven avaamisen tarvittava voima saa olla 10 Newtonia (joka vastaa yhden kilogramman 
massaa). Automaattiovessa tulee olla turvatunniste, ettei ovi sulkeudu kenenkään päälle.

• Lisäämällä ovenavauspainikkeeseen riittävät opasteet sinivalkoisin symbolein ja riittävillä 
kontrastieroilla.



TERVEYSKESKUS 1/2

KUVIA TERVEYSKESKUKSEN PIHA-ALUEELTA.



TERVEYSKESKUS 2/2

KUVIA TERVEYSKESKUKSEN SISÄÄNKÄYNNILTÄ.



TERVEYSKESKUS - HAVAINNOT

Ikaalisten terveysasema on 2010-luvulla remontoitu rakennus, joten odotukset 
esteettömyyskriteereiden toteutumisesta oli suuret.

• Pysäköintialueella on selkeä opastetaulu. Se on helposti havaittavissa tummanpunaisen 
kontrastin ansiosta.

• Pysäköintialueelta löytyy kolme esteetöntä pysäköintipaikkaa. 

• Pyöräpysäköinti on sijoitettu pihan saarekkeelle. Ne on helposti havaittavissa 
tummanpunaisen kontrastin ansiosta.

• Saarekkeella on penkkejä, joiden kontrastiero laatoitukseen ei ole suuri.

• Sisäänkäynti on katoksen alla syvennyksessä. Ovenavaustasanteelle on sijoitettu roskakori ja 
tuhkakuppi.

• Ovenavausnappi sijaitsee katoksen pystypilarissa katoksen etunurkassa. Painike on harmaa 
pystypainike eikä siinä ole opasteita.

• Ovi on ulospäin aukeava automaattiovi, jonka aukioloaika on 18 sekuntia.

• Oviaukon kynnys on 20-30mm.



TERVEYSKESKUS - TOIMENPIDESUOSITUKSIA

Terveyskeskuksen pääsisäänkäynnin esteettömyyttä voidaan parantaa seuraavin toimenpitein:

• Merkitään esteettömien pysäköintipaikkojen opasteet jokaisen pysäköintipaikan eteen, jotta 
paikat voi havaita myös talviolosuhteissa. 

• Varaamalla pyöräpysäköinnin ympäriltä riittävä tila pyörien ohittamiseksi. Suosituksena on, 
että pyörätelineitä on erilaisia ja pyörille varattu tila olisi katettu.

• Parantamalla penkkien kontrastia. Penkkien valinnassa tulee ottaa huomioon, että istuimen 
tulee olla vaakasuorassa linjassa ja siinä tulee olla tukevat käsinojat. Penkkien valinnassa 
kannattaa ottaa huomioon, että ikääntyvälle väestölle sopiva istuinkorkeussuositus on yli 500 
mm.

• Siirtämällä tupakointialue pois pääoven edustalta.

• Parantamalla ovenavauspainikkeen opasteita riittävällä kontrastierolla ja sinivalkoisin 
symbolein. Myös lasioven tekstiopasteet tulisi parantaa häikäisyn vuoksi.

• Säätämällä oven automatisointia niin, että aukioloaika on vähintään 25 sekuntia.

• Luiskaamalla oviaukon kynnykset. Luiskan kaltevuus saa olla korkeintaan 2 %.



SUOJATIET KELAN PYSÄKÖINTIPAIKKA

KELAN LUISKA. KOMPASTUMISVAARAA/KYNNYSTÄ 
ON VAIKEA HAVAITA.

OSUUSPANKKISUOJATIET

MUUT KOHTEET



Suojatiet

• Osassa suojateissä oli korkeita reunakiviä ja 
suojatiemaalaukset olivat kuluneet.

Osuuspankki

• Osuuspankin sisäänkäynti on katutasossa.

• Ovi on automaattiovi, joka pysyi avoinna 
vaadittavan 25 sekuntia.

• Ovessa on turvatunniste eli ovi ei sulkeudu, jos 
välissä on joku henkilö.

Kansaneläkelaitos – KELA

• Esteetön pysäköintipaikka sijaitsee rakennuksen 
sivussa loivasti kaltevassa pihassa. Pysäköinti-
paikan sivukaltevuus on 3,5 %.

• Pihalaatan ja asfaltin kontrastiero on heikko.

• Luiska on eroteltu kulkuväylästä laatoituksella, 
mikä aiheuttaa kompastumisvaaran.

• Penkki on sijoitettu suoraan luiskan eteen.

MUUT KOHTEET - HAVAINNOT



Muiden kohteiden esteettömyyttä voidaan parantaa esimerkiksi: 

• Parantamalla sisäänkäynnille johtavia luiskia siten, että kaltevuusprosentti on enintään 5 %, ja 
luiskissa on käsijohteet sekä suojareunat.

• Tasoittamalla suojateiden ja sisäänkäyntien mahdollisia kynnyksiä luiskaamalla (enintään 5 % 
kaltevuus suojateillä ja sisäänkäynneillä enintään 2 %.) sekä varmistamalla, että luiskat eivät ole 
liukkaita.

• Parantamalla tasoerojen ja opasteiden kontrastieroa.

MUUT KOHTEET - TOIMENPIDESUOSITUKSIA



MUITA HUOMIOITA

• Esteettömyyskävelyllä tehtiin 
runsaasti myös muita 
esteettömyyteen liittyviä 
havaintoja ja huomioita:

• Penkit ja levähdyspaikat
parantavat kulkureittien
viihtyisyyttä ja lisäävät
kulkureittien esteettömyyttä.

• Vanhojen rakennusten seinustat ja 
sisäänkäynnit ovat useassa
tasossa ja tällöin esteellisiä.

ESTEETTÖMYYSKÄVELY SIJOITTUI TOUKOKUUN HELTEILLE JA OSA 
HYVÄKUNTOINENKIN KAIPASI KÄVELYLLÄ LEVÄHDYSPAIKKOJA REITIN VARRELLE.



MAHDOLLISET JATKOTOIMET

• Esteettömyyskävely oli osittainen katsaus Ikaalisten keskustan
esteettömyyteen muutamien esimerkkien keinoin. Vastaavia
kastelmuksia suositellaan toteutettavaksi muihin kohteisiin ja 
julkisten palveluiden toimipisteisiin. 

• Vanhus- ja vammaisneuvostoa kannustetaan olemaan aktiivisia
havaittujen ongelmakohteiden toimenpiteiden edistämiseksi.

• Yrittäjiä voidaan kannustaa pyytämään neuvostoilta lausuntoja
tarjoamiensa palveluiden esteettömyystarkasteluiden tueksi. 
Ikaalisten yrittäjät ja palveluntarjoajat voidaan kutsua
yhteistyöhön ja kannustaa heitä tekemään omia
esteettömyystarkasteluitaan palvelutason parantamiseksi.

• Ympäristöministeriöltä on tullut vuonna 2019 ohje muisti- ja 
ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristön toteuttamisesta.

• Linkki ohjeeseen.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161060


INVALIDILIITON OHJEITA

Linkki Invalidiliiton ohjeisiin, joista seuraavien sivujen lainaukset ovat:
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus

Linkki lakitekstiin rakennusten esteettömyydestä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241?search%5btype%5d=pika&searc
h%5bpika%5d=241/2017#Pidp451133872

Viitattu 7.10.2019 | Elina Lämsä

https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=241/2017#Pidp451133872


KULKUVÄYLÄ 1/3

• Vapaan yksikaistaisen kulkuväylän leveyden pitää olla vähintään 900 mm.

• Keppitekniikkaa liikkuessaan käyttävä henkilö tarvitsee 1000 mm levyisen kulkuväylän.

• Opaskoiran kanssa väylän leveys on 1100 mm ja oppaan kanssa liikuttaessa 1200 mm.

• Suositeltava enimmäiskaltevuus kulkuväylän kulkusuuntaan on 5 %. 

• Julkisten rakennusten kulkuväylät mitoitetaan niin, että niitä pitkin pääsee kulkemaan 
pyörätuolilla. Rakennusten sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi ja niissä otetaan 
huomioon kaikkien ihmisten tarpeet.

• Kulkuväylän pitää olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. Jos kulkuväylän materiaalien 
kitkat eroavat paljon toisistaan, se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. 

• Sivusta tai ylhäältä kulkuväylälle ulottuvat esteet ovat vaarallisia. Kulkuväylän vapaan 
korkeuden pitää määräysten mukaan olla vähintään 2100 mm. Jos esteitä ei voida poistaa, 
niihin törmääminen estetään suojakaiteiden tai kalusteiden avulla.
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Värit ja valaistus

• Väreillä ja tummuuskontrasteilla parannetaan tilan hahmotettavuutta. Esimerkiksi lattian tulee 
erottua tummuuskontrastiltaan seinästä, jotta tila on helppo hahmottaa.

• Valaistuksella lisätään viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Valaistuksen tulee olla tasainen, eikä se 
saa aiheuttaa häikäisyä. Valaistuksella voidaan korostaa esimerkiksi portaiden alkamista ja 
päättymistä ja lisätä siten liikkumisen turvallisuutta.

Opasteet ja materiaalit

• Hyvä opastus toteutetaan katkeamattomana ketjuna ja opasteet sijoitetaan paikkaan, jossa 
ne ovat helposti havaittavissa. Opasteiden saavutettavuus eri aistien avulla varmistetaan 
käyttämällä esimerkiksi koho-opasteita ja symboleita.

• Materiaalit valitaan siten, että ne lisäävät tilan viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Esimerkiksi 
akustoivilla materiaaleilla voidaan tilaan luoda miellyttävä kuunteluympäristö. 
Lattiamateriaaleilla varmistetaan liikkumisen turvallisuus, kun valitaan märkänäkin 
luistamaton materiaali.
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Porras

• Jos portaat joudutaan sijoittamaan kulkuväylän jatkeeksi, turvallisuutta voidaan lisätä 
käyttämällä lattiassa ennen alas johtavaa porrasta tummuus- ja tuntokontrastina erottuvaa 
varoitusaluetta sekä suojakaidetta tai -veräjää tapaturmien estämiseksi.

Käsijohde

• Portaat ja luiskat varustetaan molemminpuolisin 900 mm korkeudella olevin käsijohtein, jotka 
jatkuvat yhtenäisinä myös välitasanteiden kohdalla. 

• Käsijohteiden pitää jatkua vähintään 300 mm portaan tai luiskan alkamis- ja päättymiskohdan 
yli.
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Oven edustan mitoitus

• Ulko-oven edessä pitää olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan 
oven pyörätuolissa istuen. Vapaata tilaa tarvitaan vähintään 1500 mm x 1500 mm oven avaamiseen 
tarvittavan tilan lisäksi. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa viettää ovelle päin.

• Jalkojenpyyhintäritilä täytyy asentaa niin, että se ei muodosta tasoeroa sisäänkäyntitasanteeseen nähden.
Sisäänkäyntitasanne sekä sinne johtavat portaat ja luiska pitäisi kattaa koko alueeltaan. Jos näin ei ole, ne 
lämmitetään lumen ja jään poistamiseksi. Sulamisvedet johdetaan viemäriin ritilällä peitetyn kynnyskaivon 
kautta kosteusongelmien välttämiseksi.

Ovet

• Rakennuksen oven ja aukon on oltava vähintään 850 millimetriä.

• Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien 
olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 millimetriä korkea, ja 
kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla ja pyörillä varustetulla 
kävelytelineellä.

• Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että 
liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata.



SISÄÄNKÄYNTI 2/2

Tuulikaappi

• Tuulikaappi mitoitetaan riittävän väljäksi apuvälineiden käytön kannalta.

• Jos ovet aukeavat tuulikaapista poispäin, riittää syvyydeksi 1500 mm ja leveydeksi 1500 mm.

• Jos ovi aukeaa tuulikaappiin, tarvitaan syvyydeksi 1500 mm lisäksi oven auetessaan 
tarvitsema tila.

• Jos tuulikaapissa joutuu kääntymään ympäri, tarvitaan vapaata tilaa vähintään 1500 mm x 
1500 mm.

• Tuulikaapissa ei pidä käyttää paksua, pehmeää mattoa, sillä se on hankala pyörätuolin 
käyttäjän kannalta. Jos käytetään ritilää, se ei saa olla liukas. Ritilän rakojen enimmäisleveys 
on 5 mm.

• Tuulikaapin oven pitää toimia samalla periaatteella kuin ulko-oven, kun käytetään 
automaattiovia. Tuulikaappi valaistaan hyvin, jotta ehkäistään häikäisyä, 
kun siirrytään päivänvalosta sisätiloihin.



LUISKA

Luiskan sijainti ja muoto

• Luiska alkaa ja päättyy aina tasanteelle ja se ei voi lähteä suoraan ovelta.

• Tasanteiden mitoituksessa otetaan huomioon mahdollinen kääntymiseen tarvittava tila.

• Luiskan käännöskohdassa tasanne on vaakasuorassa.

• Luiskassa ei saa olla sivukaltevuutta ja sen on myös oltava suora kulkusuuntaan.

• Luiskan alareunassa on 50mm korkea reunasuojus ja molemmin puolin käsijohteet

Luiskan mitoitus

• Suositeltava luiskan kaltevuus on enintään 5 % (1:20) ja enimmäiskaltevuus 8 % (1:12,5).

• Varsinkin ulkotiloissa käyttökelpoinen luiska on kaltevuudeltaan enintään 5 % (1:20). hyvin, 
jotta ehkäistään häikäisyä, kun siirrytään päivänvalosta sisätiloihin.



LEVÄHDYSPAIKKA

Levähdyspaikka ja kaluste

• Levähdyspaikkojen suositellaan sijaitsevan esteettömyyden erikoistasolla 50 metrin päässä toisistaan.

• Perustason etäisyydeksi suositellaan korkeintaan 250 metriä eli noin 5 minuutin kävelyä.

• Levähdyspaikat sijoitetaan kulkuväylien ulkopuolelle, jotta ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. 
Levähdyspaikalle pitää olla esteetön pääsy esimerkiksi pyörätuolilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 
levähdyspaikka sijaitsee samassa tasossa kulkuväylän kanssa, ja sen pintamateriaali on sekä tarpeeksi 
kova että ympäristöstään poikkeava.

• Esteettömällä levähdyspaikalla kalusteet erottuvat tummuuskontrastin avulla, jotta heikkonäköisen on 
mahdollista tunnistaa ne. Lisäksi levähdyspaikan kiveyksellä penkin vieressä on tila pyörätuolin tai muun 
pyörällisen apuvälineen käyttäjää varten.

• Asianmukaisesti suunnitellut kalusteet luovat viihtyisyyttä. Osa penkeistä varustetaan käsituilla ja 
selkänojalla. Käsituen pitää olla irrotettava, tai se sijoitetaan penkin keskelle, jotta pyörätuolin käyttäjä voi 
tarvittaessa siirtyä penkille.

• Penkin tai tuolin istuintason pitää olla vaakasuora, ei esimerkiksi taaksepäin kallistettu. Kun istuimen 
alaosa on avoin, on istuimelta helppo nousta ylös. Lisäksi istuimen etureuna on pyöristetty. Istuimen 
sopiva syvyys on 300-400 mm.

• Kalusteet eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen, joten niissä ei saa olla teräviä tai rikkinäisiä osia eikä 

puupinnoista saa irrota tikkuja. 
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