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1 Yleistä

Tämä ohjeistus esteettömyydestä 
ja saavutettavuudesta koskee Turun 
kaupungin alueella julkisia palveluja 
tarjoavaa rakennettua ympäristöä. 
Peruskorjauskohteissa ohjetta 
noudatetaan soveltuvin osin.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden  huomioiminen alkaa jo ennakkoneuvottelu vaiheessa, olipa kyse 
sitten uudisrakentamisesta tai jo olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta.

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetun ympäristön 
suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esteettömyys mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan ja sujuvan osallistumisen muun muassa 
työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Esteettömyys merkitsee myös muun muassa palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, 
tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. 
Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. 

Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös 
esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja 
erilaisuuden huomioon ottamisesta. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimintakykynsä 
perusteella. Esteettömyydessä on yksinkertaisesti kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta 
rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki.

Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita 
tilojen käyttäjiä. Esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat, kun ei ole 
kynnyksiä, portaita tai jyrkkiä luiskia.

Esteettömyys ei yleensä maksa rakennusvaiheessa "esteellistä" enempää, kyse on hyvästä 
suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamista.

Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja 
miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Esteettömässä 
ympäristössä tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia.
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2 Mitä on esteetön rakennus?

Esimerkiksi liiketilalla tarkoitetaan rakennuksessa sijaitsevaa tilaa, mihin pääasiallinen myynti- ja 
palvelutuotanto tullaan sijoittamaan. Varastotilalla tarkoitetaan tilaa, joka on tarkoitettu pääasiallisesti 
varastointiin ja siihen liittyviin työtehtäviin. Varastotila ei ole avoinna muuta kuin henkilökunnalle tai 
henkilökunnan/omistajien/viranomaisen antaman erityisen luvan saaneille henkilöille.

Rakennuksen liiketoimintaa palvelevana välttämättömänä tilana pidetään myös asiakas wc-tiloja, 
joista vähintään yksi on le-wc-tila ja erillisiä henkilökunnan wc- ja pesutiloja. Esimerkiksi rakennusten 
pesu-, pukuhuone-, saniteetti- ja wc-tilojen ja hissien opasteet merkitään kohomallisilla opasteilla. 
Pistekirjoitus on suositeltu lisäys kaikkiin opastuksiin.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle sekä hänen avustajalleen soveltuvien liiketilojen osalta on 
hyvä huomioida, että ne ovat mahdollisimman yhdenvertaisesti käytettävissä. Esteettömältä tilalta 
edellytetään soveltuvuutta pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle sekä hänen 
avustajalleen. Soveltuvuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan, että tilaa jää kalusteiden sijoittelun 
jälkeen riittävästi pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle ja mahdolliselle 
avustajalle. Myös kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon tilan esteetön käyttö. 

Yksinkertaisesti yksittäinen rakennus tai ympäristö on esteetön 
silloin, kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on 
helppo päästä. Esteettömät tilat ja ympäristöt ovat myös yleisesti 
loogisia, toimivia, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Tällaisia 
rakennuksia, tiloja ja ympäristöjä ovat aina julkisia palveluja 
tarjoavat rakennukset ja rivi- ja kerrostalojen yhteistilat. 

©Turun kaupunki, Joni PietiläinenTurun kaupungin esteettömyysraati 2019 sekä Voi Veljet!  ravintolaketjun 
Jarno Venho ja Janne Juvonen.
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1. Rakennushankkeen esteettömyysratkaisut pitää esittää rakennuslupahakemuksen 
yhteydessä toimitettavissa erillisissä esteettömyysselvityksessä ja 
esteettömyyssuunnitelmassa. Esteettömyysselvityksen ja esteettömyyssuunnitelman 
mallit ovat saatavilla mahdollisten esineuvottelujen yhteydessä 
esteettömyyskoordinaattorilta tai viimeistään ennakkoneuvottelujen yhteydessä 
lupavalmistelijalta tai esteettömyyskoordinaattorilta.

2. Esteettömyysselvityksen ja esteettömyyssuunnitelman laatii rakennushankkeeseen ryhtyvä 
taho. Esteettömyysselvitys- ja suunnitelma ovat rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoja.

3. Esteettömyysohjeistus toimii em. asiakirjoja täydentävänä apuna. 
Esteettömyysohjeistukseen on koottu kattavammin tietoa esteettömyyslainsäädännöstä, 
ohjeita ja suosituksia, joiden avulla pyritään avaamaan toimivan esteettömyyden 
toteutumista suunnittelussa.

4. Esteettömyyden ja saavutettavuuden suunnittelu kuuluvat osaksi jokaista palvelua 
ja toimintaa tarjoavaa kohdetta, liittyvät ne sitten rakennettuun kiinteään tilaan ja 
sen ympäristöön, liikkumiseen ja liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen ja yleiseen 
toimivuuteen. 

Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuväylällä tarkoitetaan maanvaraista kulkuväylää. Liikerakennuksen 
kulkuväylän osalta käyttöä palvelevina tiloina ja alueina pidetään myös mahdollisia leikkipaikkoja, 
oleskelualueita sekä auto- ja pyöräpaikkoja, riippumatta siitä missä ne ovat. Luiskalla tarkoitetaan 
liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan korvaavaa) kulkuyhteyttä tasojen välillä. Luiska on 
kulkuväylän osa.

Rakennuksen sisäänkäynnin on oltava esteetön ja sisääntulokerroksessa on oltava esteettömän le-
wc-tila. Sisäänkäynnit ovat valaistuja. Katoksissa yleisvalo tulee ylhäältäpäin. Valaisimet on upotettu 
katosrakenteeseen. Törmääminen mahdollisiin lasioviin on estetty kontrastivärein ja puitejaolla 
sekä havaintomerkein. Talo-opasteet ovat selkeitä ja kontrastisia isolla fontilla ja kuvakkeilla. Talo/
alue-opaste pitää suunnitella siten, että kartta on aina suoraan katselusuuntaan. Pyörätuolilla, 
rollaattorilla tai vastaavalla apuvälineellä pitää aina päästä kulkemaan sisäänkäynneistä. Oven edessä 
on vapaata tilaa. Kaikki pää- ja yleisön sisäänkäynnit ovat katettuja ja avautuvat oviautomatiikalla. 
Opastesuunnitelmassa ilmoitetaan esteettömät ulkoreitit ja autopaikat, le-wc-tila ja esteettömät 
kulkureitit ja hätäpoistumistiet.

Esteettömyyden suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa on syytä ottaa huomioon myös 
muut esteettömyyden osa-alueet kuin pelkästään liikkuminen. Näitä ovat liikkumisen, näkemisen, 
kuulemisen, hahmottamisen ja ymmärtämisen esteettömyys sekä viihtyisyys ja turvallisuus. 
Esteettömyys ratkaisee monia toiminnallisia ongelmia, jotka liittyvät elämän eri osa-alueisiin. 

Erittäin tärkeinä asioina pidetään kuulo- ja näkövammaisten henkilöiden opastuksen huomioimista 
rakennuksissa ja niiden ympäristöissä. Mitoituksessa on otettava huomioon pyörätuolin tai liikkumisen 
apuvälineiden käyttämisen lisäksi toisen ihmisen apu; fyysinen avustaminen ja ohjaus sekä neuvonta.
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Esimerkkimalleja rakennuksista ja tiloista, joissa esteettömyysselvitystä ja 
esteettömyyssuunnitelmaa tarvitaan: 

 y Asuinkerrostalon ja rivitalojen yhteistilat ja kulkuväylät

 y Pysäköintipaikat, pysäköintitilat- ja rakennukset

 y Ravintolat, baarit, kahvilat ja kahviot terasseineen

 y Kaupat, kioskit, myymälät, huoltoasemat, pankit, rahanvaihtopisteet, vakuutusyhtiöt

 y Urheilutilat/kentät, liikuntapaikat, liikuntasalit, uimahallit, yleiset uimarannat, 
kylpylät/spa, yleiset saunatilat, kuntosalit

 y Sairaalat, terveysasemat, neuvolat

 y Erilaiset vastaanotot, infopisteet, odotustilat

 y Toimistot, kokoustilat, neuvottelutilat

 y Palvelutalot, palvelu- ja tukiasuminen, vanhainkodit, päivätoimintakeskukset

 y Päiväkodit, koulut, kerhotilat

 y Leikkipuistot, leikkipaikat

 y Museot, konserttisalit

 y Asemat, terminaalit

 y Erityiset liikenneratkaisut esim. rakennukseen johtavat luiskat, kävelysillat

 y Tarvittaessa ulko- ja sisätapahtumat ja niihin liittyvät tilat ja ympäristö, messut ja 
muut julkiset tilaisuudet

©Turun kaupunki, Joni PietiläinenEsteettömyysraadin jäsenet Sanna Leppäjoki -Tiistola ja Päivi Holm testasivat 
syyskuussa 2019 Paninin terassin uutta kulkuluiskaa.
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3 Määritelmät

Termi Määritelmä

Liikkumis- ja 
toimimisesteinen 
henkilö

Tässä ohjeistuksessa liikkumis- ja toimimisesteisillä henkilöillä 
tarkoitetaan henkilöitä, joiden kyky liikkua tai toimia itsenäisesti on korkean 
iän, sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt väliaikaisesti tai 
pysyvästi. 

Liikkumisesteisiä henkilöitä ovat mm. pyörätuolin ja pyörillä varustetun 
kävelytelineen tai muun liikkumisen apuvälineen käyttäjät sekä henkilöt, 
joilla on rajoitteita käsien käyttämisessä. 

Liikkumisen 
apuväline

Liikkumisen apuväline voi olla käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen. 

Liikkumis- ja 
toimimisesteinen 
henkilö

Liikkumis- ja toimimisesteisestä henkilöstä käytetään lyhennettä LE. 
Liikkumis- ja toimimisesteisillä henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joiden 
kyky liikkua tai toimia itsenäisesti on korkean iän, sairauden, vamman tai 
muun syyn takia heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi. 

Liikkumisesteinen

Liikkumisesteisiä henkilöitä ovat mm. pyörätuolin ja pyörillä varustetun 
kävelytelineen tai muun liikkumisen apuvälineen käyttäjät sekä henkilöt, 
joilla on rajoitteita käsien käyttämisessä. Liikkumisen apuväline voi olla 
käsikäyttöinen tai sähkökäyttöinen. 

Toimimisesteinen

Toimimisesteisiä ovat mm. henkilöt, joilla on näkemisen, kuulemisen, 
muistamisen, ymmärtämisen tai hahmottamisen haasteita. 
Toimimisesteisiä ovat mm. henkilöt, joilla on näkemisen, kuulemisen, 
muistamisen, ymmärtämisen tai hahmottamisen haasteita. Se mitä 
sanotaan pyörätuolista, koskee myös pyörillä varustettua kävelytelinettä.

Pyörätuoli, 
kävelyteline

Mitä tässä ohjeistuksessa sanotaan pyörätuolista, koskee myös pyörillä 
varustettua kävelytelinettä, kuten esimerkiksi ns. rollaattoria. 
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Termi Määritelmä
Wc- ja pesutila, 
kuivakäymälä, 
kemiallinen käymälä

Mitä tässä ohjeistuksessa sanotaan wc- ja pesutilasta, koskee myös 
kuivakäymälää ja kemialliseen tms. järjestelmään perustuvaa käymälää. 

Ulkotilassa 
sijaitseva 
kulkuväylä

Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuväylällä tarkoitetaan maanvaraista 
kulkuväylää. 

Luiska Luiskalla tarkoitetaan liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettua (portaan 
korvaavaa) kulkuyhteyttä tasojen välillä. Luiska on kulkuväylän osa.

Rakennukseen 
johtava kulkuväylä

Rakennukseen johtavan kulkuväylän osalta tällaisena tilana ja 
alueena pidetään lisäksi leikkipaikkoja, oleskelualueita sekä autoja ja 
pyöräpaikkoja, riippumatta siitä missä ne ovat. 

Palveluasuminen
Palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön tuettuun 
asumiseen tarkoitettu asunto viittaavat sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuihin 
asumispalvelun muotoihin. 

Asumispalvelut 
palvelu- ja 
tukiasunnoissa

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia asumispalveluja palvelu- ja 
tukiasunnoissa annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee 
apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tuki- ja 
palveluasumista saavat ikäihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset, 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. 

Palveluasunnossa 
järjestettävä 
asuminen ja 
palvelut

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää 
asumista ja palveluja. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen 
tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. 
Esteettömyysasetuksessa kaikille väestöryhmille tarkoitettu 
palveluasuminen (mukaan lukien tehostettu palveluasuminen) kuuluu  
6 §:n ja 9 §:n soveltamisalaan. 

Tuetun asumisen osalta kyse on sellaisesta liikkumis- ja toimimisesteisille 
henkilöille tarkoitetusta tuetusta asumisesta, joka edellyttää esimerkiksi 
apuvälineiden käytön tai avustajan läsnäolon vuoksi väljempää mitoitusta.

Tuettu asuminen voi uudistuotannossa sijoittua koko asuinrakennuksen 
lisäksi myös esimerkiksi lähekkäin sijoitettuihin asuntoryhmiin tai 
yksittäisiin asuntoihin, jotka kohdistetaan liikkumis- ja toimimisesteisille 
henkilöille. Myös ns. senioritalot ja saman tyyppiset ikääntyneille tarkoitetut 
asuinrakennukset kuuluvat soveltamisalaan. 

Majoitustila

Majoitustila on kalustettu huonetila (hotellihuone, huoneisto tai muut 
vastaava majoitusta varten varattava yksikkö), joka on ensisijaisesti 
tarkoitettu tarjottavaksi ammattimaisesti tilapäistä majoitusta tarvitseville 
asiakkaille.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se on siksi merkitty koristeelliseksi. 
Kuvan alt:  
Tilantarve leveyssuunnassa kävelykeppiä käyttävällä henkilöllä on 650-750 millimetriä. 
Tilantarve leveyssuunnassa kyynärsauvoja käyttävällä henkilöllä on 950 millimetriä. 
Tilantarve leveyssuunnassa kainalosauvoja käyttävällä henkilöllä on 850 millimetriä. 
Tilantarve leveyssuunnassa kantamuksia esimerkiksi matkalaukkuja käyttävällä 
henkilöllä on 1000 millimetriä.

Yleisiä mitoituksia 
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

 Katsekorkeus 

 Tilantarve 

 Ulottuminen 

kyynärsauvat

950

kainalosauvat

850

kantamukset

1000

keppi

650...750

 Keppi   Kyynärsauvat Kainalosauvat Kantamukset
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt:  
Tilantarve leveyssuunnassa valkoista keppiä käyttävällä henkilöllä on 900 millimetriä. 
Tilantarve leveyssuunnassa opas- tai avustuskoiraa käyttävällä henkilöllä on 1100 millimetriä. 
Tilantarve leveyssuunnassa avustajan kanssa kuljettaessa on 1200 millimetriä. 
Tilantarve pituussuunnassa lastenvaunuja työntävällä henkilöllä on 1700 millimetriä. Leveyssuunnassa 
sama henkilö tarvitsee tilaa vähintään 700-900 millimetriä. 
Rollaattorin käyttäjän tilantarve on leveyssuunnassa 850 mm ja pituussuunnassa 1200 millimetriä.
 

 Tilantarve 

 Pyörätuolin käyttäjän tilantarve 

valkoinen keppi

150 150600

lastenvaunut / *kaksosvaunut

700/900*17001100

 opas- tai avustajakoira

1200

 avustaja

Valkoinen keppi

Rollaattorin käyttäjä

Opas- tai avustuskoira Lastenvaunut/*kaksosvaunutAvustaja

 Sisäpyörätuolin 
pyörähdysympyrä   

Ulkopyörätuolin  
pyörähdysympyrä

Pyörähdysympyrä  
avustajan kanssa

1800...23001300...1500 1750...1900
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4 Lainsäädäntö, määräykset  
 ja ohjeet

Esteettömyyden vaatimukset perustuvat 
lainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin 
määräyksiin, asetuksiin ja ohjeisiin sekä 
kyseistä rakennushanketta koskeviin 
mahdollisiin kaavamääräyksiin.

Ohjeistus perustuu pääosin lainsäädäntöön eli Valtioneuvoston asetukseen rakennuksen 
esteettömyydestä 241/2017 www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241 ja Ympäristöministeriön 
asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007

Edellä mainittujen asetusten lisäksi Turun kaupungin esteettömyysohjeistukset perustuvat aiheeseen 
liittyvään lainsäädäntöön ja ohjeisiin:

 y Suomen perustuslaki
 y Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
 y Maankäyttö- ja rakennusasetus
 y Yhdenvertaisuuslaki
 y YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista
 y Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 y Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 y Varhaiskasvatuslaki
 y Hankintalaki

©Turun kaupunki
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 y Suomen perustuslaki 6 §: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa 
itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään 
yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista 
palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.”

 y Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. ”Uusi asetus korvaa 
rakentamismääräyskokoelman rakennuksen käyttöturvallisuutta koskevat säännökset (F2, 
2001). Asetus tuli voimaan 1.1.2018.Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 d §:n 2 momentin ja 117 k §:n 3 momentin nojalla 
sellaisena kuin niistä on 117 d §:n 2 momentti laissa 958/2012 ja 117 k §:n 3 momentti laissa 
812/2017: (jäljempänä ja jatkossa YM RKT 1007/2017 asetus §:).”

 y YM RKT 1007/2017 asetus 1 §: ”Tämä asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen 
laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä. 
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tätä asetusta on sovellettava, jos alkuperäinen ratkaisu 
on turvallisuuden tai terveydellisyyden kannalta ilmeisen haitallinen. Rakennuksen korjaus- ja 
muutostyöt voidaan muutoin tehdä alkuperäistä ratkaisua noudattaen. Muutokset eivät saa 
heikentää käyttöturvallisuutta. Tätä asetusta on sovellettava rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen, jos rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi”.

 y YM RKT 1007/2017 asetus 2 §: ”Rakennuksen käyttöturvallisuus. Pääsuunnittelijan, 
rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtävänsä mukaisesti huolehdittava 
rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää 
käyttöturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.”

 y Pelastuslaki
 y Laki katujen ja joidenkin yleisten alueiden kunnossapidosta
 y Esteettömyysdirektiivi/ EAA
 y Saavutettavuusdirektiivi
 y PKS-kortit
 y Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Turun kaupunki tekee yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa esteettömyyden ja saavutettavuuden 
parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tämän esteettömyysohjeistuksen päämalleina toimivat Espoon, 
Helsingin (SuRaKu) ja Oulun kaupunkien esteettömyysohjeistukset. Ohjeistuksen mallina 
käytetään myös vuonna 2019 julkistettua esteettömyyssuunnittelua avustavaa SUJUVA-koostetta 
esteettömyysmääräyksistä-, ohjeista ja suosituksista. www.sujuva.info

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä avaa lainsäädäntöä ja selkeyttää lain tulkintaa: 
www.ym.fi/download/noname/%7BA2B183D6-3C10-40A3-AE1F-DB0898AAC3D8%7D/137003

Invalidiliiton sivustolta saa erittäin hyviä suosituksia ja vinkkejä erilaisiin esteettömyysratkaisuihin:  
www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus/yleinen-esteeton-wc

Tärkeitä esteettömyyteen liittyviä lainkohtia, asetuksia ja määräyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

http://www.ym.fi/download/noname/%7BA2B183D6-3C10-40A3-AE1F-DB0898AAC3D8%7D/137003
http://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinen-rakennus/yleinen-esteeton-wc
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 y Rakennuksen esteettömyydestä on myös annettu uusi asetus. ”Se tulee koskemaan 
rakennuslupia, joita haetaan 1.1.2018 jälkeen. Ympäristöministeriön mukaan asetus selkeyttää 
esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. 
Uudella asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka 
ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia. MRL:ssä säädettyä esteettömyyttä koskevaa 
olennaista teknistä vaatimusta voidaan tarkentaa asetuksella ja MRL 117 e §:n 2 momentin 
nojalla valtioneuvosto on 4.5.2017 antanut asetuksen rakennuksen esteettömyydestä (241/2017, 
jäljempänä SSK 241/2017 Esteettömyysasetus §:). Asetus tuli voimaan 1.1.2018.”

 y Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 d §: ”Käyttöturvallisuus. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja 
rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista 
ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei 
voida pitää hyväksyttävänä.

 y Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen 
korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia 
tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävästä käyttöturvallisuudesta.

 y Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 e §: ”Esteettömyys. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden 
käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys 
ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden 
kannalta.

 y Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen 
korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia 
tarkempia säännöksiä: 
1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja hygieniatilojen mitoituksesta; 
2) tasoeroista; 
3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.”

 y Esteettömyyden olennainen tekninen vaatimus koskee rakennuksia ja niiden piha- ja 
oleskelualueita käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla. 

 y Esteettömyysasetus sisältää rakennuksen esteettömyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset, 
joiden mukaan suunniteltu ja rakennettu rakennus toteuttaa maanrakennuslain esteettömyyden 
olennaisen teknisen vaatimuksen. Esteettömyysasetuksen säännökset velvoittavat 
rakennushankkeeseen ryhtyvää. 

 y Esteettömyysasetus perustelumuistioineen ovat osa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn 
YK:n yleissopimuksen kansallista toteutusta. Vammaisyleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
tulivat Suomessa voimaan vuonna 2016. Esteettömyys on yksi vammaisyleissopimuksen 
läpileikkaavista periaatteista. 

 y Esteettömyys on ihmisoikeus ja edellytys sille, että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti ja 
osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. Sopimus korostaa kaikille sopiva suunnittelua 
(Design for All tai Universal Design), mikä tarkoittaa tilojen ja ympäristöjen suunnitteluvaiheessa 
tapahtuvaa esteettömyyden huomioonottamista, jotta kaikki ihmiset voivat käyttää niitä 
mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua.
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 y Rakentamisen sopimusosapuolten tulee toteuttaa asianmukaiset toimet varmistaakseen 
vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön. Sopimus 
edellyttää, että osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla kehitetään ja saatetaan 
voimaan tilojen ja palvelujen saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja -ohjeita ja 
valvotaan niiden täytäntöönpanoa.

 y SSK 241/2017 Esteettömyysasetus 1 §: ”Tätä asetusta sovelletaan maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaan luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, 
liike-, varasto-, tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Pientalon rakentamiseen 
sovelletaan kuitenkin ainoastaan 2–4 §: ää ja varasto- ja tuotantorakennuksen rakentamiseen 
ainoastaan 2–5, 8, 10 ja 11 §: ää. Tätä asetusta sovelletaan myös maankäyttö- ja 
rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- liike-, varasto- 
ja tuotantorakennuksen sekä asuinkerrostalon yleisten tilojen korjaus- ja muutostyöhön, 
laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen ja rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkäyttöön siltä osin kuin esteettömyyden 
parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon 
ottaen tarkoituksenmukaista. Varasto- ja tuotantorakennuksessa tehtäviin edellä tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin sovelletaan kuitenkin ainoastaan 2–5, 8, 10 ja 11 §: ää. Mitä tässä asetuksessa 
säädetään tiettyyn käyttöön tarkoitetusta rakennuksesta, koskee myös vastaavaan käyttöön 
tarkoitettua muussa rakennuksessa olevaa tilaa.

 y ”Rakennustietosäätiö on julkaissut oppaan ”Esteetön rakennus ja ympäristö, 
Suunnitteluopas 2019”, jossa esitetään hyväksi todettuja ratkaisumalleja ja ohjeita 
esteettömälle rakentamiselle ja sen suunnittelulle.” Esteetön rakennus ja ympäristö (pdf)

https://www.ym.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306
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5 Suunnittelu- ja lupaohjeistus 

Pääperiaate esteettömyysselvityksen ja esteettömyyssuunnitelman laatimiselle on tavoite, että 
kaikissa rakennushankkeissa saavutetaan yhtenäisesti ja mahdollisimman kattavasti esteetön ja 
saavutettava rakennettu ympäristö. Toimiva ympäristö hyödyttää kaikkia ja sujuvoittaa esimerkiksi 
työarkea.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi 
yhteiskuntaa. Euroopan Unionissa on tällä hetkellä 80 miljoonaa vammaista henkilöä (väestöstä 
1/6) ja heistä suurin osa jää yhteiskunta- ja talouselämän ulkopuolella ympäristöstä ja asenteista 
johtuvien esteiden vuoksi. On myös huomioitavaa, että vuoteen 2060 mennessä kolmasosa EU:n 
kansalaisista tulee olemaan yli 65-vuotiaita. Esteelliset henkilöt ovatkin tällä hetkellä maailman 
nopeimmin kasvava vähemmistö.

Esteettömyyslainsäädäntö on kehityspaineiden alla ja pyrkimys on, että tulevat esteettömyys-
lainsäädännöt vastaisivat paremmin moninaisiin esteettömyyden tarpeisiin. Esimerkiksi EU:n 
esteettömyysdirektiivi asettaa yhteiset esteettömyysvaatimukset keskeisille palveluille ja 
tuotteille. Siksi myös Turun kaupunki kiinnittää aiempaa enemmän huomiota esteettömyyden ja 
saavutettavuuden toteutumiseen. 

Suunnitteluvaihe
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee varmistaa esteettömyyden ja saavutettavuuden 
toteutuminen kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Siksi rakennushankkeeseen 
ryhtyvien avuksi on luotu Turun kaupungin esteettömyysohjeistus, johon on koottu 
esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevat lait ja asetukset, suositukset, ohjeet ja huomiot. 
Esteettömyysohjeistukseen liittyvän kaksivaiheisen esteettömyysselvityksen avulla mahdolliset 
ongelmat esteettömyyden toteutumisessa voidaan huomioida jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. 
Näin pyritään välttämään mahdollisesti kohteisiin tarvittavat korjaus/muutos työt, jotka yleensä 
tulevat ns. jälkitöinä kalliiksi ja samalla voivat viivästyttää rakennusprojektin valmistumista. 
Esteettömyysselvityksen avulla pyritään myös yhtenäistämään ja selkeyttämään em. 
dokumenttien luontia, suunnittelijoiden työtä ja esteettömyyssuunnitelman muotoa ja 
nopeuttamaan rakennuslupaprosessia.

Esteettömyyteen voidaan vaikuttaa 
rakennus lupavaiheessa, olipa kyse 
sitten uudisrakentamisesta tai jo 
olemassa olevan rakennuksen  
käyttö tarkoituksen muutoksesta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882
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Esteettömyyden huomioiminen suunnittelussa kuuluu Suomen ja kansainväliseen lainsäädäntöön 
ja siksi myös Turun kaupungin rakennusvalvonta huomioi esteettömyyden ja saavutettavuuden 
vaatimukset rakennuslupahakemusprosessin aikana. Turun kaupungin rakennusvalvonta pyytää 
rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillisen kaksivaiheisen esteettömyysselvityksen kaikista palvelua 
tarjoavista kohteista, joissa esteettömyys ja saavutettavuus on erityisesti huomioitava viimeistään 
rakennuslupahakemusprosessin ennakkoneuvotteluissa. 

Esteettömyysohjeistus on hyvä ohjenuora esteettömyys- ja saavutettavuussuunnittelussa. Myös 
esteettömyysselvitys ja siihen liittyvä esteettömyyssuunnitelman ohje avustavat esteettömyyden 
paremmassa huomioimisessa. On kuitenkin muistettava, että täydellisiä malleja ei ole 
olemassa, koska kaikki rakennuskohteet ovat aina erilaisia. Siksi ei myöskään täydellistä mallia 
esteettömyysselvityksestä ja esteettömyyssuunnitelman ohjeesta voida kaikkia kohteita täydellisesti 
palvelevana luoda. Rakennushankkeeseen ryhtyvien on hyvä olla jo ennen ennakkoneuvotteluja 
yhteydessä esteettömyyskoordinaattoriin ja esitellä hanke esteettömyyskoordinaattorille. Tämä 
toimintatapa mahdollistaa myös mahdolliset ennakkolausunnot esteettömyyden osalta.

Ennakkoneuvotteluissa pyritään selkeyttämään suunnittelijalle ja rakennuttajille, missä vaiheessa 
esteettömyys- ja saavutettavuusasiat on otettava huomioon eri rakennusvaiheissa.

Lupaohjeistus voidaan jakaa kolmeen erilliseen vaiheeseen, jotka ovat:  
Ennakkoneuvonta, rakennuslupavaihe ja rakennus- ja toteutusvaihe.

Ennakkoneuvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

Ennakkoneuvonta /ennakkoneuvottelu 

Lupavalmistelija,  
Esteettömyyskoordinaattori

1. Ennakkoneuvottelussa rakennushankkeeseen ryhtyvä esittelee kohteen lupavalmistelijalle 
ja esteettömyyskoordinaattorille.

2. Ennakkoneuvottelun yhteydessä esteettömyyskoordinaattori voi lupavalmistelijan ohella 
kommentoida kohteen luonnossuunnitelmia esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta ja 
kertoa rakennushankkeeseen ryhtyvälle ohjeet/kriteerit, jotka kyseisessä hankkeessa on 
erityisesti otettava huomioon. 

3. Ennakkoneuvottelun yhteydessä esteettömyyskoordinaattorilta sekä lupavalmistelijalta 
on saatavilla mallit esteettömyysselvityksestä ja esteettömyyssuunnitelman laatimisen 
ohjeesta, joiden avulla kohteen esteettömyysratkaisut on hyvä esittää lupavaiheessa. 
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 Esteettömyysselvitys 
Valmis esteettömyysselvitysmalli helpottaa erilaisten esteettömyyttä vaativien kohtien havainnoimista. 
Esteettömyysselvityksessä käydään järjestyksessä läpi Esteettömyys asetuksen 241/2017 pykälät, 
osassa myös Käyttöturvallisuusasetuksen 1007/2017 pykälät. Lisäksi esteettömyysselvityksessä on 
huomioitu tärkeitä esteettömyyskoordinaattorin suosituksia, jotka helpottavat kohteen esteettömyyden 
toteutumisessa.

Esteettömyysselvitys jakautuu kahteen erilliseen vaiheeseen eli:

1. SUUNNITELMASSA TARKISTETTU -osio, joka on tehtävä lupavaiheeseen mennessä 
rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta. Täytetty esteettömyysselvitys palautetaan 
rakennusvalvontaan lupavalmistelijalle. Suunnitelmassa tarkastettu- osio ja sen täyttö 
oikeaoppisesti on yksi perusteista, jonka mukaan esteettömyyskoordinaattori tekee 
esteettömyyslausunnon kohteesta.

2. KOHTEESSA TARKISTETTU -osio täydennetään esteettömyystarkastuksen yhteydessä. 
Tämän osion täyttää esteettömyyskoordinaattori ja sen avulla pystytään toteamaan suunnitelmien 
oikeaoppinen toteutuminen itse kohteessa. Jos suunnitelmassa tarkistettu -osio ja kohteessa 
tarkistettu -osio eivät vastaa toisiaan, on kohteessa suoritettava tarvittavat korjaukset/muutokset 
loppukatselmukseen tai erikseen sovittuun päivämäärään mennessä. Rakennusvalvonta valvoo 
mahdollisten korjausten/muutosten toteutumista.

 Esteettömyyssuunnitelma 
Esteettömyyssuunnitelma perustuu asema-, pohja- ja leikkauskuviin kohteen rakennuksesta, tiloista, 
ympäristöstä esim. piha-alueesta. 

Mukaan on myös hyvä huomioida mahdollisesti asemakuvissa näkyvissä olevat saavutettavuutta 
koskevat asiat esim. kohteeseen johtavat sisäänkulkureitit ja lähimmät linja-autopysäkit. 

Esteettömyyssuunnitelmaan pitää kuvata selkeät esteettömät reitit kohteessa ja kohteeseen 
suunnitellut esteettömyysratkaisut. 

Esteettömät reitit merkitään katkoviivalla ja aina tärkeissä esteettömyyteen liittyvissä tapahtuma-, 
huomio- ja kohtaamiskohdissa reitille on myös merkitty ympyröity numeromerkintä. Kulkureitin pitää 
kulkea loogisessa kulkujärjestyksessä. Kulkureitti alkaa ns. alkupisteestä eli luonnollisesta kohdasta, 
josta rakennukseen saavutaan esim. parkki/saattoalueelta. Erityisesti huomioitava esteettömät 
sisäänkäynnit. Myös kaikki muut mahdolliset sisäänkäynnit on merkittävä. Toistuvaa numerointia 
voi myös ilmaantua, mutta se ei ole ongelma. Ongelman tuottaa vain se, että kaikkia kohteita ei ole 
merkitty.

Numeromerkintöjen sisältöineen pitää selvitä erillisestä esteettömyyssuunnitelman selvitysosiosta, 
johon on kirjattu jokaisen eri numeroinnin sisältämät esteettömyysasiat yleisesti. Myös mahdolliset 
leikkauskuvat tiloista, jotka on tarkoitettu erityisesti le-käyttäjille (liikuntaesteinen) auttavat tulkitsemaan 
esteettömyyssuunnitelmaa paremmin.

Suunnitteluvaiheessa suositellaan olemaan yhteydessä esteettömyyskoordinaattoriin. Tällöin 
esteettömyyskoordinaattori voi auttaa esimerkiksi kalusteiden oikeaoppisessa sijoittamisessa tiloissa, 
esim. kalusteiden korkeusasettelu. Lisäksi esteettömyyskoordinaattori voi neuvoa esimerkiksi 
käsienpesuhanaan, käsisuihkun toimintatapaan, valaistuksen kytkemiseen, katkaisijoiden sijaintiin ja 
hälytysjärjestelmän sijoitteluun ja toteutukseen liittyvissä asioissa.
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Esimerkkikuva 5a julkisen rakennuksen esteettömyyssuunnitelmasta:

Kuva 5a Hyvä ratkaisu: [1] Esteettömyyssuunnitelmassa selkeästi merkityt reitit ja numeroinnit, jotka tukevat piirustuksen sisältämää selvitysosiota. 
Sofiankadun päiväkoti, Turun kaupunki. Kuva: Juhana Marttinen Arkkitehdit Oy

** Esimerkkimallisivu päiväkodin esteettömyyssuunnitelmasta, jonka toteutus on selkeä ja esteettömyydentasot ymmärrettävät. Mallia pitää soveltaa käsiteltävän kohteen 
mukaan, koska kohteet ovat aina erilaisia. Tarvittaessa apua ja ohjeita esteettömyyssuunnitelman tekoon saa esteettömyyskoordinaattorilta. Lisäesimerkkimalleja löytyy myös 
tulostettavana pdf-versiona erillisenä liitteenä. Erilaisten kohteiden esteettömyyssuunnitelmien esimerkkimalleja lisätään tulevaisuudessa. 

Lataa alkuperäinen pdf Turun kaupungin aineistopankki M-filesista (ei-saavutettava)  

https://aineistopankki.turku.fi/aineistokori/default.aspx?guid={06C730C5-E8C1-4094-BEAA-44E81041CF53}
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Rakennuslupavaihe

Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai 
muu hankkeen vastuuhenkilö

Rakennusvalvonta

Esteettömyyskoordinaattori 

Rakennusvalvonta /  
Rakennuslautakunta  

Valmis lupapäätös

Joissakin tapauksissa maaston muodot, rakennetekniset asiat tai kaavamääräykset saattavat 
aiheuttaa sen, että esimerkiksi esteettömyysasetusten ja käyttöturvallisuusasetuksen mukaisia 
esteettömyysohjeita ei voida täydellisesti noudattaa. Silloin rakennushankkeeseen ryhtyvän, 
lupavalmistelijan ja esteettömyyskoordinaattorin kanssa sovitaan yhteistyössä mahdollisista 
toteutuksissa hyväksyttävistä kompromissiratkaisuista. Kompromissiratkaisuissa kuullaan ja 
käytetään tarvittaessa apuna myös kokemusasiantuntijoita. Kaikki kompromissipäätökset ja 
niihin liittyvät asiakirjat kirjataan erikseen.

1. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai muu hankkeen vastuuhenkilö esittelee aina hankkeen, 
joka koskee julkisia palveluja tarjoavia rakennuksia tai rivi- ja kerrostalojen yhteistiloja 
rakennusvalvonnalle viimeistään ennakkoneuvotteluiden yhteydessä. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tehtävänä on laatia kohteesta esteettömyysselvitys ja esteettömyyssuunnitelma, jos 
kohde koskee julkisia palveluja tarjoavia rakennuksia tai rivi- ja kerrostalojen yhteistiloja. 

2. Rakennusvalvonta pyytää esteettömyyskoordinaattorin lausuntoa rakennuslupavaiheessa. 
Tarvittaessa esteettömyyskoordinaattorin kanssa voidaan keskustella ennakkolausuntojen 
antamisesta.

3. Esteettömyyskoordinaattori antaa tarvittaessa kohteesta lausunnon esteettömyysselvityksen, 
esteettömyyssuunnitelman ja muiden rakennuslupaan liittyvien asiakirjojen pohjalta. 

4. Jos esteettömyyskoordinaattori ilmoittaa lausunnossaan kohteen esteettömyysselvityksessä 
ja/tai esteettömyyssuunnitelmassa esiintyvän puutteita tai esteettömyysratkaisut eivät ole 
hyväksyttävällä tasolla, lupavalmistelija pyytää/ohjeistaa kohteen suunnittelijaa korjaamaan 
suunnitelmia. Uudet korjatut suunnitelmat toimitetaan lupavalmistelijan ja tarvittaessa myös 
esteettömyyskoordinaattorin tarkistettavaksi. Esteettömyysselvitys ja -suunnitelma hyväksytään 
vasta, kun ne ovat lakien ja asetusten ja myös muiden mahdollisten esteettömyyteen liittyvien 
ohjeiden ja sopimusten vaatimalla tasolla. 
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Suunnittelu-, rakennus-, ja toteutusvaihe 

Rakennushankkeen edustaja:  
Yhteydenotto rakennusvalvontaan ja 

esteettömyyskoordinaattoriin

Rakennushankkeen edustaja, 
esteettömyyskoordinaattori 

ja (tarkastusinsinööri): 
Esteettömyystarkastus

 Rakennusvalvonnan  
osoittama loppukatselmus 

Rakennuksen käyttöönotto

1. Tarkemmassa suunnitteluvaiheessa rakennushankkeen suunnittelijoiden on hyvä esitellä 
esteettömyyteen liittyviä suunnitelmia esteettömyyskoordinaattorille koottuna esityksenä. 
Esityksen pohjalta voidaan keskustella esimerkiksi materiaalivalinnoista ja kalusteiden 
asennuskorkeuksista, jotka vaikuttavat esteettömyyden parempaan toteutumiseen.

2. Kohteen rakennuttaja/pääsuunnittelija/urakoitsija kutsuu esteettömyyskoordinaattorin 
suorittamaan esteettömyystarkastuksen noin 2–3 viikkoa ennen kohteen loppukatselmusta. 
Esteettömyystarkastus voidaan suorittaa myös rakennusvalvonnan ennakkokatselmuksen 
yhteydessä, jolloin tarkastukseen osallistuu myös rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri.

3. Esteettömyyden toteutuminen rakennusluvan mukaisesti tarkistetaan erillisellä 
esteettömyystarkastuksella. Esteettömyyden toteutuminen kohteissa todetaan 
esteettömyystarkastuksen yhteydessä rakennuslupapäätöksen liitteeksi kuuluvien ja Turun 
kaupungin rakennusvalvonnan hyväksymien esteettömyyslausuntojen, esteettömyysselvityksen 
ja esteettömyyssuunnitelman perusteella. Esteettömyystarkastuksessa esteettömyysselvityksen 
ja esteettömyyssuunnitelman lisäksi noudatetaan aina esteettömyysasetusta, 
käyttöturvallisuusasetuksia ja muuta mahdollista kohteeseen ja/tai esteettömyyteen liittyvää 
lainsäädäntöä ja kaupunkikohtaisia esteettömyyssuosituksia.

Tarkastuksen yhteydessä huomioidaan myös esteettömyyteen liittyvä lainsäädäntö. 
Esteettömyystarkastus toteutetaan aina fyysisesti itse kohteessa. Esteettömyystarkastukseen 
osallistuu kohteen pääsuunnittelija/urakoitsijan edustaja(t), esteettömyyskoordinaattori ja 
tarvittaessa myös tarkastusinsinööri.
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Mahdolliset korjaukset/muutokset esteettömyydessä on suoritettava ennen rakennusvalvonnan 
loppukatselmusta tai muuten esteettömyyskoordinaattorin/tarkastusinsinöörin/rakennusvalvonnan 
kanssa erikseen sovittuun päivämäärään mennessä.

Korjaukset/muutokset vaativat uuden erillisen esteettömyyskoordinaattorin 
esteettömyystarkastuksen tai korjaukset/muutokset voidaan myös tarkistaa rakennusvalvonnan 
loppukatselmuksen yhteydessä. Korjauksien/muutoksien toteutuksesta voidaan myös käyttää 
muunlaista dokumentointia esimerkiksi kuvallista dokumenttikoostetta. Tämä toteutus vaatii 
kuitenkin esteettömyyskoordinaattorin ja tarkastusinsinöörin hyväksynnän. Edellä mainittu 
dokumentointi myös toimitetaan esteettömyyskoordinaattorin lisäksi rakennusvalvonnan 
tarkastusinsinöörille/rakennusvalvontaan sähköisesti tai kirjallisesti erikseen sovittavalla tavalla. 

Esteettömyystarkastuksesta tehdään aina esteettömyyslausunto esteettömyyskoordinaattorin 
toimesta, joka myös toimitetaan rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörille. 

4. Rakennusvalvonnan loppukatselmus.

5. Rakennuksen käyttöönotto.

Rakennusvaiheessa välitarkastuksia tehdään erillisestä pyynnöstä.
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6 Pysäköinti ja saattoliikenne

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) 
2 § 3 mom Rakennukseen johtava kulkuväylä
Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niistä riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, 
on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Tällaisen autopaikan on 
oltava vähintään 3600 millimetriä leveä ja vähintään 5000 millimetriä pitkä ja se on merkittävä 
liikkumisesteisen henkilön tunnuksella. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, 
paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttöturvallisuudesta (1007/2017) 
16 § Ajoväylä ja pysäköintialue
Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja pysäköintialue on erotettava jalankulku-, leikki-, ja 
oleskelualueesta. Ajoväylä ei saa kulkea ristiin leikkialueelle johtavan kulkutien kanssa.  
Jos risteämistä ei voida välttää, risteyspaikat on merkittävä rakenteellisin ratkaisuin. 

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava niin, ettei oven ja portin avautumisen 
vaatimaa tilaa tai jalankulun reittiä rajoiteta.

26 § 1 mom Tavarankuljetus ja huoltoliikenne rakennuspaikalla
Rakennuksen ja sen pihan ajoneuvoliikennealueen on oltava turvallinen.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Rakennusvalvontojen yhteisten Topten-käytäntöjen mukaisesti, ellei asemakaavassa ole 

toisin määrätty, esteettömien asiakaspaikkojen laskentaperiaatteena on kaksi esteetöntä 
autopaikkaa 50 autopaikkaa kohti. Sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 paikkaa 
kohti. www.toptenrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117e03C.pdf

2. Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee 
enemmän tilaa. Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva autopaikka (le-
pysäköintipaikka) pyritään aina sijoittamaan mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja 
reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön. Esteetöntä rakennusta ja ympäristöä koskevan 
suunnitteluoppaan mukaan liikuntaesteisille osoitetuilta autopaikoilta (le) saa olla 
sisäänkäynnille vain 10 m. Le-pysäköintipaikkojen tulisi olla myös samassa tasossa 
sisäänkäynnin kanssa. Poikkeamista tulee ottaa aina yhteyttä esteettömyyskoordinaattoriin 
tapauskohtaisesti. 

3. Le-pysäköintipaikan pitää olla normaalia leveämpi, koska esimerkiksi pyörätuolin on 
mahduttava auton viereen. Le-pysäköintipaikan vähimmäismitat ovat leveydeltään 3600 mm  
ja pituudeltaan 5000 mm. Le-pysäköintipaikan leveysmitta mitataan pysäköintipaikan 
merkintäviivan keskikohdasta toisen merkintäviivan keskikohtaan.

4. Ajoväylän suuntaisen esteettömän pysäköintipaikan katualueella kohdalla on 
huomioitava seuraavat asiat:
a. Ajoväylän suuntaisen kadun varteen sijoittuvan esteettömän autopaikan pituus suositellaan 

olevan vähintään ≥ 6500 mm. Lisäpituus pysäköintipaikan kohdalla tarvitaan siksi, että 
ajoneuvon takaosasta on turvallista purkaa esim. pyörätuoli ja/tai käyttää turvallisesti 
mahdollista autokohtaista nostolaitetta. (Kts. kuvat 6a, f ja i)

b. Ajoväylän suuntaisen kadun varteen sijoittuvan esteettömän autopaikan leveys 
suositellaan olevan vähintään ≥ 3600 mm. (Kts. kuvat 6a, f ja i)

c. Ajoväylän suuntaisen kadun varteen sijoittuvan esteettömän autopaikan korkeuseroa 
ajoradalta jalkakäytävälle suositellaan käytettäväksi luiskausta, joka on (0) ≤ 40 mm 
tasoeron luiskaus 130 ̶ 160 mm luiskareunatuella nollaan (0). (Kts. kuvat 6a, i ja j) 

d. Kahden ajoväylän suuntaisen esteettömän pysäköintipaikan välissä oleva pyörätuolin 
kääntymistilan pituus ≥ 1500 mm. (Kts. kuvat 6a ja i)

e. Ajoväylän suuntaisen esteettömän pysäköintipaikan luiskareunatuen pituus on vähintään 
≥ 900 mm (1500 mm välialueella). Käytännössä paremmin toimiva ratkaisu on, että koko 
luiskattu osuus on koko esteettömän autopaikka-alueen pituinen. (Kts. kuvat 6a, i ja j)

f. Ajoradalla jalkakäytävän vieressä olevan liikkumisesteiselle varatun autopaikan merkintänä 
käytetään tieliikenneasetuksen mukaista liikennemerkkiä ja lisäkilpiä. (Kts. kuvat 6a ja b)

http://www.toptenrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117e03C.pdf
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5. Le-pysäköintipaikat pitää aina merkitä käyttäen kansainvälistä ISA-pyörätuolitunnusta 
pysäköintipaikan pohjaan maalattuna ja kiinteällä pystyopasteella. Pysäköintipaikan pintaan 
maalattava opaste on vähintään 500 mm kokoinen ISA-symboli. Pystyopaste sijoitetaan 
vähintään 900 mm korkeudelle (opasteen alareuna) pysäköintiruudun eteen keskilinjalle. 
Le-pysäköintipaikan pohja suositellaan merkittäväksi myös sinisellä värillä, mikä lisää 
havaittavuutta. (Kts. kuvat 6a, b, c, d ja f) 

6. Opasteissa tulisi käyttää liikkumisesteisen tunnuksia mahdollisimman suurikontrastisina. 
Suositelluin tunnus on sinipohjainen. (Kts. vaihtoehdot kuva 6a, b, c, d, e ja f) 

7. Le-pysäköintipaikkojen pintamateriaalien on hyvä vastata ulkoisten kulkuväylien 
pintamateriaaleja. Ulkokulkuväylien pintamateriaaliksi suositellaan asfalttia tai muuta 
vastaavaa kiinteää materiaalia.

8. Le-pysäköintipaikan pituuskaltevuus saa olla maksimissaan 5 % (1:20) ja leveyskaltevuus  
2 % (1:50), jotta liikuntaesteisen on turvallista nousta ajoneuvoon ja myös poistua siitä.

9. Senioreille tarkoitettuihin ja terveyden hoitopalveluja tarjoaviin kohteisiin suositellaan 
rakennettaviksi saattopaikoiksi kävijämäärän perusteella riittävä määrä le-mitoitettuja 
pysäköintipaikkoja, joita on oltava joka tapauksessa vähintään 2 kpl rakennusta 
kohden. Toinen paikoista mitoitetaan ambulanssille sekä pyörätuolitaksille ja sijoitetaan 
pääsisäänkäynnin viereen. Näitä saattopaikkoja ei lasketa varsinaisiin le-autopaikkojen  
määriin, vaan saattopaikat rakennetaan varsinaisten le-pysäköintipaikkojen lisäksi. 

10. Saattopaikkojen koko on leveydeltään minimissään 3600 mm ja pituudeltaan 8500 mm.  
Näin auton taakse jää tarpeeksi tilaa esim. inva-nostimen turvalliselle käytölle.  
(Kts. kuva 6f)

11. Saattoliikenteen pysähdyspaikka suositellaan sijoitettavaksi esteettömän sisäänkäynnin 
välittömään läheisyyteen. (Kts. kuvat 6a, f ja g) Saattoliikenteen pysähtymispaikkaa 
suositellaan myös sisäänkäyntikatoksen alla. Sisäänkäyntikatoksen alla tulee olla  
väh. 3000 mm vapaata tilaa, jotta le(inva)-taksi ja pikkubussi mahtuvat sen alle. 

12. Muille kuin seniori- ja terveydenhoitokohteille riittää yksi le-taksin saattopaikka helpon 
yhteyden päässä pääsisäänkäynnistä. 
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 Saavutettavuus 
1. Rakennuksen/kohteen saavutettavuutta parantavat esteettömät julkisen liikenteen 

liikenneyhteydet (esimerkiksi matalalattiabussit tai palvelulinjat). 

2. Pysäkkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ja lähimmiltä julkisen liikenteen pysäkeiltä 
sisäänkäynneille on hyvä olla helposti hahmotettavia tai opastettuja, valaistuja, tasaisia, 
riittävän leveitä (väh. 1500 mm) ja talvikunnossapidettäviä. (Kts. kuva 6h) 

3. Aikataulujen ja muun pysäkkien toimintaan liittyvän informaation pitäisi olla selkeästi näkyvää 
ja ymmärrettävää. 

4. Opastuksen pitää olla selkeää ja ymmärrettävää sekä kaikkia henkilöitä tasa- ja 
yhdenvertaisesti palvelevaa ja katkeamatonta. 

5. Turun kaupungin kohteissa tarkempaa tietoa opastuksesta ja siihen liittyvistä asioista saa 
esteettömyyskoordinaattorilta ja Turun kaupungin opastuksesta vastaavalta projektipäälliköltä 
Riikka Niemelältä: riikka.niemela@turku.fi

Kuva 6a Hyvät malliesimerkit Le-pysäköintipaikkojen mitoituksista. (Sujuva.info)6a

mailto:riikka.niemela%40turku.fi?subject=
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Kuva on pdf, joka sisältää 
myös tekstiä. Se on siksi 
merkitty koristeelliseksi. 
Kuvan alt: Tieliikenneasetuksen 
mukainen liikennemerkki 521 ja 
lisäkilpi 836. Liikennemerkki 521 
on perinteinen pysäköintiruutua 
tai pysäköintialuetta kuvaava 
merkki, jossa sinisellä pohjalla 
on valkoinen P-kirjain. Lisäkilpi 
836 on sinisellä pohjalla oleva 
liikennemerkki, jossa on valkoinen 
pyörätuolisymboli.

Kuva 6b Le-pysäköintipaikat merkitään aina kaksiosaisesti ISA-pyörätuolitunnuksilla. Toteutus 
vähintään le-pysäköintipaikan pintaan maalattavan ISA-symbolin ja erillisen pystyopasteen avulla. 
(ISO 7001 Graphical symbols -- Public information symbols) Le-pysäköintipaikan pinta on myös 
hyvä maalata siniseksi. (Tieliikenneasetuksen mukainen liikennemerkki (521) ja lisäkilpi (836) ja 
RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

6b

Kuva 6c Hyvä ratkaisu: [1] Le-pysäköintipaikat on merkitty kansainvälisellä pyörätuolitunnuksella autopaikan pintaan. 
Pysäköintipaikan pintaan maalattava opaste on vähintään 500 mm kokoinen ISA-symboli. [2] Lisäksi jokainen paikka 
on merkitty erikseen pystyopasteella. Pystyopaste asemoituna pysäköintiruudun edessä keskilinjaan. Pystyopasteen 
minimiasennuskorkeus 900 mm hyvän näkyvyyden varmistamiseksi. (Syvälahden monitoimitalo, Turku) 

6c
1

2

Kuva 6d Malliesimerkki le-pysäköintipaikan pystyopasteesta.

6d

SKN/1/joulukuu 2019/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

ohjekortti  –  6RT 103141   Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö     

Esteettömät autopaikat
Rakennusta varten olevista autopaikoista riittävä määrä, kuitenkin vähintään yksi, 
mitoitetaan esteettömäksi. Esteettömät autopaikat sisältyvät kaavamääräyksiin tai 
muutoin rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tontille tai rakennuspaikalle mää-
ritettäviin autopaikkoihin. Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, esteettömiä auto-
paikkoja on 2 kpl, kun autopaikkoja on 50 tai alle. Sen jälkeen tarvitaan yksi esteetön 
paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. 

Esteettömyysasetuksen velvoitteet esteettömistä autopaikoista eivät koske omako-
titaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

Esteettömät autopaikat sijoitetaan sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lä-
helle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti 
on katoksen alla enintään 10 m:n etäisyydellä sisäänkäynnistä. Esteettömän auto-
paikan leveys on vähintään 3 600 mm ja pituus vähintään 5 000 mm. Suositus auto-
paikan sivu- ja pituuskaltevuudeksi on enintään 2 %. Paikan pinnan on oltava kova, 
tasainen ja luistamaton. Kadun varteen sijoitetun esteettömän autopaikan suositeltu 
vähimmäispituus on 6 500 mm.

Esteetön autopaikka merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla, joka sijoi-
tetaan vähintään 900 mm:n korkeudelle kiinteään pystyopasteeseen ja autopaikan 
pintaan vähintään 500 mm:n kokoisena pysyvänä merkintänä.

Esteetön autopaikka voidaan merkitä lisäksi värillä, mikä lisää autopaikan havait-
tavuutta. Sininen on paikan merkitsemiseen yleisesti käytetty väri. Merkintämaalilla 
maalattuja paikkoja suositellaan vain lämpimiin sisätiloihin, koska maalipinta voi kyl-
missä tai märissä olosuhteissa olla liukas.

RT 98-11235 Pysäköintialueet

RT 98-11237 Pysäköintilaitokset

Kuva 10. Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintä. 
Ajoradalla jalkakäytävän vieressä olevan liikkumisesteiselle henki-
lölle varatun autopaikan merkintänä käytetään tieliikenneasetuksen 
mukaista liikennemerkkiä ja lisäkilpiä.

Kuva 11. Tieliikenneasetuksen mukainen 
liikennemerkki (521) ja lisäkilpi (836).

Kuva 12. Ajoradalle, jalkakäytävän viereen sijoiteltulta esteettömältä 
autopaikalta järjestetään esteetön kulkuyhteys jalkakäytävälle luis-
kareunatuella. Pysäköintipaikan 5000 mm vapaan pituuden lisäksi 
tarvitaan 1500 mm ajo- ja lastaustilaa.

Kuva 13. Luiskareunatuki jalkakäytävän ja ajoradan littymäkohdassa. 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Liikkumisesteisten autopaikat osoittavat 
liikennemerkit. LE-pysäköintipaikka merkitään 
pystyopasteella pysäköintiruudun eteen keskelle 
vähintään 900 mm korkeudelle. Sen lisäksi 
autopaikka merkitään päällystemerkinnällä, jonka 
koko on vähintään 500 mm.

Kuva 6e Hyvä ratkaisu: [1] Le-Pysäköintipaikka on maalattu sinipohjaiseksi. [1] Pysäköintiruudun vasemmalta sivulta 
alkaa taktiiliopastus, joka ohjaa käyttäjän sisäänkäynnille. Pysäköintiruudun eteen on myös jätetty tilaa kulkureitille.

Huono ratkaisu: [2] Pystyopaste näkyy selkeästi jo piha-alueelle saavuttaessa, mutta saisi olla asemoituna 
pysäköintiruudun edessä keskilinjaan. Pystyopastemerkkejä voisi olla myös kaksi eli toinen olisi hyvä asentaa noin  
900 mm korkeuteen, että ruutuun ajaminen helpottuisi. (Tallimäenkentän päiväkoti, Turku)

6e

1

2

Kuva 6f Hyvä ratkaisu: Saattoliikenteen pysähtymispaikka 3600 mm x 8500 mm.  
(RT 98-11235 Pysäköintialueet)

VL/1/elokuu 2016/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS 2016

ohjeet  –  3RT 98-11235   KH 91-00605   Infra 64-710164      

Kuva 6. Liikkumisesteisille varatut autopaikat sijoitetaan mah-
dollisimman lähelle sisäänkäyntiä ja merkitään liikennemerkeillä. 
Erityisryhmille voidaan varata autopaikkoja, jotka tulee merkitä 
tekstillisillä kilvillä (kuvassa merkitty kilvellä ”perhepaikka”).
Autopaikkojen sijoituksesta ja mitoituksesta on ohjeita Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osassa F1 Esteetön rakennus. 
Määräykset ja ohjeet 2005 ja Rakennustietosäätiön ohjejulkaisussa 
Esteetön rakennus ja ympäristö. Suunnitteluopas. 
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Kuva 4. Liikkumisesteisille varattujen autopaikkojen mitoitusohjeita. 
Mittakaava 1:200.

2.3 Liikkumisesteisille varatut autopaikat
Liikkumisesteiselle, esimerkiksi liikkumisen apuvälineitä käyt-
tävälle henkilölle mitoitetun autopaikan leveys on vähintään 
3,6 m. Autopaikan pinta saa olla enintään 2 % kalteva. Auton 
pituuden lisäksi tarvitaan tilaa 1,5 m, jotta pyörätuolissa istuen 
voidaan ottaa tavaraa auton tavaratilasta tai käyttää esimerkik-
si invataksissa olevaa nostolaitetta. Autopaikan päällysteessä 
käytetään Tieliikenneasetuksen ja Asetuksen tieliikenneasetuksen 
5 luvun muuttamisesta 163/1992 mukaista valkoista merkintää 
”Pysäköintipaikka invalidin ajoneuvolle”. Merkinnän koosta 
on ohje Liikenneviraston ohjeessa Tiemerkintöjen suunnittelu 
25/2015. 

Kuva 5. Liikkumisesteisille varattujen autopaikkojen mitoitus.
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Ajoradalla jalkakäytävän vieressä olevan liikkumisesteiselle varatun 
autopaikan merkintänä käytetään Tieliikenneasetuksen mukaista lii-
kennemerkkiä ja lisäkilpiä. Lähde: Esteetön rakennus ja ympäristö. 
Suunnitteluopas. Rakennustietosäätiö.

Kuva 7. Jalkakäytävän viereen sijoitetulta liikkumisesteiselle varatulta 
autopaikalta järjestetään esteetön kulkuyhteys ajoradalta jalkakäy-
tävälle luiskatulla reunatuella.  Leikkauspiirroksen mittakaava 1:10.
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Kuva 6g Hyvä ratkaisu: [1] Saattoliikenteen pysähtymispaikka on [2] sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Huono ratkaisu: [3] Le-pysäköintipaikoilta on sisäänkäynnille yli 10 m. (Kaskenlinnan sairaala, Turku)

Kuva 6h Hyvä ratkaisu: Reitti [1] bussipysäkiltä [2] sisäänkäynnille on lyhyt ja esteetön.  
[3] Lisäksi pysäkiltä sisäänkäynnille ohjaa opasteraita. (Mäntymäen terveysasema, Turku)
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1 23
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Luiskareunatuen oikea mitoitus on tärkeää 
jalkakäytävän ja ajoradan liitoskohdissa. 
Luiskareunatuen korkeus koko tuen matkalta saa 
olla maksimissaan 40 millimetriä.

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Ajoradalle, jalkakäytävän viereen sijoitetulta 
esteettömältä autopaikalta järjestetään esteetön 
kulkuyhteys jalkakäytävälle luiskareunatuilla, jotka 
sijaitsevat pysäköintiruudun molemmissa päissä. 
Luiskareunatuen leveys aina vähintään 1500 
millimetriä.

Kuva 6i Ajoradalle, jalkakäytävän viereen sijoitetulta esteettömältä autopaikalta järjestetään esteetön 
kulkuyhteys jalkakäytävälle luiskareunatuella. 

Pysäköintipaikan 5000 mm vapaan pituuden lisäksi tarvitaan 1500 mm ajo- ja lastaustilaa.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

Kuva 6j Luiskareunatuki jalkakäytävän ja ajoradan liittymäkohdassa.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

SKN/1/joulukuu 2019/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

ohjekortti  –  6RT 103141   Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö     

Esteettömät autopaikat
Rakennusta varten olevista autopaikoista riittävä määrä, kuitenkin vähintään yksi, 
mitoitetaan esteettömäksi. Esteettömät autopaikat sisältyvät kaavamääräyksiin tai 
muutoin rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tontille tai rakennuspaikalle mää-
ritettäviin autopaikkoihin. Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, esteettömiä auto-
paikkoja on 2 kpl, kun autopaikkoja on 50 tai alle. Sen jälkeen tarvitaan yksi esteetön 
paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. 

Esteettömyysasetuksen velvoitteet esteettömistä autopaikoista eivät koske omako-
titaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

Esteettömät autopaikat sijoitetaan sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lä-
helle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti 
on katoksen alla enintään 10 m:n etäisyydellä sisäänkäynnistä. Esteettömän auto-
paikan leveys on vähintään 3 600 mm ja pituus vähintään 5 000 mm. Suositus auto-
paikan sivu- ja pituuskaltevuudeksi on enintään 2 %. Paikan pinnan on oltava kova, 
tasainen ja luistamaton. Kadun varteen sijoitetun esteettömän autopaikan suositeltu 
vähimmäispituus on 6 500 mm.

Esteetön autopaikka merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla, joka sijoi-
tetaan vähintään 900 mm:n korkeudelle kiinteään pystyopasteeseen ja autopaikan 
pintaan vähintään 500 mm:n kokoisena pysyvänä merkintänä.

Esteetön autopaikka voidaan merkitä lisäksi värillä, mikä lisää autopaikan havait-
tavuutta. Sininen on paikan merkitsemiseen yleisesti käytetty väri. Merkintämaalilla 
maalattuja paikkoja suositellaan vain lämpimiin sisätiloihin, koska maalipinta voi kyl-
missä tai märissä olosuhteissa olla liukas.

RT 98-11235 Pysäköintialueet

RT 98-11237 Pysäköintilaitokset

Kuva 10. Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintä. 
Ajoradalla jalkakäytävän vieressä olevan liikkumisesteiselle henki-
lölle varatun autopaikan merkintänä käytetään tieliikenneasetuksen 
mukaista liikennemerkkiä ja lisäkilpiä.

Kuva 11. Tieliikenneasetuksen mukainen 
liikennemerkki (521) ja lisäkilpi (836).

Kuva 12. Ajoradalle, jalkakäytävän viereen sijoiteltulta esteettömältä 
autopaikalta järjestetään esteetön kulkuyhteys jalkakäytävälle luis-
kareunatuella. Pysäköintipaikan 5000 mm vapaan pituuden lisäksi 
tarvitaan 1500 mm ajo- ja lastaustilaa.

Kuva 13. Luiskareunatuki jalkakäytävän ja ajoradan littymäkohdassa. 
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7 Ulkoiset kulkuväylät

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
2 § Rakennukseen johtava kulkuväylä
Rakennukseen on oltava vähintään 1200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, 
joka palvelee rakennuksen käyttöä. 

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä 
on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä 
varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Tässä 
momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän 
kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava 
vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen. 
Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1500 millimetriä pitkä vaakasuora tasanne. 
Luiskan kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintään 1 000 
millimetriä, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään kahdeksan prosenttia. Tällöin 
yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 millimetriä, jonka jälkeen kulkuväylällä 
on oltava vaakasuora vähintään 2 000 millimetriä pitkä välitasanne. Ulkotilassa luiska saa 
kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi prosenttia vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan 
luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, käsijohteesta ja muusta putoamisen ja harhaan 
astumisen estämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla 
annetussa asetuksessa.

JATKUU 
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
7 § 1 mom Kaide
Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli 
metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä toiminnan luonne 
edellytä kaiteettomuutta. Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat 
kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

9 § Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien 
huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on 
oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on 
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 
300 millimetriä syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ja kokoontumistilojen yli 2,4 metrin 
levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään 
mainitun mitan levyisiin osiin.

10 § Valoisuus ja valaistus 
Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla 
tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen 
pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat 
valoisuuserot saavutetaan. 

Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen 
ja pintojen tummuuserojen tai huomio merkintöjen avulla. 

17 § 2 mom Leikki- ja oleskelualue
Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu 
tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein.

18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen
Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä 
rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen 
katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon 
ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niistä riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, 
on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Tällaisen autopaikan on 
oltava vähintään 3 600 millimetriä leveä ja vähintään 5 000 millimetriä pitkä ja se on merkittävä 
liikkumisesteisen henkilön tunnuksella. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, 
paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

JATKUU 
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Kulkuväylät suunnitellaan ja toteutetaan väljiksi ja esteettömiksi sekä leveys- että 

korkeussuunnassa. Kulkuväylien tulee olla tasaisia ja niiden tulee erottua selkeästi maastossa. 
Kulkuväylä pyritään aina tekemään maastonmuokkauksella ilman erillisiä luiskia ja portaita, 
kun se on olosuhteet ja käyttöturvallisuus huomioonottaen mahdollista.

2. Kulkuväylän suositeltu vapaa leveys on 1200–2300 mm. Kun leveys on 1800 mm, pyörätuolia 
ja pyörillä varustettua kävelytelinettä käyttävät mahtuvat kohtaamaan toisensa. Koneellinen 
kunnossapito edellyttää yleensä väh. 2300 mm:n vapaata leveyttä.

3. Kaikkien ulkokulkureittien suositeltu maksimi pituuskaltevuus 5 % (1:20) ja sivuttaiskaltevuus  
2 % (1:50). Yli 2 % (1:50) sivuttaiskaltevuus vaikeuttaa pyörätuolin ohjattavuutta. 

4. Yhteys tasojen välillä tulee toteuttaa luiskilla ja portailla. Suuret tasoerot tulee suojata 
kaiteilla, kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä. Luiskan suunnittelua avustavat laskukaavat 
löydettävissä sivuilta 87–88.

5. Luiskat ja portaat varustetaan aina käsijohteilla. Käsijohteet suositellaan aina asennettaviksi 
kahteen eri korkeuteen käyttäjäkunta huomioon ottaen ja käytettävyyden parantamiseksi 
(korkeudet 700 mm ja 900 mm). Käsijohde pitää ulottaa aina vähintään 300 mm ohi 
porrassyöksyn tai luiskan alkamis- ja loppumiskohdan. Käsijohteiden alkamis- ja 
loppumiskohdat (min. 300 mm) suositellaan aina käännettäviksi vaakatasoon niin, että  
käsijohdetta käyttävä henkilö pystyy havainnoimaan portaiden aloitus- ja loppumiskohdan  
ylä- ja alatasanteilla.

6. Kokoontumistiloihin johtavien portaiden/ luiskien käsijohteet on aina toteutettu käytettäviksi 
molemminpuolisesti. Käsijohteet suositellaan asennettaviksi myös kahteen eri korkeuteen eri 
käyttäjäryhmät huomioon ottaen (700 mm ja 900 mm).

7. Kokoontumistiloiksi luokitellaan pääasiassa julkista palvelua tarjoavat rakennukset, 
esimerkiksi kirjastot, arkistot, kirkot, seurakuntatalot, konserttirakennukset, koulut, yliopistot, 
kurssikeskukset, monitoimitalot, museot, taidegalleriat, nuorisotalot, näyttelyhallit, päiväkodit, 
teatterit, elokuvateatterit, tutkimuslaitokset, urheiluhallit, uimahallit, urheilustadion- ja 
katsomorakennukset.

8. Portaissa tai luiskissa mahdollisesti käytettävän teräsritilän reikä/silmäkoko ei saa ylittää 
reikäkokoa 11 x 33 mm. Tällä tavoin keppien yms. kävely-/tukiavustimien juuttuminen ritilöihin 
estetään.  (Kts. kuvat 8c ja 8d).

19 § Ulkonevien rakennusosien korkeusasema
Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen kuten parvekkeen, erkkerin, 
katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo- ja 
kulkuväylän pinnasta on oltava vähintään 2,2 metriä, jollei kohta ole suojattu törmäysvaaran 
estämiseksi.
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9. Kulkuväylällä ei saa olla eikä siihen saa rajautua kulkukorkeuden vähimmäismitan 2100 mm 
alittavia suojaamattomia ulokkeita tai muita törmäysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eikä 
putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja. 

10. Kulkuväylillä ei saa olla risteävää liikennettä. Jos risteämistä ei voida välttää, risteyspaikat 
merkitään rakenteellisin ratkaisuin. 

11. Kulkuväylän pintaa arvioidessa riskinä pidetään todennäköistä liukkausvaihtelua, joka 
seuraa käytön luonteesta tai säästä. Liukkauden muutokset voivat esimerkiksi johtua 
pinnalle joutuvasta vedestä, jäästä, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdistä. 
Lisäksi arvioidaan pinnan vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvat riskit. Esteettömien 
ulkokulkuväylien pintamateriaaliksi suositellaan asfalttia (paksuus 5 cm) tai vastaavaa kiinteää 
materiaalia, esimerkiksi kivituhkaa. 

12. Pyöreitä sadevesikaivoja parempi ratkaisu on käyttää sadevesien poistoon kulkuväylän 
suuntaisesti asennettuja ritiläkaivoja, joita voidaan käyttää myös ohjaavana elementtinä. 
Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. (Kts. kuva 7b) 
Kulkuväylän hahmottamista helpottaa kulkuväylän rajoittuminen selvästi. Kulkuväylä voidaan 
rajata esimerkiksi pensain tai kalustein. Ne eivät kuitenkaan saa kaventaa kulkuväylää tai 
aiheuttaa törmäys- tai kompastumisvaaraa. 

13. Kulkuväylällä ei saa olla törmäys- tai kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai rakenteita. 
Esim. polkupyörätelineet sijoitetaan kontrastimateriaalivyöhykkeelle ja kulkuväylien 
ulkopuolelle, jotta niihin sijoitettavat polkupyörät eivät aiheuta törmäysvaaraa. (Kts. kuva 7d) 

 Saavutettavuus 
1. Opasteet ovat helposti havaittavissa, selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia sekä niissä on selkeä 

tummuuskontrasti lukemisen helpottamiseksi. Opastus on myös looginen ja katkeamaton. 

2. Rakennuksen/kohteen saavutettavuutta parantavat esteettömät julkisen liikenteen 
liikenneyhteydet (esimerkiksi matalalattiabussit tai palvelulinjat).

3. Pysäkkialueet ja kulkureitit tontin rajalta ja lähimmiltä julkisen liikenteen pysäkeiltä 
sisäänkäynneille ovat helposti hahmotettavia tai opastettuja, valaistuja, tasaisia, riittävän 
leveitä (väh. 1500 mm) ja talvikunnossapidettäviä.

4. Kulkureitin pituuskaltevuus saa korkeintaan olla 5 % (1:20) ja sivukaltevuus korkeintaan 2 % 
(1:50). Yli 2 % (1:50) sivukaltevuus vaikeuttaa pyörätuolin ohjautuvuutta. Kulkureitillä on hyvä 
käyttää liikkumista ohjaavaa materiaalia esim. opaste/taktiiliraitoja. 

5. Kulkuväylillä on hyvä olla käsi- ja selkänojallisia istumapaikkoja, joilla voi levähtää. 

6. Kadunylitykset julkisen liikenteen pysäkeiltä sisäänkäynnille on hyvä turvata suojatein ja 
vilkasliikenteisillä paikoilla liikennevaloin. 

7. Suojatiejärjestelyissä ja rakenteissa tulee ottaa huomioon eri käyttäjien tarpeet. 
Suositeltavia periaatteita ovat pyöräilyn ja jalankulun erottaminen toisistaan sekä ratkaisujen 
yhdenmukaisuus. Kuivatuksen huolellinen suunnittelu ja suojatiealueen hyvä valaisu on 
tärkeää. (Kts. kuvat f, g ja h)
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8. Esteettömyyden erikoistasolla valaistusvoimakkuus tulee olla jalkakäytävällä väh. 10 lx ja 
suojatiellä väh. 30 lx. 

9. Suojatiemerkinnän tulee olla hyväkuntoinen eikä sen lähellä saa olla vastaavasti kuvioituja 
alueita väärinkäsityksen välttämiseksi. Raidoituksen värikontrastin tulee olla voimakas, vähintään 
keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava. 

10. Suojatien pystysuoralla reunatuella varustetun osan tulee olla kohtisuorassa ylityssuuntaan 
nähden, jotta näkövammainen saa siitä kulkusuunnan. Suojatiessä tulee aina olla vähintään 900 
mm leveä luiskareunatuki; koneellinen kunnossapito vaatii vähintään 2300 mm. Luiskaus, jossa 
noustaan 40 mm ajoradan tasosta 150 mm:n matkalla, tulee rakentaa huolellisesti. Pyörätien 
kohdalla tulee käyttää samaa luiskareunatukea. (Kts. kuvat f, g ja h)

11. Suojatien reunatuen korkeussuunnan poikkeamat saa olla enintään ±10 mm. Jalkakäytävän 
kaltevuus reunatuen vieressä ei saa ylittää 5 % (1:20) ohjearvoa. 

12. Kulkuväylien leveyden tulee olla väh. 2300 mm, jotta niiden koneellinen puhtaanapito olisi 
mahdollista. Vapaan väylän leveyden tulee olla väh. 1500 mm, joka on riittävä myös avustajan tai 
opaskoiran kanssa liikkuvalle henkilölle. Kahden pyörätuolin kohdatessa leveyden tulee olla väh. 
1800 mm. Väylän vapaan korkeuden tulee olla väh. 2200 mm, kuitenkin siten, että rakennuksen 
tai sen osan alikulkukorkeudeksi suositellaan väh. 3000 mm. (Kts. kuvat f, g ja h)

13. Jalankulkuväylän ja pyörätien pinnoittaminen toisistaan eroavalla materiaalilla on suositeltavaa. 

14. Kulkupinnan tulee olla erikoistasolla kova ja perustasolla kova tai melko kova ja luistamaton.

15. Poikkeamat tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm ja laattojen saumat saavat olla enintään  
5 mm leveitä. 

16. Suojatiet on hyvä aina varustaa äänimajakoilla ja ennen liikennevalojen asettamista suojatien 
yhteyteen on näkövammaisia edustavalle järjestölle esimerkiksi Turun vammaisneuvostolle on 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta. (Kts. kuva h)

17. Erikoistason alueilla tulee valo-ohjatuissa suojateissä jalankulkijoiden pääkulkusuunnissa aina 
olla äänimerkki, perustasolla tarpeen mukaan.

18. Jos ääniopasteista aiheutuu ympäristölle kohtuutonta häiriötä, ne voidaan kello 22–07 välisenä 
aikana kytkeä pois käytöstä, vaikka valo-ohjaus muuten olisikin toiminnassa. 

19. Äänimajakoiden päälle kytkentä automaattisesti liikennevalojen kanssa samanaikaisesti tai 
erillisellä painonapilla. (Kts. kuva h)

20. Painonapin sijoituskorkeus 900–1100 mm ja painonapin etäisyys suojatien reunalinjasta 300 mm. 

21. Painonappi tunnistettavasti koholla ja merkkivalo, painonappipylväässä ylityssuunnan osoitin 
(kohokuvio). 

22. Painonapissa merkkiääni, kun nappia painaa ja painonapissa merkkivalo, kun kutsu on annettu.

23. Liikennevalon painonappi tulee sijoittaa niin, että se on talvellakin painettavissa  
pyörätuolissa istuen.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke 
portaiden kohdalla toteutetaan yleensä 
varoittavana kohokuviointina, joka on luotu 
puolipallonmuotoisilla nystyrämäisillä kuvioinneilla. 
Jos kulkuväylä ylätasanteella johtaa suoraan 
portaaseen eli syöksyyn, niin alueen pituuden pitää 
olla minimissään 1200 millimetriä. Alatasanteella 
varoitusalue ei ole aina välttämätön.

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. 
Se on siksi merkitty koristeelliseksi. 
Kuvan alt: Erilaisia päällystekuvioita eli 
taktiileja sisätilojen sekä katettujen ja 
lämmitettyjen ulkotilojen laatoissa. Varoittava 
kohokuvio on luotu puolipallonmuotoisilla 
nystyrämäisillä kuvioinneilla. Suuntaa 
antavat kohokuviot pitkittäin pyöristettyinä 
kohokuvioina.

Kuva 7b Päällystekuvioita eli taktiileja sisätilojen sekä katettujen ja lämmitettyjen ulkotilojen laatoissa.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

Kuva 7c Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke. Jos kulkuväylä ylätasanteella johtaa suoraan portaaseen, 
alueen pituus ≥ 1200 mm. Alatasanteella varoitusalue ei ole välttämätön. (RT 103141 Esteetön liikkumis- 
ja toimimisympäristö)

7b

7c
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Kulkuväylän havaittavuus
Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. Pinta-
materiaali ja väritys eivät saa antaa vaikutelmaa tasoeroista; esimerkiksi raidoitukset 
tulkitaan helposti tasoeroiksi.

Opaslaattoja käytetään kulkuväylän merkitsemiseen (ohjaavat laatat) tai suojateis-
tä, portaista taikka muista tasoeroista varoittamiseen (huomiolaatat eli varoittavat 
laatat). Ulkotiloissa opaslaattojen käyttö edellyttää yleensä katettua tai sulana pidet-
tävää kulkuväylää. Lämmittämättömillä alueilla nupu- ja noppakiviraidat ohjaavat 
näkövammaisia henkilöitä ja ne myös kestävät talvikunnossapitoa.

Varoitusaluetta tai huomiolaattavyöhykettä käytetään varoittamaan tasoeroista, ku-
ten portaista ja luiskista. Varoitusalueessa on kulkuväylän päällysteestä selvästi erot-
tuva tummuuskontrasti ja pinnan rakenne, joka tuntuu jalalla tai valkoisella kepillä. 

Varoitusalueen ja huomiolaattavyöhykkeen pituus kulkusuunnassa on 1 200 mm, 
kun kulkuväylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen, muualla riittävä syvyys 
on 600 mm. Varoitusalueisiin soveltuvia materiaaleja ulkotiloissa ovat esimerkiksi 
luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu), sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai 
poltettu) ja betonikivi.

RT 103056 Rakentamismääräysten tärkeimmät 
muutokset, muistilista pihasuunnittelijalle

Kuva 8. Näkövammaisen henkilön suunnistautumista ohjaavia opaslaattoja.

Kuva 9. Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke. Jos kulkuväylä ylätasanteella johtaa suoraan 
portaaseen, alueen pituus ≥ 1200 mm. Alatasanteella varoitusalue ei ole välttämätön.

varoittava kohokuvio
tummuusero ympäröi-
vään pinnoitteeseen
pallokalotin muotoiset 
nystyrät k/k 100 mm
- korkeus 5 mm
- halkaisija 25 mm

suuntaa osoittava kohokuvio
tummuusero ympäröi-
vään pinnoitteeseen
pitkittäinen pyöristetty
kohokuvio k/k 100 mm
- korkeus pinnasta 5 mm
- leveys 25 mm

päällystekuvioita eli taktiileja sisätilojen sekä katettujen
ja lämmitettyjen ulkotilojen laatoissa

kontrastiraidat

varoitusalue tai
huomiolaattavyöhyke.
Jos kulkuväylä johtaa
suoraan portaaseen, 
alueen pituus ≥ 1200 mm  

 600

≥ 1200
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Kulkuväylän havaittavuus
Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. Pinta-
materiaali ja väritys eivät saa antaa vaikutelmaa tasoeroista; esimerkiksi raidoitukset 
tulkitaan helposti tasoeroiksi.

Opaslaattoja käytetään kulkuväylän merkitsemiseen (ohjaavat laatat) tai suojateis-
tä, portaista taikka muista tasoeroista varoittamiseen (huomiolaatat eli varoittavat 
laatat). Ulkotiloissa opaslaattojen käyttö edellyttää yleensä katettua tai sulana pidet-
tävää kulkuväylää. Lämmittämättömillä alueilla nupu- ja noppakiviraidat ohjaavat 
näkövammaisia henkilöitä ja ne myös kestävät talvikunnossapitoa.

Varoitusaluetta tai huomiolaattavyöhykettä käytetään varoittamaan tasoeroista, ku-
ten portaista ja luiskista. Varoitusalueessa on kulkuväylän päällysteestä selvästi erot-
tuva tummuuskontrasti ja pinnan rakenne, joka tuntuu jalalla tai valkoisella kepillä. 

Varoitusalueen ja huomiolaattavyöhykkeen pituus kulkusuunnassa on 1 200 mm, 
kun kulkuväylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen, muualla riittävä syvyys 
on 600 mm. Varoitusalueisiin soveltuvia materiaaleja ulkotiloissa ovat esimerkiksi 
luonnonkivilaatta (ristipäähakattu tai poltettu), sahattu nupukivi (ristipäähakattu tai 
poltettu) ja betonikivi.

RT 103056 Rakentamismääräysten tärkeimmät 
muutokset, muistilista pihasuunnittelijalle

Kuva 8. Näkövammaisen henkilön suunnistautumista ohjaavia opaslaattoja.

Kuva 9. Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke. Jos kulkuväylä ylätasanteella johtaa suoraan 
portaaseen, alueen pituus ≥ 1200 mm. Alatasanteella varoitusalue ei ole välttämätön.

varoittava kohokuvio
tummuusero ympäröi-
vään pinnoitteeseen
pallokalotin muotoiset 
nystyrät k/k 100 mm
- korkeus 5 mm
- halkaisija 25 mm

suuntaa osoittava kohokuvio
tummuusero ympäröi-
vään pinnoitteeseen
pitkittäinen pyöristetty
kohokuvio k/k 100 mm
- korkeus pinnasta 5 mm
- leveys 25 mm

päällystekuvioita eli taktiileja sisätilojen sekä katettujen
ja lämmitettyjen ulkotilojen laatoissa

kontrastiraidat

varoitusalue tai
huomiolaattavyöhyke.
Jos kulkuväylä johtaa
suoraan portaaseen, 
alueen pituus ≥ 1200 mm  

 600

≥ 1200

Kuva 7a Ulkotiloissa käytettävän kulkua ohjaavan laatan mittoja.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

7a
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Kuva 7d Hyvä ratkaisu: [1] Polkupyörätelineet on sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle niin, etteivät 
niihin sijoitettavat polkupyörät aiheuta törmäys- eikä kompastumisvaaraa (Braheskolan, Turku)  

Huono ratkaisu: [2] Irtonainen reunakivi voi tuottaa esimerkiksi heikkonäköiselle törmäys- tai 
kompastumisvaaran. (Braheskolan, Turku)

Kuva 7e Hyvä ratkaisu: [1] Opasteraita johtaa sisäänkäynnille. (Mäntymäen terveysasema, Turku)

7d

7e

1

1

2
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Luiskareunatuen oikea mitoitus on tärkeää 
jalkakäytävän ja ajoradan liitoskohdissa.

Kuva 7f Luiskareunatuki jalkakäytävän ja ajoradan liittymäkohdassa.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

Kuva 7g Toinen esimerkkikuva luiskareunatuesta/luiskareunakivestä, sen mitoituksesta ja sijoituksesta 
suojatien kohdalla. (sujuva.info)

7f

7g
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Esteettömät autopaikat
Rakennusta varten olevista autopaikoista riittävä määrä, kuitenkin vähintään yksi, 
mitoitetaan esteettömäksi. Esteettömät autopaikat sisältyvät kaavamääräyksiin tai 
muutoin rakennusluvan myöntämisen yhteydessä tontille tai rakennuspaikalle mää-
ritettäviin autopaikkoihin. Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, esteettömiä auto-
paikkoja on 2 kpl, kun autopaikkoja on 50 tai alle. Sen jälkeen tarvitaan yksi esteetön 
paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. 

Esteettömyysasetuksen velvoitteet esteettömistä autopaikoista eivät koske omako-
titaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

Esteettömät autopaikat sijoitetaan sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lä-
helle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti 
on katoksen alla enintään 10 m:n etäisyydellä sisäänkäynnistä. Esteettömän auto-
paikan leveys on vähintään 3 600 mm ja pituus vähintään 5 000 mm. Suositus auto-
paikan sivu- ja pituuskaltevuudeksi on enintään 2 %. Paikan pinnan on oltava kova, 
tasainen ja luistamaton. Kadun varteen sijoitetun esteettömän autopaikan suositeltu 
vähimmäispituus on 6 500 mm.

Esteetön autopaikka merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla, joka sijoi-
tetaan vähintään 900 mm:n korkeudelle kiinteään pystyopasteeseen ja autopaikan 
pintaan vähintään 500 mm:n kokoisena pysyvänä merkintänä.

Esteetön autopaikka voidaan merkitä lisäksi värillä, mikä lisää autopaikan havait-
tavuutta. Sininen on paikan merkitsemiseen yleisesti käytetty väri. Merkintämaalilla 
maalattuja paikkoja suositellaan vain lämpimiin sisätiloihin, koska maalipinta voi kyl-
missä tai märissä olosuhteissa olla liukas.

RT 98-11235 Pysäköintialueet

RT 98-11237 Pysäköintilaitokset

Kuva 10. Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintä. 
Ajoradalla jalkakäytävän vieressä olevan liikkumisesteiselle henki-
lölle varatun autopaikan merkintänä käytetään tieliikenneasetuksen 
mukaista liikennemerkkiä ja lisäkilpiä.

Kuva 11. Tieliikenneasetuksen mukainen 
liikennemerkki (521) ja lisäkilpi (836).

Kuva 12. Ajoradalle, jalkakäytävän viereen sijoiteltulta esteettömältä 
autopaikalta järjestetään esteetön kulkuyhteys jalkakäytävälle luis-
kareunatuella. Pysäköintipaikan 5000 mm vapaan pituuden lisäksi 
tarvitaan 1500 mm ajo- ja lastaustilaa.

Kuva 13. Luiskareunatuki jalkakäytävän ja ajoradan littymäkohdassa. 
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Kuva 7h Esimerkkikuva yhdistetystä suojatiestä jalankululle ja pyöräilylle. (Sujuva.info)7h
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8 Rakennuksen sisäänkäynti

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
3 § Rakennuksen sisäänkäynti
Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä 
esteestä on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä.

Ulko-oven edessä olevan tasanteen on oltava vähintään 1500 millimetriä leveä ja vähintään 
1500 millimetriä pitkä.
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
6 § Tasanne
Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja 
tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, 
joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu 
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden 
luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 
millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven 
eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen 
ja muiden vastaavien aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä henkilökuorma, jos 
putoamisvaara on olemassa.

11 § Lasirakenteet
Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa 
aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa. 

Lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä siihen 
tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä törmäysesteellä.

Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan 
helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

14 § Kulkukorkeus
Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2 100 millimetriä. Oviaukon kohdalla korkeus 
voi olla välttämättömien karmien ja kynnysten verran pienempi.

Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan, sekä asunnon sisäisen portaan 
kulkukorkeus voi olla 1 950 millimetriä.

15 § Turvavarusteet
Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä 
turvaratkaisuilla ja -varusteilla. Varatienä käytettävän ikkunan rajoittimen on kuitenkin 
oltava aikuisen helposti vapautettavissa. Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä muiden 
rakenneosien on oltava myös hätätilanteessa käyttökelpoisia. Varatien pystysuuntaisen 
luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vähintään 600 millimetriä ja 
leveydeltään 500 millimetriä, kuitenkin näiden summan on oltava vähintään 1 500 millimetriä. 
Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vähintään 600 x 600 millimetriä.

18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen
Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä 
rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen 
katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon 
ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset

 Sisäänkäynti 
1. Sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. 

2. Rakennuksen sisäänkäynti on helposti tunnistettavissa sisäänkäynniksi. 

3. Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti 
vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastetaan saapumissuunnasta ja pääsisäänkäynniltä. 
Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen 
pääsisäänkäynnin. 

4. Sisäänkäyntiä ja sen havaittavuutta on hyvä korostaa rakennuksen massoittelun, rakenteiden, 
kuten katoksen, ja valaistuksen avulla. Katoksen on hyvä olla vähintään sisäänkäyntitasanteen 
kokoinen. Valaistuksella myös tasataan valaistustason muutosta ulko- ja sisätilan välillä. 

5. Sisäänkäynnit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ilman tasoeroja. Ulko-oven edessä olevan 
tasanteen on oltava vähintään 1 500 mm leveä ja vähintään 1 500 mm pitkä vapaa tila. Jotta 
kaksi pyörätuolinkäyttäjää voi kohdata tasanteella, tilaa tarvitaan vähintään 1 800 × 1 800 mm  
vapaa tila. Kulkuväylään rajautuva tasanne saa olla enintään 20 mm korkeammalla kuin 
kulkuväylän pinta. Tasanteen enimmäiskaltevuus on 2 % (1:50). (Kts. kuva 8a)

6. Tasanteen tilan tarvetta suunniteltaessa pitää huomioida, että esimerkiksi oven avaamiseen 
vaadittava tila ei ole hyvä sisältyä tasanteen vapaaseen tilaan. Tämä siksi, että ulko-
oven avautumispuolella tarvitaan vapaata tilaa, jotta pyörätuolin tai pyörillä varustetun 
kävelytelineenkäyttäjä tai lastenvaunujen kanssa liikkuja pääsee tarpeeksi lähelle ulottuakseen 
ovenkahvaan ja avaamaan sekä sulkemaan oven olematta oven tiellä. (Kts. kuva 8a)

7. Kulkuväylään rajautuvan tasanne saa olla enintään 20 mm korkeammalla kuin maan pinta.

8. Tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luisumasta reunan yli, jos tason 
ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 mm kokoinen kuutio.

9. Oven (ulko-ovi) edustalla on jalkasäleikkö samassa tasossa sisäänkäyntitasanteen kanssa.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Tarvittavat vapaat tilat ja myös pyörähdysympyrä 
ja sen sijoittuminen ovialueella oven avaamiseksi 
pyörätuolista käsin.

Kuva 8a Tilantarve oven avaamiseksi pyörätuolista käsin  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö):

 A1 oven vapaa leveys = karmin valoleveys, ovi aukeaa 180° 
A2 oven vapaa leveys = karmin valoleveys − oven paksuus ovi aukeaa 90° 
C = ovenpainikkeen tarvitsema tila 
D = oven avauspainike 

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä (B) 
on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 mm.

8a
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5.7 Sisäänkäynnit ja tuulikaapit
Sisäänkäynnit
Sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Rakennuksen sisäänkäynnin on oltava 
helposti tunnistettavissa sisäänkäynniksi. Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta 
toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastetaan 
saapumissuunnasta ja pääsisäänkäynniltä. Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava 
käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen pääsisäänkäynnin.

Sisäänkäyntiä ja sen havaittavuutta on hyvä korostaa rakennuksen massoittelun, 
rakenteiden, kuten katoksen, ja valaistuksen avulla. Katoksen on hyvä olla vähintään 
sisäänkäyntitasanteen kokoinen. Valaistuksella myös tasataan valaistustason muu-
tosta ulko- ja sisätilan välillä.

Sisäänkäynnit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ilman tasoeroja. Ulko-oven 
edessä olevan tasanteen on oltava vähintään 1 500 mm leveä ja vähintään 1 500 mm 
pitkä. Jotta kaksi pyörätuolinkäyttäjää voi kohdata tasanteella, tilaa tarvitaan vähin-
tään 1 800 × 1 800 mm. Kulkuväylään rajautuva tasanne saa olla enintään 20 mm 
korkeammalla kuin kulkuväylän pinta. Tasanteen enimmäiskaltevuus on 2 % (1:50).

Kuva 19. Tilantarve oven avaamiseksi pyörätuolista käsin.  
A1 oven vapaa leveys = karmin valoleveys, ovi aukeaa 180°  
A2 oven vapaa leveys = karmin valoleveys − oven paksuus ovi aukeaa 90°  
C = ovenpainikkeen tarvitsema tila 
D = oven avauspainike 
Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta 
kiinteästä esteestä (B) on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 mm.

Kuva 20. Tasanteelle aukeavan oven etäisyys luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta. 
Tasanteelle aukeavan oven etäisyyden on luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta oltava syök-
syn sivuseinällä vähintään 400 mm ja päätyseinällä vähintään 1 500 mm.

RT 91-10788 Sisäänkäyntitilat, julkiset 
rakennukset
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 Kynnys ja tasoerot 
1. Oven yhteydessä ei tule olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden 

vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä, tällöin se on enintään 20 mm korkea ja 
muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla. 

2. Ovien eteen asennettavien rappuritilöiden reikäkoko  ei saa ylittää reikäkokoa (silmäkoko) 
11 x 33 mm. Tällä tavoin keppien yms. kävely-/tukiavustimien juuttuminen ritilöihin estetään. 
Tarvittaessa sopivan ritilän etsinnässä voi pyytää apua esteettömyyskoordinaattorilta.  
(Kts. kuvat 8d, e ja j) 

3. Ritilöiden materiaalivalinnoissa suositellaan käyttämään tarpeeksi vahvaa materiaalia, sillä 
suurilla pinta-aloilla liian heikot materiaalit alkavat joustaa. Näin vältettäisiin tilanne, jossa 
tapahtuisi esimerkiksi alustan keskiosaston muuttumista kuopalle, jolloin pyörätuolin käyttö 
voi vaikeutua. Ritilöiden tukevuutta voidaan myös parantaa lisäämällä ja/tai vahvistamalla 
tarvittaessa tukirakenteita.  

4. Sisäänkäynnin yhteydessä olevat ritilät täytyy asentaa niin, että ne eivät muodosta tasoeroa 
sisäänkäyntitasanteeseen nähden. (Kts. kuva 8c)

5. Ovenedusritilä ei saa olla märkänäkään liukas. Ritilän tulee pysyä myös hyvin paikoillaan.

 Tuulikaappi 
1. Tuulikaappi tulisi mitoittaa riittävän väljäksi myös lastenvaunujen ja apuvälineiden käyttöä 

ajatellen. Jos ovet aukeavat tuulikaappiin, on vapaan tilan (väh. 1500 mm:n halkaisija) 
mitoituksessa otettava huomioon myös oven aukeamiseen tarvittava tila. (Kts. kuva 8a ja f) 

2. Jos tuulikaapissa on laaja mattoalue tai jos reitti kääntyy tuulikaapin sisällä, näkövammaisia 
henkilöitä ohjaava reitti merkitään pinnoitteeseen materiaali- ja tummuuskontrastimerkintänä 
esimerkiksi taktiiliraitaratkaisuina. Kiinteää lattiaan asennettua taktiiliraitaa ei saa koskaan 
peittää kalusteilla tai irtomatoilla.

3. Automaattiovia käytettäessä ulko-oven ja tuulikaapin oven on toimittava samalla periaatteella 
ja tiukkaan mitoitetussa tuulikaapissa myös avauduttava samanaikaisesti. Kulkureitille yllättäen 
avautuva ovi voi aiheuttaa törmäysvaaran.

 Saavutettavuus 
1. Opasteet sisäänkäynneille ovat helposti havaittavissa, selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia sekä 

niissä on selkeä tummuuskontrasti lukemisen helpottamiseksi. Opastus on myös looginen ja 
katkeamaton. 

2. Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti 
vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille on hyvä opastaa saapumissuunnasta ja pääsisäänkäynniltä. 
Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen 
pääsisäänkäynnin. 
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Kuva 8b Hyvä ratkaisu: [1] Sisäänkäynti erottuu 
selkeästi muusta julkisivusta.  
(Ilpoisten päivähoito, Turku)

Kuva 8c Hyvä ratkaisu: [1] Ritilä on asennettu niin, 
ettei ritilän ja sisäänkäyntitasanteen välille tule 
tasoeroa. (Turun suomalainen yhteiskoulu, Turku)

8b 8c

1

1

Kuva 8d Hyvä ratkaisu: Ritilän reiän pituus on 30 mm. 
(Turun suomalainen yhteiskoulu, Turku). Hyväksyttävä 
ja suositeltava ritilän koko myös 11 mm x 33 mm.

Kuva 8e Hyvä ratkaisu: Ritilän reiän leveys on 8 mm. 
(Turun suomalainen yhteiskoulu, Turku). Hyväksyttävä 
ja suositeltava ritilän koko myös 11 mm x 33 mm.

8d 8e
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Kuva 8f Hyvä ratkaisu: Tuulikaappi on tilava ja hyvin 
valaistu. (Monitoimitalo Ypsilon, Turku)

Kuva 8h Hyvä ratkaisu: Ovipuhelimen painikkeissa on 
valot. (Puolalan koulu, Turku). Opastusteksti kuitenkin 
liian pienellä fontilla.

Kuva 8i Hyvä ratkaisu: Ovipuhelimessa on valomerkki. 
(Braheskolan, Turku). Tekstiosuudet/opasteet ovat 
kuitenkin liian pienet ja epäselvät esteetöntä käyttöä 
ajatellen. 

Kuva 8g Hyvä ratkaisu: Ovenavauslaitteet 
(sekä ovipuhelin että oven avauspainike) 
on sijoitettu yhteen ryhmään, joten niitä 
käyttäessä ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen. 
(Toimeentulotuen neuvonta, Turku).

Ovipuhelimia on hyvä asentaa kahteen 
eri korkeuteen, jolloin ovipuhelimen käyttö 
onnistuu myös pyörätuolista käsin.

8f

8h 8i

8g
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Ovipuhelimen teksteille voi tehdä erillisen 
opasteen ovipuhelimen viereen, jos ne eivät 
mahdu ovipuhelimen kirjoituskenttään.

Kuva 8j Hyvä ratkaisu: Jos ovipuhelimen tekstiosuudet/opasteet ovat liian pienet 
heikkonäköisten luettaviksi, niin teksteille voi tehdä erillisen opasteen ovipuhelimen viereen.

Ovipuhelimeen merkitään ainoastaan numerot painonappien viereen, joiden sisältö/merkitys 
selviää opasteesta.  

(Opasteen luonnosversio, Design Studio Muotohiomo Oy, Syvälahden koulu, Turku). 

Kuva 8k Pääsisäänkäynnin yhteyteen tulevien laitteiden ja painikkeiden sijoittuminen. (Sujuva.info)

8j

8k

Psykologi
Psykolog · Psychologist

Opinto-ohjaus
Studiehandledning · Study guidance

Kuraattori
Kurator · School councellor

Neuvola
Rådgivning · Maternity clinic

Kanslia
Kansli · Office

Terveydenhoitaja
Hälsovårdare · Nurse
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Psykologi
Psykolog · Psychologist

Opinto-ohjaus
Studiehandledning · Study guidance

Kuraattori
Kurator · School councellor

Neuvola
Rådgivning · Maternity clinic

Kanslia
Kansli · Office

Terveydenhoitaja
Hälsovårdare · Nurse
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Alumiinikilpi 
160mm x 215mm

+ numerotarrat
Opaste ovipuhelimelle 
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9 Ovi

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
3 § Rakennuksen sisäänkäynti
Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä 
esteestä on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä.

Ulko-oven edessä olevan tasanteen on oltava vähintään 1500 millimetriä leveä ja vähintään 
1500 millimetriä pitkä.

4 § Ovet
Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon johtavan 
oven sekä 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssä tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava 
vähintään 850 millimetriä. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskäytävän oven mitoituksesta 
säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

JATKUU 
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivät ne aiheuta tapaturman vaaraa. 
Ne on varustettava tarkoituksenmukaisin turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017) ja ympäristöministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta (848/2017).

14 § Kulkukorkeus
Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2 100 millimetriä. Oviaukon kohdalla korkeus 
voi olla välttämättömien karmien ja kynnysten verran pienempi. 

Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan, sekä asunnon sisäisen portaan 
kulkukorkeus voi olla 1 950 millimetriä.

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin sekä asuinrakennuksen 
asuinhuoneisiin, asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin ja rakennuksen käyttöä palveleviin 
tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 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. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessä 
oven ulkopuolella saa olla yli 20 millimetriä, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan 
varustelulla. Edellä 2 ja 3 momentissa säädetty koskee pientalossa vain sisääntulokerrosta.

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

 Ulko-ovi 
1. Rakennuksen sisäänkäynnin on oltava helposti tunnistettavissa sisäänkäynniksi. Sen on 

erotuttava selkeästi eri lähestymissuunnista. (Kts. kuvat 9a ja 9j)

2. Ulko-oven eteen tarvitaan vähintään 1500 mm leveä ja vähintään 1500 mm vapaa tila 
aukeavan ovilehden ulkopuolelle, jotta siinä mahtuu kääntymään pyörätuolilla sekä avaamaan 
ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen, joutumatta siirtymään pois tasanteelta tai kaltevalle 
pinnalle oven avaamiseen tarvittavan tilan lisäksi. (Kts. kuva 8a)

3. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa viettää ovelle päin. Jos ovelle 
johtaa luiska, niin ennen luiskan alkua pitää sijaita luiskan suuntainen tasanne, jonka pituus on 
vähintään 1500 mm ja leveys sama kuin toteutettavassa luiskassa. Tasanteen suositellaan aina 
olevan pidempi kuin 1500mm. (Kts. kuva 9l)

4. Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä 
esteestä on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä. (Kts. kuva 9l)

5. Suunnitelmissa pyörähdysympyrä on aina hyvä merkitä vaadittaviin pysähtymiskohtiin. 

6. Rakennuksen ulko-oven on toimittava siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen 
helposti avata. Oven avautumiseen tarvittava voima saa olla ainoastaan enintään 10 N (vastaa 
noin 1 kg) myös oviautomatiikan ollessa pois käytöstä.

7. Pääsisäänkäynti on hyvä varustaa ovenavausjärjestelmällä, joka sisältää ovien kohdalla 
erillisen avauspainikkeen ja oven aukipitotutkan. Oven aukipitotutka pysäyttää avautuvan oven 
liikkeen tai avaa uudelleen sulkeutuvan oven havaitessaan esteen. Saranavälin sormisuojaus 
huomioitava. Oviautomatiikan käyttö on suositeltavaa vähintään ulko-oven kohdalla. 
Automatisoidun oven, joka ei ole varustettu aukiolotutkalla tulee pysyä auki vähintään 25 
sekuntia, että siitä ehtii hyvin kulkea sisään tai ulos.

8. Ovien tulee olla helposti avattavia ja mahdolliset ovipuhelimet yms. laitteet pitää sijoittaa 
riittävän matalalle, jotta niihin yltää myös pyörätuolista käsin. Ovenavauslaitteiden yms. 
valaisuun, asennukseen, sijoitukseen ja helppokäyttöisyyteen pitää kiinnittää erityistä huomiota, 
lisäksi niiden olisi sovelluttava kaikille toimintaesteisille. Tämän vuoksi ovenavauslaitteet on 
sijoitettava yhteen ryhmään, jotta niitä voi käyttää siirtymättä paikasta toiseen. (Kts. kuva 9I.) 
Ovipuhelimia on hyvä asentaa kahteen eri korkeuteen, jolloin ovipuhelimen käyttö onnistuu 
myös pyörätuolista käsin. 

9. Ovenavauspainikkeiksi suositellaan kyynärkytkimiä, jotka ovat helppokäyttöisiä impulssilaitteita. 
Toisena vaihtoehtona suositellaan mikroaaltokytkimen käyttöä ovenavauspainikkeeksi. 
Mikrokytkimeen ei tarvitse koskea, koska se tunnistaa käden liikkeen jopa 50 cm etäisyydeltä. 
Kytkin soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esim. sairaaloissa ja puhdastiloissa, joissa 
hygieniavaatimukset ovat korkeat. Se soveltuu myös liikuntarajoitteisille, koska kytkimen 
käyttöön ei tarvita voimaa. Kumpikin vaihtoehto soveltuu kääntö- ja liukuoviin.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Erilaisia ovimalleja, jotka ovat varustettu oven 
alareunan suojaavalla potkulevyllä. Ovissa 
myös lasit ovat jaettu alueisiin tai varustettu 
huomiomerkinnöillä, jotta mahdollinen oveen 
törmäämisvaara vähenee.

10. Sisäänkäynnit ovat aina hyvin valaistuja. Parhaiten toimiva yleisvalo tulee esimerkiksi 
katoksissa ylhäältäpäin ja valaisimet on upotettu katosrakenteeseen.

11. Mahdolliseen heilurioveen tehdään läpinäkyvä osa törmäysten välttämiseksi. Mahdollinen 
liukuovi varustetaan turvalaitteella, joka estää oven putoamisen kiskoltaan ja kaatumisen. 
Mahdolliset nosto-ovet ja -portit pitää varustaa mekanismilla, joka estää niiden 
hallitsemattoman putoamisen. 

12. Automaattioven avautuminen kulkuväylälle suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei 
törmäysvaaraa synny. Oven edustalle lattiaan tehdään tarvittaessa oven kääntymisaluetta 
kuvaava turvamerkintä. (Kts. kuva 9h) Mahdollisen automaattioven ja -portin 
hätäpysäytyslaitteet sijoitetaan helposti havaittavaan paikkaan. Sähkövirran katketessa ovet ja 
portit on voitava avata käsin. 

13. Törmääminen lasioviin ja muihin isoihin lasipintoihin on estettävä kontrastiraidoin, -värein tai 
puitejaolla. Kontrastimerkinnät asennetaan kahdelle eri tasolle (1000 mm ja 1400–1600 mm). 
(Kts. kuva 9a ja 9k) 

14. Oven yhteydessä ei tule olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden 
vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä, tällöin se on enintään 20 mm korkea ja 
muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla. (Kts. kuva 9b.) 

15. Ovien eteen asennettavien rappuritilöiden reikäkoko (silmäkoko) on maksimissaan  
11 x 33 mm. Tällä tavoin keppien yms. kävely-/tukiavustimien ja rollaattorien pyörien 
juuttuminen ritilöihin estetään. (Kts. kuva 9l)

16. Ritilöiden materiaalivalinnoissa suositellaan käyttämään tarpeeksi vahvaa materiaalia, sillä 
suurilla pinta-aloilla liian heikot materiaalit alkavat joustaa. Näin vältettäisiin tilanne, jossa 
tapahtuisi esimerkiksi alustan keskiosaston muuttumista kuopalle, jolloin pyörätuolin käyttö 
voi vaikeutua.  Ritilöiden tukevuutta voidaan myös parantaa lisäämällä ja vahvistamalla 
tarvittaessa tukirakenteita.  

17. Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan 
helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista. (Kts. kuva 9a)

Kuva 9a Oven alareunan suojaaminen potkulevyllä ja oven lasin jakaminen tai varustaminen 
huomiomerkinnöillä. (RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

9a

SKN/1/joulukuu 2019/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

ohjekortti  –  14RT 103141   Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö     

Oviin valitaan salvat ja lukot, joilla oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä kummal-
takin puolelta. Vedinten, painikkeiden ja lukkojen käyttö ei saa edellyttää voimaa tai 
sorminäppäryyttä. Vetimen on oltava riittävän tukeva ja suuri, jotta siitä saa pitävän 
otteen. Pitkä pystysuuntainen lankavedin mahdollistaa otteen sopivalta korkeudelta. 
Käden pujottaminen vetimen alle ja vetäminen ranteella on mahdollista, kun vetimen 
ja ovilevyn väliin jäävä tila on vähintään 60 mm.

Ovikelloissa, ovipuhelimissa ja kulunvalvontalaitteissa tulee olla sekä valo- että ää-
nimerkki kuulo- ja näkövammaisia henkilöitä varten.

Oven havaittavuus 
Ovien havaittavuutta parannetaan käyttämällä tummuus- ja materiaalikontrastia ja 
kohdevalaistusta. Oven (myös hissin oven) ja portin yhteyteen voidaan sijoittaa nä-
kövammaisille tarkoitettu äänimajakka.

Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, merkitään siten, että ne ha-
vaitaan helposti. Lasiovet jaetaan puitteilla tai varustetaan selkeästi erottuvin pysyvin 
huomiomerkinnöin. Huomiomerkintöjen sopiva sijoituskorkeus on noin 1 000 mm 
(lasten katselukorkeus) ja 1 400...1 600 mm (täysikasvuisen aikuisen katselukorkeus). 
Kontrastimerkinnän korkeudeksi suositellaan vähintään 100 mm. Oven alareunan 
potkulevy myös suojaa ovea.
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Kuva 24. Oven alareunan suojaaminen potkulevyllä ja oven lasin jakaminen tai varustaminen huomiomerkinnöillä.

5.9 Poistumisturvallisuus
Rakennuksen uloskäytävien mitoituksesta ja poistumiseen käytettävien ovien mitoi-
tuksesta säädetään paloturvallisuusasetuksessa (34 §, 35 §).

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden tulisi pystyä pelastautumaan omatoi-
misesti tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa. Tämä edellyttää sitä, että poistu-
mistiet ovat esteettömiä ja palohälytys on vastaanotettavissa moniaistisesti. 

Jos omatoiminen pelastautuminen on vaikeasti toteutettavissa, vaihtoehtona on 
siirtyminen turvalliseen odotustilaan ja saada sieltä apua pelastautumiseen. Turvalli-
nen odotustila tarkoittaa viereisessä palo-osastossa olevaa tilaa, joka on yhteydessä 
poistumisreittiin, ja jossa liikkumis- tai toimimisesteiset henkilöt voivat odottaa eva-
kuointia. Evakuointituoleilla ja -patjoilla autetaan liikkumisesteisiä henkilöitä siirty-
misessä portaita pitkin.

Tavanomaisia hissejä ei saa käyttää tulipalon sattuessa. Evakuointihissiä on kuiten-
kin turvallista käyttää myös palotilanteessa. 

Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden 
evakuointi CFPA-E No 33:2015 F. Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö 2017. 

Kuva 25. Esteettömän poistumistien 
opaste. Opasteen käyttö edellyttää, että 
poistumistien mitoituksessa on otettu 
huomioon esteettömyys.

Kuva 26. Evakuointihissin opaste.
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 Sisäovi 
1. Ovien tulee olla helppo avata. Oven avautumiseen tarvittava voima saa olla ainoastaan 

enintään 10 N (vastaa noin 1 kg) myös oviautomatiikan ollessa pois käytöstä. 

2. Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys ≥ 850 mm. (Kts. kuva 9d)

3. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys ≥ 800 mm. (Kts. kuva 9d)

4. Esteettömän wc-tilan oven vapaa leveys ≥ 850 mm. (Kts. kuva 9d)

5. Oven aukeavalla puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai 
rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että 
sieltä poistuttaessa. (Kts. kuva 9e)

6. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden 
vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä, tällöin se saa olla enintään 20 mm korkea ja se 
on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla. (Kts. kuva 9b)

7. Myös rakennuksen sisällä olevien sisäänkäyntien pitää erottua selkeästi muista pinnoista esim. 
kontrastiväreillä. Värejä tulisi käyttää siten, että niistä muodostuu riittävät kontrastit lattioiden ja 
seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ympäristön välille. (Kts. kuva 9g)

8. Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan 
helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

Kuva 9b Esimerkki esteettömästä joustavasta kynnyksestä. (Invalidiliitto)

Kuva 9c Esimerkkejä sähköisesti avautuvan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä.  
(Invalidiliitto) 

Avauskytkimet on hyvä aina varustaa esim. ISA-mallisella lisäopasteella (koho).

9b

9c
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Kuva 9d Kulkuaukon todellinen leveys 
(Ympäristöministeriön ohje rakennuksen 
esteettömyydestä ja Invalidiliitto)

Kuva 9f Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje: 
Käytävän ja oven vapaiden tilojen summan tulee olla vähintään 2300 mm. 
(Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä ja Invalidiliitto)

Kuva 9e 400 mm leveä vapaa tila tarvitaan 
oven avaamiseksi. (Ympäristöministeriön ohje 
rakennuksen esteettömyydestä ja Invalidiliitto)

9d

9f

9e
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Kuva 9g Hyvä ratkaisu: [1] Ovet erottuvat hyvin [2] seinästä tummuuskontrastilla.  
[3] Ovien aukeavalla puolella on myös hyvät opasteet. (TYKS, Turku)

Kuva 9h Hyvä ratkaisu: [1] Maahan on merkitty 
automaattisen oven aukeamistila, ja oven karmit 
erottuvat seinästä kontrastierolla.  
[2] Ovenavauspainike on oven aukeavalla puolella ja 
[3] oven ulkopuolella on varausvalo. (TYKS, Turku) 

Kuva 9i Hyvä ratkaisu: [1] Ovenavauspainike on 
oven aukeavalla puolella. (TYKS, Turku)
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Kuva 9j Hyvä ratkaisu: [1] Sisäänkäynti erottuu selkeästi muusta julkisivusta. 
(Ilpoisten päivähoito, Turku)

Kuva 9k Hyvä ratkaisu: [1] Ovessa on kontrastimerkintä. 
[2] Oven alareunassa on yli 300 mm korkea potkulauta. 
(Nummenpakan koulu, Nummen yksikkö, Turku)
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2
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Kuva 9l Pääsisäänkäynnin yhteyteen tulevien laitteiden ja painikkeiden sijoittuminen. (Sujuva.info)9l
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10 Rakennuksen sisäinen  
  kulkuväylä

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
4 § Ovet
Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon johtavan 
oven sekä 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssä tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava 
vähintään 850 millimetriä. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskäytävän oven mitoituksesta 
säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin sekä asuinrakennuksen 
asuinhuoneisiin, asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin ja rakennuksen käyttöä palveleviin 
tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 millimetriä.

JATKUU 
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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. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessä 
oven ulkopuolella saa olla yli 20 millimetriä, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan 
varustelulla. Edellä 2 ja 3 momentissa säädetty koskee pientalossa vain sisääntulokerrosta.

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

5 § Rakennuksen sisäinen kulkuväylä
Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen sisäisen kulkuväylän ja asuinrakennuksen yleisten 
tilojen sisäisen kulkuväylän on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kulkuväylä on leveydeltään alle 1500 millimetriä, kulkuväylällä on 
oltava vähintään 15 metrin välein kääntymistila, jonka halkaisija on vähintään 1500 millimetriä.

 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
6 § 2 mom Tasanne
Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen 
ja muiden vastaavien aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä henkilökuorma, jos 
putoamisvaara on olemassa.

11 § Lasirakenteet
Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa 
aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa. 
Lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä siihen 
tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä törmäysesteellä. 
Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan 
helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

12 § Lattiapinnat
Lattiapinnan on oltava tasainen ja valmistettu tilan käyttötarkoitus huomioiden soveltuvasta 
materiaalista siten, että kompastumis- ja liukastumisriski on pieni.

JATKUU 
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13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivät ne aiheuta tapaturman vaaraa. 
Ne on varustettava tarkoituksenmukaisin turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017) ja ympäristöministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta (848/2017).

14 § Kulkukorkeus
Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2 100 millimetriä. Oviaukon kohdalla korkeus 
voi olla välttämättömien karmien ja kynnysten verran pienempi.

Muun kuin uloskäytävässä olevan ja siihen johtavan portaan, sekä asunnon sisäisen portaan 
kulkukorkeus voi olla 1 950 millimetriä.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset

 Kulkuväylä 
1. Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva kulkuväylän helppo havaittavuus on hyvä 

toteuttaa esimerkiksi tummuus- ja tuntokontrastien eli taktiiliopasteiden avulla. (Kts. kuva 10g ja 
10j) Kuitenkaan esimerkiksi mattoja ei saa koskaan asettaa niin, että ne peittävät taktiiliraitojen 
käyttötarkoituksen. 

2. Suuret avoimet tilat ovat kaikista vaikeimpia näkörajoitteisille henkilöille suunnistaa. Erityisesti 
aulatiloissa tuntokontrastiraita on erityisen tärkeä. 

3. Kulkuväylän yhdelle puolelle tai yläpuolelle sijoitettu valaisinrivi auttaa heikosti näkeviä 
henkilöitä suunnistamaan kulkuväylällä.

4. Lattian liukkautta arvioitaessa riskinä pidetään todennäköistä liukkausvaihtelua, joka seuraa 
käytön luonteesta tai säästä. Liukkauden muutokset voivat johtua pinnalle joutuvasta vedestä, 
jäästä, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdistä. Lisäksi arvioidaan pinnan 
vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvat riskit.

5. Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on hyvä merkitä siten, että ne helposti 
havaitaan. Kontrastinauhoja suositellaan asennettavaksi kahdelle eri tasolle (suositellaan 
korkeuksia 1000 mm ja 1400–1600 mm).

6. Koska peruuttaminen on pyörätuolilla hankalaa ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä lähes 
mahdotonta, tarvitaan kääntymistilaa myös alle 15 m:n pituisella kulkuväylällä, jos kulkuväylän 
päähän ei ole suoraa näköyhteyttä.

7. Kalusteet sijoitetaan niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa tai kavenna kulkuväyliä.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Julkisissa ja yksityisissä palvelua tarjoavissa ulko- 
ja sisätiloissa käsijohde ulottuu aina vähintään 300 
millimetriä ohi porrassyöksyn tai luiskan alkamis- 
ja loppumiskohdan. 

Käsijohteiden pitää jatkua yhtenäisinä 
porraskaiteiden kohdalla palvelua tarjoavissa 
julkisissa ja yksityisissä sisä- ja ulkotiloissa.

 Kulkuväylä / Porraskäytävä, portaat ja käsijohteet 
1. Käsijohde sijoitetaan portaan ja luiskan koko pituudelle ja sen on jatkuttava yhtenäisenä myös 

välitasanteella. (Kts. kuva 10a) 

2. Käsijohteen kääntäminen vaakasuoraksi portaan päättymiskohdassa ja jatkaminen 300 mm 
ohi porrassyöksyn päättymiskohdan, helpottaa päättymiskohdan havaitsemista ja vähentää 
kompastumisen riskiä. Lisäksi tukea tarvitseva henkilö saa otteen kaiteesta ennen ensimmäistä 
askelmaa.

3. Käsijohde mitoitetaan siten, että siitä saa pitävän otteen. Hyvän otteen mahdollistaa pyöreässä 
tai pyöristetyssä käsijohteessa 25...40 mm:n läpimitta (ympärysmitta tällöin 95…120 mm) ja 
noin 50 mm:n vapaa sormiväli. Alemman käsijohteen paksuus 25 mm sopii myös lapsille.

4. Alempi käsijohde suositellaan sijoitettavaksi hieman ulommaksi seinästä kuin ylempi, jotta 
siihen voi tukeutua ranne suorana. Käsijohde pyöristetään hyvän otteen varmistamiseksi.
RT 103027  Portaat ja luiskat ohjekortti  –  10
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6 KAITEET

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan rakennuksessa tai sen 
lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylit-
tää 0,5 metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on 
olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. 
Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat 
kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa koh-
teissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on 
ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai 
kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voi-
daan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei 
ole putoamisvaaraa. 

Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeudet 
putoamiskorkeuden mukaan esitetään taulukossa 2.

Kaiteen sijasta voidaan käyttää muuta järjestelyä, jolla putoa-
minen voidaan estää tai saavuttaa muuten vaadittava turvalli-
suustaso, kun korkeusero on enintään yhden metrin. 
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käsijohteiden vapaa
väli  2 x 45 = 90

≤ 2400 ≤ 2400

portaan kokonaisleveys > 2400

Kuva 23. Yli 2,4 m leveissä portaissa ja luiskissa käsijohde sijoitetaan 
jakamaan väylä enintään 2,4 metrin levyisiin osiin.

Kuva 22. Käsijohteen jatkuminen tasanteilla. Julkisissa ulko- ja 
sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa (vasemmalla) käsijohteen on 
jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan 
ohi. Asuinrakennuksissa ja muissa rakennuksissa käsijohde voi seura-
ta portaan muotoa (oikealla).
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Kuva 21. Käsijohteen mitoitus. Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä 
liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm 
syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.

Taulukko 2. Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeus.

Putoamiskorkeus (mm) Kaiteen koko korkeus (mm) Suojaavan osan korkeus 
(mm), selostettu kuvassa 20

Pystysuoran aukon vaakasuora väli (mm), 
selostettu kuvassa 20

enintään 6000 vähintään 1000 vähintään 700 enintään 100

yli 6000 vähintään 1200 vähintään 900 enintään 100

Asuinhuoneiston sisäinen porras 
ja tasanne, kun putoamiskorkeus 
on alle kolme metriä.

vähintään 900 vähintään 700 enintään 100

Asuintalon portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1000 mm, kaiteen ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin erillistä 
käsijohdetta ei tarvita

Julkisten ulko- ja sisätilojen 
sekä liike- ja palvelutilojen 
sisäportaat

≥ 
30

0

≥ 
30

0

Asuinrakennusten ja 
muiden rakennusten 
sisäportaat

≥ 
15

00

≥ 
30

0

≥ 
40

0
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Kuva 10a Hyvä ratkaisu: Julkisissa ulko- ja sisätiloissa käsijohde ulottuu aina vähintään 300 mm 
ohi porrassyöksyn tai luiskan alkamis- ja loppumiskohdan. Käsijohteiden pitää jatkua yhtenäisinä 
porraskaiteiden kohdalla. Käsijohteiden pitää erottua selvästi taustastaan ja niiden pitää olla 
katkeamattomat. Portaiden alkamis-ja loppumiskohdat suositellaan huomioitaviksi erillisellä varoitus/
huomioalueella, jos kulkuväylä johtaa suoraan portaaseen, varoitusalueen pituus tällöin ≥ 1200 mm. 

Aina pitää kuitenkin huomioida ja asentaa kontrastiraidat ja valaistus, jotka helpottavat portaiden 
hahmottamista

Sisäänkäyntien portaiden ja luiskien yhteydessä noudatetaan esteettömyys- ja 
käyttöturvallisuusasetuksien ja ympäristöministeriön esteettömyysohjeen ohjeistuksia.

(RT-kortisto: RT 103027 Portaat ja luiskat)

10a
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 Ovet ja kynnykset 
1. Ovien tulee olla helposti avattavissa. Oven avautumiseen tarvittava voima saa olla ainoastaan 

enintään 10 N (vastaa noin 1 kg) myös oviautomatiikan ollessa pois käytöstä. 

2. Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys ≥ 850 mm. (Kts. kuva 10f) 

3. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys ≥ 800 mm. (Kts. kuva 10f) 

4. Esteettömän wc-tilan oven vapaa leveys ≥ 850 mm.

5. Oven aukeavalla puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai 
rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että 
sieltä poistuttaessa. (Kts. kuva 10f)

6. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden 
vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä, tällöin se saa olla enintään 20 mm korkea ja se 
on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla.

7. Myös rakennuksen sisällä olevien sisäänkäyntien on hyvä erottua selkeästi muista pinnoista 
esim. kontrastiväreillä. Värejä tulisi käyttää siten, että niistä muodostuu riittävät kontrastit 
lattioiden ja seinien, ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ympäristön välille. (Kts. kuvat 10h ja 
10i)

8. Ovipumput on hyvä kytkeä hälytysjärjestelmään niin, että normaalitilanteessa ovet pysyvät auki 
ja helpottavat kulkemista kulkuväylällä, mutta hälytys laukaisee ovipumput ja ovet sulkeutuvat 
niin, että niistä kuljettaessa läpi joutuu itse avaamaan oven. (Tällainen järjestely on esimerkiksi 
Turun Yli-Maarian Monitoimitalo Ypsilonissa.)

 Parveke, terassi ja kattoterassi / Ovet ja kynnykset 
1. Parvekkeen ja terassin maksimikorkoero on normaali asetuksen mukainen 20 mm 

kynnyskorkeus. Tähän ratkaisuun on mahdollista päästä esimerkiksi parvekkeen tai terassin 
puolelle asennettavalla terassiritilällä tai parvekelaudoituksella. (Kts. kuva 10b, 10c ja 10d) 

2. Rakennuksen käyttöä palveleviin tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on 
oltava vähintään 800 millimetriä. Tämä koskee myös esimerkiksi parvekkeen, terassien ja 
kattoterassien kulkuaukkojen mitoituksia. (Kts. kuva 10b) 

3. Terassiritilä pitää olla varustettuna jo valmiiksi parvekkeelle tai terassille kohteen valmistuessa. 
Jos tämä ei ole jostain syystä mahdollista, niin vähintään muut rakenteet, esimerkiksi 
oven huullos/avautumisen tapa ja parvekkeen kaiteet tulee olla mitoitettu jo suunnittelussa 
ja rakennusvaiheessa toteutettu koroltaan ritilän mukaan riittävän korkeiksi, jotta 
käyttöturvallisuusasetus täyttyy. 

4. Katetun parvekkeen kynnys ≤ 20 sallitaan ≤ 50mm viistettynä väliaikaisesti, jos se pystytään 
terassiritilällä, parvekelaudoituksella tai vastaavalla ratkaisulla myöhemmin nostaa 
esteettömäksi. (Kts. kuvat 10a, 10b ja 10c) 

5. Terassiritilän, parvekelaudoituksen tai vastaavan ratkaisun kustannusjaosta eli esimerkiksi 
valmistamisesta ja asennuksesta päättää rakennuttaja. 
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6. Sillä onko terassi viherhuone tai muussa käytössä ei ole merkitystä. Sama max. 20 mm 
korkoerovaade säilyy. 

7. Kattoterassit ovat yleensä aina esteellisiä, sillä rakennusteknisesti ne ovat alemman kerroksen 
kattoja. Katon rakenteet nostavat terassin lattian jopa metrin verran yli seuraavan kerroksen 
lattiatason. Kattoterasseista saa rakennusmääräysten mukaisesti esteettömän näin ollen 
vain nostimella (< 1000 mm) tai kevythissillä (> 1000 mm). Luiskalla nousun järjestäminen ei 
yleensä onnistu, sillä monen metrin kiinteä luiska ei mahdu huoneistoon. 

8. Rakennusmääräykset ovat kuitenkin täysin yksiselitteiset ulkotilojen esteettömyyden kanssa. 
Mikäli kattoterassi on koko taloyhtiön tai muun rakennuksen käytössä oleva ulkotila tai 
joidenkin huoneistojen ainoa ulkotila, rakennusvalvonta ei voi hyväksyä suunnitelmaa ilman 
asetuksesta poikkeamista. 

9. Jos kattoterassi on ainoa huoneiston tai rakennuksen ulkotila, käynnin tulee olla esteetön eli 
kynnyskorkeus korkeintaan 20 mm ja tasanne terassioven/terassiovien kummallakin puolella. 
(Kts. kuvat 10a, 10b, 10c ja 10e)

Kuva 10b Hyvä ratkaisu: Parvekkeen esteettömyys paranee parvekelaudoituksen avulla.  
(Oulun kaupungin rakennusvalvonta 2012)

Kuva 10c Hyvä ratkaisu: 
Parvekkeen esteettömyys paranee 
parvekelaudoituksen avulla. 

Kuva 10d Väliaikainen ratkaisu: Parvekkeen/ 
Terassi luiskakynnys. Katetun parvekkeen  
kynnys ≤ 20 sallitaan ≤ 50mm viistettynä väliaikaisesti. 

10b

10c 10d
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 Saavutettavuus 
1. Kulkuväylillä on hyvä olla erikorkuisia, selkä- ja käsinojallisia istumapaikkoja levähtämistä 

varten. (Kts. kuva 10n)

2. Liikkuminen tiloissa on sitä vaivattomampaa, mitä leveämmät oviaukot ovat. 

Kuva 10f Kulkuaukon todellinen leveys 
eli ns. vapaa tila. (Ympäristöministeriön 
ohje rakennuksen esteettömyydestä ja 
Invalidiliitto)

Kuva 10g Minimissään 400 mm leveä vapaa tila 
tarvitaan oven avautumispuolella oven esteettömän 
avaamisen toteuttamiseksi. (Ympäristöministeriön 
ohje rakennuksen esteettömyydestä ja Invalidiliitto)

10f 10g

Kuva 10e Malleja terassi- ja parvekeoven 
kynnysratkaisuista. (Espoon Esteettömän 
rakentamisen ohje)

10e

alaslaskeutuva  
tiivistekynnys

rst-kynnys + 
liukuestenauhatharjatiiviste

– +

tai lattiasta 
nouseva 
magneetti- 
kynnys
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Kuva 10i Hyvä ratkaisu: [1] Ovet erottuvat hyvin  
[2] seinästä tummuuskontrastilla. [3] Ovien aukeavalla 
puolella on myös hyvät opasteet. (TYKS, Turku)

Kuva 10j Hyvä ratkaisu: [1] Maahan on merkitty 
automaattisen oven aukeamistila, ja oven karmit erottuvat 
seinästä kontrastierolla. [2] Ovenavauspainike on oven 
aukeavalla puolella ja [3] oven ulkopuolella on varausvalo. 
Huom. [4] Tummuuskontrastiraita lattiassa auttaa 
huononäköistä suunnistamaan tilassa. (TYKS, Turku) 

Kuva 10k Hyvä ratkaisu: [1] Ovenavauspainike on 
oven aukeavalla puolella. (TYKS, Turku)

10i

10j 10k

1

1

14

2

3

2

3

Kuva 10h Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen 
tarvittavan tilan mitoitusohje: Käytävän ja 
oven vapaiden tilojen summan tulee olla 
vähintään 2300 mm. (Ympäristöministeriön 
ohje rakennuksen esteettömyydestä ja 
Invalidiliitto)

10h
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Kuva 10l Hyvä ratkaisu: [1] Ovenavauslaitteet ovat 
helposti havaittavissa ja ne on ryhmitelty niin, ettei käytön 
välissä tarvitse siirtyä. (Toimeentulotuen neuvonta, Turku)

Kuva 10n Hyvä ratkaisu: [1] Kulkuväylällä on useita 
selkänojallisia istumapaikkoja, [2] osassa istumapaikoissa 
on myös käsinojat helpottamassa ylösnousemista. 
(Mäntymäen terveysasema, Turku)

Kuva 10o Huono ratkaisu: Heijastukset kulkuväylän 
lattiassa vaikeuttavat sen hahmottamista. Lisäksi 
käytävällä on heikko valaistus. (Vammaispalvelut, Turku)

Kuva 10m Hyvä ratkaisu: [1] Opasteraita ohjaa 
sisäänkäynniltä [2] palvelupisteelle. (Vammaispalvelut, 
Turku). Kuitenkaan esim. mattoja ei saa koskaan asettaa, 
niin että ne peittävät taktiiliraitojen käyttötarkoituksen.

10l

10n 10o

10m

1

1

2

1

2
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11 Rakennuksen muut tilat

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
6 § Rakennuksen muut tilat, 1 ja 3 momentti
Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sekä 
niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle 
henkilölle.

Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen 
henkilön tuettuun asumiseen, on rakennuksen kerrosluvusta riippumatta oltava eteisessä ja 
keittiössä kääntymistila, jonka halkaisija on vähintään 1500 millimetriä. Tällaisen asunnon 
on mitoitukseltaan muutoinkin oltava sellainen, että apuvälineiden käyttö ja avustaminen on 
mahdollista.



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 66

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. 
Se on siksi merkitty koristeelliseksi. 
Kuvan alt: Asuntojen suunnittelussa 
keittiötiloissa on myös aina varmistettava 
halkaisijaltaan 1500 millimetrin 
pyörähdysympyrä.

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Keittiökalusteiden mitoitusesimerkkejä 
pyörätuolin käyttäjälle. Pyörätuolin käyttäjällä 
on erilainen ulottuvuus ja siksi keittiö pitää 
suunnitella pyörätuolin käyttäjille eri kriteerein.

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Esimerkki esteettömän majoitus- ja 
palveluasumistilan mitoituksesta. 
Huoneiston eteisessä pitää olla aina 
1500 millimetriä halkaisijaltaan oleva 
pyörähdysympyrä. Myös pesutiloissa on 
huomioitava pyörähdysympyrä ja vapaa tila wc-
istuimen vierellä.

2 TOIMINNAT JA NIIDEN
TILANTARVE

Ruoanvalmistus- ja ruokailutilojen tilan-
tarpeen lähtökohtana on siellä tehtävä
työ ja toiminnot sekä niiden vaatima tila,
kuvat 1...5. Tilantarpeeseen vaikuttavat
ruokatalouden koko, hoitotapa ja tottu-
mukset sekä ikkunoiden ja ovien sijainti
ja määrä.

Ruoanvalmistustilan koosta ja asunnon
yleisratkaisusta riippuen sinne voidaan va-
rata myös tila ja kalusteet vaatehuoltoa var-
ten.Vaatehuollon ja siivousvälineiden säily-
tyksen tilantarveonesitettyRT-ohjekortissa
• Asuntosuunnittelu, Vaatehuolto.

Muita mahdollisia toimintoja keittiössä
ovat oleskelu, seurustelu, kotiharrastuk-
set, TV:n katselu, lasten leikki ja leikkiväli-
neiden säilytys, tila lemmikkieläimille yms.

2.1 Ruoanvalmistus
• Työpöytä
Työpöydän tarve vaihtelee ruokatalou-
den ja asunnon koon mukaan.Ruoanval-
mistustila suositellaan suunniteltavaksi
oikeakätiseksi siten, että vesipiste ja keit-
topiste sijoitetaan samalle seinustalle,
vesipiste vasemmalle ja keittopiste oi-
kealle. Niiden väliin ja molemmille puolil-
le sijoitetaan työpöytä- ja laskutasoa.
Kulmaratkaisuissa vesipiste ja keittopis-
te voidaan sijoittaa vierekkäisille seinus-
toille.

Tilanvaraukset voivat olla osittain tai
kokonaan päällekkäin. Aamu-, ilta- ja vä-
lipalaruokailu suunnitellaan lähelle val-
mistusta.

• Liesi ja uuni
Liedet ja uunit jaotellaan käytettävän ener-
gialähteen mukaan sähkö-, kaupunkikaa-
su-, maakaasu- ja nestekaasutoimisiin
sekä puulämmitteisiin liesiin ja uuneihin.

Sähköliesityyppejä ovat lattialle sijoitet-
tavat liedet ja kalusteliedet, joissa keittota-
so ja uuni ovat erikseen.

Puuliedet voivat olla joko tehdasval-
misteisia tai paikalla muurattuja. Puu-
liesien tilantarve muodostuu itse liedes-
tä, suojaetäisyydestä sekä käytön ja
huollon vaatimasta tilasta. Puulämmit-
teisten tulisijojen luovuttama säteilyläm-
pö otetaan suunnittelussa huomioon.

Tulisijojen suojaetäisyydet on annettu
RakMK:n osassa E8 Muuratut tulisijat.
Muurattuja tulisijoja on käsitelty RT-ohje-
kortiston kohdassa 51.

• Mikroaaltouuni
Kun mikroaaltouuni sijoitetaan työpöydäl-
le, käyttökorkeus on hyvä ja ilmankierto
uunin ympärillä varmistettu. Kalustee-
seen sijoitettavan mikroaaltouunin ilman-
kierto toimii sijoittamalla uuni esimerkiksi
upotuskehykseen, jossa on ilmankier-
tosäleiköt. Kalusteeseen asennetun
mikroaaltouunin pistorasia sijoitetaan
viereiseen kaappiin. Mikroaaltouunit
ovat yleensä vasenkätisiä, mikä otetaan
huomioon mikroaaltouunin paikkaa
suunniteltaessa.

RT 93-10929 ohjetiedosto 2
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Kuva 1.
Keittiön pystymitoitus sovelletaan käyttäjän tarpeisiin. 1:50.
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Kuva 2.
Seisoma- tai istumatyöskentely sekä ihmisen mitat määräävät pystymitoituksen.Työ-
tasot valaistaan hyvin. 1:50.
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Kuva 3.
Keittiökalusteiden mitoitusesimerkkejä pyörätuolin käyttäjälle. 1:50.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset

 Kulkuväylä 
1. Eteisessä ja keittiössä oleva halkaisijaltaan (ø) 1500 mm kääntymistila, on aina vapaa tila 

2000 mm korkeuteen saakka.

2. Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön 
tuettuun asumiseen, on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan 
vähintään 1 500 mm vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden 
siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella on 
oltava vapaata tilaa vähintään 800 mm. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa 
liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi. (Kts. kuva 11a). Myös eteisessä ja keittiössä on 
huomioitava halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila (pyörähdysympyrä).

Kuva 11a Hyvä ratkaisu: Esimerkki esteettömän majoitus- ja palveluasumistilan mitoituksesta.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)

Kuvat 11b ja 11c Hyvä ratkaisu: Keittiökalusteiden mitoitusesimerkkejä pyörätuolin käyttäjälle.  
Keittiössä myös aina varmistettava halkaisijaltaan 1500 mm pyörähdysympyrä. (RT 93-10929 Asuntosuunnittelu. 
Ruoanvalmistus ja ruokailu, RT 93-11232 Muuntojousto asuntosuunnittelussa. Tila- ja pääsuunnittelu)

11b
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6.5 Majoitustilat
Majoitusrakennuksen yleisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuk-
sen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. Hotellirakennuksessa 
ja muussa vastaavassa majoitusrakennuksessa on vähintään 5 % majoitustiloista, 
kuitenkin vähintään yhden majoitustilan, oltava esteettömiä.

Esteettömältä majoitustilalta edellytetään soveltuvuutta pyörätuolin ja rollaattorin 
käyttäjälle sekä hänen avustajalleen. Huoneet voidaan suunnitella siten, että niistä 
on tarvittaessa yhteys viereiseen majoitushuoneeseen, jolloin se voi toimia avustajan 
huoneena. Erilaisia huonetyyppejä varataan mahdollisimman yhdenvertaisesti myös 
liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden käyttöön.

Esteettömät majoitustilat mitoitetaan siten, että pyörätuolin ja pyörillä varustetun 
kävelytelineen käyttäjälle ja mahdolliselle avustajalle jää tilaa toimimiseen kalustei-
den sijoittelun jälkeen. Kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon 
niiden esteetön käyttö. Esteettömän majoitustilan sängyn on hyvä olla sähköisesti 
korkeussäädettävä.

Majoitustilan esteetön wc- ja pesutila
Esteettömässä majoitustilassa on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on hal-
kaisijaltaan vähintään 1 500 mm:n vapaa tila. Vapaalla tilalla tarkoitetaan kalusteista 
vapaata tilaa lattiatasosta 2 000 mm:n korkeuteen saakka. Kiinteät kalusteet on si-
joitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää 
niitä. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella on oltava vapaata tilaa vähintään 800 mm.

Vähintään puolet esteettömissä majoitustiloissa sijaitsevista wc- ja pesutiloista on 
varustettava liikkumisesteiselle henkilölle ja muiden on oltava tarvittaessa varustet-
tavissa sellaisiksi. Majoitustiloille yhteiset wc- ja pesutilat tehdään liikkumis- ja toimi-
misesteisille sopiviksi.

Kuva 40. Esimerkki esteettömän majoitustilan mitoituksesta. Tilat mitoitetaan siten, että 
pyörätuolin käyttäjälle ja avustajalle jää tilaa toimimiseen kalusteiden sijoittelun jälkeen.
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Sivuasunto on itsenäinen pääasuntoon kytkettävä huone, 
joka täyttää myös asunnon vaatimukset. Sivuasunnolla on oma 
sisäänkäynti, saniteettitilat ja keittiövarustus. 

Yhdistettävien asuntojen pohjaratkaisujen suunnittelu edel-
lyttää asuntojen sopivaa sijaintia, mitoitusta ja suuntausta. Yh-
distettäessä pohjaratkaisujen muuttamisen tulisi olla vähäistä 
ja ainakin saniteettitilojen tulee pysyä muuttumattomina. 
Suotavaa on rajoittaa muutostarpeet oviaukon avaamiseen tai 
sulkemiseen ja kalusteisiin.  

Sivuasuntoon ei yleensä voida soveltaa väljiä asumisen mitoi-
tus- ja varustevaatimuksia rajoittamatta oleellisesti konseptin 
käyttöä, sillä yhdistettynä asuntokoon tulee säilyä kohtuullise-
na. Myöhemmät omistajamuutokset on syytä ottaa huomioon 
niin, että naapurille sallitaan etuosto-oikeus. Aihetta on tut-
kittu esimerkiksi Asunto Oy Kellokkaan yhtiöjärjestyksessä1 

huomioiden esimerkiksi omina osakesarjoina tilojen erilaisia 
yhdistelemisiä ja erottelemisia. Tämä on tärkeä hallinnollinen 
seikka, joka on hyvä ottaa huomioon jo asunto-osakeyhtiön 
perustamisvaiheessa. 

Sivuasunnot ovat asuntopolitiikassa yksinkertainen väline 
vastata pienasuntojen tarpeeseen ja parantaa asuntokannan 
pitkäaikaista käyttökelpoisuutta. Jo pieni osuus tällaisia asun-
toja rakennuksessa lisää asuntovalikoiman säädeltävyyttä ja 
tuo markkinointietua.

Erillishuone on pääasunnon osa, joka ei ole täysin itsenäinen 
kuten sivuasunto. Se on yleensä perheasunnon yhteydessä ja 

sillä on oma sisäänkäynti, saniteettitila ja keittiövarustelu. Eril-
lishuone lisää asunnon monikäyttöisyyttä, mutta ei ole omis-
tusmielessä asuntojakautuman muunteluväline. Se voi toimia 
esimerkiksi opiskelijan, vanhuksen tai alivuokralaisen asuntona 
sekä myös asukkaan ammatinharjoittamisen vastaanotto- tai 
työtilana. Erillishuone yhdistyy asuntoon ilman rakenteellisia 
muutoksia, mutta tarvitsee ääneneristyksen huomioon otta-
mista pääasunnosta erottavissa seinissä ja ovissa. Tälle ei kui-
tenkaan esitetä viranomaisvaatimuksia.

3.3  Vaihtoehtoiset pohjaratkaisut
Asukkaiden kannalta ehkä keskeisin asunnon valintatekijä on 
sijainnin ja koon lisäksi pohjaratkaisu. Tarpeet vaihtelevat elä-
mäntilanteen mukaan, jolloin tärkein tekijä on huoneiden lu-
kumäärä. Erilaisia pohjaratkaisuja tarvitaan asuntojen kaikissa 
kokoluokissa. 

Asukastutkimuksissa eniten mieltymyseroja herättää keit-
tiöiden ratkaisutapa ja liittyminen asunnon oleskelutiloihin. 
Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat keittiö, jossa ruoan valmistus ja 
ruokailu ovat vierekkäin, perinteinen väljä ruokailukeittiö tai 
avoin saarekekeittiö. 

Useita kohteita käsittäneen asukastutkimuksen2 mukaan 
ikäihmiset haluavat suljetumpia tilaratkaisuja kuin nuoremmat. 
Perheasunnoissa keittiön haluttu paikka on usein olohuoneen 
ja parvekkeen vieressä. On perusteltua suunnitella ja tarjota 
valittavaksi varsinkin keittiöiden suhteen erilaisia asuntoja. 

Kuva 6. Kuvan kerrostalon sivuasun-
not ovat käytettävissä joko erikseen 
tai yhdistettynä viereiseen asuntoon. 
Asuntojen pinta-alojen on oltava so-
pivia sekä erikseen että yhdistettynä, 
mikä vaatii varsinkin sivuasunnon 
tarkkaa mitoitusta. Tällä periaatteella 
helppo muuntojousto toteutuu talon 
elinkaaren ajan. 

Kuva 7. Arabianrannan kilpailuvoitta-
jan kaksiovaihtoehtoja. Keittiön sijainti 
vaihteli, mutta kylpyhuoneen sijainti oli 
kiinteä pienin variaatioin. Missä tahan-
sa kerroksessa oli valittavissa pienempi 
tai isompi kaksio, mikä valinta vaikutti 
viereiseen asuntoon. Asuntojakautuma 
muodostui kysynnän mukaan ja sitä 
hallittiin internetpalvelulla.

2H + S/TK
44 m2

2H + KK
44 m2

2H + TK
44 m2

2H + T + S
55 m2

2H + K + S
55 m2

2H + S + TK
44 m2

Yhdistetyt asunnot Erilliset asunnot

11a
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12 Yhteys tasojen välillä
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12.1 Hissi

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
8 § Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa
Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin 
rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko 2 §:n 2 
momentissa säädetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisella 
hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhtä suuri 
kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä 7 §:n 3 momentissa 
säädetyn mukaisella hissillä.

HUOM. Asetus koskee kappaleita 12.1–12.6



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 68

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. 
Se on siksi merkitty koristeelliseksi. 
Kuvan alt: Hissin mittoja. Hissin korin on 
oltava vähintään 1100 millimetriä leveä 
ovisivultaan ja vähintään 1400 millimetriä 
syvä.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Näppäimistön numerot suositellaan toteutettaviksi vähintään kohokirjaimin. Näppäimistön 

pitäisi olla myös kontrastisella pohjalla. Sen lisäksi suositellaan näppäimistöön pistekirjoitusta, 
valaistuja merkkejä ja tarvittaessa myös puhesyntetisaattoria. (Kts. kuva 12.1c)

2. Hissiin suositellaan äänentoistolaitetta ja induktiosilmukkaa. Hissin saapumisesta 
kerrostasanteelle ilmoitetaan myös valonuolien ja äänimerkin avulla. Paras ratkaisu on ääneen 
perustuva kerrosilmoitusjärjestelmä eli hissin puheopastus, joka kertoo hissin kulkusuunnan, 
valitun kerroksen ja ilmoittaa hissin saapumisesta kerroksiin.

3. Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -käytävien ja vastaavien henkilösiirtolaitteiden tulee 
toimia turvallisesti. Ne ovat varustettava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja 
käytettävin hätäpysäyttimin. Hätäpysäyttimen luo on voitava päästä helposti. (Kts. kuva 12.1c)

4. Hissin rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittää yli kahta tuntia (2 h) laitteen 
rikkoutumisesta (suositus). Jos hissin valmistaja/myyjäliikkeen edustusta ei ole Turun 
talousalueella, alueelta pitää löytyä paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan 
vasteaikakorjauksesta. 

5. Hissi on huollettava 1–2 kertaa vuodessa. Huollon suorittaminen merkitään aina huoltokirjaan. 
(suositus)

Kuva 12.1a Hissin mittoja. Hissin korin on oltava vähintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja vähintään 
1400 mm syvä. Jotta pyörätuolilla tai pyörillä varustetulla kävelytelineellä pystyisi kääntymään hississä, 
tulisi hissikorin olla 1340 mm leveä ja 1400 mm syvä. Jos kulkuaukot ovat vierekkäisillä sivuilla, korin 
suositeltu vähimmäiskoko on 1400 mm x 1400 mm. Hissin oven tulee olla vähintään 900 mm leveä. 
Hissin kutsu- ja käyttöpainikkeet sijoitetaan 900–1300 mm:n korkeudelle lattiasta ja vähintään 400 mm:n 
etäisyydelle nurkasta. (Esteetön rakennus ja ympäristö)

Kuva 12.1b Hyvä ratkaisu: Hissi ja sen kutsupainike erottuvat hyvin ympäristöstään.  
Lisäksi hissin ovet avautuvat automaattisesti. (Turun kaupungin pääkirjasto, Turku)
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Hissin mitoitus
Esteettömyysasetuksen (7 §) mukaan hissin korin on oltava vähintään 
1100 mm leveä ovisivultaan ja vähintään 1400 mm syvä. Vähimmäismitoi-
tuksen mukaisessa hissikorissa ei mahdu kääntymään pyörätuolilla tai pyö-
rillä varustetulla kävelytelineellä. Rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuen 
voidaan tarvita mitoiltaan suurempaa hissiä, joka soveltuu pyörillä varuste-
tun kävelytelineen ja pyörätuolin käyttäjän sekä avustajan samanaikaiseen 
kuljettamiseen tai esimerkiksi paarikuljetukseen. Vähimmäis mitoituksen 
mukainen hissikori mahdollistaa monitoimipaarien kuljettamisen vain istu-
ma-asennossa.

Pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen kääntymismahdollisuu-
den helpottamiseksi suositellaan hissikoria, jonka mitat ovat 1500 mm 
× 1500 mm, leveys kuitenkin vähintään 1340 mm ja syvyys vähintään 
1400 mm. Jos kulkuaukot ovat vierekkäisillä sivuilla, korin mitat ovat vähin-
tään 1400 mm × 1400 mm. Viisi- tai useampikerroksisiin asuinkerrostaloi-
hin suositellaan 13 henkilön hissiä, (leveys 1100 mm, syvyys 2100 mm), 
jonka nimelliskuorma on 1000 kg ja joka soveltuu henkilöiden kuljettami-
seen makuuasennossa paareilla sekä huonekalujen kuljetukseen.

Hissin oviaukon leveydeksi suositellaan vähintään 900 mm, jotta pyö-
rätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjän on helpompi saa-
pua hissiin ja poistua hissistä. Hissin oven edessä tarvitaan halkaisijaltaan 
vähintään 1500 mm vapaa tila.

Pelastus- ja sammutustyössä käytettävästä hissistä säädetään ympäris-
töministeriön asetuksessa rakennuksen paloturvallisuudesta (41 §).

Hissikorin mitoitus.

Kauppakeskus/Köpcentrum

Kauppakeskus/Köpcentrum

Pysäköinti/Parkering

Kauppakeskus/Köpcentrum
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Kuva 12.1c Hyvä ratkaisu: Näppäimet erottuvat seinästä  
hyvin, niissä on kohokuviot, [1] pistekirjoitusta ja  
[2] valomerkki. Tunnusteltavat kohokuviot ovat hisseissä 
pakollisia. Pistekirjoitus niiden lisäksi on erittäin 
suositeltavaa. [3] Sisäänkäynnin kerroksen näppäin  
erottuu muista korkeudellaan ja värillään.  
[4] Hississä on hälytyspainike, joka erottuu selkeästi.  
(Rieskalähteen koulu, Turku)

Kuva 12.1e Hyvä ratkaisu: [1] Hissikorin takaseinälle 
sijoitettu peili helpottaa pyörätuolinkäyttäjän poistumista 
hissistä tilanteessa, jossa hissi ei ole läpikuljettava. 
(Toimeentulon neuvonta, Turun kaupunki, Turku)

Kuva 12.1d Hyvä ratkaisu: [1] Hississä on kääntöistuin. 
(Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Turku)
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12.2 Kevythissi

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Näppäimistön numerot suositellaan toteutettaviksi vähintään kohokirjaimin. Näppäimistön 

pitäisi olla myös kontrastisella pohjalla. Sen lisäksi suositellaan näppäimistöön pistekirjoitusta, 
valaistuja merkkejä ja tarvittaessa myös puhesyntetisaattoria. (Kts. kuva 12.2d)

2. Hississä tarvitaan äänentoistolaite ja induktiosilmukka. Hissin saapumisesta kerrostasanteelle 
ilmoitetaan myös valonuolien ja äänimerkin avulla. Paras ratkaisu on ääneen perustuva 
kerrosilmoitusjärjestelmä eli hissin puheopastus, joka kertoo hissin kulkusuunnan, valitun 
kerroksen ja ilmoittaa hissin saapumisesta kerroksiin.

3. Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -käytävien ja vastaavien henkilösiirtolaitteiden tulee 
toimia turvallisesti. Ne ovat varustettava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja 
käytettävin hätäpysäyttimin. Hätäpysäyttimen luo on voitava päästä helposti. (Kts. kuva 12.2c)

4. Hissin rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittää yli kahta tuntia (2 h) laitteen 
rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyjäliikkeen edustusta ei ole Turun talousalueella, 
alueelta pitää löytyä paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakorjauksesta. 
(suositus)

5. Hissi on huollettava 1–2 kertaa vuodessa. Huollon suorittaminen merkitään aina huoltokirjaan. 
(suositus)

6. Hissien ja nostimien nimelliskuorma on vähintään 300 kg.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös 
tekstiä. Se on siksi merkitty 
koristeelliseksi. Kuvan alt: Hissin 
mittoja. Hissin korin on oltava 
vähintään 1100 millimetriä leveä 
ovisivultaan ja vähintään 1400 
millimetriä syvä.

1
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2

3 3
4

Kuva 12.2c Hyvä ratkaisu: [1] Näppäimissä on kohokuviot. 
[2] Hississä on hyvin erottuva hälytyspainike sekä  
[3] hätäpysäytyspainike. (Topeliuksen koulu,  
Hansakadun yksikkö, Turku) 

Kuva 12.2b Kevythissi  
(Puropellon koulu, Sepänkatu 11, Turku)

Kuva 12.2d Hyvä ratkaisu: [1] Sisäänkäyntikerroksen 
painike erottuu selkeästi muista painikkeista. 
[2] Painikkeissa on tunnusteltavat kohokuviot ja 
pistekirjoitusta. [3] Hätäpysäytyspainike ja  
[4] hälytyspainike erottuvat hyvin. (Puolalan koulu, 
Puutarhakadun yksikkö, Turku)

Kuva 12.2a Hissin mittoja. Hissin korin on oltava 
vähintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja vähintään 
1400 mm syvä. Jotta pyörätuolilla tai pyörillä varustetulla 
kävelytelineellä pystyisi kääntymään hississä, tulisi 
hissikorin olla 1340 mm leveä ja 1400 mm syvä. Jos 
kulkuaukot ovat vierekkäisillä sivuilla, korin suositeltu 
vähimmäiskoko on 1400 mm x 1400 mm. Hissin oven 
tulee olla vähintään 900 mm leveä. Hissin kutsu- ja 
käyttöpainikkeet sijoitetaan 900–1300 mm:n korkeudelle 
lattiasta ja vähintään 400 mm:n etäisyydelle nurkasta. 
(Esteetön rakennus ja ympäristö)

6 6

Hissin mitoitus
Esteettömyysasetuksen (7 §) mukaan hissin korin on oltava vähintään 
1100 mm leveä ovisivultaan ja vähintään 1400 mm syvä. Vähimmäismitoi-
tuksen mukaisessa hissikorissa ei mahdu kääntymään pyörätuolilla tai pyö-
rillä varustetulla kävelytelineellä. Rakennuksen käyttötarkoituksesta johtuen 
voidaan tarvita mitoiltaan suurempaa hissiä, joka soveltuu pyörillä varuste-
tun kävelytelineen ja pyörätuolin käyttäjän sekä avustajan samanaikaiseen 
kuljettamiseen tai esimerkiksi paarikuljetukseen. Vähimmäis mitoituksen 
mukainen hissikori mahdollistaa monitoimipaarien kuljettamisen vain istu-
ma-asennossa.

Pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen kääntymismahdollisuu-
den helpottamiseksi suositellaan hissikoria, jonka mitat ovat 1500 mm 
× 1500 mm, leveys kuitenkin vähintään 1340 mm ja syvyys vähintään 
1400 mm. Jos kulkuaukot ovat vierekkäisillä sivuilla, korin mitat ovat vähin-
tään 1400 mm × 1400 mm. Viisi- tai useampikerroksisiin asuinkerrostaloi-
hin suositellaan 13 henkilön hissiä, (leveys 1100 mm, syvyys 2100 mm), 
jonka nimelliskuorma on 1000 kg ja joka soveltuu henkilöiden kuljettami-
seen makuuasennossa paareilla sekä huonekalujen kuljetukseen.

Hissin oviaukon leveydeksi suositellaan vähintään 900 mm, jotta pyö-
rätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjän on helpompi saa-
pua hissiin ja poistua hissistä. Hissin oven edessä tarvitaan halkaisijaltaan 
vähintään 1500 mm vapaa tila.

Pelastus- ja sammutustyössä käytettävästä hissistä säädetään ympäris-
töministeriön asetuksessa rakennuksen paloturvallisuudesta (41 §).

Hissikorin mitoitus.

Kauppakeskus/Köpcentrum

Kauppakeskus/Köpcentrum

Pysäköinti/Parkering

Kauppakeskus/Köpcentrum

Kauppakeskus/Köpcentrum
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≥ 1100

300

W
S

P,
 Y

IT
:n

 T
rip

la
-h

an
ke

12.2a

12.2c 12.2d

12.2b



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 72

Kuva 12.3a Tasonostin (Topeliuksen koulu, Pakkarinkadun yksikkö, Turku) 

12.3 Tasonostin

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Tasonostin on aina parempi vaihtoehto kuin porrasnostin. Porrasnostimen käyttöturvallisuus ja 

kestävyys ovat erittäin puutteellisia. (Kts. kuva 12.3a)

2. Näppäimistön numerot suositellaan toteutettaviksi vähintään kohokirjaimin. Näppäimistön 
pitäisi olla myös kontrastisella pohjalla. Sen lisäksi suositellaan näppäimistöön pistekirjoitusta, 
valaistuja merkkejä ja tarvittaessa myös puhesyntetisaattoria. 

3. Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -käytävien ja vastaavien henkilösiirtolaitteiden tulee 
toimia turvallisesti. Ne ovat varustettava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja 
käytettävin hätäpysäyttimin. Hätäpysäyttimen luo on voitava päästä helposti. 

4. Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittää yli kahta tuntia (2 h) laitteen 
rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyjäliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta 
pitää löytyä paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakorjauksesta. (suositus)

5. Nostin on huollettava joka vuosi 1–2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkintä 
huoltokirjaan. (suositus)

6. Hissien ja nostimien nimelliskuorma on vähintään 300 kg. 

12.3a
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12.4 Porrasnostin

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Porrasnostimen käyttöturvallisuus ja kestävyys ovat erittäin puutteellisia. 

Porrasnostimen sijaan valitaan aina tasonostin, kevythissi tai hissi. 

2. Porrasnostimen nostokyvyn on oltava vähintään 300 kg, jolloin se kykenee nostamaan myös 
sähköpyörätuolia käyttävän henkilön. Porrasnostin on kiinnitettävä aina seinään jokaisen 
kiinnityspisteen kohdalta, vähintään ylä- ja alareunasta, jotta se pystyy nostamaan koko 
nostokykynsä mukaan. (Kts. kuvat 12.4a, 12.4b ja 12.4c)

3. Porrasnostimen lepotilan sijainti suositellaan aina olevan alhaalla. Kutsulaitteen tulee 
olla kummassakin kerroksessa. Akulla tulee olla mahdollisuus ajaa sekä alas että 
ylös. Hätälaskumahdollisuus alaspäin tulee aina olla mahdollinen. Vara-akun on oltava 
helposti saatavissa ja helposti vaihdettava. Hissi ei saa yläkerrassa estää kulkua esim. 
hätäuloskäynnille millään tavalla. 

4. Näppäimistön numerot suositellaan toteutettaviksi vähintään kohokirjaimin. Näppäimistön 
pitäisi olla myös kontrastisella pohjalla. Sen lisäksi suositellaan näppäimistöön pistekirjoitusta, 
valaistuja merkkejä ja tarvittaessa myös puhesyntetisaattoria. 

5. Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -käytävien ja vastaavien henkilösiirtolaitteiden tulee 
toimia turvallisesti. Ne ovat varustettava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja 
käytettävin hätäpysäyttimin. Hätäpysäyttimen luo on voitava päästä helposti. 

6. Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittää yli kahta tuntia (2 h) laitteen 
rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyjäliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta 
pitää löytyä paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakorjauksesta. (suositus)

7. Nostin on huollettava joka vuosi 1–2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkintä 
huoltokirjaan. (suositus)

8. Hissien ja nostimien nimelliskuorma on vähintään 300 kg. 
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Kuva 12.4a Hyvä ratkaisu: [1] Porrasnostin kiinnitetty 
suoraan seinään. Nostimen lepotila on alhaalla. 
(TSYK, Turku)

Kuva 12.4b Huono ratkaisu: [1] Porrasnostinta 
ei ole kiinnitetty suoraan seinään vaan omille 
tolpilleen. Tämä estää nostimen toimimisen koko 
kapasiteetillaan: tolpat taipuvat ja [2] porrasnostin 
jumittuu portaisiin, eikä nostimesta pääse pois  
edes takaisin alaspäin. (Domino-teatteri, Turku)

Kuva 12.4c Porrasnostimet ovat usein vaikeakäyttöisiä sekä epäkunnossa. 
Niiden käyttöä ei suositella. (Topeliuksen koulu, Pakkarinkadun yksikkö, Turku)

12.4c

12.4a 12.4b
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12.5 Tuolihissi

12.6 Porraskiipijä

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Tuolihissin käyttöturvallisuus ja kestävyys ovat erittäin puutteellisia. Tuolihissin sijaan 

suositellaan aina tasonostinta, hissiä tai kevythissiä. 

2. Näppäimistön numerot suositellaan toteutettaviksi vähintään kohokirjaimin. Näppäimistön 
pitäisi olla myös kontrastisella pohjalla. Sen lisäksi suositellaan näppäimistöön pistekirjoitusta, 
valaistuja merkkejä ja tarvittaessa myös puhesyntetisaattoria. 

3. Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -käytävien ja vastaavien henkilösiirtolaitteiden tulee 
toimia turvallisesti. Ne ovat varustettava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja 
käytettävin hätäpysäyttimin. Hätäpysäyttimen luo on voitava päästä helposti. 

4. Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittää yli kahta tuntia (2 h) laitteen 
rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyjäliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta 
pitää löytyä paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakorjauksesta. (suositus)

5. Nostin on huollettava joka vuosi 1–2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkintä 
huoltokirjaan. (suositus)

6. Yläkerrassa on aina sijaittava vähintään 65 cm leveä (keskikoko) pyörätuoli siellä liikkumista 
varten, koska liikkumisesteisen henkilön oma pyörätuoli tai muu pyörällinen liikkumisen 
apuväline ei kulje mukana tuolihississä. (suositus)

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Porraskiipijän käyttöturvallisuus ja kestävyys ovat erittäin puutteellisia. Sitä ei myöskään pysty 

käyttää itsenäisesti. Porraskiipijän sijaan käytettävä aina tasonostinta, kevythissiä tai hissiä. 

2. Hissien, porrasnostimien, liukuportaiden, -käytävien ja vastaavien henkilösiirtolaitteiden tulee 
toimia turvallisesti. Ne ovat varustettava asianmukaisin turvalaittein ja helposti tunnistettavin ja 
käytettävin hätäpysäyttimin. Hätäpysäyttimen luo on voitava päästä helposti. 

3. Nostimen rikkoutuessa korjauksen vasteaika ei saa ylittää yli kahta tuntia (2 h) laitteen 
rikkoutumisesta. Jos hissin valmistaja/myyjäliikkeen edustusta ei talousalueella, niin alueelta 
pitää löytyä paikallinen partneri, joka kykenee vastaamaan vasteaikakorjauksesta. 

4. Nostin on huollettava joka vuosi 1–2 kertaa. Huollon suorittamisesta on aina saatava merkintä 
huoltokirjaan. 

5. Yläkerrassa on aina sijaittava vähintään 65 cm leveä (keskikoko) pyörätuoli siellä liikkumista 
varten, koska liikkumisesteisen henkilön oma pyörätuoli tai muu pyörällinen liikkumisen 
apuväline ei kulje mukana porraskiipijässä. 
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12.7 Portaat

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
8 § Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa
Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin 
rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko 2 §:n 2 
momentissa säädetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisella 
hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhtä suuri 
kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä 7 §:n 3 momentissa 
säädetyn mukaisella hissillä.

©Turun kaupunki
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
3 § Porras
Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseensa soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. 
Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 metriä. Tämän mitan sisäpuolelle 
voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat.

Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta 
liikkumiskyvytön henkilö paareilla. Jos poistumisalueen sisäinen kulkureitti uloskäytävään 
muissa kuin asuinrakennuksissa kulkee alueen sisäisen portaan kautta, on portaan oltava niin 
väljä, että liikkumiskyvyttömän henkilön kuljettaminen paareilla on mahdollista.

Kerrostasojen välisen portaan on oltava katettu. Asuinkerrostalossa, jossa ei ole hissiä, 
kerrostasojen välisen portaan on lisäksi saatava luonnonvaloa ja siinä on oltava vähintään 
yksi välitasanne.

4 § Sisäportaiden mitoitus
Portaan askelman nousun ja etenemän suhteen on oltava portaan käyttötarkoitukseen 
nähden helppokulkuinen.

Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisätiloissa sekä 
kokoontumistiloissa porrasaskelman nousu voi olla enintään 160 millimetriä ja etenemän on 
oltava vähintään 300 millimetriä. Asuinhuoneiston ja majoitustilan sisäisen portaan nousu 
voi olla enintään 190 millimetriä ja etenemän on oltava vähintään 250 millimetriä. Muiden 
varsinaisten käyttötilojen sisäportaiden nousu voi olla enintään 180 millimetriä ja etenemän 
on oltava vähintään 270 millimetriä. Yksinomaan varatienä käytettävän ja asunnossa tai 
majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavan portaan 
nousu voi olla enintään 220 millimetriä ja etenemän on oltava vähintään 220 millimetriä.

Uloskäytävässä portaan askelman nousu voi olla enintään 180 millimetriä. Etenemän on 
oltava vähintään 270 millimetriä. Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä rakennuksen 
tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, portaan nousu voi olla enintään 200 millimetriä.

5 § Ulkoportaiden mitoitus
Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 300 millimetriä, ja 
nousu voi olla enintään 160 millimetriä. Kattamattomien ja lämmittämättömien ulkoportaiden 
etenemän on oltava vähintään 390 millimetriä, ja nousu voi olla enintään 130 millimetriä.

JATKUU 
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6 § Tasanne
Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja 
tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, 
joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu 
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden 
luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä 
ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja 
taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen 
ja muiden vastaavien aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä henkilökuorma, jos 
putoamisvaara on olemassa.

Asunnon sisätiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vähintään 0,9 metriä, kun 
putoamiskorkeus on alle kolme metriä.

8 § 1 mom Kaiteen ja portaan rakenne
Kaiteen ja portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen 
käyttöiän ajan.

8 § 4 mom Kaiteen ja portaan rakenne
Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 millimetrin mittainen kuutio.

9 § 1 mom Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon 
ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava 
turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava 
yhtenäisenä välitasanteella.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Tarpeettomia tasoeroja tulee pyrkiä välttämään. 

2. Luiskan ja portaiden on oltava havaittavissa liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. 
Heikkonäköiselle henkilölle tasoerojen havaitseminen on hankalaa. Siksi portaiden 
merkitseminen kontrastiraidalla, portaikon alku- ja päätöskohdasta varoittaminen 
ja käsijohteiden sijoittaminen ovat erityisen tärkeitä. Portaiden hahmottamisen 
helpottamiseksi askelmien etureunaan laitetaan vähintään 30 mm leveä kontrastiraita. 
Portaikoissa on oltava hyvä, mutta häikäisemätön valaistus.  
(Kts. kuvat 12.7b sekä 12.7c ja 12.7d)

3. Portaiden alkamis- ja loppumiskohdat suositellaan huomioitaviksi erillisellä taktiilisella 
varoitus/huomioalueella, jos kulkuväylä johtaa suoraan portaaseen, varoitusalueen pituus 
tällöin ≥ 1200 mm. (Kts. kuva 12.7a)
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Kuva 12.7a Portaiden mittoja: Käsijohteen tulee jatkua vähintään 300 mm portaiden alkamis- ja loppumiskohdan 
yli. Käsijohde tulee toteuttaa siten, että se on vaakasuorassa alkamis- ja loppumiskohdan ylityksissä. 
Käsijohteen tulee olla kahdella korkeudella (700 mm ja 900 mm). 

Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke voidaan toteuttaa esimerkiksi ”lattianastoilla”. (SuRaKu)

Kuva 12.7b Hyvä ratkaisu: Käsijohde jatkuu yli 300 mm portaiden alkamis- ja loppumiskohdan yli [1].  
Portaita ennen on lattianastat varoittamassa portaista [2]. Huomaa myös kontrastiraidat [3] ja valaistus [4],  
jotka helpottavat portaiden hahmottamista. 

Huono ratkaisu: Käsijohteet vain yhdellä korkeudella [1]. (Turun kaupunginteatteri, Turku)

12.7b

4. Huomioalueella suositellaan nastamallisia lattiatunnisteita, ”lattianastoja/nappuloita” tai 
huomiolaattoja (Kts. kuvat 12.7b, 12.7f, 12.7g ja 12.7h) 

5. Taktiiliraidan ja huomioalueiden sijoitus ja määrittely on tärkeää ja suunnitteluun kannattaa 
käyttää kokemusasiantuntijoita kaikkien tilojen suunnittelussa. 

6. Taktiiliraita/huomioaluesuunnittelussa on hyvä ottaa yhteys esteettömyyskoordinaattoriin. 
Taktiiliopastusmalli saatavilla myös esteettömyyskoordinaattorilta. 

7. Portaiden alle pääsy (esim. kierreportaat), joka voi aiheuttaa törmäysvaaran näkövammaiselle 
henkilölle tulee estää.

12.7a
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Kuva 12.7c Huono ratkaisu: Portaista puuttuu 
kontrastiraita. Pintakuvio tekee portaista myös 
erityisen vaikeat hahmottaa. [1]  
(Kulkurin Valssi KOY, Turku)

Kuva 12.7d Portaisiin on kuvakäsitelty musta 
kontrastiraita [1], joka helpottaisi portaiden 
hahmottamista. (Kulkurin Valssi KOY, Turku)

12.7c 12.7d

8. Käsijohde sijoitetaan portaan ja luiskan koko pituudelle ja sen on jatkuttava yhtenäisenä myös 
välitasanteella. (Kts. kuvat 12.7a ja 12.7e)

9. Käsijohteen kääntäminen vaakasuoraksi portaan päättymiskohdassa ja jatkaminen  
300 mm ohi porrassyöksyn päättymiskohdan, helpottaa päättymiskohdan havaitsemista ja 
vähentää kompastumisen riskiä. Lisäksi tukea tarvitseva henkilö saa otteen kaiteesta ennen 
ensimmäistä askelmaa.

10. Käsijohde mitoitetaan siten, että siitä saa pitävän otteen. Hyvän otteen mahdollistaa pyöreässä 
tai pyöristetyssä käsijohteessa 25...40 mm:n läpimitta (ympärysmitta tällöin 95…120 mm) ja 
noin 50 mm:n vapaa sormiväli. Alemman käsijohteen paksuus 25 mm sopii myös lapsille.

11. Alempi käsijohde suositellaan sijoitettavaksi hieman ulommaksi seinästä kuin ylempi, jotta 
siihen voi tukeutua ranne suorana. Käsijohde pyöristetään hyvän otteen varmistamiseksi.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Julkisissa ja yksityisissä palveluja tarjoavissa ulko- 
ja sisätiloissa käsijohde ulottuu aina vähintään 300 
millimetriä ohi porrassyöksyn tai luiskan alkamis- 
ja loppumiskohdan. 

Käsijohteiden pitää näissä tapauksissa 
myös jatkua yhtenäisinä porraskaiteiden ja 
porrastasanteiden kohdalla.

Kuva 12.7e Hyvä ratkaisu: Julkisissa ulko- ja sisätiloissa käsijohde ulottuu aina vähintään 300 mm ohi 
porrassyöksyn tai luiskan alkamis- ja loppumiskohdan. 

Käsijohteiden pitää jatkua yhtenäisinä porraskaiteiden kohdalla. Käsijohteiden pitää erottua selvästi taustastaan ja 
niiden pitää olla katkeamattomat.

Portaiden alkamis- ja loppumiskohdat suositellaan huomioitaviksi erillisellä varoitus/huomioalueella, jos kulkuväylä 
johtaa suoraan portaaseen, varoitusalueen pituus tällöin ≥ 1200 mm. 

Aina pitää kuitenkin huomioida ja asentaa kontrastiraidat ja valaistus, jotka helpottavat portaiden hahmottamista

Sisäänkäyntien portaiden ja luiskien yhteydessä noudatetaan esteettömyys- ja käyttöturvallisuusasetuksien ja 
ympäristöministeriön esteettömyysohjeen ohjeistuksia.

(RT-kortisto: RT 103027 Portaat ja luiskat)

RT 103027  Portaat ja luiskat ohjekortti  –  10

VL/1/syyskuu 2019/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

6 KAITEET

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan rakennuksessa tai sen 
lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylit-
tää 0,5 metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on 
olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. 
Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat 
kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa koh-
teissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on 
ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai 
kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voi-
daan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei 
ole putoamisvaaraa. 

Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeudet 
putoamiskorkeuden mukaan esitetään taulukossa 2.

Kaiteen sijasta voidaan käyttää muuta järjestelyä, jolla putoa-
minen voidaan estää tai saavuttaa muuten vaadittava turvalli-
suustaso, kun korkeusero on enintään yhden metrin. 

90

käsijohteiden vapaa
väli  2 x 45 = 90

≤ 2400 ≤ 2400

portaan kokonaisleveys > 2400

Kuva 23. Yli 2,4 m leveissä portaissa ja luiskissa käsijohde sijoitetaan 
jakamaan väylä enintään 2,4 metrin levyisiin osiin.

Kuva 22. Käsijohteen jatkuminen tasanteilla. Julkisissa ulko- ja 
sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa (vasemmalla) käsijohteen on 
jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan 
ohi. Asuinrakennuksissa ja muissa rakennuksissa käsijohde voi seura-
ta portaan muotoa (oikealla).

35...45 30...40

009
007

009
007

≥ 300

≥ 300

≥ 300

≥ 300

Kuva 21. Käsijohteen mitoitus. Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä 
liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm 
syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.

Taulukko 2. Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeus.

Putoamiskorkeus (mm) Kaiteen koko korkeus (mm) Suojaavan osan korkeus 
(mm), selostettu kuvassa 20

Pystysuoran aukon vaakasuora väli (mm), 
selostettu kuvassa 20

enintään 6000 vähintään 1000 vähintään 700 enintään 100

yli 6000 vähintään 1200 vähintään 900 enintään 100

Asuinhuoneiston sisäinen porras 
ja tasanne, kun putoamiskorkeus 
on alle kolme metriä.

vähintään 900 vähintään 700 enintään 100

Asuintalon portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1000 mm, kaiteen ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin erillistä 
käsijohdetta ei tarvita

Julkisten ulko- ja sisätilojen 
sekä liike- ja palvelutilojen 
sisäportaat

≥ 
30

0

≥ 
30

0

Asuinrakennusten ja 
muiden rakennusten 
sisäportaat

≥ 
15

00

≥ 
30

0

≥ 
40

0

ovi

ovi

12.7e
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Kuva 12.7f Ulkotilojen taktiiliopaste (Sujuva.info)

Kuva 12.7g Sisätilan kulkuväylien taktiiliopaste  
(Sujuva.info)

Kuva 12.7h [1] Esimerkki taktiiliopasteesta 
LE-WC-tilaan. (Sujuva.info)

12.7f

12.7g 12.7h

1
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12.8 Luiskat

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
2 § Rakennukseen johtava kulkuväylä
Rakennukseen on oltava vähintään 1200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja 
alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus 
saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava 
luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle 
soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Tässä momentissa säädetty ei koske 
omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän kulkuväylän toteuttaminen olisi 
rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava 
vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen. 
Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1500 millimetriä pitkä vaakasuora tasanne. 
Luiskan kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintään 1000 
millimetriä, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään kahdeksan prosenttia. Tällöin 
yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 millimetriä, jonka jälkeen kulkuväylällä 
on oltava vaakasuora vähintään 2 000 millimetriä pitkä välitasanne. Ulkotilassa luiska saa 
kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi prosenttia vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan 
luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, käsijohteesta ja muusta putoamisen ja harhaan 
astumisen estämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla 
annetussa asetuksessa.

©Turun kaupunki

JATKUU 
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Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niistä riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, 
on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Tällaisen autopaikan on 
oltava vähintään 3600 millimetriä leveä ja vähintään 5000 millimetriä pitkä ja se on merkittävä 
liikkumisesteisen henkilön tunnuksella. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, 
paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

8 § Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa
Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin 
rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko 2 §:n 2 
momentissa säädetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisella 
hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhtä suuri 
kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä 7 §:n 3 momentissa 
säädetyn mukaisella hissillä.

 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
6 § Tasanne
Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja 
tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, 
joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu 
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden 
luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 
millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven 
eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevien ikkunoiden, luukkujen 
ja muiden vastaavien aukkoja peittävien rakenteiden on kestettävä henkilökuorma, jos 
putoamisvaara on olemassa.

9 § 1 mom Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien 
huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on 
oltava turvallinen ja sen on jatkuttava vähintään 300mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan 
ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

10 § 3 mom Valoisuus ja valaistus
Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen 
ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

17 § 2 mom Leikki- ja oleskelualue
Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu 
tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Luiskan lisäksi suositellaan aina toteutettavaksi helppokulkuiset portaat matalallekin tasolle, 

sillä luiska ei sovellu kaikille.

2. Luiska ei sovellu hyvin märkätiloihin. 

3. Luiskan leveyden suositellaan olevan vähintään 1200 mm, että myös käsijohteita on 
mahdollista käyttää esimerkiksi pyörätuolista käsin.

4. Vapaa tila, johon ei sisälly käsijohteita tai muitakaan kiinteitä rakenteita on oltava aina 
vähintään 900 mm.

5. Luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. Luiskaan 
suositellaan asennettavaksi aina kaksi erillistä käsijohdetta päällekkäin eri käyttäjäryhmät eli 
esimerkiksi lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi, käsijohteiden korkeudet  
900 mm ja 700 mm. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. 

6. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava vähintään 300mm 
syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Luiskassa käsijohteen suositellaan jatkuvan 
yhtenäisenä myös välitasanteella. Käsijohteiden alkamis-ja loppumiskohdat (min. 300 mm) 
suositellaan aina käännettäviksi vaakatasoon, että käsijohdetta käyttävä henkilö pystyy 
havainnoimaan portaiden aloitus-ja loppumiskohdan ylä- ja alatasanteilla.

7. Ulkotilassa luiska saa olla kaltevuudeltaan yli viisi prosenttia vain, jos se voidaan pitää 
sisätilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Eli ulkotilassa kaltevuus > 5 % vain,  
jos luiska on katettu tai sulana pidettävä. (Kts. kuvat 12.8a, 12.8b, 12.8c ja 12.8d)

8. Luiskaan suositellaan asennettavaksi lämmitysjärjestelmä esimerkiksi sulanapitokaapeli(t) 
tai muu sulanapitojärjestelmä, jotka pitävät luiskan sulana talvellakin. Nämä em. järjestelmät 
tulevat jo ensimmäisenä talvena edullisemmaksi kuin talven ylläpitokustannukset ilman niitä.

9. Luiskassa voi olla sivukaltevuutta enintään 2 % esimerkiksi veden poisjohtamisen vuoksi.  
(Kts. kuvat 12.8a, 12.8b, 12.8c ja 12.8d)

10. Luiskan ala- ja yläpäässä pitää olla vaakasuora vähintään 1500 mm pitkä ja 1500 mm leveä 
tasanne, jotta luiskalla kulkeminen on turvallista. Tasanne mahdollistaa pysähtymisen ennen 
luiskaa ja sen jälkeen. Luiskan alapäässä olevan tasanteen on hyvä olla pidempi kuin  
1500 mm silloin kun luiska on jyrkempi kuin 5 % (1:20) ja tasannetta rajaa poikittainen este, 
kuten esimerkiksi kaide, seinä tai muuri. (Kts. kuvat 12.8a, 12.8b, 12.8c ja 12.8d)

11. Oven aukeavalle puolella pitää olla vähintään 400 mm leveä vapaa tila, että pyörätuolin tai 
rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven tai käyttämään mahdollisia ovenavauslaitteita.  
Jotta tila olisi esimerkiksi pyörätuolinkäyttäjän kannalta toimivampi, tulisi sen todellisuudessa 
olla suurempi leveyssuunnassa kuin 400 mm. (Kts. kuvat 12.8a, 12.8b, 12.8c ja 12.8d) 

12. Rakennuksen ja sen ulkotilojen tasanteen on oltava turvallinen, riittävän väljä ja 
tarkoitukseensa soveltuva. Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, 
joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu 
leveydeltään 50 millimetrin kokoinen kuutio. Sivureunan korotuksen tulee olla vähintään  
50 mm korkuinen. 



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 86

13. Luiskaan tarvitaan aina vähintään 2000 mm pituinen välitasanne, kun korkeusero on  
yli 500 mm tai luiska on yli 6000 mm pitkä. (Kts. kuvat 12.8a, 12.8b, 12.8c ja 12.8d)

14. Luiskan kaltevien osuuksien on hyvä olla suoravartiset ja kääntymisen tulee tapahtua 
vain välitasanteiden kohdalla. Kaareva luiska on varsin vaativa pyörätuolin tai pyörillä 
varustetun kävelytelineen käyttäjälle, koska tasoerosta aiheutuvan ponnistelun lisäksi tulisi 
samalla kyetä suuntaamaan liike kaaren mukaisesti. 

15. Luiskan on lähdettävä suoraan tasanteelta ja päätyttävä tasanteelle ilman tasoeroa. 
Muutaman sentinkin tasoero luiskan alussa tai lopussa hankaloittaa luiskan käyttöä 
pyörällisillä apuvälineillä. Luiska ei voi lähteä suoraan ovelta ilman tasannetta.  
Tasanteen kaltevuus saa olla enintään 2 % (1:50) esimerkiksi veden poisjohtamisen vuoksi.  
(Kts. kuvat 12.8a, 12.8b, 12.8c ja 12.8d)

16. Luiskan pinnan on oltava tasainen ja kova, pinnan on vähennettävä vierintävastusta ja 
helpotettava apuvälineellä liikkumista. Luiska ei saa olla liukas märkänäkään, jotta sitä 
pitkin on mahdollista nousta ja laskeutua turvallisesti. 

17. Jos luiska toteutetaan teräsritilärakenteena, niin ritilän reikä/silmäkoko saa olla 
maksimissaan 11 mm X 33 mm. Ritilän on hyvä olla myös hammastettua mallia.

18. Myös luiskan ylä- ja alapuolilla olevien tasanteiden pinnan tulee olla tasainen ja kova, sillä 
esimerkiksi hiekalta lähtevän luiskan eteen muodostuu helposti kuoppa, joka estää luiskan 
käytön pyörätuolilla. 

19. Luiskan ja portaiden on oltava havaittavissa niin liikkumis- kuin myös toimimisesteisille 
henkilöille.

20. Portaiden alkamis- ja loppumiskohdat suositellaan huomioitaviksi erillisellä varoitus/
huomioalueella, jos kulkuväylä johtaa suoraan portaaseen, varoitusalueen pituus tällöin  
≥ 1200 mm.  

21. Luiskan suojareunan tarkoitus on estää pyörätuolin tai muun pyörillä varustetun 
apuvälineen pyörien suistuminen luiskan reunan yli. Siltä osin kuin luiska rajoittuu kiinteään 
rakenteeseen, esimerkiksi seinään tai muuriin, ei suojareunaa tarvita. (Kts. kuva 12.8g)
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 Luiskien kaltevuusasteikot 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se on 
siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: U-mallinen 
luiska käsijohteineen. Luiskan jyrkkyys 5 prosenttia ja 
välitasanteen pituus 2000 millimetriä. Luiska nousee 
yhteensä 1000 millimetriä.

Kuva 12.8b Esimerkki luiskan mitoista, läpileikkaus. (SuRaKu)

Kuva 12.8a Esimerkki luiskan mitoituksesta. (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)  

Lataa luiskan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 

12.8b

12.8a

Tasanteen vapaa tilan minimikokovaatimus
1500 mm x 1500 mm

Käsijohteet kahteen eri korkeuteen 900 mm ja 700 mm.

Luiskan kaltevuus saa olla ulkotilassa yli 5% vain, jos se voidaan pitää sisätilaan verrattavassa kunnossa.Jos korkeusero on enintään 1000 mm,
luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään 8%. Tällöin yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 mm ja pituus enintään 6000 mm.
Jokaisen K500 mm/P6000 mm nousun jälkeen on oltava vähintään 2000 mm pitkä vaakasuora tasanne.

Ulkotilassa yli 5 %:n luiska voidaan pitää sisätilaan verrattavassa kunnossa esimerkiksi, kun se on katettu tai sulanapidetty/lämmitetty.

8 %:n luiska ei sovellu yli metrin korkeuseroille pyörätuolilla siirtymisen raskauden vuoksi.
Kuitenkin myös loivempi luiska, jonka kaltevuus on 5 %, rasittaa pitkällä matkalla käyttäjää ja se pitää varustaa välitasantein.

Luiskan kaltevuus 5% eli 1:20, pituus max. 6000 mm
ilman välitasannetta.

Luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. Käsijohteet asennetaan kahteen eri tasoon (900 mm ja 700 mm) eri käyttäjäryhmät huomioon ottaen.

Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.
Yli 2,4 metrin levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin.

Käsijohteiden alkamis-ja loppumiskohdat (min. 300 mm) suositellaan aina käännettäviksi vaakatasoon, että käsijohdetta käyttävä henkilö pystyy havainnoimaan portaiden aloitus-ja
loppumiskohdan ylä- ja alatasanteilla.

Suojareuna, korkeus minimissään 50 mm.

Tasanne luiskan edessä
minimissään
1500 mm x 1500 mm.

Tasanne luiskan edessä
minimissään 1500 mm x
1500 mm.

Vapaa tila/pyörähdysympyrä
tasanteella
minimissään Ø 1500 mm.

Jos luiskassa käytetään A-teräsritilärakennetta, niin A-teräsritilän
aukon maksimisilmäkoko saa olla 11 mm X 33 mm. Ritilän
suositellaan olevan myös hammastettu.

Ritilän asennussuunta ˃
kulkusuuntaa vaaka.

LUISKA U-MALLI

Suojareuna, korkeus minimissään 50 mm.

https://aineistopankki.turku.fi/aineistokori/default.aspx?guid={06C730C5-E8C1-4094-BEAA-44E81041CF53}
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Kuva 12.8d Esimerkki luiskan ylätasanteesta oven edessä. (Sujuva.info).  
Kuvassa on myös huomioitu muut oikeaoppisesti toteutettavissa portaissa ja luiskissa tarvittavat elementit. 

12.8d

Kuva 12.8c Esimerkki luiskan ylätasanteesta ulko-oven edessä. (Sujuva.info).  
Kuvassa on myös huomioitu muut oikeaoppisesti toteutettavissa portaissa ja luiskissa tarvittavat elementit.

12.8c

http://www.sujuva.info
http://www.sujuva.info
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Kääntyvän luiskan välitasanteen mitoitus. 
Pyörätuoli tarvitsee vähintään 1500 millimetriä 
kertaa 1500 millimetriä kokoisen vapaa tilan, 
jossa pyörätuolilla pystyy kääntymään. Tämä 
toteutettava aina luiskan kääntyessä 90 astetta.
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3 LUISKIEN SUUNNITTELU

Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä 
241/2017 (tässä tekstissä myöhemmin esteettömyysasetus) 
säädetään, että jos rakennukseen johtavalla kulkuväylällä on 
porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennet-
tu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle 
soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Säädös ei 
koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos es-
teettömän kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja 
korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Yli metrin tasoeroissa luiska ei yleensä ole toimiva ratkaisu 
sen vaatiman tilan vuoksi. Kun rakennuksen sisäänkäynnin yh-
teyteen rakennetaan luiska, tasoeron maanpinnan ja lattian 
välillä ei tulisi olla yli 500 mm. Jos tasoero on niin suuri, että 
luiska muodostuu kohtuuttoman pitkäksi, tason vaihtomah-
dollisuus tulee turvata hissillä. Märkätiloissa ei pidä käyttää 
luiskaa ollenkaan. Portaan kaltevuudessa oleva ns. lastenvau-
nuluiska ei ole turvallinen.

3.1 Muoto ja muut ominaisuudet
Luiskien kaltevat osuudet tehdään suorina ja kääntyminen 
tapahtuu vain välitasanteilla. Kaareva luiska on varsin vaativa 
pyörätuolin tai pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle, 
koska tasoeron tuoman ponnistelun lisäksi täytyy samalla kyetä 
suuntaamaan liike kaaren mukaisesti.

Luiskan leveys riippuu sen sijainnista ja käyttötarkoituksesta. 
Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan leveys on vähintään 
900 mm. Leveydeksi suositellaan vähintään 1 200 mm, jolloin 
kaksi henkilöä voi kävellä luiskaa pitkin vierekkäin. Jos luiska 
jatkuu yhtenäisenä ilman välitasannetta tai se kääntyy niin, että 
sen toiseen päähän ei ole näköyhteyttä, luiskan leveydeksi suo-
sitellaan 1 800 mm. Tällöin kaksi pyörätuolia käyttävää henkilöä 
mahtuvat ohittamaan toisensa. Jos 900 mm:n levyinen luiska 
kääntyy, luiskaa levennetään väli tasanteen kohdalla kuvan 15 
osoittamalla tavalla. 

Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan reunoissa on oltava 
vähintään 50 mm korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiin-
teään rakenteeseen. Suojareunan tarkoitus on estää pyörätuo-
lin tai muun pyörillä varustetun apuvälineen pyörien suistumi-
nen luiskan reunan yli. Siltä osin kuin luiska rajoittuu kiinteään 
rakenteeseen, esimerkiksi seinään tai muuriin, ei suojareunaa 
tarvita. Suojareuna voidaan toteuttaa eri tavoin. Esimerkiksi 
avokaiteen alapiena voi toimia luiskan suojareunana.

Luiskan on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, 
kova ja luistamaton. Luiskan tasainen ja kova pinta vähentää 
vierintävastusta ja helpottaa siten apuvälineellä liikkumista. 
Luiska ei saa olla liukas märkänäkään, jotta sitä pitkin on mah-
dollista kulkea turvallisesti.

3.2 Kaltevuus ja välitasanteet
Luiskan kaltevuus ilmoitetaan yleensä prosenttina tai suhde-
lukuna. Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan kaltevuus saa 
olla enintään 5 % (1:20). Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa 
kokonaiskorkeusero on enintään 1 000 mm. Tällöin kaltevuus 
saa olla enintään 8 % (1:12,5) edellyttäen, että yhtäjaksoisen 
luiskan korkeusero on enintään 500 mm. Tämän jälkeen kulku-
väylällä tulee olla vaakasuora vähintään 2 000 mm pitkä väli-
tasanne. Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan 
yli 5 % vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan luiskaan 
verrattavassa kunnossa eli esimerkiksi, kun se on katettu tai 
pidetty sulana. Luiskan ja tasanteiden suositeltu sivukaltevuus 
on enintään 2 %.

Kuva 14. Luiska. Tasoerojen suunnittelussa on otettava huomioon, 
että oikein mitoitettu luiska vie paljon tilaa.

≥ 
15

00

≥ 1500

Kuva 15. Kääntyvän luiskan välitasanteen mitoitus.

1

2

3

4
5

Kuva 13. Luiskan osien nimityksiä: 1. alatasanne, 2. välitasanne,  
3. suojareuna, 4. ylätasanne, 5. käsijohde.

Kuva 12.8e Esimerkki luiskan mitoista, pohjakuva. (SuRaKu)

Kuva 12.8f Kääntyvän luiskan välitasanteen mitoitus, jossa pyörätuolilla pystyy kääntymään.  
Luiskan kääntyessä 90 astetta tasanteelle tehdään väljennys. (vapaa tila väh. 1500 mm halkaisijaltaan).  
(Invalidiliitto ja RT 103027 Portaat ja luiskat.)

Kuva 12.8g Esimerkki luiskan suojareunasta. Suojareunan pitää olla aina vähintään 50 mm korkea. 
(Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä)

12.8e

12.8f

12.8g
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Esimerkki luiskan ylätasanteesta, johon yhdistyy 
niin luiska kuin myös portaat.

Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Luiskan eri osien nimityksiä.
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3.3 Ala- ja ylätasanteet
Luiska on kulkuväylän osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle. 
Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan ala- ja yläpäässä tulee 
olla vähintään 1 500 mm pitkä vaakasuora tasanne, jotta luis-
kalla kulkeminen on turvallista. Tasanne mahdollistaa pysähty-
misen ennen luiskaa ja sen jälkeen. Luiskan alapäässä olevan 
tasanteen on hyvä olla pidempi kuin 1 500 mm silloin, kun luis-
ka on jyrkempi kuin 5 % ja tasannetta rajaa poikittainen este, 
kuten esimerkiksi kaide, seinä tai muuri. Tasanteen suositeltu 
sivukaltevuus on enintään 2 %.

Mikäli luiskan ylätasanne on ulko-oven edessä, tasanteen 
on oltava vähintään 1 500 mm leveä ja vähintään 1 500 mm 
pitkä. Tasanteella tarvitaan tilaa kääntymiseen ja oven aukai-
semiseen.

4 PORTAIDEN JA LUISKIEN HAVAITTAVUUS

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan kulkureitillä olevat luiskat, 
askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valais-
tuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen 
avulla. Pintojen tummuuskontrastit ovat tärkeitä suunnistau-
tumisessa sekä kompastumis-, törmäys-, harhaan astumis- ja 
putoamisvaaran torjumisessa. 

Luiskan on erotuttava muusta ympäristöstä. Havaittavuutta 
voidaan parantaa esimerkiksi materiaalivalinnoilla ja riittävän 
voimakkaalla, mutta häikäisemättömällä valaistuksella. Luiska 
havaitaan hyvin, kun se erottuu ympäristöstään tummuus- ja 
materiaalikontrastein. Materiaalikontrasti tarkoittaa jalan alla 
tuntuvaa materiaalieroa tai näkövammaisen valkoisen kepin 
avulla tuntuvaa merkintää.

Alas kulkemisen ja askelmien mahdollisimman hyvän havait-
tavuuden kannalta kaikkien askelmien etureunat on suositel-
tavaa korostaa kontrastiraidoin eli pinnan tummuuserolla ja 
liukuestemateriaalilla, joka on tasossa muun askelman pinnan 
kanssa. Erityisen tärkeää on merkitä ensimmäinen ja viimeinen 
askelma selkeästi. 

Varoitusalueita käytetään varoittamassa tasoeroista. Varoi-
tusalueessa on kulkuväylän päällysteestä selvästi erottuva 
tummuus- ja materiaalikontrasti, joka tuntuu jalalla tai näkö-
vammaisen henkilön valkoisella kepillä. Varoitusalueen syvyys 
on vähintään 1 200 mm ennen kulkusuunnassa suoraan alas-
päin jatkuvaa porrasta tai luiskaa. Muualla riittävä syvyys on 
600 mm, kuva 17.

Törmäysvaara alimmalla kerrostasanteella porrassyöksyyn 
estetään rakenteellisin ratkaisuilla, esimerkiksi kalusteella tai 
kaiteella, kuva 18.

Porraskäytäviin ja muihin vastaaviin yhteistiloihin suositel-
laan järjestettäväksi automaattinen valaistuksen ohjaus liike-
tunnistimien tai vastaavien laitteiden avulla, jotta niihin saa-
puminen on turvallista. Valaistus suunnataan ylhäältä alaspäin, 
jotta askelmat havaitaan helposti. Portaiden ja luiskien valaisi-
met voidaan sijoittaa myös kaiteisiin.

Rakenteeltaan tai materiaaliltaan läpinäkyviä portaita ei 
suositella. Alle 4 nousun portaita on syytä välttää, koska niiden 
havaittavuus on heikko. Erityisesti yhden askelman tasoeroja 
ei pidä suunnitella niiden aiheuttaman ilmeisen kompastumis-
vaaran vuoksi.

kontrastiraidat

varoitusalue tai
huomiolaattavyöhyke.
Jos kulkuväylä johtaa
suoraan portaaseen, 
alueen pituus ≥ 1200 mm  

 600

≥ 1200

Kuva 17. Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke.

Kuva 16. Esimerkki luiskan ylätasanteesta ulko-oven edessä.

≥ 300

≥ 1500

≥ 
30

0
≥ 

30
0

≥ 300

Kuva 18. Portaan alle ajautuminen voidaan estää kalusteilla, kaiteella 
tai istutuksilla.
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3 LUISKIEN SUUNNITTELU

Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä 
241/2017 (tässä tekstissä myöhemmin esteettömyysasetus) 
säädetään, että jos rakennukseen johtavalla kulkuväylällä on 
porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennet-
tu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle 
soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Säädös ei 
koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos es-
teettömän kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja 
korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Yli metrin tasoeroissa luiska ei yleensä ole toimiva ratkaisu 
sen vaatiman tilan vuoksi. Kun rakennuksen sisäänkäynnin yh-
teyteen rakennetaan luiska, tasoeron maanpinnan ja lattian 
välillä ei tulisi olla yli 500 mm. Jos tasoero on niin suuri, että 
luiska muodostuu kohtuuttoman pitkäksi, tason vaihtomah-
dollisuus tulee turvata hissillä. Märkätiloissa ei pidä käyttää 
luiskaa ollenkaan. Portaan kaltevuudessa oleva ns. lastenvau-
nuluiska ei ole turvallinen.

3.1 Muoto ja muut ominaisuudet
Luiskien kaltevat osuudet tehdään suorina ja kääntyminen 
tapahtuu vain välitasanteilla. Kaareva luiska on varsin vaativa 
pyörätuolin tai pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle, 
koska tasoeron tuoman ponnistelun lisäksi täytyy samalla kyetä 
suuntaamaan liike kaaren mukaisesti.

Luiskan leveys riippuu sen sijainnista ja käyttötarkoituksesta. 
Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan leveys on vähintään 
900 mm. Leveydeksi suositellaan vähintään 1 200 mm, jolloin 
kaksi henkilöä voi kävellä luiskaa pitkin vierekkäin. Jos luiska 
jatkuu yhtenäisenä ilman välitasannetta tai se kääntyy niin, että 
sen toiseen päähän ei ole näköyhteyttä, luiskan leveydeksi suo-
sitellaan 1 800 mm. Tällöin kaksi pyörätuolia käyttävää henkilöä 
mahtuvat ohittamaan toisensa. Jos 900 mm:n levyinen luiska 
kääntyy, luiskaa levennetään väli tasanteen kohdalla kuvan 15 
osoittamalla tavalla. 

Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan reunoissa on oltava 
vähintään 50 mm korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiin-
teään rakenteeseen. Suojareunan tarkoitus on estää pyörätuo-
lin tai muun pyörillä varustetun apuvälineen pyörien suistumi-
nen luiskan reunan yli. Siltä osin kuin luiska rajoittuu kiinteään 
rakenteeseen, esimerkiksi seinään tai muuriin, ei suojareunaa 
tarvita. Suojareuna voidaan toteuttaa eri tavoin. Esimerkiksi 
avokaiteen alapiena voi toimia luiskan suojareunana.

Luiskan on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, 
kova ja luistamaton. Luiskan tasainen ja kova pinta vähentää 
vierintävastusta ja helpottaa siten apuvälineellä liikkumista. 
Luiska ei saa olla liukas märkänäkään, jotta sitä pitkin on mah-
dollista kulkea turvallisesti.

3.2 Kaltevuus ja välitasanteet
Luiskan kaltevuus ilmoitetaan yleensä prosenttina tai suhde-
lukuna. Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan kaltevuus saa 
olla enintään 5 % (1:20). Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa 
kokonaiskorkeusero on enintään 1 000 mm. Tällöin kaltevuus 
saa olla enintään 8 % (1:12,5) edellyttäen, että yhtäjaksoisen 
luiskan korkeusero on enintään 500 mm. Tämän jälkeen kulku-
väylällä tulee olla vaakasuora vähintään 2 000 mm pitkä väli-
tasanne. Ulkotilassa luiska saa kuitenkin olla kaltevuudeltaan 
yli 5 % vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan luiskaan 
verrattavassa kunnossa eli esimerkiksi, kun se on katettu tai 
pidetty sulana. Luiskan ja tasanteiden suositeltu sivukaltevuus 
on enintään 2 %.

Kuva 14. Luiska. Tasoerojen suunnittelussa on otettava huomioon, 
että oikein mitoitettu luiska vie paljon tilaa.

≥ 
15

00

≥ 1500

Kuva 15. Kääntyvän luiskan välitasanteen mitoitus.
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4
5

Kuva 13. Luiskan osien nimityksiä: 1. alatasanne, 2. välitasanne,  
3. suojareuna, 4. ylätasanne, 5. käsijohde.

Kuva 12.8h Hyvä ratkaisu: [1] Pitkällä luiskalla on välitasanne. Luiskaan tarvitaan välitasanne, jonka 
kaltevuus on enintään 2 %, kun tasojen korkeusero on yli 500 mm tai luiska on yli 6000 mm pitkä. 
(Turun normaalikoulu, Turku)

Kuva 12.8i Luiskan osien nimityksiä: 1. alatasanne, 2. välitasanne, 3. suojareuna, 
4. ylätasanne, 5. käsijohde. (RT 103027 Portaat ja luiskat)

Kuva 12.8j Esimerkki luiskan ylätasanteesta ulko-oven edessä. (RT 103027 Portaat ja luiskat)

12.8h

12.8i

12.8j

1
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12.9 Kaiteet ja käsijohteet

Lainsäädäntö

©Turun kaupunki

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
8 § Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa
Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin 
rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko 2 §:n 2 
momentissa säädetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisella 
hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhtä suuri 
kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä 7 §:n 3 momentissa 
säädetyn mukaisella hissillä.
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
7 § Kaide
Rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylittää puoli 
metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä 
kaiteettomuutta. Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat kuormat. Kaide voi 
olla suojakaide tai avokaide.

Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. 
Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn 
mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei ole 
putoamisvaaraa.

Kaiteen sijasta voidaan käyttää muuta järjestelyä, jolla putoaminen voidaan estää tai saavuttaa 
muuten vaadittava turvallisuustaso, kun korkeusero on enintään yhden metrin.

Kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava yksi metri, kun putoamiskorkeus on enintään kuusi metriä. 
Tätä korkeammalla kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava 1,2 metriä. Enintään yhtä asuntoa 
palvelevalla parvekkeella riittää yhden metrin korkuinen kaide riippumatta putoamiskorkeudesta.

Asunnon sisätiloissa kaiteen korkeus voi kuitenkin olla vähintään 0,9 metriä, kun 
putoamiskorkeus on alle kolme metriä.

8 § Kaiteen ja portaan rakenne
Kaiteen ja portaan on kestettävä tilan käyttötarkoituksen mukaiset kuormat koko rakenteen 
käyttöiän ajan.

Jos kaiteen suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita, sen aukoista saa mahtua läpi 
särmältään enintään 100 millimetrin mittainen kuutio. Muunlaisen suojaavan osan aukoista saa 
mahtua läpi särmältään enintään 30 millimetrin mittainen kuutio. Kuitenkaan suojaavan osan 
vaakasuora rako ei saa olla kymmentä millimetriä korkeampi.

Kaiteen yläreunan ja suojaavan osan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 200 
millimetrin mittainen kuutio. Kaiteen suojaavan osan alareunan ja tasanteen tai askelman 
yläpinnan tai reunan välistä saa mahtua läpi särmältään enintään 50 millimetrin mittainen kuutio.

Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 millimetrin mittainen kuutio.

9 § Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon 
ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava 
turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava 
yhtenäisenä välitasanteella.

Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 
300 millimetriä syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ja kokoontumistilojen yli 2,4 metrin 
levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään 
mainitun mitan levyisiin osiin.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Käsijohde on kaiteen päälle tai sivulle kiinnitetty tankomainen rakenne, josta voi 

pitää kiinni ja kävellessä ottaa tukea. Käsijohde ohjaa kulkua ja siitä voi tarvittaessa 
ottaa tukea.

2. Käsijohteiden asennuksessa on varmistettava riittävä kuormitus eli rakennettaessa/
korjattaessa/asennettaessa varmistettava riittävät vahvistukset johteiden kohdalle 
seinään.

3. Eri käyttäjäryhmät eli esimerkiksi eri-ikäiset ja erikokoiset käyttäjät huomioonottaen 
käsijohteet asennetaan aina kahdelle eri korkeudelle, alin 700 mm (lapset ja 
vanhukset) ja ylempi 900 mm. Johteiden päät suositellaan taivutettavaksi alaspäin 
tai yhdistettävä toisiinsa. (Kts. kuvat 12.9a, 12.9d ja 12.9e)

4. Ainoastaan asuintalon portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1000 mm, 
kaiteen ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin erillistä 900 mm korkeudessa 
sijaitsevaa käsijohdetta ei tarvita. Lisäkäsijohde 700 mm korkeudella on 
huomioitava, sillä esimerkiksi lapset eivät saa yksin käyttää hissiä.

5. Käsijohteiden on sijaittava portaiden ja luiskan molemmilla puolilla, myös kiinteän 
seinän puolella, ja niiden on ulotuttava 300 mm yli portaan tai luiskan alkamis- ja 
loppumiskohdan. Käsijohteen sijoittamisella molemmin puolin portaan tai luiskan 
syöksyä, on tarkoitus ottaa huomioon kulkijan kätisyys ja kulun turvallisuus.

6. Käsijohteiden alkamis -ja loppumiskohdat (min. 300 mm) suositellaan aina 
käännettäviksi vaakatasoon, että käsijohdetta käyttävä henkilö pystyy 
havainnoimaan portaiden aloitus- ja loppumiskohdan ylä- ja alatasanteilla.

7. Leveissä portaissa (kokoontumistilat) portaan keskellä pitää kulkea kaide ja 
molemminpuoliset ja kaksitasoiset käsijohteet 2400 mm:n välein.

8. Käsijohteiden pitää erottua selvästi taustastaan ja niiden pitää olla katkeamattomat.  
(Kts. kuvat 12.9b ja 12.9c)

9. Julkisessa tilassa käsijohteiden pitää jatkua yhtenäisinä porrastasanteiden kohdalla.  
(Kts. kuva 12.9c)

10. On varmistettava, että tarvittaessa käsijohteet asennetaan myös LE-wc-tiloihin ja 
esteettömään suihkutilaan.

11. Käsijohde kiinnitetään alapinnastaan siten, että käsi voi liukua esteettä.  
Hyvän otteen mahdollistaa pyöreässä käsijohteessa 30–40 mm:n läpimitta.  
(Kts. kuvat 12.9a ja 12.9e)

12. Käsijohde tai tukeutumista helpottava kädensija asennetaan kaikkiin portaisiin ja 
luiskiin, myös silloin kun tasoero on vain yhden askelman korkuinen.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Portaisiin tai luiskaan liittyvien käsijohteiden tulisi 
olla aina asennettuna kahteen eri korkeuteen. 
Korkeudet ovat 700 ja 900 millimetriä.
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6 KAITEET

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan rakennuksessa tai sen 
lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylit-
tää 0,5 metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on 
olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. 
Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat 
kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa koh-
teissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on 
ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai 
kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voi-
daan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei 
ole putoamisvaaraa. 

Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeudet 
putoamiskorkeuden mukaan esitetään taulukossa 2.

Kaiteen sijasta voidaan käyttää muuta järjestelyä, jolla putoa-
minen voidaan estää tai saavuttaa muuten vaadittava turvalli-
suustaso, kun korkeusero on enintään yhden metrin. 

90

käsijohteiden vapaa
väli  2 x 45 = 90

≤ 2400 ≤ 2400

portaan kokonaisleveys > 2400

Kuva 23. Yli 2,4 m leveissä portaissa ja luiskissa käsijohde sijoitetaan 
jakamaan väylä enintään 2,4 metrin levyisiin osiin.

Kuva 22. Käsijohteen jatkuminen tasanteilla. Julkisissa ulko- ja 
sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa (vasemmalla) käsijohteen on 
jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan 
ohi. Asuinrakennuksissa ja muissa rakennuksissa käsijohde voi seura-
ta portaan muotoa (oikealla).

35...45 30...40
009
007

009
007

≥ 300

≥ 300

≥ 300

≥ 300

Kuva 21. Käsijohteen mitoitus. Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä 
liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm 
syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.

Taulukko 2. Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeus.

Putoamiskorkeus (mm) Kaiteen koko korkeus (mm) Suojaavan osan korkeus 
(mm), selostettu kuvassa 20

Pystysuoran aukon vaakasuora väli (mm), 
selostettu kuvassa 20

enintään 6000 vähintään 1000 vähintään 700 enintään 100

yli 6000 vähintään 1200 vähintään 900 enintään 100

Asuinhuoneiston sisäinen porras 
ja tasanne, kun putoamiskorkeus 
on alle kolme metriä.

vähintään 900 vähintään 700 enintään 100

Asuintalon portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1000 mm, kaiteen ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin erillistä 
käsijohdetta ei tarvita

Julkisten ulko- ja sisätilojen 
sekä liike- ja palvelutilojen 
sisäportaat

≥ 
30

0

≥ 
30

0

Asuinrakennusten ja 
muiden rakennusten 
sisäportaat

≥ 
15

00

≥ 
30

0

≥ 
40

0

ovi

ovi

Kuva 12.9a Portaiden mittoja: Kaiteen tulee jatkua väh. 300 mm portaiden alkamis- ja loppumiskohdan 
yli. Käsijohteen tulee olla kahdella korkeudella (700 mm ja 900 mm). (RT 103027 Portaat ja luiskat)12.9a

Kuva 12.9b Hyvä ratkaisu: [1,2] Käsijohteet ovat kahdella korkeudella ja [3] ovat katkeamattomat myös 
välitasanteella. Huom. [4] Portaissa on myös kontrastiraita. (Syvälahden monitoimitalo, Turku)

12.9b

1

2

3

4
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Julkisissa ja yksityisissä palvelua tarjoavissa ulko- 
ja sisätiloissa käsijohteiden pitää ulottua aina 
vähintään 300 millimetriä ohi porrassyöksyn tai 
luiskan alkamis- ja loppumiskohdan. Käsijohteiden 
pitää erottua selvästi taustastaan ja niiden pitää 
olla katkeamattomat.

Kuva on pdf, joka 
sisältää myös 
tekstiä. Se on 
siksi merkitty 
koristeelliseksi. 
Kuvan alt: 
Käsijohteiden pitää 
jatkua yhtenäisinä 
porraskaiteiden ja 
porrastasanteiden 
kohdalla.
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3.3 Ala- ja ylätasanteet
Luiska on kulkuväylän osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle. 
Esteettömyysasetuksen mukaan luiskan ala- ja yläpäässä tulee 
olla vähintään 1 500 mm pitkä vaakasuora tasanne, jotta luis-
kalla kulkeminen on turvallista. Tasanne mahdollistaa pysähty-
misen ennen luiskaa ja sen jälkeen. Luiskan alapäässä olevan 
tasanteen on hyvä olla pidempi kuin 1 500 mm silloin, kun luis-
ka on jyrkempi kuin 5 % ja tasannetta rajaa poikittainen este, 
kuten esimerkiksi kaide, seinä tai muuri. Tasanteen suositeltu 
sivukaltevuus on enintään 2 %.

Mikäli luiskan ylätasanne on ulko-oven edessä, tasanteen 
on oltava vähintään 1 500 mm leveä ja vähintään 1 500 mm 
pitkä. Tasanteella tarvitaan tilaa kääntymiseen ja oven aukai-
semiseen.

4 PORTAIDEN JA LUISKIEN HAVAITTAVUUS

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan kulkureitillä olevat luiskat, 
askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valais-
tuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen 
avulla. Pintojen tummuuskontrastit ovat tärkeitä suunnistau-
tumisessa sekä kompastumis-, törmäys-, harhaan astumis- ja 
putoamisvaaran torjumisessa. 

Luiskan on erotuttava muusta ympäristöstä. Havaittavuutta 
voidaan parantaa esimerkiksi materiaalivalinnoilla ja riittävän 
voimakkaalla, mutta häikäisemättömällä valaistuksella. Luiska 
havaitaan hyvin, kun se erottuu ympäristöstään tummuus- ja 
materiaalikontrastein. Materiaalikontrasti tarkoittaa jalan alla 
tuntuvaa materiaalieroa tai näkövammaisen valkoisen kepin 
avulla tuntuvaa merkintää.

Alas kulkemisen ja askelmien mahdollisimman hyvän havait-
tavuuden kannalta kaikkien askelmien etureunat on suositel-
tavaa korostaa kontrastiraidoin eli pinnan tummuuserolla ja 
liukuestemateriaalilla, joka on tasossa muun askelman pinnan 
kanssa. Erityisen tärkeää on merkitä ensimmäinen ja viimeinen 
askelma selkeästi. 

Varoitusalueita käytetään varoittamassa tasoeroista. Varoi-
tusalueessa on kulkuväylän päällysteestä selvästi erottuva 
tummuus- ja materiaalikontrasti, joka tuntuu jalalla tai näkö-
vammaisen henkilön valkoisella kepillä. Varoitusalueen syvyys 
on vähintään 1 200 mm ennen kulkusuunnassa suoraan alas-
päin jatkuvaa porrasta tai luiskaa. Muualla riittävä syvyys on 
600 mm, kuva 17.

Törmäysvaara alimmalla kerrostasanteella porrassyöksyyn 
estetään rakenteellisin ratkaisuilla, esimerkiksi kalusteella tai 
kaiteella, kuva 18.

Porraskäytäviin ja muihin vastaaviin yhteistiloihin suositel-
laan järjestettäväksi automaattinen valaistuksen ohjaus liike-
tunnistimien tai vastaavien laitteiden avulla, jotta niihin saa-
puminen on turvallista. Valaistus suunnataan ylhäältä alaspäin, 
jotta askelmat havaitaan helposti. Portaiden ja luiskien valaisi-
met voidaan sijoittaa myös kaiteisiin.

Rakenteeltaan tai materiaaliltaan läpinäkyviä portaita ei 
suositella. Alle 4 nousun portaita on syytä välttää, koska niiden 
havaittavuus on heikko. Erityisesti yhden askelman tasoeroja 
ei pidä suunnitella niiden aiheuttaman ilmeisen kompastumis-
vaaran vuoksi.

kontrastiraidat

varoitusalue tai
huomiolaattavyöhyke.
Jos kulkuväylä johtaa
suoraan portaaseen, 
alueen pituus ≥ 1200 mm  

 600

≥ 1200

Kuva 17. Varoitusalue tai huomiolaattavyöhyke.

Kuva 16. Esimerkki luiskan ylätasanteesta ulko-oven edessä.

≥ 300

≥ 1500

≥ 
30

0
≥ 

30
0

≥ 300

Kuva 18. Portaan alle ajautuminen voidaan estää kalusteilla, kaiteella 
tai istutuksilla.
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6 KAITEET

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan rakennuksessa tai sen 
lähiympäristössä on oltava kaide, kun putoamiskorkeus ylit-
tää 0,5 metriä ja putoamisen tai harhaan astumisen vaara on 
olemassa, eikä toiminnan luonne edellytä kaiteettomuutta. 
Kaiteen on oltava turvallinen ja kestettävä siihen kohdistuvat 
kuormat. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide.

Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa koh-
teissa, joihin lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on 
ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai 
kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. Avokaidetta voi-
daan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei 
ole putoamisvaaraa. 

Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeudet 
putoamiskorkeuden mukaan esitetään taulukossa 2.

Kaiteen sijasta voidaan käyttää muuta järjestelyä, jolla putoa-
minen voidaan estää tai saavuttaa muuten vaadittava turvalli-
suustaso, kun korkeusero on enintään yhden metrin. 

90

käsijohteiden vapaa
väli  2 x 45 = 90

≤ 2400 ≤ 2400

portaan kokonaisleveys > 2400

Kuva 23. Yli 2,4 m leveissä portaissa ja luiskissa käsijohde sijoitetaan 
jakamaan väylä enintään 2,4 metrin levyisiin osiin.

Kuva 22. Käsijohteen jatkuminen tasanteilla. Julkisissa ulko- ja 
sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa (vasemmalla) käsijohteen on 
jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan 
ohi. Asuinrakennuksissa ja muissa rakennuksissa käsijohde voi seura-
ta portaan muotoa (oikealla).

35...45 30...40

009
007

009
007

≥ 300

≥ 300

≥ 300

≥ 300

Kuva 21. Käsijohteen mitoitus. Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä 
liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm 
syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.

Taulukko 2. Portaiden, luiskien, kerros- ja välitasanteiden kaidekorkeus.

Putoamiskorkeus (mm) Kaiteen koko korkeus (mm) Suojaavan osan korkeus 
(mm), selostettu kuvassa 20

Pystysuoran aukon vaakasuora väli (mm), 
selostettu kuvassa 20

enintään 6000 vähintään 1000 vähintään 700 enintään 100

yli 6000 vähintään 1200 vähintään 900 enintään 100

Asuinhuoneiston sisäinen porras 
ja tasanne, kun putoamiskorkeus 
on alle kolme metriä.

vähintään 900 vähintään 700 enintään 100

Asuintalon portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1000 mm, kaiteen ylin osa voidaan muotoilla käsijohteeksi, jolloin erillistä 
käsijohdetta ei tarvita

Julkisten ulko- ja sisätilojen 
sekä liike- ja palvelutilojen 
sisäportaat

≥ 
30

0

≥ 
30

0

Asuinrakennusten ja 
muiden rakennusten 
sisäportaat

≥ 
15

00

≥ 
30

0

≥ 
40

0
ovi

ovi

Kuva 12.9d Käsijohteiden pitää jatkua yhtenäisinä porraskaiteiden kohdalla. Käsijohteiden pitää erottua 
selvästi taustastaan ja niiden pitää olla katkeamattomat.Portaiden alkamis- ja loppumiskohdat suositellaan 
huomioitaviksi erillisellä varoitus/huomioalueella, jos kulkuväylä johtaa suoraan portaaseen, varoitusalueen 
pituus tällöin ≥ 1200 mm. Aina pitää kuitenkin myös huomioida ja asentaa kontrastiraidat ja valaistus, jotka 
helpottavat portaiden hahmottamista. (RT-kortisto: RT 103027 Portaat ja luiskat)

12.9c

12.9d

Kuva 12.9c Hyvä ratkaisu: Julkisissa ulko- ja sisätiloissa 
käsijohde ulottuu aina vähintään 300 mm ohi porrassyöksyn 
tai luiskan alkamis- ja loppumiskohdan. Käsijohteiden pitää 
jatkua yhtenäisinä porrastasanteilla. Käsijohteiden pitää erottua 
selvästi taustastaan ja niiden pitää olla katkeamattomat.  
(RT-kortisto: RT 103027 Portaat ja luiskat)
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Kuva 12.9e Esimerkki käsijohteiden hyvästä toteutuksesta ja mitoituksesta luiskan ja portaiden kohdalla 
ulkotilassa. (Sujuva.info) Kuvassa on myös huomioitu muut oikeaoppisesti toteutettavissa portaissa ja 
luiskissa tarvittavat elementit.

Kuva 12.9f Esimerkki käsijohteiden hyvästä toteutuksesta ja mitoituksesta luiskan ja portaiden kohdalla 
sisätilassa. (Sujuva.info) Kuvassa on myös huomioitu muut oikeaoppisesti toteutettavissa portaissa ja 
luiskissa tarvittavat elementit.

12.9e

12.9f

https://www.sujuva.info/
https://www.sujuva.info/
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13 WC-tilat

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
4 § Ovet mom 1, 3 ja 4
Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon johtavan 
oven sekä 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssä tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava 
vähintään 850 millimetriä. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskäytävän oven mitoituksesta 
säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa.

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. Tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessä 
oven ulkopuolella saa olla yli 20 millimetriä, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan 
varustelulla. Edellä 2 ja 3 momentissa säädetty koskee pientalossa vain sisääntulokerrosta.

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

JATKUU 
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JATKUU 

6 § Rakennuksen muut tilat mom 1
Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sekä 
niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle 
henkilölle.

9 § Wc- ja pesutila asuinrakennuksessa
Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden lisäksi hissi, on kussakin 
asunnossa oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 1 300 
millimetriä vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että 
liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa 
liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi.

Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön 
tuettuun asumiseen, on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 
1 500 millimetriä vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, 
että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella on oltava 
vapaata tilaa vähintään 800 millimetriä. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa 
liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi.

Edellä 1 momentissa säädetty ei koske rakennusta, jossa on ainoastaan opintotukilain (65/1994) 
mukaiseen opintotukeen oikeuttavaan koulutukseen osallistuville henkilöille tai ainoastaan 
18–29-vuotiaille henkilöille tarkoitettuja asuntoja. Tällaisessa rakennuksessa vähintään viidessä 
prosentissa asunnoista, kuitenkin vähintään yhdessä asunnossa, on oltava yksi 2 momentissa 
säädetyn mukainen wc- ja pesutila. Lisäksi tällaisen rakennuksen yleisissä tiloissa on oltava  
10 §:n mukainen wc-tila, johon on pääsy rakennuksen sisäiseltä kulkuväylältä.

Asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen sauna-, pesu- ja pukuhuonetilan on sovelluttava 
liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Tilan yhteydessä olevan wc- ja pesutilan on oltava 2 
momentissa säädetyn mukainen.

10 § Wc-tila muussa kuin asuinrakennuksessa
Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa on oltava sen käyttötarkoitus, 
toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen tarpeellinen määrä 
tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja wc-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun 
kävelytelineen käyttäjille. Edellä tarkoitettujen wc-tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän ja 
avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä, ja ne on merkittävä liikkumisesteisen 
tunnuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa wc-tilassa on oltava halkaisijaltaan vähintään 1500 millimetriä 
vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen 
henkilö voi käyttää niitä. Lisäksi wc-istuimen kummallakin puolella on oltava vapaata tilaa 
vähintään 800 millimetriä. Vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa lähekkäin kaksi wc-tilaa, joissa 
toisessa on wc-istuimen vasemmalla ja toisessa oikealla puolella vapaata tilaa vähintään 800 
millimetriä. Wc-istuin on sijoitettava 200–300 millimetrin etäisyydelle takaseinästä.
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
10 § Valoisuus ja valaistus
Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla 
tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä.

Rakennuksen pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta 
tarvittavat valoisuuserot saavutetaan.

12 § Lattiapinnat
Lattiapinnan on oltava tasainen ja valmistettu tilan käyttötarkoitus huomioiden soveltuvasta 
materiaalista siten, että kompastumis- ja liukastumisriski on pieni.

13 § Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa.

Oven, portin ja puomin on toimittava turvallisesti siten, etteivät ne aiheuta tapaturman vaaraa. 
Ne on varustettava tarkoituksenmukaisin turvavarustein.

Oven muihin ominaisuuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017) ja ympäristöministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta (848/2017).

14 § Kulkukorkeus mom 1
Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2 100 millimetriä Oviaukon kohdalla korkeus 
voi olla välttämättömien karmien ja kynnysten verran pienempi.

15 § Turvavarusteet mom 1
Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä 
turvaratkaisuilla ja -varusteilla.

Wc-tila on varustettava liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi. Jos rakennuksessa on 
valvontajärjestelmä, wc-tilasta on oltava turvahälytysyhteys valvontaan.

13 § Majoitustilat
Hotellirakennuksessa ja muussa vastaavassa majoitusrakennuksessa on vähintään viisi 
prosenttia majoitustiloista, kuitenkin vähintään yhden majoitustilan, sovelluttava liikkumis- ja 
toimimisesteiselle henkilölle sekä hänen avustajalleen. Tällaisessa majoitustilassa on oltava 
9 §:n 2 momentissa säädetyn mukainen wc- ja pesutila. Vähintään puolet näistä wc- ja 
pesutiloista, kuitenkin vähintään yksi, on varustettava liikkumisesteisille henkilöille sopiviksi ja 
muiden on oltava tarvittaessa varustettavissa tällaisiksi.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Tarvittavat vapaat tilat ja myös pyörähdysympyrä 
ja sen sijoittuminen ovialueella oven avaamiseksi 
pyörätuolista käsin.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset

 Sisäänkäynti 
1. Pyörätuolin tai pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjille soveltuvien wc-tilojen sijoittelun 

lähtökohtana on, että wc-tila sijaitsee samassa kerroksessa toiminnallisen tilan kanssa ja 
wc-tilaan on esteetön kulkuväylä. Sen tulee olla helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja 
luistamaton sekä pituudeltaan kohtuullinen verrattuna kulkuväylään muihin wc-tiloihin. Kun 
wc-tilaan pääsee suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vastaavasta tilasta, sen sijainti 
on käyttäjän ja avustajan sukupuolesta riippumaton. Ovet suunnitellaan siten, että ne ovat 
helppoja avata. 

2. Wc-tilojen määrä ja sijoittelu riippuvat rakennuksen käyttötarkoituksesta ja käyttäjien määrästä. 
Esimerkiksi kokoontumistiloissa varaudutaan suurempaan yhtäaikaiseen käyttäjämäärään 
kuin palvelu- tai toimistotiloissa. Mikäli liikkumisesteiselle henkilölle soveltuvia wc-tiloja 
on useampia saman toiminnallisen tilan yhteydessä, voi osan niistä sijoittaa sukupuolten 
mukaisiin wc-tilaryhmiin.  

3. Esteettömyysasetuksen 4 §:n ensimmäisen momentin mukaan wc-tilan oven vapaan leveyden 
on oltava vähintään 850 mm.

4. Le-wc-tilan sisäänkäynnissä on hyvä huomioida pyörätuolin käyttöön vaadittava vapaan tilan 
tarve ja oven käytettävyys pyörätuolista käsin. (Kts. kuva 13a)

3 9

Esteettömyysasetuksen (3 §) mukaan ulko-oven edessä olevan tasanteen 
on oltava vähintään 1500 mm leveä ja vähintään 1500 mm pitkä. Jotta 
kaksi pyörätuolinkäyttäjää voi kohdata tasanteella, tilaa tarvitaan vähintään 
1800 × 1800 mm. 

Käyttöturvallisuusasetuksen (6 §) mukaan tasanteen sivureunat on 
varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reunan yli, jos tason ja 
kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 mm:n kokoi-
nen kuutio.

Esteettömyysasetuksen (3 §) mukaan rakennuksen ulko-oven avautumis-
puolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä on oven 
ulkopuolella oltava vähintään 400 mm. Ulko-oven avautumispuolella tar-
vitaan vapaata tilaa, jotta pyörätuolin tai pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjä tai lastenvaunujen kanssa liikkuja pääsee tarpeeksi lähelle ulot-
tuakseen ovenkahvaan ja avaamaan sekä sulkemaan oven olematta oven 
tiellä. Ulko-oven sisäpuolella oleva vapaa tila helpottaa myös toimimista.

Käyttöturvallisuusasetuksen (6 §) mukaan tasanteelle aukeavan oven 
etäisyyden on luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta oltava syöksyn sivu-
seinällä vähintään 400 mm ja päätyseinällä vähintään 1500 mm. 

Veden ja lumen sisälle pääsy voidaan estää tekemällä oven ulkopuolelle 
ritiläpintainen syvennys. Ovenedusritilä ei saa olla märkänäkään liukas. Riti-
län tulee pysyä hyvin paikoillaan ja sen yläpinnan olla samassa tasossa 
sisäänkäyntitasanteen kanssa. Rakojen enimmäiskoko on 10 mm × 30 mm.

Maahan kiinnitetty tappi oven auki pitämiseksi ei ole käyttökelpoinen rat-
kaisu, sillä siihen ulottuminen on liikkumisesteiselle hankalaa tai mahdo-
tonta ja se voi myös aiheuttaa kompastumisvaaran. Oven sulkija voidaan 
varustaa aukipitolaitteella tai erillinen aukipitolaite voidaan kiinnittää lähelle 
painikkeen korkeutta 900…1100 mm, jolloin siihen ylettyy helpommin kuin 
maahan sijoitettuun tappiin.

Tilantarve oven avaamiseksi pyörä tuolista käsin.

oven vapaa leveys = karmin valoleveys, ovi aukeaa 180°
oven vapaa leveys = karmin valoleveys - oven paksuus

    ovi aukeaa 90°
≥ 400 mm
≥ 1500 mm
= ovenpainikkeen tarvitsema tila

A

A1
A2

B
C
D

2
A

C

B

D

1
A

Tilantarve oven avaamiseksi pyörätuolista käsin

oven vapaa leveys = asunnon porrashuoneeseen johtava     
ovi ≥ 850 mm, asunnon muut tilat ≥ 800 mm

≤ 200

RT 08-11189 Turvallinen  
asuminen
RT 91-10788 Sisäänkäyntitilat, 
julkiset rakennukset

Kuva 13a Tilantarve oven avaamiseksi pyörätuolista käsin (RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö):

A1 oven vapaa leveys = karmin valoleveys, ovi aukeaa 180° 

A2 oven vapaa leveys = karmin valoleveys − oven paksuus ovi aukeaa 90° C = ovenpainikkeen tarvitsema tila  
D = oven avauspainike 

On hyvä huomioida, että le-wc-tilan kulkuoven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta 
kiinteästä esteestä (B) on oven ulkopuolella hyvä olla vähintään 400 mm.

13a
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Kuvat 13b ja 13c Le-wc-tilan opasteen sijoitus aina oven aukeavalle puolelle. Le-opasteet 
toteutetaan aina kohomallisena, kuvassa opasteen minimimitat. Pistekirjoitus optio. (Sujuva.info)

5. Esteetön wc-tila tulee merkitä näkyvästi ja selkeästi, jotta sinne on helppo löytää. Wc-tila 
merkitään liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvälisellä pyörätuolitunnuksella, jossa 
on selkeä tummuuskontrasti ja joka on myös tuntoaistilla havaittava. Wc-tilojen kätisyys 
eli kummalla puolella wc-istuinta on pyörätuolille tarkoitettu vapaa tila, on hyvä esittää 
opasteessa.

6. Suurikontrastinen kuvallinen, ISA-standardin mukainen, ja tunnusteltava merkintä, jossa on 
myös pistekirjoitusta, asennetaan oven aukeavalle puolelle seinään 1400 mm (opasteen 
keskikohta) korkeudelle. Näin merkintä on helppo löytää, sillä opaskoira ohjaa oven kahvalle. 
Lisäksi seinässä olevaa merkintää voi tunnustella rauhassa ilman, että yhtäkkiä avautuva 
ovi aukeaa päälle, kuten tapahtuisi, jos merkintä olisi kiinni ovessa. Jos le wc-tila ainoastaan 
toiselta puolelta käytettävä, niin tämä on myös esitettävä opasteessa. (Kts. kuvat 13b, 13c, 
13d, 13m, 13q ja 13r).

13c13b

Kuva 13d Le-wc-tilan opaste le-wc-tilasta, jossa on wc-istuimen 
vasemmalla vapaata tilaa vähintään 800 millimetriä. Opaste toteutetaan 
aina kohomallisena. Jos le-wc-tilassa vapaa tila on wc-istuimen 
oikealla puolella, niin vapaa tila ilmaistaan silloin ns. peilikuvana. 
(Esteettömyyskoordinaattori)

13d

https://www.sujuva.info/
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7. Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä eikä muutakaan tasoeroa. Mikäli ovia varten 
joudutaan tekemään kynnys, se on enintään 20 mm korkea ja viistottu, joustava, nouseva 
tai kokoon painuva, jotta se on mahdollista ylittää pyörällisillä apuvälineillä.  
(Kts. kuva 13k)

8. Esteettömän wc-tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös vain 
yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää voidaan auttaa 
tarvittaessa. 

9. Oven rakenteen tulee olla sellainen, että siihen pystytään kiinnittämään vedin, joka 
helpottaa oven sulkemista pyörätuolilla tilaan mentäessä. Vaakasuuntainen väh.  
600 mm pitkä vedin kiinnitetään 800 mm korkeudelle lattiapinnasta ja saranapuolelta 
alkaen. Vetimen asennus aloitetaan noin 50 mm oven saranareunasta.  
(Kts. kuva 13n)

10. Esteettömissä ovissa ei käytetä sähköistä ovipumppua. Oven avaamisvoima saa olla 
enintään 10 Newtonia (noin 1 kg) myös silloin, kun automatiikka ei ole käytettävissä. 

11. Sähköisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven avauspainike sijoitetaan oven aukeavalle 
puolelle 900–1100 mm korkeudelle lattiasta. Painike on muotoiltu niin, että sitä voi 
painaa myös kyynärpäällä. (Kts. kuva 13l) Ovi on hyvä varustaa ovenavausjärjestelmällä, 
joka sisältää ovien kohdalla erillisen avauspainikkeen ja oven aukipitotutkan. Oven 
aukipitotutka pysäyttää avautuvan oven liikkeen tai avaa uudelleen sulkeutuvan oven 
havaitessaan esteen. Saranavälin sormisuojaus on huomioitava. Automatisoitu ovi, joka 
ei ole varustettu aukiolotutkalla tulee pysyä auki vähintään 25 sekuntia, että siitä ehtii 
hyvin kulkea sisään tai ulos.

12. Ovenavauspainikkeiksi suositellaan kyynärkytkimiä, jotka ovat helppokäyttöisiä 
impulssilaitteita. Toisena vaihtoehtona suositellaan mikroaaltokytkimen käyttöä 
ovenavauspainikkeeksi. Mikrokytkimeen ei tarvitse koskea, koska se tunnistaa käden 
liikkeen jopa 500 mm etäisyydeltä. Kytkin soveltuu erinomaisesti käytettäväksi esim. 
sairaaloissa ja puhdastiloissa, joissa hygieniavaatimukset ovat korkeat. Se soveltuu 
myös liikuntarajoitteisille, koska kytkimen käyttöön ei tarvita voimaa. Kumpikin vaihtoehto 
soveltuu kääntö- ja liukuoviin.
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 Tila 
1. Pesualtaan sijoitusseinän sisämitan suositellaan olevan vähintään 2500 mm ja wc-

istuimen sijoitusseinän sisämitan vähintään 2300 mm.  

2. Le-wc- tila pyritään suunnittelemaan aina kahdelta puolelta käytettäväksi eli wc-
istuimen molemmilla puolilla pitää silloin olla vähintään 800 mm vapaata tilaa. Tämä 
on huomioitava sen vuoksi, että liikkumisesteinen henkilö voi sijoittaa pyörätuolin 
wc-istuimen viereen sivuttaisen siirtymisen mahdollistamiseksi. Vapaa tila tarkoittaa 
esteistä vapaata tilaa lattiatasosta 2000 mm korkeuteen saakka. Määritellyn 800 
mm vapaan tilan mittaaminen aloitetaan wc-istuimen tukikahvan ulkoreunasta ja 
kohdistetaan lähimpään kiinteään pisteeseen eli lähimpään seinään/rakenteeseen tai 
muuhun asennukseen esim. lämpöpatteriin tai wc-paperitelineeseen. 

3. Kaikki esteettömien le-wc-tilojen vapaan tilan mittaukset suoritetaan aina käsitukien 
ollessa ala-asennossa. Määritellyn 800 mm vapaan tilan mittaaminen aloitetaan wc-
istuimen tukikahvan ulkoreunasta ja kohdistetaan lähimpään kiinteään pisteeseen eli 
lähimpään seinään/rakenteeseen tai muuhun asennukseen esim. lämpöpatteriin tai wc-
paperitelineeseen. Le-wc-istuimen käsitukien väliin jäävä vapaa tila on vähintään 600 
mm. Vapaan tilan mittaus suoritetaan tässä tapauksessa käsituen sisäreunasta toisen 
käsituen sisäreunaan. 

4. Jos jostain syystä le-wc-tila on tarkoitettu käytettäväksi siirtymiseen pyörätuolista 
wc-istuimelle vain sen toiselta puolelta, se on suunniteltava siten, että wc-istuimen 
toisella puolella on vähintään 800 mm vapaata esteetöntä tilaa alkaen tukikahvan 
ulkoreunasta pyörätuolia ja pyörällistä kävelytelinettä varten. Jos wc-tila on suunniteltu 
yksipuoleiseksi, niin sen lähettyvillä tulee olla toinen, vastakkaiselta puolelta toimiva 
wc-tila. Opasteissa tulee näkyä wc:n kätisyys. (Kts. kuvat 13j ja 13n) 

5. Jos jostain syystä le-wc-tila varustetaan erillisellä suihkulla ja sekoittajalla, niin 
wc-istuimen suihkun puoleisen vapaa tilan pitää olla minimissään 900 mm leveä 
tukikahvan ulkoreunasta lähimpään kiinteään pisteeseen eli lähimpään seinään/
rakenteeseen tai muuhun asennukseen esim. lämpöpatteriin tai wc-paperitelineeseen. 
Suositus kuitenkin vähintään 1000 mm. (Kts. kuva 13o)
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Pohjakuva esteettömän wc-tilan vapaiden tilojen 
mitoituksesta wc-istuimen vierellä wc-istuimen 
sijoitusseinän kohdalla.

Kuva 13e Esimerkkipohjakuva esteettömän wc-tilan mitoituksesta wc-istuimen sijoitusseinän kohdalla.  
(Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)

Wc-istuimen tai siihen liittyvien tukikahvojen takaiselle vapaalle alueelle ei saa asentaa ylimääräisiä kalusteita eli 
esimerkiksi wc-paperitelineitä, hyllyjä yms. Vapaa tila määritellään 2000 mm korkeuteen saakka. 

Tarvittaessa on myös mahdollista saada dwg-tiedostot LE-wc-pohja- ja leikkauskuvista.

13e

6. Vapaan tilan eli pyörähdysympyrän pitää olla le-wc-tiloissa halkaisijaltaan vähintään 1500 mm. 
Vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. Le-wc-tilojen vapaan 
tilan mittaukset suoritetaan aina käsitukien ollessa ala-asennossa eli vapaassa tilassa ei saa 
olla mitään kiinteitä kalusteita tai irtokalusteita.

Kun kiinteät kalusteet sijoitetaan kokonaan vapaan tilan ulkopuolelle, niin silloin 
liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä helposti myös apuvälineiden avulla liikkuessaan. 
Kiinteillä kalusteilla tarkoitetaan kiinteästi asennettuja kalusteita, joiden kiinnittäminen läpäisee 
vesieristyksen lattiassa tai seinissä. Wc- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta 
kiinteään kalusteeseen. (Kts. kuva 13j)

Irtokalusteille varataan paikat liikkumiseen ja siirtymiseen tarvittavan vapaan tilan ulkopuolelta, 
jotta ne eivät aiheuta wc-tilan käyttäjille törmäys- tai kompastumisvaaraa. 

7. LE-WC-tilan yleisvalaistuksen suositellaan olevan vähintään 300 luxia. 
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 Istuin 
1. Le-wc-tilassa olevan wc-istuimen pitää aina olla ns. jalallista mallia ja wc-istuimen takana 

oltava asetuksen mukainen minimissään 200 – 300 mm vapaa tila. Tämä siksi, että 
esimerkiksi seinään kiinnitettävä wc-istuin estää avustajan toimimista siirtymistilanteissa ja 
pyörätuolin ja wc-istuimen etureunojen tulee olla samassa linjassa, jotta viereen tultaessa 
istuinten vaihto onnistuu turvallisesti. 

2. Wc-istuimen suositeltu istuinkorkeus on 450-480 mm. Le-wc-istuin ei saa olla koskaan 
erikseen korotettu esim. erillisillä korotuspaloilla. 

3. Istuimelle asettumista ja siltä nousua avustavat tukikahvat on hyvä olla seinään kiinnitettävät 
ja vapaasti kääntyvät, jotta ne ovat tarpeeksi tukevat ja kulku istuimelle on mahdollista 
pyörätuolista. Tukikahvojen asennuskorkeus on 750–800 mm wc-istuimen korkeudesta 
riippuen. (Kts. kuva 13o)

4. Wc-paperiteline ja kauko-ohjattu käsisuihku sijoitetaan wc-istuimen viereen asennettuihin 
tukikahvoihin. Wc-paperiteline ja kauko-ohjattu käsisuihku sijoitetaan wc-istuimesta 
etuviistoon ja siten, että niihin yltää helposti ja käsisuihkun veden virtauksen saa avattua wc-
istuimelta. Wc-istuimelta ei ole mahdollista yltää pesuallashanaan ja istuimelta ei myöskään 
ole mahdollista ylettyä käyttämään seinään kiinnitettyä wc-paperitelinettä. (Kts. kuva 13p)
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 Käsienpesu 
1. Käsienpesualtaan eteen varataan vähintään 1200 mm x 1200 mm vapaa tila. 

Käsienpesualtaan alla oleva vapaa polvitila mahdollistaa altaan käytön myös pyörätuolista 
käsin. Suositellut polvitilan mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja syvyys 600 mm. 
Altaan kiinnityksineen tulee kestää vähintään 150 kilon paino altaaseen tukeuduttaessa. 
Käsienpesualtaan asennuskorkeuden vaihteluväli on 800–950 mm. Lyhytkasvuisille henkilöille 
ja lapsille altaan asennuskorkeus on 600-750 mm.  Allas pitää varustaa kiinteällä tukevalla 
tukikahvalla altaan etureunassa. 

2. Ainoastaan elektronisesti toimiva hana ei ole esteetön: LE-WC-tilaan suositellaan aina 
käsikäyttöistä hanaa, johon on liitetty sähköisesti toimiva etä/kaukokäytettävä käsisuihku.

3. Käsien pesuun tarvittavien varusteiden, kuten saippua-annostelijan ja käsipyyheannostelijan 
sijoituksessa otetaan huomioon, että niitä ylettyy käyttämään pyörätuolista ja myös vain 
yhdellä kädellä sekä se, että käsien pesu ja kuivaaminen onnistuvat ilman, että tarvitsee siirtyä 
tilassa. Wc-tiloissa suositellaan myös irtopaperitelineen tai erillisten kuivauspyyhkeiden käyttöä 
pyyherullatelineiden sijaan. Pyyherullatelineet ovat heikkovoimaiselle liian raskaita käyttää. 
(Kts. kuva 13s)

4. Käsipyyheannostelija suositellaan sijoitettavaksi 1000 mm korkeudelle lattiasta. Jos 
käsipyyheannostelijan alapuolella seinässä on roskakori, näiden välissä suositellaan olevan 
vähintään 350 mm, eli seinään kiinnitettävän roskakorin yläosan on hyvä sijaita 650 mm:n 
korkeudessa. 

5. Altaan yläpuolella oleva peilin alareunan suositeltu korkeus on 800–900 mm lattiasta riippuen 
altaan korkeudesta. Peilin yläreunan korkeus on silloin noin 1800–2000 mm. Muualla kuin 
altaan yläpuolelle olevan kokovartalopeilin alareunan korkeus on vähintään 300 mm lattiasta, 
jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta eikä esimerkiksi pyörätuolin jalkatuki riko peiliä. 

 Muut 
1. Wc-tila on kalustettava oikein, sillä väärällä kalustamisella esteettömästä tilasta saadaan 

helposti esteellinen: Esim. Roska-astiat eivät saa olla mielellään kannellisia. Roska-astiat myös 
suositellaan kiinnitettäviksi seinään, koska irralliset roska-astiat ja muut irtokalusteet luovat 
esteitä wc-tilassa vaadittavaan vapaaseen tilaan. 

2. Turun alueella le-wc-tilaan ei saa asentaa lastenhoitopistettä ilman 
esteettömyyskoordinaattorin hyväksyntää, koska le-wc on tarkoitettu vain wc-tilaksi. 
Lastenhoitopiste eri tarvikkeineen rajoittaa aina wc-tilassa vaadittavaa vapaata tilaa ja 
myös rajoittaa/hidastaa esteellisten ihmisten pääsyä käyttämään tilaa tarvittaessa. Tästä 
asiasta on olemassa myös Turun vammaisneuvoston lausunto, jonka saa tarvittaessa 
esteettömyyskoordinaattorilta.
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3. Le-Wc-tilasta on oltava turvahälytysyhteys valvontaan. Turvahälytys toteutetaan aina le-wc:n 
kohdalla kahdessa eri muodossa:

a. Katosta roikkuvaan hälytysnaruun tulee yltää wc-istuimelta, eikä sitä siis saa koskaan 
solmia. Hälytysjärjestelmän hälytysnarun asennus suoraan sisäkatosta wc-istuimen 
tukikahvan eteen. Narun on oltava vapaasti roikkuva. Narun korkeussijainti lattiapinnasta 
150–200mm.

b. Lattian tasossa olevan hälytysnarun on kierrettävä koko tila, jotta apua voi kutsua eri 
puolilta huonetta myös lattian tasossa. Hälytysnaru asennetaan kiertämään koko tila noin 
150–200mm korkeudella lattiatasosta. Hälytysnaru kiertää koko huonetilan oviaukkoa 
lukuun ottamatta eli myös esimerkiksi käsienpesualtaan / tason alla. 

Turvahälytyksestä tulee olla myös merkkivalo ja ääni wc-tilan sisä- ja myös ulkopuolella. 
Palo-yms. hälytyksestä ilmaistaan le-wc-tilan sisällä ääni- ja valomerkein.

4. Katosta roikkuvan hälytysnarun solmimista on hyvä estää esimerkiksi asettamalla näkyville 
kieltomerkintä sen solmimisesta. 

5. Wc-tilan varustaminen liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi tarkoittaa, että seinissä 
suositellaan olevan kahvojen ja tukien kiinnittämisen mahdollistavat seinärakenteet. Wc-tilan 
seinärakenteissa otetaan huomioon tukikahvojen, wc-istuimen yms. asennus. Muutostöiden 
yhteydessä seinän rakenteita vahvistetaan tarvittaessa. 

6. Vaatekoukkuja suositellaan asennettavaksi eri korkeuksille (1–3 kpl), noin 1000–1400 mm 
välille. (Kts. kuva 13t)

7. Kalusteiden ja varusteiden pinnat on hyvä olla helposti puhdistettavia. Niissä voidaan käyttää 
esimerkiksi antibakteerisia pintamateriaaleja. 

8. Kaikkien valaisimien suositellaan toimivan erillisellä katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva 
valaistus ei sovi LE-wc-tiloihin, koska liikkumisrajoitteinen henkilö ei välttämättä pysty 
käynnistämään liiketunnistinta uudestaan itsenäisesti. Wc-tiloissa ei suositella käytettäväksi 
loisteputkivalaisimia valon värähtelyn takia, sillä värähtely voi laukaista sairauskohtauksen. 

9. Valokatkaisimissa on hyvä olla valomerkintä, jotta ne löytyvät myös pimeässä. Ei saa yhdistää/
sekoittaa hälytysjärjestelmän kuittauspainikkeeseen eli valokatkaisimia ei asentaa liian 
lähekkäin hälytysjärjestelmän kuittauspainikkeen kanssa.

10. Seinään on hyvä kiinnittää 800 mm:n korkeudelle keppiteline, jonka luota pääsee turvallisesti 
siirtymään wc-istuimelle ja käsienpesualtaan ääreen tilassa olevien mahdollisten käsijohteiden 
ja tukikahvojen avulla. (Kts. kuva 13g)

11. Wc-kalusteiden esim. altaan on hyvä erottautua selkeästi ympäröivästä alueesta/seinästä 
kontrastivärin avulla. Laitteet, varusteet yms. tavarat, esim. paperitelineet, pyyhekoukut, apu/
nousukahvat, pitää sijoittaa esteettömästi ja siten, että myös pyörätuolista niitä voi käyttää ja 
ne eivät tee tilasta esteellistä. 

12. Kulkuväylä wc-tilaan on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton sekä 
pituudeltaan kohtuullinen. 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Pohjakuva esteettömän wc-tilan kalustuksesta, 
toiminnoista ja mitoituksesta.
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Lataa pohjakuvan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 
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 Pohjakuvassa olevien numeroiden selvennykset 
1. Le-wc-tilan ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä 

esteestä on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä. Kalustamaton tila tarvitaan 
siksi, että pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan 
sekä wc-tilaan mentäessä, että sieltä poistuttaessa. Oven avautuvalle puolelle seinään le-
wc-opaste, opasteen asennuskorkeus 1400 mm maasta (opasteen keskikohta). Opasteen 
minimimitat L 150 mm, K 200 mm. Opaste aina kohomallinen, pistekirjoitus myös hyvä 
huomioida. Jos le wc-tila ainoastaan toiselta puolelta käytettävä, niin tämä on myös esitettävä 
opasteessa.

2. Roska-astia tason alla lattialla tai seinäkiinnitys, kanneton, noin 50 l. Tasossa roskien 
pudotusta varten aukko.

3. Käsipaperiannostelija (irtopaperi), seinään kiinnitettävä. Asennuskorkeus alareuna 1000 mm.

4. Käsienpesuallas etureunan tukikahvalla/käsituella ja roska-aukolla varustettuna. 
Käsienpesualtaan alla oleva vapaa polvitila mahdollistaa altaan käytön myös pyörätuolista 
käsin. Suositellut polvitilan vapaat mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja syvyys 600 
mm. Altaan kiinnityksineen tulee kestää vähintään 150 kilon paino altaaseen tukeuduttaessa. 
Käsienpesualtaan asennuskorkeuden vaihteluväli on 800–950 mm.

5. Seinään kiinnitettävä peili, jos ei kehyksiä, niin peilin reunojen on oltava reunahiotut. Kannattaa 
aina huomioida peilin vaihdettavuus. Altaan yläpuolella oleva peilin alareunan korkeus on 
800–900 mm lattiasta riippuen altaan korkeudesta. Peilin yläreunan korkeus on 1800–2000 
mm. Muualla kuin altaan yläpuolelle olevan kokovartalopeilin alareunan korkeus on vähintään 
300 mm lattiasta, jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta eikä esimerkiksi pyörätuolin 
jalkatuki ei riko peiliä.

6. Allashana, ei elektroninen. Suositellaan käsikäyttöistä hanaa, johon on liitetty sähköisesti 
toimiva etäkäytettävä käsisuihku. Automaattihana soveltuu huonosti veden lämpötilan 
säätelyyn, veden ottamisen ajastamiseen, näkörajoitteisille yms. 

7. Saippua-annostelija, seinään kiinnitettävä, kevyesti ja selkeästi käytettävä/toimiva tai 
kosketusvapaa malli.Asennuskorkeus alareuna 1000 mm.

8. Kävelykeppiteline, seinään kiinnitettävä, 1–2 kpl.

9. Käsisuihku (bidee), kaukokäynnistettävä. Käsisuihkun kiinnitys käsitukeen erillisen käsituen 
mukana kääntyvän käsisuihkunpidikkeen avulla. Wc-paperiteline ja kauko-ohjattu käsisuihku 
sijoitetaan wc-istuimesta etuviistoon ja siten, että niihin yltää helposti ja käsisuihkun veden 
virtauksen saa avattua wc-istuimelta. Wc-istuimelta ei ole mahdollista yltää pesuallashanaan 
ja istuimelta ei myöskään ole mahdollista ylettyä käyttämään seinään kiinnitettyä wc-
paperitelinettä. Huomioi suihkuletkun pituus eli ei asenneta liian lyhyttä letkua, että 
käytettävyys ei kärsisi.
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10. Käsituet 2 kpl wc-istuimen molemmille puolille, käsituet kiinnitetään suoraan seinään. 
Huomioi kestävyys seinärakenteissa. Minimipituus 920 mm. Varustetaan wc-paperitelineellä 
ja pidikkeellä bidee suihkua varten. Asennuskorkeus 750–800 mm wc-istuimen korkeudesta 
riippuen. Vapaa tila käsitukien sisäpuolella 600 mm. Käsituen pituus vähintään wc-istuimen 
etureunan tasolle. HUOM! Tukikahvat saavat ylittää wc-istuimen etureunan maksimissaan  
100 mm (pohjakuvassa katkoviiva).

11. Wc-harjateline ja wc-harja (valinnaisvaruste). Seinään kiinnitettävä, varkaussuoja. 
valinnaisvaruste. Jos kiinteä sijoitus, niin sijoitetaan wc-istuimen taakse vapaaseen tilaan, 
jolloin ei käytä wc-istuimen sivuilla olevaa vapaata tilaa.

12. Le-wc-istuin. Le-wc-tila suunnittellaan aina kahdelta puolelta käytettäväksi eli wc-istuimen 
molemmilla puolilla pitää silloin olla vähintään 800 mm vapaata tilaa. Tämä on huomioitava sen 
vuoksi, että liikkumisesteinen henkilö voi sijoittaa pyörätuolin wc-istuimen viereen sivuttaisen 
siirtymisen mahdollistamiseksi. Vapaa tila tarkoittaa tässäkin esteistä vapaata tilaa lattiatasosta 
2000 mm korkeuteen saakka. Määritellyn 800 mm vapaan tilan mittaaminen aloitetaan 
wc-istuimen tukikahvan ulkoreunasta ja kohdistetaan lähimpään kiinteään pisteeseen eli 
lähimpään seinään/rakenteeseen tai muuhun kiinteään asennukseen esim. lämpöpatteriin tai 
wc-paperitelineeseen. Istuinkorkeus normaali eli noin 450–480mm. Wc-istuimen taakse pitää 
jättää 200–300 mm vapaa käyttötila. Tämä siksi, että pyörätuolin ja wc-istuimen etureunojen 
tulee olla samassa linjassa, jotta viereen tultaessa istuinten vaihto onnistuu turvallisesti. 
Syvyyssuunnassa vapaata tilaa tarvitaan vähintään 800 mm:n levyisellä alueella istuimen 
vierellä, ei ainoastaan wc-istuimen takana, jolloin pyörätuolin saa sijoitettua riittävän taakse 
wc-istuimen vierellä. Vapaa tila wc-istuimen takana helpottaa myös avustajan toimimista 
siirtymistilanteissa ja käsituille saadaan paremmin tilaa niiden ollessa yläasennossa. 

13. Hälytysjärjestelmä on aina kaksiosainen. Hälytysjärjestelmän hälytysnaru (A), asennus 
suoraan sisäkatosta wc-istuimen tukikahvan eteen. Narun on oltava vapaasti roikkuva. Narun 
korkeussijainti lattiapinnasta noin 150–200 mm. Hälytys ohjataan myös aina valvontaan, 
jos sellainen on kohteessa olemassa. Tällöin tarvitaan myös tieto, mistä wc-tilasta hälytys 
tulee. Hälytys ilmaistaan myös merkkivalon avulla, joka sisältää aina myös hälytysäänen. 
Hälytyksessä huomioitava myös esim. palohälytyksen anto ääni- ja valomerkein le-wc-tilan 
sisä- ja ulkopuolelle.

14. Hälytysjärjestelmän hälytysnaru (B). Asennetaan kiertämään koko huonetila eli wc-tila 150–
200 mm korkeudella lattiatasosta. Asennetaan myös käsienpesualtaan / tason alla. Hälytys 
ohjataan myös aina valvontaan, jos sellainen on kohteessa olemassa. Tällöin tarvitaan myös 
tieto, mistä wc-tilasta hälytys tulee. Hälytys ilmaistaan myös merkkivalon avulla, joka sisältää 
aina myös hälytysäänen. Hälytyksessä huomioitava myös esim. palohälytyksen anto ääni- ja 
valomerkein le-wc-tilan sisä- ja ulkopuolelle.

15. Wc-paperiteline käsituessa. Wc-paperiteline kiinnitetään wc-istuimen käsitukeen tai paikkaan, 
josta siihen ulottuu istuimelta vaivattomasti, noin 300–400 mm etäisyydelle istuimelta 
etuviistoon. 

16. Käsituki (metalli), aina seinään kiinnitettävä malli, asennuskorkeus 800 mm lattiatasosta.

17. Vaatekoukku 1–3 kpl, asennuskorkeudet 1000 mm – 1400 mm lattiatasosta.
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18. Pyörähdysympyrä Ø 1500 mm, pyörähdysympyrä on aina kokonaan vapaa tila 2000 mm 
korkeuteen saakka.

19. Hälytysjärjestelmän kuittauspainike. Ei saa yhdistää valokatkaisimeen.

20. Hälytyksen merkkivalo, sisältää aina myös hälytysäänen. Hälytyksessä huomioitava myös 
esim. palohälytyksen anto ääni- ja valomerkein le-wc-tilan ulkopuolelle. 

21. Valokatkaisija merkkivalolla. Valokatkaisimissa on hyvä olla valomerkintä, jotta ne löytyvät 
myös pimeässä. Ei saa yhdistää/sekoittaa hälytysjärjestelmän kuittauspainikkeeseen eli 
valokatkaisimia ei asentaa liian lähekkäin hälytysjärjestelmän kuittauspainikkeen kanssa. 
Kaikkien valaisimien suositellaan toimivan erillisellä katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva 
valaistus ei sovi LE-wc-tiloihin, koska liikkumisrajoitteinen henkilö ei välttämättä pysty 
käynnistämään liiketunnistinta uudestaan itsenäisesti. 

22. Sisäänkäyntioven vetokahva, pituus minimissään 600 mm. Oven vetokahvan asennus oven 
saranareunasta noin 50–120mm, kahvojen asennuskorkeus 800 mm lattiatasosta.

23. Oven koko minimissään 10M. Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata 
ja lukita myös vain yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää 
voidaan auttaa tarvittaessa.

24. Oviaukon vapaa leveys minimissään 850 mm. Kynnyskorkeus max. 20 mm.

25. Kontrastiseinä aina (laatoitus/maalaus) wc-istuimen taakse wc-kalusteiden hahmottamisen 
helpottamiseksi. Kontrastointi hyvä yhdistää lattianvärin kanssa.

26. Kattovalaisimet. Minimivalaistusteho 300–500 luxia kasvojen korkeudella (pyörätuolimitoitus).
Valaisin peilin päällä hyvä optio.

27. Asennusraja. Wc-istuimen tai siihen liittyvien tukikahvojen takaiselle vapaalle alueelle ei 
saa asentaa ylimääräisiä kalusteita eli esimerkiksi wc-paperitelineitä, hyllyjä yms. Vapaa tila 
määritellään 2000 mm korkeuteen saakka. Poikkeuksena seinään kiinnitettävä wc-harja, joka 
on mahdollista kiinnittää wc-istuimen takana sijaitsevaan vapaaseen tilaan tarvittaessa.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Leikkauskuva A-A (oviseinä) esteettömän wc-tilan 
kalustuksesta, toiminnoista ja mitoituksesta.
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Kuva 13g Leikkauskuva A-A esteettömästä wc-tilasta. (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)

Lataa leikkauskuvan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Leikkauskuva B-B (takaseinä) esteettömän wc-
tilan kalustuksesta, toiminnoista ja mitoituksesta.

Kuva 13h Leikkauskuva B-B esteettömästä wc-tilasta. (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)

Lataa leikkauskuvan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Leikkauskuva C-C (sivuseinä 1) esteettömän wc-
tilan kalustuksesta, toiminnoista ja mitoituksesta.

Kuva 13i Leikkauskuva C-C esteettömästä wc-tilasta. (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)

Lataa leikkauskuvan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Leikkauskuva D-D (sivuseinä 2) esteettömän wc-
tilan kalustuksesta, toiminnoista ja mitoituksesta.

Kuva 13j Leikkauskuva D-D esteettömästä wc-tilasta. (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)

Lataa leikkauskuvan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 
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Kuva 13k Esimerkki esteettömästä joustavasta kynnyksestä. (Invalidiliitto)

Kuva 13l Esimerkkejä sähköisesti avautuvan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä. (Invalidiliitto)
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Kuva on pdf, joka sisältää myös 
tekstiä. Se on siksi merkitty 
koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Pohjakuva peilikuvina toimivista 
esteettömistä WC-tiloista 
kalusteineen, toimintoineen ja 
mitoituksineen.

Kuva on pdf, joka sisältää myös 
tekstiä. Se on siksi merkitty 
koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Pohjakuva peilikuvina toimivista 
esteettömistä WC-tiloista 
kalusteineen, toimintoineen ja 
mitoituksineen.
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VASEMMANPUOLEINEN LE-WC-TILA
Vapaa tila wc-istuimen vasemmalla puolella, opastemalli >
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Kuva 13m Pohjakuvat peilikuvina toimivista esteettömistä WC-tiloista, joissa wc-istuimelle pääsee siirtymään 
ainoastaan istuimen toiselta puolelta. 

Huom. Halkaisijaltaan 1500 mm vapaan tilan tulee ulottua esteettä aina 2000 mm:n korkeuteen asti. Myös WC-
istuimen vieressä olevan 800 mm:n vapaan tilan (vihreä alue) tulee olla täysin vapaa (seinään ei saa kiinnittää 
esim. tukikahvoja, roskakoreja tai wc-paperitelineitä yms.). (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori)

Lataa leikkauskuvan dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 
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Kuva 13n Hyvä esimerkki: [1] Ovessa pitkä, 
vaakasuuntainen lankavedin. Lankavedin on tarpeeksi 
pitkä (yli 600 mm) ja se on noin 800 mm:n korkeudella. 

Vetimen asennus alkaa 50 mm oven saranapuolelta. 
wc-tilassa on myös hyvät kontrastivärit.  
(Turun klassillinen lukio, Turku)

Kuva 13o Hyvä esimerkki: Le-wc-tilassa on tarpeeksi 
tilaa apuvälineiden kanssa toimimiseen. 

[1] Wc-istuimen takana on tilaa, joten pyörätuolilla 
pääsee peruuttamaan tarpeeksi taakse istuimen 
vierelle. [2] Wc-istuimen molemmin puolin olevat 
tukikahvat on kiinnitetty suoraan seinään.  
[3] Tukikahvassa pitää olla wc-paperiteline. 

Huono esimerkki: Käsisuihku asennettu kuitenkin 
väärin, sillä siihen on mahdotonta ulottua wc-istuimelta 
käsin. Toiseen tukikahvaan on asennettava paikka 
kaukokäytettävälle käsisuihkulle. Wc-tilasta puuttuu 
myös turvahälytys. (Tallimäen päiväkoti, Turku)

13n 13o
1

1 2

3

Kuva 13p Esimerkkikuva oikeaoppisesta 
käsisuihkun asennuksesta tukikahvaan 
erillisen pidikkeen avulla. (Invalidiliitto)

13p



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 121

Kuva 13q Hyvä ratkaisu: Esteetön wc-tila on merkitty 
suurikontrastisella kuvallisella [1] koho-opasteella, jossa 
on myös [2] pistekirjoitusta. [3] Lisäksi le-wc-tila on vain 
oikealta puolelta käytettävä, mikä on merkitty oikeaan 
yläkulmaan. (Turun suomalinen yhteiskoulu, Turku)

Kuva 13s Hyvä ratkaisu: Lapsille suunnatussa 
kohteessa on eri korkuisia käsienpesualtaita. 

Käsipaperitelineet ovat myös eri korkuisia ja suoraan 
niiden alapuolella on seinään kiinnitetyt kiinteät 
roska-astiat. 

Roska-astian ja käsipaperitelineen välissä on sopiva 
tila molempien kalusteiden käyttämiseen (suositellaan 
350 mm:n korkeutta niiden välissä). 

WC-tilassa on myös runsaasti tilaa. 

(Tallimäen päiväkoti, Turku)

Kuva 13r Hyvä esimerkki: WC-tila on merkitty 
suurikontrastisella koho-opastella, jossa on myös 
pistekirjoitusta. [1] Sukupuolineutraalin wc:n merkintä. 
(Turun suomalinen yhteiskoulu, Turku) 

Kuva 13t Hyvä ratkaisu: Wc-tilassa on useita eri 
korkeuksille sijoitettuja vaatekoukkuja.  
(Paattisten kirjasto, Turku)
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13t
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14 Puku-, pesutilat ja sauna

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
4 § 1 mom Ovet
Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon johtavan 
oven sekä 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssä tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on oltava 
vähintään 850 millimetriä. Rakennuksen ulko-oven ja muun uloskäytävän oven mitoituksesta 
säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 b §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa. 

9 § Wc- ja pesutila asuinrakennuksessa mom 2
Asunnossa, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön 
tuettuun asumiseen, on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 
1 500 millimetriä vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, 
että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella on oltava 
vapaata tilaa vähintään 800 millimetriä. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa 
liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi.

JATKUU 
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9 § Wc- ja pesutila asuinrakennuksessa mom 4
Asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen sauna-, pesu- ja pukuhuonetilan on sovelluttava 
liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Tilan yhteydessä olevan wc- ja pesutilan on oltava 2 
momentissa säädetyn mukainen.

11 § Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa
Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja 
uima-allastiloista osan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. Liikkumis- ja 
toimimisesteisille henkilöille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella. Jos 
rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvista 
tiloista on oltava turvahälytysyhteys valvontaan.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään uimahalli-, kylpylä-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja 
muussa vastaavassa rakennuksessa vähintään yhtä puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava 
käyttää liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön ja hänen avustajansa sukupuolesta riippumatta.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Kaikki Turun kaupungin esteettömyysohjeistuksen soveltuvat kohdat otetaan huomioon 

liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen hygieniatilojen suunnittelussa.

2. Puku-, pesu- ja saunatilojen suunnittelussa huomioidaan myös Helsingin vuonna 2020 luoma 
suunnitteluopas tarkastuslistoineen soveltuvin osin. 

Helsingin kaupungin julkaisemaan oppaaseen on koottu uimahallien eri tiloihin liittyviä 
esteettömyysvaatimuksia, jotka myös soveltuvat pukeutumis- ja pesutilasuunnitteluun. Opas 
on tarkoitettu luettavaksi rinnan ympäristöministeriön oppaan Esteetön rakennus ja ympäristö 
kanssa.

Opas: www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-uimahalleissa.pdf

Tarkastuslista: www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteeton_
uimahalliymparisto.pdf

3. Erityishuomiota kannattaa kiinnittää seuraaviin kohtiin:

a. Vähintään yhtä puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava käyttää liikkumis- tai 
toimimisesteisen henkilön ja hänen avustajansa sukupuolesta riippumatta. 

b. Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä eikä muutakaan tasoeroa. Mikäli ovia varten 
joudutaan tekemään kynnys, se on enintään 20 mm korkea ja viistottu, joustava tai kokoon 
painuva, jotta se on mahdollista ylittää pyörällisillä apuvälineillä. (Kts. kuva 14a)

c. Esteettömän tilan ovi on hyvä varustaa lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös vain 
yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää voidaan auttaa 
tarvittaessa. 

https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-uimahalleissa.pdf
http://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteeton_uimahalliymparisto.pdf
http://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteeton_uimahalliymparisto.pdf
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d. Oven rakenteen tulee olla sellainen, että siihen pystytään kiinnittämään vedin, joka 
helpottaa oven sulkemista pyörätuolilla tilaan mentäessä. Vaakasuuntainen 600 mm pitkä 
vedin kiinnitetään 800 mm:n korkeudelle lattiapinnasta ja saranapuolelta alkaen.  

e. Esteettömissä ovissa ei käytetä sähköavusteista ovipumppua. Paloturvallisuuden 
varmistamiseksi joissakin tapauksissa vaaditaan ovensuljin. Silloin on hyvä asentaa oviin 
helposti käytettävä oven avaamis- ja sulkemisjärjestelmä. Oven avaamisvoima saa olla 
enintään 10 Newtonia (n. 1 kg). 

f. Jos ovi varustetaan ovenavausjärjestelmällä, järjestelmä sisältää ovien kohdalla erillisen 
avauspainikkeen ja oven aukipitotutkan. Oven aukipitotutka pysäyttää avautuvan 
oven liikkeen tai avaa uudelleen sulkeutuvan oven havaitessaan esteen. Saranavälin 
sormisuojaus huomioitava. Automatisoitu ovi, joka ei ole varustettu aukiolotutkalla tulee 
pysyä auki vähintään 25 sekuntia, että siitä ehtii hyvin kulkea sisään tai ulos.

g. Ovenavauspainikkeiksi suositellaan kyynärkytkimiä, jotka ovat helppokäyttöisiä 
impulssilaitteita. Toisena vaihtoehtona suositellaan mikroaaltokytkimen käyttöä 
ovenavauspainikkeeksi. Mikrokytkimeen ei tarvitse koskea, koska se tunnistaa käden 
liikkeen jopa 50 cm etäisyydeltä. Kytkin soveltuu erinomaisesti käytettäväksi tiloissa, joissa 
hygieniavaatimukset ovat korkeat. Se soveltuu myös liikuntarajoitteisille, koska kytkimen 
käyttöön ei tarvita voimaa. Kumpikin vaihtoehto soveltuu kääntö- ja liukuoviin.

h. Vaatekoukkuja on hyvä asentaa eri korkeuksille (noin 1200, 1400 ja 1600 mm). Suositus 
vähintään kaksi koukkua per tila.

i. Seiniin suositellaan kiinnitettäviksi keppitelineitä (800 mm korkeudelle), joiden luota pääsee 
turvallisesti siirtymään tilassa olevien käsijohteiden ja tukikahvojen avulla. 

j. Jos tila varustetaan kokovartalopeilillä, niin peilin alareunan korkeus on hyvä olla vähintään 
300 mm lattiasta, jotta se ei aiheuta virhetulkintaa kulkuaukosta eikä se rikkoudu pyörätuolin 
jalkatuen siihen osuessa.

k. Värejä tulee käyttää siten, että niistä muodostuu riittävät kontrastit lattioiden ja seinien, 
ovien ja seinien, kalusteiden ja niiden ympäristön välille. Kalusteiden, esim. suihkun, pitää 
erottautua selkeästi ympäröivästä alueesta/seinästä kontrastivärin avulla. (Kts. kuvat 14c ja 
14d) 

 Pukutila 
1. Pukutila on hyvä kalustaa oikein, sillä väärällä kalustamisella esteettömästä tilasta saadaan 

helposti esteellinen: Esim. roska-astiat eivät saa olla kannellisia. Irtokalusteille varataan paikat 
liikkumiseen ja siirtymiseen tarvittavan vapaan tilan ulkopuolelta, jotta ne eivät aiheuta tilan 
käyttäjille törmäys- tai kompastumisvaaraa.

2. Esteettömät pukuhuonetilat on hyvä merkitä ISA-standardin mukaisella kansainvälisellä 
pyörätuolisymbolilla, joka on selkeäkontrastinen ja myös tuntoaistilla havaittava (kohomalli).

3. Pukuhuoneeseen on hyvä sijoittaa pukeutumispenkki, jonka istuinkorkeus on noin 500 mm, 
leveys 600-700 mm ja pituus vähintään 1200 mm. 
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 Pesutila 
1. Pesutila on hyvä kalustaa oikein, sillä väärällä kalustamisella esteettömästä tilasta saadaan 

helposti esteellinen: Esim. roska-astiat eivät saa olla kannellisia. Irtokalusteille varataan paikat 
liikkumiseen ja siirtymiseen tarvittavan vapaan tilan ulkopuolelta, jotta ne eivät aiheuta tilan 
käyttäjille törmäys- tai kompastumisvaaraa. 

2. Esteettömät pesuhuonetilat on hyvä merkitä ISA-standardin mukaisella kansainvälisellä 
pyörätuolisymbolilla, joka on selkeäkontrastinen ja myös tuntoaistilla havaittava (kohomalli).

3. Vapaan tilan pitää myös pesutiloissa olla halkaisijaltaan vähintään 1500 mm. Vapaalla tilalla 
tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. Kiinteät kalusteet sijoitetaan kokonaan 
vapaan tilan ulkopuolelle siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä helposti myös 
apuvälineiden avulla liikkuessaan. Kiinteillä kalusteilla tarkoitetaan kiinteästi asennettuja 
kalusteita, joiden kiinnittäminen läpäisee vesieristyksen lattiassa tai seinissä. Pesutilassa 
olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta kiinteään kalusteeseen. 

4. Pesutilan varustaminen liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi tarkoittaa, että seinissä on 
oltava kahvojen ja tukien kiinnittämisen mahdollistavat seinärakenteet. Tilan seinärakenteissa 
on hyvä ottaa huomioon tukikahvojen ja suihkuistuimen asennus. Muutostöiden yhteydessä 
seinän rakenteita on hyvä myös vahvistaa tarvittaessa. (Kts. kuva 14c) 

 Sauna 
1. Esteettömään saunaan tulisi mahtua kerrallaan kaksi pyörätuolia. (Kts. kuva 14f)

2. Esteettömän saunan kiuas on hyvä suunnitella siten, että lämpö jakautuu mahdollisimman 
tasaisesti myös matalalle. Sauna suositellaan siksi toteuttavaksi esimerkiksi 
kiertoilmaperiaatteella. Tarkempia ohjeita esteettömän saunan toteutukseen esimerkiksi 
seuraavalta sivulta: https://saunologia.fi/esteeton-sauna/#gref  ja Invalidiliitosta tai 
esteettömyyskoordinaattorilta.

3. Saunassa tulee olla väh. 1500 mm:n halkaisijan vapaa tila, jotta siellä mahtuu kääntymään 
suihku- tai saunapyörätuolilla. (Kts. kuva 14f)

4. Esteetön sauna varustetaan LE-WC-tilan tavoin hälytysjärjestelmällä. 

5. Esteettömät saunatilat suositellaan merkittäviksi ISA-standardin mukaisella kansainvälisellä 
pyörätuolisymbolilla, joka on selkeäkontrastinen ja myös tuntoaistilla havaittava. 

6. Saunassa tarvitaan tunnelmallinen, mutta hyvä yleisvalaistus. Lauteille johtavat portaat on 
hyvä valaista erityisen hyvin. 

7. LE-Saunan oveksi suositellaan kehyksellistä lasiovea riittävin kontrastimerkinnöin, jolloin ei 
synny törmäysvaaraa. Oven on oltava kevyt ja helppo avata. Oven sisäpuolelle kiinnitettävästä 
pitkästä vaakasuorasta vetimestä (suositus: vähintään 600 mm pitkä puinen vedin 800 mm:n 
korkeudelle lattiasta). Ovi pitää saa avattua ja suljettua helposti myös pyörätuolista. 

8. Lauteille pääsyn pitää olla helppoa ja esteetöntä. Kaikki mahdolliset liikkumista tukevat tekijät 
esim. käsijohteet on hyvä olla helposti käytettävissä. 
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9. Lauteille avustavien käsijohteiden pitää olla tukevia ja oikeasti toimivia. Niistä on hyvä saada 
otettua tukeva ote kahdessa eri tasossa. 

10. 10) Käsijohteet suositellaan valmistettavan erivärisestä puumateriaalista kuin seinä, jotta ne 
erottuvat tummuuskontrastina ympäristöstään. Käsijohteet tulee olla portaiden molemmin 
puolin ja käsijohteiden tulee olla kahdella korkeudella (700 ja 900 mm). 

11. 11) Noin 500 mm korkeudessa lattiasta olevat laudetaso soveltuu parhaiten pyörätuolia 
käyttäville henkilöille. Laudetaso olisi hyvä olla leveydeltään vähintään 2000 mm.  
(Kts. kuva 14f)

12. 12) Ylemmille lauteille tulisi johtaa matalat portaat, joiden askelman etenemän pituus on 
vähintään 300 mm. Nousujen korkeus saisi olla enintään 120 mm, jos käyttäjällä on jäykät 
polvet tai lonkat. Tällöin etenemän sopiva pituus on 390 mm. 

13. 13) Saunan suojakaiteiden kiinnityksessä noudatetaan erityistä huolellisuutta, jotta esille ei 
jää kuumia osia. Kiuas pitää olla myös käyttöturvallinen ja kiuas on suojattava mahdollisilta 
aiheettomilta törmäyksiltä. 

14. 14) Le-saunan löylynheittoa varten le-saunatila on hyvä varustaa omalla kiukaan yläpuolelle 
asennettavalla vesijärjestelmällä ns. ”löylysuihkulla” / löylyautomaatilla, joka toimii 
erillisestä katkaisijasta/painonapista lauteiden vierestä. Löylyn heittäminen voi olla vaikeaa 
liikkumisrajoitteisille henkilöille, joten löylynheittojärjestelmä on hyvä olla. Automaattinen 
löylynannostelija taas ei anna saunojien itse säännöstellä löylyn määrää. Katkaisija/painonappi 
on hyvä asentaa lauteen molempiin päihin, jolloin se toimii molemminpuolisesti asiakkaat 
huomioiden. (Kts. kuvat 14g ja 14i)

15. 15) Kiuas tulisi suojata koko korkeudeltaan niin, ettei siihen voi vahingossa osua.  
(Kts. kuvat 14e ja 14f)

Kuva 14a Esimerkki esteettömästä joustavasta kynnyksestä. (Invalidiliitto)

14a
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Kuva 14b Esimerkkejä sähköisesti avautuvan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä. 
(Invalidiliitto)

Kuva 14c Hyvä ratkaisu: Pesutilassa on  
[1] tukikahvoja, [2] taitettava istuin ja sille käsinojat.  
[3] Istuimen vieressä on keppiteline. Pesutilassa on 
myös hyvät kontrastit suihkun kohdalla, kahvoissa, 
lattian ja seinän välillä. (Kulkurin Valssi KOY, Turku)

Kuva 14e Hyvä ratkaisu: [1] Saunan kiuas on suojattu 
koko korkeudeltaan. (Kaskenlinnan sairaala, Turku)

Kuva 14d Hyvä ratkaisu: Pesutilassa on [1] hyvät kontrastit, 
[2] tukikahvoja läpi tilan ja [3] hyvä viemäriratkaisu.  
(Kulkurin Valssi KOY, Turku)

Kuva 14f Hyvä ratkaisu: [1] Saunan kiuas on 
suojattu koko korkeudeltaan. [2] Saunan lauteiden 
istumakorkeus on 520 mm. Lisäksi saunassa on hyvin 
tilaa pyörätuolille. (Kulkurin Valssi KOY)

14b

14c

14e

14d

14f
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Kuva 14g Hyvä ratkaisu: [1] Saunassa on 
löylyautomaatti: painiketta painamalla kiukaalle putoaa 
vettä. Painike on helposti havaittavissa ja yletettävissä. 
Painikkeen korkeus lattiasta on 950 mm.  
(Kulkurin Valssi KOY, Turku)

Kuva 14i Hyvä ratkaisu: Invalidiliiton saunassa löylyä ei tarvitse heittää, sen annostelee 
nappia painamalla löylyautomaatti [1]. (Invalidiliiton sauna, Saunalogia.fi)

Kuva 14h Hyvä ratkaisu: Saunan ovessa on  
[1] puinen kahva ja [2] kontrastimerkintä.  
(Kulkurin Valssi KOY, Turku)

14g

14i

14h

 Henkilöstötilat: puku-, pesu- ja wc-tilat 
1. Pysyvien työpaikkojen henkilöstötiloissa tulee olla työntekijöille riittävät ryhmätilat eli puku-, 

pesu- ja wc-tilat, jotka ovat tarvittaessa miehille ja naisille erilliset. Tilat tulee suunnitella pääosin 
esteettömiksi ja suositellaan myös erityisryhmiä palveleviksi.

2. Ryhmäpukuhuoneissa ja -pesuhuoneissa on suositeltavaa olla omat wc-tilat. Jokaiseen wc-
yksikköön sijoitetaan pääsääntöisesti vähintään yksi esteetön wc. Jos puku-pesutilayksikössä 
on vain yksi esteetön wc, sijoitetaan se mieluiten pesuhuoneen puolelle.

3. Henkilöstötilat sijoitetaan niin, että niihin pääsee työtiloista helposti ja turvallisesti. Yhteys puku- 
ja pesutilojen ja työtilojen välille pyritään järjestämään sisäkautta. Henkilöstötiloihin tulee olla 
helppo ja esteetön kulkuyhteys ilman kiertoteitä.
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4. Samassa rakennuksessa sijaitsevat erilliset työ-, palvelu- ja liiketilat voivat käyttää yhteisiä 
liikkumisesteisille soveltuvia puku-, pesu-, wc- ja sosiaalitiloja, jos niihin on esteetön ja 
kohtuullinen matka työpaikalta.

5. Pukuhuoneet suunnitellaan yleensä molemmille sukupuolille erillisinä ryhmätiloina. 

6. Ryhmäpukuhuoneissa ja -pesuhuoneissa on suositeltavaa olla omat wc-tilat. Jokaiseen wc-
yksikköön sijoitetaan pääsääntöisesti vähintään yksi esteetön wc. Jos puku-pesutilayksikössä 
on vain yksi esteetön wc, sijoitetaan se mieluiten pesuhuoneen puolelle. Esteetön wc-tila voi 
toimia myös esteettömänä pesutilana.

7. Ryhmäpukuhuoneeseen sijoitetaan vähintään yksi erillinen käytön ajaksi lukittava esteetön 
pukutila. (Kts. kuva 14k)

8. Ryhmäpukuhuoneiden yhteydessä sijaitsevaan esteettömään pukutilaan varataan 
halkaisijaltaan vähintään 1 500 mm vapaa tila ja sinne sijoitetaan 2100 mm pitkä ja 600–700 
mm leveä pukeutumispenkki. (Kts. kuva 14k)

9. Esteettömään pukutilaan ei sijoiteta kaappeja, vaan vaatteet säilytetään ryhmäpukuhuoneessa 
esteettömästi käytettävissä olevissa pukukaapeissa. 

10. Esteettömästi käytettävissä olevan pukukaapin edessä ei ole kiinteää penkkiä ja hylly ja/tai 
koukut asennetaan 1100–1400 mm korkeudelle lattiasta.

11. Pukeutumis- ja pesutilat voidaan suunnitella kokonaan tai osittain sukupuolineutraaleiksi. 
Silloin ratkaisu koostuu yksittäisistä, suljettavista yhden hengen puku- ja pesuhuoneista sekä 
yhteisestä kuivatus- ja säilytystilasta kaappeineen.

12. Sukupuolineutraali ratkaisu palvelee myös erityisryhmiä, jotka eivät voi henkilökohtaisista tai 
kulttuurillisista syistä käyttää yhteistä pesu- ja pukutilaa. 

13. Näiden erityisryhmien tarpeita varten suositellaan vähintään yhtä suljettavaa pukeutumistilaa 
ja suihkupaikkaa. Tällaisena voi toimia esimerkiksi esteetön puku- sekä wc- ja pesutila. (Kts. 
kuva 14k)

14. Esteettömän pesutilan tulee olla riittävän tilava pyörätuolinkäyttäjälle. Tämä varmistetaan 
halkaisijaltaan 1500 mm pyörähdysympyrän avulla (vapaa tila 2000 mm korkeuteen saakka). 
(Kts. kuva 14k)

15. Jos pesutilassa on esteettömiä peseytymispaikkoja enemmän kuin yksi (1) kappale, niin 
esteettömien seinämillä erotettujen suihkusyvennysten mitat ovat joko vähintään 1 300 mm x  
1 300 mm tai leveydeltään vähintään 1 600 mm ja syvyydeltään vähintään 900 mm.

16. Suihkupaikkojen yhteydessä tarvitaan myös pystysuuntaisia käsijohteita. Vähintään kahden 
suihkun kohdalle sijoitetaan seinältä alas käännettäviä suihkuistuimia (h=500 mm) siten, että 
tilat ovat toistensa peilikuvat.
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Kuva on pdf, joka sisältää 
myös tekstiä. Se on siksi 
merkitty koristeelliseksi. 
Kuvan alt: Pohjakuva 
esteettömästä pukutilasta, 
jonka yhteydessä on eriteltyinä 
esteetön wc- ja pesutila.

Kuva 14j Esteetön saunakin voi olla tyylikkäästi toteutettu ja värikontrastit toimivat hyvin. 
Huono ratkaisu: Käsijohteet puuttuvat. (Asuntomessut 2020, Kohde 38 Hetena, Saunalogia.fi)

Kuva 14k Kaaviokuva esteettömästä pukutilasta, jonka yhteydessä on esteetön wc-ja pesutila. 
(RT 103140 Henkilöstötilat)

14j

14k
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Kuva 7. Kaaviokuva esteettömästä �ukuti�
lasta, �onka yhteydessä on esteetön wc� �a 
�esutila. 

Kuva 5. 200 työnteki�än toimistolle mitoitettu muunto�oustava 87 m2 �ukutila. Miesten �a 
naisten �uolella 2 suihku�aikkaa, wc, �esu�aikka, naulakko�enkit, 28 kaa��ia �a kuivaushuo�
ne. Osasto�en välissä 22 kaa��ia, �oita voidaan �akaa väliseinällä tar�een mukaan miesten �a 
naisten �uolelle.
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4.3 Muuntojoustavuus sekä sukupuolineutraalit puku- ja pesutilat
Henkilöstön sukupuolijakaumaa ei aina tunneta suunnitteluvaiheessa, ja se voi muut-
tua myös rakennuksen käyttöaikana. Henkilöstötilojen suunnittelussa tulee pyrkiä 
muuntojoustavuuteen siten, että tilojen kapasiteettia on mahdollista jakaa eri suku-
puolille erilaisissa suhteissa.

Tilat voidaan suunnitella myös kokonaan tai osittain sukupuolineutraaleiksi. Suku-
puolineutraali ratkaisu koostuu yksittäisistä, suljettavista yhden hengen pesu- ja pu-
kuhuoneista sekä yhteisestä kuivaus- ja säilytystilasta kaappeineen. Sukupuolineut-
raalissa ratkaisussa suihkupaikkoja tarvitaan enemmän, koska suihkut ovat varattuna 
myös pukeutumisen ajan.

Joustava ratkaisu voi muodostua tilankäytöltään tehokkaista miesten ja naisten 
pesutiloista sekä sukupuolineutraalista tilasta, joka voidaan osoittaa tarpeen mukaan 
miesten, naisten tai yhteiseen käyttöön.

Sukupuolineutraali ratkaisu palvelee myös erityisryhmiä, jotka eivät voi henkilö-
kohtaisista tai kulttuurillisista syistä käyttää yhteistä pesu- ja pukutilaa. Näiden eri-
tyisryhmien tarpeita varten suositellaan vähintään yhtä suljettavaa pukeutumistilaa 
ja suihkupaikkaa. Tällaisena voi toimia esimerkiksi esteetön puku- sekä wc- ja pesutila 
(kuva 7). Pienillä työpaikoilla tämä voi olla ainoa puku- ja pesutila.

4.4 Vaatteiden ja varusteiden säilytys
Vaatteiden ja varusteiden säilytystarpeet voidaan ratkaista erilaisilla kaapeilla, lo-
kerikoilla, hyllyillä, vaatetangoilla, naulakoilla ja näiden yhdistelmillä. Kaikille työn-
tekijöille varataan vähintään naulakkotilaa ja lukittava säilytyskaluste, joka voi olla 
esimerkiksi vaatekaappi, lokerikko tai työpöydän laatikosto. Nämä voivat sijaita puku-
huoneissa tai työ- tai aulatilojen yhteydessä. 

Vaatekaappien tulee olla hyvin tuulettuvia, esimerkiksi ritilä- tai verkkopohjaisia, 
ja yläosastaan ilmanvaihtoritilällä varustettuja tai poistoilmakanavaan liitettyjä. Puh-
taanapidon kannalta on eduksi, jos kalusteet kiinnitetään seinään tai keskellä lattiaa 
erilliseen palkkirunkoon. Tällöin vältytään siivousta haittaavilta jalkarakenteilta. 

Älykkäällä lukituksella voidaan toteuttaa henkilökohtaisen ja yhteiskäyttöisen kaa-
pin ominaisuuksia yhdistäviä joustavia ratkaisuja. Tällöin kaappi voi olla säännöllisesti 
käytettynä henkilökohtainen, mutta palautuu yhteiseen käyttöön oltuaan määrätyn 
ajan käyttämättömänä. Älykkäät lukitusratkaisut tehostavat myös hallintoa ja käytön 
seurantaa sekä varmistavat, ettei kaappeja jää passiivisten käyttäjien hallintaan. 

Kuva 6. Yksittäisen erillisen �ukeutumistilan 
suositeltava koko on 1000 mm × 1200 mm, 
�osta mitasta �enkille varataan 300...400 
mm. Vähimmäiskoko sekä �ukeutumistilalle 
että suihkutilalle on 900 mm × 900 mm.  Tila 
voi liittyä suurem�aan �ukuhuoneeseen tai 
taukotilaan, tai se voi olla kokonaan erillinen 
tilayksikkö so�ivasti si�oitettuna.
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15 Kokoontumistilat

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
12 § Kokoontumistilat
Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa 
vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on 
oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteät istuimet, esteettömien sisääntuloväylien 
on johdettava useammalle kuin yhdelle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittävä määrä 
pyörätuolipaikkoja.
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
9 § Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien 
huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on 
oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on 
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 
300 millimetriä syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ja kokoontumistilojen yli 2,4 metrin 
levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään 
mainitun mitan levyisiin osiin.

20 § Kokoontumistila
Kokoontumistilan on oltava sen käyttötapa huomioon ottaen tarkoituksenmukaisesti 
suunniteltu ja rakennettu.

21 § Kokoontumistilan henkilömäärä
Kokoontumistilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden aiottu enimmäismäärä 
muodostuu kokoontumishuoneiden yhteenlasketusta henkilömäärästä. Tilan ominaisuuksille 
rakennusluvassa asetettavat vaatimukset määräytyvät aiotun henkilömäärän mukaan.

Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärä on laskettava tilan eri huonetilojen ominaisuuksien 
mukaan siten, että kiintein istuimin varustetun huonetilan henkilömäärä määräytyy 
istuinpaikkojen lukumäärän perusteella. Myös huonetilan, jossa ei ole kiinteitä istuimia, 
mutta tilan kalustus on esitetty hyväksyttävissä suunnitelmissa, enimmäismäärä määräytyy 
istuinpaikkojen määrän mukaisesti. Huonetilojen, joissa ei ole kiinteitä istuimia eikä ole 
esitetty kalustusta, henkilömääräksi on laskettava kaksi henkilöä neliömetriä kohden.

Laskettaessa henkilömäärää huonealan neliömetriä kohti ei mukaan lueta näyttämö-, 
puhujakoroke- tai muuta sellaista tilaa eikä vaatesäilytys-, keittiö-, peseytymis-, wc- ja 
varastotilaa.

22 § Kokoontumistilan istuimet
Istuinten on oltava alustaan kiinnitettyjä, jos istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien 
lattioiden välillä on tasoeroja.

Vaakasuoralla lattialla istuimet voivat olla irrallisia. Jos tilassa on yli 60 tuolia, ne on kytkettävä 
toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei tuoleja ole sijoitettu pöytien ympärille.

Kiinteät ja toisiinsa kytketyt istuimet on järjestettävä istuinriveinä istuinalueiksi, joiden sivulla 
on kulkureitti.

JATKUU 
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23 § Katsomo
Yli puolen metrin tasoerojen kohdalla on oltava tarkoitukseen soveltuva suoja- tai avokaide tai 
käsijohde. Nousevan katsomoparven alimman penkkirivin edessä oleva kaide voi olla 0,7 metriä 
korkea suojakaide ja putoamiselta suojaava levitys, kun penkkirivin ja kaiteen välistä on kulku 
vain kyseiselle penkkiriville.

Seisomakatsomon on oltava porrastettu siten, että rivillä liikkuminen on turvallista. Katsomon 
seisomarivin syvyyden on oltava vähintään puoli metriä.

Koneellisesti liikuteltavien katsomon osien hallintalaitteille pääsyn on oltava estetty asiattomilta.

24 § Kulkureitti
Istuinalueen tai seisomakatsomon kulkureitille on oltava pääsy suoraan kunkin rivin päästä.

Enintään 60 henkilön kokoontumistilan kulkureitin leveyden on oltava vähintään 900 millimetriä. 
Yli 60 henkilölle tarkoitetussa tilassa kulkureitin leveyden on oltava vähintään 1 200 millimetriä.

Istuinrivien kulkuvälin vapaan leveyden on oltava taulukon 1 mukaisessa suhteessa kulkuväliä 
käyttävien henkilöiden määrään ja istuimien laatuun sekä siihen, onko kulkureitti kulkuvälin 
molemmissa vai vain toisessa päässä.

Taulukko 1

Istuinrivin 
kulkuvälin vapaa 
leveys suhteessa 
paikkalukuun

Kulkuvälin vapaa 
vähimmäisleveys 
paikkaluku rivillä

400 
mm

500 
mm

600 
mm

900 
mm

Kiinteät istuimet Kulkureitit molemmissa 
päissä < 40 < 50 < 60 > 60

Kiinteät istuimet Kulkureitti vain toisessa 
päässä < 10 < 10 < 15 < 30

Kytketyt istuimet Kulkureitit molemmissa 
päissä < 16 < 28 < 40 > 40

Kytketyt istuimet Kulkureitti vain toisessa 
päässä < 8 < 8 < 12 < 24

Lattiapinnan kaltevuus istuinalueella ja kulkureitillä voi olla enintään 8 prosenttia (l:12,5). 
Esteettömille katsomopaikoille johtavan kulkuväylän mitoitukseen sovelletaan rakennuksen 
esteettömyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2017) 5 §:ää.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Kokoontumistilat ovat erilaisia ja siksi niiden suunnittelussa on aina konsultoitava 

esteettömyyskoordinaattoria.

2. Kokoontumistilat ovat usein monimuotoisia ja monipuolisessa käytössä. Siksi tilan 
suunnittelussa ja kalustuksessa suositellaan erilaisia helposti liikuteltavia kalusteita ja kiinteitä 
rakenteita, jotka eivät lisää turhaa esteellisyyttä. (Kts. kuvat 15a ja 15b)

3. Katsomoissa pitää olla useita valinnaisia pyörätuolipaikkoja eri osissa, ja niihin on esteetön 
kulku. Avustajia varten pitää sijoittaa istumapaikkoja pyörätuolipaikkojen viereen.

4. Esiintyjän korokkeelle tai lavalle yms. on hyvä olla esteetön kulku.

5. Myös kokoontumistilan oheistilat, kuten kahvio, puku- ja taukotilat yms. suositellaan 
suunnittelussa suunniteltavan esteettömiksi.

6. Kokoontumistiloihin esimerkiksi auditorioihin, juhlasaleihin, teattereihin, konserttisaleihin ja 
liikuntahalleihin asennetaan induktiosilmukka. Näissä tiloissa silmukan kuuluvuusalueen tulee 
kattaa sekä esiintyjien ja käyttäjien tilat että katsomot.

7. Toimipisteessä asennetaan kiinteä induktiosilmukka yhteen yli 10 hengen neuvottelutilaksi 
suunniteltuun tilaan. Neuvottelutila, johon induktiosilmukka asennetaan, valitaan ensisijaisesti 
asiakaskäytössä olevista neuvottelutiloista, jos toimipisteessä on sellaisia.

8. Kaikkiin kokoontumistilojen asiakaspalvelupisteisiin asennetaan kiinteä palvelupistesilmukka. 
Asiakaspalvelupisteitä on esimerkiksi esiintymistiloissa, kuten teattereissa lipunostopiste.

9. Suositeltavaa on varustaa palvelupiste myös ns. kommunikaattorilla niitä henkilöitä varten, 
joilla kuulo on alentunut, mutta joilla ei ole käytössään kuulolaitetta.

10. Kokoontumistilojen hisseissä tulee olla induktiosilmukat, jotka on liitetty hissin 
hälytysjärjestelmään. 

11. Induktiosilmukkajärjestelmällä varustetut tilat merkitään aina induktiosilmukkaopasteella ja 
induktiojärjestelmään liittyvällä kuuluvuuskartalla. (Kuvat 15c, 15d ja 15e)

Kuva 15a Hyvä ratkaisu: Kokoontumistilassa on 
helposti liikuteltavia kalusteita, minkä takia tila sopii 
moniin erilaisiin tilaisuuksiin ja monille erilaisille 
käyttäjille. (Turun kaupungin pääkirjasto, Turku)

Kuva 15b Hyvä ratkaisu: Kokoontumistilassa on 
helposti liikuteltavia kalusteita, minkä takia tila sopii 
moniin erilaisiin tilaisuuksiin ja monille erilaisille 
käyttäjille. (Turun kaupungin pääkirjasto, Turku)

15a 15b
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Kuva 15c Hyvä ratkaisu: Juhlasali on varustettu induktiosilmukalla.  
(Turun suomalinen yhteiskoulu, Turku)

Kuva 15e Hyvä ratkaisu: Kuuluvuuskartta (Qlu Oy, Paavalin kirkko, Helsinki)

Kuva 15d Hyvä ratkaisu: Yleinen induktiosilmukkamerkintä.

15c

15d

15e
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16 Majoitustilat

© iStock

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
13 § Majoitustilat
Hotellirakennuksessa ja muussa vastaavassa majoitusrakennuksessa on vähintään viisi 
prosenttia majoitustiloista, kuitenkin vähintään yhden majoitustilan, sovelluttava liikkumis- ja 
toimimisesteiselle henkilölle sekä hänen avustajalleen. Tällaisessa majoitustilassa on oltava 
9 §:n 2 momentissa säädetyn mukainen wc- ja pesutila. Vähintään puolet näistä wc- ja 
pesutiloista, kuitenkin vähintään yksi, on varustettava liikkumisesteisille henkilöille sopiviksi ja 
muiden on oltava tarvittaessa varustettavissa tällaisiksi.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Majoitusrakennuksen yleiset sisä- ja kulkutilat rakennetaan mahdollisimman esteettömiksi 

asetusten mukaisesti, niin että kulku esteettömiin tiloihin pystytään turvaamaan.

2. Majoitusrakennuksen majoitushuoneet wc- ja suihkutiloineen varustetaan liikuntaesteisille 
sopiviksi ja nämä huoneet sijoitetaan aina majoitusosan alkuun, lähelle yhteistiloja ja 
kulkureittejä.

3. Majoitusrakennuksessa on oltava vähintään yksi yleinen kaikkia palveleva le-wc-tila. Tämän 
le-wc-tilan on sijaittava sisääntulokerroksessa. Jos rakennuksessa on useampia kerroksia, 
niin jokainen eri kerros pitää varustaa yleisellä le-wc-tilalla.

4. Majoitushuoneen sisäänkäynnin on oltava selkeä ja tarpeeksi leveä esteetöntä liikkumista 
ajatellen. Myös selkeä ja helposti havaittava kulku hätäpoistumistielle varmistettava. 

5. Majoitushuoneen eteisessä-, pesu/wc-tilassa- ja huonetilassa on oltava vapaa kääntymistila, 
jonka halkaisija on vähintään 1500 mm (pyörähdysympyrä). Vapaalla tilalla tarkoitetaan 
vapaata tilaa 2000 mm korkeuteen saakka. Vapaaseen tilaan ei saa laskea mukaan 
oviaukkoa tai mitään muuta syvennystä eteis- tai käytävätilassa. 

6. Majoitushuoneessa tulee olla riittävästi tilaa lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa ja 
hygienian hoitoa sekä esteettömään majoittumiseen liittyvää välttämätöntä säilytystä varten. 

7. Majoitushuoneen perusmitoituksen on hyvä vastata esteettömyyden vaatimuksiin ja 
itsenäisen esteettömän majoittautumisen tarpeisiin. Majoitushuoneen on sellaisenaan 
mahdollistettava myös päämajoittujan lisäksi avustajan majoittamisen ja pyörätuolin tai muun 
apuvälineen käytön. Seiniin ja niiden rakenteisiin on hyvä jo valmiiksi kiinnittää tukikaiteita 
yms. varusteita, jotka mahdollistavat paremman majoitushuoneessa asumisen. 

8. Majoitushuone on hyvä varustaa kiinteällä tilapäissängyllä mahdollista avustajaa varten. 

9. Majoitushuoneessa on oltava tarpeeksi järkevästi sijoitettua tilaa mahdollisten apuvälineiden 
esim. pyörätuolin säilytystä varten. Pyörätuolin säilytystilan yhteyteen on hyvä asentaa 
pistorasia, josta sähköpyörätuolia voi ladata. Pistorasia sijoitetaan 400–1 100 mm 
korkeudelle lattiasta ja vähintään 400 mm etäisyydelle nurkasta.

10. Majoitushuoneessa on oltava hälytysjärjestelmä. Majoituskohteissa suositellaan esimerkiksi 
hälytysnappirannekkeita, joilla majoittuvat voivat hälyttää apua mistä vain. Myös 
herätyskellossa on suositeltavaa olla hälytin. Nämä hälytysjärjestelmät eivät kuitenkaan saa 
korvata asetusten määräämiä kiinteitä hälytysjärjestelmiä yleisissä tiloissa. 

11. Majoitusrakennuksen yleinen hälytysjärjestelmä on toimittava myös majoitushuoneessa niin, 
että myös kuulorajoitteinen henkilö voi havaita hälytyksen. Hälytysjärjestelmä voidaan kytkeä 
esimerkiksi tv-vastaanottimen yhteyteen, jolloin television välkkyminen herättää myös kuuron 
henkilön huomion. Majoitushuoneen pesutilan sisäänkäynnin yläpuolelle on hyvä sijoittaa 
merkkivalo, silloin hälytysjärjestelmä on näkyvällä paikalla ja toimii samalla opasteena 
hälytyksen aikana. 
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan 
alt: Pohjakuva majoitustilan esteettömästä 
huoneesta. Esteettömyyden pitää vähintään 
toteutua kalustuksen, eteisen ja pesu- ja wc-tilan 
toimivuuden osalta. 

12. Majoitushuone varustetaan asetusten ja määräysten mukaisella turva- ja merkkivalaistuksella. 

13. Majoitushuoneen kalustuksessa ja varustuksessa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen. 
Esimerkiksi sängyn korkeuden tulee olla maksimissaan 450-500 mm ja huoneessa olevien 
istuimien, kuten nojatuolien, tulee olla selkä- ja käsinojallisia. Sänky ei saa myöskään olla 
upottava.

14. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö 
voi käyttää niitä. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella on oltava vapaata tilaa vähintään 800 
millimetriä. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa liikkumisesteiselle henkilölle 
sopivaksi. (Kts. kuva 16a). 
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6.5 Majoitustilat
Majoitusrakennuksen yleisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuk-
sen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. Hotellirakennuksessa 
ja muussa vastaavassa majoitusrakennuksessa on vähintään 5 % majoitustiloista, 
kuitenkin vähintään yhden majoitustilan, oltava esteettömiä.

Esteettömältä majoitustilalta edellytetään soveltuvuutta pyörätuolin ja rollaattorin 
käyttäjälle sekä hänen avustajalleen. Huoneet voidaan suunnitella siten, että niistä 
on tarvittaessa yhteys viereiseen majoitushuoneeseen, jolloin se voi toimia avustajan 
huoneena. Erilaisia huonetyyppejä varataan mahdollisimman yhdenvertaisesti myös 
liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden käyttöön.

Esteettömät majoitustilat mitoitetaan siten, että pyörätuolin ja pyörillä varustetun 
kävelytelineen käyttäjälle ja mahdolliselle avustajalle jää tilaa toimimiseen kalustei-
den sijoittelun jälkeen. Kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa otetaan huomioon 
niiden esteetön käyttö. Esteettömän majoitustilan sängyn on hyvä olla sähköisesti 
korkeussäädettävä.

Majoitustilan esteetön wc- ja pesutila
Esteettömässä majoitustilassa on oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on hal-
kaisijaltaan vähintään 1 500 mm:n vapaa tila. Vapaalla tilalla tarkoitetaan kalusteista 
vapaata tilaa lattiatasosta 2 000 mm:n korkeuteen saakka. Kiinteät kalusteet on si-
joitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää 
niitä. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella on oltava vapaata tilaa vähintään 800 mm.

Vähintään puolet esteettömissä majoitustiloissa sijaitsevista wc- ja pesutiloista on 
varustettava liikkumisesteiselle henkilölle ja muiden on oltava tarvittaessa varustet-
tavissa sellaisiksi. Majoitustiloille yhteiset wc- ja pesutilat tehdään liikkumis- ja toimi-
misesteisille sopiviksi.

Kuva 40. Esimerkki esteettömän majoitustilan mitoituksesta. Tilat mitoitetaan siten, että 
pyörätuolin käyttäjälle ja avustajalle jää tilaa toimimiseen kalusteiden sijoittelun jälkeen.
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Kuva 16a Hyvä ratkaisu: Esimerkki esteettömän majoitusasumistilan mitoituksesta.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö)16a
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17 Valaistus ja väritys

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
10 § Valoisuus ja valaistus
Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon turvallisuuden mahdollistavalla 
tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen 
pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot 
saavutetaan. 

Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja 
pintojen tummuuserojen tai huomio merkintöjen avulla.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Hyvä sisätilojen yleisvalaistuksen taso on hyvä olla voimakkuudeltaan 200–300 lx. 

Käyttötarpeen mukaan säädettävä valaistus toimii monipuolisesti, sillä tilojen valaistustarve 
vaihtelee eri tilanteissa. 

2. Valaistusjärjestelmillä tulee pyrkiä käyttötarkoitukseen soveltuvaan ja energiatehokkaaseen 
ratkaisuun. Tilojen valaistuksen ja akustisten ominaisuuksien suunnittelussa huomioidaan 
normaalien viihtyvyys- ja terveellisyysseikkojen lisäksi mahdollisten AV-järjestelmien ja 
kameravalvonnan vaatimukset. Valokytkimet sijoitetaan 900 mm korkeudelle lattiapinnasta. 

3. Kaikki valaisimien tulisi toimia katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva valaistus ei sovi 
liikkumisesteisille tarkoitettuihin tiloihin, koska liikkumisrajoitteinen henkilö ei välttämättä 
pysty käynnistämään liiketunnistinta uudestaan itsenäisesti. Valokatkaisimissa on oltava 
myös valomerkintä. 

4. Värejä tulee käyttää siten, että niistä muodostuu riittävät kontrastit lattioiden ja seinien, ovien 
ja seinien, kalusteiden ja niiden ympäristön välille. Kalusteiden pitää erottautua selkeästi 
ympäröivästä alueesta/seinästä kontrastivärin avulla. Tavaroiden väritys tulee myös olla 
sellainen, että ne erottuvat, eikä niihin ole näkövammaisen/heikkonäköisen vaaraa törmätä 
ja ne on helppo erottaa taustastaan. Kalusteet tulee tästä samasta syystä sijoittaa erityisille 
kontrastialueille. (Kts. kuvat 17a ja 17b)

5. Pintojen tummuuserot ovat tärkeitä suunnistautumisessa sekä kompastumis-, törmäys-, 
harhaanastumis- ja putoamisvaaran estämisessä. Kontrastin vähimmäisarvona käytetään 
valonheijastusarvoa 0,40. 

6. Kalusteiden ja varusteiden materiaalien on hyvä olla mattapintaisia heijastushäikäisyn 
estämiseksi. 

 Sisäänkäynnit 
1. Sisäänkäynnit ovat hyvin valaistuja. Suositeltu yleisvalaistuksen voimakkuus on 100–300 lx. 

Sisäänkäynnin valaistusvoimakkuus sopeutetaan ympäröivään valaistukseen niin, että se 
erottuu valaistuna ympäristöstään. 

2. Katoksissa yleisvalo tulee ylhäältäpäin ja valaisimet on upotettu katosrakenteeseen. Maahan 
tai lattiaan upotettujen valaisinten käyttöä on vältettävä, sillä ne voivat häikäistä. 

3. Sisäänkäyntikatoksella tai –syvennyksellä ja tuulikaapilla ja sen valaistuksella voidaan 
tasata valaistustason muutosta ulko- ja sisätilan välillä. Tuulikaappi valaistaan hyvin sisä- ja 
ulkotilojen valaistuserosta johtuvan häikäisyn estämiseksi. (Kts. kuva 17d)

 Kulkuväylät 
1. Kulkuväylille tulee toteuttaa tasainen ja häikäisemätön valaistus, johon ei jää pimeitä 

katvealueita. Suositeltava valaistusvoimakkuus kulkuväylällä on vähintään 50 lx. 

2. Valaisimet eivät saa tukkia kulkuväyliä. 

3. Erityisen hyvin tulee valaista tasoerot, risteyskohdat, sisäänkäynnit, opasteet, palvelupisteet 
sekä muut muutos- ja vaarakohdat. 



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 141

4. Kulkuväylän suuntainen, katossa tai seinällä kulkeva häikäisemätön valaisinrivi ohjaa kulkua. 

5. Ikkunat sijoitetaan niin, ettei niistä aiheudu häikäisyä kulkuväylille. Käytävän päässä ne on hyvä 
sijoittaa sivuseinille. 

6. Törmääminen lasioviin, ikkunoihin ja muihin isoihin lasipintoihin on estettävä kontrastiraidoin, -värein 
tai puitejaolla. Kontrastimerkinnät asennetaan kahdelle eri tasolle (1000 mm ja 1400–1600 mm). 

 Wc-, puku- ja pesutilat 
1. Suositeltava yleisvalaistuksen voimakkuus on 300–500 lx, myös peilivalaistuksessa mitattuna 

kasvojen korkeudelta. Valo ei saa häikäistä suoraan tai kiiltävien pintojen kautta. 

2. Kaikki valaisimien tulisi toimia katkaisijalla. Liiketunnistimella toimiva valaistus ei sovi 
liikkumisesteisille tarkoitettuihin tiloihin, koska liikkumisrajoitteinen henkilö ei välttämättä pysty 
käynnistämään liiketunnistinta uudestaan itsenäisesti. Valokatkaisimissa on oltava myös 
valomerkintä. 

3. Mahdolliset kaappi- ja säilytystilat valaistaan. 

4. Värejä tulee käyttää siten, että niistä muodostuu riittävät kontrastit lattioiden ja seinien, ovien ja 
seinien, kalusteiden ja niiden ympäristön välille. Wc-kalusteiden esim. altaan pitää erottautua 
selkeästi ympäröivästä alueesta/seinästä kontrastivärin avulla. (Kts. kuva 17c)

Kuva 17a Hyvä ratkaisu: Hyvät värikontrastit 
auttavat asiakaspalvelutiskin löytämisessä ja sen 
hahmottamisessa. (Ilpoisten kirjasto, Turku)

Kuva 17c Hyvä ratkaisu: [1] Ovet ja [2] wc-kalusteet 
erottuvat [3] lattiasta ja [4] seinistä kontrastierojen 
avulla. (Ypsilon Monitoimitalo, Turku)

Kuva 17b Hyvä ratkaisu: Hyvät värikontrastit ovissa auttavat 
niiden havaitsemisessa. (Runosmäen vanhuskeskus, Turku)

Kuva 17d Huono ratkaisu: Huonosti valaistu tuulikaappi 
pahentaa sisä- ja ulkotilojen valaistuserosta johtuvaa 
häikäisyä. (Vammaispalvelut, Turun kaupunki, Turku)
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18 Opastus ja opasteet

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
2 § 3 mom Rakennukseen johtava kulkuväylä
Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niistä riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, 
on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Tällaisen autopaikan on 
oltava vähintään 3 600 millimetriä leveä ja vähintään 5 000 millimetriä pitkä ja se on merkittävä 
liikkumisesteisen henkilön tunnuksella. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, 
paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

10 § 1 mom Wc-tila muussa kuin asuinrakennuksessa
Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa on oltava sen käyttötarkoitus, 
toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen tarpeellinen määrä 
tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja wc-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun 
kävelytelineen käyttäjille. Edellä tarkoitettujen wc-tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän ja 
avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä, ja ne on merkittävä liikkumisesteisen 
tunnuksella.
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
10 § 3 mom Valoisuus ja valaistus
Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen 
ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

13 § 1 mom Ovet ja portit
Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Turun kaupungin kohteissa ja ympäristöissä on käyttävä aina vuonna 2020 käyttöön tullutta 

Turun kaupungin opastuskonseptia. Tarkempaa tietoa opastuskonseptista ja sen käytöstä saa 
esteettömyyskoordinaattorilta ja projektipäällikkö Riikka Niemelältä riikka.niemela@turku.fi 

2. Opasteet ovat helposti havaittavissa, selkeitä ja tarpeeksi isokokoisia sekä niissä on selkeä 
tummuuskontrasti lukemisen helpottamiseksi. Opastus on myös looginen ja katkeamaton. 
Opasteet sijoitetaan seisovan täysikasvuisen henkilön katselukorkeudelle (opasteen 
keskikohta) 1400 mm korkeudelle. 

3. Opasteissa tulee käyttää liikkumisesteisen tunnuksia mahdollisimman suurikontrastisina. 
Suositelluin tunnus on sinipohjainen. (Kts. kuva 18a)

4. Tekstiopasteissa käytetään sekä isoja että pieniä kirjaimia, jotta pitkä ja monirivinen teksti 
on helppolukuista. Yksittäisen tilan lyhyet opasteet voidaan kirjoittaa myös pelkästään isoin 
kirjaimin. 

5. Julkisen tilan opasteissa käytetään vähintään kohokirjaimia, kun kyse on lyhyestä tekstistä tai 
esimerkiksi huoneen numerosta. Opasteteksteihin voidaan myös lisätä pistekirjoitus. Koho- ja 
pistekirjoitustekstit sijoitetaan näkövammaisille henkilöille tilaopasteen alareunaan korkeudelle. 

6. Tekstiopastuksen tehostamiseen voidaan käyttää myös ääni- ja valosignaaleja sekä 
audiovisuaalisia viestintäjärjestelmiä. Valo-opasteessa tarvitaan värin lisäksi symboli. 
Ääniopasteet auttavat mm. näkövammaisia henkilöitä suunnistautumaan kohteeseen. Ovelle 
ohjaava äänimajakka sijoitetaan oven yläpuolelle. Opasteääneksi valitaan ärsyttämätön ääni. 

7. Opasteiden värityksen on oltava yhtenäinen ja erotuttava tilan muusta värityksestä. Taustan ja 
kirjainten sekä symbolien välisen tummuuskontrastin on oltava mahdollisimman suuri. 

 Autopaikat 
Toimivin tapa merkitä le-pysäköintipaikat on käyttää kansainvälistä ISA-pyörätuolitunnusta 
pysäköintipaikan pohjaan maalattuna ja kiinteällä pystyopasteella. Pysäköintipaikan pintaan 
maalattava opaste on vähintään 500 mm kokoinen ISA-symboli. Pystyopaste sijoitetaan vähintään 
900 mm:n korkeudelle pysäköintiruudun eteen keskilinjalle. Le-pysäköintipaikan pohja suositellaan 
merkittäväksi myös sinisellä värillä, mikä lisää havaittavuutta. (Kts. kuva 18a)
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 Kulkuväylät 
1. Kulkuväylien tulee olla helppoja havaita. Kulkuväylät merkitään tunto- ja 

tummuuskontrastiraidoilla. (Kts. kuvat 18h ja 18i) Myös äänimajakat auttavat 
näkövammaista henkilöä suunnistamaan tilassa. Ohjaus opasteraidalla vie sisäänkäynniltä 
ensin infopisteeseen ja hissille – jos ei hissiä vaan portaat ja luiska, ohjaus portaille. 
Ohjaus myös le-wc-tilan luo. Ohjauslistoilla ohjaus myös esteettömimpiin sisäänkäynteihin 
ja oviin (esim. pyöröoven ohella tulee aina olla vaihtoehtoinen avattava ovi, jolle opasteraita 
vie). Tarvittaessa ota yhteys esteettömyyskoordinaattoriin. 

2. Ulkotiloissa opastelaattojen lisäksi kulunohjauksessa voidaan käyttää sadevesikouruja, 
jotka eivät aiheuta kompastumisvaaraa ja voivat toimia ohjaavana elementtinä, jolloin kouru 
sijoitetaan kulkuväylään kulkuväylän suuntaisesti, tasoeroja aiheuttamatta. Opaslaattoja 
käytetään kulkuväylän merkitsemiseen tai suojateistä, portaista taikka muista tasoeroista 
varoittamiseen. 

3. Kulkuväylän yhdelle puolelle tai yläpuolelle sijoitettu valaisinrivi auttaa heikosti näkeviä 
henkilöitä suunnistamaan kulkuväylällä. 

 Sisäänkäynti 
1. Sisäänkäynnille opastetaan saapumisväyliltä ja pysäköintialueelta opasteiden sekä 

ohjaavien rakenteiden, esim. käsijohteiden ja opasteraitojen avulla. (Kts. kuvat 18h, 18j, 
18k, 18m, 18n, 18p ja 18q) Sitä myös korostetaan katoksen, rakennuksen massoittelun ja 
valaistuksen avulla.

2. Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti 
vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastetaan saapumissuunnasta ja pääsisäänkäynniltä. 
Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen 
pääsisäänkäynnin. (Kts. kuva 18o)

 Le-wc-tilat (le = liikuntaesteinen) 
1. Esteetön eli le-wc-tila tulee merkitä näkyvästi ja selkeästi, jotta sinne on helppo löytää. 

Kulkuväylä le-wc-tilaan on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton 
sekä pituudeltaan kohtuullinen. 

2. Le-wc-tila merkitään liikkumisesteisen tunnuksella eli kansainvälisellä 
pyörätuolitunnuksella, jossa on selkeä tummuuskontrasti ja joka on myös tuntoaistilla 
havaittava. (Kts. kuva 18b ja 18c)
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Kuva 18a Liikkumisesteisen tunnus, kansainvälinen pyörätuolitunnus  
(ISO 7001 Graphical symbols -- Public information symbols).

Kuva 18b Esteettömän wc-tilan 
opaste. (Sujuva.info) 

Kuva 18c Esteettömän wc-tilan opasteen 
sijoitus aina oven aukeavalle puolelle. 
(Sujuva.info) 

18a

18b 18c
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Kuva 18d, 18e ja 18f Selkeä ja yhtenäinen sisäopastus ohjaa asiakkaan helpommin oikealle palvelupisteelle. 
Selkeät piktogrammit, näkyvä ja luettava teksti ja hyvä värikontrastit auttavat opasteen ymmärrettävyydessä. 
(Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku)

18d

18e

18f
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Edellisen ulko-opastekartan uusi versio, joka 
on tehty kaupungin uuden opastekonseptin 
mukaisesti. Opastetaulussa rakennukset on nyt 
suunniteltu kolmiulotteisiksi. Myös värien käyttö 
helpottaa sijainnin ja kartan hahmottamista.

Kuva 18g Huono ratkaisu: Opastetaulussa on 
heijastuksia, mikä vaikeuttaa opasteen lukemista.  
Mustat merkinnät valkoisella pohjalla olisivat  
helpompia lukea. 

(Syvälahden monitoimitalo, Turku) 

Kuva 18i Uudessa opastuskonseptin mukaisessa opastetaulussa rakennukset on suunniteltu 
kolmiulotteisiksi. Myös värien käyttö helpottaa sijainnin ja kartan hahmottamista. Opastetaulun 
vasempaan reunaa saadaan myös lisättyä ilmoituksia esimerkiksi tiedotuksia. 

(Opastetaulun luonnosversio, Design Studio Muotohiomo Oy, Syvälahden monitoimitalo, Turku) 

Kuva 18h Tekstiopasteissa on käytetty sekä 
isoja että pieniä kirjaimia. [1] Opasteeseen on 
merkitty esteettömät autopaikat ja [2] kulkureitit 
sisäänkäynneille. 

(Syvälahden monitoimitalo, Turku)

18g

18i

18h
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Karttataulu
1350mm x 900mm

a
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vanha kakskerrantie   
gamla kakskertavägen

Päiväkoti
Daghem · Daycare

Nuorisotila
Ungdomsutrymme · Youth center

Auditorio
Auditoriet · Auditorium

Syvälahti allaktivitetshus • Syvälahti Community Centre

Syvälahden monitoimitalo

Liikuntatila
Motionssal · Exercise room

Kirjasto
Bibliotek · Library
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Kuva 18j Hyvä ratkaisu: Opaste on selkeä ja sillä on 
asialuettelo. (Turun yliopisto, Turku)

Huono ratkaisu: Tarroilla toteutettu opaste ei säily 
hyvin ulkotiloissa (esim. tekstit kuluneet, ”Olet tässä” 
–merkki on kokonaan poistettu). Sisäänkäyntien ja 
parkkipaikkojen merkitseminen on tärkeämpää kuin 
viereisten taloratkaisuiden näyttäminen.  
(Turun normaalikoulu, Turku)

Kuva 18k Hyvä ratkaisu: Opaste on selkeä ja siinä on 
asialuettelo. 

Huono ratkaisu: Opasteessa on huonot kontrastit, 
erityisesti punaiset numerot näkyvät huonosti. Opaste 
on myös sijoitettu syrjään. (Katariinan koulu, Turku)

18j 18k

Kuva 18l Turun jokirannan esteettömän matkailureitin opaste: opaste on heijastamaton ja suuri kontrastinen, 
siinä on kohokirjaimet ja-kuviot sekä pistekirjoitusta. Lisäksi opasteessa on ääniopastus.  
(Turun kaupunki, Turun esteetön matkailureitti, 6Aika/Opastamisen ekosysteemi)

18l
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Kuva 18m Hyvä ratkaisu: [1] Kulkuväylällä on 
taktiilikontrastiraita. (Turun kaupunginteatteri, Turku)

Kuva 18o Hyvä ratkaisu: Hätäpoistumisteiden 
opasteiden tulee olla valaistuja ja helposti 
havaittavissa. (Räntämäen päivähoito, Turku)

Kuva 18q Hyvä ratkaisu: [1] Opasteraita ohjaa 
sisäänkäynnille. (Mäntymäen terveysasema, Turku)

Kuva 18n Hyvä ratkaisu: [1] Kulkuväylällä on 
tummuuskontrastiraita. (TYKS, Turku)

Kuva 18p Hyvä ratkaisu: [1] Vaihtoehtoinen sisäänkäynti 
on opastettu selkeästi esteelliseltä sisäänkäynniltä. 
Kun esteetön sisäänkäynti ei ole suoran näköyhteyden 
päässä, etäisyys on merkitty opasteeseen. (TSYK, Turku)

18m

18o

18q

18n

18p
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 Selkokartta/aluekartta ulkotilassa 
1. Aluekartta sijoitetaan pääreitin sivuun ja edustalla kulkupinnan on oltava kova ja tasainen. 

Kartta sijaitsee pääkulkureitin alussa.

2. Opasteen edessä ei saa olla rakenteellisia esteitä tai kalusteita, istutuksia tai tasoeroja.

3. Jos opaste on tarkoitettu läheltä luettavaksi tai siinä on pistekirjoitusta, on sen ääreen 
päästävä myös pyörällisellä apuvälineellä.

4. Kartta sijoitetaan katselusuunnan mukaisesti.

5. Kartassa kuvataan alueen tärkeimmät kohteet. Aluekarttaan merkitään kohteen nimi, osoite, 
alueen kaikki rakennukset, sisäänkäynnit, esteettömät sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot 
esim. LE-WC-tilat ja infopiste. Aluekarttaan merkitään myös auto- ja pyöräpysäköintipaikat, 
esteettömät le-autopaikat, taksi ja julkisen liikenteen pysäkit sekä infopisteet. Merkit, symbolit 
ja kuvat on esitettävä yhtenäisesti koko esteettömän reitin varrella. 

6. Aluekartan koko minimissään 800 x 1200mm. Läheltä luettavan opasteen informaatioalueen 
keskipisteen korkeus ulkona maasta (seisovan henkilön katselukorkeus) 1400-1600 mm.

7. Aluekartta helpottaa rakennuksen/tilan/ympäristön hahmottamista. 

8. Selkokartan tekstit ovat suurikokoisia ja kirjaimet selkeitä. Turussa kartan kielinä suomi ja 
ruotsi.

9. Kartan eri elementtien tulee erottua selvästi toisistaan tummuusasteeltaan eri 
valaistusolosuhteissa myös värisokeille. Tekstin ja symbolin tulee muodostaa selkeä 
tummuuskontrasti taustaa ja opasteen kiinnityspintaa vasten. 

10. Väriyhdistelmiä punainen-vihreä, oranssi- ruskea sekä sininen-vihreä ei käytetä.

11. Opasteen taustaksi ei sovellu läpinäkyvä rakenne tai – muovilevy, eikä lasiseinä, -ovi tai -levy, 
koska tekstin sekä symbolien ja taustan välille ei synny tummuuskontrastia.

12. Väriin tulee aina yhdistää muoto tai symboli. Parhaiten erottuvat tummalla pohjalla vaaleat 
tekstit ja symbolit.

13. Varoitusmerkkien väriyhdistelmää keltainen-punainen ja varoituslaitteiden keltainen musta ei 
käytetä, etteivät ne sekoitu varoitusmerkkeihin. 

14. Hämärässä erottuvat hyvin keltainen, oranssi, vaalean vihreä. 

15. Opasteiden värityksen tulee olla yhtenäinen ja erottua tilan muusta värityksestä.

16. Opasteissa tulee olla lyhyet, yksinkertaiset sanat, jotka on helppo lukea, hahmottaa ja 
tunnistaa. 

17. Opasteissa käytetään selkeää yleiskieltä, joka sopii kaikille (hyöty kehitysvammaiset, 
syntymäsokeat, monivammaiset). 

18. Alkukirjaimet ja lyhyet sanat esitetään isoilla kirjaimilla.

19. Mahdollisimman vähän tekstiä, Tekstien tasaus vasemmalle, Opasteiden kirjasintyyppi 
päätteetön. 
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20. Opasteiden kirjasintyyppi Arial, Helvetica Medium tai vastaava päätteetön fontti.

21. Opastetekstin kirjasinkoko välittömästä läheisyydestä/1 m etäisyydeltä luettaessa  
≥ 15 mm. Tekstin kirjasinkoko lähietäisyydeltä (suhteessa lukuetäisyyteen) 25-40 mm.  
Tekstin kirjasinkoko opastetta yli 3 metrin etäisyydeltä luettaessa 70-100 mm.

22. Esteettömän reitin merkintätapa on pisteviiva ja pyörätuolisymboli (ISA-symboli). Symboleilla 
(ISA-symboli) merkittävät pyörätuolia käyttävän esteettömyyspalvelut; pysäköintipaikka, 
sisäänpääsy ja portaaton sisäänkäynti rakennukseen (esim. LE-WC-luiska), esteetön WC.

23. Opasteisiin merkitään aina “OLET TÄSSÄ”-piste ja myös pohjoisnuoli. 

24. Samassa opasteessa olevat toisiinsa liittyvät symbolit sijoitetaan samaan kehykseen. 

25. Kartassa käytetyt merkinnät selostetaan karttaselosteessa. 

26. Kaikki tärkeät kohteet opastetaan kuvasymboleilla ja symbolien tulee olla yleisesti tunnettuja, 
konkreettisia ja helppotajuisia. 

27. Symbolien (s) koko riippuu katseluetäisyydestä (D). Graafisen symbolin koko 
katseluetäisyydellä 1000 mm-10000 mm lasketaan kaavalla s=0,09 D. Symbolin koko 
etäisyydellä 1000 mm ≥ 90 mm.

Kuva 18r Selkokartta/aluekartta (Sujuva.info)18r
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Kuva 18s Selkokartan/aluekartan sijoittaminen (Sujuva.info) 

Kuva 18t  Aluekartan sijoittaminen pääsisäänkäynnin yhteyteen (Daghem Port Arthur, Turku)

18s

18t
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Kuva 18u Opastekartat (Forum Marinum, Turku)

Kuva 18v Aluekartan sijoittaminen esteettömästi kaikki käyttäjäryhmät huomioon ottaen on erittäin tärkeää. 
Ilmoitusosiossa myös ilmoituksia museon ajankohtaisista tapahtumista. (Luostarinmäki, Turku)

18u

18v
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 Taktiiliopasteet 
1. Heikkonäköisiä ja sokeita henkilöitä varten on tiloihin hyvä asentaa taktiiliset lattiaopasteet, 

jotka osoittavat reitin tiettyjen pisteiden välillä (kulkureitit, asiakaspalvelupisteet, hissit jne.) 
Malliesimerkki taktiiliopasteiden sijoittamisesta sisätilassa liitteenä. (Kts. kuva 18z)

Kuva 18w Ulkotilojen taktiiliopaste (Sujuva.info)

Kuva 18x Sisätilan kulkuväylien taktiiliopaste (Sujuva.info) Kuva 18y [1] Esimerkki taktiiliopasteesta 
LE-WC-tilaan. (Sujuva.info)

18w

18x 18y

1

2. Taktiiliraidan ja huomioalueiden sijoitus ja määrittely on tärkeää ja suunnitteluun kannattaa käyttää 
kokemusasiantuntijoita kaikkien tilojen suunnittelussa. 

3. Taktiiliraita/huomioaluesuunnittelussa ota aina yhteys esteettömyyskoordinaattoriin. 
Taktiiliopastusmalli saatavilla myös esteettömyyskoordinaattorilta. (Kts. kuvat 18w, 18x, 18y ja 18z)
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Pohjakuvamalli taktiiliopastuksesta rakennuksen 
sisätiloissa. Metalliset taktiiliraidat opastavat reitin 
kulussa. Käännös- ja pysähtymiskohdat ovat 
toteutettu metallinastoin.

1:
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Porras askelmien nousu ja etenemä
n=140
e=300
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Varoittavan huomioalueen taktiiliopasteet (nappulat)
loppuvat 300mm (tai yhden etenemän/askelman)
ennen portaiden alkua.

1600

PORTAIKKO

YLÄTASO

Luiskan alku ylätasanteella on suositeltavaa
huomioida varoitettavan huomioalueen
taktiiliopasteiden (rst-nappulat) avulla.

Taktiiliopasteet eli ohjaavat taktiililistat johdetaan aina portaisiin, ei luiskaan.
Luiska kuitenkin huomioalueella merkitään aina vähintään ylätasolta
käyttöturvallisuuden vuoksi.

Ohjaava taktiiliopaste (taktiililista) ohjaa aina käsijohteelle. Yli > 2400 mm
levyisissä portaissa, joissa käsijohteet myös keskellä, taktiiliopaste (taktiililista)
ohjaa aina keskellä sijaitsevalle käsijohteelle.

Portaikon alaosassa varoittavan huomioalueen taktiilimerkintöjen (esim. rst-nappula)
aloituskohta on 600mm ensimmäisen porrasaskelman alusta.
Huomioalue voi alkaa suoraan portaasta tai sitten sen eteen voi jättää noin 300 mm
(yksi askelma) tyhjän tilan ennen taktiilimerkintöjen alkua. Portaikon yläosassa
varoittavan huomioalueen taktiilimerkinnät loppuvat 300mm (tai yhden etenemän)
ennen askelmien alkua.

Askelman etenemä minimissään 300mm ja nousu maksimissaan 160mm.

Portaat varustetaan aina molemminpuolisilla ja tarvittaessa eri käyttäjäryhmät
 huomioonottaen kaksitasoisilla käsijohteilla, joiden korkeudet ovat 700mm ja
900mm lattiatasosta. Käsijohteen on jatkuttava vähintään 300mm syöksyn
alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Yli  2400mm  levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava myös
jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin.
Käsijohteiden on oltava molemminpuolisesti toimivia ja asennettava kahteen eri tasoon.

Varoittavan huomioalueen taktiiliopasteet
(400x400mm) auttaa käyttäjää huomioimaan
edessä sijaitsevan kiintopisteen.
Tässä tapauksessa info / vastaanottotiskistä.
Taktiiliopastuksen pääreitti kulkee aina ensisijaisesti
ulko-ovelta suorinta mahdollista reittiä
info/vastaanottopisteeseen, jos vain mahdollista.

Risteyskohdassa taktiiliopasteet  varoittavat ja ohjaavat
käyttäjää vaihtoehtoisista kulkusuunnista. Tässä tapauksessa
ohjaus info/vastaanottoon (vasen) tai le-wc-tilaan (oikea).

Reitin varrella kääntymiskohdissa
taktiiliopasteet ohjaavat käyttäjää
muuttamaan kulkusuuntaa 90°.

Rakennuksen sisällä sijaitseva ohjaava taktiiliopaste
(taktiililista, leveys 25-30 mm, korkeus 5 mm) ohjaa
käyttäjän oikeaan kulkusuuntaan.

Varoittava huomioalue ei pakollinen luiskan
alaosassa. Suositellaan kuitenkin esimerkiksi
taktiililistan asentamista luiskan ja lattiatason
saumakohtaan.

Taktiiliopastetta ei johdeta luiskan alaosaan
vaan aina portaikolle.
Luiskan vapaa minimileveys 1200mm.

TILAVARAUS:
Näkövammaista varten vapaan kulkureitin
leveyden pitää olla minimissään 1600mm.

Varoittavan huomioalueen taktiiliopasteet
(nappula-alue 400x400mm)  huomioi käyttäjää
edessä olevasta kiintopisteestä.
Tässä tapauksessa taktiiliopasteet opastavat
käyttäjän le-wc- tilan seinäopasteelle.

OHJAAVAT MERKINNÄT

Tiedotus näkövammaisille esteettömästä
reitistä vähintään kohokuvioilla ja
kontrastisilla kävelypintojen merkinnöillä.

Näkyvät ja tuntoon perustavat merkinnät
sijoitetaan keskelle väylän vapaata
leveyttä.

Esteettömän reitin pituus on lyhin
käytännöllinen etäisyys.
Esteetön reitti tulee havaita valkoisella
kepillä.
Helposti havaittava tuntokontrasti
tarkoittaa jalan alla tai valkoisella kepillä
tuntuvaa materiaalieroa.
Pintamateriaalin pitää kestää
kunnossapitoa, vaihtuvaa säätä ja
ilkivaltaa.
Kohomerkinnät on liimattava ja ruuvattava
lattiapintaan tai asennettava saumojen
väliin siten, ettei niitä tarvitse erikseen
liimata ja ruuvata.
Laajan ritilälattian läpi kulkevan
esteettömän reitin merkinnän on
erotuttava ritilästä

Suunnistautumista kulkuväylällä voidaan
ohjata lattian pintaan kiinnitetyllä
yhtenäisellä koholistalla.
Koholista (esim. rst) leveys 25-30mm,
listan korkeus 5mm. Merkinnän profiilin
(listan) tulee olla reunoiltaan viistetty.

Ohjaavan merkinnän tulee olla
katkeamaton.

Ohjaavan, tuntoon perustuvan raidan
viereen suositellaan asennettavaksi
vähintään 200 mm leveä
tummuuskontrastivyöhyke, jonka
kontrastiarvo on vähintään 30 %
Tummuuskontrastielementti ei saa olla
koholla lattian pinnasta.

VAROITTAVAT MERKINNÄT

Kulkusuunnan haarautumis- ja
risteyskohdissa, esteettömän reitin
alkamis- ja päättymiskohdissa sekä yli 90
asteen käännöksiin tuntoon perustuva
huomiomerkintä.

Kohomerkinnän koko (esim. rst-nappula)
Ø 25-35 mm, korkeus 5mm.

Huomiomerkinnän alueen koko 400 mm x
400 mm.

TAKTIILIOPASTEET

TAKTIILIOPASTUS SISÄTILOISSA

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
Pääsisäänkäynnille opastetaan ulkokäyttöön tarkoitettujen taktiiliopasteiden avulla.
Taktiiliopastus jatkuu ulkotiloista sisätiloihin katkeamattomana.

Ulko-oven edessä pitää olla aina vähintään 1500 mm X 1500 mm
tasanne / vapaa tila joka ei sijaitse oven avautumisalueella..

Pääsisäänkäynti on myös merkittävä varoittavalla huomioalueella eli tuntoon
perustuvilla  taktiiliopasteilla .Tällaisenä toimii yleensä oven eteen asennettava
hammastettu A-ritilä. A-ritilän silmäkoko saa olla maksimissaan 11 X 33 mm.
Taktiiliopastus jatkuu yhtenäisenä myös A-ritilän kohdalla.
Ritilään asennettava myös taktiiliopaste.

Jos pääsisäänkäynnin ovi on varustettu ovenavauslaitteella, niin varoitusalueen
on huomioitava sen käyttö ja turvaetäisyydet.
Myös mahdollinen opastus ovenavauslaitteelle huomioitava.
Ovenavauslaitteen yms. avustavien järjestelmien toimivuus/toiminta huomioitava
tapauskohtaisesti.

Tuulikaapissa pitää myös aina toteutua vähintään 1500 mm X 1500 mm vapaa tila
(pyörähdysympyrä). Sen lisäksi tuulikaapissa on oltava oven avautumiseen
vaadittava tila. Taktiiliopastus jatkuu koko tuulikaapin matkan.
Taktiiliopastus kiinnitetään tuulikaapin mahdolliseen kumimattooon mekaanisesti.

Esteettömyyskoordinaattorin konsultointia suositellaan.

TAKTIILIOPASTE YLÄTASOLLA
Varoittavan huomioalueen pituus 600 mm.
Jos kulkuväylä johtaa suoraan portaaseen/syöksyyn,
alueen pituus ≥ 1200 mm.

Huomioi alueen aloituskohta ylätasolla.

TAKTIILIOPASTEET PORTAISSA
Kontrastiraidat porrasaskelmien etureunaan.
Kontrastiraidan leveys 25-40mm.
Vaalealla pinnalla/porrasaskelmalla 20-25mm.
Kontrastiraidoitus alkaa ylätasanteelta.
Suositellut värit: musta/valkoinen tai valkoinen/musta.
Kontrastiraidan korkeus max. 2-3mm.

Ø1500

Vapaa tila tuulikaapissa.

Vapaa tila ulko-oven edessä.

Ø1500

300

Ohjaava taktiiliopaste (taktiililista) ohjaa aina
käsijohteelle.

Yli > 2400 mm levyisissä portaissa, joissa
käsijohteet myös keskellä, taktiiliopaste (taktiililista)
ohjaa aina keskellä sijaitsevalle käsijohteelle.

Ohjaava taktiiliopaste
ulkotilassa

Kuva 18z Esimerkki taktiiliopasteiden sijoittamisesta tilaan. (Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori) 

Lataa taktiiliopasteen dwg-tiedosto Turun kaupungin aineistopankki M-filesista 

18z

https://aineistopankki.turku.fi/aineistokori/default.aspx?guid={06C730C5-E8C1-4094-BEAA-44E81041CF53}
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18å

Turun kaupungin opastuksessa käytetään uutta opastamisen konseptia. Turussa opastamisen 
tavoitteena ei ole pelkästään paikasta toiseen opastaminen, vaan toimivien opasteiden avulla 
ihmiset opastetaan myös parempaan kaupunkitilan hahmottamisen ja sen ymmärtämisen saralla. 
Uudet opasteet ovat tarkoitettu Turun kaupungin tilojen ja ympäristöjen ulko- ja sisäopastukseen.

Turun kaupungin opastamisen konsepti on Turun kaupungin tiloissa- ja ympäristöissä 
käytettävä opastamisen tapa/malli. 

Opastamisesta lisäinfoa ja apua on saatavilla projektipäällikkö Riikka Niemelältä.

Riikka Niemelä 
+358 (0)40 1923 469 
riikka.niemela@turku.fi

https://itsasign.fi/wp-content/uploads/2020/01/Turun_kaupungin_opastamisen_konsepti.pdf
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19 Kalusteet ja varusteet

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
6 § 1 mom Rakennuksen muut tilat
Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sekä 
niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle 
henkilölle.

9 § 1 mom Wc- ja pesutila asuinrakennuksessa
Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden lisäksi hissi, on kussakin 
asunnossa oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 1300 
millimetriä vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että 
liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavissa 
liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi.

10 § 3 mom Wc-tila muussa kuin asuinrakennuksessa
Wc-tila on varustettava liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi. Jos rakennuksessa on 
valvontajärjestelmä, wc-tilasta on oltava turvahälytysyhteys valvontaan.

JATKUU 
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
15 § Turvavarusteet
Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä 
turvaratkaisuilla ja -varusteilla.

Asunnoissa ja muissa lasten käyttämissä tiloissa ikkunoihin ja muihin aukkoihin, joissa 
voi olla putoamisen vaara, on oltava rajoittimet, jotka sallivat enintään 100 millimetrin 
helppokäyttöisen avautuman. Varatienä käytettävän ikkunan rajoittimen on kuitenkin oltava 
aikuisen helposti vapautettavissa.

Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä muiden rakenneosien on oltava myös 
hätätilanteessa käyttökelpoisia.

Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vähintään 
600 millimetriä ja leveydeltään 500 millimetriä, kuitenkin näiden summan on oltava vähintään 
1 500 millimetriä. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vähintään 600 x 600 millimetriä.

17 § Leikki- ja oleskelualueet
Piha-alueiden jyrkät, yli 0,7 metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään 
kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyydessä on 
osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoamista 
vaimentavalla alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu 
tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein.

Leikkivälineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua 
vaimentava.

11 § 1 mom Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa
Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja 
uima-allastiloista osan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. Liikkumis- ja 
toimimisesteisille henkilöille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella. Jos 
rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvista 
tiloista on oltava turvahälytysyhteys valvontaan.

12 § Kokoontumistilat
Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa 
vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on 
oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteät istuimet, esteettömien sisääntuloväylien 
on johdettava useammalle kuin yhdelle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittävä määrä 
pyörätuolipaikkoja.
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Kuva on pdf, joka sisältää myös tekstiä. Se 
on siksi merkitty koristeelliseksi. Kuvan alt: 
Malliesimerkkejä erilaisista naulakkototeutuksista. 
Toisessa matalampi versio, jota voi käyttää myös 
pyörätuolista käsin. Siinä käyttökorkeus 1100-1200 
millimetriä. Toinen versio on malli, jota voi käyttää 
seisaaltaan. Siinä käyttökorkeus 1300-1800 
millimetriä.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Tilat varustetaan asetusten ja määräysten mukaisella turva- ja merkkivalaistuksella. 

2. Laitteet, varusteet yms. tavarat pitää sijoittaa esteettömästi ja niin, etteivät ne tuki kulkuväyliä. 
Kalusteita ei saa myöskään saa varastoida le-wc-tiloihin, vaan niille on osoitettavat muut 
varastopaikat. 

3. Kalusteiden ja varusteiden värien valinnassa kiinnitetään huomiota tummuuskontrastieroihin, 
jotka helpottavat heikkonäköisten suunnistautumista. 

4. Kalusteiden materiaalien tulee olla helposti puhdistettavia, hygieenisiä ja kestäviä. 

5. Julkisissa tiloissa on hyvä olla erikorkuisia ja selkä- ja käsinojallisia istuimia. 

6. Vaatenaulakoiden sijoitus ei saa aiheuttaa törmäysvaaraa ja esimerkiksi avonaiset päädyt 
suojataan törmäysvaaran välttämiseksi. 

7. Vaatepuita ja -koukkuja sijoitetaan 1 200 mm, 1 400 mm ja 1 600 mm korkeuksille ja naulakot 
valaistaan hyvin. (Kts. kuva 19a). 

8. Naulakoiden läheisyyteen sijoitetaan erikorkuisia istuimia ja laskutasoja. 

9. Vaatesäilytystilojen yhteyteen on hyvä sijoittaa peili, jonka alareunan korkeus on enintään 
800 mm ja yläreunan korkeus vähintään 2 000 mm. Kokovartalopeilin alareunan tulee 
olla vähintään 300 mm:n korkeudella, jottei peiliä erehdy luulemaan kulkuaukoksi ja sen 
rikkoutumisvaara vähenisi. 

Kuva 19a Vaatetankojen ja -koukkujen sijoituskorkeuksia.  
(RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö).

Kuva 19b Vaatesäilytys opaste  
(www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_ 
kulttuuria_kaikille_palvelun_symbolipankki) 

19a

19b

SKN/1/joulukuu 2019/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2019

ohjekortti  –  24RT 103141   Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö     

Palvelutiskillä otetaan huomioon asiakkaan yksityisyyden säilyminen sekä hyvät 
kuunteluolosuhteet. Palvelutiskillä tarvitaan kuulolaitteen käyttäjiä varten kiinteä 
palvelupistesilmukka ja siitä kertova opaste. Lisäksi varmistetaan hyvä näköyhteys 
työntekijän kasvoihin. Tiskin takana olevan henkilön kasvot valaistaan hyvin. Lisäksi 
huolehditaan, että näköyhteys kasvoista kasvoihin on hyvä. Palvelutiskin takana sei-
sovan henkilön kasvot eivät näy selkeästi huuliolukua varten, jos hänen takanaan on 
ikkuna tai voimakkaasti valaistu tila, mikä aiheuttaa vastavalohäikäisyn.

Palvelutiski varustetaan helposti liikuteltavilla tuoleilla. Tuolit voivat olla korkeus-
säädettäviä tai niissä on eri istuinkorkeuksia. Palvelutiskin etuseinämään kiinnitetään 
keppiteline ja koukku laukkua varten. Palvelutiskin etureunaan on hyvä asentaa yh-
tenäinen käsijohde 900 mm:n korkeudelle. 

9.3 Vaatesäilytystilat 
Vaatenaulakot sijoitetaan niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Avonaiset päädyt 
suojataan törmäysvaaran välttämiseksi. Vaatepuita ja -koukkuja sijoitetaan 1 200 mm, 
1 400 mm ja 1 600 mm korkeuksille.

Naulakot valaistaan hyvin. Naulakoiden läheisyyteen sijoitetaan erikorkuisia istui-
mia ja laskutasoja. Vaatesäilytystilojen yhteyteen sijoitetaan peili, jonka alareunan 
korkeus on enintään 800 mm ja yläreunan korkeus vähintään 2 000 mm. Kokovar-
talopeilin alareunan tulee olla vähintään 300 mm:n korkeudella, jottei peiliä erehdy 
luulemaan kulkuaukoksi.

9.4 Istuimet ja pöydät
Kalustettavat alueet sijoitetaan niin, etteivät kalusteet työnny kulkuväylälle ja aiheuta 
törmäysvaaraa. Tuolin on oltava kevyt siirtää, mutta tukeva istua. Tuolin jalat varus-
tetaan esimerkiksi ääntä vaimentavilla tuolisukilla tai huopatassuilla, jotta tuolia siir-
rettäessä syntyvä ääni saadaan valmennetuksi. Istuinosa kannattaa toteuttaa vaaka-
suorana ja sen etureuna pyöristää, jottei se paina reiden takaosaa ja vaikeuta jalkojen 
verenkiertoa. Sopiva istuinsyvyys on 300…400 mm. Istuinosan alapuolella etuosassa 
ei saa olla poikkipuuta tai umpirakennetta, joka vaikeuttaa istuimelta nousemista. 
Osassa istuimia tarvitaan selkänoja ja käsinojat.

Tiloissa tarvitaan erikorkuisia istuimia. Tavanomainen istuinkorkeus on noin 
430...440 mm. Istuinkorkeus 500…550 mm on sopiva, jos polvet tai lonkat ovat jäy-
kät. Lyhytkasvuisten henkilöiden ja pienten lasten istuinkorkeus on noin 300 mm. 
Istuimelle on helppoa siirtyä pyörätuolista, jos istuinkorkeudet ovat lähes samat eli 
noin 500 mm.

Täysikasvuisille pyörätuolia käyttävälle henkilöille mitoitetun pöydän vapaan pol-
vitilan korkeus on vähintään 670 mm ja syvyys 600 mm. Tavallisella tuolilla istutta-
essa tarvitaan polvitila, jonka syvyys on noin 450 mm. Sopiva pöydän korkeus on 
750…800 mm.

Vapaan polvitilan leveys on vähintään 800 mm, jotta pöydän ääreen pääsee pyörä-
tuolilla kohtisuoraan. Jotta pyörätuolilla mahtuu ajamaan pöydän ääreen sivuilta, on 
vapaan tilan syvyyden pöydän vieressä oltava vähintään 1 100 mm. Vapaa leveys pöy-
dän jalkojen välissä on tällöin vähintään 1 200 mm. Tavallisten tuolien vaatima leveys 
on 600 mm. Kolme tuolia mahtuu vierekkäin samaan tilaan kuin kaksi pyörätuolia.

Jotta pöydän ääressä pyörätuolissa istuvan henkilön takaa mahtuu kävelemään, 
tarvitaan pöydän äärelle vapaata tilaa vähintään 1300 mm. Jotta pyörätuolilla mah-
tuu ohittamaan pöydän ääressä pyörätuolissa istuvan henkilön, on vapaa tila pöydän 
reunasta vähintään 1500 mm.

RT 47-10792 Naulakot ja naulakkotilat,  
yleisiä mitoitusohjeitaKuva 45. Vaatetankojen ja -koukkujen sijoituskorkeuksia. 
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Kuva 44. Istualtaan asioitavan palvelutiskin 
korkeuksia. Asiakaspaikan leveys on ≥ 800 mm. 
Istuimien tavallinen korkeus on 400...440 mm 
ja istuinsyvyys 300...400 mm. Istuin on vaaka-
suora ja etureunastaan pyöristetty. Istuinosan 
alapuolella, sen etuosassa poikkipuita tai 
umpirakenteita ei sallita.
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Kuva 43. Seisaaltaan asioitavan palvelutis-
kin korkeuksia. Tiskin etureunassa on tukea 
antava käsijohde sekä koukku keppeja, 
sauvoja ja laukkuja varten.
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http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_kulttuuria_kaikille_palvelun_symbolipankki
http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_kulttuuria_kaikille_palvelun_symbolipankki
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10. Palvelevien tilojen varustuksessa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen. 

11. Palvelupisteet on hyvä varustaa induktiosilmukalla (palvelupistesilmukka), ja siitä ilmoitetaan 
SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla. (Kts. kuvat 19g ja 19n)

12. Palvelutiskit mitoitetaan niin, että niiden ääressä voi asioida istuen ja seisten.  
(Kts. kuvat 19c, 19d ja 19g)

13. Palvelevan henkilön kasvot valaistaan tasaisesti eikä asiakkaan ja palvelevan henkilön välillä 
ole häikäiseviä tai heijastavia pintoja. (Kts. kuvat 19c, 19d ja 19g) 

Palvelutiskillä tarvitaan hyvä ja oikein suunnattu kohdevalaistus. Se ei saa aiheuttaa häiritseviä 
varjoja. 

Palvelua tarjoavien tiskien suunnittelussa ja toteutuksessa on aina huomioitava myös 
esteelliset asiakkaat. Nämä muutokset 

koskevat palvelutason oikea korkeusasettelua, joka on noin 730-750mm ja palvelupisteen 
alaosan vapaata tilaa, jota tarvitaan esim. pyörätuolilla asioitaessa. Suositellut polvitilan mitat 
ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm (tason alla lattiapinnasta tason alapintaan) ja syvyys 
600 mm. (Kts. kuva 19c)

Vaikka tiskin tason korkeus olisikin vaadittavat 730-750 mm, esteellisten asiakkaiden ei voida 
olettaa lähestyä/käyttää tiskiä sivuttaissuunnassa, koska tällainen järjestely ei sovi heille 
liikuntaesteellisyyden tai muiden vaikeuttavien asioiden johdosta. Tämä ei myöskään täytä 
tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen palvelun kriteerejä. 

Palvelutiskin lasiseinä asiakkaan ja henkilökunnan välillä vaikeuttaa sekä näkö- että 
kuulovammaisten henkilöiden kommunikointia. Kiiltävä lasi estää näkemästä tiskin taakse 
ja lasi estää myös kuuluvuutta. Jos lasiseinä on välttämätön, on sen oltava avattavissa tai 
sen aukon pystysuorassa. Tiskin takana olevan henkilön kasvot valaistaan hyvin. Lisäksi 
huolehditaan, että molempien keskustelukumppanien kasvot ovat lähes samalla korkeudella. 

Palvelupisteen ääneneristykseen ja -vaimennukseen on myös kiinnitettävä huomiota. 
Palvelutiskillä otetaan huomioon asiakkaan yksityisyyden säilyminen sekä hyvät 
kuunteluolosuhteet. Sivuseinämät ja tiskin yläpuolella oleva, ääntä vaimentava katos voivat 
parantaa kuuluvuutta palvelutiskillä. Palvelutiskillä tarvitaan kuulolaitteen käyttäjiä varten 
kiinteä palvelupistesilmukka ja siitä kertova opaste. Lisäksi varmistetaan hyvä näköyhteys 
työntekijän kasvoihin. Kasvot valaistaan kommunikaation helpottamiseksi. 

Palvelutiskin takana seisovan henkilön kasvot eivät näy riittävästi huuliolukua (huulilta 
lukua) varten, jos hänen takanaan on ikkuna, joka aiheuttaa vastavalohäikäisyn. Tällaisessa 
tilanteessa ikkuna on peitettävä esimerkiksi kaihtimella. 

Palvelutiski varustetaan irtotuoleilla. Tavanomaisten tuolien (istuinkorkeus noin 450 mm) lisäksi 
tarvitaan myös tavallista korkeampia tuoleja (istuinkorkeus noin 550 mm). 

Palvelutiskin etuseinämään kiinnitetään keppiteline, jonka avulla kepit tai sauvat pysyvät 
pystyssä tiskillä asioitaessa. Tiskin etureunaan kiinnitetään myös koukku laukkua varten. 
Palvelutiskin etureunaan asennetaan yhtenäinen tukikaide 900 mm:n korkeudelle. 
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14. Vuoronumerojärjestelmän tulee antaa visuaalista ja kuultavaa palautetta. 
Vuoronumerojärjestelmässä tarvitaan numeronäytön äänimerkin lisäksi kuulutus ja 
palvelupisteen sijainnista kertova äänimerkki. Jonotusjärjestelmät eivät saisi olla 
pelkästään ääneen perustuvia. Vuoronumerolaitteen tulisi kertoa asiakkaan jonotusnumero 
äänitiedotuksena. 

15. Tilojen ja niiden ominaisuuksien suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaikenlaisiin 
käyttäjiin. Esim. vaatesäilytystiloissa sijoitetaan koukkuja 1200 mm, 1400 mm ja 1600 
mm:n korkeuksille niin, ettei niistä synny törmäysvaaraa, ja niiden läheisyyteen sijoitetaan 
erikorkuisia istumapaikkoja ja laskutasoja pukeutumisen helpottamiseksi. 

16. Leikkialue on varustettu välinein, joissa on liikkumista helpottavat materiaalit, muodot ja 
tummuuskontrastit. Keinujen ja muiden liikkuvien leikkivälineiden sijaintipaikka osoitetaan 
tummuus- ja materiaalikontrastilla, joka tuntuu jalalla tai valkoisella kepillä, päällysteen 
muuttumisella. Se ympäröidään suojarakennelmilla tai istutuksilla. Leikkivälineiden yhteydessä 
on oltava turva-alue, mikäli putoamiskorkeus ylittää 0,6 m (600 mm).

Kuva 19c Palvelutiskin mittoja. (RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö).19c

Kuva 19d Hyvä ratkaisu: Palvelutiskillä voi asioida sekä 
[1] seisten että [2] istuen. (Skanssin Monitori, Turku)

Kuva 19e Hyvä ratkaisu: Eri korkuiset pöydät ja tuolit 
soveltuvat useille erilaisille käyttäjille. (Monitoimitalo 
Ypsilon, Turku)

19d 19e

1

2
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Kuva 19f Hyvä ratkaisu: Ilmoittautumisautomaatin korkeus 
on helposti säädettävissä [1,2] eri korkeuksilla olevista 
säätöpainikkeista. (Keskushammashoitola, Turku)

Kuva 19g Hyvä ratkaisu: Palvelupisteen paikkanumero 
ilmoitetaan myös palvelupisteen yhteydessä [1]. 
Palvelupisteessä on induktiosilmukka, ja siitä ilmoitetaan 
SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla [2]. Palvelupiste 
on varustettu vaatekoukulla [3]. (Kauppatorin Monitori, 
Turun kaupunki, Turku)

19f

19g1

1

2

2

3

Kuvat 19h, 19i ja 19j Hyvä ratkaisu: Palvelupiste on korkeussäädettävä [1, 2, 3 ja 4].  
(Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku)

Kuva 19j Huono ratkaisu: Palvelua tarjoavien tiskien suunnittelussa ja toteutuksessa on aina huomioitava myös 
esteelliset asiakkaat. Palvelupisteen alaosan vapaata tilaa, jota tarvitaan esim. pyörätuolilla asioitaessa ei ole 
huomioitu palvelutiskin suunnittelussa. Vaikka tiskin tason korkeus olisikin vaadittavat 730–750 mm, esteellisten 
asiakkaiden ei voida olettaa lähestyä/käyttää tiskiä sivuttaissuunnassa, koska tällainen järjestely ei sovi heille 
liikuntaesteellisyyden tai muiden vaikeuttavien asioiden johdosta (Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku)

19h 19i 19j

1 2

3 4
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Kuva 19k Hyvä ja huono ratkaisu: Erillinen palvelua tarjoava tiski huomioi myös esteelliset asiakkaat [1]. 
Tämä ei kuitenkaan ideaali tilanne tasa-arvoista ja yhdenvertaista palvelua tarjottaessa. Palvelutason oikea 
korkeusasettelua on noin 730–750mm ja suositellut polvitilan mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm  
(tason alla lattiapinnasta tason alapintaan) ja syvyys 600 mm. (Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku)

Kuvat 19k, 19l, 19m ja 19n Hyvä ratkaisu: Infotiski Kauppatorin Monitorissa. Kaikkiin palvelupisteisiin  
on myös liitetty opastus. Opasteet aina kohokirjoituksella ja kohopiktogrammilla varustettuja.  
(Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku). 

Kuva 19o Hyvä ratkaisu: Tulevaisuudessa kuvassa olevalle näytölle [1] tulee myös reaaliaikaista infoa digitaalisesti. 
(Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku)

19k

19n

19l

19o

19m

1

1
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Kuva 19p Hyvä ratkaisu: Vuoronumerolaitteen eteen 
pääsee helposti myös pyörätuolilla [1]. (Kauppatorin 
Monitori, Turun kaupunki, Turku)

Kuva 19r Hyvä ratkaisu: Esteellisille asiakkaille 
on varattu oma rauhallisempi asiakaspäätepiste. 
(Kauppatorin Monitori, Turun kaupunki, Turku)

Kuva 19q Hyvä ratkaisu: Vuoronumerolaitteen 
yhteyteen on myös lisätty näkövammaisia varten 
avustuspainike. (Kauppatorin Monitori, Turun 
kaupunki, Turku)

Kuva 19s Hyvä ratkaisu: Monimuotoiset kalusteet 
palvelevat laajaa asiakaskuntaa. (Kauppatorin 
Monitori, Turun kaupunki, Turku)

19p

19r

19q

19s

1



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 165

20 Akustiikka

©Turun kaupunki

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
12 § 1 mom Kokoontumistilat
Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa 
vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on 
oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Ulkokulkuväylien ääniympäristöä voidaan rauhoittaa kasvillisuuden oikealla valinnalla ja 

sijoittelulla. Ei suositella kuitenkaan päiväkoteihin, eikä kouluympäristöihin. 

2. Väärän tyyppinen tai väärin sijoitettu vaimennusmateriaali vaikeuttaa kuulovammaisten 
henkilöiden puheen ymmärtämistä. 

3. Peittoääniä ei saa koskaan käyttää le-tiloissa. 

4. Sopivasti vaimennettu tila auttaa näkövammaisten henkilöiden tilan hahmottamista ja 
suunnistautumista. 

5. Asiakaspalvelutilat varustetaan palvelupistesilmukoilla. (Kts. kuva 20a)

Kuva 20a Hyvä ratkaisu: Palvelupisteessä on 
induktiosilmukka, ja siitä ilmoitetaan SFS-EN 60118-4 
mukaisella symbolilla. (Toimeentulotuen neuvonta,  
Turun kaupunki, Turku)

Kuva 20b Huono ratkaisu: Suuret avonaiset tilat 
ilman sopivaa vaimennusta ovat helposti kaikuvia, 
mikä vaikeuttaa näkövammaisen tilan hahmottamista. 
(Turun kaupungin pääkirjasto, Turku)

20a 20b
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21 Induktiosilmukka

©Qlu Oy

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
12 § 1 mom Kokoontumistilat
Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa 
vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on 
oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
Induktiosilmukka kuulovammaisen apuvälineenä on laite, joka siirtää äänen sähkömagneettisen 
kentän välityksellä kuulolaitteen vastaanottokelaan. Induktiosilmukka voi olla suuren konserttisalin 
tai auditorion kattava, useammasta silmukasta ja vahvistimesta koostuva järjestelmä, tai 
ainoastaan yhden hengen käyttöön tarkoitettu tyynysilmukka.

Induktiosilmukka merkitään SFS-EN 60118-4 mukaisella symbolilla sekä kuuluvuusaluekartalla. 
Esimerkiksi oveen tai oven viereen asennettavan tarramerkin koon ja värin voi valita ympäristöön 
sopivaksi, mutta tilan käyttäjäkunta tulee ottaa huomioon siten, että myös näkövammaiset ja 
pyörätuolin käyttäjät pystyvät havaitsemaan merkin ja kartan helposti (mm. vahvat kontrastit 
ja tarpeeksi matala sijoittaminen, kohokirjoitus). (Kts. kuva 21a, b, c ja d) Ulkokulkuväylien 
ääniympäristö on rauhoitettava kasvillisuuden oikealla valinnalla ja sijoittelulla. Induktiosilmukka 
pitää pyrkiä sijoittamaan jo rakennusvaiheessa rakenteiden sisälle.

Laitteen käyttö ei saa vaatia ylimääräisiä toimenpiteitä ja on oltava aina toimintavalmiina. 
Induktiosilmukan ja myös palvelupistesilmukan pitää täyttää SFS-EN 60118-4:2014 standardin 
vaatimukset. 
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Palvelupistesilmukka: Asiakaspalvelijan äänen pitää siirtyä puhujan mikrofonista suoraan 
kuulolaitteeseen ilman ympäristön aiheuttamia häiriöitä. Silmukan kautta puhe ei saa kuulua 
sellaiselle alueelle, mihin palvelupisteessä normaalilla äänenvoimakkuudella käyty keskustelu ei 
kuuluisi akustista tietä. Noin 1000 mm välein tehdyissä palvelupisteissä vaimentuma saa kahden 
pisteen kuuntelupisteiden (silmukan keskellä, istumakorkeudella) olla noin 25 dB–30 dB.

Toimivan äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmän luomiseen induktiosilmukkajärjestelmän 
(myöhemmin induktiosilmukka) avulla on seuraavat vaihtoehdot:

 y Kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä, joka sisältää kiinteästi asennetun induktiosilmukka-
antennijohdon (myöhemmin antennijohto), sekä toimivan äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmän. 
Kiinteä induktiosilmukka soveltuu tiloihin, joissa järjestetään säännöllisesti yleisötapahtumia, tai 
induktiosilmukkaa käytetään muusta syystä usein. Kiinteän induktiosilmukan sovellus on kiinteästi 
asennettu palvelusilmukka, jonka kuuluvuusalue kattaa yhden palvelupisteen.

 y Kiinteään induktiosilmukan laitteistoon on kuuluttava: Induktiosilmukkavahvistin, mikseri, 
langattoman mikrofonin vastaanotin, langaton käsimikrofoni, langallisen mikrofonin vastaanotto, 
langallinen mikrofoni pöytätelineellä tai langallinen päämikrofoni, silmukkakaapeli joka sovitettava 
tilaan ja sen ominaisuuksiin, toimintaan tarvittavat muut audiokaapelit, varmistettava laitteen 
liitettävyys ulkoisiin kaiuttimiin.

 y Kiinteästi asennettu antennijohto ja siirrettävä äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmä, 
jolloin järjestelmän käyttövalmiiksi saaminen edellyttää toimivan kannettavan äänentoisto- 
ja äänensiirtojärjestelmän (vahvistin ja mikrofonit) liittämisen toimintakuntoiseen kiinteästi 
tilaan asennettuun antennijohtoon sekä vahvistimen säätämisen. Soveltuu tiloihin, joissa 
induktiosilmukkaa käytetään säännöllisesti.

 y Kiinteään induktiosilmukan laitteistoon on kuuluttava: Induktiosilmukkavahvistin, mikseri, 
langattoman mikrofonin vastaanotin, langaton käsimikrofoni, langallisen mikrofonin vastaanotto, 
langallinen mikrofoni pöytätelineellä tai langallinen päämikrofoni, silmukkakaapeli joka sovitettava 
tilaan ja sen ominaisuuksiin, toimintaan tarvittavat muut audiokaapelit, varmistettava laitteen 
liitettävyys ulkoisiin kaiuttimiin. Siirrettävä äänentoistojärjestelmä on hyvä varustaa aktiivikaiuttimet 
tarvittavine asennusjohtoineen, että yleinen kuuluvuus myös varmistuu samaa laitteistoa 
käyttämällä.

 y Siirrettävästä induktiosilmukka-antennijohdosta ja äänentoisto- ja siirtojärjestelmästä 
(vahvistin ja mikrofoni) koostuva kokonaisuus, jolloin myös antennijohto asetellaan 
tilaan ennen käyttöä. Myös siirrettävän induktiosilmukkajärjestelmän tulee tuottaa 
induktiosilmukkastandardissa määritellyt laatukriteerit täyttävä signaali. Siirrettävä induktiosilmukka 
on tarkoitettu ainoastaan tilapäiskäyttöön. Sillä ei voi korvata kiinteää asennusta tiloissa, 
joissa induktiosilmukkaa tarvitaan usein tai säännöllisesti tai jonne se on määräysten mukaan 
asennettava. Pienemmissä tiloissa ja keskusteluyhteyksissä voidaan käyttää myös siirrettävää 
palvelupistesilmukkaa.

 y Esteettömyysasetuksen mukainen äänensiirto- ja äänentoistojärjestelmä toteutetaan ensisijaisesti 
kiinteällä induktiosilmukka-antennijohdolla ja siihen liitettävällä kiinteällä tai siirrettävällä 
äänensiirtojärjestelmällä. 

 y Ylikuuluminen viereisiin tiloihin estetään vaihesiirtojärjestelmällä. Kaikki kiinteät 
äänentoistojärjestelmät on varustettava induktiosilmukkajärjestelmillä. Induktiosilmukkaa ei saa 
korvata muilla äänensiirtojärjestelmillä tai esimerkiksi mobiilisovelluksiin perustuvalla järjestelmällä 
kuin poikkeustapauksissa perustelluista syistä.
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1. Jokaisessa toimipisteessä asennetaan kiinteä induktiosilmukka vähintään yhteen yli 10 hengen 
neuvottelutilaksi suunniteltuun tilaan. Neuvottelutila, johon induktiosilmukka asennetaan, 
valitaan ensisijaisesti asiakaskäytössä olevista neuvottelutiloista, jos toimipisteessä on 
sellaisia. Kiinteä induktiosilmukka asennetaan myös esimerkiksi kaupunginhallituksen 
istuntosaliin sekä lautakuntien kokoushuoneisiin.

2. Auditorioihin, juhlasaleihin, teattereihin, konserttisaleihin ja liikuntahalleihin asennetaan myös 
kiinteä induktiosilmukka. Näissä tiloissa silmukan kuuluvuusalueen tulee kattaa sekä katsomot 
että esiintyjien ja käyttäjien tilat. Lisäksi kiinteä induktiosilmukka asennetaan monitoimihallien 
ja uimahallien katsomoihin. 

3. Suurten ihmismäärien käyttämien julkisten tilojen sekä terveys- ja hyvinvointikeskusten, 
seniorikeskusten ja sairaaloiden yleisölle tarkoitetuissa hisseissä tulee olla induktiosilmukat, 
jotka on liitetty hissin hälytysjärjestelmään. Suuren ihmismäärien käyttämiä julkisia tiloja ovat 
esimerkiksi joukkoliikenneterminaalit ja kauppakeskukset. Joukkoliikenneterminaalien ja 
matkustajalaitureiden informaatiopisteet sekä asemahallien näyttötaulujen edusta varustetaan 
induktiosilmukoilla, jolloin mahdollinen poikkeustilainformaatio on myös kuulovammaisten 
ajantasaisesti saavutettavissa. 

4. Kaikki kokoontumistilat, joissa on äänentoistojärjestelmä, varustetaan induktiosilmukalla. (Kts. 
kuvat 21a, b ja c)

5. Kouluissa ja päiväkodeissa (uudet ja peruskorjatut) kiinteä induktiosilmukka 
asennetaan seuraaviin tiloihin:

 – Kokoontumistilat, joissa on sähköinen äänentoisto (esim. monitoimisali, juhlasali, ravintola 
ja iltakäytössä olevat tilat).

 – Vähintään yksi joustavan oppimisympäristön kuuntelualueista, johon toteutetaan 
sähköinen äänentoisto. Kuuntelualueet suunnitellaan arkkitehtisuunnitelmassa olevien 
oppimisalueiden määrittelyn perusteella.

6. Kiinteästi asennettu antennijohto ja siirrettävä äänentoisto- ja äänensiirtojärjestelmä 
asennetaan kouluissa ja päiväkodeissa (uudet ja peruskorjatut) seuraaviin tiloihin:

 – Musiikkiluokka

 – Alueellisesti palveluverkon ja asukaskäytön perusteella tarkoituksenmukaisiksi määritellyt 
aineopetuksen esteettömät työskentelypisteet (esimerkiksi käsityöluokka, kotitalouden 
oppilaskeittiö, kemian laboratorio).

7. Siirrettävää induktiosilmukka-antennijohdosta ja äänentoisto- ja siirtojärjestelmästä 
(vahvistin ja mikrofoni) koostuvaa kokonaisuutta tai siirrettävää palvelupistesilmukkaa 
voidaan käyttää kouluissa ja päiväkodeissa (uudet ja peruskorjatut) seuraavissa tiloissa:

 – Mahdollinen neuvontapiste

 – Neuvottelutiloissa, joissa ei ole kiinteää induktiosilmukkaa.

 – Oppilashuollon tiloissa tai oppimisympäristöissä, joissa ei ole kiinteää induktiosilmukkaa.

 y Kaikkiin asiakaspalvelupisteisiin asennetaan kiinteä palvelupistesilmukka kohde 
arvioinnin mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää siirrettävää palvelupistesilmukkaa. 
Asiakaspalvelupisteitä on esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavissa tiloissa, 
kirjastoissa, liikuntatiloissa ja esiintymistiloissa. Suositeltavaa on varustaa palvelupiste myös ns. 
kommunikaattorilla. Kommunikaattori on niitä henkilöitä varten, joilla kuulo on alentunut, mutta 
joilla ei ole käytössään kuulolaitetta.
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 y Seniorikeskusten kaikki kokoontumistilat, juhla- ja liikuntatilat, ravintolat ja vierailijoita 
palvelevat infopisteet sekä ryhmäkotien yhteistilat varustetaan induktiosilmukalla ja kiinteällä 
äänentoistojärjestelmällä.

 y Kehitysvammaisten ryhmäkotien ja asuntoryhmien yhteistilat sekä päivätoimintatilojen 
kokoontumistilat, ryhmätyö- ja pienryhmätilat varustetaan kiinteällä 
induktiosilmukkajärjestelmällä.

 y Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottohuoneissa käytäviä keskusteluja varten varaudutaan 
siirrettävällä induktiosilmukkajärjestelmällä tai siirrettävällä palvelupistesilmukalla. Mikäli tilan 
koko tai muut ominaisuudet eivät mahdollista hyviä kuunteluolosuhteita kuulovammaisille 
henkilöille, tila pitää varustaa induktiosilmukalla tai muulla äänensiirtojärjestelmällä, vaikka 
kiinteää äänentoistojärjestelmää ei olisikaan.

 y Väistötiloihin esimerkiksi väistökoulutilat hankitaan aina kokonaan siirrettävä 
induktiosilmukka-antennijohdosta ja äänentoisto- ja siirtojärjestelmästä (vahvistin ja 
mikrofoni) koostuvaa kokonaisuus + palvelupisteinduktiosilmukka kokonaisuus, kun 
väistötilojen käyttö on maksimissaan viisi vuotta.

Induktiosilmukkamalleina/ratkaisuina esimerkiksi seuraavat tuotteet tai vastaavat tuotteet:

 – Kokonaan siirrettävä induktiosilmukka-antennijohto ja äänentoisto- ja siirtojärjestelmä 
(vahvistin ja mikrofoni): Opus LDP1.0M

 – Palvelupisteinduktiosilmukka kokonaisuus:  
Contacta / Portable Loop – IL-PL20-2, tarvittavine oheislaitteineen. 
Oheislaitteet: Small Boundary Microphone – IL-PL30, Portable Loop Shelf - IL-PL26

Kuva 21a Induktiosilmukka: Induktiosilmukan 
avulla kuulokojeen käyttäjä voi kuunnella 
vahvistettua ääntä ilman taustamelua. 

Tämä symboli on ETSI-standardisymboli. Sen voi 
tilata painokelpoisena kuvana Kuuloliiton kautta. 

(Kulttuuria kaikille -palvelu, Yhdenvertaisen 
kulttuurin puolesta ry, Helsinki)

Kuva 21b Hyvä ratkaisu: Juhlasali on 
varustettu induktiosilmukalla.  
(Turun suomalinen yhteiskoulu, Turku)

21a

21b
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Kuva 21d Hyvä ratkaisu: Monitoimitila on varustettu induktiosilmukalla. 
Kuuluvuuskartta helpottaa hyvän kuuluvuusalueen löytämistä. 

Huono ratkaisu: Kuuluvuuskartta osoittaa, että tilassa olisi tasainen 
hyvän ja laadukkaan kuuluvuuden alue, joka on realistisesti mahdoton 
saavuttaa. Kuuluvuuskartta ei siis ole luotettava. 

(Monitoimitalo Ypsilonin, Turku). 

Kuva 21e Hyvä ratkaisu: Kuuluvuuskartassa erottuu 
selkeästi erilaiset kuuluvuusalueet ja myös yhteystiedot 

(Qlu Oy, Paavalin kirkko, Helsinki)

21d

21e

Kuva 21c Hyvä ratkaisu: 
Palvelupisteessä on induktiosilmukka, 
ja siitä ilmoitetaan SFS-EN 60118-4 
mukaisella symbolilla. 

(Toimeentulotuen neuvonta,  
Turun kaupunki, Turku)

21c
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 y Äänimajakka: Äänimajakat sijoitetaan yleensä rakennuksissa äänimajakoita 
päätöksentekopisteisiin eli esimerkiksi pääsisäänkäynneille. Äänimajakka sijoitetaan oven 
yläpuolelle esimerkiksi tärkeimpien tilojen sisäänkäynneille, wc-tiloihin, palvelupisteille, 
opasteille. Äänimajakan mahdollisesta sijoittamisesta kohteeseen kannattaa keskustella 
esteettömyyskoordinaattorin kanssa suunnitteluvaiheessa. 

 y Äänimajakka on erityisen tärkeä hisseille ja pysähdystasoilla. Tarvittaessa myös portaikkoihin, 
infoon ja kohokartoille voidaan asentaa äänimajakoita. Kohteen esteetön toimivuus huomioiden 
itse hissi pitäisi aina varustaa pysähdystasolle saapumisesta ilmoittavalla synteettisellä ääni-
ilmaisimella. (Kts. kuva 21f)

 y Äänimajakoita käytetään myös julkisen tilan hisseissä. Hisseihin on hyvä, ja vähintään 
erityiskohteissa pitää, asentaa aina erikseen ääneen tai puheopastukseen perustuva 
kerrosilmoitusjärjestelmä, joka kertoo hissin kulkusuunnan ja ilmoittaa hissin saapumisesta 
valittuun kerrokseen. Äänimajakoissa on huomioitava laitteen säädettävyys. 

 y Induktiosilmukkasuunnittelussa kannattaa huomioida Helsingin kaupungin vuonna 2020 luoma 
suunnitteluopas soveltuvin osin. Helsingin kaupungin julkaisemaan oppaaseen on koottu 
induktiosilmukkaan liittyviä esteettömyysvaatimuksia.  
Opas: www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Induktiosilmukkaopas.pdf

Kuva 21f Hyvä ratkaisu: Sisäänkäyntien yhteyteen asennetut äänimajakat ovat osa hyvää esteettömyys ja 
saavutettavuus suunnittelua. 

Äänimajakka palvelee saavutettavuutta näkörajoitteisille ja sokeille esim. Helsingissä keskuskirjasto Oodin 
sisäänkäynnillä. Äänisisältö on suunniteltu niin, että äänilähde on mahdollisimman helppo paikallistaa muusta 
kaupungin hälinästä, jota riittää Oodin ympärillä. (Kuva: Helsingin kaupunki / Emma-Lotta Tynkkynen.)

21f

https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Induktiosilmukkaopas.pdf
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22 Erityiskohteet

©Turun kaupunki

22.1 Päiväkoti ja koulu

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
11 § Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa
Muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja 
uima-allastiloista osan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. Liikkumis- ja 
toimimisesteisille henkilöille soveltuvat tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella. Jos 
rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille soveltuvista 
tiloista on oltava turvahälytysyhteys valvontaan.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään uimahalli-, kylpylä-, palvelukeskus-, oppilaitos- ja 
muussa vastaavassa rakennuksessa vähintään yhtä puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava 
käyttää liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön ja hänen avustajansa sukupuolesta riippumatta.

12 § Kokoontumistilat
Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa 
vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on 
oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.

Jos 1 momentissa tarkoitetussa tilassa on kiinteät istuimet, esteettömien sisääntuloväylien 
on johdettava useammalle kuin yhdelle istuinriville, ja niille on sijoitettava riittävä määrä 
pyörätuolipaikkoja.
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 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
7 § 2 mom Kaide
Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. 
Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn 
mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei 
ole putoamisvaaraa.

Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 millimetrin mittainen kuutio.

9 § 1 mom Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien 
huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on 
oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on 
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

15 § Turvavarusteet
Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä 
turvaratkaisuilla ja -varusteilla.

Asunnoissa ja muissa lasten käyttämissä tiloissa ikkunoihin ja muihin aukkoihin, joissa 
voi olla putoamisen vaara, on oltava rajoittimet, jotka sallivat enintään 100 millimetrin 
helppokäyttöisen avautuman. Varatienä käytettävän ikkunan rajoittimen on kuitenkin oltava 
aikuisen helposti vapautettavissa.

Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä muiden rakenneosien on oltava myös 
hätätilanteessa käyttökelpoisia.

Varatien pystysuuntaisen luukun tai ikkunan vapaan aukon on oltava korkeudeltaan vähintään 
600 millimetriä ja leveydeltään 500 millimetriä, kuitenkin näiden summan on oltava vähintään 
1 500 millimetriä. Vaakasuuntaisen luukun aukon on oltava vähintään 600 x 600 millimetriä.

17 § Leikki- ja oleskelualueet
Piha-alueiden jyrkät, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään 
kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyydessä on 
osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoamista 
vaimentavalla alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu 
tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein.

Leikkivälineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua 
vaimentava.

JATKUU 
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18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen
Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä 
rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen 
katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen. 
Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
Kaikki Turun kaupungin esteettömyysohjeistuksen soveltuvat kohdat otetaan huomioon päiväkotien 
ja koulujen suunnittelussa.

Koulujen ja päiväkotien suunnittelussa huomioidaan myös Helsingin vuonna 2020 luoma 
suunnitteluopas tarkistuslistoineen soveltuvin osin. 

Helsingin kaupungin julkaisemaan oppaaseen on koottu koulun ja päiväkodin eri tiloihin liittyviä 
esteettömyysvaatimuksia. Opas on tarkoitettu luettavaksi rinnan ympäristöministeriön oppaan 
Esteetön rakennus ja ympäristö kanssa.

Opas: www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-kouluissa-paivakodeissa.pdf

Tarkistuslistat:  
www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteettomyys_kouluissa.pdf
www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteettomyys_paivakodeissa.pdf

 Erityishuomiota kannattaa kiinnittää myös  
 seuraaviin alla oleviin kohtiin: 

Kulkuväylät 
1. Opasteet pyritään sijoittamaan lapsille suunnitelluissa tiloissa 1000-1200 mm:n korkeudelle 

täysikasvuisen henkilön katselukorkeuden (1400-1600 mm) lisäksi. 

2. Suuret lasipinnat on hyvä kontrastimerkitä aina 1400-1600 mm:n korkeudelle sekä lapsia 
varten noin metrin korkeudelle lattiasta. 

3. Jos kulunvalvontajärjestelmään sisältyy ovikamera, se on hyvä sijoittaa sellaiselle korkeudelle, 
että täysikasvuisen henkilön lisäksi lapsi näkyy valvomon kuvaruudussa. 

4. Oven liiketunnistimien tulisi reagoida täysikasvuisen henkilön lisäksi lapsiin. Myös muut 
oven avaamislaitteet sijoitetaan myös lasten ulottuville. Laitteet sijoitetaan 900–1100 mm:n 
korkeudelle oven avautumispuolelle. 

5. Tilavat tuulikaapit ja kuraeteiset ovat erityisen tärkeitä lapsille suunnatuissa kohteissa.  
(Kts. kuva 22.1c)

https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-kouluissa-paivakodeissa.pdf
https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteettomyys_kouluissa.pdf
https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/Tarkistuslistat_esteettomyys_paivakodeissa.pdf
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Ulkoilutilat 
1. Leikkialueiden välinekokonaisuuksien pitäisi tukea ja helpottaa liikkumista esimerkiksi tarkoin 

valittujen materiaalien, muotojen ja tummuuskontrastien avulla. 

2. Leikkialueella on voitava liikkua ja toimia myös pyörätuolilla. 

3. Liikkuvien leikkivälineiden sijaintipaikka on hyvä osoittaa tummuus- ja materiaalikontrastein, ja 
ympäröidään suojarakennelmilla tai istutuksilla. 

Tasoerot 
Käsijohteet tulisi olla kahdella korkeudella, joista noin 700 mm:n korkeus soveltuu lapsille. 
Pääasiassa lapsille tarkoitettu käsijohde tulisi olla noin 25 mm halkaisijaltaan.

Kalusteet ja varusteet 
1. Vaatepuut ja vaatekoukut tulisi sijoittaa useille korkeuksille, jotta myös lapset ylettävät niihin. 

Sopiva korkeus lapsille on 1100–1400 mm. (Kts. kuvat 22.1a ja 22.1b)

2. Kouluissa ja päiväkodeissa kiinteä induktiosilmukka asennetaan seuraaviin tiloihin:

 – Kokoontumistilat, joissa on sähköinen äänentoisto (esimerkiksi monitoimisali, juhlasali, 
ravintola ja iltakäytössä oleva tilat).

 – Neuvontapiste

 – Vähintään yksi joustavan oppimisympäristön kuuntelualueista, johon toteutetaan 
sähköinen äänentoisto. Kuuntelualueet suunnitellaan arkkitehtisuunnitelmassa olevien 
oppimisalueiden määrittelyn perusteella.

 – Musiikkiluokka

 – Alueellisesti palveluverkon ja asukaskäytön perusteella tarkoituksenmukaisiksi määritellyt 
aineopetuksen esteettömät työskentelypisteet (esimerkiksi käsityöluokka, kotitalouden 
oppilaskeittiö, kemian laboratorio).

 – Lisäksi kouluihin ja päiväkoteihin varataan yksi siirrettävä induktiosilmukkajärjestelmä 
käytettäväksi tarpeen mukaan esimerkiksi neuvottelutiloissa, oppilashuollon tiloissa tai 
oppimisympäristöissä, joissa ei ole kiinteää induktiosilmukkaa.

Kuva 22.1a Hyvä ratkaisu: [1, 2] Lasten käyttöön 
tarkoitetut vaatekoukut ovat lapsille sopivalla korkeudella. 
(Topeliuksen koulu, Turku)

Kuva 22.1b Hyvä ratkaisu: Naulakoita on hyvä olla 
eri tasoilla eri-ikäisille ja -kokoisille lapsille.  
(Halisten päivähoito, Turku)

1

2

22.1a 22.1b
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Kuva 22.1c Hyvä ratkaisu: Kuraeteinen on tilava. (Syvälahden päivähoito, Turku) 

Kuva 22.1d Hyvä ratkaisu: Lapsille suunnatussa kohteessa on eri korkeuksilla 
olevia käsienpesualtaita. Käsipaperitelineet ovat myös eri korkeuksilla ja suoraan 
niiden alapuolella on seinään kiinnitetyt kiinteät roska-astiat. Roska-astian ja 
käsipaperitelineen välissä on sopiva tila molempien kalusteiden käyttämiseen 
(suositellaan 350 mm:n korkeutta niiden välissä). Wc-tilassa on myös runsaasti tilaa. 
(Tallimäen päiväkoti, Turku)

22.1c

22.1d
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22.2 Leikkialue

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
7 § 2 mom Kaide
Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on pääsy. 
Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 metrin korkeudelle tasanteen tai 
askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn 
mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei ole pääsyä tai joissa ei ole 
putoamisvaaraa.

Porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 millimetrin mittainen kuutio.

9 § 1 mom Käsijohde
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syöksyä. 
Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon 
ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava 
turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava 
yhtenäisenä välitasanteella.

JATKUU 

©Turun kaupunki
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17 § Leikki- ja oleskelualueet
Piha-alueiden jyrkät, yli 0,7-metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään kaksiasuntoisten 
asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyydessä on osoitettava 
tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoamista vaimentavalla 
alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu 
tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein.

Leikkivälineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja iskua 
vaimentava.

18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen
Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä 
rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen 
katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen. 
Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Leikkialueella on hyvä huomioida erityisesti liikkumisesteiset, näkövammaiset ja allergiset 

henkilöt. 

2. Kulkuväylien tulisi olla vähintään 1500 mm leveitä ja pääväylät 1800 mm leveitä, jolloin kaksi 
pyörätuolia mahtuu kohtaamaan toisensa. 

3. Opasteet tulisi sijoittaa lapsille suunnitelluissa tiloissa 1000-1200 mm:n korkeudelle 
täysikasvuisen henkilön katselukorkeuden (1400-1600 mm) lisäksi. 

4. Suuret lasipinnat tarvitsevat aina kontrastimerkinnät 1400-1600 mm:n korkeudelle. Lapsia 
varten on hyvä asentaa lisäkontrastimerkinnät noin metrin korkeudelle lattiasta. 

5. Leikkialueiden välinekokonaisuuksien pitäisi tukea ja helpottaa liikkumista esimerkiksi tarkoin 
valittujen materiaalien, muotojen ja tummuuskontrastien avulla.  

6. Leikkialueella on hyvä luoda mahdollisuuksia toimia myös pyörätuolilla. 

7. Myös leikkimökkeihin pitäisi olla pääsy myös pyörätuolilla. 

8. Liikkuvien leikkivälineiden sijaintipaikka on hyvä osoittaa tummuus- ja materiaalikontrastein, ja 
ympäröidään suojarakennelmilla tai istutuksilla. (Kts. kuvat 22.2f ja 22.2g)

9. Kasvillisuudella rajaaminen suojaa myös hälyltä, tuulelta ja pölyltä ja toimii näkösuojana. 
Huomioitava on, ettei valita myrkyllisiä, allergisoivia tai piikillisiä kasveja. 

10. Keinueläimissä tulisi olla selkänoja ja jalkatuet, ja keinuissa ja karuselleissa tulisi olla 
turvaistuimia myös isommille.

11. Värejä tulisi käyttää välineiden eri osien ja kokonaisuuksien hahmottamisen helpottamiseksi.
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12. Käsijohteet tulisi olla kahdella korkeudella, joista noin 700 mm:n korkeus soveltuu lapsille. 
Pääasiassa lapsille tarkoitettu käsijohde tulisi olla noin 25 mm halkaisijaltaan. 

13. Käsijohteet ja erilainen pintamateriaali ohjaavat liukumäestä takaisin portaille tai luiskalle. 

Kuva 22.2a Hyvä ratkaisu: Leikkialueella on erilaisia 
keinuja. (Pääskyvuoren koulu, Turku)

Kuva 22.2c Hyvä ratkaisu: [1] Liukumäki päättyy alle 
100 mm:n korkeudelle maanpinnasta. (Parolanpolun 
päivähoito, Turku)

Kuva 22.2e Hyvä ratkaisu: [1] Kiipeilytelineen alla on 
turva-alusta. (Nummenpakan koulu, Halisten yksikkö, 
Turku)

Kuva 22.2b Hyvä ratkaisu: Leikkialueella on erilaisia 
keinuja. (Ispoinen-Petreliuksen päivähoito, Turku)

Kuva 22.2d Hyvä ratkaisu: Liukumäen leveys on 
100 cm, jolloin lapsen kanssa voi liukua avustaja. 
(Ispoinen-Petreliuksen päivähoito, Turku)

Kuva 22.2f Hyvä ratkaisu: [1] Keinujen alue on 
ympäröity suoja-aidalla. (Hannunniitun koulu, Turku)
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Kuva 22.2g Hyvä ratkaisu: [1] Keinujen alla turva-alusta, 
joka rajaa alueen väri- ja tuntokontrastilla (alusta on 
koholla ja alustan materiaali poikkeaa ympäristöstään).    
(Pansion koulu, Turku)

Kuva 22.2i Hyvä ratkaisu: Esteettömän karusellin 
kyytiin pääsee myös pyörätuolilla. (Uittamon esteetön 
leikkikenttä, Turku)

Kuva 22.2k Hyvä ratkaisu: Leikkikentällä on pöytä-
penkki-ryhmä, jonka pöytä on pidennetty niin, että sen 
ääreen pääsee myös pyörätuolilla. (Uittamon esteetön 
leikkikenttä, Turku)

Kuva 22.2h Hyvä ratkaisu: [1] Hiekkalaatikolla on 
mahalauta, jolla lapsi voi maata ja ylettää hiekkaan. 
[2] Hiekkapöydän ääreen pääsee pyörätuolilla. 
(Uittamon esteetön leikkikenttä, Turku)

Kuva 22.2j Hyvä ratkaisu: Leikkikentällä on 
leikkialue, jolle pääsee luiskaa pitkin myös 
pyörätuolilla. Tällä leikkialueella on suurikontrastisia 
värikkäitä ja tunnusteltavia osia. (Uittamon esteetön 
leikkikenttä, Turku)
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22.3 Vanhat rakennukset

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
2 § Rakennukseen johtava kulkuväylä
Rakennukseen on oltava vähintään 1200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, 
joka palvelee rakennuksen käyttöä. 

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä 
on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä 
varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Tässä 
momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän 
kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava 
vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen. 
Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1500 millimetriä pitkä vaakasuora tasanne. 
Luiskan kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintään 1 000 
millimetriä, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään kahdeksan prosenttia. Tällöin 
yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 millimetriä, jonka jälkeen kulkuväylällä 
on oltava vaakasuora vähintään 2 000 millimetriä pitkä välitasanne. Ulkotilassa luiska saa 
kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi prosenttia vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan 

JATKUU 
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luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, käsijohteesta ja muusta putoamisen ja harhaan 
astumisen estämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla 
annetussa asetuksessa.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niistä riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, 
on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Tällaisen autopaikan on 
oltava vähintään 3 600 millimetriä leveä ja vähintään 5 000 millimetriä pitkä ja se on merkittävä 
liikkumisesteisen henkilön tunnuksella. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, 
paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

3 § Rakennuksen sisäänkäynti
Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä 
esteestä on oven ulkopuolella oltava vähintään 400 millimetriä.

Ulko-oven edessä olevan tasanteen on oltava vähintään 1 500 millimetriä leveä ja vähintään 
1500 millimetriä pitkä.

5 § Rakennuksen sisäinen kulkuväylä
Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen sisäisen kulkuväylän ja asuinrakennuksen yleisten 
tilojen sisäisen kulkuväylän on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton.

Jos 1 momentissa tarkoitettu kulkuväylä on leveydeltään alle 1 500 millimetriä, kulkuväylällä on 
oltava vähintään 15 metrin välein kääntymistila, jonka halkaisija on vähintään 1 500 millimetriä.

8 § Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa
Jos muussa rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa oleva tasoero on pienempi kuin 
rakennuksen kerroskorkeus, tasojen välillä on oltava portaiden lisäksi yhteys joko 2 §:n 2 
momentissa säädetyn mukaisella luiskalla taikka 7 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisella 
hissillä tai muulla kiinteästi asennetulla pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjälle soveltuvalla henkilöiden nostoon tarkoitetulla laitteella. Jos tasoero on yhtä suuri 
kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä 7 §:n 3 momentissa 
säädetyn mukaisella hissillä.

Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Vanhojen rakennuksien esteettömyysratkaisujen suunnittelussa on aina otettava yhteyttä 

esteettömyyskoordinaattoriin.

2. Esteellisissä ja vaikeissa kohteissa toimiva, selkeä ja ymmärrettävä opastus on erityisen 
tärkeää. (Kts. kohta Opastus ja Opasteet)

3. Turun kaupungin kohteissa ja ympäristöissä on käyttävä aina vuonna 2020 käyttöön tullutta 
Turun kaupungin opastuskonseptia. Tarkempaa tietoa opastuskonseptista ja sen käytöstä saa 
esteettömyyskoordinaattorilta ja projektipäällikkö Riikka Niemelältä riikka.niemela@turku.fi.

4. Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti 
vaihtoehtoiselle esteettömämmälle sisäänkäynnille opastetaan saapumissuunnasta ja 
pääsisäänkäynniltä. Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin olisi hyvä olla käytettävissä yhtä itsenäisesti 
kuin varsinaisen pääsisäänkäynnin.
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5. Jos hissiyhteyden toteuttaminen vanhaan rakennukseen on mahdotonta, suositellaan 
kevythissiä tai tasonostinta. Porrasnostimen käyttöä ei suositella.

6. Jokainen kohde on erilainen ja siksi tällaisissa kohteissa on esteettömyys huomioitava 
rakennusta kunnioittaen.

7. Kokemusasiantuntijoiden mukaanotto jo suunnitteluvaiheessa myös suositeltavaa.

Kuva 22.3a Sisäänkäynnille on tehty luiska. 
(Apteekkimuseo, Turku). Luiskasta puuttuvat 
molemminpuoliset käsijohteet.

Kuva 22.3c Korkea kynnys on merkitty huomiovärein. 
Historiallisessa rakennuksessa pitää huomiota vaativat 
asiat hoitaa paremmin ja rakennusta kunnioittaen.  
(Turun linna, Turku)

Kuva 22.3b [1] Esteetön sisäänkäynti on toteutettu 
erikseen, koska pääsisäänkäynnistä oli mahdotonta 
tehdä esteetöntä. (Turun linna, Turku)
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22.4 Ulkoilmakohteet

Lainsäädäntö

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)  
2 § Rakennukseen johtava kulkuväylä
Rakennukseen on oltava vähintään 1200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, 
joka palvelee rakennuksen käyttöä. 

Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä 
on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä 
varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. Tässä 
momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän 
kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan 
tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava 
vähintään 50 millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen. 
Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1500 millimetriä pitkä vaakasuora tasanne. 
Luiskan kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintään 1 000 
millimetriä, luiskan kaltevuus saa kuitenkin olla enintään kahdeksan prosenttia. Tällöin 
yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 millimetriä, jonka jälkeen kulkuväylällä 
on oltava vaakasuora vähintään 2 000 millimetriä pitkä välitasanne. Ulkotilassa luiska saa 
kuitenkin olla kaltevuudeltaan yli viisi prosenttia vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan 
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©Turun kaupunki



Esteettömyysohjeistus – Turun kaupunki ─ 186

luiskaan verrattavassa kunnossa. Kaiteesta, käsijohteesta ja muusta putoamisen ja harhaan 
astumisen estämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 117 d §:n 2 momentin nojalla 
annetussa asetuksessa.

Jos rakennusta varten on autopaikkoja, niistä riittävän määrän, kuitenkin vähintään yhden, 
on oltava tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön. Tällaisen autopaikan on 
oltava vähintään 3 600 millimetriä leveä ja vähintään 5 000 millimetriä pitkä ja se on merkittävä 
liikkumisesteisen henkilön tunnuksella. Tässä momentissa säädetty ei koske omakotitaloa, 
paritaloa eikä kaupunkipientaloa.

 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen  
 käyttö turvallisuudesta (1007/2017) 
16 § Ajoväylä ja pysäköintialue
Tontin ja rakennuspaikan ajoväylä ja pysäköintialue on erotettava jalankulku-, leikki-, ja 
oleskelualueesta. Ajoväylä ei saa kulkea ristiin leikkialueelle johtavan kulkutien kanssa. Jos 
risteämistä ei voida välttää, risteyspaikat on merkittävä rakenteellisin ratkaisuin.

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava niin, ettei oven ja portin avautumisen 
vaatimaa tilaa tai jalankulun reittiä rajoiteta.

17 § Leikki- ja oleskelualue
Piha-alueiden jyrkät, yli 0,7 -metrin tasoerot ja jyrkänteet muiden kuin enintään 
kaksiasuntoisten asuinrakennusten yhteisten leikki- ja oleskelualueiden läheisyydessä on 
osoitettava tarkoituksenmukaisin kaitein tai sopivin istutuksin tai varustettava putoamista 
vaimentavalla alustalla.

Pihan kulkuteiden portaineen ja luiskineen on oltava turvallisia sekä varustettu 
tarkoituksenmukaisin kaitein ja käsijohtein.

Leikkivälineiden on oltava turvallisia ja niiden alustan rakenteen tarkoitukseen sopiva ja  
iskua vaimentava.

18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen
Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä 
rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen 
katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon 
ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

19 § Ulkonevien rakennusosien korkeusasema
Rakennuksesta ulkonevan rakennusosan, laitteen tai varusteen kuten parvekkeen, erkkerin, 
katoksen, opasteen, valaisinlaitteen ja markiisin alareunan vapaa korkeus maasta tai ajo- ja 
kulkuväylän pinnasta on oltava vähintään 2,2 metriä, jollei kohta ole suojattu törmäysvaaran 
estämiseksi.
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset
1. Luontopolkukohteessa on hyvä suunnitella vähintään yksi reitti esteettömäksi. 

2. Esteettömät kulkuväylät pyritään aina suunnittelemaan ja toteuttamaan väljinä ja esteettöminä 
sekä leveys- että korkeussuunnassa. Kulkuväylien tulisi olla tasaisia ja niiden tulee erottua 
selkeästi maastossa. Kulkuväylä pyritään aina tekemään ensisijaisesti maastonmuokkauksella 
ilman erillisiä luiskia ja portaita, kun se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. 

3. Esteettömän kulkuväylän suositeltu vapaa leveys on 1200–2300 mm. Kun leveys on 1800 mm, 
pyörätuolia ja pyörillä varustettua kävelytelinettä käyttävät mahtuvat kohtaamaan toisensa. 
Koneellinen kunnossapito edellyttää yleensä väh. 2300 mm:n vapaata leveyttä. 

4. Kaikkien ulkokulkureittien maksimi pituuskaltevuus 5 % (1:20) ja sivuttaiskaltevuus 2 % (1:50). 
Yli 2 % (1:50) sivuttaiskaltevuus vaikeuttaa pyörätuolin ohjattavuutta. 

5. Yhteys tasojen välillä tulee toteuttaa luiskilla ja portailla. Suuret tasoerot tulee suojata kaiteilla, 
kun putoamiskorkeus ylittää puoli metriä. 

6. Kulkuväylällä ei saisi olla eikä siihen saa rajautua kulkukorkeuden vähimmäismitan 2100 mm 
alittavia suojaamattomia ulokkeita tai muita törmäysvaaraa aiheuttavia rakennusosia eikä 
putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja.

7. Kulkuväylillä ei saa olla risteävää liikennettä. Jos risteämistä ei voida välttää, risteyspaikat 
merkitään rakenteellisin ratkaisuin. 

8. Kulkuväylän pintaa arvosteltaessa riskinä pidetään todennäköistä liukkausvaihtelua, joka 
seuraa käytön luonteesta tai säästä. Liukkauden muutokset voivat johtua pinnalle joutuvasta 
vedestä, jäästä, lumesta, rasvasta, pesuaineesta tai puiden lehdistä. Lisäksi arvioidaan 
pinnan vanhenemisesta ja kulumisesta aiheutuvat riskit. Ulkokulkuväylien pintamateriaaliksi 
suositellaan asfalttia (paksuus 5 cm) tai vastaavaa kiinteää materiaalia (kivituhka).

9. Pyöreitä sadevesikaivoja parempi ratkaisu on käyttää sadevesien poistoon kulkuväylän 
suuntaisesti asennettuja ritiläkaivoja, joita voidaan käyttää myös ohjaavana elementtinä. 
Kulkua ohjataan kulkuväylän pinnan tummuus- ja materiaalikontrastien avulla. Kulkuväylän 
hahmottamista helpottaa kulkuväylän rajoittuminen selvästi. Kulkuväylä voidaan rajata 
esimerkiksi pensain tai kalustein. Ne eivät kuitenkaan saa kaventaa kulkuväylää tai aiheuttaa 
törmäys- tai kompastumisvaaraa.

10. Kulkuväylällä ei saa olla törmäys- tai kompastumisvaaraa aiheuttavia kalusteita tai rakenteita. 
Esim. polkupyörätelineet sijoitetaan kontrastimateriaalivyöhykkeelle ja kulkuväylien 
ulkopuolelle, jotta niihin sijoitettavat polkupyörät eivät aiheuta törmäysvaaraa.

11. Puistoissa tulee olla eripituisia reittejä erilaisia liikkujia varten. Toiminnat tulee sijoittaa niin, että 
ne ovat helposti hahmotettavissa ja kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavissa.

12. Levähdyspaikkojen suositeltava etäisyys toisistaan on erikoistasolla 50 m ja perustasolla 
enintään 250 m.
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13. Puistoissa tuoksut, äänet ja kosketeltavat pinnat tarjoavat moniaistisia elämyksiä kaikille 
käyttäjäryhmille ja erityisesti heikkonäköisiä henkilöitä voivat auttaa suunnistautumaan ja 
hahmottamaan ympäristöä, esim. veden solina. Voimakkaasti tuoksuvat kasvit tulisi sijoittaa 
erilliselle puiston osalle.

14. Koko reitti tulee valaista yhtenäisesti ja valaistuksen tasaisuuden pitää olla sellainen, ettei 
synny pimeitä välialueita. Valaisimet tulee sijoittaa kulkuväylän samalle puolelle, eivätkä 
valaisimet saa aiheuttaa häikäisyä.

15. Levähdyspaikat tulee sijoittaa kulkuväylien ulkopuolelle niin, että niihin on esteetön kulkuyhteys 
myös pyörätuolilla. Levähdyspaikoilla tulisi käyttää kulkuväylästä poikkeavaa, tunnistettavaa 
pintamateriaalia. 

16. Osa penkeistä ja tuoleista on hyvä varustaa selkänojilla ja käsituilla. Istuimissa on hyvä myös 
olla vaihtelevia istuinkorkeuksia. Tavallinen penkin istuinkorkeus on 450 mm. 500–550 mm on 
sopiva korkeus jäykkäpolvisille ja -lonkkaisille, 300 mm lyhytkasvuisille ja lapsille. Pyörätuolista 
on helpoin siirtyä 500 mm korkuiselle penkille. Pyörätuolia varten tulee varata vähintään 900 
mm:n levyinen vapaa (tyhjä, käsituista vapaa) tila penkkien toiseen päähän. Pyörätuolista 
nousua varten käsituki tulisi sijoittaa keskelle penkkiä tai se tulisi voida poistaa tarvittaessa.

17. Opasteet on hyvä sijoittaa niin, että niiden eteen jää vapaata tilaa seisomista tai pyörätuolia 
varten. Koho-opasteen korkeuden maasta tulee olla noin 1100 mm. Opastetaulussa tulee olla 
kepillä tunnistettava alaosa. Viittojen teksti tulisi sijoittaa korkeudelle 1400–1600 mm. 

Kuva 22.4a Hyvä ratkaisu: Esteettömään ulko-wc-tilaan 
on leveä ja loiva luiska sekä leveä, kynnyksetön ovi. 

Huonoa: Molemminpuoliset käsijohteet puuttuvat luiskan 
kohdalta. (Kuralan kylämäki, Turku)

Kuva 22.4b Hyvä ratkaisu: Esteettömässä ulko-wc-
tilassa on tarpeeksi suuri pyörähdysympyrä sekä 
runsaasti tilaa. Istuimen molemmilla puolilla on tilaa 
pyörätuolille. 

Huonoa: Wc-paperin sijoitus ja käsienpesu puuttuvat. 
Myös tukikahvoja olisi hyvä lisätä tarpeen mukaisesti. 
(Kuralan kylämäki, Turku)

22.4a 22.4b
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23 Muut esteettömyysratkaisut
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Turun kaupungin esteettömyyssuositukset

 Rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt 
1. Turun kaupunki noudattaa yhdessä eri kaupunkien rakennusvalvontojen ja alan toimijoiden 

kanssa laatimia rakennusalan yhteisiä Topten-käytäntöjä. Näiden käytäntöjen avulla voidaan 
parantaa myös esteettömyydenkehitystä ja tietouden laajenemista kaupungeissa. 

Rakennusvalvonnoista yhtenäisissä TOPTEN -käytännöissä ovat mukana:

 – Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola, 
Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Lohja, Kauniainen, Naantali, Kaarina, Masku, Tuusula, 
Valkeakoski, Kalajoki.

 – Käytäntöjen tavoitteena on mm. tukea säännösten soveltamista, jakaa tietoa, edistää 
hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä sekä edistää yhteisiä käytäntöjä ja 
rakentamisen sujuvuutta.

 – Yhteisissä Topten-käytännöissä on esitetty yksi mahdollinen käytäntö tai ratkaisu, jota 
sovellettaessa on huomioitava rakennushankkeen erityispiirteet. Myös muita ratkaisuja voi 
käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat hyvän rakentamistavan 
mukaisia. 

2. Topten-korttiluettelo löytyy osoitteesta:  
www.pksrava.fi/asp2/haku.aspx?hakuehto=topten&s=56

3. Erityisesti esteettömyyttä koskevista ratkaisuista on sovittu Topten-tulkintakorteissa  
117 e 01, 117 e 02 ja 117 e 03. 

Tulkintakortit / Tolkningskort
17 Rakentamisen yleiset edellytykset / 17 Allmänna förutsättningar för byggande

117 e § Esteettömyys / 117 e § Tillgänglighet

117 e  01 A Muun rakennuksen esteettömyydestä (muu kuin asuinrakennus) 2.11.2012 12.3.2018

117 e  02 A Pientalojen esteettömyydestä 2.11.2012 12.3.2018

117 e  03 C Muun asuinrakennuksen esteettömyydestä (muu kuin pientalo) 18.12.2015 25.4.2019

https://www.pksrava.fi/asp2/haku.aspx?hakuehto=topten&s=56
https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-117e03
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 y Design Studio Muotohiomo www.muotohiomo.com

 y Espoon esteettömän rakentamisen ohje, 2018. www.espoo.fi/fi/esteettomyys-rakentamisessa 
Espoon kaupunki, Liikkumisesteisen pysäköintipaikka kadulla 2.7.2007

 y Esteettömyystarkastukset. Turun kaupunki, Esteettömyyskoordinaattori

 y Esteettömyys – Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä, 2018. 
ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_
AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/
Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.
pdf?t=1603260121408

 y Esteetön rakennus ja ympäristö, Niina Kilpelä, Rakennustieto Oy, Ympäristöministeriö, 2019. 
www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/
ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

 y Helsingin kaupunki, esteettömyysasiamies Pirjo Tujula 
Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2020:22 
www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Induktiosilmukkaopas.pdf 
www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-kouluissa-paivakodeissa.pdf 
www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-uimahalleissa.pdf

 y Helsingin keskuskirjasto Oodi, Helsinki www.oodihelsinki.fi/mika-ihmeen-aanimajakka 
(Verkkosivut: Evermade, Lönnrotinkatu 18, 00120 Helsinki, Finland)

 y Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Pysäköinti, kadunsuuntainen liikuntaesteisen 
pysäköintipaikka 15.5.2015

 y Invalidiliitto, www.invalidiliitto.fi, Invalidiliitto ESKE, Esteettömyyskartoitusopas 2019

 y Kulttuuria kaikille -palvelu 
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, Tallberginkatu 1 D / 48, 00180 Helsinki. 2021 
www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_kulttuuria_kaikille_palvelun_
symbolipankki

 y Oulun kaupungin rakennusvalvonta, 2012

 y Paavalin kirkko kuuluvuuskartta, Helsinki 
Kiinteä induktiosilmukka ja palvelupistesilmukka 
Qlu Oy ja Studiotec Oy, Espoo

 y www.studiotec.fi

 y www.qlu.fi/index.php/fi

https://www.muotohiomo.com
https://www.espoo.fi/fi/esteettomyys-rakentamisessa
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306
https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306
https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Induktiosilmukkaopas.pdf
https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-kouluissa-paivakodeissa.pdf
https://www.hel.fi/static/hki4all/kirjasto/opas-esteettomyys-uimahalleissa.pdf
https://www.oodihelsinki.fi/mika-ihmeen-aanimajakka/
http://www.invalidiliitto.fi
http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_kulttuuria_kaikille_palvelun_symbolipankki
http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_symboleja_viestintaan_kulttuuria_kaikille_palvelun_symbolipankki
http://www.studiotec.fi/
https://www.qlu.fi/index.php/fi/
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 y Rakennustieto, Rakennustietosäätiö RTS sr ja Rakennustieto Oy, rt.rakennustieto.fi

 – RT 93-11232 Muuntojousto asuntosuunnittelussa. Tila- ja pääsuunnittelu

 – RT 85-10848 Muutos- ja korjausrakentamisen piirustukset

 – RT 103061 Asuin-, majoitus- ja työtilat. Asetuksen 1008/2017 tuomat muutokset

 – RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö

 – RT 103302 Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä, ohje 2018.  
Suomen rakentamismääräyskokoelma

 – RT 93-10929 Asuntosuunnittelu. Ruoanvalmistus ja ruokailu.

 – RT 103140 Henkilöstötilat

 – RT 98-11235 Pysäköintialueet

 y SuRaKu, www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet

 y Turun kaupunki, www.turku.fi

 y Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007

 y Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241

https://rt.rakennustieto.fi
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet
http://www.turku.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241
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