
     

ESTEETÖN PIENTALO 
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSASIAKIRJA 

Lupatunnus: 

       ▢▢   Paritalo      Omakotitalo         ▢    Kaupunkipientalo

 Suunnitelmissa tarkistettu:   Kohteessa tarkastettu/korjattu: 

   
   
   

 

 

 

 

 

  Esteellinen.  

  Kulku rakennukseen/
 asuntoon
  

 

 

 

   

    

   
   
   

 
 

   

    

    

 

 

   

  

 

  

 
 

Esteellinen. 

Esteettömän kulkuväylän 
toteuttaminen on rakennuspaikka ja/
tai korkoerot huomioiden 
mahdotonta.

Kulkuyhteydet ulkona 

Esteettömän kulkuväylän      
toteuttaminen on     
rakennuspaikka     ja/tai  
korkoerot huomioi-den       
mahdotonta.

  

  

 

Esteettömyysasetus 2–3§ 
Käyttöturvallisuusasetus PKS 
RAVA-tulkintakortti pientalon 
esteettömyydestä 

TAI 

Esteetön:     : 

T AI 

Esteetön

 

 

Kulku rakennukseen / asuntoon

Pääsy autopaikalle  

Turvallinen kulku leikki-/oleskelu- 
 alueille (ks. käyttöturvallisuusasetus)   

Pääsy ulko-oleskelutilaan asunnosta

Sisäänkäyntiporras ja luiska
(luiskavaraus)

  
 

Pääsy autopaikalle

Turvallinen kulku 
leikki-/oleskelualueille

Pääsy ulko-
oleskelutilaan

Sisäänkäyntiporras ja   

luiska (luiskavaraus)

  Sisäänkäynti
Esteettömyysasetus 3§   

Käyttöturvallisuusasetus   

Sisäänkäyntitasanne (1500 x 1500 mm)   

Sisäänkäyntikatos  

▢ Ulko-oven avautumispuolella etäisyys 
 seinän sisänurkasta tai muusta  
 kiinteästä esteestä oven ulko-puolella 
 ≥ 400 mm

  

Sisäänkäyntitasanne  

Sisäänkäyntikatos  

Ulko-oven avautumis-  
   puolen vapaa tila  
   ≥ 400 mm   
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Yhteenveto 

Ø = pyörähdysympyrä, ei
leikkaa kiinteitä kalusteita tai
muita rakenteita

Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne 
täyttävät edellä kirjatut vaatimukset.

 Kohde täyttää edellä 
kirjatut vaatimukset.   

▢ ▢

Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys   

Pääovi (aukko ≥ 850 mm)   

Ovet (vähintään 800 mm)

Ovi asumista palveleviin aputiloihin  
(≥ 800 mm)  

Kynnykset (max. 20 mm)   

Helppokäyttöisyys
  

  

Pääovi   

Ovet

Ovet aputiloihin
  

Kynnykset 

Helppokäyttöisyys
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Mahdolliset poikkeamiset 
Esteettömyysasetus 
Käyttöturvallisuusasetus   

PKS RAVA-tulkintakortti 
pientalon esteettömyydestä   

Poikkeama, mikä  Kohde vastaa suunni-
telmia esteettömyyden 
osalta.

 Perustelut poikkeamiselle:   

 Suunnitelmissa tarkistettu:  Kohteessa tarkastettu/korjattu:   

        

     
    

Ovet 
Esteettömyysasetus 4§   
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