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SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoaluei-
den suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapi-
toon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaati-
mustasoon. Kaikkien alu-
eiden tulisi olla vähintään
perustasoa. Lisäksi seu-
raavilla alueilla tulisi to-
teuttaa korkeampaa es-
teettömyyden erikoista-
soa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla
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Suojatiejärjestelyt
Suojatiejärjestelyissä ja rakenteissa tulee ottaa huomioon eri käyttäjien tarpeet.
Suositeltavia periaatteita ovat pyöräilyn ja jalankulun erottaminen toisistaan sekä
ratkaisujen yhdenmukaisuus. Kuivatuksen huolellinen suunnittelu ja suojatie-
alueen hyvä valaisu on tärkeää. Esteettömyyden erikoistasolla valaistusvoimak-
kuus tulee olla jalkakäytävällä väh. 10 lx ja suojatiellä väh. 30 lx. Suojatiemerkin-
nän tulee olla hyväkuntoinen eikä sen lähellä saa olla vastaavasti kuvioituja alu-
eita väärinkäsityksen välttämiseksi. Raidoituksen värikontrastin tulee olla voi-
makas, vähintään keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava.
Suojatien pystysuoralla reunatuella varustetun osan tulee olla kohtisuorassa
ylityssuuntaan nähden, jotta näkövammainen saa siitä kulkusuunnan. Suoja-
tiessä tulee aina olla vähintään 900 mm leveä luiskareunatuki; koneellinen kun-
nossapito vaatii vähintään 2300 mm. Luiskaus, jossa noustaan 40 mm ajora-
dan tasosta 150 mm:n matkalla, tulee rakentaa huolellisesti. Pyörätien kohdalla
tulee käyttää samaa luiskareunatukea. Suojatien reunatuen korkeussuunnan
poikkeamat saa olla enintään ±10 mm. Jalkakäytävän kaltevuus reunatuen vie-
ressä ei saa ylittää 5 %:a.

Kulkuväylät ja -pinnat
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 hen-
kilölle. 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.
Jalankulkuväylän ja pyörätien pinnoittaminen toisistaan eroavalla materi-
aalilla on suositeltavaa. Kulkupinnan tulee olla erikoistasolla kova ja perus-
tasolla kova tai melko kova ja luistamaton. Poikkeamat tasaisuudessa saa-
vat olla enintään 5 mm ja laattojen saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä.
Sivukaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 2 % ja perustasolla enin-
tään 3 %. Pituuskaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 5 % ja perusta-
solla enintään 8 %. Luiskia koskevat edellisestä poikkeavat vaatimukset on
esitelty ohjekortissa 3 Tasoerot.



Esteettömän ympäristön suunnit te luohjekort t i • 1 /8
SuRaKu-projekt i  2004/2008 6.2.2008

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Opaslaatat, varoitusalueet ja erotteluraidat
Opaslaattoja ja varoitusalueita käytetään erikoistasolla näkövammaisten liikku-
misen ohjauksessa tai varoittamassa suojatiestä, portaista, reunatuesta, luis-
kasta tai muista tasoeroista. Perustasolla käytetään vastaavasti varoitusaluei-
ta. Huomiolaatta-alueella tai varoitusalueella merkitään suojatien jalankululle va-
rattu kohta. Opaslaatoissa ja varoitusalueissa tulee olla päällysteestä selvästi
erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kont-
rasti).
Eri toimintoja erottelemassa tai tasoeroista varoittamassa käytetään pin-
naltaan alueen muista kulkupinnoista poikkeavia, karkeapintaisia raitoja,
esim. noppa- tai nupukiviä. Jalankulkuväylän ja pyörätien välisen erottelu-
raidan leveys on 200–500 mm ja poikkeama muun päällysteen tasosta enin-
tään 5 mm. Kun jalkakäytävä on ajoradan vieressä, suositellaan vähintään
500 mm leveää erotteluraitaa.

Suojatiemerkki- ja painonappipylväs
Suojatiemerkit tulisi sijoittaa järjestelmällisesti heti suojatiemerkinnän reu-
naan, enintään 500 mm ajoradan reunasta, jotta näkövammainen voi luo-
tettavasti määritellä suojatien sijainnin. Autoilija havaitsee lähelle ajoradan
reunaa sijoitetun merkin helposti.
Liikennevalon painonappi tulee sijoittaa niin, että se on talvellakin painettavissa
pyörätuolissa istuen. Painonapin tulisi olla tunnistettavasti koholla ja siinä tulisi
olla merkkivalo. Erikoistason alueilla tulisi aina olla äänimerkki ja perustasolla
tarpeen mukaan. Vinosti lähtevässä suojatiessä tulee olla ylityssuunnan osoi-
tin, jonka oikea asennus tulee tarkastaa rakennettaessa.

Määräykset
RakMK F1
LMp tieliikenteen liikenne-
valoista, LMp liikenteen-
ohjauslaitteista

Muut ohjeet
RT 09-10884, 98-10565
KT-02
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi

Opaslaatat. Varoitusalueet:
• valkoinen luonnonkivilaatta

(ristipäähakattu tai poltettu)
• valkoinen sahattu nupukivi

(ristipäähakattu tai poltettu)
• valkoinen pesubetonikivi
• valkoinen betonikivi
• valkoinen huomiolaatta

(alueelle asennetaan sula-
napitojärjestelmä)

Huomiolaatta

Ohjaava laatta

Suojatien
painonappipylväs.

SuRaKu-ohjekortit
1 Suojatiet ja jalkakäytävät
2 Kävelykadut ja aukiot
3 Tasoerot
4 Julkiset piha-alueet
5 Puistokäytävät ja leväh-

dyspaikat
6 Leikkipaikat
7 Pysäkkialueet
8 Tilapäiset liikennejärjes-

telyt

SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
KÄVELYKADUT JA AUKIOT 2

Yleistä
Jalankulkualueiden suunnittelussa on otettava huomioon eri käyttäjäryhmien
vaatimukset. Toiminnat tulee jäsentää ja sijoittaa selkeästi ja johdonmukaisesti.
Pyöräily tulisi ensisijaisesti sijoittaa omille väylilleen, ei esimerkiksi kävelykadul-
le. Eri toiminnoille varattujen alueiden tulee olla helposti hahmotettavia ja tun-
nistettavia. Kulkureittien tarpeettomia suunnanmuutoksia tulee välttää ja muu-
toskohdat tulee merkitä selkeästi. Kunnossapidon vaatimukset tulee ottaa huo-
mioon ratkaisuja suunniteltaessa niin, että jalankulkualueiden toimivuus voidaan
turvata kaikissa olosuhteissa. Alueet tulee valaista tasaisesti, riittävän voimak-
kaasti ja häikäisemättömästi. Erikoistason alueiden valaistuksesta löytyy tietoa
Liikenne- ja viestintäministeriön raportista “Esteetön valaistus ja selkeät kont-
rastit asema-alueilla”.
Opasteet tulee sijoittaa niin, että niiden eteen jää vapaata tilaa seisomista tai
pyörätuolia varten. Opasteen korkeuden maasta tulee olla noin 1100 mm. Opas-
tetauluissa tulee olla kepillä tunnistettava alaosa.

Kulkuväylät ja -pinnat
Kulkuväylien leveyden tulee olla vähintään 2300 mm, jotta niiden koneelli-
nen puhtaanapito olisi mahdollista. Vapaan kulkuväylän leveyden tulee olla
vähintään 1500 mm, joka on riittävä myös avustajan tai opaskoiran kanssa
liikkuvalle henkilölle. Kahden pyörätuolin kohdatessa leveyden tulee olla
vähintään 1800 mm. Kulkuväylän vapaan korkeuden tulee olla vähintään
2200 mm, kuitenkin siten, että rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeu-
deksi suositellaan vähintään 3000 mm.

Esteettömän ympäristön suunnit te luohjekort t i • 2 /8
SuRaKu-projekt i  2004/2008 6.2.2008

SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoaluei-
den suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapi-
toon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaati-
mustasoon. Kaikkien alu-
eiden tulisi olla vähintään
perustasoa. Lisäksi seu-
raavilla alueilla tulisi to-
teuttaa korkeampaa es-
teettömyyden erikoista-
soa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla

Kävelykatu



Määräykset
RakMK F1

Muut ohjeet
RT 09-10884, 09-10692,
98-10565, 98-10607
KT-02
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi

Toiminnallisesti erotettavilla alueilla on suositeltavaa käyttää erivärisiä tai eri
materiaalia olevia päällysteitä, esim. jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Tasaisen kul-
kupinnan grafiikka ja väritys eivät saa antaa vaikutelmaa tasoerosta.
Kulkupinnan tulee olla erikoistasolla kova ja perustasolla kova tai melko kova ja
luistamaton. Poikkeamat tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm ja laattojen
saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä. Sivukaltevuutta saa olla erikoistasol-
la enintään 2 % ja perustasolla enintään 3 %. Pituuskaltevuutta saa olla erikois-
tasolla enintään 5 % ja perustasolla enintään 8 %. Luiskia koskevat edellisestä
poikkeavat vaatimukset on esitelty ohjekortissa 3 Tasoerot.
Sadevesikourut tulee sijoittaa aina, kun se on mahdollista niin, että ne ovat ka-
dun kulkusuunnan mukaisia tai osoittavat aukioilla pääliikennesuuntia niin, että
ne voivat toimia myös ohjausraitoina heikkonäköisille.

Opaslaatat, varoitusalueet ja erotteluraidat
Opaslaattoja käytetään erikoistason alueilla reitin merkitsemiseen  tai suo-
jateistä, portaista, luiskista tai muista tasoeroista varoittamiseen. Opaslaa-
tat on esitelty ohjekortissa 1 Suojatiet ja jalkakäytävät.
Varoitusalueita käytetään perustason alueilla vastaavasti varoittamassa suo-
jatiestä, portaista tai tasoeroista. Varoitusalueiden pinnan tulee olla karkea. Li-
sätietoja löytyy Varoitusalueet-kriteeritaulukosta. Opaslaatoissa ja varoitusalu-
eissa tulee olla päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja
mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti).
Eri toimintoja erottelemassa tai tasoeroista varoittamassa käytetään pinnal-
taan alueen muista kulkupinnoista poikkeavia, karkeapintaisia raitoja. Vastaavia
materiaaleja käytetään esim. pollarien alla ja alueilla, joilla ei toivota jalankulkua.
Erotteluraidan leveys on 200–500 mm ja poikkeama muun päällysteen tasosta
saa olla enintään 5 mm.

Kalusteet
Kalusteet sijoitetaan kulkuväylien sivuun niin, että niihin on esteetön pääsy
pyörätuolilla. Kalustevyöhykkeillä käytetään kulkupinnoista poikkeavia ma-
teriaaleja. Penkeissä tarvitaan selkänoja ja käsituet sekä vaihtelevia istuin-
korkeuksia. Pyörätuolia varten varataan vähintään 900 mm:n levyinen tila
ainakin penkin toiseen päähän. Kalusteissa ei saa olla törmäys- tai muuta
vaaraa aiheuttavia tai teräviä osia. Kalusteiden vaatimuksia on esitelty oh-
jekortissa 5 Puistokäytävät ja levähdyspaikat.
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SuRaKu-ohjekortit
1 Suojatiet ja jalkakäytävät
2 Kävelykadut ja aukiot
3 Tasoerot
4 Julkiset piha-alueet
5 Puistokäytävät ja leväh-

dyspaikat
6 Leikkipaikat
7 Pysäkkialueet
8 Tilapäiset liikennejärjes-

telyt

SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/



ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
TASOEROT 3

Yleistä
Luiska on ensisijainen vaihtoehto alle 1 m korkeuseroissa. Portaiden yh-
teydessä tulee olla korvaava portaaton yhteys, myös luiskan yhteydessä
tulee olla portaat. Jos tasoero on niin suuri, että luiskat muodostuvat koh-
tuuttoman pitkiksi, tulee tason vaihtomahdollisuus turvata hissillä.
Luiskat ja portaat tulee sijoittaa niin, että reitit niille ovat turvallisia, helposti löy-
dettäviä ja selkeästi hahmotettavia. Tarpeettomia suunnanmuutoksia tulee vält-
tää ja reittien muutoskohdat tulee osoittaa selkeästi. Luiskien ja portaiden tulee
olla suoria, ei vinoja eikä kaarevia. Kunnossapidon vaatimukset tulee ottaa huo-
mioon ratkaisuja suunniteltaessa niin, että tasoerojen toimivuus voidaan taata
kaikissa olosuhteissa. Tasoerot tulee
valaista tasaisesti, riittävän voimak-
kaasti ja häikäisemättömästi. Erikois-
tasolla valaistustehon tulee olla  luis-
kissa 30 lx ja portaissa 50 lx. Pinta-
materiaalien tulee olla karkeita, eikä
märkänäkään liukkaita.

Luiskat
Koneellisesti puhtaana pidettävän
luiskan leveyden tulee olla vähin-
tään 2300 mm. Kahden pyörätuolin
kohdatessa leveyden tulee olla vä-
hintään 1800 mm. Luiskan leveyden
tulee olla vähintään 900 mm, mutta
suositeltava minimileveys on 1200
mm, joka on riittävä myös avusta-
jan tai opaskoiran kanssa liikkuval-
le henkilölle. Luiskan kääntymiskoh-
dassa tasanteen tulee olla vähin-
tään 1150 x 1150 mm. Pyörätuolia
varten tarvittava kääntöympyrä on
halkaisijaltaan vähintään 1500 mm,
sähköpyörätuolilla 2500 mm. Sula-
napitojärjestelmä tai kattaminen on
suositeltava.
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SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoaluei-
den suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapi-
toon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaati-
mustasoon. Kaikkien alu-
eiden tulisi olla vähintään
perustasoa. Lisäksi seu-
raavilla alueilla tulisi to-
teuttaa korkeampaa es-
teettömyyden erikoista-
soa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla



Luiskien suositeltava kaltevuus on 5 % tai loivempi ja maksimikaltevuus on 8 %.
Pitkissä luiskissa, joiden kaltevuus on yli 5 %, tarvitaan 6 metrin välein vähin-
tään 2 metrin pituinen suora välitasanne. Sivukaltevuutta saa olla erikoistasolla
enintään 2 %. Poikkeamat tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm ja laatto-
jen saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä. Luiskaan rakennetaan vähintään
50 mm korkuinen suojareunus, kun luiska ei rajoitu seinään tai muuriin tai se ei
ole ympäröivän maaston tasolla.

Portaat
Portaat tulee putoamisvaaran välttämiseksi mielellään sijoittaa kulkuväylän si-
vuun ja portaiden reunan tulee olla samansuuntainen tai kohtisuorassa kulku-
suuntaan nähden. Portaissa ei saa olla avoaskelmia tai ulkonevia askelman
nokkia, askelmien tulee olla identtisiä. Avoimen portaan alle kävely tulee estää
esimerkiksi kaiteella tai reunatuella ja vaihtuvalla pintamateriaalilla. Sulanapito-
järjestelmä tai kattaminen on suositeltava.
Portaan minimileveys on 1200 mm. Porrasaskelman korkeus tulee olla 120 mm,
mikä soveltuu myös esim. reumaattisille. Ulkoportaissa suositeltava askel-
mitoitus on 2 x nousu + etenemä = 660 mm. Katetuissa tai lämmitetyissä por-
taissa käytetään sisätilan mitoitusta: 2 x nousu + etenemä = 630 mm. Lepo-
tasanne on suositeltava 10–15 askelman välein. Havaittavuuden lisäämiseksi
askelmien reunassa tulee olla 30–40 mm leveä värikontrastiraita, joka toteute-
taan kaksivärisellä rakenteella tai jyrsimällä ura ja täyttämällä se massalla. Maa-
laus ei kestä graniittiaskelmassa. Perustasolla portaita korjattaessa hyväksy-
tään myös vain ylimmän ja alimman askelman reunan merkitseminen.

Käsijohteet ja kaiteet
Erikoistasolla tarvitaan aina käsijohde kahdella korkeudella molemmin puolin
portaan tai luiskan ja välitasanteiden koko pituudelta. Perustasolla vähäliiken-
teisessä paikassa voidaan hyväksyä käsijohde vain yhdellä korkeudella. Le-
veissä portaissa ja luiskissa suositellaan käsijohdetta 2400 mm:n välein. Vau-
nuluiska on erotettava portaista käsijohteella. Käsijohteiden tulee jatkua vähin-
tään 300 mm yli portaan tai luiskan molempien päiden. Suojakaide tarvitaan
aina, jos tasoero on yli 500 mm. Alle 500 mm:n tasoeroissa tai portaiden keski-
kaiteena voidaan käyttää avokaidetta.

Opaslaatat ja varoitusalueet
Opaslaattoja käytetään erikoistason alueilla reitin merkitsemiseen  tai suo-
jateistä, portaista, luiskista tai muista tasoeroista varoittamiseen. Opaslaa-
tat on esitelty ohjekortissa 1 Suojatiet ja jalkakäytävät. Varoitusalueita käy-
tetään perustason alueilla vastaavasti varoittamassa suojatiestä, portaista
tai tasoeroista. Varoitusalueiden pinnan tulee olla karkea. Lisätietoja löytyy Va-
roitusalueet-kriteeritaulukosta. Opaslaatoissa ja varoitusalueissa tulee olla
päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoi-
sen eroa vastaava kontrasti).
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Hissit
Hissin korin tulisi olla
1400 x 1400 mm, jotta
siellä voi kääntyä rollaat-
torilla. Korin minimimitat
ovat 1100 x 1400 mm.
Oviaukon vapaan levey-
den tulee olla vähintään
900 mm. Hissin edessä
tulisi olla tilaa sähköpyö-
rätuolin kääntöympyrän
verran, halkaisija vähin-
tään 2500 mm (ehdoton
minimi 1500 mm).

Määräykset
RakMK F1, RakMK F2

Muut ohjeet
SFS-EN 81-70: Hissien
esteettömyys henkilöille
mukaan lukien vammaiset
henkilöt
RT 09-10884, 98-10607,
88-10777
KT-02
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi
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6 Leikkipaikat
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SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/



ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
JULKISET PIHA-ALUEET 4

Yleistä
Piha-alueen toiminnat tulee jäsentää ja sijoittaa selkeästi. Reittien pysäköinti- ja
saattoalueilta tai kadulta sisäänkäynteihin tulee olla helposti hahmotettavia ja
esteettömiä. Tarpeettomia suunnanmuutoksia tulee välttää ja reittien muutos-
kohdat tulee osoittaa selkeästi. Suunnanmuutosten tulisi olla suorakulmaisia.
Kunnossapidon vaatimukset tulee ottaa huomioon ratkaisuja suunniteltaessa
niin, että piha-alueiden toimivuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Erikois-
tason alueiden valaistuksesta löytyy tietoa Liikenne- ja viestintäministeriön ra-
portista “Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla”.

Kulkuväylät ja -pinnat
Vapaan kulkuväylän leveyden tulee olla vähintään 900 mm, mutta suositel-
tava minimileveys on 1500 mm, joka on riittävä myös avustajan tai opaskoi-
ran kanssa liikkuvalle henkilölle. Kahden pyörätuolin kohdatessa leveyden
tulee olla vähintään 1800 mm. Pyörätuolia varten tarvittava kääntöympyrä
on halkaisijaltaan vähintään 1500 mm, sähköpyörätuolilla 2500 mm. Kul-
kuväylän vapaan korkeuden tulee olla väh. 2200 mm, kuitenkin siten, että
rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeudeksi suositellaan väh. 3000 mm.
Kulkupinnan tulee olla erikoistasolla kova ja perustasolla kova tai melko kova ja
luistamaton. Poikkeamat tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm ja laattojen
saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä.
Sivukaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 2 % ja perustasolla enin-
tään 3 %. Pituuskaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 5 % ja perusta-
solla enintään 8 %. Tasaisen kulkupinnan grafiikka ja väritys eivät saa an-
taa vaikutelmaa tasoerosta.

Pysäköintipaikat
Liikkumisesteisten pysäköintipaikat (LE-paikat) tulee merkitä selvästi sekä pin-
noitteeseen maalatulla ja tolppaan tai seinään kiinnitetyllä liikkumisesteisen tun-
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SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoaluei-
den suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapi-
toon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaati-
mustasoon. Kaikkien alu-
eiden tulisi olla vähintään
perustasoa. Lisäksi seu-
raavilla alueilla tulisi to-
teuttaa korkeampaa es-
teettömyyden erikoista-
soa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla



Määräykset
RakMK F1, RakMK F2

Muut ohjeet
RT 09-10884, 09-10692,
98-10565
KT-02
LMp liikenteenohjauslait-
teista
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi

nuksella. Pysäköintipaikan leveyden tulee olla vähintään 3600 mm ja pituuden
5000 mm. Pysäköintipaikan kaltevuus saa olla enintään 2 % molempiin suun-
tiin.

Luiskat, portaat ja kaiteet
Luiskien suositeltava kaltevuus on 5 % tai loivempi ja maksimikaltevuus on
8 %. Pitkissä luiskissa, joiden kaltevuus on yli 5 %, tarvitaan 6 metrin välein
vähintään 2 metrin pituinen välitasanne. Luiskaan rakennetaan vähintään
50 mm korkuinen suojareunus, kun luiska ei rajoitu seinään tai muuriin tai
se ei ole ympäröivän maaston tasolla. Luiskan lisäksi tulee olla portaat.
Ulkoportaissa suositeltava askelmitoitus on 2 x nousu + etenemä = 660 mm.
Katetuissa tai lämmitetyissä portaissa käytetään sisätilan mitoitusta:
2 x nousu + etenemä = 630 mm. Lepotasanne on suositeltava 10–15 askel-
man välein. Havaittavuuden lisäämiseksi porrasaskelmien reunassa tulee olla
30–40 mm leveä värikontrastiraita. Korvaava portaaton yhteys vaaditaan aina.
Sulanapitojärjestelmä tai kattaminen on suositeltava.
Erikoistasolla tarvitaan aina käsijohde kahdella korkeudella, molemmin puolin,
portaan tai luiskan ja välitasanteiden koko pituudelta. Perustasolla vähäliiken-
teisessä paikassa voidaan hyväksyä käsijohde vain yhdellä korkeudella. Suoja-
kaide tarvitaan aina, jos tasoero on yli 500 mm. Alle 500 mm:n tasoeroissa tai
portaiden keskikaiteena voidaan käyttää avokaidetta.

Opaslaatat ja varoitusalueet
Opaslaattoja käytetään erikoistason alueilla reitin merkitsemiseen tai suojateis-
tä, portaista, luiskista tai muista tasoeroista varoittamiseen. Opaslaatat on esi-
telty ohjekortissa 1 Suojatiet ja jalkakäytävät. Varoitusalueita käytetään perus-
tason alueilla vastaavasti varoittamassa suojatiestä, portaista tai tasoeroista.
Varoitusalueiden pinnan tulee olla karkea. Lisätietoja löytyy Varoitusalueet-
kriteeritaulukosta. Opaslaatoissa ja varoitusalueissa tulee olla päällysteestä sel-
västi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava
kontrasti).

Sisäänkäynti
Ulko-oven edessä tulisi olla 2500 x 2500 mm tasanne (sähköpyörätuolin
kääntöympyrän tila), vähintään tasanteen tulee olla 1500 x 1500 mm, jossa
mahtuu kääntymään pyörätuolilla ja avaamaan ovet. Tasanteen kaltevuus
sisäänkäynnin luona saa olla enintään 2 %. Sisäänkäynnin ritilä tulee upot-
taa tasoon eikä alueella saa olla muitakaan kynnyksiä. Sisäänkäyntialueen
kattaminen tai varustaminen sulanapitojärjestelmällä on suositeltavaa. Pol-
kupyörät yms. tulee sijoittaa selvästi merkitylle omalle alueelleen.
Katoksen tulisi olla vähintään 2500 mm syvä, minimi 1500 mm. Pylväitä,
oven aukipitotappeja tai muita rakenteita ei saa sijoittua kulkuväylille. Ka-
toksessa tulisi olla penkki ja roska-astia. Tupakointi tulee ohjata etäämmäl-
le sisäänkäynnistä. Alue tulee valaista hyvin, ja pintavesien poisjohtaminen
tulee järjestää huolellisesti.

Sadevesikourut ja kaivot
Sadevesikourut tulee sijoittaa aina, kun se on mahdollista niin, että ne osoit-
tavat pihoilla pääliikennesuuntia ja toimivat myös ohjausraitoina heikkonä-
köisille. Kouru- ja kaivorakenteiden poikkeama päällysteen tasosta saa olla enin-
tään 5 mm ja raot leveydeltään enintään 10 mm.

Opasteet
Opasteet tulee sijoittaa
niin, että niiden eteen jää
vapaata tilaa seisomista
tai pyörätuolia varten.
Opastaulussa tulee olla
kepillä tunnistettava ala-
osa.
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SuRaKu-ohjekortit
1 Suojatiet ja jalkakäytävät
2 Kävelykadut ja aukiot
3 Tasoerot
4 Julkiset piha-alueet
5 Puistokäytävät ja leväh-

dyspaikat
6 Leikkipaikat
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SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/



ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
PUISTOKÄYTÄVÄT JA LEVÄHDYSPAIKAT5

Yleistä
Puistoissa tulee olla eripituisia reittejä erilaisia liikkujia varten. Toiminnat
tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti hahmotettavissa ja kaikkien käyttä-
järyhmien saavutettavissa.
Levähdyspaikkojen suositeltava etäisyys toisistaan on erikoistasolla 50 m
ja perustasolla enintään 250 m.
Puistoissa tuoksut, äänet ja kosketeltavat pinnat tarjoavat moniaistisia elä-
myksiä kaikille käyttäjäryhmille ja erityisesti heikkonäköisiä henkilöitä ne
voivat auttaa suunnistautumaan ja hahmottamaan ympäristöä, esim. ve-
den solina. Voimakkaasti tuoksuvat kasvit tulisi sijoittaa erilliselle puiston
osalle.
Koko reitti tulee valaista yhtenäisesti ja valaistuksen tasaisuuden pitää olla sel-
lainen, ettei synny pimeitä välialueita. Valaisimet tulee sijoittaa kulkuväylän sa-
malle puolelle, eivätkä valaisimet saa aiheuttaa häikäisyä. Valaisinpylväät sijoi-
tetaan 1 m etäisyydelle kulkuväylän reunasta. Erikoistason kulkuväylillä tulee
valaistustehon olla vähintään 10 lx, risteyskohdissa vähintään 15 lx, luiskissa
30 lx ja portaissa 50 lx.

Kulkuväylät
Kulkuväylien leveyden tulee olla vähintään 2300 mm, jotta ne voidaan pitää
puhtaana koneellisesti. Vapaan kulkuväylän leveyden tulee olla vähintään
1500 mm, joka on riittävä myös avustajan ja opaskoiran kanssa liikkuvalle
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henkilölle. Kahden pyörätuolin kohdatessa leveys on vähintään 1800 mm.
Sähköpyörätuolia varten tarvittava kääntöympyrä on halkaisijaltaan 2500 mm,
pyörätuolia varten 1500 mm. Kulkuväylän vapaa korkeus tulee olla vähintään
2200 mm.

Kulkupinnat
Toiminnallisesti erotettavilla alueilla on suositeltavaa käyttää eri päällyste-
materiaalia ja väriä, esim. puistoraitilla ja levähdyspaikassa.
Kulkupinnan tulee olla erikoistasolla kova ja perustasolla kova tai melko
kova ja luistamaton. Kovia pintoja ovat graniitti- ja betonilaatat sekä asfaltti,
melko kova on esimerkiksi tiivistetty kivituhkapinta. Poikkeamat tasaisuu-
dessa saavat olla enintään 5 mm ja laattojen saumat saavat olla enintään
5 mm leveitä.
Sivukaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 2 % ja perustasolla enin-
tään 3 %. Pituuskaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 5 % ja perusta-
solla enintään 8 %. Luiskia koskevat edellisestä poikkeavat vaatimukset on
esitelty ohjekortissa 3 Tasoerot.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Levähdyspaikat ja istuimet
Levähdyspaikat tulee sijoittaa kulkuväylien ulkopuolelle niin, että niihin on es-
teetön kulkuyhteys myös pyörätuolilla. Levähdyspaikoilla tulisi käyttää kulkuväy-
lästä poikkeavaa, tunnistettavaa pintamateriaalia.
Penkeissä ja tuoleissa tarvitaan selkänoja ja käsituet sekä vaihtelevia is-
tuinkorkeuksia. Tavallinen penkin istuinkorkeus on 450 mm. 500–550 mm
on sopiva korkeus jäykkäpolvisille ja -lonkkaisille, 300 mm lyhytkasvuisille
ja lapsille. Pyörätuolista voi siirtyä 500 mm korkuiselle penkille.
Pyörätuolia varten tulee varata vähintään 900 mm:n levyinen tila penkkien
toiseen päähän. Pyörätuolista nousua varten käsituki tulisi sijoittaa keskel-
le penkkiä tai se tulisi voida poistaa tarvittaessa.
Kalusteiden tulee olla kontrastivärisiä alustan pintamateriaalin kanssa. Pöy-
dän äärestä tulee varata pyörätuolille vähintään 800 mm leveä tila. Heikko-
näköisen tulee pystyä erottamaan pöytä ja penkki toisistaan, esimerkiksi
pöydän kontrastivärisestä reunuksesta. Kalusteissa ei saa olla teräviä tai
muutoin törmäys- tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai rakenteita.

Opasteet
Opasteet tulee 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.

Kasvillisuus
Istutukset tulee suunnitella
ja hoitaa niin, että ne eivät
kasvaessaankaan aiheuta
häiritseviä näkö- tai kulku-
esteitä tai vaaraa puistos-
sa liikkujille.
Puistoissa ei saa käyttää
myrkyllisiä, allergisia oirei-
ta aiheuttavia tai piikkisiä
kasveja.
Kasvillisuuden käytöstä
lisää ohjekortissa 6 Leikki-
paikat.
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ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
LEIKKIPAIKAT 6

Yleistä
Suunnittelun lähtökohtana on, että liikkumis- ja toimimisesteitä voi olla leik-
kivillä lapsilla, heitä vahtivilla aikuisilla tai leikkipaikalla muuten levähtävillä.
Ensisijaisesti huomioon otettavia ryhmiä ovat liikkumisesteiset, näkövam-
maiset ja allergiset.
Alueen yleisjärjestelyn tulee olla selkeä ja looginen. Eri toimintojen alueet
(kulkuväylät, leikkivälineet, oleskelu) pinnoitetaan selkeästi toisistaan erot-
tuvilla materiaaleilla ja väreillä. Leikkipaikka on ympäröitävä aidalla. Yleistä
jalankulkutietä ei saa johtaa leikkipaikan läpi.
Kulkuväylillä käytetään pääasiallisesti kivituhkaa, kiveystä tai asfalttia. Kun
putoamiskorkeus leikkivälineestä on yli 600 mm, tulee alueella käyttää syn-
teettisiä putoamisalustoja. Lisäksi tulee varmistaa, ettei esimerkiksi peh-
meä hiekka estä pyörätuolilla liikkuvaa käyttämästä leikkivälinettä.
Katoksen ja lämmitetyn tilan rakentaminen on suositeltavaa. Istuimia tulee
olla erikorkuisia myös pöytien ympärillä. Matalat istuimet tulee tällöin sijoit-
taa korotetulle tasolle. Pöydän ympärille tulee varata tilaa pyörätuolille ja
sen ajaminen pöydän alle on otettava huomioon mitoituksessa.
Valaistuksen tulee olla riittävä ja häikäisemätön myös lapsen silmäkorkeu-
delta.

Mitoitus
Pyörätuolin pysähtymistasot ja kääntymispaikat leikkivälineiden sisään- ja
ulosmenojen kohdilla ovat 1500 x 1500 mm. Kulkuväylät ovat vähintään
1500 mm leveitä ja pääväylät vähintään 1800 mm, jolloin kaksi pyörätuolia
mahtuu kohtaamaan. Koneellisesti kunnossapidettävien väylien leveys on
vähintään 2300 mm.
Aidatun leikkipaikan portin vapaan aukon leveyden tulee olla vähintään 900
mm. Lukitusmekanismi saa olla enintään 850 mm korkeudella. Portin salpa
tulisi olla samanlainen kuin ovenkahva.
Luiskat, portaat, kaiteet ja käsijohteet on ohjeistettu kortissa 3 Tasoerot. Kul-
kuväylien ominaisuudet sekä penkit ja pöydät on ohjeistettu kortissa 5 Puisto-
käytävät ja levähdyspaikat.

Pyörätuolia varten korotetun hiekkalaatikon alla tulee olla jalkatilaa noin
550 mm. Yksi hiekkalaatikon sivu tulisi olla 400 mm korkeudella, jotta lasten
pyörätuolista voidaan siirtyä hiekkalaatikkoon. Hiekkalaatikon reuna maalataan
kontrastivärillä, jotta heikkonäköinen havaitsee sen.
Keinueläimissä tulisi olla selkänoja ja mahdollisesti myös jalkatuet. Leikkimök-
keihin tulee päästä sisään pyörätuolilla. Leikkivälineissä tulee käyttää eri värejä
välineen eri osien ja kokonaisuuden hahmottumista helpottamaan.
Leikkivälineiden tuoteturvallisuusvaatimukset on esitetty EN-standardeissa.
Leikkipaikalle tulee laatia SFS-EN 1176-7 -standardin mukainen kunnossapito-
ohjelma.

Opastus
Leikkipaikan opasteiden tulee olla havainnollisia ja helppotajuisia. Opastami-
nen voidaan tehdä kartoilla, kuvasymboleilla, kohokartoilla ja pienoismalleilla,
nimikilvillä, kaavioilla, valo- ja äänimerkinantolaitteilla sekä kuulutuksilla. Kukin
kartta tulee esittää siitä suunnasta nähtynä, josta leikkipaikalle saavutaan.
Opasviittojen suositeltava sijoituskorkeus on 1200–1400 mm. Esimerkiksi kai-
teisiin sijoitetuilla pistemerkinnöillä tai kohokuvilla voidaan kertoa näkövammai-
selle, minkä leikkivälineen kohdalla hän on. Opastus pitää suunnitella yhtenä
kokonaisuutena muun suunnittelun yhteydessä.
Leikkipaikan sijoittaminen hiljaiselle alueella auttaa huonokuuloista ja heik-
konäköistä. Paikallaan pysyvillä, erilaisia ääniä tai signaaleja tuottavilla
äänilähteillä helpotetaan suunnistautumista. Tilaa voidaan suojata hälyltä
rajaamalla sitä kasvillisuudella pienemmiksi leikkialueiksi.

Kasvillisuus
Puut, pensaat ja erilaiset muut kasvit tuovat lasten leikkeihin ja kokemus-
maailmaan elämyksiä ja virikkeitä. Kasvillisuutta voi käyttää myös tuulen-
suojana, varjostamiseen auringonpaisteelta sekä pöly- ja näkösuojana.
Tuoksuvilla kasveilla voidaan tukea autististen ja näkövammaisten tilan
hahmottamista ja tunnistamista sekä suunnistautumista. Perhosia houkut-
televat kasvit tuovat lisäelämyksiä.
Vahvasti allergisoivia, myrkyllisiä tai piikkisiä kasveja ei saa käyttää. Kas-
vin myrkyllisyyden voi tarkistaa esimerkiksi Myrkytystietokeskuksen kotisi-
vuilta www.hus.fi/myrkytystietokeskus. Allergia- ja astmaliiton kotisivuilta,
www.allergia.com, löytyy tietoja kasvien allergisoivuudesta.
Myös voimakkaasti tuoksuvia kasveja tulisi välttää. Esimerkiksi autistit kui-
tenkin pitävät tuoksuista (esim. yrtit, marjapensaat, mansikka), mutta ne
tulee sijoittaa omalle alueelleen. Pyörätuolissa istuvalle sopii 600 mm kor-
keuteen korotettu istutuslaatikko ja 800 mm korkea henkilölle, jolla on vai-
keuksia taivuttaa itseään.

Määräykset
RakMK F1, RakMK F2

Muut ohjeet
RT 09-10884, 89-10749,
09-10692, 98-10565
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi
www.hus.fi/myrkytystieto-
keskus
www.allergia.com
Opetusministeriön julkaisu:
Esteetön perhepuisto ja
liikuntapolku
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SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoaluei-
den suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapi-
toon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaati-
mustasoon. Kaikkien alu-
eiden tulisi olla vähintään
perustasoa. Lisäksi seu-
raavilla alueilla tulisi to-
teuttaa korkeampaa es-
teettömyyden erikoista-
soa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SuRaKu-ohjekortit
1 Suojatiet ja jalkakäytävät
2 Kävelykadut ja aukiot
3 Tasoerot
4 Julkiset piha-alueet
5 Puistokäytävät ja leväh-

dyspaikat
6 Leikkipaikat
7 Pysäkkialueet
8 Tilapäiset liikennejärjes-

telyt

SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/



Leikkivälineet
Erityisesti keinujen ja muiden liikkuvien välineiden turvallisuus tulee varmistaa,
ja suojata lapset törmäys- ja putoamisvaaralta. Aitaamisessa tulee käyttää kiin-
teitä kaiteita tai avokaiteita, juoksuesteitä ei käytetä esteettömillä leikkipaikoilla.
Keinut suositellaan sijoitettavaksi alueen reunaan. Keinuissa ja karuselleissa
tulee olla turvaistuimia myös aikuisen kokoiselle käyttäjälle. Esimerkiksi näkö-
vammainen lapsi voi leikkiä useimmilla normaaleilla leikkivälineillä, kun lasta on
opastettu leikkiin.

Liukumäkien tulee olla 1000 mm leveitä, jotta avustaja voi mennä lapsen mu-
kaan liukuun. Liukumäen alaosan pitää olla niin pitkä, että lapsi pystyy pysähty-
mään ennen liukumäestä poistumista. Kaidetta ja erilaista pintamateriaalia käy-
tetään ohjaamaan takaisin portaille tai luiskalle. Ohjaavaa kaidetta ei saa sijoit-
taa leikkivälineen turva-alueelle.

Kuvassa esitetty mallisuunnitelma ei ole ohje leikkipaikan varustelun osalta.
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Yleistä
Pysäkkialueet tulee suunnitella niin, että ne ovat helposti hahmotettavia ja tun-
nistettavia. Pysäkin tulee erottua selkeästi muusta ympäristöstä, esi-
merkiksi odotusalueen pinnan tulee erottua sävyltään kulkuväylästä ja ka-
toksen tulee olla kontrastisävyinen odotusalueen pintaan nähden. Pysäkil-
lä tulee olla riittävästi odotustilaa.
Odotustilaan kulku ja sieltä poistuminen tulee olla vaaratonta ja helppoa
kaikille käyttäjäryhmille. Bussin tulee päästä ajamaan reunatuen viereen niin,
että kulkuneuvoon siirtyminen ja poistuminen voi tapahtua turvallisesti. Pyörätie
tulee ohjata pysäkkialueen takaa aina, kun se on mahdollista.

Kulkuväylät ja -pinnat
Katoksen seinärakenteiden ja ajoradan reunan välisen odotusalueen tulee
olla vähintään 2250 mm leveä, jotta se voidaan pitää kunnossa koneelli-
sesti. Muuten kunnossapidettävän odotustilan tulee olla vähintään 1500
mm katoksen seinärakenteesta ajoradan reunaan. Kulkuväylän vapaan kor-
keuden tulee olla vähintään 2200 mm.
Vapaan kulkuväylän leveyden katoksen ympärillä tulee olla vähintään pyö-
rätuolin vaatima 900 mm, mutta suositeltava minimileveys on 1500 mm,
joka on riittävä myös avustajan ja opaskoiran kanssa liikkuvalle henkilölle.
Sähköpyörätuolia varten tarvittava kääntöympyrä on halkaisijaltaan 2500
mm, pyörätuolia varten 1500 mm. Pysäkillä on oltava henkilöauton, taksin
tai liikkumisesteisen taksin pysäköintimahdollisuus saattoliikennettä varten.
Pysäkkialueella on suositeltavaa käyttää eri pintamateriaalia ja väriä kuin
jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Kulkupinnan tulee olla kova ja märkänäkin
luistamaton. Poikkeamat tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm ja laat-
tojen saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä. Pysäkkialueilla saa olla sivu-
kaltevuutta enintään 2 % ja pituuskaltevuutta enintään 3 %.

Kahdelle bussille mitoitetun pysäkkisyvennyksen pysäkkikoroketta voidaan
nostaa etuosastaan kahdeksan metrin matkalla 200 mm:iin. Tällöin etu- ja
keskiovista saadaan esteettömät nousut bussiin.

SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoaluei-
den suunnitteluun, raken-
tamiseen ja kunnossapi-
toon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaati-
mustasoon. Kaikkien alu-
eiden tulisi olla vähintään
perustasoa. Lisäksi seu-
raavilla alueilla tulisi to-
teuttaa korkeampaa es-
teettömyyden erikoista-
soa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla



Määräykset
RakMK F1

Muut ohjeet
KT-02
LMp liikenteen ohjauslait-
teista
Suomen Paikallisliikenne-
liitto ry:n ohje:
Esteetön bussipysäkki
RT 09-10884, 09-10692,
98-10565
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi

Pysäkkikoroke
Kun julkisessa liikenteessä siirrytään matalalattiakalustoon, pysäkit tulee korot-
taa ajoneuvoon nousun helpottamiseksi. Korotetun pysäkin reunatuen korkeus
on 160–200 mm. Kahdelle bussille mitoitetun pysäkkisyvennyksen pysäkkiko-
rokkeen etuosaa voidaan nostaa kahdeksan metrin matkalla 200 mm:iin. Yh-
den bussin pysäkkisyvennyksen pysäkkikorokkeen korkeus on 120–160 mm
syvennyksen sivusuunnan kallistuksesta riippuen. Oikea mitoitus varmistaa,
etteivät bussin reunatuen yli pyyhkäisevät osat vaurioidu. Pysäkkikorokkeen reu-
nassa, reunatuen vieressä tulee olla n. 300 mm:n levyinen varoitusalue, jossa
tulee olla päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mus-
tan/valkoisen eroa vastaava kontrasti). Kulkuyhteyden jalkakäytävältä pysäkki-
korokkeelle tulee olla esteetön. Jos odotusalue on jouduttu rakentamaan jalka-
käytävää ylemmäksi, tulee korotuksen kohtaan sijoittaa kaide.

Varoitusalueet ja opaslaatat
Varoitusalueita käytetään heikkonäköisten liikkumisen ohjauksessa jalkakäytä-
vältä pysäkille ja varoittamassa ohi kulkevaa polkupyöräliikennettä pysäkin lä-
heisyydestä. Varoitusalueissa tulee olla päällysteestä selvästi erottuva väri/kont-
rasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti). Opaslaatto-
ja voidaan käyttää vastaavasti näkövammaisten liikkumisen ohjaamisessa py-
säkeille katetuilla tai lämmitetyillä julkisen liikenteen terminaali- yms. alueilla.

Varusteet
Pysäkkialueet tulee varustaa sadekatoksella, opasteilla, kahdella korkeudella
olevilla istuimilla ja roska-astialla. Sadekatoksien on oltava vähintään 1500 mm
syviä ja ne on valaistava hyvin. Kalusteissa ei saa olla teräviä tai muutoin tör-
mäys- tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai rakenteita.

Mitoitus pysäk-
kikatoksen
kohdalla
(pysäkkisyven-
nyksen etu-
osastaan nos-
tettu pysäkki-
koroke).
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Opasteet
Opasteet on suunniteltava
niin, että ne soveltuvat kai-
kille käyttäjäryhmille, myös
näkövammaisille. Suomen
Paikallisliikenneliiton Es-
teetön bussipysäkki -infra-
kortissa on yksityiskohtai-
sempia ohjeita varustei-
den osalta.

Korotetun ajoratapysäkin
poikkileikkaus.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SuRaKu-ohjekortit
1 Suojatiet ja jalkakäytävät
2 Kävelykadut ja aukiot
3 Tasoerot
4 Julkiset piha-alueet
5 Puistokäytävät ja leväh-

dyspaikat
6 Leikkipaikat
7 Pysäkkialueet
8 Tilapäiset liikennejärjes-

telyt

SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/



ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Muut ohjeet
Esteettömyys tilapäisissä
liikennejärjestelyissä. Juu-
tilainen Anni. Helsinki kai-
kille -projekti
Tilapäiset liikennejärjeste-
lyt katualueella (SKTY) ja
Helsinki-liite Tilapäiset lii-
kennejärjestelyt Helsingis-
sä (HKR)
Kaivutyöt ja tilapäiset liiken-
nejärjestelyt Helsingissä
Ulkotilojen esteettömyyden
kartoitus- ja arviointiopas.
Helsinki kaikille -projekti
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi

8

Tiedotus
Helsingin työmaista tiedotetaan rakennusviraston internet-sivuilla osoitteessa
www.hkr.hel.fi. Tiedotteet tehdään suurista, liikenteelle ja jalankululle poikkeuk-
sellisen suurta haittaa aiheuttavista töistä. Niistä ilmoitetaan myös sanomaleh-
dissä.
Tilapäisistä liikennejärjestelyistä kertovissa tiedotteissa pitää mainita, onko
jalankulku ohjattu tien toisen laidan kevyen liikenteen väylälle vai onko ja-
lankulkijoille erotettu oma väylä ajokaistasta. Tämä auttaa erityisesti näkö-
vammaisia, joiden on vaikea löytää tilapäistä suojatietä, ja pyörätuolin käyt-
täjiä, jotta he voivat suunnitella reitin etukäteen välttäen turhia tienylityksiä.
Vaihtoehtoisella reitillä olevat esteet, esimerkiksi portaat tai väylän suuri
pituuskaltevuus, tulee myös mainita.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kuvat 6 ja 7. Esimerkkejä työmaan esteettömistä liikennejärjestelyistä.

Kuva 1. Kevyessä suojauk-
sessa käytettävä puupalkki
puukaiteella.

Luvan hakeminen työmaan perustamiselle
Luvan haun yhteydessä hakija esittää suunnitelman tilapäisistä liikennejär-
jestelyistä yleensä piirroksen muodossa. Pieniä järjestelyjä vaativissa ta-
pauksissa myös pelkkä selostus riittää, sillä katupalvelusta on saatavilla
tyyppipiirustuksia. Erityisen tärkeää on suunnitella reitit työmaaliikenteelle
ja varata pysäköintitilaa työntekijöille, jotta muuten esteetön työmaa ei tuk-
kiutuisi väärään paikkaan pysäköidyn ajoneuvon vuoksi.

Työmaan perustaminen
Esteettömyyden kannalta on tärkeintä hoitaa ensimmäiseksi liikenteen oh-
jaus. Heti, kun työkone tai materiaaleja on tuotu paikalle, on pystytettävä
myös sulkulaitteet (kuva 2). Jalankulkijat eivät missään vaiheessa saa jou-
tua ohittamaan työmaata ajoradan kautta liikenteen seassa. Työmaan sijai-
tessa pysäköintialueella, pitää huolehtia liikkumisesteisten pysäköintipaik-
kojen varaamisesta.
Sulkulaitteiden tulee olla toimivia kaikkien käyttäjien kannalta. Näkövam-
maisen, pyörätuolin käyttäjän ja ikääntyneen ihmisen pitää pystyä liikku-
maan tilapäisten liikennejärjestelyjen aikana. Jos laitteet ohjaavat jalankul-
kuliikenteen ajoradan toisella laidalla kulkevalle jalankulkuväylälle, niiden
on oltava juuri suojatien kohdalla, jotta näkövammainen ohjautuu suojatielle
eikä sen viereen (kuva 5).

Työmaan aikana
Työn ollessa käynnissä on tärkeää, että liikennejärjestelyt ovat jatkuvasti
ajan tasalla. Kaikkien työmaan materiaalien ja koneiden pitää pysyä suoja-
aitausten sisäpuolella, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa näkövammaisel-
le tai estettä pyörätuolin käyttäjälle. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kuor-
ma-auton suojaukseen, sillä auton lavaa ei voi havaita näkövammaisen
valkoisella kepillä.

Purkuvaihe
Sulkulaitteiden käyttö on tärkeää myös purkuvaiheessa. Suojausten tulee
olla samanlaiset kuin työn aikanakin, jotta niiden merkitys pysyy johdon-
mukaisena. Sulkuköyttä ei saa käyttää missään vaiheessa henkilöliiken-
teen ohjaukseen huolimatta siitä, onko työmaalla kaivantoa tai ei, sillä nä-
kövammainen ei erota sitä.

Merkinnät kuvissa 6–7
1) Kulkuväylä, 2) Kulkusil-
ta, 3) Työmaa-alue, 4) Kul-
kupinta (väliaikainen), osin
luiskattu, 5) Kulkusilta (vä-
liaikainen), 6) Käsijohteet,
7) Kaiteet, 8) Kaide- ja aita-
tolpat, 9) Suoja-aita/-puomi,
10) Suojaseinä, 11) Suoja-
katos, 12) Opastus- ja tie-
dotustaulu, 13) Opasteet
ja viitat, 14) Valaisimet, 15)
Varoitus- ja huomiovalot
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SuRaKu-korteissa esite-
tään yleisohjeet esteettö-
mien julkisten ulkoalueiden
suunnitteluun, rakentami-
seen ja kunnossapitoon.

Korttien mallisuunnitel-
missa esitetään yksi tapa
tuottaa esteetöntä ympä-
ristöä, mutta tuotteita ja
suunnitteluratkaisuja ke-
hittämällä voidaan ympä-
ristön laadun ja esteettö-
myyden tasoa edelleen
parantaa.

Korttien ohjeet perustuvat
SuRaKu-projektissa
määriteltyihin esteettö-
myyskriteereihin ja laadit-
tuihin mallisuunnitelmiin.

Alueet on jaettu kahteen
esteettömyyden vaatimus-
tasoon. Kaikkien alueiden
tulisi olla vähintään perus-
tasoa. Lisäksi seuraavilla
alueilla tulisi toteuttaa kor-
keampaa esteettömyy-
den erikoistasoa:

• Kävelykatuympäristöt
• Keskusta-alueet, joilla

on julkisia palveluja
• Vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja terveyspal-
veluja tarjoavien toimi-
paikkojen ympäristöt

• Alueet, joilla paljon van-
hus- ja vammaisasun-
toja

• Julkisen liikenteen ter-
minaalialueet ja pysäk-
kialueet

• Liikunta- ja leikkipaikat,
joilla huomioitu kaikki
käyttäjät

• Esteettömät reitit esim.
virkistysalueilla

Tilapäisissä liikennejär-
jestelyissä noudatetaan
samoja periaatteita sekä
perus- että erikoistason
alueilla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SuRaKu-ohjekortit
1 Suojatiet ja jalkakäytävät
2 Kävelykadut ja aukiot
3 Tasoerot
4 Julkiset piha-alueet
5 Puistokäytävät ja leväh-

dyspaikat
6 Leikkipaikat
7 Pysäkkialueet
8 Tilapäiset liikennejärjes-

telyt

SuRaKu-kriteeritaulukot
Suojatien reunatuki, Ulko-
portaat, Luiskat, Opaslaa-
tat, Erotteluraidat, Pysäk-
kikorokkeet, Sadevesikou-
rut ja -kaivot, Kulkupinnat,
Suojatiemerkinnät, Käsi-
johteet, Kaiteet, Painonap-
pipylväs, Suojatiemerkki-
pylväs, Istuimet, Pollarit,
Suojatien keskikoroke, Ko-
hokartta, Varoitusalueet.
SuRaKu-ohjekortit ja esteet-
tömyyskriteerit löydät pdf-
muodossa internet-sivulta
www.hel.fi/helsinkikaikille/



Kuva 4. Esimerkki katetusta työmaa-aikaisesta jalan-
kulkuväylästä ja luiskasta. Luiskan sivuseinäke ohjaa
kulkijan selkeästi pois ajoradalta. Teräsverkko vaneri-
luiskan päällä toimii erityisesti talviolosuhteissa.

Suojausten jaottelu
• Lyhytaikainen kaivanto

< 1 vrk, pitkäaikainen
kaivanto > 1 vrk

• Matala kaivanto < 0,7 m,
syvä kaivanto > 0,7 m

Kevyttä suojausta
käytetään
• Nopeus < 60 km/h ja työ

kestää alle 1 vrk
• Nopeus < 50 km/h, työ

kestää yli 1 vrk, mutta ei
ole syvää kaivantoa

• Nopeus < 40 km/h, työ
kestää yli 1 vrk, voi olla
myös syvä kaivanto

• Kevyen liikenteen ja työ-
maan välinen suojaus

Pelkät sulkulaitteet
(sulkuaidat, -puomit,
-pylväät) riittävät
suojaukseksi jos
• Työ kestää alle vuoro-

kauden ja työmaalla ei
ole syvää kaivantoa

• Kadun pysyvä nopeus-
rajoitus on enintään 40
km/h, työ kestää yli vuo-
rokauden eikä työmaalla
ole kaivantoja

• Autonosturityöt, siirtola-
vojen suojaukset, pysä-
köintialueiden varaukset
ym.

Työmaan suojaus
Työmaa pitää aina suojata yhtä huolellisesti riippumatta sijainnista, koosta tai
kestosta. Sulkupuomi kiinnitetään vähäliikenteisillä kaduilla puusta tai muusta
kestävästä materiaalista valmistettuun kevyempään palkkiin (kuva 1). Yhtenäi-
nen palkki rajaa työmaan selvemmin, mahdollistaa paremman optisen ohjauk-
sen ja on valmis johde näkövammaisen kepille. Pitempiaikaisilla työmailla ja
vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla suositellaan käytettäväksi betonista, raudasta
tai muusta vastaavasta materiaalista valmistettua palkkia.

Kulkuväylät ja -pinnat
Kulkuväylän leveyden tulee olla vähintään 1,5 m ja vapaan korkeuden vä-
hintään 2,2 m. Kaivantosiltojen ja luiskien leveyden tulee olla vähintään
1,2 m. Jos esim. kaitein rajattu väylä on pitkä (n. 15 m), sille tulee järjestää
leveämpi (1,8 m) kohtaamispaikka. Kulkupinta ei saa olla vaurioitunut eikä
siihen saa muodostua kuoppia. Kulkuväylän tai luiskan sivukaltevuus saa
olla korkeintaan 2 % ja pituuskaltevuus korkeintaan 8 %, jotta sitä voi käyt-
tää käsikäyttöisellä pyörätuolilla (kuva 4). Kulkuväylällä ei saa olla estettä,
joka aiheuttaisi törmäys-, putoamis- tai kompastumisvaaran.
Kulkupinnan pitää olla kova eikä se saa olla sateella tai pakkasellakaan
liukas. Pitkäaikaisissa töissä työnaikainenkin väylä on päällystettävä, jos
väylä on alun perin ollut päällystetty. Myös lyhytaikaisen työn aikana tila-
päiset kevyen liikenteen väylän osuudet päällystetään tai rakennetaan muu-
ten niin tiivispintaisiksi, että pyörätuolin ja lastenvaunujen kanssa on help-
po kulkea. Käytettäessä filmivaneria luiskan tai sillan pintana pitää liuk-
kautta estävät matot kiinnittää hyvin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaa-
raa. Myös vaneripinnan karhentaminen tai sen päälle levitetty tiivis kivituh-
kakerros tekisi väylän turvallisemmaksi. Lumenpoisto ja liukkaudentorjun-
ta, yleensä hiekoitus, kuuluvat työmaan vastuulle, jos väylä on liian kapea
kaupungin talvikunnossapitokalustolle.
Luiskan tulee kantaa 250 kg, jotta se kestää painavankin sähköpyörätuolin.
Luiskassa tulee olla vähintään 5 cm korkuinen suojareunus, jos luiska ei
rajoitu kiinteään seinään, jotta pyörätuolin tai lastenvaunujen pyörä ei luis-
kahda reunan yli. Luiskan pinnan tulee olla karhea.

Käsijohteet ja kaiteet
Käsijohde sijoitetaan 0,9 m korkeudelle luiskan molem-
mille puolille ja sen tulee olla yhtenäinen, jotta sitä on
helppo seurata. Johteen tulee jatkua 0,3 m yli luiskan
molempien päiden. Johde sijoitetaan vähintään 45 mm
päähän seinästä ja sen tulee olla läpimitaltaan 30–40 mm,
jotta siitä saa tukevan otteen. Käsijohde tulee kiinnittää
alhaalta, jotta siinä voi vapaasti liu’uttaa kättä.
Kaiteen korkeus määräytyy putoamiskorkeuden mukaan.
Kaide tarvitaan aina, kun tasoero on yli 0,5 m. Kaiteen
korkeus on tällöin 0,9–1,1 m. Kaide tarvitaan myös sel-
laisten matalampien tasoerojen yhteydessä, johon esim.
näkövammainen voi kompastua tai pudota. Kaiteessa
tulee olla myös alapiena korkeintaan 0,1 m korkeudella
väylän pinnasta. Kaiteen läpi putoamisen estävä suo-
jaava osuus tarvitaan, jos tasoero on yli 0,7 m. Kaitees-
sa tai johteessa ei saa olla teräviä kulmia eikä muita tör-
mäys- tai kiinnitakertumisvaaran aiheuttavia osia.

Sulkupuomi ja -verkko
Sulkupuomissa tulee aina olla myös alapiena, jota
näkövammainen voi seurata kepillä ja joka estää pyö-
rätuolin tai lastenvaunujen pyörän luiskahtamista puo-
min taakse. Alapiena sijoitetaan 0,1 m ja yläpiena
0,9 m korkeudelle väylän pinnasta. Puomit asenne-
taan työmaan ympärille aukottomasti, jotta putoamis-
tai työmaalle eksymisvaaraa ei ole. Aukottomalla ai-
tauksella estetään myös työmaan läpi oikaisu.
Suojaverkko kiinnitetään mieluummin yhtenäiseen
palkkiin kuin erillisiin betonipainoihin, jotta se toimisi
myös ohjaavana elementtinä eikä aiheuttaisi kompas-
tumisvaaraa. Suojalaitteiden ja -seinien tulee ohjata
selkeästi poispäin ajoradalta ja jatkua riittävän pitkälle.

Opasteet ja työmaataulut
Opasteet ja työmaataulut asennetaan kulkuväylän vie-
reen (esim. työmaa-aitaan) siten, että ne eivät aiheu-
ta näkemäestettä tai törmäysvaaraa (kuva 3). Opas-
te sijoitetaan silmien korkeudelle (1,4–1,6 m), jotta se
on helposti havaittavissa. Jos opaste joudutaan asen-
tamaan kulkuväylän yläpuolelle, tulee sen alle jäädä
vapaata tilaa vähintään 2,2 m. Tilapäisissä järjeste-
lyissä opasteissa käytetään mustaa tekstiä tai kuva-
symbolia keltaisella pohjalla. Työmaatauluissa käy-
tettävä kirjasinkoko on 30–45 mm, jos opasteen voi
lukea vierestä. Jos lukeminen tapahtuu 1–3 m pääs-
tä, kirjasinkoon tulee olla 80–100 mm.

Kuva 3. Opasteet tulee kiinnittää niin, etteivät kiinnitysrakenteet
aiheuta törmäys- tai kompastumisvaaraa.

Jalankulkijat ja pyöräilijät opastetaan lähimpien suo-
jateiden kohdalta kadun toiselle puolelle. Jos sopi-
valla etäisyydellä ei ole suojatietä ja työmaa on pit-
käaikainen, pitää perustaa tilapäinen suojatie. Tästä
pitää tarvittaessa varoittaa liikennemerkillä “suoja-
tien ennakkovaroitus”.

Kuva 2. Työkoneiden suo-
jaus ei saa aiheuttaa ja-
lankulkijoille tarvetta siir-
tyä ajoradalle.

Kuva 5. Sulkuaita/sulkupuomi pitää sijoittaa täs-
mälleen suojatien kohtaan, jotta näkövammainen
ohjautuu oikealle reitille. Merkkien sijoituskorkeus
1,4–1,6 m.
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