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HYLJELAHTI

ESTEETÖN RANTARAITTI
Esteetön rantaraitti-esitteeseen on merkitty Rantaraitin helpoimmat, julkisilla lii-
kennevälineillä tai julkisen pysäköintialueen kautta saavutettavat reittiosuudet, 
joilla voi kulkea pyörätuolilla, sekä lastenvaunuja tai muita liikkumisen apuväli-
neitä käyttäen. Raitin eri osuudet on merkitty kartalle liikkumisen vaativuustasoja 
ilmaisevin symbolein. Helpot, apuvälineillä ja pyörätuolilla itsenäisesti kuljetta-
vissa olevat osuudet on merkitty sinisellä viivalla. Vaativammat osuudet, joiden 
pituuskaltevuus on 5-8% on merkitty punaisella viivalla. Reittiosuudet, joiden 
pituuskaltevuus on paikoitellen 8 % tai enemmän on merkitty punaisella katko-
viivalla. Reitin varrella on levähdyspaikkoja. 

Rantaraitin läheisyydessä olevat julkiset, helppokäyt-
töiset pysäköintialueet on merkitty sinisin symbolein. 
Pieniä esteettömyysongelmia omaava pysäköintialue 
on ilmaistu punaisella kehysmerkinnällä. Vastaavasti 
muut palvelut ovat joko helposti itsenäisesti käytettä-
viä, tai niissä on pieniä esteettömyysongelmia jolloin 
palvelusymboli on punaisessa kehyksessä.

Kaltevuus 0–5 %

Kaltevuus 5–8 %

Kaltevuus yli 8 %

Luontopolku

Portaat  
(Soukan Halkoranta)  

Bussipysäkki

Parkkipaikka          

Parkkipaikka, *kesä

Parkkipaikka, 
pieniä esteettömyysongelmia

WC, *kesä, 
pieniä esteettömyysongelmia

Esteetön WC

Kahvila

Kahvila, *kesä

Kahvila,
pieniä esteettömyysongelmia

Venesatama      
(Venesatamissa esteettömyys-
ongelmia lukuun ottamatta 
Nokkalaa, joka on esteetön)

Metroasema

*Kohde auki kesäkautena: kesä-elokuu
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RANTARAITTI
Espoon merenrantaraitti mahdollistaa asukkaiden liikkumisen ja virkistäytymisen 
merellisessä ympäristössä. Rantavyöhykkeelle on 1970-luvulta alkaen kaavoitettu 
alueita rantapuistoiksi, pienvenesatamiksi sekä uimaranta-alueiksi. Näiden aluei-
den kautta tai tuntumassa kulkee Espoon Rantaraitti, Espoon rantavyöhykkeen läpi 
kulkeva virkistysreitti Saunalahdesta Ruukinrantaan. 

Keilaniemi

Espoon kaupunki
Kaupunkitekniikan keskus
Puh. (09) 816 25000
www.espoo.fi 

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettuja, muusta liikenteestä erillään olevia rantaraittiosuuksia 
on valmistunut jo lähes 40 kilometriä. Täysin valmiina rantaraitti kattaa koko Espoon rantavyöhyk-
keen. Rantaraitin osana toimivat edellä mainittujen raittiosuuksien lisäksi muutamat vähäliikentei-
set kadut, sekä ranta-alueen lähikatuihin liittyvät pyörätiet. Rantaraitin luonne vaihtelee urbaanista 
erittäin vehreään ja pienimuotoiseen. Rantaraitilla ei ole säännöllistä, kattavaa talvikunnossapitoa.


