
 

ESTEETÖN RAKENNUS
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSASIAKIRJA

Lupatunnus: 

Hoitolaitos / Palveluasuminen 
Kokoontumis- ja liiketila 

Tuotantotila 
Työpaikkatila 

Majoituslaitos 
Muu 

Suunnitelmissa tarkistettu: Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Liikuntaesteisen autopaikka
Asemakaavan 
mukaisesti 
Rakennusjärjestys 17§ 

• 1 le-ap / 30 ap / asuminen
• 1 le-ap/50 ap / muu toiminta

Lukumäärä _____ kpl 

(autopaikkoja yht. _____ kpl) 

Sijainti (sisäänkäyntien saavutettavuus)  

Koko (5000 x 3600 mm) 

Merkinnät ja opasteet 

Lukumäärä _____ kpl 

Sijainti 

Koko 

Merkinnät ja opasteet 

Liikuntaesteisen saattopaikka
• Vähintään 1 le-
saattopaikka /hoitolaitos,
palveluasuminen, liiketila

Lukumäärä _____ kpl 

(saattopaikkoja yht. _____ kpl)  

Sijainti (pääovelta ≤ 20 m) 

Koko (8500 x 3600 mm) 

Merkinnät opasteissa ja päällysteessä 

Lukumäärä _____ kpl 

Sijainti 

Koko 

Merkinnät ja opasteet 
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 Suunnitelmissa tarkistettu:  Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Kulkuyhteydet ulkona
Esteettömyysasetus 2§ 
Käyttöturvallisuusasetus 

• Kulkuväylien leveys (1200 mm)
ja kaltevuus (max 5%)

• Jos portaat / luiska / nostin niin
kaiteet, käsijohteet

• Materiaalit
• Valaistus

Pääsy rakennukseen 

Pääsy autopaikalle ja saattopaikalle 

Pääsy leikki- / oleskelualueille 

Pääsy ulko-oleskelutilaan suoraan         
sisätiloista 

Pääsy muille välttämättömille alueille 
(huoltopiha ym.) 

Kohtaamismahdollisuus (hoitolaitos/ 
julkinen rakennus/tila) 

Liikenteen risteämättömyys (hoito-     
laitos/julkinen rakennus/tila) 

Pääsy rakennukseen 

Pääsy auto- ja  
saattopaikalle  

Pääsy leikki- / oleskelu  
alueille 

P                                       ääsy ulko-oleskelutilaan

Pääsy muille välttämät-
tömille alueille 

Kohtaamismahdollisuus 

Liikenteen risteämättö-     
myys (kts. käyttöturvalli-
suusasetus) 

Sisäänkäynti
Esteettömyysasetus 3§ 
Käyttöturvallisuusasetus 

Pääsisäänkäynti, vapaa leveys 400 
mm (vapaa tila avautuvalla puolella) 

Tasanne pääoven edessä 
(≥ 1500 x 1500 mm) 

Katos 

Pääsisäänkäynti, 
vapaa leveys 

Tasanne pääoven 
edessä 

Katos 

Ovet
Esteettömyysasetus 4§ Ovet (aukko sisäisellä kulkuväylällä  

≥ 850 mm, huone-tiloihin ≥ 800 mm, 
le wc ≥ 850 mm) 

Kynnykset (≤ 20 mm) 

Oven helppokäyttöisyys 

Ovet 

Kynnykset 

Oven helppokäyttöisyys
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 Suunnitelmissa tarkistettu:  Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Kulkuyhteydet sisällä
Esteettömyysasetus 5§ 

• Välttämättömät tilat
• Henkilökunnan sosiaalitilat

Kulkuväylät (Ø 1500 / 1800 mm  
hoitolaitos/julkinen rakennus/tila) 

Luiskat (kaltevuus 5%, 
max. 6 m ilman tasannetta) 

Portaat (paarikuljetus) 

Kaiteet ja käsijohteet (900 + 700 mm) 

Kulkuväylät 

Luiskat 

Portaat 

Kaiteet ja käsijohteet 

Tilojen varustelu
Esteettömyysasetus 6§ 
RATO-suunnitteluohje 

Kalusteiden ja varusteiden  
esteettömyys 

Tilojen valaistus, väritys, kontrastit 

Näkövammaisten taktiiliopasteet 
(esim. julkisen liikenteen 
asematilat, RATO-suunnitteluohje) 

Kalusteiden ja 
varusteiden 
esteettömyys 

Valaistus, 
väritys, kontrastit 

Näkövammaisten 
taktiiliopasteet

Hissi / tasonostin (< 1000 mm)
Esteettömyysasetus 8§ Sijainti (sis. käynnin ja tilojen 

saavutettavuus) 

Hissin koko (1400x1100 / 1340 mm  
avustaja, 1100 x2100 mm paarit) 

Tekniset erityisratkaisut 
(kutsunappien sijainti, ääni ym.) 

Sijainti (saavutettavuus) 

Hissin koko 

Tekniset erityisratkaisut 

Wc- ja hygieniatilat
Esteettömyysasetus 10–11§ 
PKS RAVA -tulkinta 

Sijainti (saavutettavuus kaikille 
käyttäjäryhmille) 

Koko (Ø 1500 ja 800 mm sivutila  
kaikille käyttäjäryhmille) 

Merkinnät ja opasteet 

Varusteet (esim. nostolaite hoiva-     
laitoksissa ja uimahalleissa) 

Sijainti 

Koko 

Merkinnät ja opasteet  

Varusteet 
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 Suunnitelmissa tarkistettu:  

 

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

Kokoontumistila
Esteettömyysasetus 12§ 

Äänentoisto- ja siirtojärjestelmä 
(induktiosilmukka ja T-opaste) 

Pyörätuolipaikat 

Äänentoisto- ja  
siirtojärjestelmä 

Pyörätuolipaikat 

Majoitustilat
Esteettömyysasetus 13§ Lukumäärä vähintään 1 kpl tai 

5 %:a huoneista 

Le wc -tila huoneistossa (Ø 1300 mm,  
voi olla toiskätinen, jos tarjolla peili-
kuvahuoneistoja samoilla varusteilla) 

Lukumäärä _____ kpl 

Le wc -tila huoneistossa 

Mahdolliset poikkeamiset
Esteettömyysasetus 
Käyttöturvallisuusasetus 
PKS RAVA-tulkintakortti 
pientalon esteettömyydestä 

  

Kohde vastaa suunni-
telmia esteettömyyden 
osalta. 

Poikkeama, mikä 

Perustelut poikkeamiselle:  

Muut esteettömät ratkaisut Lupahakemuksen yhteydessä (hoito-
laitos, julkinen rakennus tai tila): 

Kommentointipalaveri 
(laadittava muistio) 

Esteetön kulkureitti- ja opastus-
suunnitelma 

Esteettömyyden 
toteaminen 
(laadittava 
tarkastusmuistio) 

Yhteenveto

 

Ø = pyörähdysympyrä, ei leikkaa
kiinteitä kalusteita tai muita
rakenteita
tekstit kursiivilla = Espoon tulkinta

Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne
täyttävät edellä kirjatut vaatimukset. 

Kohde täyttää edellä 
kirjatut vaatimukset. 

Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys 
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 käyttöönottoa: 
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