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Esteettömyyden perusta (mitä esteettömyys on?)
●
●
●
●

Jokaisella on oikeus liikkumiseen
Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
ympäristö toteutetaan siten, että jokainen yksilö voi ominaisuuksistaan
riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa
Esteettömyys perustuu Suomen perustuslakiin yhdenvertaisuudesta, lisäksi
mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa on useita kohtia asiasta
Esteettömyyttä tarvitaan
● Liikkumisessa
● Joka päiväisissä askareissa, mukaan lukien lomakkeiden täyttö, koneiden
käyttö jne.
● Sisällä rakennuksissa ja ulkona

●

Näissä kalvoissa keskitytään ulkona liikkumisen esteettömyyteen
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Desing for all –periaate eli
suunnitellaan kaikille
● Esteetön ympäristö on helppo kaikille
● Ihminen on “esteellinen” 40% elämästään
● Esteettömyys ei maksa rakennusvaiheessa enempää kuin
“esteellinen” rakentaminen

●

Esteettömyyden on toteuduttava samanlaisena koko
kuljettavan matkan pituudella
● Lyhytkin esteellinen osuus voi estää koko matkan
● Esteettömään matkaan sisältyvät niin väylät,
sisäänkäynnit kuin kulkuvälineetkin

●

Pitkällä aikavälillä esteetön ympäristö on edullinen, koska
● Lisää toimintojen nopeutta
● Vähentää korjauksia ja muutoksia
● Vähentää erityisesti kunnan sosiaalipuolen
kustannuksia
● Lisää itsenäisyyttä ja omataimisuutta, vähentää avustamista
● Parantaa elämänlaatua ja estää syrjäytymistä
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Väylät kaikille
●

Rakennetun ympäristön haasteita on toteuttaa sellaisia ratkaisuja,
jotka sopivat kaikille
● Pyörätuoli, rollaattori, lastenvaunut
● Keppien tai kainalosauvojen käyttäjät
● Lyhytkasvuisuus, lapset
● Näkövammat, kuulovammat
● Kehitysvammat
● Hahmotushäiriöt, neurologiset vammat ja sairaudet
● Allergiat
● Arkuus, pelot

●
●

Esteetön liikkumisympäristö ei ole vain tasaista ja
yhtenäistä pintaa, vaan monet käyttäjät tarvitsevat
korkeus-, väri-, materiaali- ja kontrastieroja
Eri alueilla voi olla eri tasoista esteettömyyttä
● Korkeatasoisin ympäristö tulee olla siellä, missä on eniten kulkijoita
(ydinkeskustat, koulut, terveyspalvelut jne.)
● Kuitenkin tärkeimmillä alueilla esteettömyysratkaisujen tulee olla samantasoisia
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Esteettömyys ja liikenneturvallisuus
●

Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella esteettömyys ja
turvallisuus voidaan saavuttaa

•

●
●

Ne ovat tärkeitä lähtökohtia ja usein toisistaan riippuvaisia

Turvaton ympäristö on usein myös esteellinen eli vähentää
tai vaikeuttaa liikkumista
Suunnittelijat, rakentajat ja kunnossapitäjät toteuttavat
esteetöntä ja turvallista ympäristöä samanaikaisesti,
yleensä toisen tavoitteen epäonnistuessa myös toinen
epäonnistuu
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Esteettömyys eri suunnitteluvaiheissa
●
●

Esteettömyysajattelu on vietävä läpi kaikkien
suunnitteluvaiheiden, tarkastelutarkkuus vain muuttuu
Kaavoitus
● Eri toimintojen ja alueiden sijoittuminen (liikkumisen
tarpeet)
● Aluevaraukset liikennejärjestelyille ja rakennuksille
● Korkeusasemat / tasoerot
● Esteettömyyden tavoitetaso olisi hyvä määritellä jo
asemakaavassa

●

Tie ja katusuunnittelu
● Väyläkaltevuudet, risteysratkaisut
● Detaljiratkaisut (reunatuet, materiaalit, värit,
korkeuserot jne.)

●

Rakennussuunnittelu/-lupa
● Rakennusten pihat ja sisäänkäynnit (kulkuväylät,
pysäköinti, valaistus jne.)
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Esteettömyys rakentamisessa ja käytössä
●

Julkisten ja yksityisten ulkoalueiden suunnittelussa ja rakentamissa
rakennuttajalla (siis myös kunnalla ja muilla julkishallinnon tahoilla)
on suuri rooli
● Suunnittelun ja rakentamisen tavoiteasettelu on
esteettömyyden laadun perusta
● Rakentamisen valvonnalla varmistetaan
esteettömän ympäristön toteutuminen
● Myös vanhaa korjattaessa esteettömyys huomioidaan
● Rakentamisen aikainen esteettömyys

●

Kunnossapidolla voidaan “pilata” esteettömyys
● Talvikunnossapito korostuu: kunnossapidon taso tulee
olla luotettava ja tarvittavilla alueilla riittävän hyvä
● Päällystevaurioiden, yms. korjaamisen tärkeys
lisääntyy, kun esteettömyys huomioidaan

●

Myös käyttäjillä vastuuta
● Väärin pysäköidyt autot ja pyörät sekä muut esteet
(mainokset, irralliset opasteet) ovat usein liikkumisen haittana
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Liikenneympäristön esteettömyyden
osatekijät
● Kulkuväylien rakenteet ja kunto
● Kaltevuudet
● Tasaisuus, halkeamat yms
● Johdattavuus
● Kasvillisuus
● Pinnat

●
●

Valaistus
Suojatiet
● Merkintä
● Reunatuet

●
●
●

Pysäköinti
Sisäänkäynnit, portaat ja luiskat, kaiteet
Kalusteet ja laitteet
● Penkit ja levähdyspaikat
● Liikennevalojen painonapit
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Esteettömyyden vastuut ja varmistaminen

●
●

Vuoropuhelu eri osapuolten välillä tärkeää joka vaiheessa
Esteettömyys on oltava osa suunnitteluprosessia aina
yleiskaavoituksesta toteutussuunnitelman detaljeihin
● Esteettömyysauditoinnit / -tarkistukset
● Suunnittelijat tai käyttäjät, esim. vammais- tai
vanhusneuvostot

●
●
●

Rakentamisessa vastuu on rakennuttajalla (tavoitteet)
rakennustarkastajilla ja valvojilla (määräykset) ja tietenkin
itse rakentajilla (rakentamisen laatu)
Kunnossapidossa on tärkeä määritellä laatutasot (väylän
tai rakennuksen ylläpitäjä) ja pitää niistä kiinni
Aika ajoin on syytä järjestää ns. esteettömyyskävely tai
tehdä esteettömyysselvitys
● Käyttäjät, suunnittelijat, väylänpitäjät ja kiinteistöjen
ylläpitäjät käyvät alueet ja reitit läpi
● Korjaussuunnitelma ja kiireellisyys

●

Tärkeintä on kuitenkin osaaminen, tieto ja asenne
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Hyviä esimerkkejä
Hyvät
näkemät
tähän
vielä
kuvia…

katos ja
valaistus

Loivat
mutkat

kaiteet
määrämittaiset
portaat

automaattiovi

Riittävän
loiva mäki

riittävä tasanne

Liikennemerkit

materiaali- ja
väriero jalankulkualueen
reunassa

Loiva
nousu

automaattiovi
erottuu hyvin

Selkeät
materiaalierot ja
johdattavuus

Matala
kynnys

11

Tyypillisiä ongelmia
väylä ”häviää”

korkea kynnys
tai porras
sisäänkäynnissä

vesilätäkkö

kouru
jalkakäytävällä,
myös vesi leviää
(jää)
auto
jalankulkualueella
painonappi
kaukana
suojatien pää
kaarella ja
epämääräinen

jyrkkä ja korkea
nousu suojatieltä

vettä
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Materiaalilähteet
●
●
●
●
●
●
●

www.esteeton.fi
Invalidiliitto
SuRaKu-ohjeet (mm. Helsingin kaupungin
Rakennusviraston kotisivulla)
Liikennevirasto (mm. ent. Tiehallinnon selvityksiä)
Maankäyttö- ja rakennuslaki, Suomen
rakentamismääräyskokoelma
RT-kortisto
Suurimmilla kaupungeilla omia ohjeita ja tyyppikuvia
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