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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.
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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

Kävelykatu



Määräykset
RakMK F1

Muut ohjeet
RT 09-10884, 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/
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