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 Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen 
 ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla 6.2.2008 

  
 

 
 

KOHDE / RAKENNE: LUISKAT 3 
  
LAATUTASO / ALUE MITOITUS SUUNNITTELUSSA 

HUOMIOITAVAA 
ohjeistettu erillisissä 
taulukoissa 

SUUNNITTELUOHJEITA VÄRI JA VALAISTUS KUNNOSSAPITOVAATIMUS 

1   ESTEETTÖMYYDEN 
     ERIKOISTASO 

Kävelykatuympäristöt 

Keskusta-alueet, joilla on julki-
sia palveluja 

Terveys-, vanhus- ja vam-
maispalveluja tarjoavien laitos-
ten ympäristöt 

Asuinalueet, joilla on erityis-
asumista esim. vanhus- ja 
vammaisasuntoja 

Julkisen liikenteen terminaali-
alueet ja pysäkkialueet 

Erityisliikunta- ja leikkipaikat 

Esteettömät reitit esim. virkis-
tysalueilla 

 

 

 
 

Suositeltava kaltevuus < 5 % (<1:20, n. 3º) 

Ilman välitasanteita kaltevuus max. 5 % 

Sivukaltevuus max. 2 % 

Koneellisesti kunnossapidettävän luiskan 
leveys ≥ 2300 mm 

Suositeltava leveys 1200–1800 mm (min. 
900 mm) 

 

 

RakMK F1 

Portaat 

Opaslaatat 

Varoitusalue 

Käsijohde  

Kulkupinnat 

 

Varoitusalue luiskan ylä- ja ala-
päissä 

Käsijohde kahdella korkeudella 
aina molemmilla sivuilla koko 
luiskan ja välitasanteiden pituu-
della 

Sulanapitojärjestelmä suositeltava

Karkea pintamateriaali, joka ei ole 
liukas sääolosuhteiden vaihdel-
lessa 

Vähintään 50 mm:n suojareunus 
ellei luiskan reunassa ole seinää 
tms. kiinteää estettä 

Kääntymiskohdassa tasanne vä-
hintään 1150 x 1150 mm 

Varoitusalueella selvästi erottuva 
väri/kontrasti (keskiharmaan ja 
mustan/valkoisen eroa vastaava 
kontrasti)  

Hyvä valaistus; häikäisemätön, 
tasainen. Valaistusvoimakkuus-
suositus 30 lx (”Esteetön valais-
tus ja selkeät kontrastit asema-
alueilla”, LVM:n Elsa tutkimus- ja 
kehittämisohjelma) 

Tarvittaessa heikosti näkevän oh-
jausvalaistus 

 

Liukkauden estämien 

Varoitusalueen pintakuvion ja vä-
rikontrastin tunnistettavuuden ta-
kaaminen 

Käsijohteen alle ei saa kasata 
lunta 

Kasvillisuuden leikkaaminen niin, 
ettei se työnny luiskan alueelle 
eikä haittaa käsijohteen käyttä-
mistä 

2   ESTEETTÖMYYDEN 
     PERUSTASO 

 

SAMA 

 

 

 

RakMK F1 

 

Portaat 

Varoitusalue 

Käsijohde  

Kulkupinnat 

 

Luiskan lisäksi tarvitaan aina 
myös portaat 

Käsijohde aina molemmilla sivuil-
la koko luiskan ja välitasanteiden 
pituudella 

Karkea pintamateriaali, joka ei ole 
liukas sääolosuhteiden vaihdel-
lessa 

Vähintään 50 mm:n suojareunus 
ellei luiskan reunassa ole seinää 
tms. kiinteää estettä 

Vähintään valaistusluokka K2 
(min. 10 lx) 

Hyvä valaistus: häikäisemätön, 
tasainen 

 

Liukkauden estäminen 

Käsijohteen alle ei saa kasata 
lunta. 

Kasvillisuuden leikkaaminen niin, 
ettei se työnny luiskan alueelle 
eikä haittaa käsijohteen käyttä-
mistä 

 


