
ESTEETÖN YMPÄRISTÖ
SUOJATIET JA JALKAKÄYTÄVÄT 1

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
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Suojatiejärjestelyt
Suojatiejärjestelyissä ja rakenteissa tulee ottaa huomioon eri käyttäjien tarpeet.
Suositeltavia periaatteita ovat pyöräilyn ja jalankulun erottaminen toisistaan sekä
ratkaisujen yhdenmukaisuus. Kuivatuksen huolellinen suunnittelu ja suojatie-
alueen hyvä valaisu on tärkeää. Esteettömyyden erikoistasolla valaistusvoimak-
kuus tulee olla jalkakäytävällä väh. 10 lx ja suojatiellä väh. 30 lx. Suojatiemerkin-
nän tulee olla hyväkuntoinen eikä sen lähellä saa olla vastaavasti kuvioituja alu-
eita väärinkäsityksen välttämiseksi. Raidoituksen värikontrastin tulee olla voi-
makas, vähintään keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava.
Suojatien pystysuoralla reunatuella varustetun osan tulee olla kohtisuorassa
ylityssuuntaan nähden, jotta näkövammainen saa siitä kulkusuunnan. Suoja-
tiessä tulee aina olla vähintään 900 mm leveä luiskareunatuki; koneellinen kun-
nossapito vaatii vähintään 2300 mm. Luiskaus, jossa noustaan 40 mm ajora-
dan tasosta 150 mm:n matkalla, tulee rakentaa huolellisesti. Pyörätien kohdalla
tulee käyttää samaa luiskareunatukea. Suojatien reunatuen korkeussuunnan
poikkeamat saa olla enintään ±10 mm. Jalkakäytävän kaltevuus reunatuen vie-
ressä ei saa ylittää 5 %:a.

Kulkuväylät ja -pinnat
Kulkuväylien leveyden tulee olla väh. 2300 mm, jotta niiden koneellinen
puhtaanapito olisi mahdollista. Vapaan väylän leveyden tulee olla väh. 1500
mm, joka on riittävä myös avustajan tai opaskoiran kanssa liikkuvalle hen-
kilölle. Kahden pyörätuolin kohdatessa leveyden tulee olla väh. 1800 mm.
Väylän vapaan korkeuden tulee olla väh. 2200 mm, kuitenkin siten, että
rakennuksen tai sen osan alikulkukorkeudeksi suositellaan väh. 3000 mm.
Jalankulkuväylän ja pyörätien pinnoittaminen toisistaan eroavalla materi-
aalilla on suositeltavaa. Kulkupinnan tulee olla erikoistasolla kova ja perus-
tasolla kova tai melko kova ja luistamaton. Poikkeamat tasaisuudessa saa-
vat olla enintään 5 mm ja laattojen saumat saavat olla enintään 5 mm leveitä.
Sivukaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 2 % ja perustasolla enin-
tään 3 %. Pituuskaltevuutta saa olla erikoistasolla enintään 5 % ja perusta-
solla enintään 8 %. Luiskia koskevat edellisestä poikkeavat vaatimukset on
esitelty ohjekortissa 3 Tasoerot.
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Opaslaatat, varoitusalueet ja erotteluraidat
Opaslaattoja ja varoitusalueita käytetään erikoistasolla näkövammaisten liikku-
misen ohjauksessa tai varoittamassa suojatiestä, portaista, reunatuesta, luis-
kasta tai muista tasoeroista. Perustasolla käytetään vastaavasti varoitusaluei-
ta. Huomiolaatta-alueella tai varoitusalueella merkitään suojatien jalankululle va-
rattu kohta. Opaslaatoissa ja varoitusalueissa tulee olla päällysteestä selvästi
erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kont-
rasti).
Eri toimintoja erottelemassa tai tasoeroista varoittamassa käytetään pin-
naltaan alueen muista kulkupinnoista poikkeavia, karkeapintaisia raitoja,
esim. noppa- tai nupukiviä. Jalankulkuväylän ja pyörätien välisen erottelu-
raidan leveys on 200–500 mm ja poikkeama muun päällysteen tasosta enin-
tään 5 mm. Kun jalkakäytävä on ajoradan vieressä, suositellaan vähintään
500 mm leveää erotteluraitaa.

Suojatiemerkki- ja painonappipylväs
Suojatiemerkit tulisi sijoittaa järjestelmällisesti heti suojatiemerkinnän reu-
naan, enintään 500 mm ajoradan reunasta, jotta näkövammainen voi luo-
tettavasti määritellä suojatien sijainnin. Autoilija havaitsee lähelle ajoradan
reunaa sijoitetun merkin helposti.
Liikennevalon painonappi tulee sijoittaa niin, että se on talvellakin painettavissa
pyörätuolissa istuen. Painonapin tulisi olla tunnistettavasti koholla ja siinä tulisi
olla merkkivalo. Erikoistason alueilla tulisi aina olla äänimerkki ja perustasolla
tarpeen mukaan. Vinosti lähtevässä suojatiessä tulee olla ylityssuunnan osoi-
tin, jonka oikea asennus tulee tarkastaa rakennettaessa.

Määräykset
RakMK F1
LMp tieliikenteen liikenne-
valoista, LMp liikenteen-
ohjauslaitteista

Muut ohjeet
RT 09-10884, 98-10565
KT-02
Invalidiliiton ohjeet:
www.esteeton.fi

Opaslaatat. Varoitusalueet:
• valkoinen luonnonkivilaatta

(ristipäähakattu tai poltettu)
• valkoinen sahattu nupukivi

(ristipäähakattu tai poltettu)
• valkoinen pesubetonikivi
• valkoinen betonikivi
• valkoinen huomiolaatta

(alueelle asennetaan sula-
napitojärjestelmä)

Huomiolaatta

Ohjaava laatta

Suojatien
painonappipylväs.

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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