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Helppo liikkua

Helppo liikkua on Invalidiliiton toimin-
nallinen kampanja. Sen tarkoituksena on 
edistää tietämystä esteettömyydestä ja 
antaa vinkkejä helpompaan liikkumiseen 
eri paikoissa. Helppo liikkua -ajattelusta 
hyötyvät kaikki: lapsiperheet, ikäihmiset, 
apuvälineiden käyttäjät… ihan jokainen 
meistä.

Karttapalvelu kertoo,  
missä on helppo liikkua

Helppo liikkua -verkkosivuston kartta-
palvelu auttaa jokaista lastenvaunujen 
tai apuvälineen kanssa liikkuvaa. Sinne 
voi käydä merkkaamassa, jos jokin paik-
ka on erityisen hankala tai jos jossain on 
helppo kulkea. Seuraava kävijä saa vin-
kin ja osaa valita sopivan kaupan, uima-
hallin, elokuvateatterin tai hotellin. 

www.esteeton.fi
www.helppoliikkua.fi



Esteettömyys kuuluu kaikille

Kun ympäristö on esteetön, jokaisen on 
helppo liikkua ja toimia. Esteettömyys 
tarkoittaa esimerkiksi helposti avautu-
via ovia, luiskia portaiden vieressä, his-
sejä, riittävän leveitä oviaukkoja, selkei-
tä opasteita, riittävää valaistusta, hyvää 
kuulo- ja näköympäristöä ja ylipäänsä 
kaikille soveltuvia tiloja.

Esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Esteettömyys myös mahdollistaa ihmis-
ten yhdenvertaisuuden. Jos tilat ovat es-
teettömät ja erilaisille kulkijoille sopivat, 
niissä pystyy palvelemaan yhdenvertai-
sesti kaikkia. Yhdenvertaisuuslain 3. lu-
vun 15 §:n mukaan myös palveluntarjo-
ajan on tehtävä tiloihinsa ja palveluihin-
sa kohtuulliset mukautukset, jotta vam-
mainen henkilö voi käyttää palveluita 
kuten muutkin. 

Kohti esteettömyyttä

Tämä lista auttaa sinua pääsemään al-
kuun kohti saavutettavampaa ja esteet-
tömämpää toimitilaa ja palvelua.  

Avustava koira on apuväline

Vammainen henkilö voi tarvita apuväli-
nettä pystyäkseen liikkumaan ja toimi-
maan. Apuväline voi olla vaikkapa pyö-
rätuoli, valkoinen keppi tai henkilöä 
avustava koira. Henkilökohtainen hyöty-
koira, kuten fyysisesti vammaisen hen-
kilön avustajakoira tai näkövammaisen 
opaskoira kulkee käyttäjänsä mukana 
siellä missä ihminenkin. 

Avustava koira saa tulla mukaan sinne, 
minne muut koirat eivät yleensä pääse 
kuten kampaamoihin, ravintoloihin, ruo-
kakauppoihin ja yleisötapahtumiin. Koi-
ran kanssa liikkuvaa ihmistä ei saa kään-
nyttää ovelta – koira on henkilön apu-
väline. Työssä olevaa koiraa ei myöskään 
saa lähestyä, koskettaa tai edes huomi-
oida. 

TARKISTA, ETTÄ: 

  Opasteet ovat selkeitä ja 
helppolukuisia.

  Kulkuväylät ovat tasaisia ja leveitä.

  Sisäänkäynti on katettu ja valaistu.

  Sisäänkäynti sekä rakennus on 
toteutettu ilman tasoeroja, tai 
portaiden oheen on rakennettu 
loiva luiska tai hissi.

  Hissin koko on vähintään  
1100 mm x 1400 mm.

  Mahdollisten kynnysten korkeus on 
enintään 20 mm.

  Ovi on helppo avata, ja sen vapaa 
kulkuaukko on vähintään 900 mm. 

  Portaat ovat helppokulkuiset 
ja niissä on molemmin puolin 
käsijohteet.

  Valaistus on riittävä ja 
häikäisemätön.

  Tila on helppo hahmottaa.

 Tila on meluton ja rauhallinen. 

  Avustaja- ja opaskoirat ovat 
tervetulleita. 

  Palveluasenne on kohdallaan, 
ihmisten moninaisuus huomioidaan 
asiallisesti. 


