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Näkeminen ja 

näkövammaisuus

• Suomessa on arviolta 40 000 

näkövammaista ihmistä. Heistä sokeita on 

noin 10 000 ja loput eri tavoin 

heikkonäköisiä.

• Näkövammaisista valtaosa eli noin 80 

prosenttia on yli 65-vuotiaita. 



Ikä ja näkövamma

– Silmän valonläpäisevyys heikkenee

– Mustuaisaukon koko pienenee

– Verkkokalvon aistinsolut eivät toimi

– Esim sininen väri ei näy hyvin

– Värien erottaminen voi vaikeutua

• Maculadegeneraatio:

Keskeisen näön heikkeneminen

– Joskus erittäin korkeat 

valomäärät auttavat, ei 

aina

– Usein häikäistymis-

taipumista

• Harmaakaihi:

Mykiön samentuminen

– Valoa pääsee vähän 

verkkokalvolle

– Häikäistyminen

Valontarve lisääntyy monissa tehtävissä:



Ikä ja näkövamma

Näkövamma rajoittaa toimimista: 

• Silmänpainetauti:

– Mustuaisaukon pieni koko 

johtuen lääkityksestä

– Samasta syystä silmä ei 

reagoi valoon normaalisti

– Valontarve voi vaihdella 

vuorokauden eri aikoina 

riippuen 

lääkitysajankohdasta

• Diabetes:

– Samentumat lasiaisessa

– Häikäistyminen

– Lisääntynyt valontarve

– Usein myös kaihia

– Verkkokalvo vioittunut



Yleisimpiä näkövammaisten henkilöiden kohtaamia ongelmia 

rakennetussa ympäristössä ovat:

– orientoitumisen eli suunnistautumisen vaikeus

– etäisyyksien arviointi

– opasteiden lukeminen

– törmääminen, kompastuminen tai putoaminen



HÄIKÄISTYMINEN

Häikäistymisongelmista vaikeimmat aiheutuvat hallitsemattomasta 

luonnonvalosta:

• Ikkunapintojen luminanssit ovat valoisina päivinä moninkertaisia 
keinovalonlähteisiin verrattuna

• Taivaan luminnassi voi olla jopa 20 000 cd/m

• Suojaamattoman loistelampun pintakirkkaus voi olla 5000 cd/m



VALAISTUKSEN ONGELMAT
- Luonnonvalon hallinta suurin ongelma valaistuksessa

• Suuret valaistuserot ulko- ja sisätilojen 

välillä -> Sisääntuloaulojen ja eteistilojen 

hyvä valaistus on erityisen tärkeää.

• Häikäistymistä aiheuttaa ikkunoista tulviva 

luonnonvalo.

Opasteen takana vastavalo 
estää näkemisen. 

Kampin terminaali TAIK



VALAISTUKSEN ONGELMAT
- Vaikeasti valaistavissa olevat tilat

• Valaistusvoimakkuuksien suuri 
vaihtelu huonetiloissa ja niiden 
välillä.

• Valaistuksen aiheuttamat 
kiiltokuvastumat.

• Väärin suunnatut valot.

HAASTEITAMusiikkitalon konserttisalin seinän hejjastukset



VALAISTUKSEN ONGELMAT
- Valo tuo esiin kontrasti (jos niitä on)

• Lasijulkisivut vaikeasti valaistavissa.

• Lasi ei toimi pimeällä heijastava pintana.

• Myös hyvin tummat pinnat ongelmallisia.

Esimerkki Hyvinkään asuntomessuilta

Musiikkitalon lämpiö



VALAISTUKSEN RATKAISUT
- Suoran ja epäsuoran valon yhdistelmä

Suora yleisvalaistus:

• Valolla on suunta

• Kolmiulotteiset muodot erottuvat 

paremmin

• Helpompi toteuttaa jälkikäteen

• Vaatii tasaisesti valoa jakavat 

valaisimet

• Vaatii valaisinten hyvän 

häikäisysuojauksen

Epäsuora yleisvalaistus:

• Vaatii vaaleat heijastuspinnat 

• Vaatii selvät erot seinien, katon ja 

lattian sävyissä 1/3 epäsuoraa +

2/3 suoraa valoa 

= paras!



VALAISTUKSEN RATKAISUT
- Led tuo uusia mahdollisuuksia valaistukseen

Led-valojen hyviä puolia:

• Hyvä värintoistoindeksi

• Pitkä polttoikä

• Vähäinen lämmöntuotto

• Energiaystävällisyys

• Helppo sijoitettavuus

• Mahdollisuus valon värin säätöön

• Hyvä syttyvyys ja kesto kylmässä

• Paljon kosteuden ja jopa 

vedenkestäviä vaihtoehtoja

• Eivät tuota uv-säteilyä

• Led-nauhoilla voi kätevästi merkitä 

kulkureittejä



Valaistus-

suositukset
• Sisääntuloaulat 200 lx

(säädettävä valaistus 100-500 lx) 

• Asiakaspalvelupisteet, palvelutiskit 500-750 lx

• Odotustilat, aulat, käytävät ym. 200-300 lx

• Ilmoitustaulut (pystysuorassa) 500 lx

• Vaatesäilytys 300 lx

(valoa myös naulakon yläosaan)

• Portaat / luiskat 300 lx

(portaan alku ja loppupäässä 500 lx)

• Hissi 300 lx

• Opetustilat 500 lx

• Ruokailutilat 300 lx

• Henkilökuntatilat 300 lx

• Kahvihuoneet 200 lx

• Toimistotilat 500 lx

• Wc-tilat 300 lx

(yleisvalaistus ja peilivalaistus)



KONTRASTIT JA VÄRIT

Kontrasteilla luodaan tilaa, joka 

hahmottuu myös näkövammaiselle. 

• Värien käyttö parantaa tilan hahmotettavuutta. 
Merkityksellistä on niiden suhde tumma –
vaalea asteikolla.

• Näkövammaiset hyötyvät suurista väripinnoista 
tilanhahmotuksen apuna. 

• Pääsääntöisesti suurten pintojen (katto, seinät)  
tulisi olla vaaleita valon heijastumisen vuoksi 

– pienten väripintojen (ovet, listoitus, 
kalusteet) tummempia. 

– Lattian yleisväri on tummempi kuin seinien, 
jotta tila hahmottuu helpommin. 

• Värien käyttö on suotavaa näkövammaisten 
kannalta sisustuksessa ja arkkitehtuurissa. 
Lasiarkkitehtuuri yhdistettynä yleiseen 
harmaaseen sävytykseen on haastava 
toimintaympäristö. 

• Rohkeutta tulisi löytyä myös julkisissa 
kohteissa.

Väriä ei ole 

ilman valoa



KONTRASTIT JA VÄRIT

Tilojen arkkitehtuurissa mono-kromaattisuus 

haastaa näkövammaiset

• Kiiltävät pinnat vaikeuttavat tilojen hahmottamista

• White-line 

• Kehyksettömät ikkunaseinät, lasiarkkitehtuuri

Musiikkitalon aula

Esimerkki Hyvinkään asuntomessuilta
Turun kaupungin kirjasto

Poikittaiset 
Lasilevyt!

Seinäjoen kirjaston portaat

HAASTEITA



Terminaaliympäristöjen hahmotettavuusTURVALLISUUS
- Ympäristön hyvä hahmotettavuus on suoraan yhteydessä turvallisuuteen

– Haasteena tuoda hyvät ratkaisut suunnittelijoiden tietoisuuteen ja 
minimoida toteutusvaiheessa tapahtuvat esteettömyyttä heikentävät 
muutokset

Kalasatama

Kamppi

Hämeenlinnassa yllättävä tasoero jalkakäytävällä.



KÄYTÄNNÖT VAIKUTTAVAT ESTEETTÖMYYTEEN
- Tilankäyttötavan muutokset voivat vaikuttaa esteettömyyteen

Kongens Nytorv, 
Kööpenhamina

Kauppakeskus DIXIHAASTEITA



PORTAAT

• Vapaan korkeuden portaan alla tulee olla 
vähintään 2200 mm. 

• Portaan alle joutuminen tai törmäysvaara tulee 
estää esim. kaiteella, kalusteella tai istutuksin.

Kampin terminaali OP-pankin kiinteistöt Teollisuuskadulla

Uusistakin portaista löytyy 
vaikeasti hahmotettavia



PORTAAT

• Askelman etureunassa tulee 
olla kontrastiraita, joka muodostaa 
tummuuskontrastin askelman 
pinnan kanssa.

• Kontrastiraitana voidaan käyttää 
esimerkiksi liukuestenauhaa. 

• Tumma kontrastiraita erottuu 
paremmin vaaleista askelmista kuin 
vaalea tummista. 

• Kontrastiraita tulee olla joka 
askelman kohdalla.Kampin terminaali

Árabian kiinteistö

Käsijohteet:

• Käsijohteen tulee erottua tummuuskontrastinsa avulla. 

• Käsijohteen päät tulee muotoilla siten, etteivät ne aiheuta kiinnitakertumisvaaraa.

• Käsijohteen tulee ulottua 300 mm yli portaan tai luiskan alkamis- tai 
päättymiskohdan, jotta turvallinen käyttö on mahdollista.

Kalasataman metroasema



Kalusteet & kulkureitit

• Kalusteiden sijoittelussa kulkureitit 
pidetään vapaana yllättävistä 
esteistä. 

• Kalusteiden tulisi erottua 
ympäristön värityksestä 
tummempana tai vaaleampana.

• Kalustettu alue voi erottua myös 
sijaitessaan tummemmalla 
lattiamateriaalilla tai matolla. 

• Terävät kulmat, lasipinnat ja 
väritykseltään ympäristöön 
sulautuvat kalusteet ovat 
näkövammaiselle hankalia.

• Suunnittelussa tulisi huomioida 
myös ovien aukeamisessa välttää 
kulkuväylälle jääviä avoimia ovia. 

• Muut törmäämisvaaraa 
aiheuttavat tekijät, kuten auki 
jäävät kaapin ovet, naulakot ym. 
sijoitetaan siten, ettei 
törmäysvaaraa synny.



OPASTUS HISSEISSÄ

Kerrosnumero 

ilmoitettava 

ulkopuolella 

kohonumerona.Mihin hissillä pääsee:

Kerrottava hissin 

ulkopuolella 

kutsupainikkeiden 

yläpuolella.

Tieto tekstillä 

näkeville sekä 

pistekirjoituksella



OPASTUS HISSEISSÄ
- Hissin käyttö voi olla näkövammaiselle ylivoimaista

EN 81-70 standardi säätelee hissien 

esteettömyyttä Euroopassa.

Hälytyspainike 
ei erotu

Ei kontrastia, 
liian pieni kirjasin

• Kerrospainikkeet 

loogisessa 

järjestyksessä.

• Kerrospainikkeet 

helposti 

tunnistettavissa myös 

tuntoaistin avulla.

• Hälytyspainikkeen

tulee erottua selkeästi 

kerrospainikkeista.

Kampin terminaali



OPASTEET
- Haasteita muodostuu puutteellisesta opastuksesta

• Opasteet tehdään tulosteina

• Kiinnitetään lasipintaan

• Ei yhtenäisyyttä

• Vaikeita havaita

• Muodostavat sekavan kokonaisuuden

PORTAAT

Esimerkkinä Kontulan terveysaseman 
sisääntulon opasteet



OPASTEET
- Sijainti on oleellinen

• Osassa opasteissa tarvitaan matala sijoitus, 

jolloin näkövammainen pääsee tarkastelemaan 

niitä esteettä läheltä.

• Opasteen pinnan tulee olla himmeä ja 

häikäisemätön. 

.

TAIKin opasteet kiiltävät

Suosittu harjattu 

teräs toimii harvoin 

valaistuksen kanssa 

moitteettomasti.

Itäkeskuksen metroasema

Opasteen edessä ei saa olla esteitä 

ja pinnan tulee olla tasainen.



OPASTEET
- Opasteiden havaittavuus tärkeää!

Opasteiden värityksen tulee olla 

yhtenäinen ja erottua tilan muusta 

värityksestä. 

• Parhaiten erottuvat tummat kuviot 

vaalealla pohjalla.

• Tärkeintä on  taustan ja kirjaimen / 

symbolin välinen kontrasti, 

mahdollisimman hyvä.

• Näkövammaisille värillä ei väliä, 

vain kontrastilla tumma-vaalea-

asteikolla.

Esimerkkinä I-liiton toimitalon kerrosopasteet

Näin suuri kerrosnumero ei 
enää palvele tarkoitustaan



TAUTAVALAISTUT OPASTEET
- Taustavalaistu opaste on helposti havaittavissa eikä niin altis valaistusolosuhteille

• Suurikokoinen teksti

• Hyvä kontrasti tekstin ja taustan 
välillä

• Mattapinta (ei kiillä tai heijasta 
valoa)

• Väri sinänsä ei voi olla opaste, vaan 
vaatii muodon; esim punainen ruksi

• Sisältäpäin valaistussa opasteessa 
tulee olla tumma pohja ja vaaleat 
kuviot häikäistymisen välttämiseksi.



YLEISOPASTUS
- Hyvä opastus alkaa jo ulkoa

Sello-kirjasto

Malmin sairaalan opasteet 

Opastekokonaisuus 
levittäytyy osin 
kulkuesteeksi!

Malmin sairaalan 
opasteet 

perustuvat 
värikoodeihin

Opastus toimii hierarkisesti:
1.Kartat
2.Reittiopasteet
3.Läheltä tarkasteltavat muut opasteet



Musiikkitalon aula

Esimerkki Hyvinkään asuntomessuilta

KONTRASTIT JA VÄRITVALAISTUS VÄRITYS /  TEKSTI SIJAINTI

HUONOA
• Opasteen sijoitus 

vastavaloon

• Häikäisevä tai 

riittämätön 

valaistus

• Taustan ja tekstin 

välillä ei riittävää 

kontrastia

• Opasteet kiinnitetty 

kiiltävään pintaan tai 

lasiin

• Opasteet vaikeasti 

havaittavassa paikassa

• Opasteita ei pysty 

lukemaan 

lähietäisyydeltä

SUOSITEL-

TAVAA

• Opasteen 

kohdalla 

häikäisemätön ja 

riittävä valaistus

• Opasteteksti erottuu 

värikontrastilla 

taustastaan

• Lasipintaan voidaan 

lisätä  nk. 

hiekkapuhallus-

kalvo tekstin 

taustaksi.

• Opasteen sijoitus 

kulkureitillä katseen 

suunnassa silmän 

korkeudella

• Kalusteiden sijoittelu 

siten, että opastetta 

pääsee lähestymään 

välttäen 

törmäysvaaraa.

Hyvää kaikille 
käyttäjille!

OPASTUS



TUNNUSTELTAVAT OPASTEET
- Uusi RT-kortti tuo mukaan myös pisteopasteet

Pistemerkinnät 

sijoitetaan kyltin 

alareunaan.

Kiinteistön opasteet 

RT-kortti sisältää 

paljon tietoa 

näkövammaisten 

opastuksesta

• Hyvät kontrastit tekstin / kuvion ja 

taustan välillä.

• Opasteet helposti havaittavissa 

yhtenäisen värityksen perusteella



Kohokartat ulkotiloissa

TUNNUSTELTAVAT OPASTEET
- Uudet tuotantotekniikat mahdollistavat paremmat toteutukset

• Haasteina sääolosuhteet sekä ilkivalta. 

• Useimmat sisäkäyttöön tarkoitetut materiaalit ja 
valmistusmenetelmät eivät sovellu ulos.

• Karttoja käytetään laskualustana ja rikkoontuvat, 
siksi pystyasennus esim 15 asteen kulmaan.

Pienoismallit

• Rakennuksen pienoismalli on apuna kävijän 
halutessa saada kokonaiskuva rakennuksesta.

Pasilan autojuna-asema

Pulpettiasennuksessa 
kohokartta likaantuu

Louhisaaren kartanon pienoismalli



TUNNUSTELTAVAT OPASTEET
- Kohokarttojen muoto raideliikenteessä on määrittynyt EU-direktivin myötä

Pasilan autojuna-asema Louhisaaren kartanon pienoismalli

Tikkurilan aseman 
kohokartta on 15 
asteen kulmassa.

Kohokartalle ohjaa 
opastava lattialista.

Tikkurilan asema



TUNNUSTELTAVAT OPASTEET
- EU:n direktiivi: esteettömyys raideliikenteessä, säätelee 

näkövammaisopastusta laajasti

Jakomäen uimahalli; pääporras

Iiris-keskus

Tikkurilan asemalla 
on avustajapiste, 
mutta löytyykö?

Vuoronumeron sijaan 
pyydetään apua 

avustajapainikkeesta.

Tikkurilan asema; VR:n lippupiste

Tikkurilan asema



TUNNUSTELTAVAT OPASTEET
- EU:n raidedirektiivi tuo uusia pisteopasteita

Kampin bussiterminaaleissa laiturinumero on käsin 
tunnusteltavissa.

Kampin terminaali

Musiikkitalo

– Ensi kertaa näkövammaiset 

huomioidaan esteettömien WC:den 

suunnittelussa; opasteiden tulee olla 

luettavissa myös tuntoaistilla.

Hälytyksen teko  ohje 
on pisteillä ja 

pohjapiirros koholla

Tikkurilan asemalla 
WC:n käyttöohje 

on pisteillä

Tikkurilan asema



TUNNUSTELTAVAT OPASTEET
- Myös koho-opasteet suunnittelijan mukaan

• Käsijohteeseen kiinnitetyt 
opasteet on helppo huomata.

Jakomäen uimahalli; pääporras

Iiris-keskus

Pasilan asemalla on 
käsijohdeopasteet

Kerrokset 1 - 8 
voidaan ilmaista 

nappuloilla



Opasteet
Sokeille on tärkeää että tekstit ja 

piktogrammit ovat koholla kylttipohjasta, 

jolloin informaatio on tunnusteltavissa 

myös sormin 

Jos käytetään pistemerkintöjä, ne tulee 

sijoittaa kyltin alareunaan.



OPASTAVAT PINTAMATERIAALIT
- Opastavia pintamateriaaleja käytetään jopa harhaanjohtavasti

Leppävaaran asemalaituri

Varoittava 
opaste?

Vai koriste?

HAASTEITA



OPASTAVAT PINTAMATERIAALIT
- Terveydenhuollon kohteissa näkövammaiset asiakkaat  tulee huomioida 

.

• Ilmoittautumiselta opastava lista 

odotusalueelle

Sellonkirjaston opasteissa on heijastava lasipinta

• Huoneen numero aina 

koholla

• Kohotekstiä pysyvissä 

toiminnoissa kylteissä

• Sairaalaympäristössä 

käytettävät 

värikoodiraidat 

lattiassa eivät palvele 

heikkonäköisiä, joilla 

silmän värienerottelu-

kyky on voimakkaasti 

huonontunut. 

Diacor, Itäkeskus

Opastus vuoronumero-
automaatille, jossa 

pistemerkinnät



OPASTAVAT PINTAMATERIAALIT
- Väri- ja materiaalikontrasteilla johdatetaan kaikkia käyttäjiä 

• Opastemateriaali valitaan arkkitehtuurin mukaan

• Tunnusteltavat lattiaopasteet pääreiteillä 

Tilojen ollessa selkeitä ja helposti 

hahmotettavia selviydytään vähemmillä 

opasteilla ja opastavilla materiaaleilla!

Musiikkitalon 
lattiaopaste

Musiikkitalon parven tunnusteltava 

lattiaopaste

Musiikkitalon parven porras

Portaasta varoittava alue 
alkaa 1200 mm ennen 

tasoeroa.

Sibeliusakatemian portaikkoMusiikkitalo



OPASTAVAT PINTAMATERIAALIT

1. Varoittavat 
kohokuviot
Varoittavat 
tasoerosta, 
risteyksestä tai 
portaista. 

Erilliset 
"puikulat" 

hankalia havaita 
valkoisella kepillä

2. Ohjaavat laatat 
ja listat
johdattavat 
turvallisesti 
esimerkiksi 
pääovelle tai 
uloskäynnille. 

3. Huomioalueet
ilmoittaa esim. 
reitin risteys-
kohdasta, jossa ei 
ole putoamisen 
tai törmäämisen 
vaaraa.



OPASTAVAT PINTAMATERIAALIT ULKONA
- Massamaalaukset ja betonilaatoitukset toimivat vain heikkonäköisillä, ei sokeilla

• Esteettömiltä autopaikoilta opastettava pääovelle.

• Talvikunnossapito estää koholla olevat ratkaisut.

• Ratkaisuna uralaatta tai nupukiviraidat.

Lastenvaunuluiskat ovat 
vaaralliset ja ne tulisi 
rajata käsijohteella!

Myllypuron 

terveysaseman portaat

Malmin sairaalan 

opasteet



OPASTAVAT PINTAMATERIAALIT ULKONA
- Nupukivierotteluraita toimii myös sokeilla

Helsingin rakennusvirastolle testattiin 

eri materiaalivaihtoehtoja 

erottelukaistan sekä suojatien paikan 

merkitsemiseksi näkövammaisille.

• Nupukiviraita (2-3 kiveä) osoittautui 

ainoaksi toimivaksi ratkaisuksi.

• Tunnistettavuus  valkoisella kepillä 

perustuu epätasaisuuteen 

(tuntokontrasti).

• Suojatien kohta merkitään 3 kiven 

poikkiraidalla johtaen kutsupainikkeelle Teollisuuskadun testit



Saapuminen Mikkelin kaupungintaloon



Saapuminen Mikkelin kaupungintaloon



Saapuminen Mikkelin kaupungintaloon



Saapuminen Mikkelin kaupungintaloon
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