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LAUSUNTO LUONNOKSESTA MAANKAYTON JA ASUMISEN
TOTEUTUMISOHJELMAKSI HELSINGISSA 2012

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto kiittaa mahdollisuudesta
sanoa mielipiteensa Helsingin maankayton ja asumisen
toteuttamisohjelmasta vuodelle 2012. Pidamme toteuttamisohjelman
kirjauksia erittain tarkeina (vaikea)vammaisten kuntalaisten
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi seka syrjaytymisen
ehkaisemiseksi.

Vammaisneuvosto on pohtinut asiaa ja haluaa ohjelmatekstiin
seuraavia lisayksia tai muutoksia (lisaykset / poistot tekstissa
kursiivilla ja kommentit kursiivilla):

Tavoite 9'; Saavutettavuus ja kaupunkirakenteen toiminnallinen
eheys Kaupunkirakenteen toiminnallista eheytta vahvistetaan seka
rakentamalla uusia kaupunginosia etta suunnitelmallisesti
sijoittuvalla taydennysrakentamisella. Palveluiden ja tyopaikka-
alueiden saavutettavuutta parannetaan kehittamalla
joukkoliikenneyhteyksia seka kavely- ja pyoratieverkostoja. Jo
suunnitteluvaiheessa on asumisympiiristossii ja
joukkoliikenneratkaisuissa otettava huomioon liikkumisen
esteettomyys myos erilaisilla apuviilineillii liikuttaessa.
Tavoite 9 on vammaisten kuntalaisten kannalta enttain kannatettava.

Tavoite 11 Asuntokannan kehittaminen
Asuntokannan ja asuinymparistojen kunnossapitamisesta
huolehditaan ja pyritaan laajentamaan elinkaariasumiseen soveltuvaa
asuntokantaa. Kaupungin toimin edistetaan peruskorjaustoimintaa
seka hissien tai muiden teknisten tasonvaihtolaitteiden
rakentamistaja niiden pitiimistii kiiyttokunnossa.

Tavoite 13 Asuntorakentamisen kehittaminen
Kaupunki kehittaa esteetontii asuntorakentamista edistaen
asukaslahtoisyytta, ekologisuutta, seka muunneltavuutta.
Kaupunkimaisten pientalojen ja kerrostaloasumisen kehittamista
jatketaan ja tuetaan naiden kohteiden toteuttamismahdollisuuksia.
Myospientalotuotannossa otetaan ratkaisuissa
huomioon esteettomyys ja saavutettavuus vammaisten ihmisten
kannalta. Edistetaan omatoimista rakentamista ja rakennuttamista,
ryhmarakennuttamista seka uusiutuvien ja ymparistoa
mahdollisimman vahan kuormittavien rakennusmateriaalien kayttoa.
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Tavoite 15 Asumisen pysakointiratkaisut
Autottomien ja vahaautoisten asuntokohteiden kaavoitusta ja
rakentamista edistetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien lahella.
Asuintalojen autopaikkojen kustannukset pyritaan kohdentamaan
paremmin autopaikkojen kayttajille. Pysakointipaikkojen
laskentaohjeen joustavuutta lisataan erityyppisissa asuntohankkeissa
seka projektialueilla etta taydennysraken tamiskoh teissa.

Ajatukset ovat kannatettavia, koska niiin saadaan asuntojen
neliohintaa laskemaanja samalla lisiitiiiin ekologisuutta.
Kokeiluissa on kuitenkin otettava huomioon, ettii vammaisille
henkiloille oma auto saattaa olla viilttiimiiton apuviiline, joka
mahdollistaa itseniiisen toiminnan. Siksi kaavoitus on
toteutettava siten, ettii poikkeuksia ja mukauttamista sallitaan
erityistapauksissa vammaisten ja ikiiihmisten
liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi kaikissa
asumisympiiristoissii.

Tavoite 16 Asukasrakenteen monipuolisuus
Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittavasti uusilla alueilla
seka taydennysrakentamiskohteissa. Esteettomia asumisvaihtoehtoja
lisataan taydennysrakentamisalueillaja samalla huolehditaan sekii
asumisympiiriston esteettomyydestii, ettii liihipalveluiden
saavutettavuudesta. Vieraskielisen vaeston asumisen tukemiseksi
lisataan asumisneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista
tiedottamista. Fyysisen esteettomyyden lisiiksi pitiiii huolehtia
psyykkisestii esteettomyydestii. Kiiytiinnossii tiimii tarkoittaa
asuinaluei lla esteetontii ja turvallista jalankulkuympiiristoii,
yleisiii korttelikohtaisia asukastilojaja toimivia liihipalveluja,
jolloin myos eri tavoin vammaisilla tai pitkiiaikaissairailla
henkiloillii on mahdollisuus asua, toimiaja olla osallisia
tavanomaisessa asumisympiiristossii aktiivisina jiiseninii
yhdessii muiden kanssa.

Kaupungin vuokra-asuntojen valitys on keskeisessa asemassa, kun
pyritaan tukemaan alueellisen asukasrakenteen monipuolisuutta. On
huolehdittava siitii, ettii vapautuvat esteettomiit vuokra-asunnot
annetaan ede lleen liikkumis-/toimintarajoitteisten tai pysyviisti
vammaisten henkiloiden asunnoiksi.

Tavoite 17 Opiskelija- ja nuorisoasunnot
Helsingissa asuvat opiskelijat ja nuoret muodostavat suuren ryhman
pienituloisia kaupunkilaisia. Opiskelijoiden sijoittumista muuhun
asuntokantaan on viime vuosina heikentanyt erityisesti Helsingin
asumisen hintataso, joka on nakynyt selvasti erityisesti pienten
asuntojen vuokratason voimakkaana nousuna. Myos tyossakayvien

Sihteeri
Vammaisasiamies Reija Lampinen
Sosiaalivirasto
Aikuisten palvelujen vastuualue
Johdon tuki
PL 7333
00099 Helsingin kaupunki

050-3023514
reija.lampinen@hel.fi

mailto:reija.lampinen@hel.fi


HELSfNGfN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO

nuorten ja tyomarkkinoille tulevien nuorten asunnontarpeesta
huolehtiminen on tarkea osa Helsingin asuntopolitiikkaa.

Nuorisoasuntojen suunnittelussa keskeista ovat samat asiat kuin
opiskelijoidenkin asuntojen suunnittelussa: asuntojen koon ja
sijainnin on vastattava nuorten tarpeita. Nuorisoasuntojen
rakentamisen ja yllapidon taustalla on myos tavoite nuorten
asunnottomuuden ennaltaehkaisemisesta. Nuorisoasuntojen maaraa
lisaamalla tuetaan seka tyossakayvien nuorten
itsenaistymismahdollisuuksia etta syrjaytymisvaarassa olevien
nuorten asumistaja toimeentuloa. Myos opiskelijoissaja
tyossiikiiyvissii nuorissa on jyysisesti vammaisia henkiloitii,
joten sekii opiskelija-asunnoissa, ettii nuorisoasunnoissa tulee
olla myos esteettomiii asuntoja, joissa vuokra on kohtuullinen.

Tavoite 18 Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto erityisryhmille
On erittiiin kannatettauaa, ettii erityisasumisen strategista
suunnittelua tehostetaan ja vanhan asuntokannan
muuntomahdollisuudet selvitetaan systemaattisesti osana
palveluasumisen uustuotannon tarvetarkastelua. Erityisryhmille
kohdennettujen asuntojen tulee silti tiiyttiiii nykyaikaiset
asumisvaatimukset sekii varustetasossa, ettii
asumisviiljyydessii. Myos liihiympiiriston tulee olla esteetonja
kiiyttokelpoinen. Asuntojen pitiiii sijaita peruspalveluiden ja
hyvien liikenneyhteyksien viilittomiissii liiheisyydessii muun
asuntokannan seassa.

Erityisryhmien asumisen kohdentamisessa etusijalle tulee asettaa
kaikkein vaikeimmassa asumistilanteessa olevat asukasryhmat.
Tosin 300 asuntoa uuodessa kaikkiin erityistarpeisiin kuulostaa Wan
pieneltii.

On kannatettauaa, ettii (vaikea)vammaisilleasukkaille ei rakenneta
enaa erikseen asuintaloja tai asumisyksikkoja, vaan kaikkea
uustuotantoaja asuntojen perusparannusta koskevat yleiset
esteettomyysvaatimukset mahdollistavat vammaisten henkioiden
sijoittumisen asumaan tavalliseen asuntokantaan.

Helsingissa rakennetaan vuosina 2012-2015 kuitenkin erityinen
asuntokohde moniongelmaisille nuorille, joille nykyisessa
palveluvalikossa ei ole sopivia palveluja.
Suunnitelma on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, jotta
yhdenuertaisuus ja todellinen osallisuus yhteiskunnan taysiualtaisena
jiisenenii toteutuisiuat.

Erityisryhmien asumisessa on meneillaan merkittava valtakunnallinen
muutosprosessi, jonka paamaarana on laitosmuotoisen asumisen
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purkaminen. Palvelurakennemuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
kotona tai kodinomaisessa ymparistossa asuminen kaikille niille
ryhmille, jotka tarvitsevat apua arkipaivassaan. Tavoitteena
erityisryhmien asuntotuotannossa on aina asukkaiden maksettavaksi
jaavien vuokrien kohtuuhintaisuus ja itsenaisen toimeentulon
mahdollisuus.

EdellCioleva lause vuokrien kohtuullisuudesta on merkittavCi linjaus
asumisenjCirjestamisessCi erityisryhmille. Kaupungin tulisi huolehtia
siita, etta se myos toteutuu kCiytannossCi.

Tulevaisuudessa tuskin on olemassa enCiCipysyvCin vamman vuoksi
tarvittavaa erityisasumista. Tavoite on, ettCiasunto ja vCilttCimCittomCit
asumisen erityispalvelut erotetaan toisistaan ja tarvittavat palvelut ja
tukitoimet viedCiCinpCiCisCiCintoisestijokaiselle vammaiselle ihmiselle
hCinen omaan kotiinsa. KCiytCinnossCitCimCiedellyttCiCitavalliselta
asuntokannalta sita, etta vammainen henkilo voi esim. sCiilyttCiCija
ladata sCihkomopoaan yleisessCi ulkoiluvCilinevarastossa, jonne pCiCisy
on esteeton. Myos vammaisten ihmisten kCiytossCiolevien asuntojen
koon tulisi toisen henkilOn avunja apuvCilinetarpeiden vuoksi
suurentua.

Asuntorakentamisen kaavoitus ja maankCiyton suunnittelu tulisi hoitaa
siten, ettCiasuinrakennusten ja lCihiympCiristonesteettomyys toteutuisi
pCiCisCiCintOisestiilman kohtuuttomia tasoeroja ja rakennuksen
ulkopuolelle tulevia erillisiCitasonvaihtoratkaisuja. Esteeton
rakentaminen ei tule muuta rakentamista kalliimmaksi, mikCili
tilatarpeet ja -ratkaisut otetaan vakavasti jo maankCiyton
suunnittelussa ja kaavoituksessa

Tavoite 11 Asuntokannan kehittaminen (sivu 44) kappaleen viimeinen
virke on vammaisneuvoston mielesta ehdottomasti syyta poistaa:
Esteettomyysmiiiiriiykset eiviit kuitenkaan saa asettaa
rajoituksia monimuotoise lle asuntotuotanno lle.

Vanhan asuntokannan ja asuinymparistojen kunnossapidolla
huolehditaan siita, etta ne sailyvat monipuolisina ja kilpailukykyisina
uustuotannon rinnalla. Peruskorjausten yhteydessa laatutason nosto
voi tarkoittaa esimerkiksi hissien ja parvekkeiden rakentamista seka
asunnon elinkaariasumisen parantamista esteettomyytta parantavilla
toimenpiteilla. Esteettomyys on Helsingissa asunto- ja asuin-
aluesuunnittelun keskeinen periaate.

Sihteeri
Vammaisasiamies Reija Lampinen
Sosiaalivirasto
Aikuisten palvelujen vasluualue
Johdon tuki
PL 7333
00099 Helsingin kaupunki

050-3023514
reija.lampinen@hel.fi

mailto:reija.lampinen@hel.fi


HELSINGIN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO

Esteettomyysmaaraysten tulee kieltaa sellaiset uudet yleiset
asuntoratkaisut, jotka eivat lCihtokohtaisesti sovellu erilaisten ihmisten
kayttoon eivCitka ole perusratkaisuiltaan saavutettavia. Monimuotoinen
asuntotuotanto voi hyvin olla esteetontCi, mikali maankaytto- kaavoitus-
ja rakennussuunnittelu on toteutettu huolella. ElCimankaariasuntojen
rakentaminen pitCiamuistaa myos monimuotoista asuntokantaa
kehitettaessa. Kyse ei ole pelkastCian niistCiasunnoista, joissa
vammainen henkilO itse asuu, vaan hanen on paastava vierailemaan ja
tilapaisesti asumaan myos muiden ihmisten luokse. Asunto- ja
aluesuunnittelu Helsingissa eivat saa luoda sellaisia asuinalueita,
joihin apuvalineilla liikkuvilta vammaisilta ihmisilta on paasy kielletty.
Poistettavaksi esitetty lause hyvaksyy avoimesti naiden henkilOiden
diskriminoinnin ja syrjaytymisen tCillaisen asumisympariston
tavanomaisesta toiminnasta.

Kaupungin vuokra-asuntoja rakennetaan edelleen liian vahan. Niiden
tuotantoa olisi lisattava erityisesti taydennysrakentamiskohteissa.
Uusien vuokra-asuntojen tulisi noudattaa elinkaariajattelua, olla
tarpeen tullen muunneltavissa ja pienet asunnot yhdistettavissa
isommiksi. Asuntojen esteettomyyteen ja saavutettavuuteen olisi
kiinnitettCiva erityistCi huomiota, silla esteeton vuokra-asunto soveltuu
kaikkien kuntalaisten kayttoon.

Vammaisneuvostoa ihmetyttaa, miksi ensi vuonna isompien
perheasuntojen osuus tulee olla 40-50 % valmistuneista asunnoista,
vaikka pienistCi asunnoista on tCillahetkella kova pula.
Helsingissa yksin asuvien osuus asuntokunnista on kasvanut
tasaisesti. Yksinasumisen lisaantyminen ja asuntokuntien koon
pieneneminen on koko Suomea koskeva muutostrendi. Syita
yksinasumisen lisaantymiseen on useita.

Pienten asuntojen kysynta ylittaa Helsingissa selvasti tarjonnan. Tama
on johtanut yksi6iden myyntihintojen seka vuokrayksi6iden
neli6vuokrien muita asuntotyyppeja nopeampaan nousuun.
Samanaikaisesti yhden hengen asuntokuntien heikkoon asemaan
asuntomarkkinoilla on vaikuttanut my6s tulokehitys. Yksinelavien
k6yhyysriski on selvasti muita asuntokuntia suurempi, johon
vaikuttaa osaltaan ikaantyneiden ja pienilla elaketuloilla elavien suuri
maara.
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