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§ 170
Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi: Liikuntavammaisten ja 
ikäihmisten kulkuyhteydet puistoon ja Kansallisteatteriin

HEL 2011-001924 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuuston 16.3.2011 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Seija Muurinen) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuuston 16.3.2011 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Seija Muurinen) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 16.3.2011 Kluuvin puisto- ja katualueiden 
(Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muutosehdotuksen (nro 11808) 
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kluuvin puisto- ja katualueiden 
(Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muutoksen käytännön 
toteutuksessa huomioidaan myös liikuntavammaisten ja ikäihmisten 
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kulkuyhteydet puistoon ja Kansallisteatteriin". (Seija Muurinen, äänin 
67-1)

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa ponnen johdosta (15.8.2011) mm. 
seuraavaa: Asemakaavassa on osoitettu useita vaihtoehtoisia 
reittiyhteyksiä puiston halki. Reittien osalta tilanne paranee 
huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna, kun vielä avataan uusi 
jalankulkuyhteys Kasvitieteellisen puiston kautta. Asemakaavan 
muutos osoittaa myös useita uusia oleskelupaikkoja puistoon. 

Asemakaavamääräyksissä on todettu mm., että puiston jalankulun ja 
pyöräilyn reittien tulee noudattaa nykyisiä leveyksiä. Puiston 
pääjalankulun ja pyöräilyn reitit, sillat ja luiskat tulee olla esteettömiä. 

Puiston on keskiosiltaan tasainen sekä nykytilanteessa että 
asemakaavan toteuttamisen jälkeen. Puiston kautta voidaan rakentaa 
sujuvat pääjalankulun kulkuyhteydet sekä pohjois-eteläsuuntaan että 
itä-länsisuuntaan puiston poikki ja edelleen Kansallisteatteriin. 

Rakennusvirasto laatii asemakaavan muutoksen pohjalta puistoalueen 
yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman. Esteettömyyden 
yksityiskohdat ratkaistaan rakennusviraston toteutussuunnittelussa. 

Kaisaniemenpuiston reittien esteettömyys on asemakaavan keskeinen 
sisältöperiaate ja se on lähtökohta rakennusviraston 
toteutussuunnittelulle.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan (20.9.2011) 
seuraavaa: Käyttäjien tasa-arvoisuus on rakennusviraston keskeisiä 
arvoja. Tavoitteenamme on turvallinen, kestävä, toimiva, viihtyisä ja 
esteetön ympäristö kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa sekä 
ylläpidossa. Helsinki kaikille -projekti rakennusvirastossa on jo pitkään 
laatinut esteettömyyteen liittyviä linjauksia, suunnitteluohjeita sekä 
tyyppipiirustuksia esteettömistä rakenteista.

Kaavamuutosalueen katujen ja Kaisaniemen puiston rakentamisesta 
laaditaan rakennusvirastossa hankesuunnitelmat, joissa asetetaan 
suunnittelun tavoitteet. Suunnittelussa huomioidaan alueen 
maisemalliset, kaupunkikuvalliset sekä kulttuurihistorialliset arvot. 
Esteettömyyttä koskevien linjausten mukaan katujen ja puiston 
toiminnot ja pääkäytävät suunnitellaan esteettömyyden perustason 
mukaan.

Kansallisteatterin kaikille näyttämöille on järjestetty esteetön 
sisäänkäynti. Näihin on kaduilta esteetön pääsy. Sisäänkäynnit 
sijaitsevat tontilla ja Kansallisteatteri vastaa tontin puoleisista 
järjestelyistä. Esteettömyyttä tullaan parantamaan myös 
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Kansallisteatterin ympäristössä katujen peruskorjausten yhteydessä 
suojateiden esteettömillä reunakivillä ja pinnoitteilla.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2011 § 485

HEL 2011-001924 T 10 00 00

Kvsto 16.3.2011 asia 4, §58

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Käyttäjien tasa-arvoisuus on rakennusviraston keskeisiä arvoja. 
Tavoitteenamme on turvallinen, kestävä, toimiva, viihtyisä ja esteetön 
ympäristö kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa sekä ylläpidossa. 
Helsinki kaikille -projekti rakennusvirastossa on jo pitkään laatinut 
esteettömyyteen liittyviä linjauksia, suunnitteluohjeita sekä 
tyyppipiirustuksia esteettömistä rakenteista.

Kaavamuutosalueen katujen ja Kaisaniemen puiston rakentamisesta 
laaditaan rakennusvirastossa hankesuunnitelmat, joissa asetetaan 
suunnittelun tavoitteet. Suunnittelussa huomioidaan alueen 
maisemalliset, kaupunkikuvalliset sekä kulttuurihistorialliset arvot. 
Esteettömyyttä koskevien linjausten mukaan katujen ja puiston 
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toiminnot ja pääkäytävät suunnitellaan esteettömyyden perustason 
mukaan.

Kansallisteatterin kaikille näyttämöille on järjestetty esteetön 
sisäänkäynti. Näihin on kaduilta esteetön pääsy. Sisäänkäynnit 
sijaitsevat tontilla ja Kansallisteatteri vastaa tontin puoleisista 
järjestelyistä. Esteettömyyttä tullaan parantamaan myös 
Kansallisteatterin ympäristössä katujen peruskorjausten yhteydessä 
suojateiden esteettömillä reunakivillä ja pinnoitteilla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi


