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§ 341
Valtuutettu Björn Månssonin aloite näkövammaisten kuntalaisten 
paremmasta huomioimisesta

HEL 2017-001954 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti valtuutettu Björn Månssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn ym  valtuustoaloite kvsto 15 2 2017
2 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan ruotsinkielinen lausunto 

22.5.2017
3 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan lausunto 22.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Björn Månsson ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki laatii kokonaissuunnitelman näkövammaisten kun-
talaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen on esi-
tettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, val-
tuuston käsiteltäväksi.

Yleisten töiden lautakunta ja esteettömyysasioiden neuvottelukunta to-
teavat lausunnoissaan, että maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja 
rakennusasetus (RakA/ 1994) velvoittavat rakentamaan julkiset tilat nä-
kövammaisten kuntalaisten kannalta esteettömiksi.

Ääniopastuksella varustetut liikennevalot
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Helsingissä on noin 430 liikennevalo-ohjattua risteystä, joissa on yksi 
tai useampi suojatie. Hieman yli puolessa näistä risteyksistä ainakin yk-
si suojatie on ääniopastettu. Uutta valo-ohjattua risteystä suunniteltaes-
sa on selvitettävä ääniopastuksen tarve. Helsingin ja Uudenmaan nä-
kövammaiset ry:ltä pyydetään kommentti ääniopastuksen tarpeesta. 
Pääsuunnan ylittävälle suojatielle tehdään yleensä ääniopastus. Linja-
auto- tai raitiovaunupysäkille johtava suojatie pyritään ääniopastamaan. 

Olemassa oleviin risteyksiin ääniopastuksen lisääminen tapahtuu näkö-
vammaisten tarpeiden perusteella. Ehdotuksia sopivista kohteista tulee 
näkövammaisten suorina yhteydenottoina sekä Helsingin ja Uuden-
maan Näkövammaiset ry:n (HUN) kautta. Vuosittain pyritään toteutta-
maan osa kohteista.

Pysäkkikuulutukset

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksissa edellytetään, että jouk-
koliikenneinformaation (kuulutukset, näyttötaulut ja reittiopasteet) es-
teettömyyttä kehitetään.

Pysäkkikuulutusten tulo kaikkiin liikennevälineisiin on viivästynyt lippu-
jen informaatiojärjestelmähankkeen viivästymisen myötä. Linja-autoista 
noin puoleen on vaihdettu uusi järjestelmä, joka mahdollistaa pysäkki-
kuulutukset. Pysäkkikuulutukset otetaan käyttöön, kun kaikki linja-autot 
on varustettu uusilla lipunmyyntilaitteilla. 

HKL on mukana, yhdessä HSL:n ja liikenneviraston kanssa, vuonna 
2015 alkaneessa Moniaistinen opastus -kehityshankkeessa. Hankkees-
sa täydennetään EU-ohjeistusta vaihtoehtoisten esteettömien opaste-
tyyppien käytöstä ja luodaan aineistoa, joka on hyödynnettävissä älyk-
kään kaupunkisuunnittelun osana.

Puhuvat aikataulunäytöt pysäkeille

Puhuvia aikataulunäyttöjä on jo muutama, esimerkiksi Itäkeskuksessa 
Iiriksen lähellä. Lisäksi testeissä on 16 kappaletta tft-näyttöjä (ohutkal-
votransistori, thin film transistor).

Äänettömiin sähkölinja-autoihin lisättävä ääni

HSL on vaatinut, että kaikkiin sähköbusseihin lisätään normaalin ääni-
merkin lisäksi ääni, joka varoittaa näkövammaisia henkilöitä. Ääni on 
sama ”kilikello” kuin raitiovaunuissa. Lisä-äänen tulee olla sähköme-
kaaninen tai elektroninen bussin etupäähän asennettava varoituskello. 

Mainoskylttien ja ulkotulien sijoittaminen jalkakäytäville
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Mainosteline voi olla vaaraksi näkövammaisille henkilöille. Jalkakäytä-
välle täytyy jäädä myös riittävästi tilaa muun muassa lastenvaunuille tai 
pyörätuolin käyttäjille.

Yleisten töiden lautakunta päätti 8.12.2015 kokouksessaan siirrettävien 
mainostelineiden sijoittamisen ehdoista. Ehdoissa määritellään mm. 
mainostelineiden määrä ja etäisyys rakennuksesta. Ehtojen vastaiset 
telineet voidaan poistaa heti tai huomautuksen jälkeen. 

Katutöitä koskevat määräykset jalkakäytävillä ja suojateillä (kuoppien aitaaminen)

Kaupungin työmaita koskevien määräysten mukaan työskentely ja sii-
hen liittyvät toiminnot on rajattava mahdollisimman pienelle alueelle, 
jotta liikenteelle aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi. Työ-
alue on eristettävä määräysten mukaisesti: Kaikkien suojalaitteiden on 
ehdottomasti oltava nojaamisen kestäviä. Lippusiimoja ja muovinauho-
ja voidaan käyttää ainoastaan suojausaitojen yhteydessä liikenteen op-
tiseen ohjaukseen, ei koskaan kaivannon suojaukseen eikä työalueen 
rajaamiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn ym  valtuustoaloite kvsto 15 2 2017
2 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan ruotsinkielinen lausunto 

22.5.2017
3 Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan lausunto 22.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.09.2017 § 799

HEL 2017-001954 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Björn Månssonin aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 170

HEL 2017-001954 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Björn Månsson ja 17 valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavia toi-
menpiteitä:

1. Enemmän ääniopastuksella varustettuja liikennevaloja jalankul-
kijoita varten

2. Pysäkkikuulutukset kaikkiin liikennevälineisiin, kuuluvalla ja sel-
vällä äänellä

3. Puhuvat aikataulunäytöt pysäkeille
4. Äänettömiin sähkölinja-autoihin lisätään ääni, joka varoittaa nä-

kövammaisia henkilöitä
5. Jonotusjärjestelmä terveysasemilla, laboratorioissa ja vastaavis-

sa vastaanottopaikoissa varustetaan puhetoiminnolla
6. Selkeät ohjeet siitä, mihin mainoskyltit ja ulkotulet saa sijoittaa 

jalkakäytävillä
7. Tiukat määräykset katutöille jalkakäytävillä ja suojateillä siten, 

että kuopat ovat turvallisesti aidattu

Lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja Rakennusasetus (Ra-
kA/1994) velvoittavat rakentamaan julkiset tilat näkövammaisten kunta-
laisten kannalta esteettömiksi.

Enemmän ääniopastuksella varustettuja liikennevaloja jalankulkijoita varten
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Helsingissä on noin 430 liikennevalo-ohjattua risteystä, jossa on yksi tai 
useampi suojatie. Hieman yli puolessa näistä risteyksistä ainakin yksi 
suojatie on ääniopastettu. 

Suunniteltaessa uutta valo-ohjattua risteystä ääniopastuksen tarve on 
yksi selvitettävistä asioista. Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset 
ry:ltä (HUN) pyydetään kommentti ääniopastuksen tarpeesta. Pääsuun-
nan ylittävälle suojatielle tehdään yleensä ääniopastus. Linja-auto -tai 
raitiovaunupysäkille johtava suojatie pyritään ääniopastamaan. Sen si-
jaan vähäliikenteisemmän kadun ylittäville suojateille ääniopastusta ei 
automaattisesti laiteta, sillä kadunkulmauksessa on vaarana, että eri-
suuntaisten suojateiden äänet tulkitaan virheellisesti. 

Nykyisiin risteyksiin ääniopastuksen lisääminen tapahtuu näkövam-
maisten tarpeiden perusteella. Ehdotuksia sopivista kohteista tulee 
Kaupunkisuunnitteluvirastoon näkövammaisten suorina yhteydenottoi-
na sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten ry:n (HUN) kautta. 
Ehdotukset kirjataan ja lista käydään tarvittaessa yhteisesti HUNin 
edustajien kanssa läpi. Vuosittain pyritään toteuttamaan osa kohteista. 
Toteuttamisen aikatauluun vaikuttaa mm. se, tarvitseeko ääniopastuk-
sen toteuttaminen uusien pylväiden asentamista sekä se, onko risteyk-
seen tulossa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Pysäkkikuulutukset kaikkiin liikennevälineisiin, kuuluvalla ja selvällä äänellä

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksissa edellytetään, että jouk-
koliikenneinformaation esteettömyyttä kehitetään sisältäen kuulutukset, 
näyttötaulut ja reittiopasteet.

Matkan suunnittelua varten saa tietoa pysäkeistä reittioppaasta ja ma-
talalattiaisesta kalustosta aikatauluista. Reittioppaassa on tarkennetus-
sa haussa kohta ”Näytä esteettömyystieto”, jossa ”esteetön pysäkki” ja 
”korotettu pysäkki” –symbolein esitetään pysäkkitieto. Lisäksi pysäk-
kien esteettömyystietoa on otettu käyttöön Palvelukartassa, jonka ”es-
teetön reitti” –palvelu on testausvaiheessa. HSL:n internet-sivuilla löy-
tyy ohjeita matkustajille mm. uuden raitiovaunun luiskan käytön opas-
tusvideo.

Pysäkkikuulutusten tulo kaikkiin liikennevälineisiin on viivästynyt lippu- 
ja informaatiojärjestelmähankkeen viivästymisen myötä. Linja-autoista 
noin puoleen on vaihdettu uusi järjestelmä, joka mahdollistaa pysäkki-
kuulutukset. Pysäkkikuulutukset otetaan käyttöön vasta, kun kaikki lin-
ja-autot on varustettu uusilla lipunmyyntilaitteilla. Tämän hetken tiedon 
mukaan kaikissa HSL-alueen linja-autoissa olisi uusi lippu- ja informaa-
tiojärjestelmä syksyllä 2017.
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HKL on mukana, yhdessä HSL:n ja Liikenneviraston kanssa, vuonna 
2015 alkaneessa Moniaistinen opastus –kehityshankkeessa. Hank-
keessa täydennetään EU-ohjeistusta vaihtoehtoisten esteettömien 
opastetyyppien käytöstä ja luodaan aineistoa, joka on hyödynnettävis-
sä älykkään kaupunkisuunnittelun osana.

Puhuvat aikataulunäytöt pysäkeille

Puhuvia aikataulunäyttöjä on jo muutama maastossa, esimerkiksi Itä-
keskuksessa Iiriksen lähellä. Lisäksi testeissä on 16 kappaletta tft-näyt-
töjä.

Äänettömiin sähkölinja-autoihin lisätään ääni, joka varoittaa näkövammaisia henkilöitä

HSL on vaatinut, että kaikkiin sähköbusseihin lisätään normaalin ääni-
merkin lisäksi ääni, joka varoittaa näkövammaisia henkilöitä. Ääni on 
sama ”kilikello” kuin raitiovaunussa. Lisä-äänen tulee olla sähkömekaa-
ninen tai elektroninen bussin etupäähän asennettava varoituskello 
(malli HKL-raitiovaunut). Asennettuna äänen voimakkuuden on oltava 
93- 104 dB(A) 7 metrin etäisyydeltä bussin etupäästä. Kelloa käytetään 
kertalyöntikellona tai jatkuvatoimisena ajohallintalaitteiden läheisyydes-
sä.

Jonotusjärjestelmä terveysasemilla, laboratorioissa ja vastaavissa vastaanottopaikoissa varus-
tetaan puhetoiminnolla

Näkövammaisen kannalta toimiva kosketusnäyttö on sellainen, joka on 
varustettu puhetoiminnolla (vrt. iPad), jonka saa tarvittaessa päälle. Li-
säksi näytön tulisi toimia eleillä. Heikkonäköisen kannalta on tärkeää, 
että esitettävän tiedon selkeyteen ja riittäviin kontrasteihin kiinnitetään 
huomiota, lisäksi heikkonäköisen tulisi voida tarvittaessa suurentaa 
eleillä näytön tekstiä tai näytössä tulisi olla joku muu ohjelmallinen suu-
rennustoiminto.

Esimerkki näkövammaisen kannalta hyvin toimivasta kosketusnäytöstä 
on iPadin tai iPhonen näyttö, pyörää ei siis pidä keksiä uudelleen eikä 
luoda omia ohjeita toimivista kosketusnäytöistä. Olemassa olevaa, hy-
väksi havaittua tekniikkaa tulee käyttää saavutettavuuden lisäämiseksi. 
Tiedossa ei ole, että Suomessa olisi missään vielä käytössä puhuvaa 
vuoronumerojärjestelmää.

Selkeät ohjeet siitä, mihin mainoskyltit ja ulkotulet saa sijoittaa jalkakäytävillä

Mainosteline voi olla vaaraksi näkövammaisille henkilöille. Jalkakäytä-
välle täytyy jäädä myös riittävästi tilaa muun muassa lastenvaunuille tai 
pyörätuolin käyttäjille.
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Yleisten töiden lautakunta on kokouksessaan 8.12.2015 (§ 525) käsit-
telyt siirrettävien mainostelineiden eli ns. A-standien käyttöä.

Ehdot A-standien sijoittamiselle:

1. Ensimmäisen kerroksen liikehuoneistolla on oikeus pitää yhtä A-
standia jalkakäytävällä oman liikehuoneistonsa julkisivun edessä 
liikkeen aukioloaikoina.

2. Näitä ehtoja noudatettaessa A-standin pitäminen on maksuton-
ta.

3. A-standi ei saa
• ulottua kauemmas kuin 0,8 m päähän liikehuoneiston seinästä. 
Jalankulkijoille tulee aina jäädä vähintään 1,5 m vapaata kulkuti-
laa.
• olla sijoitettuna pyörä- tai autotielle
• olla sijoitettuna puistoon, ellei A-standi liity kiinteästi puistossa 
harjoitettavaan toimintaan, kuten kioskiin
• olla kiinnitettynä tai sidottuna kiinni liikennemerkkeihin, puihin, 
puunsuojuksiin tai muihin kadun kalusteisiin
• haitata liikenneturvallisuutta
• estää näkyvyyttä eikä huonontaa liikennemerkkien, liikenneva-
lojen tai ajoratamaalausten havaittavuutta
• estää kiinteistöjen huoltoliikennettä
• vaikeuttaa katujen kunnossapitoa

4. A-standeista aiheutuvien mahdollisten vahinkojen korvausvastuu 
on mainoslaitteen omistajalla.

5. Kaupunki poistaa A-standin huomautuksen jälkeen, jos siitä ai-
heutuu haittaa jalankululle tai alueen muulle käytölle. Vaaraa ai-
heuttavat ja liikennemerkkeihin tai -valopylväisiin asennetut A-
standit poistetaan välittömästi.

6. Kaupunkikuvallisesti tärkeillä alueilla kaupunki voi asettaa tar-
kempia ehtoja A-standien sijoittamiselle tai rajoittaa niiden sijoit-
tamista.

Tiukat määräykset katutöille jalkakäytävillä ja suojateillä siten, että kuopat ovat turvallisesti ai-
dattu

Helsingin kaupungin työmaita koskevien määräyksien mukaan työsken-
tely ja siihen liittyvät toiminnot on rajoitettava mahdollisimman pienelle 
alueelle, jotta lii-kenteelle aiheutuva haitta jää mahdollisimman vähäi-
seksi. Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä 
määräysten mukaisesti. Kaikkien jalankulun ja pyöräilyn sekä kaivan-
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non välisten suojalaitteiden on ehdottomasti oltava nojaami-sen kestä-
viä. Lippusiimoja ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan suojau-
saitojen yhteydessä liikenteen optiseen ohjaukseen, ei koskaan kaivan-
non suojaukseen eikä työalueen rajaamiseen.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi


