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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lausunto Helsingin kaupungin 
esteettömyyslinjausten luonnoksesta
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Päätös

Kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt lausuntoa kaupungin uusista 
esteettömyyslinjauksista, jotka korvaavat kaupunginhallituksen vuonna 
2012 hyväksymät esteettömyyslinjaukset sekä kaupunginhallituksen 
vuonna 2005 hyväksymän Helsingin kaupungin esteettömyyssuunni-
telman vuosille 2005-2010. 

Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoi-
tus- ja liikennesuunnittelu, julkiset rakennukset, yleiset alueet, asumi-
nen ja palvelut. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaan näistä liit-
tyy erityisesti julkiset rakennukset, yleiset alueet ja palvelut. 

Nykyisin käytössä olevat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvät es-
teettömyyslinjaukset ovat osa toimialan normaalia toimintaa. Esteettö-
myys ja saavutettavuus on tavoitteena toimialan kaikissa palveluissa ja 
toiminnassa. Uudis- ja perusparannuskohteissa esteettömyysratkaisuja 
mietitään yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja tarvittaessa mui-
denkin toimijoiden kanssa.  Toimialan verkko- ja digipalveluiden tuo-
tannossa toimitaan saavutettavuusdirektiivinen mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala hyväksyy sen toimintaan liittyvät uudet 
esteettömyyslinjaukset, mutta esittää seuraavia tarkennuksia ja kehit-
tämisehdotuksia:

- Varsinkin rakennushistoriallisissa kohteissa, tulee tehdä esteettö-
myyskartoitus hankesuunnitelmavaiheessa. 

- Vastuunjakoa esteettömyyslinjauksiin liittyen on yleisesti tarkennetta-
va, jotta kaikille osapuolille on selvää mikä taho vastaa mistäkin lin-
jauksista. Kaupunkiympäristön toimialalla on tilahankkeissa, kaavoituk-
sessa, liikuntapuistorakentamisessa suurin rooli, mutta Kympin ja käyt-
täjän vastuita linjausten noudattamisessa on selkeytettävä. 

- Rakennusten ylläpitoon liittyen on linjattu, että esteettömyyskorjauksia 
on tehtävä muulloinkin kuin peruskorjausten yhteydessä. Tähän on hy-
vä tarkentaa, millä perusteilla ja kenen vastuulla/kustannuksella kor-
jauksia toteutetaan. 

- Alueellisten ulkoliikuntapaikkojen sijaintien määrittelyyn liittyen vas-
tuutahot on määriteltävä tarkemmin. 
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Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala pyysi kaikilta toimialoilta lausuntoa esteet-
tömyyslinjauksista 27.8.2021 mennessä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle myönnettiin lisä-aikaa 5.2.2022 saakka lausunnon antamiseen.
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