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§ 457
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Olli Sademiehen ym. 
aloitteesta Malmin sairaalan inva-pysäköintipaikkojen sijainnista
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Esteettömyyden näkökulmasta aloite on kannatettava. Tällä hetkellä 
HUS-laboratorio toimii väliaikaisissa tiloissa Malmin sairaalan 
rakennuksessa 4. HUS-laboratorion väliaikaisesti käyttämän 
rakennuksen pysäköintipaikat on voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu Kunnantien länsipäädyssä sijaitsevalle yleiselle 
pysäköintialueelle. Väistötilatoiminnan vuoksi rakennuksen edustalle on 
väliaikaisesti merkitty yksi liikkumisesteisten pysäköintipaikka, kaksi 
lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollistavaa asiakaspaikkaa sekä 
työpaikkapysäköintiä. Liikkumisesteisten pysäköintipaikka sijoittuu 
HUS-laboratorion sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.

Uudet liikkumisesteisten autopaikat on suunniteltu uuden sairaalan 
pääsisäänkäynnin viereen. Tilanne liikkumisesteisten autopaikkojen 
suhteen korjaantuu pysyvästi, kun uusi sairaala otetaan käyttöön 
vuonna 2014.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:
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Esteettömyyden näkökulmasta aloite on kannatettava. Tällä hetkellä 
HUS-laboratorio toimii väliaikaisissa tiloissa Malmin sairaalan 
rakennuksessa 4. HUS-laboratorion väliaikaisesti käyttämän 
rakennuksen pysäköintipaikat on voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu Kunnantien länsipäädyssä sijaitsevalle yleiselle 
pysäköintialueelle. Väistötilatoiminnan vuoksi rakennuksen edustalle on 
väliaikaisesti merkitty yksi liikkumisesteisten pysäköintipaikka, kaksi 
lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollistavaa asiakaspaikkaa sekä 
työpaikkapysäköintiä. Liikkumisesteisten pysäköintipaikka sijoittuu 
HUS-laboratorion sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.

Uudet liikkumisesteisten autopaikat on suunniteltu uuden sairaalan 
pääsisäänkäynnin viereen. Tilanne liikkumisesteisten autopaikkojen 
suhteen korjaantuu pysyvästi, kun uusi sairaala otetaan käyttöön 
vuonna 2014.

Esittelijä

Varavaltuutettu Olli Sademies ja 19 muuta valtuutettua esittävät 
valtuustoaloitteessa, että Malmin sairaalan yhteydessä toimivan HUS 
laboratorion välittömässä läheisyydessä ei ole lainkaan 
liikkumisesteisten autopaikkoja tällä hetkellä ja liikkumisesteisten 
autopaikat tulisi perustaa laboratorion oven välittömään läheisyyteen 
esimerkiksi tien toiselle puolelle. 

Hallintokeskus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 
26.10.2012 mennessä.
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