Itä-Pasila

Rakennusviraston toimenpiteet
1. Käsijohteet ja kontrastiraidat
Erikoistason portaat ja luiskat:
1 Portaisiin ja luiskiin asennetaan käsijohteet kahdelle korkeudelle 900 mm ja 700 mm.
Lisäksi asennetaan käsijohde lastenvaunuluiskan ja portaan väliin. Porrasaskelmien
kärkiin toteutetaan kontrastiraidat. Porrasjuoksujen ylä- ja alapäihin asennetaan
kontrastiväriset varoitusalueet. Kun kulkuväylä johtaa suoraan portaaseen,
varoitusalueen syvyys on 1200 mm, muulloin syvyys on 600 mm. Portaat käsijohteineen
rakennetaan SuRaKu-ohjekortin 3 (tasoerot) erikoistason ratkaisun mukaisesti.

1

1
7

Jyrkkien kulkuväylien seinänvierustoille asennetaan käsijohteet kahdelle korkeudelle 900
mm ja 700 mm.
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3. Vaurioitunut ja epätasainen betonilaatoitus korjataan.
4. Junailijanaukiolle laaditaan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan erityisesti
huomioon viereisen palvelutalon asukkaiden mahdollisuudet käyttää aluetta virkistäytymiseen
ja muuhun toimintaan (SuRaKu-ohjekortti 2 Kävelykadut ja aukiot, erikoistason ratkaisut).
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5. Vaurioitunut ja epätasainen betonilaatoitus korjataan. Jyrkille kulkuväyläjaksoille asennetaan
käsijohteet korkeudelle 900 mm.
Rakennusviraston ja yksityisen kiinteistön yhteiset toimenpiteet
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6. Vaurioitunut ja epätasainen betonilaatoitus korjataan.Paikkaa kehitetään kokonaisvaltaisesti erikoistason esteettömäksi ja viihtyisäksi aukioksi (SuRaKu-ohjekortti 2 Kävelykadut ja aukiot).
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Kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja rakennusviraston
yhteiset toimenpiteet

Asemapäällikönkatu
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2. Suojatiet saarekkeineen parannetaan Helsingin kaupungin katualueita koskevien
tyyppipiirustusten 29263/1, 29263/2 ja 29263/3 perustason ratkaisun mukaisesti. Ratapihantien
risteys toteutetaan erikoistason ratkaisun mukaisesti.

Stopparinkuja
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Ratapihantie
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Rautatieläisenkatu

Perustason portaat ja luiskat:
Portaisiin ja luiskiin asennetaan käsijohteet kahdelle korkeudelle 900 mm ja 700 mm.
Lisäksi asennetaan käsijohde lastenvaunuluiskan ja portaan väliin. Kunkin porrasjuoksun
ylimmän ja alimman porrasaskelman kärkeen toteutetaan kontrastiraita. Porrasjuoksujen
ylä- ja alapäihin asennetaan kontrastiväriset varoitusalueet. Kun kulkuväylä johtaa
suoraan portaaseen, varoitusalueen syvyys on 1200 mm, muulloin syvyys on 600 mm.
Portaat käsijohteineen rakennetaan SuRaKu-ohjekortin 3 (tasoerot) perustason ratkaisun
mukaisesti.
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Resiinakuja
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7. Toteutetaan Rautatieläisenkadulle laadittu liikennesuunnitelma. Suojatiet saarekkeineen
parannetaan Helsingin kaupungin katualueita koskevien tyyppipiirustusten 29263/1, 29263/2 ja
29263/3 perustason ratkaisun mukaisesti. Bussipysäkit parannetaan Helsingin kaupungin
katualueita koskevien tyyppipiirustusten 29263/9, 29263/10 ja 29263/11 mukaisesti.
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimenpiteet

8. Raitioliikenteen pysäkkialueen ja jalkakäytävän välisen kynnyksen kohdalle asennetaan
alajohteellinen avokaide. Kaide varustetaan pysäkkialueen tasosta 60-100 mm korkeudelle
sijoittuvalla alajohteella.
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Kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston yhteiset toimenpiteet

9. Pasilan toimintakeskuksen (Pakkamestarinkatu 2) päädyn itäkulmalle lisätään törmäysvaaran
estämiseksi samanlainen graniittiikuutio, kuin rakennuksen toisessa kulmassa. Kuution
ympärille asennetaan 600 mm leveä varoitusalue vaaleista, lohkopintaisista noppakivistä.
Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin kaupunginkirjaston yhteiset toimenpiteet

10. Kirjaston sisäänkäyntialueen luiska- ja porrasjärjestelyt suunnitellaan ja rakennetaan
esteettömyyden erikoistason vaatimusten mukaisiksi.
Rakennusviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteiset toimenpiteet

0

25 50

125

250m

11. Leikkipuisto Lehdokkia kehitetään esteettömänä erikoistason leikkipuistona. Tärkeimmät
kehittämiskohteet ovat puistoon sijoittuva leikkipuistorakennus ja esteetön wc sekä esteettömät
kalusteet. Leikkivälineitä vaihdetaan erikoistason vaatimusten mukaisiksi sitä mukaa kuin
nykyisiä välineitä on tarpeen uusia.

