
Esteettömyystyöryhmä 
Tavoitteet vuosille 2019 - 2020



Kaavoitus ja liikennesuunnittelu

• Esteettömät autopaikat katualueilla ja ääniopastetut risteykset paikkatietoon ja 
palvelukartalle. Aloitettu 2019, jatkuu 2020

• Pyöräilyn edistäminen: yhdistetyt pyörätiet / jalankulku, liittymäkohdat. 
Huomioidaan tyyppipiirustusten päivitystyössä 2019 - 2020.

• Reittioppaaseen käyttäjäprofilointi kuten palvelukartassa. Tavoite 2020.
• Pysäkkitietojen päivitys säännöllisesti: olemassa olevien pysäkkien muutostyöt ja 

uudet pysäkit. HKL:n ja Staran yhteistyö (kartoitus ja mittaus). Tavoite 2020.
• Metron ja raitiovaunuliikenteen esteettömyys, mukaan lukien pysäkit. Toteutunut
• Raide-Jokerin esteettömyydestä huolehtiminen. Aloitettu.



Rakennukset

• Omaisuuden hallinta: rakennusten esteettömyys. Ei toteutunut, 
siirtyy 2020.

• Palvelukartassa olevan kartoitustiedon hyödyntäminen suunnittelussa, 
ylläpidossa ja perusparannuksissa. Ei toteutunut, siirtyy 2020

• Esteettömyystietojen päivitys ja puuttuvien tietojen saanti palvelukarttaan. 
Toteutunut osiittain, työtä jatketaan vuonna 2020. 

• Malli esteettömyyslausunnosta. Ei toteutunut, siirtyy  2020.
• Metroasemien, teatterien ja konserttisalien esteettömyystiedot 

palvelukartalle siirtyy toteutettavaksi myöhemmin.
• Vammaisurheilun kysymysten teko palvelukartalle, 200 liikuntasalia. 2020.
• Asiointipisteiden esteettömyys: yhdenvertaisuussuunnitelma. 2020.



Yleiset alueet

• Leikkipuistojen esteettömyys. Ei toteutunut, siirtyy 2020.
• Olemassa olevien hissien esteettömyystiedot paikkatietoon. 2020.
• Omaisuuden hallinta: katujen ja puistojen esteettömyys. 2020.
• Talvikunnossapito, myös pysäkit. 2020.
• Tilapäiset liikennejärjestelyt: esteettömien reittien turvallisuuden 

varmistaminen ja opastus. Case Hämeentie
• Paikkatiedossa olevan esteettömyyskartoitustiedon hyödyntäminen 

kaavoituksessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. 
Toteutunut osittain.



Palvelut

• Saavutettavuusdirektiivin kaupunkitasoisen toimeenpanon ja koulutuksen 
organisointi. Perustetaan kaupunkitasoinen työryhmä. Aloitettu 2019.

• Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon jalkauttaminen.  Aloitettu 2019.
• Saavutettavuusohje ja saavutettavuusseloste.  pohja valmis, jalkautus 2020.
• Kuurojen huomiointi: palvelun saaminen viittomakielellä. 2020.
• Selkokielisyys, tiedon ymmärtäminen. 2020.
• Rollaattorin käyttö linja-autossa, 2020.
• Hissien määrä asuinrakennuksissa. 2020.
• Hissien kunto reaaliajassa. Kone Oy. 2020.
• hel.fi konseptointi uudistetaan Jan Merimaa, viestintäpäällikkö Liisa Kivelä. 

2020.



Asuminen

• Asuinrakennusten esteettömyyden parantaminen: vastuista sopiminen. 2020.
• Esteetön rakennus ja ympäristö – julkaisun päivittämiseen osallistuminen. valmis
• Asunnon muutostyöt: vastuista sopiminen. 2020.
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