
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2020 1 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/25
21.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

§ 580
Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om märkta 
strandvägar på Drumsö

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Björn Månssons motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 11 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Västanfjärdsnäs på Drumsö får märkta strandvägar och att re-
kreationstjänsterna i området utvecklas.

Stadsstyrelsen konstaterar att en åtgärd i Helsingfors havsstrategi 
2030 är att främja användningen av strandområdena bland annat ge-
nom att utveckla skyltningen på strandvägarna och förbättra deras an-
vändbarhet. Rutten längs med stranden på Västanfjärdnäs är anvisad i 
den gällande detaljplanen och planeringen av genomförandet börjar år 
2020. I området med sommarhyddor på Västanfjärdsnäs finns i dagens 
läge bastur, en badplats och ett litet sommarkafé. Möjligheterna till re-
kreation i området förbättras när sommarhyddorna flyttas till platser 
som följer detaljplanen och fotgängarna styrs till ett anlagt stråk.

I den fortsatta planeringen granskas placeringen av skyltar, pappers-
korgar, bord, bänkar eller andra sittplatser med beaktande av den 
känsliga terrängen i området, de värdefulla naturobjekten och behovet 
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av servicetrafik. Planeringen genomförs i samarbete med användarna 
av området, Drumsö-Sällskapet, stadsmuseet och stadsmiljösektorns 
miljötjänst.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrel-
sens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska en motion som 
undertecknats av färre än 15 ledamöter besvaras av stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 30.9.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–30.9.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Björn Månssons motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsmiljönämnden 10.03.2020 § 139

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljönämnden gav följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Västanfjärdsnäs ligger på Drumsös sydvästra strand. En detaljplan från 
2001 är i kraft i området och på den anvisas en rutt som går längs med 
stranden. Planeringen av ett strandstråk i enlighet med detaljplanen 
börjar år 2020. Dessutom flyttas de sista sommarhyddorna i området till 
platser som följer detaljplanen och det är naturligt att vid samma tillfälle 
förverkliga stråket i enlighet med detaljplanen. Medan antalet använda-
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re ökar blir strandterrängen allt mer sliten och det är nödvändigt att sty-
ra fotgängarna till ett anlagt stråk. Det i detaljplanen angivna frilufts-
stråket till Västanfjärdsnäs kompletterar den enhetliga strandrutten 
längs med Drumsös stränder, vilket å sin sida främjar den offentliga re-
kreationsanvändningen. I den offentliga parken finns sommarhyddor, 
och för tillfället finns där inga rekreationstjänster som upprätthålls av 
staden. I området med sommarhyddor finns bastur, en badplats som 
inte upprätthålls av staden och ett litet sommarkafé.

På Västanfjärdsnäs finns ett gammalt folkparksområde som är ett kul-
turhistoriskt värdefullt objekt. I området finns värdefulla naturobjekt och 
befästningsanordningar som är skyddade i egenskap av fornminnen. 
Vägarna i parkområdet är i huvudsak från den tid då befästningarna 
byggdes. Stråket och dess utrustning anpassas efter den känsliga ter-
rängen. Friluftsstråket är smalt och får ingen belysning och inget vin-
terunderhåll. I planeringen av strandstråket beaktas strandskogen i na-
turtillstånd och de kala bergen. I den fortsatta planeringen granskas 
placeringen av skyltar, papperskorgar, bord, bänkar eller andra sittplat-
ser med beaktande av behovet av servicetrafik. Planeringen genomförs 
i samarbete med användarna av området, Drumsö-Sällskapet, stads-
museet och miljötjänstens experter.

Genom medborgarbudgeten förverkligas en simbrygga på Mörtnäs på 
Drumsö. Det är inte möjligt att förverkliga en simbrygga eller omkläd-
ningshytter på Västanfjärdsnäs i detta sammanhang, men medborgar-
budgeten 2020 kan vara ett sätt att främja projektet. Idrottsservicen an-
svarar för de officiella badstränder som staden upprätthåller.

Behandling

10.03.2020 Med avvikelse från föredragandens förslag

Motförslag:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lägg till i stycket 3: Planeringen genomförs i 
samarbete med användarna av området, Drumsö-Sällskapet, stadsmu-
seet och miljötjänstens experter.

Understödd av: Atte Kaleva

Stadsmiljönämnden beslutade enhälligt att godkänna Sirpa Asko-
Seljavaaras motförslag.

Föredragande
sektorchef i stadsmiljösektorn
Mikko Aho

Upplysningar
Maria Hyövälti, landskapsarkitekt, telefon: 310 37494
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maria.hyovalti(a)hel.fi
Paula Hurme, landskapsarkitekt, telefon: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi


