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§ 487
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta ulkokuntosa-
leja koskevan suunnitelman laatimiseksi

HEL 2022-003297 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus on toiminut edelläkävi-
jänä ulkokuntosalilaitteiden kehittämisessä. Aloitteessa mainitut Es-
poon Otaniemessä käytössä olevat laitteet on alun perin kehitetty Hel-
singin kaupungin käynnistämässä, yritysyhteistyössä toteutetussa 
hankkeessa. Liikuntapalvelukokonaisuus osallistui siihen asiantuntija-
na, rahoittajana sekä työn ohjaajana. Hankkeen myötä kehitettyä laite-
tyyppiä on helsinkiläisten käytössä tällä hetkellä noin 25 - 27 kohtees-
sa. Laitetyypistä käytetään nimeä David City Line, ja kyseisiä laitteita 
löytyy esimerkiksi Pirkkolan ja Paloheinän ulkoilualueilta sekä Hieta-
lahden uimarannan yhteydestä. Useat suomalaiset kaupungit ovat seu-
ranneet Helsingin esimerkkiä: Helsingin kaupungin liikuntapalvelukoko-
naisuuden ohjauksessa kehitettyjä laitteita on otettu käyttöön muualla.

Kyseiset ulkokuntosalilaitteet ovat olleet erityisen suosittuja pandemian 
aikana. Niitä rakennetaan lisää, kuten Lauttasaareen OmaStadi-
hankkeena. Laiteuudistukseen on varattu osallistuvassa budjetoinnissa 
70 000 euroa, ja laitteet on tarkoitus asentaa Lauttasaaren suosituim-
man uimarannan yhteyteen Kasinonrannalle. Hankkeessa poistetaan 
nykyiset, huonokuntoiset ja liian lähelle lasten leikkipaikkaa sijoitetut 
kuntovälineet. Otaniemen kaltaiset, säädettävällä painoyksiköllä varus-
tetut kuntovälineet sijoitetaan uimarannan alueelle maisemalliset tekijät 
ja rannan toiminnallisuus huomioiden. Rannan tervalepikkö on keskei-
nen osa rannan yleisilmettä, ja sen säilymistä vaalitaan. Lisäksi huo-
mioidaan rannalla liikkuvien ihmisten ja kuntosalilaitteiden käyttäjien 
turvallisuus. Ulkokuntosalin tarkempi suunnittelu osallistuvan budje-
toinnin hankkeena alkaa syksyllä 2022. Toteutus alkaa heti suunnitel-
man valmistuttua.

Valmisteilla lähiliikuntapaikkaohjelma

Koronapandemia on lisännyt merkittävästi kaupungin tarjoamien lähilii-
kunta- ja luontopalvelujen käyttöä. Helsingin kaupunki laatii paraikaa 
lähiliikuntapaikkaohjelmaa, joka tuodaan kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä 
kaupunkiympäristölautakuntiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Lähi-
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liikuntapaikkaohjelmalla vastataan näihin tarpeisiin ja kaupunkistrate-
gian tavoitteisiin. 

Lähiliikuntapaikkaohjelman tavoitteena on Helsingin kaupungin lähilii-
kunnan palvelutason linjaaminen ja ohjelmointi. Tarkoituksena on kehit-
tää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva, riittävä ja monipuolinen lähi-
liikuntaverkosto. Työn aikana on täsmennetty ja yhtenäistetty lähiliikun-
nan määritelmiä ja luotu kokonaiskuva lähiliikuntapaikkojen nykytilasta, 
niiden määrästä, laadusta ja saavutettavuudesta.

Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan laajalle käyttäjäryhmälle soveltuvaa 
monipuolista, liikkumaan innostavaa ja viihtyisää liikuntapaikkaa, joka 
on helposti saavutettavissa ja vapaasti ja maksutta käytettävissä. Lähi-
liikuntapaikkoja ylläpitävät Helsingissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan lisäksi kaupunkiympäristön toimiala (puistojen lähiliikunta) ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa (koulujen pihat). Lähiliikuntapaikat tukevat monipuolisesti  
eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien kaupunkilaisten liikunnallisia ja so-
siaalisia tarpeita, elävät ajassa ja mukautuvat muuttuviin olosuhteisiin. 
Ne voivat sijoittua niin liikunta-alueille, puistoihin kuin koulujen ja päivä-
kotien pihoillekin. Matalan kynnyksen paikat kytkeytyvät arjen kulkureit-
teihin ja sopivat ympäristöönsä.

Vuoden 2023 talousarvioehdotukseen ei sisälly Lauttasaaressa liikun-
tapuiston (Pyrkän) ja Kasinorannan (Kassarin) ulkokuntosalien kunnos-
tus. Sen sijaan Kasinorannan ulkokuntosalin laitteet vaihdetaan David 
City Linen eli aloitteessa toivotun Otaniemen ulkokuntosalin laitteiden 
kaltaisiksi OmaStadin hankkeena.

Tämä vastaus on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan liikuntapalveluiden kanssa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia, Ulkokuntosalien 
suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvioaloite

Valtuutettu Mia Nygård-Peltola on tehnyt 2.3.2022 seuraavan talousar-
vioaloitteen:

”Monipuolinen liikunta ulkona on lisääntynyt. Helsingissä tulisi selvittää 
ulkokuntosalilaitteiden käyttöönottoa, jossa mallia voisi ottaa Otanie-
men ulkokuntosalista. Ainakin Lauttasaari olisi hyvä ottaa mahdolliseen 
suunnitelmaan mukaan, Pyrkällä ja Kassarilla on laitteet, mutta näiden 
sijaan voisi selvittää investointia Otaniemen ulkokuntosalin -tyyppiseen 
ratkaisuun.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 14.9.2022 mennessä.
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