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§ 61
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ja 16 muun valtuustoaloitteesta koskien 
juoksuportaita Vuosaaren täyttömäelle

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Juoksuportaat ovat kannatettava hanke. Porrasjuoksu on liikuntamuo-
to, jonka suosio kasvaa. Juoksuportaat ovat leveydeltään 2,5 metriä. 
Portaiden vieressä olevan käytävän leveys on 4,5 - 5 metriä. Portaat 
myös valaistaan ja hoidetaan niin, että ympärivuotinen käyttö on mah-
dollista.

Vuosaarenhuippu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella laajojen 
asuinalueiden läheisyydessä. Huippu palvelee monipuolisesti sekä lähi-
virkistystä että seudullisia virkistystarpeita.

Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämis-
suunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään pitkän tähtäimen kehitys- 
ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit opastei-
neen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Tavoitteena on, että 
Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyttöön vuoden 2020 ai-
kana.  

Käynnissä olevan suunnittelun yhteydessä tutkitaan juoksuportaiden 
soveltuvuutta alueelle. Luontoarvojen, topografian ja maaperäolosuh-
teiden takia juoksuportaiden rakentaminen voi olla hankalaa. Jyrkimmät 
itärinteen kohdat, jonne portaat voisivat kaltevuuden osalta soveltua, 
ovat tällä hetkellä turvattomia irtokivien ja mahdollisen maanvyöryvaa-
ran takia. Alueelle tehdään turvallisuuskartoitus vuoden 2018 aikana.

Vuosaarenhuippu on myös luontokohde, joka korostuu alueen luontoa 
säästävissä ja kulkua ohjaavissa ratkaisuissa. Perinteisiä rakennettujen 
viheralueiden palveluita, kuten leikkipaikkoja, alueelle ei tulla toteutta-
maan. Alueella voi harrastaa liikuntaa, muuan muassa ylämäki- ja 
maastojuoksua, hiihtämistä ja ratsastusta. 

Useiden asukastoiveiden perusteella on aloitettu kartoitus juoksupor-
taille sopivista paikoista Helsingissä. Vuosaarenhuippu on mukana kar-
toituksessa yhtenä kohteena. Työ valmistuu tämän vuoden aikana. 
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Tähän mennessä Helsinkiin toteutetut juoksuportaat ovat ensisijaisesti 
liikuntapalvelua, ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tulisi nostaa juok-
suportaat esiin hankepriorisoinneissaan.

Juoksuportaita hoidetaan myös talvisin. Portaiden hoidosta seuraa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialalle käyttötalousvaikutuksia. Kaupunkiympä-
ristön toimialan vastuulla olevat portaat ovat kulkuportaita, joista vain 
osasta luodaan lumi pois ja hiekoitetaan. Myös näitä portaita voi käyt-
tää porrasjuoksuun lumettomana aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville Aloite Kvsto 08112017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin viher- ja virkistysalueiden strategisessa kehityskuvassa 
(VISTRA II) Vuosaarenhuippu on osa Helsingin itäistä vihersormea 
muodostaen samalla merkittävän osan Vuosaaren ulkoilupuistosta. Uu-
dessa yleiskaavassa 2050 Vuosaarenhuippu on merkitty virkistys- ja vi-
heralueeksi.

Vuosaarenhuipun virkistysalue pitää sisällään Vuosaaren entisen 
maantäyttöalueen (VL) ja sen länsisivulla sijaitsevan entisen kaatopai-
kan (EM) lähiympäristöineen. Ympäröivät alueet ovat suureksi osaksi 
metsää, lukuun ottamatta pohjoisen Mustavuoren lehdon ja Östersun-
domin lintuvesien luonnonsuojelu- ja Natura-alueita. Koko Vuosaaren-
huipun korkein kohta sijaitsee 60 metriä merenpinnan yläpuolella.

Vuosaarenhuippu on merkittävä luonnontarkkailualue, jossa on erilaisia 
luontotyyppejä. Siellä elää sekä liikkuu monenlaisia eläinlajeja. Alue so-
veltuu myös opetuskäyttöön. Maantäyttöalueen korkein huippu on mer-
kittävä näköalapaikka.
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Vuosaarenhuipun virkistysalueelle on kehitetty ja kehittynyt monipuoli-
nen kasvillisuustyyppien kirjo. Sinne on vuosien mittaan muodostunut 
monipuolinen eläimistö. Mukana on sekä harvinaisia että uhanalaisia 
lajeja. 

Vuoden 2018 aikana valmistuu Vuosaarenhuipun hoito- ja kehittämis-
suunnitelma ja aluekortti, joissa määritellään alueen pitkän tähtäimen 
kehitys- ja hoitotavoitteet. Alueelle on tarkoitus toteuttaa puuttuvat reitit 
opasteineen ja sisääntuloalueet pysäköintipaikkoineen. Reittiverkosto 
koostuu ulkoilureiteistä sekä kapeammista reiteistä ja poluista. Reiteis-
tä muodostetaan eripituisia viitoitettuja lenkkejä, jotka soveltuvat eri-
ikäisten ja -kuntoisten käyttöön. Alueella voi tulevaisuudessa harrastaa 
liikuntaa muuan muassa ylämäki- ja maastojuoksun sekä hiihtämisen ja 
ratsastuksen muodossa. 

Tavoitteena on, että Vuosaarenhuippu avautuu virallisesti virkistyskäyt-
töön vuoden 2020 aikana.

Itä-Helsingissä myös Myllypuron liikuntapuiston ja Alakivenpuiston 
alueille toivotaan juoksuportaita. Puistoissa harrastetaan jo ylämäki-
juoksua ja asukkaat ovat toivoneet portaita.

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa 
kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran ja 16 muun valtuustoaloitteesta, 
joka koskee juoksuportaita Vuosaaren täyttömäelle. Määräaika on 
7.2.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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