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§ 22
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta juoksuportai-
den saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle

HEL 2017-012162 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana esitystä kunto-
portaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle. Helsingistä löytyy kunto-
portaita Malminkartanon ja Paloheinän täyttömäiltä. Luonteva ja kanna-
tettava paikka kolmansille portaille olisi Vuosaaren täyttömäki, jolloin 
kuntoportaita sijaitsisi eri puolilla Helsinkiä. Vuosaaren täyttömäki on 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimaa maa-aluetta, jolloin portai-
den ylläpitämisvastuu olisi kaupunkiympäristön toimialalla.

Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kau-
punkiympäristön toimialan hallinnoimia ja ylläpitämiä. Paloheinän kun-
toportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella 
ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä. 

Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin 
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. 

Paloheinän portaat valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti 
suuren suosion. Portaisiin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa 
on mitattu yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aika-
na. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta 
portaissa mahtuu hyvin liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin 
alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portai-
den valaistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2018.

Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut 
useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri kaupunginosiin.

Vuosaaren täyttömäelle on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Vuosaares-
sa asuu lähes 40 000 ihmistä, joten siltä osin portaiden toteutuspaikak-
si Vuosaaren täyttömäki soveltuu hyvin. Aloitteessa mainittu Niinisaa-
rentien kupeessa sijaitseva paikoitusalue ei ole virallinen P-alue. P-alue 
on muodostunut kyseiseen paikkaan vuosikymmenien aikana ja alue 
on aivan riittämätön talviaikaan, kun alueelle kunnostetaan latuja. Mikä-
li portaat päätetään rakentaa Vuosaaren täyttömäelle, olisi hyvä huo-
mioida myös Niinisaarentien paikoitusmahdollisuuksien kehittäminen.
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 23.2.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Ja-
lovaaran ja 16 muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, 
jossa Helsingin kaupunki tekisi selvityksen mahdollisuudesta rakentaa 
juoksuportaat Vuosaaren täyttömäelle sekä mikäli hanke todetaan koh-
tuullisin kustannuksin toteutettavaksi kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin 
portaiden rakentamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta
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