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Kaupunginmuseon lausunto Herttoniemen hyppyrimäen purkuhakemuksesta. 
 

Herttoniemessä on ollut hyppyrimäkiä 1930-luvulta saakka. 
Nykyinen Herttoniemen isoin hyppyrimäki on valmistunut 
vuonna 1976.  
 
Inspecta Oy:n vuonna 2015 tekemän kuntotutkimuksen mu-
kaan hyppyrimäen puurakenteiden kunto ei täyttänyt vaati-
muksia rakenteiden lujuuden tai vakauden osalta eikä ter-
veellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden osalta 
käyttäjilleen. Vauhdinottomäen hyppytornin kuntotarkastus 
uusittiin heinäkuussa 2018. Inpecta Oy:n tekemän tarkastuk-
sen vauhdinottomäki on erittäin huonossa kunnossa. Mäen 
kunto aiheuttaa riskin rakenteiden äkillisestä sortumisesta. 
Raportin mukaan torni on asetettava välittömään käyttökiel-
toon ja tornin juurelle on estettävä pääsy asiattomilta kulkijoil-
ta.Tornin korjaamisen sijaan on taloudellisempaa uusia torni 
kokonaan nykyaikaisella mäkihyppytornilla. Uuden raportin 
perusteella päätettiin varmistaa se, että mäkeä ei enää voi 
käyttää hyppäämiseen ja ylämäen vauhdinottoladut poistetiin 
välittömästi. 
 
Edellä mainitun perusteella liikuntapalvelukokonaisuus on 
esittänyt Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin pikais-
ta purkamista.  
 
Kaupunginmuseo toteaa seuraavaa: Hyppyrimäet ovat olleet 
tärkeä osa Herttoniemen liikuntapuiston toimintaa. Mäkihyp-
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pyharrastus alkanut Helsingissä jo varhain vuonna 1886 jär-
jestetyistä Suomen ensimmäisistä mäkihyppykisoista. Alppi-
laan rakennettiin 1905–06 ensimmäinen varsinainen hyppy-
rimäki, suositun ravintola Alphyddan viereen. Alppilan hyppy-
rimäen käydessä pieneksi uudelle löydettiin paikka Hertto-
niemestä. Mäki valmistui 1936 ja hyppääminen jatkui aina 
vuoteen 1976. Uudet mäet oli tuolloin jo rakennettu hieman 
pohjoisemmaksi Rajakalliolle. (Lähde: Internet: Stadin hyddat 
ennen ja nyt. Pauli Saloranta, Kari J. Nyberg, Harri Nygrén 
2013–18).  
 
Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että Helsingin urheilu-
historiasta kertova maisemallisesti laajalle näkyvä rakennel-
ma menetetään. Hyppyrimäen kunto on kuitenkin todettu niin 
heikoksi, ettei sen kunnostaminen ole teknis-taloudellisesti 
mielekästä. Näin ollen kaupunginmuseo ei vastusta purkua. 
 
Kaupunginmuseo on valokuvadokumentoinut hyppyrimäen 
kesällä 2018. Kuvat ovat avoimesti saatavilla Helsinkikuvia.fi 
sivustolla. 
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