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§ 20
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om motions- och
träningstrappor till Drumsö
HEL 2018-004925 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mia Nygård och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att
det byggs motions- och träningstrappor på Drumsö.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Stadsstyrelsen hänvisar till kultur- och fritidsnämndens och till stadsmiljönämndens utlåtanden och konstaterar att det i nuläget finns motionstrappor i Malmgård på ett område som administreras av stadsmiljösektorn och i Svedängen på ett område som administreras av kulturoch fritidssektorn. I och med den publicitet som trapporna i Svedängen
har fått, har staden fått ta emot flera förslag om att bygga motionstrappor i ett antal stadsdelar.
Motionstrapporna i Svedängen blev färdiga i oktober 2017 och rönte
genast stor popularitet. Det räkneverk som har installerats i trapporna
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ningar. Svedängstrappornas stora antal brukare har visat att trapporna
utgör ett utmärkt motionsställe då de är rätt placerade. Trapporna i
Svedängen (254 steg) är lägre än de i Malmgård (426 steg), men de
gjordes bredare så att det skulle finnas gott om plats för upp- och
nedåtgående trafik samtidigt. Byggandet av trapporna i Svedängen
kostade cirka 180 000 euro.
Det har föreslagits att Drumsö ska få motionstrappor i anslutning till
den nuvarande idrottsparken i sluttningen väster om idrottsparksområdet. På området växer stadsskog i naturliknande tillstånd. Backens
högsta punkt ligger 27 meter över havsytan, och därifrån har man utsikt
över havet och mot Helsingfors centrum. Den höjdskillnad som man
skulle kunna åstadkomma med trapporna är cirka 20 meter, vilket betyder att trappor i samma storlek som de i Svedängen och Malmgård inte
vore möjliga på det föreslagna stället.
Enligt kultur- och fritidsnämnden borde man vid planeringen av motionstrappor beakta den större helhet som trapporna är tänkta att tillhöra. Svedängstrapporna är en del av ett nätverk av friluftstråk, och därigenom kan man efter att ha gått upp för trappan fortsätta att motionera
längs något av friluftstråken eller komma tillbaka ner längs trapporna
eller motionsstigen strax invid. Om trapporna inte byggs i anslutning till
ett existerande friluftsstråk, borde man bygga så breda trappor att den
som är på väg upp tryggt kan möta den motionsutövare som är på väg
nedåt.
I år har stadsmiljösektorn tillsammans med idrottstjänsterna startat en
motionstrappsutredning som gäller hela staden. I utredningen behandlar man placeringen av motionstrappor på hela stadens område, så att
servicenätet vore så jämlikt och heltäckande som möjligt. I det sammanhanget utreder man också förutsättningarna för att genomföra byggandet på de olika ställena. I utredningen presenteras en plan till nätverk av motionstrappor, de principiella byggnads- och materialalternativen samt preliminära kostnader för genomförande, underhåll och belysning.
Man kommer i kartläggningen att beakta de önskemål från invånarnas
sida som kommit till stadens kännedom, och möjligheterna att förverkliga dessa önskemål behandlas i samband med utredningen. Också
Drumsö idrottspark ingår i kartläggningen. Det är tänkt att utredningen
ska bli klar under loppet av 2018.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
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maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 402
HEL 2018-004925 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stadsfullmäktiges sammanträde 16.1.2019.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 715
HEL 2018-004925 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mia Nygårdin aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 482
HEL 2018-004925 T 00 00 03
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
kaupunginkanslia@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

1/2019

4 (6)

Ärende/20
16.01.2019

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Tällä hetkellä juoksuportaita on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimalla alueella Malminkartanossa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella Paloheinässä.
Kuntoportaita on ehdotettu rakennettavaksi Lauttasaaren urheilupuiston yhteyteen urheilukenttäalueen länsipuolella sijaitsevaan rinteeseen. Ehdotetulla rakentamispaikalla kasvaa luonnontilaisen kaltaista
kaupunkimetsää. 27 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevalta mäen
korkeimmalta kohdalta aukeaa näkymä merelle ja Helsingin keskustaan.
Lauttasaaren kuntoportaille ehdotettua paikkaa on tarkasteltu alustavasti. Portaille saavutettava korkeusero on noin 20 metriä, joten esimerkiksi Paloheinässä sijaitsevien, kokoluokaltaan isojen portaiden rakentaminen ehdotettuun paikkaan ei ole mahdollista.
Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt koko kaupungin kattavan
porrasselvityksen vuonna 2018 yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Selvityksessä tarkastellaan kuntoiluportaiden sijoittumista koko kaupungin alueella, jotta palveluverkko olisi
mahdollisimman tasapuolinen ja kattava. Samassa yhteydessä selvitetään kohteiden toteutusedellytyksiä. Selvityksessä esitetään juoksuportaiden verkostosuunnitelma, periaatteelliset rakenne- ja materiaalivaihtoehdot sekä alustavat toteutuksen, ylläpidon ja valaistuksen kustannukset. Tarkastelussa on huomioitu kaupungin tietoon tulleet asukastoiveet; niiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan selvityksen
yhteydessä. Myös Lauttasaaren urheilupuisto on mukana tässä kartoituksessa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258
anu.lamminpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.06.2018 § 146
HEL 2018-004925 T 00 00 03

Lausunto
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa yhdessä liikunnan ulkoilupalveluiden kanssa selvityksen paikoista, jonne voisi rakentaa kuntoportaat. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Kaupunkiympäristön toimialalla on vetovastuu selvitystyöstä.
Selvitystyössä on tarkoitus arvioida kokonaisvaltaisesti mahdolliset sijoituspaikat, huomioiden tavoitettavuus, ympäristö, kasvillisuus, kunnossapito jne. Selvityksessä sovitaan myös, mikä taho huolehtii portaiden kunnossapidosta. Vanhan virasto-organisaation aikaan kyseisen
virasto jonka hallinnoimalle maa-alueelle rakennettiin, huolehti myös
lähtökohtaisesti kunnossapidosta. Näin on toimittu Malminkartanon ja
Paloheinän portaiden suhteen. Malminkartanon täyttömäki ja mäen huipulle johtavat portaat ovat kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia ja
ylläpitämiä. Paloheinän ulkoilualue ja kuntoportaat ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimalla alueella ja liikuntapalveluiden ylläpitämiä.
Helsingissä on rakennettu kuntoportaat Malminkartanon ja Paloheinän
täyttömäille. Paloheinän portaiden saaman julkisuuden myötä kaupungille on tullut useita ehdotuksia kuntoportaiden rakentamiseksi eri
kaupunginosiin.
Malminkartanon portaissa on 426 askelmaa ja ne ovat pidemmät kuin
Paloheinän portaat, Paloheinän portaissa on 254 askelmaa. Portaat
Paloheinässä valmistuivat lokakuussa 2017 ja ne saavuttivat heti suuren suosion. Portaihin on asetettu laskurit joiden mukaan, portaissa
mitattiin yhteensä 186 862 kpl nousua 6.10.–6.12.2017 välisenä aikana. Paloheinän portaiden asiakasmäärä on osoittanut, että oikein sijoitettuna ne muodostavat oivan liikuntapaikan. Portaat suunniteltiin leveämmiksi kuin Malminkartanon portaat, jotta portaissa mahtuu hyvin
liikkumaan samanaikaisesti, niin ylös- kuin alaspäin. Kuntoportaiden toteutus maksoi lähes 180 000 euroa. Portaiden valaistus on suunniteltu
toteutettavaksi vuoden 2018 aikana.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan portaiden suunnittelussa ja sijoituspaikan valinnassa tulisi huomioida laajempi kokonaisuus kuin vain portaiden rakentaminen. Liikunnan ylläpitämien Paloheinän portaat ovat osa ulkoilureittiverkostoa, jolloin portaiden kiipeämisen jälkeen voi jatkaa kuntoilua eteenpäin ulkoilureitillä tai palata takaisin alas, joko portaita pitkin tai vieressä olevaa ulkoilureittiä pitkin, jolloin portaista voi käyttää suurempi ihmismäärä samanaikaisesti.
Mikäli portaita ei rakenneta valmiina olevan ulkoilureitin viereen, tulee
portaista rakentaa tarpeeksi leveät, jotta portaita ylös nouseva ulkoilija
voi turvallisesti kohdata niitä alas laskeutuvan ulkoilijan.
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Portaiden kunnossapito tulee myös huomioida suunnittelussa ja niiden
kunnossapitoon tulee varata riittävä määräraha. Kunnossapidon määrittely määräytyy jo osittain portaiden materiaalivalinnalla. Paloheinän
portaiden pääsääntöinen rakennusmateriaali on puu. Portaiden runko
on metallia mutta itse porrasaskelmat ovat puuta, valinta tehtiin mm.
esteettisistä syistä, puu soveltuu Paloheinän ulkoilualueen kokonaisuuteen. Puupinnan liukkauden torjunta on todella haastavaa, joten liikuntapalvelut linjasi jo portaiden materiaalivalinnan yhteydessä että portaita ei oteta talvikunnossapidon piiriin.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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