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KUNTOPORTAIDEN 
PUISTOSUUNNITELMALUONNOKSIA 
ESILLÄ 

Helsingin kaupunki laatii suunnitelmia kahdeksasta kuntoportaasta eri puolille Helsinkiä. 

Suunniteltavat kohteet ovat: 

 Alakivenpuisto, Myllypuro 

 Alppikylänhuippu, Alppikylä 

 Ilomäenpuisto, Laajasalo 

 Lauttasaaren urheilupuisto, Lauttasaari 

 Majavatien pään metsäalue, Länsi-Herttoniemi 

 Mäntymäki, Taka-Töölö 

 Savelanpuisto, Pihlajisto 

 Vaskipellonpuisto, Suutarila 
 

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 17.6-1.7.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin 
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 

Asiakkaita palvellaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa 
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 
310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle 
(käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-ti klo 8.15-12, ke-to 12-15, pe suljettu 
kokonaan) vain, jos asiointi ei onnistu verkon tai puhelimen kautta. Aukioloajoissa tapahtuu 
muutoksia koronan johdosta. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto 
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/ajankohtaiset-muutokset-kaupunkiympariston-
palveluissa. 
 
Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentamistarve perustuvat Helsingin kuntoporrasohjelmaan. 
Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020 ja rakentaminen pyritään aloittamaan joidenkin 
kohteiden osalta loppuvuodesta 2020. 
 
Tämä kirje lähetetään suunnittelualueen viereisten kiinteistöjen omistajille ja alueiden 
asukasyhdistyksille. Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät tiedottavat 
suunnitelmasta asukkaille. Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksesta 1.7.2020 
mennessä. 
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PARKPLANUTKASTEN FÖR 
MOTIONSTRAPPOR FRAMLAGDA FÖR 
PÅSEENDE 

Helsingfors stad gör upp planer för åtta motionstrappor på olika håll i Helsingfors. 

De planerade platserna är: 

 Understensparken, Kvarnbäcken 

 Alpbytoppen, Alpbyn 

 Ilomäkiparken, Degerö 

 Drumsö idrottspark, Drumsö 

 Skogsområdet i ändan av Bävervägen, västra Hertonäs 

 Tallbacka, Bortre Tölö 

 Lerstrandsparken, Rönninge 

 Kopparkyeparken, Skomakarböle 
 

Man kan studera planutkasten under tiden 17.6–1.7.2020 via Helsingfors stads webbsida 
påhttps://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och 
parkplaner). 

Kunderna betjänas från och med den 18 mars 2020 tillsvidare främst via nätet 
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på 
numret 09 310 22111. Stadsmiljöns kundtjänst ger vid behov personlig rådgivning och hjälp 
med att studera materialet. Kunder uppmanas att komma fysiskt till kundtjänsten (Sörnäsgatan 
1, nedre aulan, öppen mån-tis kl. 8.15–12, ons-tors 12-15, fre helt stängd) enbart om de inte 
kan sköta ärendet via nätet eller per telefon. Gällande öppettiderna sker det förändringar på 
grund av coronan. Kolla den senaste informationen om öppettiderna på 
https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunkiymparisto/forandringar-i-stadsmiljosektorns-tjanster. 
 
Planeringen och byggnadsbehovet av motionstrappor baserar sig på Helsingfors program för 
motionstrappor. Planerna blir klara hösten 2020, och man strävar efter att inleda byggandet av 
vissa platser redan i slutet av 2020. 
 
Detta brev skickas till ägarna av de fastigheter som angränsar till planeringsområdet och till 
områdenas invånarföreningar. Vi ber disponenterna för bostadsaktiebolagen informera 
invånarna om planen. Vänligen skicka in eventuell respons på planutkastet senast den 1 juli 
2020. 
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