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§ 307
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta 
Keskuspuistoon

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään paraneeko turvallisuus, jos muutetaan 
Keskuspuiston kahden kilometrin rullaluistelu- ja rullasuksira-
dan kiertosuunta myötäpäivään. Radan pohjoisin mäki ja siihen 
liittyvä kurvi ovat vaarallinen yhdistelmä. Radan turvallisuus voi 
parantua, kun kiertosuunta muutetaan kaikille kulkijoille myö-
täpäiväiseksi kaikkina vuodenaikoina. Jos kiertosuuntaa päädy-
tään muuttamaan, tulee se myös merkitä valmisteilla oleviin 
opastauluihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Pia Kopran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään paraneeko turvallisuus, jos muutetaan Kes-
kuspuiston kahden kilometrin rullaluistelu- ja rullasuksiradan kierto-
suunta myötäpäivään. Radan pohjoisin mäki ja siihen liittyvä kurvi ovat 
vaarallinen yhdistelmä. Radan turvallisuus voi parantua, kun kierto-
suunta muutetaan kaikille kulkijoille myötäpäiväiseksi kaikkina vuode-
naikoina. Jos kiertosuuntaa päädytään muuttamaan, tulee se myös 
merkitä valmisteilla oleviin opastauluihin. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyt-
tinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, 
Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Dani 
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Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, 
Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari 
Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 1
Oula Silvennoinen

Tyhjä: 49
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmä-
ki, Nita Austero, Lotta Backlund, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, 
Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevan-
linna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pa-
sanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan 
Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Seida 
Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki 
Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Poissa: 2
Mai Kivelä, Teija Makkonen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Pia Kopran ehdottamaa 
toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku 
Keskuspuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Sirpa Asko-Seljavaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
3.3.2021, että Keskuspuistosta tai muista Helsingin puistoista varattai-
siin sopivasta kevyenliikenteen väylästä 1-3-km:n pätkä jalankulkijoille 
niin, että väylän sillä kohdalla ei sallita pyöräilyä eikä sähköpotkulauto-
ja. Samalla rakennetaan pyöräiljöille tarkoitettuja baanoja.

Aloitteen johdosta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lau-
sunto 27.4.202 ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 10.5.2021. 
Lausunnot on valmisteltu yhteistyössä.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että lapsiper-
heiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kau-
pungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman ta-
voitteita. Siksi on kannatettavaa, että lapsiperheille tarkoitettujen reit-
tien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä asuinalueille ja muu-
hun kaupunkiympäristöön edistetään. 

Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella on Keskuspuiston län-
sireunassa noin kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on ai-
kaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintai-
nen ja sitä ylläpidetään kaupungin liikuntapalvelujen toimesta. Reitti on 
luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoi-
luun. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Ku-
ninkaantammen asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitin 
käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain 
jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rau-
hoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskus-
puiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen 
hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille 
rauhallisen hiihdon. Liikuntapalvelujen tarkoituksena on poistaa asfaltti 
määrärahojen sen salliessa. Kaupunginhallitus toteaa tähän liittyen,  et-
tä mahdollisen poiston jälkeenkin päällysteen tulisi olla riittävän kanta-
va rollaattorilla, pyörätuolilla, tai lastenvaunujen kanssa liikkuvia ajatel-
len. 

Lausuntojen mukaan Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ym-
pärivuotisesti kunnossapidetty reitti Hakuninmaalle, mikä omalta osal-
taan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän alueella. Se on kui-
tenkin tarkoitettu sekä jalankulkijoille että pyöräilyyn.

Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka 
laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskus-
puiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytä-
misen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien tur-
vallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun oh-
jaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäris-
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tölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Ra-
kennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten. 
Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen 
puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi 
jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti. 

Keskuspuistossa on jo nyt tarjolla myös purupohjaisia kuntoratoja, joilla 
pyöräily on kielletty. Näitä on Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunu-
lassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa. Kaupunginhalli-
tus toteaa kuitenkin, että nämä soveltuvat parhaiten niille senioreille, 
jotka eivät tarvitse liikkumiseen apuvälineitä.

Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista pa-
lautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureit-
ti (0,55 km) kaikenikäisille, ja se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimin-
tarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia lii-
kuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikään-
tyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa, 
joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä. Tavoitteena tulisi olla tällaisten 
polkujen toteuttaminen eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toi-
miala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus 
ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmis-
telun, jossa on mahdollista edistää Talin liikuntapolun ja muutoinkin 
aloitteessa tarkoitetun kaltaisia ehdotuksia.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Keskuspuiston reittiverkosto ei  
välttämättä mahdollista ikäihmisille helposti saavutettavaa erillistä reit-
tiä, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai että vastaavasti voi-
taisiin rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reit-
tien yleistä käyttöä tai vähentäisi varsinaisen puiston pinta-alaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku 
Keskuspuistoon

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 647

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 247

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ylläpitämä Keskuspuiston 
ulkoilureitistö tarjoaa monipuolisen reittiverkoston kaikenikäisille ympä-
rivuotiseen liikuntaan. Valtuustoaloitteessa toivotaan erityisesti lapsille 
ja senioreille osoitetun reitin osoittamista Keskuspuiston alueelle. Ky-
seisellä reitillä olisi pyöräily kiellettyä, mikä mahdollistaisi rauhallisen 
kävelyn. 

Keskuspuistossa on tarjolla kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä 
on Paloheinässä, Maunulassa ja Pirkkolassa. Lisäksi Paloheinän länsi-
puolella, Hakuninmaan alueella Keskuspuiston länsireunassa on noin 
kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toimi-
nut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen. Se on jal-
kaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen 
asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitti on valaistu. Reitin 
käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain 
jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rau-
hoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskus-
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puiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen 
hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille 
rauhallisen hiihdon. Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ym-
pärivuotisesti kunnossapidetty kävelylenkki ja yhteys Hakuninmaalle, 
mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän 
alueella. 

Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka 
laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskus-
puiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytä-
misen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien tur-
vallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun oh-
jaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäris-
tölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Ra-
kennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten.  
Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen 
puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi 
jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti. 

Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan lii-
kuntapalveluiden kanssa. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto 
myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 55

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen 
osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisoh-
jelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatet-
tavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua 
ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille. 
Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista hel-
posti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille. 
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Keskuspuistossa on kattava reittiverkosto, jonka keskelle on haasteel-
lista löytää erillisreitti, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai 
vastaavasti rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloit-
taisi reittien yleistä käyttöä. 

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ns. vanhaa rullaluistelurataa Kes-
kuspuiston pohjoisosassa. Radan pituus on noin 2 km, ja se sijaitsee 
sivussa Keskuspuiston reitistöstä. Rata ei ole kesäaikaan juurikaan 
käytössä, ja talviaikaan radalle ajetaan latu. Uuden Keskuspuiston 
opastussuunnitelman yhteydessä reitti opastetaan talvisin perinteisen 
hiihtotyylin laduksi. Kesäaikaan reitin käyttö ohjataan kävelyyn pyöräi-
lyn kieltävin opastein. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka 
soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.

Kävelyyn ja pyöräilyyn opastetaan Keskuspuiston opastussuunnitel-
massa uusi ympyrälenkki Paloheinän majalta.

Reitin asfaltin poisto on ollut liikuntapalvelukokonaisuuden suunnitel-
missa jo vuosia. Asfaltin poistoon ei ole pystytty varaamaan määrära-
haa talousarvioissa, eikä siihen ole varattu määrärahaa vuoden 2022 
talousarviovalmistelun yhteydessä. Liikuntapalvelukokonaisuuden va-
rovainen arvio on, että asfaltin poisto maksaa noin 100 000–150 000 
euroa. 

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää useita purupohjaisia kuntoratoja, 
joilla pyöräily on kielletty. Kyseiset radat sijaitsevat Paloheinässä, Hert-
toniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupun-
gissa. 

Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista pa-
lautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureit-
ti (0,55 km) kaikenikäisille, se soveltuu erityisesti ikääntyville, toiminta-
rajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia lii-
kuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikään-
tyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa, 
joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä.

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia 
helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltai-
siin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala 
ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat 
aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, 
jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


