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§ 219
Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite Paloheinän pulkkamäen valais-
tuksesta

HEL 2016-012657 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna Aloite Kvsto 16112016 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sanna Vesikansa ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Paloheinän pulkkamäkeen palautetaan valaistus talvisin 
ja että liikuntavirasto edistää muillakin keinoin lasten ulkoiluliikuntaa 
kaupungin pulkkamäissä ja löytää kestävämmän ratkaisun, esim. oh-
jeistavan kyltin mahdollisiin vastuukysymyksiin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja toteaa seu-
raavaa:

Paloheinän ulkoilualueella sijaitsevan pulkkamäen valaistus ei ollut toi-
minnassa syystalvesta 2016 valaisinkaapelin vaurioitumisen vuoksi. 
Valasinkaapeli katkesi alueen metsänhoitotöiden yhteydessä. Liikunta-
virasto ryhtyi välittömästi korjaustoimenpiteisiin huomattuaan, että pulk-
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kamäen valaistus ei toimi. Kaapelivika saatiin kuitenkin korjattua vasta 
siinä vaiheessa, kun ensilumi oli jo sulanut.

Pulkkamäen valaistuksen puuttumiseen ei ole syynä määrärahojen vä-
häisyys, vaan kyseinen valaisinkaapelin vaurioituminen metsänhoitotöi-
den yhteydessä.

Liikuntavirasto ilmoitti Paloheinän sähköisillä infotauluilla, että pulkka-
mäen valot ovat tilapäisesti pois toiminnasta johtuen teknisistä syistä. 

Pulkkamäistä ei ole laissa erikseen märitelty mitkä ovat riittävät turvalli-
suusmääritelmät. Pulkkamäki voidaan katsoa kunnan tarjoamaksi pal-
veluksi, kun pulkkarinteeseen on rakennettu valot valaisemaan rinnettä 
pulkkailua varten. 

Paloheinässä sijaitsee ainoa liikuntaviraston hallinnoimilla alueilla oleva 
pulkkamäki, joka voidaan laskea liikuntaviraston tarjoamaksi palveluksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna Aloite Kvsto 16112016 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 391

HEL 2016-012657 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
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Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 19.01.2017 § 12

HEL 2016-012657 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuutettu Sanna Vesikansan ja 16 muun valtuutetun aloit-
teesta Paloheinän pulkkamäen valaistuksen palauttamisesta:

Paloheinän ulkoilualueella sijaitsevan pulkkamäen valaistus ei ollut toi-
minnassa syystalvesta 2016 valaisinkaapelin vaurioitumisen vuoksi. 
Valasinkaapeli katkesi alueen metsänhoitotöiden yhteydessä. Liikunta-
virasto ryhtyi välittömästi korjaustoimenpiteisiin huomattuaan, että pulk-
kamäen valaistus ei toimi. Kaapelivika saatiin kuitenkin korjattua vasta 
siinä vaiheessa, kun ensilumi oli jo sulanut.

Pulkkamäen valaistuksen puuttumiseen ei ole syynä määrärahojen vä-
häisyys, vaan kyseinen valaisinkaapelin vaurioituminen metsänhoitotöi-
den yhteydessä.

Pulkkamäkien ylläpidossa on aina huomioitava turvallisuus. Kuluttaja-
turvallisuuslain (22.7.2011/920) 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on 
olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä 
tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalve-
lusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toi-
minnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta 
ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.
Lain 9 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on selkeällä ja ymmärrettäväl-
lä tavalla annettava kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville tarvittavat 
tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kulutustavaroihin ja kuluttajapalve-
luihin liittyvät vaarat. Liikuntavirasto ilmoitti Paloheinän sähköisillä info-
tauluilla, että pulkkamäen valot ovat tilapäisesti pois toiminnasta joh-
tuen teknisistä syistä. 

Pulkkamäistä ei ole laissa erikseen märitelty mitkä ovat riittävät turvalli-
suusmääritelmät. Pulkkamäki voidaan katsoa kunnan tarjoamaksi pal-
veluksi kun pulkkarinteeseen on rakennettu valot valaisemaan rinnettä 
pulkkailua varten. 

Korkein oikeus on vuonna 2007 (Diaarinumero R2007/222) tuominnut 
kunnan viranhaltijan vammantuottamuksesta sakkoihin pulkkaonnetto-
muudessa tapahtuneesta vammautumisesta. Viranhaltija, joka vastasi 
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kunnan liikuntatoimen palveluista katsottiin vastuulliseksi pulkkamäen 
toiminnasta. Päätöksessä viitattiin kuluttajaturvallisuuslain huolellisuus-
pykälään. ”Palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutta-
japalveluksesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Palvelun tarjoajan tulee 
kartoittaa tarjoamansa palvelun riskit sekä pyrkiä ennalta ehkäisemään 
vaarasta mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet sekä ryhtyä heti tar-
vittavaiin toimenpiteisiin havaitun vaaran poistamiseksi. Laissa palvelu-
tarjoajan huolellisuusvelvollisuus on tiukka. Palveluntarjoaja ei voi ve-
dota siihen, että palvelua koskevia määräyksiä ei ole olemassa”. 

Paloheinässä sijaitsee ainoa liikuntaviraston hallinnoimilla alueilla oleva 
pulkkamäki, joka voidaan laskea liikuntaviraston tarjoamaksi palveluksi. 

Helsingissä on runsaasti mäkiä, joista on laskettu pulkalla vuosikymme-
niä, mutta ne eivät ole kaupungin tarjoamia pulkkamäkiä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi


