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§ 188
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mai Kivelän ym. valtuustoaloitteeseen retkeilyreittien 
merkintöjen parantamiseksi

HEL 2018-004199 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Mai Kivelän aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki 
selvittää retkeilyreittien parempaa merkitsemistä ja suunnittelee uuden 
merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Reitti voisi esi-
merkiksi lähteä Vuosaaresta, jolloin se voisi yhdistää Sipoonkorven 
kansallispuiston metromaisemaan sekä merelle ja saaristoon.

Vuosaaren ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä ei ole rakennettuja 
ulkoilureittejä. Vuosaaren asuinalueen ja kansallispuiston välissä on yk-
sityisessä maanomistuksessa olevia maa-alueita. Merkityn reitin suun-
nittelu vaatii laajamittaista yhteistyötä Metsähallituksen, kaupunkiympä-
ristön toimialan sekä liikuntapalveluiden kesken.

Läntisessä Sipoossa sijaitseva Sipoonkorpi on Metsähallituksen ylläpi-
tämä kansallispuisto, jonne johtaa sen lähialueilta ja reunoilta useita 
opastettuja reittejä eri suunnista. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat kah-
den reitin lähtöpisteet Källängenissä ja Byabäckenissa, joissa on myös 
pysäköintialueet kansallispuiston kävijöille. Nämä molemmat lähtöpis-
teet sijaitsevat Vantaan kaupungin alueella Länsitien varressa. Alueen 
keskiosassa Bakunkärrin lähtöpiste sijaitsee Helsingin alueella Knuter-
sintien varressa. Kansallispuiston eteläosan reitti lähtee Vantaan So-
tungista, jossa myös on pysäköintialue Flatbergetissä Tasakalliontien 
alussa.

Helsingin alueella sijaitsee Knutersin lähtöpiste, noin kilometrin päässä 
Landbon asuinalueesta. Itäkeskuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 
93(K) pääsee lähelle tämän reitin lähtöpaikkaa. Alueella on myös vie-
railijoiden käyttöön tarkoitettu pysäköintialue.

Tällä hetkellä Vuosaaren metroasemalta pystyy jalkaisin kulkemaan Si-
poonkorven kansallispuiston Knutersista lähtevän reitin lähtöpaikkaan 
kevyen liikenteen väyliä, ulkoiluteitä sekä lyhyen matkan soratietä pit-
kin, jolloin kävelymatkaa kertyy noin 12 kilometriä. Tällä reitillä aloit-
teessa esitetty pääsy luontoon ei kuitenkaan suoraan toteudu, koska 
suurimman osan matkasta reitti kulkee vanhan Porvoon tien varressa 
kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.
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Vaihtoehtoisena mahdollisuutena olisi ohjata reitti kulkemaan Musta-
vuoren kautta olemassa olevia ulkoiluteitä pitkin ulkoilupalveluiden hal-
linnoimalle Talosaaren ulkoilualueelle. Tällä erilaisten metsä- ja luon-
toalueiden läpi kulkevalla reitillä matkaa Vuosaaren metroasemalta Ta-
losaareen kertyy reilut 8 kilometriä. Talosaaren alueelta ei kuitenkaan 
tällä hetkellä ole olemassa kulkureittiä Sipoonkorven alueelle, eikä sitä 
ole mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla välissä olevien useiden 
yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden takia. 

Pitkän metsä- ja muiden luontoalueiden, sekä useiden eri maanomista-
jien maa-alueiden läpi kulkevan, reitin toteuttaminen vaatii huolellista 
suunnittelua ja kaikkien eri osapuolien kanssa käytäviä neuvotteluja. 
Sipoonkorven kansallispuiston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavalla 
Metsähallituksella on omat kehittämissuunnitelmansa kansallispuiston 
reittien ja sisääntulosuuntien reittien kehittämisestä. Opastetun ja 
maastoon merkityn kulkureitin johtaminen yksityisessä omistuksessa 
olevien maa-alueiden läpi vaatii, että jokaisen maanomistajan kansa tu-
lee tehdä sopimus oikeudesta ohjata reitti kulkemaan heidän maa-
alueidensa läpi. Myös kaikista reitin vaatimista rakenteista ja niiden 
kunnossapidosta sekä opasteista on sovittava tarkasti jokaisen maano-
mistajan kanssa erikseen.

Aiempien vastaavien reittien, kuten reitin 2000, joka kulkee Helsingin 
Keskuspuistosta Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella 
Luukin kautta Nuuksioon, kohdalla suunnittelu, neuvottelut, sopimuk-
sien teko ja reitin toteuttaminen vei paljon aikaa sekä vaati resursseja. 
Useilta maanomistajilta on myös tullut negatiivista palautetta reitistä ja 
sen käytöstä, eivätkä kaikki maanomistajat enää ole halukkaita siihen, 
että yleinen, opastettu reitti johdetaan heidän alueidensa läpi. Näin ol-
len tällaisen hankkeen toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa ja re-
sursseja niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Lautakunta suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja kannattaa retkeily-
reittien selvittämistä.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä viidennen esityksen 
kokouksen neljäntenä asiana.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:
"Lautakunta suhtautuu positiivisesti aloitteeseen ja kannattaa retkeily-
reittien selvittämistä."

Kannattaja: Mari Holopainen
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Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivelä Mai Aloite Kvsto 11042018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Mai Kivelän aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki 
selvittää retkeilyreittien parempaa merkitsemistä ja suunnittelee uuden 
merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Reitti voisi esi-
merkiksi lähteä Vuosaaresta, jolloin se voisi yhdistää Sipoonkorven 
kansallispuiston metromaisemaan sekä merelle ja saaristoon.

Vuosaaren ja Sipoonkorven kansallispuiston välillä ei ole rakennettuja 
ulkoilureittejä. Vuosaaren asuinalueen ja kansallispuiston välissä on yk-
sityisessä maanomistuksessa olevia maa-alueita. Merkityn reitin suun-
nittelu vaatii laajamittaista yhteistyötä Metsähallituksen, kaupunkiympä-
ristön toimialan sekä liikuntapalveluiden kesken.

Läntisessä Sipoossa sijaitseva Sipoonkorpi on Metsähallituksen ylläpi-
tämä kansallispuisto, jonne johtaa sen lähialueilta ja reunoilta useita 
opastettuja reittejä eri suunnista. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat kah-
den reitin lähtöpisteet Källängenissä ja Byabäckenissa, joissa on myös 
pysäköintialueet kansallispuiston kävijöille. Nämä molemmat lähtöpis-
teet sijaitsevat Vantaan kaupungin alueella Länsitien varressa. Alueen 
keskiosassa Bakunkärrin lähtöpiste sijaitsee Helsingin alueella Knuter-
sintien varressa. Kansallispuiston eteläosan reitti lähtee Vantaan So-
tungista, jossa myös on pysäköintialue Flatbergetissä Tasakalliontien 
alussa.

Helsingin alueella sijaitsee Knutersin lähtöpiste, noin kilometrin päässä 
Landbon asuinalueesta. Itäkeskuksesta Landbohon kulkevalla bussilla 
93(K) pääsee lähelle tämän reitin lähtöpaikkaa. Alueella on myös vie-
railijoiden käyttöön tarkoitettu pysäköintialue.
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Tällä hetkellä Vuosaaren metroasemalta pystyy jalkaisin kulkemaan Si-
poonkorven kansallispuiston Knutersista lähtevän reitin lähtöpaikkaan 
kevyen liikenteen väyliä, ulkoiluteitä sekä lyhyen matkan soratietä pit-
kin, jolloin kävelymatkaa kertyy noin 12 kilometriä. Tällä reitillä aloit-
teessa esitetty pääsy luontoon ei kuitenkaan suoraan toteudu, koska 
suurimman osan matkasta reitti kulkee vanhan Porvoon tien varressa 
kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.

Vaihtoehtoisena mahdollisuutena olisi ohjata reitti kulkemaan Musta-
vuoren kautta olemassa olevia ulkoiluteitä pitkin ulkoilupalveluiden hal-
linnoimalle Talosaaren ulkoilualueelle. Tällä erilaisten metsä- ja luon-
toalueiden läpi kulkevalla reitillä matkaa Vuosaaren metroasemalta Ta-
losaareen kertyy reilut 8 kilometriä. Talosaaren alueelta ei kuitenkaan 
tällä hetkellä ole olemassa kulkureittiä Sipoonkorven alueelle, eikä sitä 
ole mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla välissä olevien useiden 
yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden takia. 

Pitkän metsä- ja muiden luontoalueiden, sekä useiden eri maanomista-
jien maa-alueiden läpi kulkevan, reitin toteuttaminen vaatii huolellista 
suunnittelua ja kaikkien eri osapuolien kanssa käytäviä neuvotteluja. 
Sipoonkorven kansallispuiston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavalla 
Metsähallituksella on omat kehittämissuunnitelmansa kansallispuiston 
reittien ja sisääntulosuuntien reittien kehittämisestä. Opastetun ja 
maastoon merkityn kulkureitin johtaminen yksityisessä omistuksessa 
olevien maa-alueiden läpi vaatii, että jokaisen maanomistajan kansa tu-
lee tehdä sopimus oikeudesta ohjata reitti kulkemaan heidän maa-
alueidensa läpi. Myös kaikista reitin vaatimista rakenteista ja niiden 
kunnossapidosta sekä opasteista on sovittava tarkasti jokaisen maano-
mistajan kanssa erikseen.

Aiempien vastaavien reittien, kuten reitin 2000, joka kulkee Helsingin 
Keskuspuistosta Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien alueella 
Luukin kautta Nuuksioon, kohdalla suunnittelu, neuvottelut, sopimuk-
sien teko ja reitin toteuttaminen vei paljon aikaa sekä vaati resursseja. 
Useilta maanomistajilta on myös tullut negatiivista palautetta reitistä ja 
sen käytöstä, eivätkä kaikki maanomistajat enää ole halukkaita siihen, 
että yleinen, opastettu reitti johdetaan heidän alueidensa läpi. Näin ol-
len tällaisen hankkeen toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa ja re-
sursseja niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.10.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Mai Kivelän se-
kä 16:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, jossa 
Helsingin kaupunkia pyydetään selvittämään parannusta retkeilyreittien 
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merkitsemiseen ja konkreettisena toimenpiteenä suunnittelemaan uu-
den merkityn patikointireitin Sipoonkorven kansallispuistoon. Aloite ko-
konaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivelä Mai Aloite Kvsto 11042018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


