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§ 55
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta lapsi- ja 
senioripolusta Keskuspuistoon

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. 

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. 
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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

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 14.5.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-
Seljavaaran ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta lapsi- ja senio-
ripolusta Keskuspuistoon. Lausunto on valmisteltu yhdessä kaupun-
kiympäristön toimialan kanssa.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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