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§ 118
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta liikenneope-
tusta antavan liikennepuiston perustamiseksi itäiseen Helsinkiin

HEL 2021-002903 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan lasten liikennekasvatus on 
tärkeä tehtävä, mutta esitetyn talousarvion puitteissa emme pysty pe-
rustamaan uutta liikennepuistoa.

Liikennekasvatusta lapsille ja nuorille on järjestetty nuorisoasiainkes-
kuksessa jo vuodesta 1957. Tuolloin aloitettiin ensimmäiset mopo- ja 
moottoripyöräkurssit Haagan moottoriradalla. Ensimmäiset moottorihal-
lit perustettiin 1960-luvun lopussa nuorten tarpeeseen korjata ja huol-
taa omia liikennevälineitään. Tällä hetkellä nuorisopalveluiden alaisuu-
dessa toimii kaksi mopohallia (Pukinmäki ja Rastis Vuosaaressa) ja 
kaksi moottorihallia (Pitäjänmäki ja Tattarisuo).

Lasten liikennekaupungilla on myös pitkät perinteet. Liikennekaupunki 
on perustettu nykyiselle paikalleen Laakson kaupunginosaan vuonna 
1958, tarkoituksenaan jo tuolloin tarjota liikennekasvatusta lapsille ja 
nuorille. Uudisrakennus valmistui samalle paikalle vuonna 2005. Lasten 
liikennekaupungin toimintaa ylläpiti Helsingin poliisi vuoteen 1978, jon-
ka jälkeen se siirtyi nuorisoasiainkeskukselle. Liikennekasvatus koko-
naisuudessaan sijoittuu kaupungin organisaatiossa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle, nuorisopalveluihin.

Lasten liikennepuistoja on myös muualla Suomessa esimerkiksi Turus-
sa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Raahessa. Helsingin Las-
ten liikennekaupunki on kuitenkin ainoa liikennekaupunki, jonka toimin-
ta on ympärivuotista ja pedagogista.
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1 Talousarvioaloite, liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäy-
tymisen oppimiseksi joka puolelle kaupunkia, Karhuvaara Arja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta 22.9.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuu-
tettu Arja Karhuvaaran talousarvioaloitteesta, jossa esitetään, että kau-
punki varaa vuoden 2022 budjettiin määrärahan liikenneopetusta anta-
van liikennepuiston perustamiseen itäiseen Helsinkiin. Aloite kokonai-
suudessaan on liitteenä. 

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsi-
teltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti ta-
lousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
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