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Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri
Tekninen lautakunta esittää Espoon kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman
2021–2030 kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ohjeellisena
noudatettavaksi.

Käsittely

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelma 2021–2030
Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on tehnyt viheralueohjelman
osaohjelmana Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 eli
ulkoilureittien yleissuunnitelman päivityksen.
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan
22.4.2020 ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että
valmistelun aikana kuullaan asukkaita asettamalla ohjelma uudelleen
nähtäville. Ohjelma on ollut julkisesti nähtävillä 24.6. – 15.8. 2020.
Nähtävillä olon aikana ohjelmaluonnoksesta saatiin 31 palautetta. Kooste
palautteista ja yksittäiset palautteet ovat asian liitteenä.
Ulkoilureittien yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa
26.5.2008. Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelmassa esitetään päivitetyt
ulkoilureittien yhteystarpeet, määritellään nykytilan analyysiin ja uusiin
yhteystarpeisiin perustuvat ulkoilureittien pääväylät ja esitetään
tavoitteellinen rakentamisjärjestys ja pitkän aikavälin rakentamisohjelma
uusille ulkoilureittiyhteyksille.
Ulkoilureitti on pääosin rakentamattomassa ympäristössä kulkeva reitti,
joka on yleensä kivituhkapintainen ja se voi olla talvella latuna,
kunnossapidetty, molempia tai ei kumpaakaan. Osa ulkoilureiteistä on
valaistu. Ulkoilureitit ovat käyttäjää ja käyttötuntia kohden laskettuna
Espoon edullisimpia rakennettuja liikuntapaikkoja ja niiden käyttö on
mahdollista tasapuolisesti kaikille väestöryhmille. Ulkoilureittiverkoston

suunnitelmallisella laajentamisella tavoitellaan niiden mahdollisimman
laajaa ja helppoa saavutettavuutta mahdollisimman monelle espoolaiselle
ilman autolla tapahtuvaa siirtymistä.
Kotiseudun ulkoilupolut ohjelmassa esitetty ohjeellinen rakentamisjärjestys
perustuu priorisointipisteytykseen, jossa priorisointitekijöinä käytettiin
rakennettavan osan sijoittumista osaksi muita reitistöjä, maanomistus- ja
kaavoitustilannetta, asukkaiden läheisyyttä sekä saavutettavuutta. Lisäksi
priorisointipisteisiin vaikutti keväällä 2019 toteutetussa avoimessa
asukaskyselyssä esitetyt toiveet sekä vuosien 2008-2018 aikana saadut
kuntalaispalautteet ja -aloitteet. Tavoitteellinen rakentamisjärjestys on
määritelty priorisointipisteiden perusteella siten, että yhdellä kerralla
pyritään rakentamaan yhden tai muutamaan alueen reittejä
kokonaisuutena.
Ulkoilureittien rakentamiseen on varattu talousarviossa 0,3 milj. euroa /
vuosi koko suunnitelmakaudelle 2020-30. Varausta on pienennetty
Valtuuston neuvottelutuloksessa kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen
nähden 0,2 milj. eurolla / vuosi. Ulkoilureittien rakentamisen toteutuneet
kustannukset vv. 2013-2019 ovat olleet noin 5,5 milj. euroa eli noin 0,8 milj.
euroa/vuosi.
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