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§ 319
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om fler matsäcks-
bord till parker och rekreationsområden

HEL 2020-007762 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att det ska utredas till vilka av Helsingfors parker och rekreationsområ-
den det skulle vara möjligt att skaffa mer bord som lämpar sig för mat-
säcksätande. Ledamöterna konstaterar att stadsborna har utnyttjat sta-
dens parker och rekreationsområden aktivt på grund av coronaepide-
min, men att dessa områden inte har tillräckligt med lämpliga bord.

Stadsmiljösektorn har i sin vetskap ett stort antal önskemål från stads-
bor om både bänkar och bord och deras placering. Det planeras att in-
om kommande år placera ca 60 nya bord med bänkar på olika ställen i 
Helsingfors, och största delen av dem ska placeras i lekparker som 
upprustas grundligt. Kultur- och fritidssektorns idrottsservice har däre-
mot inom ramen för anslaget skaffat bordsgrupper till Svedängens re-
kreationsområde och till närheten av Långforsens friluftsstuga, samt till 
flera badstränder som underhålls av idrottsservicen. Det disponibla an-
slaget påverkar också möjligheterna till anskaffning av nya bord med 
bänkar.
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Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i 
ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 705

HEL 2020-007762 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.10.2020 § 587

HEL 2020-007762 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunkiympäristön toimialalla on jo selvitetty penkkien ja pöytien tar-
vetta muun muassa aluesuunnitelmien, visiotöiden ja täydennysraken-
tamisen suunnitteluperiaatteiden vuorovaikutuksen sekä Osallistuva 
budjetointi -prosessin yhteydessä teetettyjen asukaskyselyjen avulla. 

Yleisten alueiden rekisterin mukaan Helsingin viheralueilla on tällä het-
kellä yhteensä 721 kappaletta pöytiä ja pöytä-penkkejä. Eniten pöytiä 
on läntisen ja eteläisen suurpiirin alueella, noin puolet tiheämmässä ku-
in muualla Helsingissä. 

Kaupunkiympäristötoimialalla on tiedossa erittäin paljon sekä penkkejä 
että pöytiä koskevia asukkailta saatuja toiveita sijaintipaikkaehdotuksi-
neen. Lähivuosina pöytäpenkkejä on suunniteltu eri puolille Helsinkiä 
lisää noin 60 kappaletta, joista suurin osa sijoittuu peruskorjattaviin le-
ikkipuistoihin. Pöytä-penkkien lisäämisen mahdollisuuksiin vaikuttaa 
myös käytettävissä oleva määräraha.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 152

HEL 2020-007762 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta kannatettava ja osal-
listuu osaltaan selvitykseen, mikäli kaupunkiympäristön toimiala, joka 
vastaa suurimmalta osin kaupungissa sijaitsevista puistoista ja ulkoilua-
lueista, päättää ryhtyä selvittämään, mihin piknik-eväiden soveltuvia 
pöytiä voidaan sijoittaa. 

Liikuntapalvelut on hankkinut määrärahan puitteisissa pöytäryhmiä 
keskeisille paikoille Paloheinän ulkoilualueelle, Pitkäkosken majan lä-
heisyyteen sekä usealle liikuntapalveluiden ylläpitämälle uimarannoille.

Pöytien hankinnoissa tulee huomioida, että pöytiä ei voi vain sijoittaa 
eri puolille puistoja ja ulkoilualueita, vaan niiden alusta tulee perustaa 
hyvin, jotta niitä on turvallista käyttää. Pöytien yhteyteen on myös tar-
koituksenmukaista sijoittaa roskiksia, joka nostaa ylläpitokustannuksia. 
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Selvityksessä tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan huomioida 
mahdollisten pöytien sijoituspaikkojen lisäksi myös hankintakustannuk-
set sekä ylläpitokustannukset.  

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


