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§ 404
Ryj / Den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen om fler 
parkbänkar i östra Helsingfors

HEL 2012-011876 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Päivi Lipponen väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Päivi Lipponen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Päivi Lipponen och 3 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att möjligheterna att öka antalet parkbänkar speciellt i östra Helsingfors 
ska utredas.

Det finns cirka 6 000 bänkar i de allmänna områdena i Helsingfors. 
Sammanlagt 860 av bänkarna finns i östra, 670 i sydöstra och 1 700 i 
södra stordistriktet. Byggnadskontoret granskar bänknätet i områdena 
till exempel i samband med områdesplaner eller större 
planeringsprojekt. Bänkarnas läge och modell väljs med beaktande av 
de särskilda dragen, stadsbilden och underhållsbehovet i området. 
Principen har varit att bänkantalet inte ökas med enskilda bänkar utan 
bänkar ökas, renoveras och förnyas samtidigt i ett större område. De 
så kallade rastbänkarna utgör en avvikelse från detta.

Byggnadskontoret fäster åren 2013 och 2014 speciell uppmärksamhet 
vid bänkarnas skick, läge och antal i östra Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Päivi Lipposen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2012 § 1238

HEL 2012-011876 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Päivi Lipposen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.10.2012 § 463

HEL 2012-011876 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto pyrkii noudattamaan tasapuolisia ja yhtenäisiä 
kalusteiden sijoitteluperiaatteita Helsingin kaikissa kahdeksassa 
suurpiirissä. Uusien penkkien lisääminen katu- ja viheralueille vaatii 
johdonmukaista suunnittelua, riittäviä resursseja ja vaihtuvien 
tilanteiden hallintaa.

Helsingin kaupungin yleisillä alueilla on tällä hetkellä noin 6 000 
penkkiä. Niistä 860 sijaitsee itäisessä ja 670 kappaletta kaakkoisessa 
suurpiirissä. Eniten eli noin 1 700 penkkiä on eteläisen suurpiirin 
alueella. Mallista ja asennusolosuhteista riippuen yksi uusi penkki 
maksaa asennettuna noin 1 000 eurosta ylöspäin.
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Rakennusvirasto tarkastelee laajemman alueen penkkiverkostoa 
säännöllisesti yhdellä kertaa, esimerkiksi aluesuunnitelman tai 
laajemman suunnitteluprojektin yhteydessä. Penkkimalleihin 
vaikuttavat rakennusviraston kaupunkikalusteohjeen linjaukset. Sen 
mukaan penkkien sijoittelussa ja mallin valinnassa kiinnitetään 
huomiota alueen erityispiirteisiin, kaupunkikuvaan ja ylläpidon 
tarpeisiin. 

Helsinki kaikille -projektin yhteydessä laadittiin kaupunginhallituksen 
hyväksymät SuRaKu-suunnitteluohjeet. Reitin tai puiston mahdollinen 
esteettömyyden laatutaso ja sitä kautta penkkien määrä perustuu muun 
muassa vanhusväestön määrään ja tärkeimpien palvelukeskusten 
sijaintiin. Myös julkisen liikenteen reitit vaikuttavat esteettömyyden 
laatutasoon. Perustason alueilla suositellaan levähdyspaikan 
sijoittamista 250 metrin ja erikoistason alueilla 50 metrin välein. Muilla 
alueilla ei ole erillistä ohjeistusta penkkien välisistä etäisyyksistä tai 
määristä.

Periaatteena on ollut, että yksittäisiä penkkejä ei mielellään lisätä vaan 
penkkien lisääminen, kunnostaminen ja uusiminen tehdään kerralla 
laajemmalle alueelle. Poikkeuksen tästä tekee niin kutsutut 
levähdyspenkit. Rakennusvirasto pyrkii reagoimaan mahdollisimman 
nopeasti levähdyspenkkitoiveisiin. Muutaman viime vuoden aikana 
rakennusvirasto on asentanut Helsinkiin noin 600 uutta, 
esteettömyysvaatimukset täyttävää penkkiä. 

Ilkivalta, töhriminen ja talvikunnossapidosta aiheutuvat vahingot 
muodostavat suurimman penkkeihin kohdistuvan kustannuserän. Usein 
katukuvasta kadonneen kadun- tai puistonpenkin poistamisen syynä on 
häiriökäyttäytyminen. Tällöin kohdassa voidaan kokeilla puistotuolia.

Rakennusvirasto kiinnittää ensi ja sitä seuraava vuonna erityistä 
huomiota itäisessä Helsingissä olevien penkkien kuntoon, sijaintiin ja 
määrään.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitetta edellä esitetyin 
huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi


