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§ 243
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om ett ställe för 
turistmarknadsföring på flygplatsen

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad i samarbete med Esbo stad, Vanda stad, Nylands 
förbund och Visit Finland ska vidta åtgärder som resulterar i ett andra 
ställe för turistinformation och -marknadsföring på flygplatsen, i transit-
området. Tanken är att personalen på marknadsföringsstället ska pre-
sentera Helsingforsregionen för transitpassagerarna som ett intressant 
turistmål och informera om turistföretagens tjänster.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen påpekar att Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, 
Nylands förbund och Visit Finland finansierar verksamheten på stället 
för regional turistinformation i ankomsthall T2 på Helsingfors-Vanda 
flygplats. Lokalen ägs av Finavia Abp, och verksamheten sköts av 
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Helsingin Markkinointi Oy, som är i Helsingfors stads ägo. Det föreslås 
i motionen att Helsingfors stad i samarbete med de ovannämnda ska 
vidta åtgärder som resulterar i ett andra ställe för turistinformation och -
marknadsföring på flygplatsen, i transitområdet. Tanken är att persona-
len ska marknadsföra Helsingforsregionen till transitpassagerarna och 
informera t.ex. om möjligheten att ta tåget in till Helsingfors centrum för 
att shoppa och se sig om i staden. 

De som finansierar informationsstället på flygplatsen behandlade för-
slaget vid ett möte 18.5.2016. De är inte beredda att satsa på ett andra 
informationsställe och anser det inte vara ändamålsenligt med ett be-
mannat ställe på transitsidan. Finavia Abp tror inte heller att ett ställe 
för enbart turistinformation är till nytta i gateområdet. Däremot skulle en 
upplevelse som sätter spår i minnet och kan integreras med reseupple-
velsen vara betydligt värdefullare. Finavia Abp önskar att ett eventuellt 
upplevelseställe används för marknadsföring av hela landet och inte 
bara en del.

Finansiärerna i regionen anser att ett upplevelsebetonat ställe med 
Stopover Finland-tema är en bra lösning förutsatt att finansieringen kan 
ske inom ramen för det pågående Stopover Finland-projektet. Ett ge-
mensamt önskemål är att stället kompletterar servicehelheten på flyg-
platsen på ett nytt och originellt sätt. Helsingin Markkinointi Oy fortsät-
ter diskussionen med Visit Finland och Finavia Abp utifrån detta. Om 
resurserna på informationsstället i ankomsthallen räcker till, är det möj-
ligt för de anställda att göra ett slags pop up-besök på stället på transit-
sidan i det fall att stället blir verklighet. 

Enligt utredningar gjorda av Finavia Abp har största delen av transit-
passagerarna rest via flygplatsen tidigare. Detta betyder att allt som gör 
Stopover Finland och Helsingfors synliga på flygplatsen kan tänkas loc-
ka till ett stopp i Helsingfors under nästa resa. Helsingin Markkinointi 
Oy utreder möjligheterna till ökad synlighet för Helsingfors på de digita-
la reklamkanalerna för flygplatsen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saila Machere, enhetschef, telefon: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Bilagor

1 Jalovaara Ville, valtuustoaloite Kvsto 17.2.2016 asia 14

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.09.2016 § 773

HEL 2016-001978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi


