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§ 386
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
bajamajojen sijoittamista ja kioskin rakentamista Pukinmäkeen
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala on sijoittanut bajamajoja tapauskohtaises-
ti vain isojen tapahtumien yhteyteen. Pääsääntöisesti bajamajoja ei si-
joiteta yleisille alueille niihin kohdistuvan ilkivallan ja kaupunkikuvallis-
ten tekijöiden vuoksi. Yksittäistapauksissa bajamajojen yhteyteen on 
rakennettu suojarakennelma ilkivallan estämiseksi. Osassa kaupunkia 
viljelypalstayhdistykset ovat itse vuokranneet bajamajoja omaan käyt-
töönsä.

Talousarvioaloitteessa toivotaan myös kioskia matonpesupaikan yhtey-
teen. Kaupunkiympäristön toimiala ei vastaa kioskitoiminnasta tai sii-
hen liittyvistä rakennelmista, vaan se edellyttää kaupallista toimijaa. 
Nykyinen asemakaava ei myöskään mahdollista kioskitoimintaan tarvit-
tavaa rakennuspaikkaa. Matonpesupaikka lähiympäristöineen sijaitsee 
yleisellä puistoalueella.   

Kaupunkiympäristötoimialan talousarvioehdotuksessa ja ylläpidon mää-
rärahoissa ei ole varauduttu bajamajojen sijoittamiseen tai kioskin ra-
kentamiseen Pukinmäen matonpesupaikalle.

Esittelijän perustelut
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Talousarvioaloite

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja seitsemän muuta valtuutettua ovat 
tehneet 13.3.2019 seuraavan talousarvioaloitteen:         

"Tällä talousarvioaloitteella ehdotetaan määrärahan varaamista ns. Ba-
jamajojen toimittamista kaupungin ylläpitämän suositun Pukinmäen 
matonpesulaiturin yhteyteen. Helpottavat bajamajat palvelisivat samalla 
vieressä olevien viljelypalstojen sekä uimarannan käyttäjillä. Em. palve-
lujen käyttäjät ovat kovasti odottaneet bajamajoja, sekä myös kioskia, 
joka tarjontansa ohella toimisi alueella hyvänä kontrolloijana. Arviona 
esitämme 50.000 euron määrärajan varaamista Pukinmäen matonpe-
supaikan, uimarannan ja viljelypalstan käyttäjille tarpeellisille bajama-
joille sekä mahdolliselle "huoltokioskille".

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite bajamajoja ja kioski Pukinmäkeen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


