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Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta koskien eväiden 
syömiseen soveltuvien pöytien lisäämistä Helsingin puistoihin ja 
ulkoilualueille
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

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 
kuin 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 
leikkipuistoihin. 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

Liitteet

1 Diarra Fatimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Diarra Fatim ja kaksikymmentäkolme muuta valtuutettua 
ovat tehneet 10.6.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:         

”Korona-kevään aikana moni helsinkiläinen on löytänyt kaupunkimme 
ihanat puistot ja ulkoilualueet. Kaupungin puistoissa ja ulkoilureittien 
varrella on kuitenkin harmillisen vähän pöytiä, jotka soveltuvat eväiden 
syömiseen. Maassa istuminen ei ole mahdollista kaikille kaupunkilaisil-
le ja piknik-pöydät helpottaisivat myös näiden kaupunkilaisten mahdol-
lisuuksia nauttia kaupungin puistoista ja ulkoilualueista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Helsingin kaupunki 
selvittää mihin puistoihin ja mihin ulkoilualueille Helsinkiin voidaan 
hankkia lisää piknik-eväiden syömiseen soveltuvia pöytiä.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.9.2020 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 
20.10.2020 saakka.
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