Uutiskirje
Joulukuu 2017
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön ensimmäinen vaihe on täydessä käynnissä.
Syksyn 2017 aikana järjestetyissä asiantuntijatyöpajoissa on kerätty Helsingin tarinan aineksia
kansallista kaupunkipuistoa varten. Kaupunkilaiset ovat voineet vastata sähköiseen
karttakyselyyn lokakuun puolesta välistä joulukuun 17. päivään asti.
Kevätkaudella tehdään tärkeät valinnat: Helsingin tarinan runko ja puiston alustavan
tarkastelualueen määrittely. Kaupunkiympäristölautakunta päättää tästä ensimmäisen vaiheen
selvityksestä kesäkuussa 2018. Päätöstä seuraa lausuntokierros. Kaupunginhallitus ottaa kantaa
selvitykseen syksyllä 2018.
(Perustamisselvitystyön aikaisemmista vaiheista löytyy tietoa kotisivullamme mm. uutiskirjeissä
http://kaupunkipuisto.fi/uutiskirjeet/)

Ensimmäisen vaiheen päätöksenteon jälkeen – jos päätös on myönteinen - selvitystyö jatkuu
toiseen vaiheeseen, jossa tarkennetaan maankäyttöselvityksiä ja aloitetaan hoito- ja
käyttösuunnitelman laatiminen. Kolmannessa vaiheessa valtuuston päätöksenteon jälkeen on
mahdollista edetä ympäristöministeriön haku- ja päätösvaiheeseen.
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-javiheralueet/puistot/kaupunkipuisto/Aikataulu/

Kaupunki on asettanut työtä varten ohjaus- ja työryhmän, jotka vastaavat perustamisselvitystyöstä
kokonaisuudessaan. Työryhmät ja yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-jaymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/yhteystiedot/yhteystiedot

Kaupunginhallitus on nimennyt kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön
osallisuuspilotiksi. Pilotissa on mahdollisuus kokeilla uusia osallisuuden ja vuorovaikutuksen tapoja.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike (KKPH!) on mm. osallistunut kaikkiin työpajoihin,
kaupungin kkp-työryhmän kokouksiin ja valmistelutapaamisiin 4 - 5 henkilön voimin.
Kansallinen kaupunkipuisto sisältyy hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan 2017 - 2021 ja
talousarvioon 2018 ja –suunnitelmaan 2018-2020.
Uusi kaupunkistrategia sisältää tavoitteen kansallisesta kaupunkipuistosta: ”Kansallinen
kaupunkipuisto –hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan
selvityksen valmistuttua.” (sivu 12)
https://www.hel.fi/static/helsinki/kaupunkistrategia/kaupunkistrategia-2017-2021.pdf

Syksyn työpajat
Kaupunki on järjestänyt syksyn aikana kolme asiantuntijatyöpajaa eri teemoin. Ensimmäisen
työpajan, joka pidettiin 28.9., teema oli luonto ja luonnonmaisemat. Toinen työpaja järjestettiin
26.10., ja sen teema oli historia, kulttuuriympäristöt ja puistot. Kolmas syksyn työpaja oli 23.11. Sen
teemana oli ”Kansallinen kaupunkipuisto; elämyksiä, kokemuksia ja hyvinvointia?”. Kaikkien
työpajojen tarkoituksena oli hahmotella ko. työpajan teemaan liittyvää Helsingin tarinaa.
Kolmannessa työpajassa pohdittiin myös, mitä hyötyä ja iloa käyttäjät voisivat kansallisesta

kaupunkipuistosta saada. Jokaisessa työpajassa oli teemaan sopivia alustuksia. Työpajoihin osallistui
keskimäärin 20 - 30 henkilöä.
Työpajojen alustukset ja yhteenvedot löytyvät tästä linkistä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-jaymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/Tyopajat/

Karttapohjainen verkkokysely kaupunkilaisille kansallisesta kaupunkipuistosta oli avoinna lokakuun
puolivälistä joulukuun 17. päivään asti. Kaupunki keräsi kyselyn avulla helsinkiläisten näkemyksiä
kansallisen kaupunkipuiston merkityksestä, arvokkaista alueista, paikoista ja ilmiöistä. Karttakyselyn
tuloksia käytetään apuna perustamisselvitystyössä.
Syyskuun lopussa kaupunki avasi oman kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyöstä
kertovan verkkosivun osoitteessa www.hel.fi/kaupunkipuisto. Marraskuun lopussa joka kotiin jaetussa
Helsinki-infossa oli laaja artikkeli kansallisesta kaupunkipuistosta.
Kevätkaudella 2018 tehdään Helsingin tarinan runko ja määritellään alustava kansallisen
kaupunkipuiston tarkastelualue. Kaupunkiympäristölautakunta päättää esiselvitysraportista
kesäkuussa 2018.
Kaupungin seuraava asiantuntijatyöpaja pidetään 11.1.2018. Sen tavoitteena on tehdä Helsingin
tarinan runko kerätyn aineiston pohjalta. Työpajassa käytetään apuna tarinakonsulttia.
Tarinatyöpajan toinen osio pidetään 8.2.2017.
Kaupungin työryhmän kokouksessa 1.3.2018 hahmotellaan kansallisen kaupunkipuiston
tarkastelualue, joka tukee laadittua tarinarunkoa.
Esiselvitysvaiheen viimeinen työpaja pidetään 22.3.2018. Sen alustava teema on kansallisen
kaupunkipuiston tulevaisuus ja vaikutukset.
Kaupunkilaisten osallistumis- ja kommentointimahdollisuuksista keskusteltiin vilkkaasti kaupungin
kkp-työryhmän kokouksessa 14.12.17. Keskustelussa ideoitiin, että kaupunkilaisille järjestettäisiin
avoin kommentointitilaisuus mahdollisesti 5.4.2018. Siellä esiteltäisiin kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvitystyön luonnoksia ja niistä voi lausua mielipiteensä. Tilaisuudessa voitaisiin kokeilla
myös Sitrassa kehitettyä rakentavan dialogin menetelmää.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen aikaansaannokset syksyllä 2017
KKPH!-liike on avoin kansalaisverkosto, jonka päämääränä on, että Helsinkiin perustetaan laaja
etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva verkostomainen urbaani uuden ajan kansallinen
kaupunkipuisto. Verkosto on toiminut asian eteen aktiivisesti neljä vuotta. Päämäärää tukee 80
yhteisöä ja tuhansia helsinkiläisiä.
Syksyllä 2017 Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on osallistunut perustamisselvitystyöhön
aktiivisena osapuolena, mm. kaupungin työpajoihin (3), kaupungin kkp-työryhmän kokouksiin (3) ja
lukuisiin valmistelutapaamisiin n. 10 hengen tiimin voimin.
Eficode Oy, suomalainen ohjelmistoalan yritys, järjesti syksyllä 2017 sosiaalisessa mediassa
äänestyksen, jossa kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike valikoitui voittajaksi. Digital Product
Builder tapahtumassa Korjaamolla Eficoden yli 200 ammattilaisesta oli valikoitu 12 hengen ryhmä,
joka rakensi uuden sosiaalisen median palvelun. Seekall on Messengerin päälle rakennettu botti,
joka ehdottaa hauskaa tekemistä riippuen siitä, missä olet tai missä haluat sitä tehdä. Tätä
kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä vuonna 2018.
http://kaupunkipuisto.fi/blog/2017/10/12/eficoden-lahjoitus/

KKPH!-liike on lisäksi tehnyt syksyn aikana yhteistyötä päättäjien, järjestöjen, yritysten ja
kaupunkilaisten kanssa. Liike on tehnyt ehdotuksia mm. kaupunkistrategian, yleiskaavan
toteuttamisohjelman, kaupungin osallisuusmallin ja Nina Hurun yleiskaavaan liittyvän ponnen
käsittelyn yhteydessä. KKPH!-liike on myös aktiivisesti tavannut mm. valtuustoryhmiä ja
apulaispormestareita tiedonvaihdon merkeissä.
KKPH!-kokoontumisia on järjestetty kuusi. Kokoukset ovat olleet avoimia kaikille. Lisäksi on
kokoonnuttu ketterästi keskustelemaan eri asioista tarpeen mukaan.
Mistä saa tietoa ja miten pääsee vaikuttamaan?
Kaupungin verkkosivun www.hel.fi/kaupunkipuisto lisäksi Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!liikkeen sivuilta www.kaupunkipuisto.fi löytää ajankohtaista tietoa kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvitystyöstä ja kaikista avoimista kokoontumisista. Myös fb-ryhmästämme
https://www.facebook.com/groups/1557185371226371/ ja fb-sivultamme
https://www.facebook.com/Kansallinen-kaupunkipuisto-Helsinkiin-1815778915325063/

Parhaiten pääsee mukaan ja vaikuttamaan perustamisselvitystyöhön KKPH!-liikkeen avoimissa
kokouksissa, joita järjestetään n. 3 viikon välein. Seuraava KKPH!-kokous on torstaina 4.1.2018. klo
17–19. Kokouspaikasta ja asioista tiedotetaan kotisivullamme ja Facebookissa.
Lämpimästi tervetuloa!
Lämmin kiitos kuluneen vuoden yhteisestä aherruksesta.
Hyvää joulun aikaa ja onnellista kansallisen kaupunkipuiston vuotta 2018!
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
www.kaupunkipuisto.fi
posti@kaupunkipuisto.fi

