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Allekirjoittajayhteisöt esittivät lausunnossaan Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta, että
ja rakennuslaki
Helsingin kaupunki tekee selvityksen kansallisen kaupunkipuiston (maankäyttöja päätöksen puiston
5.2.1999/132) aluerajauksesta yhteistyössä asukasyhdistysten kanssa
perustamisesta yleiskaavan valmistelun yhteydessä.
yleiskaavaehdotuksen vuorovaikutusraportissa kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa viimevuotiseen
kaavaluonnokseen tehtyjä muutoksia kansatlinen kaupunkipuisto -aloitetta koskien:
,,Uuden yleiskoovon kulttuuriympöristöjen suojeluo ja luonnonsuojeluo koskevia mriöröyksiö on
torkennettu siten, ettö koko kaova-olueello kulttuuriympöristöorvot, luontoorvot io viheryhteyden
jatkuminen tulevot turvatuiksi ilmon, ettö orvojen söilyttöminen edellyttöisi uuden konsollisen
estö kansollisen koupunkipuiston
koupunkipuistoselvityksen tekemistö. Toisaalta koavo
perustamista. Lisöksi luonnonsuojeluo jo kulttuuriympöristöö koskevot teemakartat ovot osin
raportisso on
Kulttuuriympöristöö koskevosso teemokortasso

ei

io

oikeusvaikutteisio.

ja

mookunnollisten orvoien lisöksi
valtokunnallisten
kokonaisuudessoan."

tuotu esiin Helsinkilöinen kulttuuriperintö

Allekirjoittajat kiittävät kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa tehdyistä

muutoksista koskien luonnonsuojelualueiden

ja

valtakunnallisesti

arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen teemakarttamerkintöien muuttamista oikeusvaikutteisiksi. Tämä ei
ovat
kuitenkaan ole mikään parannus nykyisen voimassaolevan yleiskaavan merkintöihin. Siinä
lisäksi arvokkaat helsinkiläiset kulttuuriympäristöt mukana oikeusvaikutteisella kartalla.

Vuorovaikutusraportissa annetussa vastineessaan kaupunkisuunnitteluvirasto valitettavasti myös
sekoittaa kansallisen kaupunkipuiston ja Helsinkipuiston keskenään. Allekirjoittajayhteisöjen
Helsinkipuistoa ole edes mainittu, vaan esitetään kansallisen
yleiskaavalausunnossa
kaupunkipuisto -selvityksen aloittamista kokonaan uudelta pohjalta. Helsinkipuisto ei täytä
kansallisen kaupunkipuiston kriteereitä.
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Allekirjoittajayhteisöt katsovat että kaupunkisuunnitteluviraston ohessa lainatussa tekstiosuudessa
nyt esillä
esittämä väite luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen säilymisestä Helsingissä ei saa tukea
ja
kulttuuriympäristöjä on
olleen uuden yleiskaavaehdotuksen sisällöstä. Arvokkaita luontoja keskeisiä viherkäytäviä
kaavaehdotuksessa osoitettu asuinrakentamiseen ympäri kaupunkia
kavennettu ja katkottu.
Haluamme painottaa myös Maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2009 tehtyä kansallista
kaupunkipuistoa koskevaa osauudistusta, joka vahvistaa kaupungin roolia hakijana ia toimijana.
ja hakija on
Tämän muutoksen myötä kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on helpottunut
avainasemassa sekä alueen säilyttämisvaatimusten toteuttamisessa, valmistelu- että
hakemusprosessissa sekä hoito ja käyttösuunnitelman laadinnassa.

Uuden laaja-alaisen idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuvan kansallisen kaupunkipuiston
perustaminen Helsinkiin on siten edelleen välttämätöntä ja sen perustamisselvityksen laatiminen
kiireellistä.
Aloitetta kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin tukee jo 74 eri yhteisöä ja tahoa
(liitteenä).
Helsingissä 29.L.2O76

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin-kansalaisliikkeen puolesta
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Oravatie 8, 00800 Helsinki
Puh:0400 37454r'.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin-liikkeen sähköpostiosoite: posti@kaupunkipuisto.fi ja
kotisivu www. kau pu n ki pu isto.fi
Pyydä mme vasta usta

muistutukseen osoitteeseen : posti
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puisto.fi.

