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Hakemus: 1106
Hakukerta: Suomi 100

Yhteystietoja
namn: Työryhmä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
användarnamn: posti@kaupunkipuisto.fi
e-post: posti@kaupunkipuisto.fi
adress: Eeva Kuuluvainen, Kansallinen kaupunkipu, 00880 Helsinki,

Yhteenveto
Hanke
*Hankkeen nimi: Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
Nimi on: varmistunut (eli nimeä voidaan käyttää esim. Suomi 100 -verkkosivuilla)
Hankkeen kuvaus (enintään 5000 merkkiä välilyönteineen; olennaiset tiedot hankkeen sisällöistä ja
toimenpiteistä, tekijöistä, tavoitteista, taustoista ja odotettavista tuloksista): Tavoitteena on saada
pääkaupunkiin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi perustettava kansallinen kaupunkipuisto. Helsingin kansallinen
kaupunkipuisto (jatkossa kansallinen kaupunkipuisto=kkp) kruunaa Suomen kansallisten kaupunkipuistojen
verkoston. Sen avulla turvataan pääkaupungin arvokkaimmat luonto- ja kulttuurialueet tuleville sukupolville ainakin
sadaksi vuodeksi. Hankkeella edistetään myös kansalaislähtöistä ja avointa toimintatapaa. Puisto suunnitellaan
yhdessä kaupungin, asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.
Pääkaupungin kkp muodostuu idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuvasta urbaanista rakennettujen- ja
luontoalueiden verkostosta, joka peilaa Suomen itsenäisyyden aikaa ja tulevaisuutta. Kkp kirkastaa Helsingin
identiteettiä ja tukee pääkaupungin markkinointia ja matkailua. Puisto luo kaupunkitilan, jossa voi elämyksellisesti
kokea Suomen ja Helsingin kehitystarinan.
Odotettavana tuloksena Helsingin kaupunginvaltuusto tekee syksyllä 2017 periaatepäätöksen kkp:n
perustamisesta ja kaupunki järjestää 6.12.2017 puiston perustamisjuhlallisuudet, jossa
100-vuotissyntymäpäivälahja luovutetaan juhlivalle Suomen kansalle. Puisto on kunnianosoitus työlle itsenäisen
Suomen hyväksi.
Sisältö: Hankkeen valmistelu aloitetaan vuonna 2016, jotta se voidaan toteuttaa juhlavuonna 2017. Hankkeessa
tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupunginvaltuuston ja muiden avainkumppaneiden kanssa kkp:n
periaatepäätöksen aikaansaamiseksi.
Hankkeessa:
- Voimistetaan keskustelua kkp:n mahdollisuuksista.
- Hankitaan kumppaneita ja tukijoita.
- Tehdään yhteistyötä kaupunginvaltuuston ja avainvirastojen kanssa niin, että valtuusto on valmis
tekemään vuoden 2017 syksyllä periaatepäätöksen kkp:n perustamisesta ja kaupunki järjestämään
kkp:n perustamisjuhlallisuudet 6.12.2017.
- Järjestetään aiheeseen liittyviä retkiä ja tapahtumia.
- Tehdään tarpeen mukaan sähköinen kansalaiskysely kkp:n arvokkaimmista sisällöistä.
- Syvennetään kkp:n sisältöä mm. seuraavista näkökulmista:
• Historian esiin ”kaivaminen” tarinoiksi; Tarinoina esim. Suomen itsenäisyydenajan paikat ja
tapahtumat sekä Suomen kaupungistuminen peilattuna tulevaisuuteen
• Upea luonto, sen monimuotoisuus ja merellisyys
• Matkailun laajat mahdollisuudet; Helsingin ja suomalaisuuden erityisyys (luonto, metsä,
puutarha, arkkitehtuuri, taide, hiljaisuus…) esille matkailukohteina, tuotteina ja palveluina paikan
päällä ja digitaalisesti.
• Ilmastonmuutoksen haasteet; Miten kkp toimii Helsingin hiilinieluna? Kaupunkiviljelyn uudet
ulottuvuudet.
• Kkp:n vahva brändi osana Helsingin kansainvälistä ja kansallista markkinointia, yritysten
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monipuoliset mahdollisuudet.
• Kkp:n kansainvälisyys, Suomen ja pääkaupungin monikulttuurisuus, monikansallisuus,
maahanmuutto jatkuvana muutoksena.
• Maahan muuttaneiden kotiutuminen; Miten uudet asukkaat voivat käyttävät kkp:a?
Toimenpiteet
• Monikanavainen reaaliaikainen viestintä
• Kampanjointi: Uusia yhteistyökumppaneita ja tukijoita hankitaan suunnitelmallisesti koko
hankkeen ajan
• Yhteistyö Helsingin valtuustoryhmien ja avainvirastojen kanssa
• Avoimet työpajat (3), joissa pohditaan kkp:n mahdollisuuksia
• Osallistuminen Helsingin kkp:ta koskevaan selvitysprosessiin yhteistyössä hankkeen tukijajoukon
kanssa
• Yhteistyö avajaisjuhlallisuuksien järjestämisessä Helsingin kaupungin avaintahojen kanssa
• Retkien ja tapahtumien järjestäminen
Tekijät: Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä on mukana tällä hetkellä 75 yhdistystä ja tahoa.
Yhteisöjä liittyy mukaan edelleen. 2000 helsinkiläistä on jo allekirjoittanut kuntalaisaloitteen.
Hankkeessa on tarkoitus käyttää apuna osa-aikaista viestinnän osaajaa, jonka tehtävänä on kansalaisliikkeen
avustaminen ja hankkeen viestintä.
Tausta: Suomessa 8 kaupungissa on perustettu kansallinen kaupunkipuisto. Puistokulttuuria edistävä The
European Garden Heritage Network palkitsi v. 2014 Suomen kkp- verkoston. Sarjassaan kkp-verkosto oli
ylivoimainen voittaja.
Kkp voidaan perustaa kunnan hakemuksesta, jonka ympäristöministeriö hyväksyy (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9
luku).
Ministeri Kimmo Tiilikainen esitti 14.1.2016 itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kansallispuistoa Suomussalmen
Hossaan ja luonnonsuojelualuetta Porkkalaan. Helsingistä kansallinen kaupunkipuisto vielä puuttuu. Juhlavuonna
on tärkeää täydentää myös kansallista kkp-verkostoa pääkaupungin osalta, sillä asuuhan joka neljäs suomalainen
tällä seudulla.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!-kansalaisliikkeen tavoitteena on pääkaupungin kkp:n perustaminen ja
arvokkaimpien alueiden suojelu tuleville sukupolville. 52 kaupunginosayhdistystä ja 23 muuta tahoa ehdottavat,
että Helsingin kaupunki tekisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen yhteistyössä asukkaiden ja
asiantuntijoiden kanssa ja hakisi päätöstä puiston perustamiseksi. Kansallinen kaupunkipuisto
Helsinkiin!–kuntalaisaloite www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2057.
*Hankkeen julkaistava lyhyt kuvaus sen pääkielellä (enintään 300 merkkiä välilyönteineen): Helsinkiin
perustetaan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kansallinen kaupunkipuisto, joka kruunaa Suomen kansallisten
kaupunkipuistojen verkoston. Se turvaa pääkaupungin arvokkaimmat luonto- ja kulttuurialueet tuleville polville.
Puisto suunnitellaan yhdessä kaupungin ja asukkaiden kanssa.
*Verkko-osoite, josta yleisö saa hankkeesta lisätietoja: www.kaupunkipuisto.fi
Hankkeen toteutuminen on jo varmistunut kyllä

Toteutusalue ja kohderyhmät
Alue tai alueet, joissa hanke on koettavissa Hanke toteutuu seuraavassa tai seuraavissa osissa Suomea:
Uusimaa
Paikkakunta tai paikkakunnat, joissa hanke on koettavissa tai joissa se vaikuttaa: Kansallinen kaupunkipuisto
perustetaan Helsinkiin. Hankkeen merkitys ulottuu koko Suomeen ja EU:hun. Pääkaupungin kansallinen
kaupunkipuisto peilaa koko kansakuntaa ja sen tulevaisuutta asukkaille, yrityksille, suomalaisille vierailijoille ja
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kansainvälisille matkailijoille. Puisto on tulevaisuudessa koettavissa internetissä koko maailmassa.
Arvio hankkeeseen osallistuvien / yleisön määrästä: 10000
Hankkeen keskeiset kielet osallistujien tai yleisön näkökulmasta (enintään kolme keskeisintä) suomi
Onko hankkeella erityinen tai erityisiä kohderyhmiä? Jos kyllä, niin mikä tai mitkä?: Helsingin
kaupunginvaltuusto, Helsingin kaupungin johto ja avainvirastot

Toteuttajat ja ajankohta
*Henkilö, ryhmä tai organisaatio, joka vastaa hankkeen toteutuksesta: Kansallinen kaupunkipuisto
Helsinkiin!-liike
Muut toteuttajat ja yhteistyökumppanit: - Tärkeimpinä kumppaneina hankkeessa ovat tavoitteen tukijat eli
paikalliset yhdistykset ja -tahot, joita
tällä hetkellä on 75.
- Elintärkeinä kohderyhminä ja vuoden 2017 kumppaneina ovat Helsingin kaupunginvaltuusto ja
Helsingin kaupungin johto ja avainvirastot sekä ympäristöministeriö

alkupäivämäärä: 01.03.2016
loppupäivämäärä: 31.12.2017
Hankkeen pääasiallinen toteutusajankohta tai -ajankohdat, jos eri kuin koko hankkeen kesto 01.11.2017:
marras- joulukuu 2017 Kaupunginvaltuuston periaatepäätös kansallisesta kaupunkipuistosta (arvioitu) ja
perustamisjuhlallisuudet 6.12.2017
Arvio hankkeen kokonaisbudjetista (euroissa): 35000

Toiminnan ala ja muoto
Toiminnan ensisijainen ala muu, mikä monialainen
Hankkeen ensisijainen muoto hanke koostuu useista samanarvoisista osioista
Miten hanke toteuttaa Suomi 100 -pääteemaa Yhdessä? Valitse ensisijainen vaihtoehto laajan tai
uudenlaisen yhteistyön kautta
Mihin painopistealueeseen hanke ensisijaisesti liittyy?: Suomen tulevaisuus
Mikä on hankkeen yhteys itsenäisyyden juhlavuoteen?: Pääkaupunkiin perustetaan itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuonna 2017 kansallinen kaupunkipuisto, joka kruunaa Suomen kansallisten kaupunkipuistojen
verkoston. Ympäristöministeriön juhlavuoden päätökset Hossan kansallispuistosta ja Porkkalan
luonnonsuojelualueesta saavat näin tärkeän täydennyksen pääkaupunkiseudulla. On välttämätöntä turvata myös
Helsingin seudun asukkaiden ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet nauttia pääkaupungin arvokkaimmista luontoja kulttuurialueista asuuhan seudulla jo nyt joka neljäs suomalainen. Pääkaupungin kansallinen kaupunkipuisto
muodostuu idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuvasta urbaanista rakennettujen- ja luontoalueiden
verkostosta, joka peilaa Suomen itsenäisyyden ajan historiaa ja tulevaisuutta.
Tavoitteena on, että Helsingin kaupunginvaltuusto tekee syksyllä 2017 periaatepäätöksen kansallisen
kaupunkipuiston perustamisesta ja kaupunki järjestää 6.12.2017 puiston perustamisjuhlallisuudet, jossa
100-vuotissyntymäpäivälahja luovutetaan juhlivalle Suomen kansalle. Puisto on kunnianosoitus työlle itsenäisen
Suomen hyväksi.
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Yhteistyö
Esitän edellä kuvailtua hanketta mukaan Suomi 100 -ohjelmaan. Olen lukenut ja hyväksynyt ohjelman
sopimusehdot. Saan tiedon hankkeen valinnasta osaksi Suomi 100 -ohjelmaa sähköpostitse erikseen, ja samalla
hanke saa käyttöönsä Suomi 100 -tunnuksen ja graafiset ohjeet.

