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Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö käynnistyi keväällä. Sen
ensimmäinen asiantuntijatyöpaja on syyskuussa. Sähköinen karttakysely avautuu
lokakuussa. Työn ensimmäinen vaihe jatkuu toukokuuhun 2018. KKPH!-liike
osallistuu aktiivisesti selvitystyöhön.
Perustamisselvitystyö jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisen vaiheen selvitys valmistellaan
siten, että se valmistuisi toukokuuhun 2018. Esiselvitysvaihe sisältää puiston sisältöä
koskevat tavoitteet eli Helsingin tarinan, kyselyn, puiston tarkastelualueen,
lisäselvitystarpeet ja alustavan vaikutusten arvioinnin. Työ kootaan tarina-, selvitys- ja
vuorovaikutusraporteiksi tai yhdeksi raportiksi päätöksentekoa varten.
Toisessa vaiheessa tarkennetaan maankäyttöselvityksiä ja aloitetaan hoito- ja
käyttösuunnitelman laatiminen. Kolmannessa vaiheessa on päätöksenteon jälkeen
mahdollista edetä haku- ja päätösvaiheeseen.
Työtä varten asetetut ohjaus- ja työryhmä vastaavat perustamisselvitystyöstä
kokonaisuudessaan. Työryhmien kokoonpano: http://kaupunkipuisto.fi/wpcontent/uploads/2017/04/uutiskirje-huhti2017.pdf.
Kaupungin Kkp-työryhmän kanssa on sovittu, että Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –
liikkeestä voi osallistua neljä edustajaa perustamisselvityksen kokouksiin ja työpajoihin,
jotka kaikki järjestetään virka-aikaan. Lisäksi kaupunki on esittänyt toivomuksen, että
henkilöt sitoutuisivat työhön, eivätkä vaihtuisi. Elokuussa on sovittu, että kokouksiin
osallistuisivat Riitta Korhonen, Eeva Kuuluvainen, Matti Lipponen, Pete Lipponen ja varalla
Marja Leino, Katri Penttinen, Satu Sandström ja Anu Soots. Työpajoihin osallistujat sovitaan
erikseen KKPH!-kokouksissa.
Kansallinen kaupunkipuisto mukana kaupunkistrategiassa 2017 - 2021
Uusi kaupunkistrategia sisältää maininnan kansallisesta kaupunkipuistosta: ”Kansallinen
kaupunkipuisto–hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä
olevan selvityksen valmistuttua.” (sivu 11)
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2017/Keha_2017-0913_Kvsto_15_El/ACC140E2-1B84-C3B8-8508-5E4D43A00000/
Työpajat
Selvitystyön alkuvaiheessa keskeinen tehtävänä on hahmotella Helsingin tarinaa ja puiston
sisältöä. Tarinan luontoon ja maisemaan liittyviä osa-alueita ja näkökulmia pohditaan
tiiviissä iltapäiväpajassa torstaina 28.9.2017. Helsingin kaupunki on kutsunut työpajaan n.
30 asiantuntijaa mm. kaupungin organisaatiosta, Helsingin yliopistosta, Lukesta sekä
luontoalan järjestöistä. KKPH!-liikkeestä osallistuu neljä henkilöä.

Syksyllä kaupunki järjestää kaksi muuta asiantuntijatyöpajaa. Historiaa, kulttuuriympäristöjä
ja puistoja käsitellään 26.10.2017 ja kansallisen kaupunkipuiston käyttöä (mm.
kaupunkikulttuuri, virkistyskäyttö, opetus, matkailu ja muu elinkeinoelämä sekä terveys ja
hyvinvointi) torstaina 23.11.2017. Talvella on kaksi työapajaa, jossa sovitetaan yhteen
edellisten työpajojen sisällöllisiä tavoitteita yhtenäiseksi kansallisen kaupunkipuiston
tarkastelualueeksi.
Yhteenveto työpajojen ajankohdista ja sisällöistä tämän uutiskirjeen liitteenä.
Verkkokysely kaikille
Kaikille kiinnostuneille järjestetään avoin karttapohjainen verkkokysely, joka on auki ja
vastattavissa lokakuusta joulukuun puoliväliin. Kaupunki kerää kyselyn avulla helsinkiläisten
näkemyksiä kansallisen kaupunkipuiston merkityksestä, arvokkaista alueista, paikoista ja
ilmiöistä. Karttakyselystä tiedotetaan tarkemmin lähiviikkoina.
Tiedotus
Kaupunki valmistelee infoa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyöstä.
Syyskuun loppuun mennessä avautuu oma verkkosivu linkissä www.hel.fi/kaupunkipuisto.
Marraskuussa joka kotiin jaettavassa Helsinki-infossa on laaja uutinen kansallisesta
kaupunkipuistosta. Ja muutakin tiedottamista on suunnitteilla. Odotamme infoa
malttamattomasti.
Miten saa tietoa ja pääsee mukaan?
Kuten sanottua odotamme, että kaupunki saa tiedotuksen eri kanavat toimimaan. Siihen
asti pyrimme tiedottamaan ajankohtaisista asioista kotisivullamme www.kaupunkipuisto.fi ja
fb-sivulla Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin (https://www.facebook.com/Kansallinenkaupunkipuisto-Helsinkiin-1815778915325063/)
Parhaiten pääsee mukaan ja vaikuttamaan KKPH!-liikkeen avoimissa kokouksissa, joita
järjestetään n. 2 – 3 viikon välein. Seuraava KKPH!-kokous on torstaina 12.10. klo 17–19.
Kokouspaikasta ja asioista tiedotetaan koti- ja fb-sivullamme, samoin seuraavien
kokouksien ajankohdista. Lämpimästi tervetuloa!
Aurinkoista syksyä!
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