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Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö
alkaa vuoden 2017 aikana
Helsingin kaupunginhallituksen muodostama ohjausryhmä kokoontui 10.4.2017
valmistelemaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö tä . Ohjausryhmä n tehtä vä nä
on kä ynnistä ä kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö vuoden 2017 aikana.
Ohjausryhmä n kokouksessa asetettiin työ ryhmä selvittä mä ä n Helsingin kansallisen
kaupunkipuiston edellytyksiä . Varsinainen valmistelu tapahtuu työ ryhmä ssä .
Ohjausryhmän kokoonpano
Mikko Aho (pj) - virastopä ä llikkö , kaupunkisuunnitteluvirasto
Raimo K. Saarinen - kaupungininsinö ö ri, rakennusvirasto
Esa Nikunen - ympä ristö johtaja, ympä ristö keskus
Tarja Loikkanen-Jormakka - liikuntajohtaja, liikuntavirasto
Tiina Merisalo - museonjohtaja, kaupunginmuseo
Rikhard Manninen - yleiskaavapä ä llikkö , kaupunkisuunnitteluvirasto
Saila Machere - yksikö n pä ä llikkö , kaupunginkanslia
Työryhmän kokoonpano
Jussi Luomanen (pj) - suunnittelija, rakennusvirasto
Raisa Kiljunen-Siirola - maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV)
Hanna Seitapuro - ympä ristö tarkastaja, kaupunkiekologi, ympä ristö virasto
Hannu Airola - projektipä ä llikkö , liikuntavirasto (viheralueet ja maastonmuotoilutyö t)
Maria Jaakkola - toimistopä ä llikkö , asemakaavaosasto, ympä ristö toimisto, KSV
Heikki Salmikivi - yleiskaavasuunnittelija, KSV
Juha-Pekka Turunen - vuorovaikutussuunnittelija, kokenut ympä ristö kiistojen ratkaisija, KSV
Petri Angelvuo - ulkoilupä ä llikkö , liikuntavirasto
Hannu Airola - tarvittaessa asiantuntijana
Työ ryhmä n kokoonpanoa tä ydennetä ä n myö hemmin. Lisä ksi työ ryhmä voi kä yttä ä
työ ssä ä n tarvitsemiaan asiantuntijoita.
Työryhmän tehtävät
Työ n ensimmä isessä vaiheessa selvitetä ä n Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisä ltö ä
koskevat helsinkilä iset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja
edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankä yttö ö n sekä tunnistetaan
lisä selvitystarpeet ja hankkeen hyö tyjä ja haittoja. Työ ryhmä lle annettiin lisä ksi tehtä vä ksi
valmistella hankkeen työ ohjelma ja -aikataulut.
Hanke mahdollistaa tavanomaista laajemman ja avoimemman valmisteluprosessin, ja siinä
voidaan tukeutua jo perustettujen kansallisten kaupunkipuistojen kuten Kotkan kokemuksiin.
Kaupunkilaisten ajatuksia ja toiveita voitaisiin kartoittaa esimerkiksi Helsinki-pä ivä n
yhteydessä .
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Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö ja siihen sisältyvä
osallisuuspilotti
Perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja
vuorovaikutustoimintamallissa. Se tarkoittaa, että kaupunkilaisilla ja kaikilla sidosryhmillä on
mahdollisuus osallistua perustamisselvityksen tekemiseen.
Tavoitteena on, että Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys tehdään
kaupungin, kaupunkilaisten ja muiden oleellisten sidosryhmien kanssa laajassa avoimessa
yhteistyössä. Työstä tiedotetaan laajalevikkeisissä medioissa ja jaetaan tietoa ja luodaan
tietoisuutta siitä, mitä kansallinen kaupunkipuisto on.

Nyt on aika toimia
Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua
kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.
Nyt on juuri oikea aika nostaa Helsingin ainutlaatuiset luonto-, ulkoilu- ja kulttuuriympäristöt
niille kuuluvaan arvoon. Kansallinen kaupunkipuisto on kestävä sijoitus näiden arvojen
turvaamiseksi kiivaassa kaupunkirakenteen muutoksessa. Kaupunkipuisto ei estä kaupungin
kehitystä ja lisärakentamista. Sen sijaan kaupunkipuisto tuo väljyyttä tiivistyvään
kaupunkirakenteeseen ja yhdistää monimuotoiset kaupunkimetsät, puistot ja kauniit
merenrannat kulttuurimaisemiin ja merkittäviin rakennusperintökohteisiin.
Kaikkien helposti saavutettavissa oleva kaupunkipuisto toimii terveyden lähteenä, joka
vahvistaa helsinkiläisten yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja hyvinvointia. Luonnossa
liikkuminen parantaa ihmisten mieltä ja kehoa, mikä puolestaan vähentää alati kasvavia
sosiaali- ja terveysmenoja. Kansallinen kaupunkipuisto lisää myös urbaania luonto- ja
hyvinvointimatkailua tuoden investointeja ja työpaikkoja kaupunkiin.
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekeminen, jossa hyödynnetään
kaupungin hallintokuntien asiantuntemusta yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden
kanssa, tuo demokratiaa kaupunkisuunnitteluun ja vahvistaa siten helsinkiläisten luottamusta
vaikuttamisen mahdollisuuksiin asuinympäristössään.

Millä tavalla voimme vaikuttaa KKP-perustamisselvitykseen?
– osallistu tapahtumiin
Maanantaina 15.5. klo 17-20 järjestämme Lapinlahden sairaalan auditoriossa avoimen
”KKPH!-yhdessä osallisuusillan”, virittelytilaisuuden kaikille KKPH!-aloitetta kannattaville
helsinkiläisille ja yhteisöille yhteistyössä Lapinlahden Lähteen kanssa
(http://lapinlahdenlahde.ﬁ/).
Tilaisuuden tarkoituksena on innostaa ja herätellä yhteisöjä ja ihmisiä osallistumaan
perustamisselvitystyöhön. Työstämme myös yhdessä ehdotuksia osallistumisen ja
vaikuttamisen tavoista. Voimme järjestää teemoittain työpajoja/seminaareja, KKP-kävelyitä
ynnä muita tapahtumia. Alamme myös koota eri alueilla tehtyjä ja eri tahojen tekemiä
selvityksiä ja inventointeja.
Kutsumme tilaisuuteen asiantuntijoita alustamaan kiinnostavista kaupunkipuistoa koskevista
teemoista. Tilaisuutta varten KKPH!-ryhmä perusti puhelinringin, jonka tarkoituksena on
lähestyä kaikkia tukijayhteisöjä sekä sidosryhmiä henkilökohtaisella kutsulla.
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Lauantaina 20.5. klo 14 Kampissa tapahtuu, uneton48 (http://uneton48.com/ﬁ/)
elokuvafestivaalin yhteydessä kaupunkilaisten kohtaaminen Unelma kaupunkipuistosta.
”Kyse on hauskanpidosta, mutta myös tehokkaasta tiimiyttämisestä sekä tietysti
mahdollisuudesta sukeltaa elokuvanteon maailmaan. Intensiivinen viikonloppu haastaa
joukkueet keksimään ainutlaatuisia tarinoita, ratkomaan ongelmia ja voittamaan taiteelliset
erimielisyydet matkalla yhteiseen päämäärään.”
Helsinki-päivänä maanantaina 12.6. klo 17-20 Balderinsalissa perustamisselvitystyön
aloitustilaisuus. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Lisätietoja
lähetetään toukokuun lopulla.
Alkusyksyllä järjestetään uudelle valtuustolle toinen kyselytunti kansallisen kaupunkipuiston
ajankohtaisista asioista. Katso videot ensimmäisestä seminaarista:
http://kaupunkipuisto.ﬁ/blog/2016/10/28/paneeli-kysymyksia-ja-keskustelua/

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -ryhmä
http://www.kaupunkipuisto.ﬁ
posti@kaupunkipuisto.ﬁ

Kahdeksan kaupunkia Suomessa on jo perustanut kansallisen
kaupunkipuiston. On hienoa, että nyt on Helsingin vuoro!
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