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KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMISSELVITYKSEN
TYÖRYHMÄN 3. TYÖKOKOUS
Aika: 14.6.2017 klo 8.30-10.00
Paikka: Laiturin workshop-tila Narinkka 2.
Läsnä:
Työryhmän jäsenet:
• Jussi Luomanen, pj
• Raisa Kiljunen-Siirola, sihteeri
• Kaarina Heikkonen
• Hannu Airola
• Anna Böhling
• Juha-Pekka Turunen
• Sari Saresto
KKPH!:n osallistujat:
• Eeva Kuuluvainen
• Marja Leino Riitta Korhonen
• Pete Lipponen
• Satu Sandström

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros
2. Helsinkipäivän tilaisuuden anti
Tilaisuutta pidettiin erittäin onnistuneena. Tilaisuus oli ensimmäinen vuorovaikutustilaisuus, joka oli järjestetty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Esitettiin kiitokset puolin ja
toisin.
3. Selvityksen aikataulut ja työryhmän vastuut
Työ 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 laatimien.
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Kolmannessa vaiheessa on päätöksenteon jälkeen mahdollista edetä haku- ja päätösvaiheeseen.
Tampereen kokemusten mukaan valmisteluprosessi kestää vähintäänkin 3-4 vuotta,
mikä edellyttää ristiriidatonta esitystä.
Työryhmä vastaa kansallisen kaupunkipuiston sisällön (tarinan) ja selvitysten tuottamisesta ohjausryhmälle. Ministeriön ohjeissa olevat kansallisen kaupunkipuiston sisällön
teemat ovat seuraavat: kaupunkiluonto, historia ja kulttuuriympäristö, merkittävät puistot.
YM:Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää: kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen, puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.

Keskusteltiin sisällön (tarinan) tuottamisesta. Kukin työryhmän jäsen osallistuu oman vastuualueensa sisällön kehittämiseen. KKPH!- liike miettii myös osaltaan sisällön tuottamista. Päätettiin järjestää syksyllä 3-5 työpajaa (2 tunnin työpajat), joissa työstetään sisältöä ministeriön kriteerien pohjalta. Päätettiin lisätä yhdeksi teemaksi helsinkiläinen
kaupunkikulttuuri. Mukaan on mahdollista ottaa muitakin teemoja. Osallistujia pyydettiin
miettimään teemojen/työpajojen sisältöjä. Esille tuli mm. vapaa-aika, opetus-, elinkeinot
ja matkailu… Kommentit sähköpostilla 22.6. mennessä. Esitettiin, että luontoasiat ja kulttuurimaisema sekä luonnonmaisema työstettäisiin samassa työajassa.
(Keskustelusta poimittuja asia-sanoja: yhteydet ministeriöön? työpajat, järjestökenttä ja
verkostot, KKPH!-liikkeen ajatus verkostomaisesta kudelmasta ja poikittaisista yhteyksistä, niittylinjat, poikittaisten yhteyksien tarinat? kaupunkipuistoa symboloivan keskuspaikan kehittäminen, vetovoimatekijät, jatkuvasti kehittyvä tarina, kaupunkiviljely, monikulttuurisuus, elinkeinoista esim. cleantech, uudet innovaatiot, asukkaiden olohuone,
mahdollisuus kehittää asukkaiden toimintaa, katse tulevaisuuteen, kuvat ja videot osana
työtä, lehtien tietopaketit, Humans of New York, Humans of Kamppi – markkinointikampanja, elokuvan keinot)
4. Helsingin tarina - KKP:n sisällön tavoitteet (oma raportti): Historia ja kulttuuriperintö, kaupunkiluonto, puistot ja viheralueet, vapaa-aika - kulttuuri - opetus ja terveys, elinkeinot ja
matkailu
Asiakohdan sisältö keskusteltiin edellisessä kohdassa
5. Vuorovaikutuspilotti
Helsinkipäivän videon julkaisu, Elokuussa viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma, Helsinki-infon perustietopaketti, kyselyn valmistelu. KKPH!- liikettä pyydettiin nimeämään
työhön sitoutuneet osallistujat max. 4 henkilöä.
6. Selvitysraportin kokoaminen
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Todettiin, että päätöksentekoa varten tulevaa selvitysraporttia kootaan työn valmistelun
osana. Työryhmän kaupungin jäsenille oma työtila verkkoon Keskustelussa tuli paljon
ideoita, jotka on syytä kerätä ”kasvualustaksi” kaupunkikulttuurille.
7. Muut asiat
Ei ollut
8. Seuraavista työkokouksista päättäminen (1/kk)
Torstai 24.8. klo 9.00-10.30, torstai 21.9. klo 9.00-10.30, torstai 2.11. klo 9.00-10.30, torstai 14.12. klo 9.00-10.30
9. Kokouksen päättäminen
JAKELU JA SÄHKÖINEN KALENTERIVARAUS KAUPUNGIN TYÖRYHMÄN JÄSENILLE:
Jussi Luomanen, pj
Raisa Kiljunen-Siirola
Juha-Pekka Turunen
Kaarina Heikkonen
Hannu Airola
Maria Jaakkola
Heikki Salmikivi
Sari Saresto
Pihla Väänänen
Petri Angelvuo
KKPH!-liike: posti@kaupunkipuisto.fi (Eeva Kuuluvainen, Marja Leino)
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