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Lyhyt pohdinta Helsingin luontoidentiteetistä

Helsingin luontoindentiteetti
• Mikä on meille helsinkiläisille kaikkein ominta?
• Mikä on Helsingin luonnossa ainutlaatuisinta (Suomessa /
maailmassa)
• Mitä haluamme säilyttää Helsingin luonnosta jälkipolville?
• Miksi haluamme kansallisen kaupunkipuiston Helsinkiin?

Mikä on meille helsinkiläisille kaikkein ominta?
Miksi haluamme kansallisen kaupunkipuiston Helsinkiin?
Välttämätön suoja
yltiörakentamista
vastaan

Kkp kokoaa yhteen
Hgin arvokkaat
luontokokonaisuudet
Helsinki on vihreä
kaupunki toivottavasti
myös tulevaisuudessa

Luonto lähellä
Rauha
- Puistot
- liikenne
Ihmisen kokoinen ja
luonnonläheinen
mittakaava

Luonto osana arkea,
esim. työmatkan
varrella
Luonnossa liikkuminen
helppoa ja esteetöntä
kaikille

Merellisyys
Arjen osallistuminen
Esim. palstaviljely

Säilyminen 60 vuotta
Ehostus

Vanhat ja luonto
Terveyttä ja
hyvinvointia luonnosta
Luonnosta lähiruokaa
kaupungissa

Luonto antaa terveyttä
ja parantaa

Luonto
oppimisympäristönä
Puhdasta ilmaa
hengittää myös
tulevaisuudessa

Tärkeää taata, että
luonto on lähellä –
sinne on päästävä
kävellen työpäivän
jälkeen, ei vain
viikonloppuisin autolla
tai bussilla
Saavutettavuus
- Joukkoliikenteellä
merkittävä rooli
Jos luontoon ei pääse
kuin henkilöautolla tai
joukkoliikenteellä, se ei
ole pienituloisten
ulottuvilla. Myös lasten
pääsy luontoon on
hankalaa, jos
etäisyydet ovat pitkät

Fillarilla töihin luonnon
keskellä
Esteettinen nautinto
tarjolla kaikille lähellä

Luonnon ja rakennetun
kaupungin hieno
lomittuminen ja
kunnioittava
vuoropuhelu
Luonto osana
kaupunkiympäristöä –
sulassa sovussa
Haluamme säilyttää
luonnon lähellä tiivistä
kaupunkia

Puhtaus
- Hulevedet
- Punkkitauditon
- Nokkos/takiasvapaa
Kuri
-ohjeistus
-luonnossa liikkuminen
Markkinointi ja
esittelyt
- Pienet kohteet

Mitä haluamme säilyttää Helsingin luonnosta jälkipolville?
Mikä on Helsingin luonnossa ainutlaatuisinta?

Maaseudulla metsät
ovat puupeltoina,
Monet
kaupunkimetsät ovat
luonnontilaisempia
Keskuspuisto ja meren
saaret
Lähimetsä
Villistä luonnosta
kaupunkiluonnoksi,
tappioita ja
sopeutumista
Keskuspuisto,
vastaavaa ei ole
Euroopassa
Metsäluontoa ja
arvokkaita
luontoalueita
kaupungin sisällä

Kaupunkimetsät,
Niityt
Kosteikot
Monimuotoisuus
Kulttuuritulokkaat,
kasvit, jotka ovat
tulleet mm.
venäläisten mukana
Isot kokonaiset
kaupunkimetsät
Luonnonmukaisuus ( ei
vain rakennettuja
puistoja)

Peruskallio, maa
noussut merestä

Jääkauden merkit
(kalliot, harjut,
siirtolohkareet, mm.
Kallahdenniemi

Vedenalainen
luonnonsuojelualue
Kallahden
eteläpuolelle
Valkoinen merellisyys
saariston
ympäröimänä

Graniittikalliot
muinaishautoineen

Rannat, saaret ja
linnusto
Vesimaisemat, rannat,
saaristo
Maisema muuttuu
koko ajan
Vuodenajat näkyvät
Helsingin saaristo ja
meri
Meri on ominta
Saaret, joet purot
Avonäkymä merelle

Historiaa
- Vanha kaupunki ja
sen koski vapaaksi
- Suomenlinna
- Armeijan saaret
- Tykkitiet yms.
Vantaanjoen ja Vanhan
kaupungin lahden
tarina

Luontoidentiteetti
Meri ja vesiympäristö
+ saaristo
Kulttuuriympäristöjen
ainutlaatuinen luonto

Kaupunkiluonto -kytkös

Monipuolisuus ja
vaihtelevuus
Rakennetuista
viheralueista
”luonnollisiin”
metsäympäristöihin

Avoimien, puoliavoimien
ja sulkeutuneiden
maisemien vaihtelu
Luonto lähellä

