Uutiskirje
Toukokuu 2018
KKPH!- liike on avoin kansalaisverkosto, jonka päämääränä on, että Helsinkiin perustetaan laaja
etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva verkostomainen urbaani uuden ajan kansallinen
kaupunkipuisto. Verkosto on toiminut asian eteen aktiivisesti viisi vuotta. Päämäärän saavuttamista
tukee 81 yhteisöä ja tuhansia helsinkiläisiä.

Tilannekatsaus:
Kaupunki on valmistelemassa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä
Vaihe I: Esiselvitys
Keväällä 2017 alkaneessa esiselvitysvaiheessa kaupunki on koonnut tarvittavaa aineistoa
virkamiestyönä sekä helsinkiläisille suunnatun sähköisen karttakyselyn avulla.
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-jaymparisto/luonto/Verkkokyselyn%20yhteenveto.pdf
Osana tätä työtä kaupunki järjesti myös seitsemän asiantuntijatyöpajaa, jonka teemoista, tuloksista ja
tarkastelualueen karttaluonnoksista löytyy tietoa kaupungin sivulta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-javiheralueet/puistot/kaupunkipuisto/Tyopajat/
Esiselvityksen tilannekatsaus annettu 17.4.2018 kaupunkiympäristölautakunnalle
tiedoksi -asiana
Esiselvitykseen osallistuminen = osallisuuspilotti
Kaupunginhallitus nimesi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön osallisuuspilotiksi. Siksi
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike (KKPH!) on voinut osallistua kaikkiin kaupungin työpajoihin,
työryhmän kokouksiin ja
valmistelutapaamisiin 4-5 henkilön voimin. Kotisivuillamme ja KKPH!-liikkeen avoimissa kokouksissa on
tiedotettu selvitysvaiheesta, osallistuttu suunnitteluun, tiedotettu päättäjille työstä sekä pidetty omia
työkokouksia tarkastelualueesta. KKPH!-liike antaa työryhmätyöskentelystä sekä osallisuuspilotista
palautteen, joka liitetään esiselvityksen vuorovaikutusraporttiin.

Tulossa:
21.5.2018 järjestetään Kaupunkipuisto-seminaari klo 17.30 -20. 30 Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6,
salissa 104. Järjestäjinä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Kahvit klo 17.30 alkaen. Tilaisuus on avoin,
ilmoittautuminen suotava viimeistään 20.5. https://www.sll.fi/uusimaa/tapahtumat/kaupunkipuistoseminaari-helsinki-210518
Tervetuloa!
31.5.2018 kaupunki järjestää vuorovaikutustilaisuuden, johon kutsutaan
kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet, virkamiesjohtoa ja sidosryhmien edustajia sekä KKPH!liikkeen jäseniä. Tilaisuudessa kokeillaan Sitran kehittämää rakentavan dialogin menetelmää
kansallisen kaupunkipuiston vaikutuksien ja ymmärryksen syventämiseksi osallistujien kesken.

Em. dialogi-tilaisuuden jälkeen elo-syyskuussa kaupunki pyrkii järjestämään järjestöille ja muille
sidosryhmille sekä asukkaille avoimen verkkokeskustelu- ja vuorovaikutustilaisuuden.
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitysraportti valmistuu kesän 2018 aikana. Tässä raportissa
kuvataan helsinkiläisen luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityispiirteet ja kaupunkipuiston sisällölliset
tavoitteet, alustava tarkastelualue ja rajausedellytykset, Helsingin tarinan runko sekä työn aikainen
vuorovaikutus.
Kaupungin johtoryhmä käsittelee esiselvitysraportin alkusyksystä 2018 ja sen jälkeen se annetaan
tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle
Vaihe II: Perustamisselvitys
Toisessa vaiheessa tarkennetaan maankäyttöselvityksiä ja aloitetaan
hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen, kuullaan lautakuntia ja tarvittavia
kaupungin ulkopuolisia tahoja sekä kaupunkilaisia.
Vaihe III: Mahdollinen hakemusvaihe
Kolmannessa vaiheessa on valtuuston päätöksenteon jälkeen mahdollista edetä
haku- ja päätösvaiheeseen ympäristöministeriössä.

Taustaa
Perustamisselvitystyön aikaisemmista vaiheista löytyy tietoa kotisivullamme
uutiskirjeissä http://kaupunkipuisto.fi/uutiskirjeet/. Kaupunki on asettanut työtä varten
ohjaus- ja työryhmän, jotka vastaavat perustamisselvitystyöstä kokonaisuudessaan.
Työryhmät ja yhteystiedot: https://www.hel.kaupunkipuisto.fi
Kansallinen kaupunkipuisto sisältyy hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan 2017 - 2021
Uusi kaupunkistrategia sisältää tavoitteen kansallisesta kaupunkipuistosta: ”Kansallinen
kaupunkipuisto–hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan
selvityksen valmistuttua.”
Miten voi vaikuttaa?
Kaupungin verkkosivun www.hel.fi/kaupunkipuisto lisäksi Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!liikkeen sivuilta www.kaupunkipuisto.fi löytää ajankohtaista tietoa kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvitystyöstä ja kaikista avoimista kokoontumisista sekä työpajoista.
Pääset vaikuttamaan KKPH!-liikkeen avoimissa kokouksissa, joita järjestetään n. 3 viikon välein.
Seuraava avoin KKPH!-kokous on tiistaina 5.6.18 klo 17 Annalassa. Voit ilmoittautua myös liikkeen
sähköpostilistalle ja liittyä FB-ryhmään
https://www.facebook.com/groups/1557185371226371/?ref=bookmarks
Tykkää myös yhteisösivusta https://www.facebook.com/Kansallinen-kaupunkipuisto-Helsinkiin1815778915325063/
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Aurinkoista kesää!
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike
www.kaupunkipuisto.fi
posti@kaupunkipuisto.fi

