Uutiskirje
Kesäkuu 2019 !!
”Tämän päivän päättäjät päättävät, minkälaisessa kaupunkiympäristössä huomisen
helsinkiläiset elävät!”
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike (KKPH!)on avoin kansalaisverkosto, jonka
päämääränä on, että Helsinkiin perustetaan laaja etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuva
verkostomainen urbaani uuden ajan kansallinen kaupunkipuisto. KKPH!-liike on toiminut
asian eteen aktiivisesti viisi vuotta. Päämäärän saavuttamista tukee 82 yhteisöä ja yli 7.000
asukasta.

Tilannekatsaus :
16.1.2019 valtuutettu Atte Kaleva kutsui valtuutetut ja varavaltuutetut keskustelemaan
kansallisesta kaupunkipuistosta. Tilaisuudessa puhuivat kkp-työryhmän puheenjohtaja Jussi
Luomanen ja KKPH!-liike, mukana olivat työryhmän sihteeri maisema-arkkitehti Raisa
Kiljunen sekä vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen. Turusta vieraili
kaupunkisuunnittelija Samuli Saarinen. https://kaupunkipuisto.fi/valtuustotapaaminen-16-12019/
Helmikuussa KKPH!-liike valmisteli OmaStadi ehdotusta Asukkaiden ja kaupunginosien
tarinat mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon. https://omastadi.hel.fi/processes/omastadikokohelsinki/f/28/proposals/1166?page=6&random_seed=-0.18349270662881345
8.3. oli onnistunut Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin- NYT! keskustelutilaisuus
Oodin Maijansalissa. Alustajina esiintyivät ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, MMM
Hanna Tajakka, prof.Maunu Häyrynen, tietokirjailija Jarmo Nieminen, toiminnanjohtaja Eki
Karlsson Suomen Latu, Hanna-Kaisa Siimes Helka ry, toiminnanjohtaja Outi Silfverberg
Ympäristötiedon Foorumi. Paneeliin osallistuivat ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Mari
Holopainen Vihr., Björn Månsson RKP, Eveliina Heinäluoma SDP, Silvia Modig Vas., Atte
Kaleva KOK ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tilaisuudessa saatiin valtuutettujen
tuki laajalle vaihtoehdolle. https://kaupunkipuisto.fi Tässä kaksituntisessa on koko illan
äänimateriaali. Video suurimmasta osasta esityksiä. Oodi 8.3 – viimeinen kysymys uutinen
SLL -sivuilla Valtuutettujen kannatukset Hanna Tajakka – valmistelutyö
21.3. KKPH!-liike tapasi apulaispormestari Anni Sinnemäen yhdessä Jussi Luomasen
kanssa.Keskusteltiin kaupunkipuiston perustamisselvityksen tilanteesta.
KKPH!-liike sai huhtikuussa esiselvitysraportin luonnoksen kommentoitavakseen.
Kommentit lähetettiin 24.4. KKP-työryhmälle ja työryhmän ohjausryhmälle. Työryhmän
sihteeri Raisa Kiljunen on kertomansa mukaan ottanut kommentteja osittain huomioon
raporttiluonnosta työstäessään. Ohjausryhmälle 7.5. siirtynyttä ja 17.6. johtoryhmän
käsittelyyn siirtyvää edelleen muokattua raporttiluonnosta KKPH!-liike ei ole pyynnöistä ja
osallisuuspilotista huolimatta saanut nähdä. Kaupungin hahmottelemat kolme alustavaa
luonnosvaihtoehtoa alustavaksi tarkastelualueeksi:https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminenja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/Osallistu/

KKPH!-liikkeen tarkennettu karttatyö alustavasta tarkastelualueesta, linkki karttaan:
https://kaupunkipuisto.fi/kkph-karttatyo/
Tämä vaihtoehto noudattelee yksimielisesti hyväksytyn valtuustoaloitteen sisältöä.
28.5. liike tapasi apulaispormestari Sanna Vesikansan.Veimme viestin raportin tilanteesta
sekä osallisuuspilotin toteutumisesta.
Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitysraporttiluonnos on menossa kaupungin
johtoryhmän käsittelyyn 17.6. Tässä kokouksessa johtoryhmä tekee mahdollisesti jo
lopullisia linjauksia Helsingin kansallinen kaupunkipuisto hankkeen suhteen.
Esiselvitysraportin luonnoksen esittelee johtoryhmälle toimialajohtaja Mikko Aho. KKPohjaus-ja työryhmä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-javiheralueet/puistot/kaupunkipuisto/yhteystiedot/
KKP-työryhmälle ja ohjausryhmälle on edellä mainittujen kommenttien lisäksi lähetetty
myös KKPH!-liikkeen toiminnan kuvaus ja 22.4. päivitetty palaute osallisuuspilotista.
Palaute osallisuuspilotista lähetettiin tiedoksi myös kaupunginhallitukselle sekä osallisuusja neuvontayksikön johtajalle osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälälle,
vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantaselle, alueosallisuuspäällikkö Titta Reunaselle sekä
toimialajohtaja Tommi Laitiolle. Palaute: https://www.facebook.com/notes/kansallinenkaupunkipuisto-helsinkiin/kaupunginhallitukselle-kansallinen-kaupunkipuisto-helsinkiinliikkeen-palaute-os/2430391423863806/
Asukkaiden ja järjestöjen saaminen mukaan jatkotyöhön on välttämätöntä. Kuinka
lautakunnat ja valtuutetut saavat tietoa kansallisen kaupunkipuiston suunnittelusta ja
pääsevät vaikuttamaan esiselvitykseen ja jatkotyön linjauksiin?
Nyt näyttää siltä, että päätöksiä tehdään avainvirkamiesten linjausten pohjalta (VEO+ eli
NYKY+) ilman työssä kerättyä asiantuntijatietoa ja riittävää vuorovaikutusta. Liikkeen
kannattama ja myös vuorovaikutteisessa avoimessa karttakyselyssä selkeästi eniten
kannatusta saanut VE1 ei ole ristiriidassa Helsingin nykyisen lainvoimaisen yleiskaavan
kanssa, joka koostuu siis uudesta yleiskaavasta, sen kumotuilta osin edellisestä Yleiskaava
2002:sta ja jollain alueilla voimassa olevista osayleiskaavoista. Toivomme avointa poliittista
keskustelua ja valtuutetuille oikeaa tietoa esiselvitysraportista, jotta valtuustoaloitteen
mukaista ja kaupunginhallituksen päätöksellä tehtävää perustamisselvitystyötä voidaan
jatkaa päätösten mukaisesti.
Miten voi vaikuttaa?
Yhteinen päämäärä ja vankka tuki kansallisen kaupunkipuiston kokonaisuudelle tarvitaan
sen perustamiseksi. Vaikuta vaatimalla kansallista kaupunkipuistoa asukastilaisuuksissa,
kerro alueesi vaikuttajille hankkeesta ja miksi se on tärkeä Helsingissä. Seuraa hanketta
www.kaupunkipuisto.fi
FB-sivu:https://www.facebook.com/Kansallinen-kaupunkipuisto-Helsinkiin-1815778915325063/?
fref=ts
FB-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/1557185371226371/?ref=bookmarks
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Aurinkoista lämmintä virkistävää kesää!
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike
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