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MILLAINEN OLISI HELSINGIN KANSALLINEN 
KAUPUNKIPUISTO?



Kyselyn taustaa

”Millainen olisi Helsingin kansallinen kaupunkipuisto" -kysely laadittiin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan pyynnöstä, ja sen aktiivinen tiedonkeruun aika oli 23.10.-17.12.2017.

Kyselyn tarkoitus oli selvittää mahdollisuuksia perustaa Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto. Kyselyn 
rakentamisen lähtökohdaksi otettiin ympäristöministeriön kriteerit kansalliselle kaupunkipuistolle, joiden 
tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä 
kokonaisuuksina, sekä tukea kestävää kaupunkisuunnittelua ja –rakentamista. Kyselyn sisältö räätälöitiin 
osallistavassa työpajassa Helsingin kaupungin ja Kansallinen kaupunkipuisto -aktiivien kanssa.

Kyselyllä kerättiin tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi mahdollista Helsingin 
kansallista kaupunkipuistoa. Kysely oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osassa kyselyä pohjakartan 
päälle oli mahdollista asettaa esille karttatasot tunnistettujen luontoarvojen ja kulttuuriarvojen tihentymistä.
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1. PERUSTIETOJA KYSELYSTÄ JA VASTAAJISTA



Menetelmänä karttakysely
Millainen olisi Helsingin kansallinen kaupunkipuisto? -selvitys tehtiin käyttäen Maptionnaire-karttakyselyä.
Karttakyselyn ydin muodostuu kartasta, jolle vastaajat voivat merkitä paikkoja ja vastata näihin liittyviin
jatkokysymyksiin. Tässä kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle paikkoja (pisteitä) sekä piirtämään
reittejä (viivoja) ja alueita (monikulmioita). Kartalle tehdyn merkinnän jälkeen vastaajaa pyydettiin sanallisesti
perustelemaan, miksi juuri tämä paikka pitäisi sisällyttää kansalliseen kaupunkipuistoon.



Perustiedot vastaajista
o Kysely oli avoinna 23.10.-17.12.2017.

o Vastaajien lukumäärä: 1419

o Vierailijoiden määrä (mukaan luettuna ne, jotka eivät vastanneet mitään): 3705

o Karttapaikannusten määrä: 12150

Vastaajien taustoja kysyttiin perinteisillä monivalintakysymyksillä. Vain noin puolet vastaajista vastasi taustakysymyksiin, mikä voi

osaltaan johtua siitä että kaikki kyselyn kysymykset oli asetettu vapaaehtoisiksi. Sen sijaan vastaajat merkitsivät kartalle runsaasti

karttapaikannuksia ja antoivat näihin liittyen hyvälaatuisia ja monipuolisia avovastauksia. Tässä raportissa esitellyt avovastaukset ja

kommentit on valittu sekä tunnistamalla kartalta tiheimmät paikannusten keskittymät että suodattamalla kirjallisesta aineistosta

useimmin esiin nousevia teemoja. Mukaan on poimittu myös joitakin yksittäisiä kommentteja, jotka liittyvät harvemmin paikannuksia

saaneisiin alueisiin ja mielenkiintoisiin ideoihin.
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Vastaajien suhde kyselyyn
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Yhteenveto karttapaikannusten määristä 
(n=12150)
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Helsinkiläisen luonnon erityispiirteet

Vastaajat merkitsivät kartalle paikkoja pääosin monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Kuuman ajankohtaisen keskustelun
kohteena olevat alueet (Malmin lentokenttä, Vartiosaari ja Keskuspuisto) korostuivat kuitenkin hyvin vahvasti
jokaisessa kysymyksessä, eivätkä kaikki perustelut liittyneet kaupunkipuistoon. Näitä alueita on tarkasteltu erikseen
tarkemmin osiossa Säilytettävät paikat, jotta muissa kohdissa saatiin nostettua esille monipuolisempia tuloksia.



2. HELSINKILÄISYYTTÄ ILMENTÄVÄT PAIKAT 
OSANA PUISTOA

Mitkä paikat ja alueet Helsingissä ovat tärkeitä kaupungin identiteetin ja tarinan 
kannalta? Mitä kulttuurihistoriallisesti tai luonnonarvoiltaan merkittävää olet 
tunnistanut omasta ympäristöstäsi? Voisivatko nämä paikat toimia osana 
kansallista kaupunkipuistoa?



Paikka, jonka esittelisin ylpeänä ulkomaisille 
vierailleni

Karttamerkintöjen perusteella ylpeydellä
ulkomaisille vieraille esiteltäisiin erityisesti
luontoon liittyviä kohteita. Eniten vastauksia
saivat merenrannat, kaupunkimetsät ja muut
ulkoilualueet. Näitä kuvailtiin usein
ainutlaatuisiksi ja upeiksi. Vastauksissa
toistuivat useimmiten metsät, meri ja
ulkoilureitit. Karttapaikannusten tihentyminä
erottuvat Vanhankaupungin lahti,
Keskuspuisto, keskustan ympäristöstä
Seurasaari, Suomenlinna ja Kaivopuisto,
Lauttasaaren eteläinen ranta, sekä itäisestä
Helsingistä Vartiosaari.

”Kaivopuisto ja sen edustan saaret ovat Helsingin 
helmiä, joihin tutustutan ulkomaiset vieraani.”

”Keskuspuisto on Vanhankaupunginlahden 
lisäksi Helsingin arvokkain luontokohde. Näin 
upeaa metsää on hienoa esitellä ulkomaisille 

vieraille keskellä Helsinkiä.”

”Ehdottomasti - saaret, meri, kallioluodot 
ovat osa Itämeren tytärtä” ”Avantouimapaikka”

” Taivallahden-Seurasaaren ulkoilumaisemat 
ovat upea hengähdyspaikka, unohtamatta 

kaupungin parasta koirapuistoa Rajasaaressa.”



Helsinkiläisen luonnon erityispiirteet

Meri ja metsät olivat vahvasti läsnä
merkinnöissä helsinkiläisen luonnon
erityispiirteistä. Vastauksissa arvostettiin
maisema-arvoja, virkistäytymismahdollisuuksia
sekä luonnon monimuotoisuutta. Tiheimmin
karttamerkintöjä tehtiin rannoille ja saarille,
erityisesti eteläisille rannoille, joilta on hyvät
näkymät merelle. Myös kaupunkimetsät, kuten
Keskuspuisto nousivat esiin. Kohteita kuvailtiin
usein sanoilla tärkeä, hieno, monimuotoinen.
Useimmin vastauksissa mainittiin rannat ja
kalliot. Yksittäisistä lajeista selkeästi esiin
nousivat männyt. Myös Vantaanjokea ja sen
kaloja pidettiin tärkeänä. Suurena etuna
nähtiin Helsingin luonnonläheisyys ja se, että
luonnonrauha on helposti saavutettavissa
verrattuna moniin muihin pääkaupunkeihin.

” Merialue, saaret ja luodot. Hienosti 
ihailtavissa myös laivaristeilyillä.”

” Vanhankaupungin lahden ympäristö 
on aivan upea luontokohde mm. 

lintujen tarkkailuun. Rakastan 
piilokojua!”

” Tähtitorninmäeltä puuttuu puistoon 
sopiva lähikiikuntapaikka.”

” Kaivopuisto ja etenkin sieltä näkyvä koko 
merimaisema ajoittaisine karuuksineen on 

minusta hieno ja rauhoittava. Viettäisin täällä 
paljon enemmän aikaa, jos olisi mahdollista.”



Helsinkiläisyyttä ilmentävä paikka

Keskustan alue korostui vastauksissa
helsinkiläisyyttä ilmentävissä paikoissa.
Keskustan tunnetut maamerkit, Töölönlahden ja
Kaisaniemen ympäristö, Kaivopuisto ja
Suomenlinna mielettiin erityisen helsinkiläisiksi.
Keskustan ulkopuolella helsinkiläisyyttä
ilmentävinä paikkoina koettiin Mustikkamaa ja
Korkeasaari sekä Keskuspuisto. Syiksi
helsinkiläisyyden tunnulle kerrottiin useimmiten
paikan merellisyys ja historia. Vastaajille oli myös
tärkeää se, että kaikilla kaupunkilaisilla on pääsy
paikkaan.

” Jäähallin ja Olympiastadionin luoma 
helsinkiläisen urheilun sydän.”

” Tokoinrannassa on karheaa 
viehätystä.”

” Helsinki - meri ja metsät yhdistettyinä 
urbaaniin cityelämään - aivan mieletön 

kombo!! ”

” Espa, tärkeä urbaani 
viherakseli.”

” Alppipuisto, Lenininpuisto, 
Linnanmäki – Stadia, jos  mikä!”

”Seurasaari on ollut helsinkiläisten 
ajanviettopaikka jo yli 100 vuoden ajan, joten 
se on kulttuurihistoriallisestikin merkittävä.”



Tuntematon helmi

Suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja
nähtävyyksiksiä merkittiin laajalti keskusta-
alueiden ulkopuolelle. Vastauksissa
korostettiin maisemia ja näköaloja sekä
ulkoilumahdollisuuksia. Vuosaaren
ympäristössä paljon saivat merkintöjä
Vuosaaren huippu ja rannat. Munkkiniemen
ympäristö ja erityisesti Talin liikuntapuisto.
Siltamäen ympäristö urheilupuistoineen
erottuu Pohjois-Helsingistä tihentymänä.
Kartalle merkittiin myös jo melko tunnettuja
paikkoja, joiden kuitenkin arveltiin jäävän
piiloon lähinnä keskustassa liikkuvalta
suurelta yleisöltä. Näitä paikkoja olivat
esimerkiksi Vanhankaupunginlahti ja
Haagan alppiruusupuisto.

” Annalan alue on kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
ja hieno alue. Yhdistyy monia kerroksia.”

” Itäisen, merellisen Helsingin yllättävä 
näköalapaikka. <3 ”

” Itä-Helsingin puistoalueet – Uutela, Kallahti 
ovat maisemiltaan huikeita alueita.”” Kaupunkipuiston pitäisi muodostaa verkosto, jossa voi liikkua 

kaupungin laidalta toiselle (ja yli puistoihin toisissa kunnissa). 
Urheilupuisto Siltamäki on törkeän hieno nykyvinkkelistä.”



3. TOIMINTA JA KOKEMUKSET OSANA 
PUISTOA

Mitkä paikat ovat toiminnallisesti ja kokemuksellisesti tärkeitä, ja tulisiko 
ne ottaa osaksi kaupunkipuistoa?



Vastaajat arvostivat eri vuodenaikoina
kaupungissa erilaisia asioita. Vastausten
perusteella talvi on talviliikunnan aikaa, syksyllä
ihastellaan ruskamaisemia ja syysmyrskyjä,
keväällä seurataan luonnon heräämistä ja
kesällä virkistytään veden äärellä. Kaikkina
vuodenaikoina tiheiten karttamerkintöjä tehtiin
suosittuihin monipuolisiin kohteisiin, kuten
Suomenlinnaan, Kaivopuistoon ja Töölönlahden
ympäristöön.

Vuodenajat kaupungissa
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Tärkeimpien kulkureittien tihentymät
muodostavat rengasmaisia väyliä. Pohjois-etelä –
suunnassa keskuspuisto ja Vantaajoen ja
Keravanjoen varret erottuvat tärkeimpinä
reitteinä. Itä-länsi –suunnassa korostuivat
rannat, erityisesti Lauttasaari, Seurasaaren selkä,
Vanhankaupunginlahti ja Viikin ranta,
Marjaniemen ranta sekä Vuosaari. Lähes kaikki
vastaukset koskivat kevyttä liikennettä, mutta
lauttareiteistä ja veneilystä oli myös merkintöjä.
Yksityiskohtina mainittiin talvella käytettävät
jääreitit. Työmatkoille tärkeäksi erityisesti
pyöräillen kuvailtiin Keskuspuistoa, kun taas
virkistäytymiselle ja liikunnalle tärkeimpiä
reittejä olivat rannat ja yhtenäiset viherkäytävät
sekä rengasmaiset lenkit.

” Isoisänsilta on tärkeä yhteys 
kantakaupungista luontoon. ”

” Jäätynyt meri suo lisää 
mahdollisuuksia ulkoiluun.”

Tärkeimmät kulkureitit

” Työmatkapyöräilyä Tammisalosta Kumpulaan Viikin tai Kulosaaren-
Mustikkamaan kautta. Talvella on yleensä pari kuukautta käytössä 

suora kävelyreitti Vanhankaupunginlahden jäiden yli.”

” Venereitti Seurasaarenselältä Pihlajasaareen ja 
takaisin Ruoholahden kanavan kautta. Pikku Buster 

mahtuu sillan alta :)”

” Parhaat ulkoilureitit kulkevat Lauttasaaren 
ympäri, upeat maisemat eri vuodenaikoina. ”



Kauniiksi paikoiksi tai ympäristöiksi merkityt kohteet
olivat hyvin pitkälti samoja kuin jo edellisissä kohdissa
esitellyt vastaukset. Esille nousevia teemoja ovat
meri, kalliot (sekä sisämaassa että rannoilla) ja
metsät. Tärkeinä pidettiin maisemia ja näkymiä, ja
siksi kartalle merkittiin avaria paikkoja, kuten rantoja
ja kallionlakia, joista näkee kauas. Aiempia kysymyksiä
selkeämmin tässä esille nousivat Helsingin puistot ja
puutarhat, esimerkiksi Esplanadi ja Tähtitorninmäki,
sekä kartanoympäristöt esimerkiksi Tuomarinkylä ja
Annala.

Kaunis paikka tai ympäristö

” Katsopa alas Viikinkikalliolta!”

” Aino Acktén huvilan puisto on yksi 
kaupungin kauneimmista ja rauhallisimmista 

puistoista. Se on todella kaunis vuoden 
ympäri. ”

”Humallahden kalliot on mahtava 
paikka tähyillä merta ja seurata 

vuodenaikoja”

” Vuosaarenhuipun ”Lapin 
maisema”

” Harakan luonto ja merimaisemat”

” Käppyrämännyt ja kalliojyrkänne tekevät 
tästä spesiaalin paikan. Tänne tulen 

rentoutumaan ja nauttimaan luonnon 
kauneudesta aina kun ehdin.”



Tärkeimmät virkistyksen paikat keskittyivät rannoille,
saarille ja metsiin – vastaukset olivat yleisesti ottaen hyvin
samankaltaisia kuin aikaisemmissakin kohdissa.
Virkistäviksi paikoiksi koettiin erityisesti uimarannat sekä
metsät. Usein mainittuja paikkoja olivat esimerkiksi
Mustikkamaa, hautausmaat ja Lauttasaari.
Virkistäytymisen paikka tarkoitti useimmille
rauhallisuutta, hiljaisuutta ja kauneutta. Usein toistuvia
vastauksia olivat myös ulkoilu, erityisesti kävely sekä muu
liikunta. Useisiin vastauksiin liittyivät palvelut, esimerkiksi
kahvilat ja muut ruokapaikat.

Virkistyksen paikka

” Vanhankaupunginlahden vieressä olevat 
Viikin metsät ovat hieno ulkoilualue!.”

”Kumpulan maauimala ja vastaavasti 
uimastadionin ovat virkistysmielessä 
merkittäviä ja näyttäviä paikkoja.”

” Marjaniemen ranta on siisti, rauhallinen uimaranta. Kaupunki voisi 
panostaa paikkaan hieman, ja kunnostaa esim. rannan kivirappusia.”

” Hietaniemen kaunis hautausmaa 
on ainutlaatuinen paikka 

virkistäytymiseen.”

” Kahvilakeskittymä Ursulasta tänne on hyvä.”

” Kerrassaan kaunista maisemaa pitkän matkaa 
Maunulasta Oulunkylän ja jokivarren kautta 

Vanhankaupungin Lahdelle.”



Keskusta korostuu selkeästi kohtaamisen paikkana.
Kohtaamisen paikoiksi miellettiin useimmiten
Töölönlahden ympäristö ja Kauppatori, sekä monet
puistot, kuten Alppipuisto, Kaivopuisto ja Kaisaniemi.

Yhteys toisiin kaupunkilaisiin syntyy esimerkiksi
konserttien ja yleisötapahtumien myötä sekä
juhlapyhinä: erityisesti vappu nostettiin vastauksissa
usein esiin. Liikunta piknikit ja rentoutuminen olivat
usein mainittuja toimintoja kohtaamisten
yhteydessä. Leikkipaikat miellettiin tärkeiksi lasten ja
aikuisten kohtaamispaikoiksi.

Yhteys toisiin kaupunkilaisiin

” Ullanlinnanmäki on varsinkin vappuna 
paikka, jossa kaikki kohtaavat ”

” Alppipuisto, kivat konsertit 
kesällä”

” Lähipuistoni ulkoliikuntapaikka. Siellä saa 
melkein aina juttuseuraa niin lapsista kuin 

aikuisistakin.”

” Kansalaistori ja Töölönlahden ympäristö, kaikkien 
saavutettavissa, kaupungin sydän.”

” Torilla tavataan!”



4. HELSINGIN KANSALLISEN 
KAUPUNKIPUISTON TULEVAISUUS

Näkemyksiä säilytettävistä kohteista, parannettavista yhteyksistä ja 
tulevaisuuden potentiaalista



Säilytettävät paikat

Säilytettävistä paikoista eniten merkintöjä
keräsivät Malmin lentokenttä, Keskuspuisto ja
Vartiosaari. Merkintöjä tehtiin tiheästi myös
Kivinokkaan, Lauttasaareen, Annalan kartanon
ympäristöön sekä Seurasaareen.

Säilytettäväksi merkityt paikat olivat tyypiltään
vaihtelevia. Useimmiten toivottiin
luonnontilaisuuden säilyttämistä ja hiljaisia
ulkoilumaastoja (Ramsinniemi, Uutela). Osa
merkinnöistä koski hienojen maisemien
säilymistä ja kaikkien vapaita
kulkemismahdollisuuksia erityisesti rannoilla
(Lauttasaari). Muutamiin kohteisiin liittyi myös
kulttuuritoimintoja ja sosiaalisia kohtaamisia
(Kivinokka, Sompan sauna). Kulttuuriperintöön
ja rakennuksiin liittyviä merkintöjä tehtiin
Annalaan ja kartanomiljöisiin, kuten
Tuomarinkylän kartano.
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Paikallinen keskustelu: Malmin lentokenttä

Malmin lentokenttä oli kyselyn ylivoimaisesti eniten
paikannuksia kerännyt kohde (avovastauksia N>500).
Kohdetta toivottiin säilytettäväksi ilmailukäytössä ja
sisällytettäväksi kansalliseen kaupunkipuistoon niin
historiallisten arvojen, harrastutoiminnan kuin luonto-
ja virkistysarvojenkin vuoksi. Joitakin kommentteja oli
merkitty myös lentokentän lakkautamisen puolesta,
liittyen esimerkiksi lentokoneiden meluun.

Alueen luontoa kuvailtiin monipuoliseksi mm. linnuston
ja eläimistön sekä Longinojassa kutevan taimenen
puolesta. Alueella koettiin olevan merkittävä arvo
virkistysalueena. Lentokentän ympäri kulkevia
hiekkateitä kuvailtiin rauhallisiksi lenkkipoluiksi, joilta
avautuvat avarat maisemat. Myös pyöreä
asemarakennus koettiin virkistyksen paikaksi
arkkitehtuurin ja palveluiden vuoksi.

Tulevaisuuden potentiaalina nähtiin esimerkiksi
matkailijoiden lennättäminen tarkastelemaan
kaupunkipuistoa ilmasta käsin, drone-kentän
perustaminen sekä tapahtumien, kuten lentonäytösten
tai kaupunkiluontokierrosten järjestäminen.
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Paikallinen keskustelu: Keskuspuisto

Keskuspuistoon liittyviä kommentteja merkittiin myös
runsaasti (N<400). Keskuspuistoa koskevat erityiset
huolenaiheet liittyivät täydennysrakentamisesta
johtuvaan puistoalueen lohkomiseen ja alueiden
luonnontilaisuuden säilymiseen.

Kaupunkipuiston kannalta Keskuspuiston koettiin
olevan tärkeä virkistäytymisen paikka ja toisaalta
näppärä kulkureitti etenkin pyörällä. Keskuspuistoa
kuvailtiin usein “kaupungin keuhkoiksi”. Alueen
keskeinen sijainti koettiin tärkeäksi.

Toiset vastaajista kokivat, että puisto tulisi
ehdottomasti säilyttää luonnontilaisena metsänä, kun
taas toiset haluaisivat Keskuspuistoon lisää palveluita
sekä hoidettua puistomaisempaa ympäristöä. Toisaalta
koettiin, että kohde on vielä suurelle yleisölle ja
matkailijoille suhteellisen tuntematon, mutta aluetta
voisi kehittää esimerkiksi laatimalla opasteita ja
esteettömiä kulkureittejä.



7.2.2018

27

Paikallinen keskustelu: Vartiosaari

Kolmas runsaimmin kommentteja (avovastaukset
N~170) kerännyt alue oli Vartiosaari. Vartiosaari koettiin
ainutlaatuisena ja hienona paikkana luonnon ja
kulttuurihistorian vuoksi.

Kansalliseen kaupunkipuistoon Vartiosaarta ehdotettiin
lisättäväksi alueen luonnon ja virkistysarvojen vuoksi.
Saarta kuvailtiin vielä melko tuntemattomaksi helmeksi,
erityisesti huonoista kulkuyhteyksistä johtuen.

Saarelle toivottiin parempia yhteyksiä ainakin
tiheämmillä veneyhteyksillä, sekä mahdollisesti
kevyenliikenteen siltaa pitkin. Vartiosaaren kautta
ehdotettiin toistuvasti kulkuyhteyttä Laajasalosta
Ramsinniemeen ja edelleen Vuosaareen, josta se
yhdistyisi osaksi laajempaa itäisen Helsingin
rantareittiä.



Parannettaviksi viheryhteyksiksi tuli
vähemmän ehdotuksia, joten ne eivät
muodosta aivan yhteä selkeää tihentymien
verkostoa kuin edellä esitellyt tärkeät reitit.
Muutamat vastasivat, etteivät olleet täysin
ymmärtäneet mitä käsitteellä viheryhteys
haettiin.

Ehdotettujen yhteyksien toivottiin
palvelevan sekä kaupunkilaisia että
turvaavan viherverkoston eheyden.
Parannuksia toivottiin erityisesti
Laajasalosta Vuosaaren suuntaan
Vartiosaaren ja Ramsinniemen kautta, sekä
poikittaisiin viheryhteyksiin Keskuspuisto-
Kumpula-Vanhankaupunginlahti –välille.
Kaisaniemen ja Töölönlahden puiston
välille toivottiin yhteyttä tunnelin kautta.

Parannettavat viheryhteydet



Suurin osa tulevaisuuden potentiaalista miellettiin
liittyvän rantoihin ja saariin. Uusien ulkoilusaarten
avaaminen ja nykyisten lautta- ja veneyhteyksien ylläpito
ja parantaminen nähtiin suurimpana mahdollisuutena
kaupungille, jonka identiteetti on vahvasti sidottu
mereen. Kehityksen alla olevassa Jätkäsaaressa nähtiin
myös olevan paljon potentiaalia. Potentiaalia uusiksi
kohtaamisen, toiminnan ja kaupunkikulttuurin paikoiksi
koettiin olevan esimerkiksi Lapinlahden entisen sairaalan
alueella sekä Teurastamon ja Kalasataman alueella. Jo
tunnetuilla paikoilla nähtiin myös olevan potentiaalia,
mikäli niitä ylläpidetään ja uudistetaan, kuten
Töölönlahden alue ja Tähtitorninmäki.

Tulevaisuuden potentiaali

”Saapumiset Helsinkiin, esim. Lauttasaaressa, 
pääradan varrella ja valtakunnallisten pääteiden 

varsilla ne kohdat, 'portit' joissa Helsinkiin 
tullaan sisään fyysisesti”

”Teurastamo ja Kalasatama ovat todella 
potentiaalisia! Niissä on uutta pohinää ja nuorta 

väkeä.”
” Jätkäsaari on ollut pitkään vähän takapihaa, vaikka on aivan 

paraatipaikalla meren rannalla. Tämä on alkanut keittyä 
hyvään suuntaan. Toivottavasti paranee.”

”Saaret haltuun kaupunkilaisille.”



Suurin osa vastauksista liittyi ulkoilusaarten ja muiden
merellisten alueiden saavutettavuuteen vene- ja
lauttayhteyksin. Olemassa olevaa vesiliikenneverkostoa
toivottiin tiivistettävän ja yhteyksiä uusille saarille
avattavan. Uusista kohteista erityisesti Villinki ja Melkki
nousivat esiin. Saarien välille ehdotettiin myös hop on,
hop off –tyyppistä lauttaratkaisua.

Sisämaan merkityt kohteet olivat yksittäisempiä, sisältäen
esimerkiksi Keskuspuiston ja muiden ulkoilualueiden
saavutettavuuden parantamisen julkisella liikenteellä
myös viikonloppuisin.

Kaupunkilaisten liikkumisen ohella toivotiin myös kaloille
parempaa pääsyä Vantaanjokeen.

Saavutettavuutta parannettava

”Malmikartanon huipun saavutettavuutta myös julkisen liikenteen 
avulla tulee parantaa. Kansallisen kaupunkipuiston tarinan 

verkostomaisuus edellyttää monenlaisia yhteyksiä.”

”Maunula ja Pirkkola helpommin 
saavutettavaksi itäisestä (kanta)kaupungista.”

”Kehä I:n ylittäminen kävellen tai pyörällä on aina 
ongelma. Ylikulkuja on rajallisesti, ja ne käryävät 

pakokaasulle.”

”Mustavuori on luonnoltaan upea alue, jonne on julkisilla 
turhan hankala matkustaa”

”Helsingin saaristo voisi olla kaunista ja rauhallista 
kansallista kaupunkipuistoa. Yhteydet niille ovat 

kuitenkin huonot”



Summittainen näkemykseni kaupunkipuiston rajoista
Summittaisia näkemyksiä kaupunkipuiston rajoista
piirrettiin 260 kappaletta. Alueita rajattiin laajasti koko
Helsingin alueelle, mutta kartalta on erotettavissa
muutama tihentymä, johon merkinnät keskittyivät
selkeimmin. Erityisesti merialueille ja saaristoon melko
laajalle alalle levittyvät merkinnät tukevat kyselyn muita
tuloksia, joissa meri, saaret ja rannat koettiin
olennaisena osana Helsinkiä ja mahdollista tulevaa
kaupunkipuistoa. Niinikään metsät ja liikkumista tukeva
yhtenäinen viherverkosto nähtiin tärkeinä.

1. KESKUSPUISTO - VANTAANJOKI –
VANHANKAUPUNGINLAHTI

Useimmiten kaupunkipuistoon kuuluvaksi rajattiin
Keskuspuistoa ja Vantaanjokea seuraileva kapea
vyöhyke, joka yhdistyy Vanhankaupunginlahden
ympäristöön.

2. ITÄISEN HELSINGIN RANNAT JA SAARET
Villingin, Vartiosaaren ja Uutelan muodostama
ympyrämäinen alue. Myös Vuosaaren huippu otettiin
useasti mukaan aluerajaukseen.

3. ULKOILUSAARET JA KESKUSTAN RANNAT
Suositut ulkoilusaaret, kuten Suomenlinna, Pihlajasaari,
Korkeasaari ja Mustikkamaa. Keskustan rannat, esim.
Kaivopuisto. Mereisiä alueita on rajattu tiheämmin aina
Isosaaren ympäristöön saakka.

4. LAUTTASAAREN JA SEURASAAREN YMPÄRISTÖT
Lauttasaaren rannat, Seurasaaren selän ympäristö ja

ulkoilureitit.

1.

4.

3.

2.

Summittainen näkemykseni kaupunkipuiston rajoista

Vastaajien piirtämät puistorajaukset näkyvät kuvassa läpinäkyvällä oranssilla.
Mitä tummempana alue erottuu, sitä useammin sama alue on sisällytetty
vastauksiin. Kaikista tummimmat tihentymät sisältävät noin 100-150 piirtokertaa.



5. TÄMÄN HALUAISIN VIELÄ SANOA 
KAUPUNKIPUISTOSTA JA SEN KEHITTÄMISESTÄ

Avoimet vastaukset



Vastaajien halukkuus osallistua
kaupunkipuiston kehittämiseen

7.2.2018

33

0 20 40 60 80 100 120

haluaisin puistokummiksi

järjestäisin tapahtumia tai palveluita puistossa

voisin joukkorahoittaa puistoa

Miten haluaisit osallistua kaupunkipuiston kehittämiseen jatkossa?



Näkemyksiä kaupunkipuistoon liittyvistä 
mahdollisuuksista ja huolenaiheista

SUURIMMAT MAHDOLLISUUDET

- Luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen ja näiden parempi esilletuonti

- Virkistyskäytön ja toiminnallisuuden parantaminen

- Hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen

- Kaupunkipuiston positiiviset vaikutuksen kaupungin brändiin

YLEISIMMÄT HUOLENAIHEET

- Puiston aluerajaus; puistosta tulee joko liian suppea tai hajanainen, mukana vain keskusta-alueet

- Puistosta tulee liian yksipuolinen; suositaan vain tiettyjä arvoja

- Puistosta tehdään liian hoidettu, luonnontilaisten alueiden väheneminen

- Kaupunkipuiston varjolla typistetään ja rakennetaan muita viheralueita

- Ettei kaupunkipuistohanke toteudu ollenkaan esimerkiksi ristiriitojen ja rahoituksen vuoksi

VASTAAJIEN RISTIRIITAISET NÄKEMYKSET KAUPUNKIPUISTOON LIITTYEN

- Luonnontilaisuus vs. hoidetut puistoalueet

- Kaupungin täydennysrakentaminen ja viheralueet

- Tiettyjen alueiden korostuminen vastauksissa



Näkemyksiä kaupunkipuistoon liittyvistä 
mahdollisuuksista



Yleisimmät huolenaiheet kaupunkipuistoon 
liittyen



Vastaajien vapaa sana

• Helsingissä on paljon hienoja & vetovoimaisia puistoja ja viheralueita jo nykyisellään. Virkistysalueet ovat erittäin monipuolisia 
laadultaan sekä myös toiminnallisesti. En koe kansallisen kaupunkipuiston tuovan mitään uutta lisäarvoa puistojen käyttöön ja
sisältöön. Helsinki pystyy huolehtimaan suurena kaupunkina itse puistoistaan ja  viheralueistaan.

• Puistojen tulee olla hienoja ja hoidettuja (Tervasaari, Esplanadinpuisto, Ruttopuisto jne), ei mitään metsää tai ryteikköjä.

• Helsingissä tulisi Suomen suurimpana kaupunkina huomioida erityisesti kaupunkivihreän eri muodot. Viheralueet voivat olla 
pieniäkin aloja urbaanin rakenteen seassa, kunhan ne lisäävät niin kaupunkiluonnon kuin kaupunkikulttuurinkin 
monimuotoisuutta. Siksi voisi ehkä harkita onko tarkkojen rajojen määrittäminen kaupunkipuistolle järkevää. Tulevaisuuden 
rakennettu kaupunki ja kaupunkiluonto eivät välttämättä ole enää yhtä paljon toistensa vastakohtia kuin ennen on totuttu 
ajattelemaan.

• Kaupunkipuistokeskustelu tuntuu olleen kovin Keskuspuistovetoista. Toivottavasti suunnitelussa huomioidaan myös kaupungin 
vähälle huomiolle jääneet laita-alueet. 

• Monet nykyiset ulkoilualueet ovat tulleet lisääntyneen väkimäärän myötä erityisen suosituiksi (esim. Vuosaaren Uutela). Tätä 
myötä myös lieveilmiöt ovat kasvaneet: Säännöllisesti ulkoilualueilla näkee esim. nuotioiden polttoa väärissä paikoissa, autolla
ajoa(!) kaukana laillisista reiteistä, koirien vapaana pitoa luonnosuojelualueilla, jne. En haluaisi "nipotuskulttuuria" 
kaupunkilaisten vapaa-ajan vieton alueille, mutta valitettavasti ei voi välttyä ajatukselta, että kaupungin luontoalueet tarvitsisivat 
säännöllisesti alueita kiertävää puistonvartijaa.

• Tämä karttakysely oli hyvin mielenkiintoinen ja hyvin toteutettu, kiitos siitä. Tätä tehdessäni ajattelin, että itselleni oikeastaan 
viherreitit ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin erityiset paikat. Ehkä jopa tärkeämpiä, koska tykkään olla liikkeellä ja ottaisin 
mielelläni esim. pyörän mukaan metroon, jos tietäisin että voisin ajaa sillä jonkun kivan osuuden matkasta. Huvi ja hyöty samalla 
kertaa.

• Lisää penkkejä ja tapahtumia puistoihin. Väestö ikääntyy myös meille aikuisille tapahtumia.

• Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan piha olisi ihanteellinen pienimuotoisten konserttien paikka kesäisin. Liikenteen melu on 
kaukana ja kahvila palvelee.


