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Organisaatio Kaupunginkanslia

Otsikko Kuntalaisaloite: Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!

Sisältö

Saate kunnalle

Oheinen kuntalaisaloite kansallisen kaupunkipuiston saamiseksi Helsinkiin on
sisällöltään yhtenevä 25.5.2016 tehdyn valtuustoaloitteen kanssa, joka käsitellään
kaupunginvaltuustossa 30.11.2016.

Kuntalaisaloite

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!

Helsinki

Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 10.9.2015

Aloitteen julkaisupäivämäärä 16.9.2015

Me allekirjoittaneet äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että kaupunki ryhtyy
vuoden 2016 aikana toimiin kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi
Helsinkiin.

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä
kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus – kaupunkilaisten
yhteinen olohuone. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä on Helsingissä
arvokkainta. Suomeen on perustettu jo kahdeksaan kaupunkiin kansallinen
kaupunkipuisto. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin!

Helsingissä on paljon upeita kohteita, jotka täyttävät kansallisen kaupunkipuiston
kriteerit, kuten kulttuurihistorialliset ympäristöt ja arkkitehtuuri, meren rannat ja
saaristo, luonnonmetsät ja virkistysalueet, Vantaanjoki ja kaupunkipurot. Näistä
alueista kaupunki koostaa yhteistyössä asukkaiden ja muiden asianosaisten
kanssa kaupunkipuiston rajauksen. Hakemuksen kansallisesta kaupunkipuistosta
tekee Helsingin kaupunki ja päätöksen Ympäristöministeriö.

Kansallinen kaupunkipuisto kertoo Helsingin tarinan Vantaanjokisuun pikkukylän
kasvusta monimuotoista luontoa, kulttuuria ja historiaa kunnioittavaksi, viihtyisäksi
ja elinvoimaiseksi pääkaupungiksi.

Lisätiedot

Aloitteen takana on laaja, kaikille avoin Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -
liike Yhteystiedot: http://www.kaupunkipuisto.fi sähköposti:
posti@kaupunkipuisto.fi Kansallista kaupunkipuistoa Helsinkiin ajavat myösi 79
järjestöä ja muuta yhteisöä (ks. http://kaupunkipuisto.fi/allekirjoittajat), joista mm. -
52 kaupunginosayhdistystä - Helsingin kaupunpunginosayhdistykset ry Helka -
Helsinki-Seura - Helsingin luonnonsuojeluyhdistys / Suomen Luonnonsuojeluliitto
- Helsingin Seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa - Suomen
Siirtolapuutarhaliitto - Suomen Latu - Suomen luonnonsuojeluliitto Helsingin
kaupunginvaltuusto on tehnyt 25.5.2016 valtuustoaloitteen Helsingin kansallisesta
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kaupunkipuistosta. Sen on allekirjoittanut 2/3 valtuutetuista. Aloite käsitellään
Helsinkin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa marraskuussa 2016.

Vastuuhenkilöt

Eeva Karin Marianna Kuuluvainen, Helsinki / Helsingfors
posti@kaupunkipuisto.fi
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
Poste Restante
00880 Helsinki

Vastuuhenkilöt

Otto Kullervo Miettinen, Helsinki / Helsingfors
posti@kaupunkipuisto.fi
Jokiniementie 4 C 27 00650 Helsinki

Osallistujia yhteensä 670

Osallistujaluettelo liitteenä

Aloitteeseen on lisätty 2 liitettä ja video

Liitteet ovat katseltavissa ja ladattavissa aloitteen sivulla Kuntalaisaloite.fi-
palvelussa

Video on katseltavissa aloitteen sivulla Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Lisää kunnan vastaus aloitteeseen:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/municipality-
login?management=OZBQojkaSOohM37Y2N7NiMP84rRm5F1r9cjxR8kC

Tämä viesti on lähetetty Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Aloitteen otsikko ja
sisältö on tarkastettu. Lisätietoja, vastuuhenkilöiden tietoja ja saatetta ei ole
tarkastettu.
Katso tämä aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2057

Epäiletkö että viesti tuli väärään osoitteeseen? Ole hyvä ja poista tämä viesti.

Lähettäjä

Yhteystiedot posti@kaupunkipuisto.fi

Liitteet 1

Kuntalaisaloite_2016-11-30_2,057_osallistujat.pdf
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