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23 §
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmän 
asettaminen

HEL 2017-002830 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa kansallisen kau-
punkipuiston perustamisselvityksen ohjausryhmän seuraavasti:

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Mikko Aho pj. virastopäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto
Raimo K. Saarinen kaupungininsinööri, rakennusvirasto
Esa Nikunen ympäristöjohtaja, ympäristökeskus
Tarja Loikkanen-
Jormakka

liikuntajohtaja, liikuntavirasto

Tiina Merisalo museonjohtaja, kaupunginmuseo
Rikhard Manninen yleiskaavapäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto
Saila Machere yksikön päällikkö, kaupunginkanslia

Ohjausryhmän tehtävänä on käynnistää kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisselvitystyö vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vai-
heessa selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä kos-
kevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset val-
miudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun 
maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyöty-
jä ja haittoja.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto on 22.2.2017 (128 §) käsitellyt valtuustoaloitteen, 
jossa esitettiin, että kaupunki käynnistää valmistelut kansallisen kau-
punkipuiston perustamisesta Helsinkiin siten, että periaatepäätös puis-
ton perustamisesta tehdään joulukuussa 2017, jolloin päätös liitettäisiin 
osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi toivomuspontta:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, selvitetään mahdollisuudet aloittaa 
kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys vuoden 2017 aika-
na.

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään aloitteen selvi-
tetäänmahdollisuudet järjestää perustamisselvityksen yhteydessä 
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kysely kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -
puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kaupunginhallitus pani 27.2.2017 (205 §) valtuuston päätöksen täytän-
töön ja päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, 
kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta aloittamaan kansallisen kau-
punkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi perustamisselvi-
tystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuoro-
vaikutustoimintamallissa.

Ohjausryhmän nimeäminen tehdään kaupunginjohtajan päätöksellä. 
Muu projektiorganisaatio voidaan perustaa kaupunkisuunnitteluviraston 
toimesta. Ohjausryhmä ottaa itselleen tarvitsemansa sihteerit. Ohjaus-
ryhmän jäsenet nimeävät ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 
varajäsenensä.

Ohjausryhmään nimettävät jäsenet on valittu asemansa ja asiantunte-
muksensa perusteella. Ohjausryhmän jäsenyys jatkuu myös 1.6.2017 
aloittavassa uudessa organisaatiossa.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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