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Kirsikkapuupuisto tai muu valittu kukkiva teema kaupunginosiin

Kukkivista kirsikkapuista on tullut paikallinen vetonaula ja elämys yhä useammalle helsinkiläiselle. 
Elävään ja viihtyisään kaupunkiin kuuluu helposti saavutettavia ja monipuolisia luontoelämyksiä, jotka 
tuottavat iloa niin eri ikäisille kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Kirsikkapuisto on perustettavissa hyvin 
edullisin kustannuksin suhteessa sen myönteisiin vaikutuksiin. Kukkivat kohteet lisäävät liikkumista, 
ulkoilua ja viihtyisyyttä ja Helsingin houkuttelevuutta. Puistot tarjoavat viihtyisän tilan myös erilaisille 
tapahtumille. Ne sitovat hiiltä ja ovat tärkeitä huolestuttavaa vauhtia katoaville pölyttäjille. 

Kukkivaan Helsinkiin kuuluu monipuolisia lajeja. Jo nyt kaupungista löytyy esimerkiksi Roihuvuoren 
Kirsikkapuisto, Haagan Alppiruusupuisto, Meilahden Rosarium ja Haltialan auringonkukkapelto. Val-
taosa Helsingin kuudestakymmenestä kaupunginosasta on kuitenkin vailla vastaavaa puistoa, vaikka 
nurmikkotilaa olisi öydettävissä. Jatkossa jokaisessa kaupunginosassa voisi olla oma, alueen ilmee-
seen sopiva kukkiva vetonaulansa. Sijaintivaihtoehdot ja toteutettava teema voidaan kerätä esimer-
kiksi asukkaiden ehdotusten perusteella. Kustannukset voidaan pitää hyvin kohtuullisina. Puiden ja 
pensaiden istuttamiseen voidaan osallistaa alueen asukkaita tai halukkaita järjestöjä. Aloite tukee 
Helsingin kaupunkistrategian linjausta, jonka mukaan Helsinki toimii kaupunkiluonnon monimuotoi-
suuden lisäämiseksi. Aloite vastaa myös kaupunkilaisten toiveita: osallistuvan budjetoinnin yhteydes-
sä esitykset uusien hedelmäpuiden, marjapensaiden tai niittykukkien istuttamisesta nousivat korkeal-
le. 

Kaupungin kukkivat kohteet voidaan tehdä entistä saavutettavammiksi kokoamalla ne selkeäksi ko-
konaisuudeksi esimerkiksi MyHelsinki-sivustolle. Hienot kohteet ansaitsevat hyvät saapumisohjeet 
sekä kootusti yhdestä paikasta löytyvän ajantasaisen tiedon kukkimisesta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että niihin Helsingin kaupunginosiin, joista ei vielä löydy 
kukkivaa kohdetta, tarjotaan mahdollisuus perustaa sellainen alueen historiaa ja ilmettä sekä asuk-
kaiden toiveita kunnioittaen. 
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