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§ 353
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om kartläggning och 
namngivning av prydnadsbuskar och parkträd

HEL 2019-006608 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
stadsstyrelsen reder ut möjligheterna att sätta ut en namnskylt på åt-
minstone en del av träden och prydnadsbuskarna i parkerna. På skyl-
tarna ska anges trädets eller buskens namn på finska, svenska, det ve-
tenskapliga namnet samt eventuellt när det planterades. Ytterligare 
skulle man kunna lägga upp en karta på webben där det framgår hur 
träden och buskarna är placerade och även bygga infolådor om deras 
ursprung. Dessutom skulle man kunna ordna guidade parkrundturer för 
stadsbor och turister.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorn är medveten om att 
växtligheten i Helsingfors parker är unik, intressant och kulturhistoriskt 
värdefull. Sektorn har på många sätt främjat invånarnas och turisternas 
medvetenhet om parkernas växtlighet och dess särdrag.

I inhägnade botaniska trädgårdar där den huvudsakliga uppgiften är att 
bedriva vetenskaplig verksamhet samt att bibehålla och presentera 
växter, har alla växter traditionsenligt skyltats. Så har man också gjort i 
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Helsingfors universitets botaniska trädgårdar i Kajsaniemi och Gum-
täkt. Offentliga grönområden är huvudsakligen avsedda för rekreation 
och det är inte nödvändigtvis estetiskt motiverat med en riklig skyltning 
av växterna. På grund av ofog har det visat sig vara jobbigt att under-
hålla skyltarna. Hittills har man bara fäst namnskyltar i träd och buskar 
av särskilt intressanta arter vars främsta attraktion har att göra med 
växtens skönhet och som inte just har några andra funktioner. I parker 
med mångsidig växtlighet finns det infotavlor där parken och dess flora 
presenteras. Det ökade behovet av infotavlor har identifierats och de 
gamla har uppdaterats.

Man kan informera invånare och turister om parkernas flora också på 
annat sätt än med namnskyltar. Stadsmiljösektorn är medveten om be-
hovet av att informera om växter och möjligheterna att öka uppskatt-
ningen och förståelsen om parkernas flora, och söker aktivt nya sätt att 
informera invånarna om detta.

Informationsbehovet för parker och grönområden är permanent och 
ökar hela tiden. Helsingfors parker och grönområden och deras flora 
kan ha det värde i stadens kommunikation som tillhör dem såsom främ-
jare av invånarnas välmående och skapare av Helsingfors stadsbild.

Sedan 2010 har parkerna en egen sida på Facebook där man presen-
terar växterna, annonserar om stadsmiljösektorns parkpromenader och 
berättar om övriga evenemang i parkerna. Sektorn lanserade en park-
sida 2013 där man presenterar historien och floran för mer än hundra 
parker. Det har ordnats guidade parkpromenader i Helsingfors sedan 
2003. Det informeras brett om promenaderna, bl.a. i Naturutflyktska-
lendern som delas ut på biblioteken och på parkernas Facebook-sida.

Stadsmiljönämnden har lämnat ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla motioner som 
undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 757

HEL 2019-006608 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.10.2019 § 501

HEL 2019-006608 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin, ja erityisesti kantakaupungin, vanhat puut ja pensaat ovat  
lajistollisesti ja historiallisesti arvokkaita. Aloitteessa toivotaan kasvien 
kyltitystä ja nettikartan laatimista puistojen kasveista, jotta asukkaiden 
ja matkailijoiden tietämys puistokasvillisuudesta lisääntyisi. Kaupun-
kiympäristön toimiala on tietoinen Helsingin puistokasvillisuuden ar-
vosta ja merkityksestä ja on monin tavoin edistänyt sekä kaupunkilais-
ten tietoisuutta kasveista että lajistollisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden puu- ja pensasyksilöiden säilymistä. 

Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus (2009) 
kuvaa periaatteet Helsingin julkisten ulkotilojen istutetun kasvillisuuden 
käytölle. Linjausta laadittaessa tehtiin laaja taustaselvitys Helsingin ra-
kennettujen viheralueiden kasvillisuudesta ja sen historiasta (Vaahte-
ran varjossa, syreenin tuoksussa). Helsingin muun muassa useita 
kymmeniä kaupungin teettämiä puistojen kasvillisuusinventointeja ja 
Helsingin viheralueiden kasvillisuutta käsitteleviä tutkimuksia ja selvi-
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tyksiä esimerkiksi koristeomenapuista, syreeneistä, lehmuksista, lehti-
puista ja Helsingin kasvilajiston historiasta.

Taustaselvityksessä todettiin, että Helsingin katu- ja viheralueiden istu-
tettu kasvillisuus on omaleimaista, monipuolista ja historiallisesti ker-
roksellista. Helsingissä on sen pitkän historian ja muun muassa aiem-
pien kaupunginpuutarhureiden määrätietoisen toiminnan jäljiltä edel-
leen jäljellä suuri valikoima nykyään harvinaista puu- pensas,-, peren-
na- ja sipulikasvilajistoa. Taustaselvityksessä korostettiin Helsingin pu-
istojen puiden ja pensaiden kulttuurihistoriallista merkitystä ja tiettyjen 
kasvilajien ja -lajikkeiden roolia osana tunnistettavaa helsinkiläistä kau-
punkikuvaa.

Rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus (Kasvit ovat kau-
pungin vaatteet, 2009) pohjautuu ymmärrykseen ja tietämykseen 
Helsingin puistojen puiden ja pensaiden merkityksestä osana Helsingin 
kulttuurihistoriaa ja identiteettiä. Linjauksen viisi yleislinjausta esittää 
laajat ja pysyvät kasvien käytön periaatteet rakennetuille viheralueille 
Helsingissä. Niiden tavoitteena on kohottaa kasvillisuuden asemaa ja 
merkitystä Helsingin julkisessa kaupunkitilassa ja auttaa vaalimaan 
Helsingin kasvien käytön rikasta perinnettä ja edelleen monipuolista-
maan sitä. Linjauskohdan ”Kasvillisuuden arvostuksen lisääminen 
päätöksenteossa” mukaan tiedotuksella lisätään asukkaiden kiin-
nostusta puistoja ja kasvillisuutta kohtaan, jotta kaupunkilaiset voivat 
tuntea ylpeyttä oman kotikaupunkinsa ominaispiirteistä. Jatkotoimenpi-
teeksi on kirjattu, että ”tiedotusta Helsingin viheralueiden kasvillisuu-
desta lisätään. Nettisivujen kasvillisuustietoja täydennetään. Uutta tied-
ostusmateriaalia Helsingin puista ja muusta puistokasvillisuudesta ke-
hitetään. Puistokävelyjä jatketaan osana valistus- ja asiantuntijatoimin-
taa”.

Puistokasveja koskeva tiedotus

Kasvien käytön linjauksen taustaselvityksen koottujen aineistojen poh-
jalta Laiturin näyttelytilassa toteutettiin 2011 laaja Helsingin puistokas-
villisuutta käsitellyt näyttely ”Helsingin historiaa puistojen kertomana”. 
Näyttely löytyy netistä verkko-osoitteesta kasvitkaupunginvaatteet.fi.

Helsingin puistoilla on ollut Facebookissa vuodesta 2010 oma sivusto 
(facebook.com/puistot). Sivustolla on syyskuussa 2019 7 500 seuraa-
jaa. Sivustolla mm. esitellään puistokasveja, usein niiden kukinta-ai-
kaan, mainostetaan kaupunkiympäristön toimialan puistokävelyjä ja 
kerrotaan puistojen muista tapahtumista. Jakojen kautta yksittäisellä 
kukintatiedotteella saattaa olla yli 30 000 lukijaa. Facebookin puistot -
sivustolla oli vuosina 2012 - 2015 myös kaksi Helsingin puistoja esitte-
levää kirjoitussarjaa, ”Kukassa nyt!” ja ”Tunne puut!”. 
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Vuonna 2013 avattu Vihreät sylit. Kävelyretkiä Helsingin puistoihin (vih-
reatsylit.fi) on kaupunkiympäristön toimialan puistosivusto. Sivustolla 
esitellään yli sadan puiston historiaa ja kasvilajistoa. Kasvillisuudeltaan 
erityisen rikkaista puistoista (esimerkiksi Meilahden arboretum, Niska-
lan arboretum ja Lenininpuisto) on tehty sivustolle myös sähköiset kas-
vikartat, joiden sisältöä ja ominaisuuksia ollaan edelleen kehittämässä. 
Sivustolle on myös koottu Facebookissa julkaistuja kasviartikkeleita. 
Sivusto on kolmikielinen: suomi, ruotsi ja englanti. Sivustolla on noin 50 
000 käyntiä/vuosi.

Helsingissä on järjestetty opastettuja puistokävelyjä jo vuodesta 2003. 
Kaikkien puistokävelyjen kantavana teemana ovat puistokasvit. Vuosit-
tain kävelyillä on 1200 - 1400 osallistujaa. Vuonna 2019 puistokävelyjä 
oli 11 kappaletta eri puolilla kaupunkia. Puistokävelyistä tiedotetaan 
laajasti mm. kirjastoissa jaettavassa Luontoretkikalenterissa ja puisto-
jen Facebook-sivulla.

Nykyteknologia mahdollistaa uudenlaisia tapoja tehdä julkista ulkotilaa 
esittelevää tiedotusmateriaalia asukkaille ja matkailijoille. Audio-
opastusten tekemiseksi Helsingin merkittäviin kasvipuistoihin kaupun-
kiympäristön toimialalla on olemassa sekä tekniset että sisällölliset 
valmiudet.

Helsingin kaupungin puurekisteri

Helsingin kaupungilla on käytössään puurekisteri. Helsingin katupuut 
ovat puurekisterissä melko kattavasti, mutta Helsingin yli 200 000 pu-
istopuusta puurekisteriin on toistaiseksi viety noin 23 000 puistopuuta. 
Puurekisterissä on syyskuussa 2019 yhteensä 51 000 katu- ja puisto-
puuta, jotka edustavat 485 puulajia tai -lajiketta.

Kaupungin puurekisterin tietoja avattiin toukokuussa 2019 avoimen da-
tan rajapintapalveluna. Avoimena datana löytyy puurekisterissä olevien 
puiden lajitieto, kokoluokka ja istutusvuosi, jos se on tiedossa. Koko 
puurekisteriä ei ole tarkoitus avata yleisölle, sillä sen sisältö on raken-
nettu ensisijaisesti palvelemaan puita koskevaa päätöksentekoa ja pu-
uomaisuuden hallinnointia.

Helsingin pensaita tai ruohovartisia kasveja ei ole sähköisissä rekiste-
reissä. Yksityiskohtainen tieto Helsingin viheralueiden puu-, pensas- ja 
perennalajistosta perustuu uudempien puistojen osalta puistosuunni-
telmiin ja vanhojen puistojen osalta kasvillisuusinventointeihin, joita 
kaupunki on teettänyt parin viime vuosikymmenen aikana yhteensä no-
in 50 puistosta. Merkittävien kohteiden kasvillisuusinventoinnit löytyvät 
kaupungin julkaisusarjasta.

Puistojen opastaulut ja kasvien nimikyltit
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Kasvillisuudeltaan monipuolisissa puistoissa on opastauluja, joissa esi-
tellään puistoa ja sen kasvilajistoa. Kasviesittelyjä sisältäviä opastaulu-
ja on muun muassa Alppiruusupuistossa, Meilahden arboretumissa ja 
sen ruusutarhassa, Niskalan arboretumissa ja Lenininpuistossa. Opas-
taulujen QR-koodit johdattavat kävijän tarvittaessa Vihreiden sylien eri 
kieliversioihin. Opastaulujen tiedostot löytyvät pdf-muodossa myös Vih-
reät sylit-sivustolta. 

Opastaulujen lisätarve on tiedostettu, ja uusia opastauluja on tehty ja 
vanhojen sisältöjä  päivitetty. Uusia opastauluja on tulossa mm. Vuo-
saaren huipun virkistysalueelle, Myllypuron Alakivenpuistoon ja Alppi-
kylän Nyyttipuistoon, joissa kerrotaan myös kohteen kasvillisuudesta. 

Muutamissa Helsingin puistoissa kasveilla on nimikyltit. Nimikylttejä on 
toistaiseksi laitettu puistoihin, jotka ovat kasvilajistoltaan erityisen rikka-
ita ja jotka sijaitsevat alueilla, joiden virkistyskäyttöpaine ei ole erityisen 
suuri. Näissä puistoissa on kokeiltu erilaisia nimikylttivaihtoehtoja, joista 
toimivimmaksi ovat osoittautuneet roikkuvat kyltit.

Kasvilajistoltaan rikkaassa ja kasvimaailman moninaisuuteen keskitty-
vässä Meilahden arboretumissa ja sen ruusutarhassa on kaikissa puis-
sa ja pensaissa nimikyltit. Nimikylteissä kerrotaan kasvin heimo, tieteel-
linen nimi, suomen- ja ruotsinkielinen nimi, sekä ruusulajikkeista myös 
kyseisen lajikkeen syntyvuosi, jos se on tiedossa. Myös Talvipuutarhan 
ruusutarhassa on ruusulajikkeiden nimikyltit. Nimikylttejä laitetaan syk-
syn 2019 aikana myös Lenininpuistoon, jossa opastaulussakin esitelty-
ihin, maisemallisesti näyttävimpiin ja lajistollisesti kiinnostavimpiin pu-
uyksilöihin tulee nimikyltit. 

Yhteenveto

Helsingin puistokasvillisuuden ainutkertaisuus, kiinnostavuus ja kulttuu-
rihistoriallinen arvo on tiedostettu hyvin kaupunkiympäristön toimialalla. 
Se on myös edistänyt monin tavoin kaupunkilaisten ja matkailijoiden ti-
etämystä puistojen kasvilajistosta ja sen erityispiirteistä Helsingissä. 
Asukkaiden kasvaneesta kiinnostuksesta puistojen kasvillisuutta koh-
taan kertovat esimerkiksi kymmenien tuhansien asukkaiden käynnit 
muun muassa Roihuvuoren Kirsikkapuistossa ja Alppiruusupuistossa 
niiden kukinta-aikaan.

Aidatuissa kasvitieteellisissä puutarhoissa, joiden ensisijainen tehtävä 
on tieteellinen toiminta sekä kasvien ylläpitäminen ja niiden esittelemi-
nen, kaikki kasvit on perinteisesti kyltitetty. Näin on tehty myös 
Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Kaisaniemessä ja 
Kumpulassa. Julkiset viheralueet on kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti 
virkistykseen, eikä kasvien runsas kyltittäminen ole välttämättä esteet-
tisesti miellyttävää. Lisäksi nimikylttien ylläpito on ilkivallasta johtuen 
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osoittautunut työlääksi, joten toistaiseksi nimikylttien kiinnittäminen pui-
hin ja pensaihin on rajoittunut kasvilajistoltaan erityisen mielenkiintoisiin 
kohteisiin, joiden ensisijainen attraktio liittyy kasvikauneuteen ja joissa 
ei juuri ole muita toimintoja. 

Tietoa puistojen kasvilajistosta voidaan välittää asukkaille ja matkai-
lijoille muillakin tavoilla kuin nimikylteillä. Kaupunkiympäristön toimiala 
on tietoinen kasvitiedottamisen tarpeesta ja mahdollisuuksista yleisen 
kasviymmärryksen ja puistokasvillisuuden arvostuksen lisääjänä, ja 
etsii aktiivisesti uusia tapoja välittää asukkaille tietoa Helsingin puisto-
jen kasvilajistosta. 

Tiedotustarve puistoista ja viheralueista on pysyvä ja koko ajan kasva-
va.  Helsingin puistot ja viheralueet ja niiden kasvillisuus voivat olla 
kaupungin viestinnässä siinä arvossa, joka niille asukkaiden hyvinvoin-
nin edistäjänä ja Helsingin tunnistettavan kaupunkikuvan muodostajana 
kuuluu.

Linkit selvityksiin ja sivustoihin:

https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2009/kasvien_kayton_taustaselvi-
tys_10_2009.pdf

https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2009/kasvien_kayton_lin-
jaus_11_2009.pdf

https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2006/pihasyreenit.pdf

https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/Koristeomenapuujulkai-
su051207.pdf

http://www.kasvitkaupunginvaatteet.fi/

https://vihreatsylit.fi/

https://www.facebook.com/puistot/

https://patsaspuhuu.fi/

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Satu Tegel, suunnitteluasiantuntija: 310 38406

satu.tegel(a)hel.fi
Elina Nummi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi

https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2009/kasvien_kayton_taustaselvitys_10_2009.pdf
https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2009/kasvien_kayton_taustaselvitys_10_2009.pdf
https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2009/kasvien_kayton_linjaus_11_2009.pdf
https://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/2009/kasvien_kayton_linjaus_11_2009.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2006/pihasyreenit.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/Koristeomenapuujulkaisu051207.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/Koristeomenapuujulkaisu051207.pdf
http://www.kasvitkaupunginvaatteet.fi/
https://vihreatsylit.fi/
https://www.facebook.com/puistot/
https://patsaspuhuu.fi/

