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Ylpeänä ulkomaisille vieraille esiteltävistä paikoista sanottua (n=1194):
• Vanhankaupunginlahti, koski ja joki, paikassa yhdistyy historia ja arvokas maisema ja 

teollisuushistoriallinen ympäristö. Helsingin juuret ovat siellä!
• Näkymä merelle, mäntymetsä, hiekkaranta ja kioskit. Melontapaikka avaa oven 

merelle - lisää niitä.
• Haagan Alppiruusupuisto alppiruusujen  kukinta-aikaan on upea ja hätkähdyttävä 

näky, jota esittelen mielelläni ulkomaisille vierailleni.
• Töölönlahden ympäristöstä tulossa hieno keidas erilaista kulttuuritarjontaa ja 

oleskelupaikkoja
• No, Suomenlinna on Suomenlinna. Ei sitä voi ohittaa.
• Suomen vanhimmat ja Helsingin suurimmat hiidenkirnut Aarnipata ja Rauninmalja.
• Munkkiniemi ja sen ihanat vanhat talot, ranta-alue, kalastajatorppa ja puistotie. 

Veisin ulkomaalaiset vieraani johonkin Munkkiniemen pienistä kahviloista ja 
kävelsimme ympäri katuja kunnes otetaan raitiovauni keskustaan.

• Hieno retkipaikka, kalliot ja kelot kuin erämaassa. Komeaa metsää kallioiden väleissä, 
mustikkapaikkoja.

• Näitä paikkoja on lukuisia, mutta ehdottomasti Kaivopuiston ja Eiran ranta. Näkymät 
merelle saaristoon ovat huikeat ja aluetta voisi ennestään elävöittää ja julkisia 
kulkyhteyksiä parantaa. Miten olisi sporayhteys aivan Kaivarin rannassa?

• Monipuolinen ulkoilualue. Ulkomaalaiset oppisivat paljon suomen luonnosta ja 
löytäisivät viihtyisiä ulkoilumahdollisuuksia

• Uutelan rantakalliot ovat hieno osa merellistä Helsinkiä.
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• Taivaskalliolta saa hyvän kuvan kaupungista. Suureksi harmiksi puusto estää näkymän 
etelään lähes kokonaan. Sen sijaan länteen avautuu upea näkymä auringonlaskuineen. 
Korkeimmalle paikalle voisi rakentaa kahvilan!

• Kivikon ulkoilupuiston kalliot ja niillä olevat I MS:n aikaiset linnoituslaitteet. Kivikon 
alue on yksi parhaiten säilyneistä linnoitekokonaisuuksista

• Tuomarinkylän kartano ja sen pellot on hienoa aluetta. Siellä näkee, että Helsingissä on 
myös vihreyttä ja historiaa.

• Annalan kartanon kaunis miljöö palstoineen, poneineen ja läheisine 
muistomerkkeineen ja vanhankaupunginkoskineen on kaunis ja rauhallinen 
ulkoilukohde lähellä keskustaa ja helposti saavutettavissa.

• Kävelytin hollantilaiset vieraani upeilla Laakson kalliolla ja metsässä. Ihastuivat 
rauhalliseen keitaaseen lähellä kaupungin keskustaa ja liikennettä. Ainutlaatuista 
helsingissä.

• Roihuvuoren kirsikkapuisto on kaunis ja uniikki osa helsinkiläistä luontoa.
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Helsinkiläisen luonnon erityispiirteistä sanottua (n=1281):
• Töölönlahti on yksi kauneimmista ulkoilu- ja liikuntapaikoista keskustan tuntumassa. 

Hieno esimerkki siitä miten keskellä kaupunkiakin on mahdollista seurata luonnon 
elämää.

• Viikin pellot. Keskellä pääkaupunkia on kunnon maalaismaisemaa. WAU!
• Upeita kallioita. Kalliot ovat ehdottomasti Helsingin tärkein luonnonhelmi. Juuri 

missään muualla maailmassa ei ole näkyvissä tällaisiä graniitti- ja gneissi paljastumia. 
Kalliot täällä ovat muinaisten vuorten juuria, jotka ovat syntyneet kymmenien 
kilometrien syvyydessä ja nousseet miljardien vuosien kuluessa pintaan vuorten 
kuluessa pois päältä.  Siksi niistä täytyy pitää erityistä huolta. 

• Kivinokka tarjoaa opastetun, myös näkövammaisille mahdollisen luontopolun. Hieno 
osa Helsinkiä ja ehdoton helmi esitellä vierailijoille.

• Meri, meri ja meri. Kaikilla kaupungeilla ei ole vastaavaa rantaviivaa.
• Meren rooli kaupungissa on itselleni suurin kaikista luontoelemnteistä. Merisatama ja 

sen takaa aukeava näkymä avomerelle on minulle yksi helsinkiläisimpiä 
erityismaisemia joka tulee mieleen.

• Ehdotan että Vantaanjoen suulle perustettaisi luontokeskus palveluineen. Vkk avaa 
valmiit kävelytiet aina Vantaankoskelle saakka, eikä missään muussa pääkaupungissa 
ole moista mahdollisuuta ! 
Mahdollisuudet: kalastusmatkailu, maastopyöräily, ojattu jokiluonto, saunominen ja 
muu liikunta valokuvausta unohtamatta.

• Keskuspuisto on parasta, mitä Helsingistä löytyy. Se että voi mennä metsään, tai edes 
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metsikköön, keskellä kaupunkia ja kulkea samaa reittiä koko kaupungin läpi on 
mahtavaa. Se on jotain, jolla Helsinki todella erottuu monista muista suurista 
kaupungeista ulkomailla.

• Se että Helsingissä pääsee hetkessä luonnon helmaan.
• Upea Villinki, merellinen paratiisi
• Mätäjoenvarsi on ainutlaatuinen luontomiljöö.
• Mustikkamaa on keidas keskellä kaupunkia. Sen poluilla ja rannoilla tuntee olevansa 

keskellä erämääta.
• Kalareittien avaaminen ja kalaportaiden rakentaminen myös uhanalaisille kalalajeille.
• Kallahdenniemi on erityinen asia lajissaan sekä Helsingissä että Suomessa. Jännä 

mereen laskeutuva harju.
• Kaikki Helsingin rannat tulisi suojella. Tehdä kävelytiet, jotta rantoja pitkin voisi kiertää 

koko kaupungin.
• Kasvititeelliset puutarhat kuuluvat mielestäni Helsinkiin kaupunkimaisina keitaina. 
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Helsinkiläisyyttä ilmentävistä paikoista sanottua (n=1034):
• Kävelylenkki Töölönlahden ympäri on stadilaisuutta parhaimmillaan.
• Alppipuiston kalliot ja koko puisto, Helsingin helmi!
• Kanalen mellan Gräsviken och Busholmen med sina stolta broar är en rofylld plats  där 

det går att också att få ett glas vin. Med vinglaset i handen är det möjligt att sätta sig 
vid bänkarna invid den prydda kanalen. Små och medelstora båtar kör förbi och bildar 
ringar efter sig, vilket är otroligt vackert.

• Helsinkiä ilmentää sitä ympäröivä meri.  Rannat, vihreät puistot lähellä rantaa, 
luonnonvaraiset alueet, mahdollisuus tutkia luontoa, eläimiä, lintuja, 
uimamahdollisuus, saaret kaupunkilaisten käytössä.

• Kaivopuisto, meri, rantabulevardi ja kahvilat, sekä mattolaiturit ja merisataman 
pienveneetliikenne.

• Merenranta, Soutustadion ja Sibeliuspatsas.
• Talvipuutarha, kaupunginpuutarha ja Töölönlahden ja eläintarhan näkymä mäeltä  

sekä Linnunlaulu.
Näkyy kaikki Helsingin maamerkit ja kaupunkinäkymät. Historiallinen talvipuutarha ja 
ruusutarha elämykselliset käyntikohteet. Kaupunginpuutarhassa tuotetaan mm. 
kesäkukkia jotka ovat kaupunkilaisille ja turisteille Helsingin käyntikortteja eripuolilla 
kaupunkia.

• Rug washing (and beating) locations around the city are an essential part of everyday 
living in Helsinki. They offer a practical benefit for cleaning, but also allow for local 
community members to comfortably interact side-by-side and to both use and 
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respect the sea.
• Rodopuisto, historiallinen osa puutarhahelsinkiä, joka on saanut avustettuna kukoistaa 

jo vaikka kuinka kauan
• Lammassaaren ympäristö ja ajatus "luonnosta lähellä kaupungin ydintä". Pitäisi 

ehdottomasti kuulua kaupunkipuistoon.
• Lammassaari ja pitkospuumatka sinne ovat rakkainta Helsinkiä, pakopaikka metelistä 

lintujen keskelle.
• Munkkiniemi on hyvin kaunis, mukava osa hieman rennompaa Helsinkiä.  Vanhat puut, 

kauniit rakennukset, yllätyksellisiä asioita joka korttelissa ja viehättävä tunnelma. 
Loistava paikka ulkoilla ja harrastaa maalla ja merellä. Tämä on mukava paikka poissa 
hypetyksestä mutta TODELLA Helsinkiä.

• Kaivopuisto on ikoninen osa Helsingin historiaa ja kaupunkilaista luontoa. 
• Vartiosaari on säilynyt ja toivottavasti säilyy tuleville sukupolville muistona 

huvilakulttuuristaan. 
• Kontula on tämän päivän helsinkiläisyyden ytimessä. Kontulan asuinalue ja 

kauppakeskus ovat eri kansallisuuksien kohtaamispaikka, missä suomalainen 
yhteiskunta tapaa eri yhteiskuntaluokat. Kontulaan on viime vuosina muuttanut yhä 
enemmän tavallisia lapsiperheitä ja siitä on veikattu Helsingin seuraavaa Kalliota. 

• Baana.  Se on uusi ja siitä voidaan muodostaa keskeinen osa kaupunkilaisten arkea, 
koska se toimii kevyen liikenteen väylänä kaupungissa etelästä pohjoiseen.  Baanan 
varrella on "kaupunkilaisten olohuoneita" kuten  Musiikkitalon viheralue  ja vesialue 
Töölönlahdella.  Baana voidaan jatkaa pohjoiseen radanvarteen.   Baana ei korvaa 
tärkeää Keskuspuistoa jossa on myös paljon työmatkaliikennettä kävellen ja pyörillä.
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Tuntemattomista helmistä sanottua (n=837):
• Pikkuhuopalahden vesistön kierros. 
• Vartiokylänlahden kiertävä lenkki on "itäinen töölönlahti" eli todellinen asukkaiden 

liikuttaja
• Uusikylän asutus ja mahtava kallioalue tukeutuu Helsingin joukkoliikenteeseen ja 

Malminkartanon luontoon. Ulkoilualueet voisi yhdistää (Espoo, Vantaa, Helsinki).
• Lapinlahti - yksi Helsingin ehdottomasti ihanimmista paikoista, todellinen helmi! Ei 

toki tuntematon, mutta varmaankin muualta tulleille kyllä.
• Haagan alppiruusupuisto ei varmaan esittelyjä kaipaa. Lähialueen asukkaat sen 

tuntevat ja vähän hirvittää nostaa sitä esiin tässä koska puisto on jo parhaimpana 
rhodojen kukinta-aikana nyt jo melko täynnä. Upea puisto joka tapauksessa ja 
ansaitsee tulla huomioiduksi. 

• Jakomäen kalliot ja Joldianmeren ranta ym. Viittoja ja parkkkipaikka kävijöille.
• Pajamäkeä ympäröivä yhtenäinen metsäalue muodostaa kulttuurihistoriallisesti 

tärkeiden Patterimäen, Talin kartanon ja siirtolapuutarhan ja Pajamäen 50-luvun 
metsälähiön kanssa upean kokonaisuuden ja helposti saavutettavan retkikohteen.

• Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, jonka ympäristössä erinomainen 
kaupunkipolku, joka esittelee alueen kulttuurihistoriaa. Puutarhan ystävälle todellinen 
viiden tähden paikka koska vieressä Vallilan siirtolapuutarha, Kumpulanlaakson 
viljelypalstat, Kumpulan puutaloalueen puutarhat ja Kumpulan siirtolapuutarha. Tästä 
voisi kehittää kansainvälisesti kiinostavan kohteen, joka vetäisi puutarhaharrastajia 
Helsinkiin.
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• Majavakallio. Näkymät koko vanhankaupungin lahden yli. 
• Uutela tietysti kokonaisuudessaan, mutta Skantanniemen kärki vielä ehkä hieman 

tuntemattomana helmenä.
• Tulevaisuudessa ranta Kalasatamasta Arabianrantaan mahdollistaa kävelyn rantaa 

pitkin
• Ehdottomasti kehityskelpoinen paikka, miksei liikuntaesteisille voida rakentaa 

ulkoilureittiä ?
• Riistavuoren puisto on keskuspuiston varjoon jäänyt tuntematon helmi. Rauhallinen 

hengäsdyspaikka, lenkkireitti ja metsämaisema keskellä kaupunkia.
• Vuosaaren eteläranta kokonaisuudessaan on upea alue. Moni helsinkiläinenkään ei 

tunne tätä aluetta. Koko reitti Rastilasta Ramsinrannan, Kallahdenrannan ja 
Aurinkorannan kautta Uutelaan on kaunis kävelyreitti ja hieno luontokokemus.

• Huipulta (Vuosaaren huippu) on mahtava näkymä yli Itä-Helsingin ja alueen 
luontoarvotkin taitaa olla aika korkeat.

• Pyysaari ja sen edessä oleva Tullisaari. Huonosti tunnettu alue jopa kaupunkilaisille.
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Kommentteja eri vuodenajoista tietyissä paikoissa (n=415):

Kesä 
Rannat, uiminen (uimarannat ja maauimalat), saaret, kukat, tapahtumat, juhannus
Hietaniemen uimaranta, Alppipuisto, Suomenlinna, Pihlajasaari
• Helsingin urbaanit rannat ja kantakaupungin ympärillä olevat uimarannat ovat kesällä 

hienot.
• Kesä ja Hietsu kuuluvat yhteen.
• Hietaranta, uimaranta & konsertit
• Alppipuiston kesä on tapahtumaketju, joka viihdyttää koko heinäkuun.
• Seurasaaren juhannus
• Herttoniemen puiston syreenit
• Rhodojen kukkimisen aikaan aivan ehdoton kohde kaupunkilaisille.

Syksy
Ruska, värit, maisema, syysmyrskyt, sadonkorjuu (sienet, marjat), tunnelmallisuus
• Minun syksyni alkaa Viikinmäen ruskan näkemisestä.
• Japanilainen puisto värikylläinen kirsikan syysväri ja upea sammaleiden väri
• Skatanniemi, syysmyrskyt.
• Hautausmaa on upea syksyisin. Tunnelmallinen ja kaupunkilaisille tärkeä.
• Linnunlaulun vaahterat, syysväri
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Talvi
Talvilajit (hiihtäminen, pulkkamäki, luistelu, jäällä liikkuminen, pilkkiminen, avanto, 
jääkiekko...), tapahtumat, joulunodotus (esimerkiksi joulukoristeet ja –valot), 
talvimaisemat, hiljaisuus
• Paloheinässä on yksi kaupungin parhaita pulkkamäkiä.
• Talvella Seurasaarenselkä tarjoaa hienot puitteet luistelu-, hiihto,- ja pilkkiretkille.
• Rantareittejä ei kannata unohtaa talvellakaan. Hyvinhoidettu kävelytie on 

talvipakkasilla upea
• Suomenlinnassa on erityistä kulkea sesongin ulkopuolella. 
• Jäitä pitkin pääsee talvella seikkailuille lähisaariin. Voi löytyä ihan uusia yllätyksiä 

kotikulmilta.
• Luistelurata, Munkkiniemen kahvila. Presidenttiparikin käy täällä.
• Hautausmaan ympäristö on talvisin jo lähtökohtaisesti hiljaisen luonteensa takia 

uniikki rauhoittumisen paikka. 
• Pulkkamäki talvella on tärkeä kohtauspaikka. Paloheinän maja on hieno osa paloheinän 

talven ulkoilumahdollisuuksia. Sekä hiihto- että pulkkamäkimahdollisuudet ovat upeat 
Paloheinässä ja niitä pitää vaalia.

Kevät
Luontohavainnot, lintujen kevätmuutto, kukinnat (kirsikkapuut, kielot, tuomet, 
valkovuokot), jäidenlähtö,  vappu
• Ihana upea Seurasaari, täällä näkee kevän tulon parhaiten. Se hento, kuulaan vihreä 

valo joka suodattuu juuri puhkenneista hiirenkorvien katveen läpi ja merituuli on vielä 
viileä mutta aurinko lämmittää ihoa jo hieman. Muhkea mutta raikas kevään tuoksu ja 
linnut jotka ovat tulleet jostain kaukaa. Upein paikka seurata kevättä.

• Kirsikkapuisto, ei ihan tavallinen suomalainen puisto
• Jäiden lähdön aikaan koski on hyvin vaikuttava.
• Tärkeä vappupaikka
• Töölönlahden tuomet

18



Tärkeimmistä kulkuyhteyksistä sanottua (n=297):
• Yhteys Käpylästä Arabian rantaan on tärkeä, mutta aika vaarallinen ainakin lapsille
• Roihuvuoren metsikkö, ja sen lenkkipolku sekä kuntoilulaitteet. Yhdessä Marjaniemen 

siirtolapuutarhan kanssa ne muodostavat Itä-Helsingin hienoimman metsä- ja puisto-
osuuden, josta pääsee merenrantaa pitkin kävellen Herttoniemen rantaan. 
Toivottavasti täältä reitti jatku vielä kaupunkiin asti

• Helsingissä on vielä mahdollista löytää viherreitti töihin, välttäen ruuhkaisia 
liikenneväyliä. Mielijuoksureittini töistä kotiin. 

• Koko keskuspuiston läpi Paloheinästä Laaksoon on paras ja tärkein siirtymäreitti 
viheralueella. Joissain kohdissa tosin reitteihin ja niiiden opasteisiin olisi paljonkin 
parannettavaa. Turistit eksyvät. 

• Ruoholahden alikulkukäytävän jälkeen alkavalta puistoteiltä voi tehdä lenkin 
seurasaareen asti. Minulle on tärkeää päästä äkkiä pois liikenteen melusta ja 
asfalttiteiltä luonnonhelmaan. Suosin aina yhtenäisiä reittejä kaukaisimmille luonnon 
alueille.

• Joenrantareitti on nopein, kaunein ja sympaattisin. Hyödyllinen liikkumisen kannalta 
sekä luonnosta nauttimisen kannalta.

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

• Rantareitti keskustasta Itäkeskukseen. Lyhimmät reitit osin väistävät maisemallisia 
kohokohtia, rantareitti mutkittelee, voisi hakea parempaa tasapainoa.

• Pyöräreitit rantoja pitkin erityisesti itään päin, myös Vanhankaupungin ympärillä. 
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Länteen päin eivät yhtä hienoja, koska liikaa liikennettä. Pyörätiet pitäisi pitää 
kunnossa talviajoon.

• Retkeilemme perheen kanssa Kalliosta Kalasataman, Mustikkamaan ja Kulosaaren 
kautta Kivinokkaan vuoden ympäri.

• Haaganpurolta keskuspuistoon. Ikävän meluisa, mutta onneksi lyhyt matka 
Hämeenlinna väylän yli.
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Kauniista paikoista tai ympäristöistä sanottua (n=478):
• Esplanadin puistossa on upea ympäristö. Sen ympärillä on arkkitehtuuria 

parhaimmillaan.
• Eiran puisto keskellä aluetta, josta on mahtava näkymä merelle.
• Keravanjoen laakson puistot (Suutarian, Siltakylän puisto ...)
• Tervasaaren satamamiljöö
• Tuomarinkylän kartanon miljöö on tärkeä liittää kansalliseen kaupunkipuistoon -

pellot, metsiköt ja historiallinen rakennuskanta ovat keidas kulttuuriympäristöä 
kaupungissamme

• Haltialan ja Niskalan peltomaisema aivan upea.
• Lintsin kallioilta hienot näkymät
• Ryssänkärki, kalliot, hieno kesällä, melontapaikka ja uima/lekottelukallio
• Laajasalon uimarannan kaunis merenranta ja siihen liittyvät ulkoilualueet
• Tullisaari - Pyysaari - Killingholma ulkoilureitteineen, Aino Akten huviloineen ovat 

kiinnostava nurkkaus helsinkiläistä luontoa ja historiaa
• Maunulan alueen keskuspuisto on upeaa korkeuseroineen. Korkeuserot vanhan 

hyppyrimäen alueella tekevät alueesta mielestäni ainutlaatuisen ja mukavan 
rentouttavan paikan. 

• Siirtolapuutarhat ovat osa kaunista kaupunkiympäristöä. 
• Yliopiston puutarha. Pieni keidas keskellä kaupunkia. Suojaisia puistoja tarvitsisi olla 

lisää. Tämäkin turhan avoin nykyisin, mutta rauhallinen, koska ei läpikulkupaikka. 
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Virkistyksen paikoista sanottua (n=580):
• Rannat ja meri. Linnut ja metsä. Palvelut ja uimaranta
• Ainoa uimaranta lähelläni on uunisaari, toivoisin uimarantoja myös muualle kallion 

lähettyville.
• Merenrannan virkistysreitti virkistää ja piristää päivittäin satoja ulkoilijoita, myös 

minua.
• Hietaniemi. Aina rauhallista.
• Mustikkamaa on kaupungin paras puisto!
• Sompasauna on ainutlaatuinen kokemus helsinkiläisillekin.
• Töölönlahden kahvilat. Osaakohan turisti kiertää ne kaikki?
• Siltasaaren etelärannan laiturilla on kiva ottaa aurinkoa ja käydä piknikillä. Sopii myös 

liikuntaesteidille.
• Jäätelöä meren rannassa puiden alla.
• Vallilan kalliot. 
• Humallahden kalliot, upea avara näkymä, kalliot.
• Herttoniemen kartanopuistossa on paljon ihailtavaa mutta lampi on se jonka luona 

vietän paljon aikaa, alkukesän ja syksyn värit ja telkän ja sorsanpoikueet erityisesti 
eivät kyllästytä koskaan. Metsä myös havisee kesäisin ihanasti.

• Kyllä. Luonto ja meren haju elvyttää ja ilahduttaa yhä uudelleen.
• Longinojan ranta-alue on vuosikausia pysynyt samantyyppisenä, sitä jaksetaan 

kunnostaa vapaaehtoisvoimin. Sen solinan äärellä on hyvä rentoutua.
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Kohtaamisen paikoista sanottua (n=360):
• Koko Töölönlahden/Linnunlaulun/Tokoinrannan ja Kaisaniemen alue on mitä 

vilkkainta kaupunkilaisten kohtaamisten ja rentoutumisen paikkoja. Finlandiatalon 
takaa, ratapihan läntiseltä puolelta, tulisi yhdistää puistoalueet Kaisaniemeen. 
Alikäytävä voisi olla tavanomaista leveämpi ja mielenkiintoisella tavalla puistomainen. 
Se jatkaisi puistoa myös alikulun alueelle... 

• Keskustan henkireikä, paljon ihania kesätapahtumia/-harrastuksia hieman liikenteeltä 
suojassa (mm salsaa, tai-chitä etc..soutelua töölönlahdella)

• Pitkänsillanranta. Siellä on maisemaa, veneliikennettä  + muuta liikennettä ja piknik 
porukkaa. ihmisiä juttuseuraksi asti. 

• Seurasaaressa voisi olla vielä enemmän yleisötapahtumia.
• Espan puisto on upea paikka istuskeluun ja seurusteluun.
• Maunulan maja ja Suomen Ladun ja muiden yhdistysten toiminta. Majalla myös 

yksityistilaisuuksia kuten häitä ja syntymäpäiväjuhlia.
• Kyllä! Koko Kaivopuiston ja Merisataman ranta. Siellä ovat kaikki heti kun on lämmintä 

tai kun jotain tapahtuu.
• Ruoholahden kanavan rantapenkat muuttuvat vuosi vuodelta viihtyisämmiksi.
• Ulkoilureitillä on tullut  tutuksi vuosikymmenien aikana paljon samanhenkisiä  ihmisiä, 

kävely ja hiihtolenkeillä on mukava vaihtaa kuulumisia lenkkeilyn lomassa

22



23



Säilytettävistä paikoista (n=396) sanottua:
• Jakomäen/Rajamäen hiekkakuopat. Alueella oma historiansa ja vaatisi 

kunnostettavan kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.
• Talin/Munkkivuoren lähimetsä on arvokas, vanha metsä, jonka soisi säilyvän tuleville 

sukupolville virkistyspaikaksi ja muistuttamaan luonnon arvosta. Alue, joka 
toivottavasti säilyisi tässä muodossaan, ilman suurempia muutoksia (seikkailupuisto 
nykyisellään riittää, enempää kaupallista kuormitusta pieni  alue ei kestä)

• Kumpula-Koskela-Vanhakaupunki, koko alue pitäisi rauhoittaa liialta Grynder-kiimalta, 
koska on aivan liian paljon esimerkkejä historiasta miten asioihin on herätty vasta kun 
vahinko on jo tapahtunut ja mahdoton korjata.

• Maunulanpuro pitää säilyttää ja sen lohikantaa jatkuvasti elvyttää. Puro tarjoaa 
ympäri vuoden mielenkiintoista katsottavaa ja luontoretkimahdollisuuden lapsillekin.

• Upea metsä ja merenranta on säilytettävä tulevaisuuden sukupolville Veräjämäen 
kalliot ja metsät ovat olennainen ulkoilualue alueen asukkaille. Niitä ei tule rakentaa 
täyteen.

• Siirtolapuutarhat ovat oleellinen osa Helsinkiä ja sen identiteettiä
• Rastilan kartano, sen ympäristö ja leirintäalue tarjoaisi hyvän kiintopisteen, josta käsin 

voisi kehittää niin luonnonläheidempää kuin urbaanimpaakin, kuten myös niitä 
yhdistävää matkailua, jossa Helsingin sekä luonnollisuus että kaupunkimaisuus 
pääsisivärt oikeuksiinsa

• Rastilan ja Vuosaaren kartanot tulisi säilyttää piharakennuksineen kunnossa ja mahd. 
uudet omistajat velvoittaa pitämään ne kunnossa myös tuleville sukupolville.
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• Halkolaiturin purjelaivat
• Kivisilta, joka avannut pysyvän yhteyden ja antanut nimen koko Siltamäen 

kaupunginosalle. Osa historiaa, joka hyvä pitää muistissa.
• Keravanjoen laakso toimii yhteysreittinä Vantaan suuntaan
• Pohjaveden puistosta Ullaksen puiston  ja Sjökullan torpan kautta  Kallahden harjulle. 

Tämä reitti säilytettävä jälkipolville!
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Viheryhteyksien parantamisesta (n=125) sanottua:
• Kevyenliikenteen tunneli Kaisaniemen puistosta Töölönlahden puistoon avaa pitkän 

viherkäytävän Töölön ja Baanan suuntaan.
• Puutarha-alikulku yhteistyössä Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa.
• Olisi upeaa, jos Töölönlahdelta pääsisi ilman valoissa odottelua Mäntymäen kautta 

keskuspuistoon - ehkäpä talvisin voisi vaikka hiihtää rautatieasemalle asti!
• Keskuspuiston poikittaisia viheryhteyksiä tulee parantaa.
• Vallilalaakson yhteys vanhankaupunginlahdelle aste tulee ´turvata Kumpulanpuron 

entistämisen yhteydessä.
• Vanhankaupunginlahden reittivene olisi kiva: Kuusisaareen ja Kivinokkaan 

pysäkkilaiturit, lähtö vaikka Arabianrannasta tai Kalasatamasta
• Kumpulasta Keskuspuistoon pitäisi saada kunnon viheryhteys, jota etenkin pyöräillä. 

Eli Pasilat ovat pahoja sumppuja ja pullonkauloja. 
• Vanhankaupungin lahden ja Keskuspuiston välinen yhteys kaipaisi parannusta
• Toivon jatkuvien, yhtenäisten rantareittien kehittämistä - haaveenani on rantareitti 

(rengasreitti Vanhankaupunginlahden ympäri. Tälläkin rantapätkällä olisi valtavasti 
potentiaalia kun sitä "viherrytettäisiin" ja asteittain yhdistettäisiin Arabianrantaan. 
Ympärillä kuitenkin kasvava kaupunki, jonka asukkaat tarvitsevat helposti 
saavutettavia virkistysalueita.

• Kalasatama-kruunuvuorenranta viheryhteys
• Herttoniemenrannan viimeistelyssä tulisi huolehtia siitä, että merenrannan 

kävelyreitti jatkuu katkeamattomana ja riittävän levyisenä uimarannalta myös toiseen 
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suuntaan - rantapengertä pitkin venesatamaan ja siitä edelleen Kipparlahden kautta ja 
Itäväylän ali Viikkiin lähtevälle ulkoilureitille.

• Vuotien ylitse on syytä rakentaa leveä vihersilta olemassaolevan Kallahdenniemi-
Mustavuori-reitistön ekologisen yhteyden parantamiseksi. Kyseessa on ainoa muutoin 
katkeamaton yhteys luonnontilaisen merenrannan ja pohjoisten metsäalueiden välillä

• Vantaan ja Keravanjokilaakosjen reittien risteykohdassa voimakasta liikennemelua, 
meluesteet rakennettava pikaisesti Tuusulanväylälle

• Haluaisin,  että Longinojan vartta pitkin pääsisi pyöräilemaan etelään selkeästi. 
• Yhteyksiä Vartiosaareen tarvitaan ehdottomasti lisää.
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Tulevaisuuden potentiaalista (n=217) sanottua:
• Annalan tuleva puutarhakulttuurin keskus
• Tähtitoninmäki loistoonsa takaisin, enemmän kukkaistutuksia ja lisää moderneja 

lähiliikuntapaikkoja ja kahviloita 
• Baana. Sitä voisi jatkaa ja luoda matkan varrelle keitaita, kuten on jo Musiikkitalon 

viheralue.
• Töölönlahtea kehittämällä (luonnon monimuotoisuuden tukeminen, miellyttävien 

puistomaisten alueiden luominen sekä erilaisten kulttuuri ja liikunta-aktivitiittien 
tukeminen rakentamalla toimivia alueita näille) alueen virkistysaluepotentiaali aivan 
ydinkeskustan tuntumassa on valtava.

• Jätkäsaareen on syntymässä mielenkiintoista uutta puistorakentamista, joka tulisi 
saada yhteyteen Merisatamanrannan puistovyöhykkeen kanssa.

• Koko merialue kaupungin ympärillä rantoinen ja saarineen. 
• Siltamäen liikuntapuisto voisi nousta ulkoliikunnan osalta hieman vastaavaksi 

keskittymäksi kuin Tapanilan Erä on sisäliikunnan osalta. Saataisiin Koillis-Helsingin 
ympärivuotisen liikunnan osalta selkeät keskuspaikat ja akseli syntymään.

• Rajasaaren venevarikko voisi olla jotain muutakin, kuin varastoalue..
• Lapinlahden entisen sairaalan uusi elämä  on osoittanut uusien toimijoiden 

(Lapinlahden Tilajakamo ja Lähde) kaupunkikulttuuria edistävän toiminnan alueelle 
erittäin hyvin sopivaksi ja kaikkia osapuolia hyödyttäväksi. 

• Historian kerrostumat Vallilanlaakson alueella voisi tuoda näkyviksi historiasta 
kertovilla kylteillä. Isoniityn alue oli viljelypalstoja. Mäkelänrinteen mäessä oli 
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Hagertin hevoshaka, tallit ja talo. Villa Novillan historia? Kumpulan kartanon 
menneisyys.

• Jätkäsaari on nyt hieman kliininen ja kova tuulitunneli. Tänne sopisi hyvin jotain 
"suurempaa" puistomaisuutta pehmentämään "jätkän" kasvoja. 
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Saavutettavuuden parantamisesta (n=111) sanottua:
• Helsingin Saaristo on jätetty hunningolle. Satunnaisia kulkuyhteyksiä. Pitäisi olla 

ympyräreittiliikenne joka palvelisi ainakin kesäisin.
• Ehdotan saaristolaislauttojen liikennöintiä hop on-hop off tapaan...
• Vasikkasaari. Vesibussit kiertämään tätä kautta
• Helsingin saaristo voisi olla kaunista ja rauhallista kansallista kaupunkipuistoa. 

Yhteydet niille ovat kuitenkin huonot
• Villinki, tuo "unohdettu" helmi. Miksi sinne ei voisi päästä helpommin? Nyt taitaa olla 

että mitään säännöllistä yhteysalustakaan ei ole. Silta mantereen ja saaren välillä ei 
olisi huono ratkaisu. Vaikka ponttoonisilta, kuten on Uunisaaren ja mantereen välissä. 
Voisi olla samalla tavalla, vain osan vuodesta käytössä.

• Melkki julkiseksi ja vesiteitse saavutettavaksi virkistyssaareksi.
• Pääsy Seurasaareen helpottuisi paljon, jos sinne pääsisi kulkemaan esimerkiksi 

Hietaniemestä siltaa pitkin eikä tarvitsisi kiertää koko matkaa pressan resorttien 
taakse. 24 bussin lähtöpaikka ja reitti ovat itselleni pysyvä mysteeri. 

• Kalareittien avaaminen ja kalaportaiden rakentaminen myös uhanalaisille kalalajeille.
• Vartiosaari ja Villinki, upeita paikkoja joihin pitäisi saada esim. kevyenliikenteen silta 

tai muu helppo/ilmainen ympärivuotinen yhteys virkistyjille.
• Termin "merellinen Helsinki" tulisi tarkoittaa sitä, että asukkaat tulotasosta 

riippumatta pääsevät saaristoon ulkoilemaan. Lisää lauttayhteyksiä, vähemmän 
rantojen pilaamista liian likeisellä rakentamisella.

• Vanhankaupunginlahden rannat ja Herttoniemen metsäselänne, yhdyskulku 
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Herttoniemenrannan, Kulosaaren ja Länsi-Herttoniemen rantojen välille
• Pirkkolan urheilupuisto ja kulku Länsi-Pasilasta keskuspuistoon sekä monet puistoa 

sivuavat alueet saisivat olla paremmin saavutettavissa myös viikonloppuisin. Moni 
kätevä bussilinja lakkaa viikoloppuisin kulkemasta kokonaan, esim. bussi 51 ei kulje 
sunnuntaisin, ja poikittaislinjat 50 sekä 59 eivät kulje la-su lainkaan. 

• Mustavuoressa on luonnonpolut, jotka kaipaisivat tukemista esim. karkea sora, 
joihinkin kohtiin luonnonmukaiset sillat ja pitkospuut. Kulutus on melko kova ja 
maapohja ei kestä sitä. Sivupolkuja on syntynyt rutakoiden ja kaatuneiden puiden 
ohittamiseksi tosi paljon ja herkkä kasvusto on jo kärsinyt siitä.

• Vuosaaren huipun saavutettavuutta myös julkisen liikenteen avulla tulee parantaa.
Kansallisen kaupunkipuiston tarinan verkostomaisuus edellyttää monenlaisia yhteyksiä.

• Pyöratieverkosto kaipaisi päivitystä ja kartoittamista.
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Minkä näet suurimpana mahdollisuutena kaupunkipuistoon liittyen?
N=385

Luonto- ja kulttuuriarvot
• Merellisyys, vesireitit ja kaupunkimetsät sekä vanhat kulttuuriympäristöt ja niiden 

tarinat.
• Saariston ja rantojen luonnon ja helposti saavutettavat metsäalueet -

luonnonläheisyys osana helsinkiläistä kaupunki-identiteettiä
• Toivoisin, että pohjois-Helsinki pääsiisi mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon. 

Vaarana on, että kaupunkipuisto koskee vain keskustan ja keskuspuiston aluetta. 
Täällä Siltamäessä on paljon historiallista ja luonnonkaunista maisemaa, jonka toivon 
olevan mukana kansallisessa kaupunkipuistossa.

• Att pärlorna blir mer uppskattade och deras värde erkända

Virkistys ja toiminnallisuus
• Ulkoilun ja monipuolisen viheralueiden sekä kulttuurihistorian säilyttäminen.  

Metsäalueet ja rannat ovat tärkeitä myös ympäristökasvatuksen kannalta -
koululuokkien ja päiväkotien ulkoluokkia ja opetus sekä leikkialueita. Vihreys luo 
suojaa sekä ihmisen mielelle että kaupungin ilmalle ja ilmastolle. 

• Luontoon pääsee lähelle lenkille, myös julkisilla kulkuneuvoilla. Mieli ja fysiikka 
kiittävät.

• Toivoisin, että puistossa voisi viettää aikaa ja tavata kaupunkilaisia
• Nykyiset ja tulevat harrastus- sekä ulkoilumahdollisuudet.
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Kaupunkipuisto osana Helsingin brändäystä ja markkinointia
• Helsingin tarinan ja helsinkiläisten identiteetin tunnistamisen ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaiden ja luonnoltaan merkittävien alueiden säilyttäminen ja nostaminen 
paremmin esille kaikille asukkaille ja matkalaisille.

• Helsingin kasvun myötä kaupunki muuttuu, kaupunkipuisto on mahdollisuus säilyttää 
kaupungin vehreys, monipuolisuus, kulttuurihistoria ja virkistyskäyttö. 

• Monipuolisen Helsingin luonnon esilletuomisen. 
• Markkinointi ja selvä konsepti lisäävät tunnettuvuutta.

Esteettömyys ja tasa-arvo
• Selvä näkemys kehittämislinjasta, jolla yhteiset alueet ja asiat myös ovat yhteisesti 

käytettävissä, esim esteettömyyden lisääminen Keskuspuistossa.
• Myös vähävaraisten mahdollisuus päästä luontoon virkistäytymään ja liikkumaan 

lähellä kotia.
• Luontokohteiden säilyttämisen kaupunkilaisten iloksi ja virkistykseksi. Suurimmalla 

osalla ei ole mahdollisuutta arjessaan lähteä kansallispuistoihin. 
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Minkä näet suurimpana uhkana kaupunkipuistoon liittyen?
N=421

Puiston aluerajaus
• Että se typistyy liian pieneksi, vain keskuspuistoksi. 
• Kaupungin reuna-alueet unohdetaan puiston rajauksessa.
• Pelkään, että puistoalueen jäävät liian pieniksi erillisiksi keitaiksi.
• Että läntiset kaupunginosat unohtuvat kokonaan,  tuntuu että itäiset kaupunginosat 

ovat enemmän päätöksentekijöiden suosiossa. 
• Iänikuinen vatvominen sekä liian laajaksi paisuttamisesta seuraava tehottomuus

Puiston yksipuolisuus
• Estää kaupungin kokonaisvaltaisen kehittämisen suojelemalla rannat huomioiden joko 

luonnonarvot tai kaupunkikuvan, mutta unohtaen virkistyksen ja palvelut
• Om den fokuserar alltför mycket på ett begränsat ämnesområde (ex. naturvärden) är 

planen tyvärr meningslös.

Luonnonmukaisuuden katoaminen
• Tehdään puisto, jonne ei voi mennä, vaan jota voi vain katsella. En haluaisi Helsinkiin 

puistoja, joissa kävellään tasaisia, leveitä väyliä pitkin, vaan sellaisia, jonne voi mennä 
sisään. 

• Kuluminen, roskaisuus, vieraslajien lisääntyminen
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Rakentaminen
• Pelkään, ettei poliitikoilla ja valmistelevilla virkamiehillä riitä rohkeutta ja visiota 

ehdottaa kansallista kaupunkipuistoa muuta kuin ns. helpoille alueille, joille ei ole 
suunniteltu rakentamista.

• Se, että viheralueille ei rakenneta.  Rakentamiseen löytyy paljon paikkoja, joissa voi 
tiivistää

• Että huomio menee kaupunkipuistoon, ja muut alueet rakennetaan. On kuitenkin 
tärkeää, että puistoja on kaikille puolilla kaupunkia ja kaikkien kaupunkilaisten 
ulottuvissa. Ihan lähialueilla. 

Kaupunkipuisto-hanke
• Ettei se koskaan toteudu.
• Huoleni on se että Helsingin kaupunki ei ole kiinnostunut asukkaidensa mielipiteistä

eikä tällaisilla kyselyillä ole mitään vaikutusta kaupungin suunnitteluun.
• Kaupunkipuisto voi haitata ja sitoa kaupungin suunnittelua tulevaisuudessa ja luoda 

uusia pulmia maankäyttöön. Parempi olisi toteuttaa tavoitteet jo nykyisten 
järjestelmien ja yleis- ja asemakaavoituksen puitteissa.  

• Pitkä prosessi, ristiriitoja todennäköisesti tulee.
• Resurssien ja rahoituksen vähyyden.
• Runsaudenpula. On niin paljon kaikkea kivaa! Miten saadaan ihmiset houkuteltua 

lähtemään keskustasta kauemmas kuin 1 km päähän? Onko käytettävissä riittävästi 
resursseja tiedottamiseen, puiston ylläpitoon, ohjelmien järjestämiseen ynnä 
muuhun?
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