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Kansallinen kaupunkipuisto-määrittely

• Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on 
säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja 
rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä 
kokonaisuuksina. Samalla tuetaan kestävää 
kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. 
Kansallinen kaupunkipuisto määritellään 
maankäyttö- ja rakennuslaissa 68§.

• Esityksen kansallisesta kaupunkipuistosta tekee 
kaupunki ja sen hyväksyy ympäristöministeriö 
mutta päätäntävalta alueeseen säilyy kaupungilla.

• Suomessa on nyt 9 kansallista kaupunkipuistoa.



Taustana

• Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin –
hankkeen taustana oli:

• Kaupunkilaisten suuri huoli Helsingin

• vihersormista.

• kaupunkimetsistä ja

• rakennettujen kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien ympäristöjen säilymisestä 
tuleville sukupolville;

• näistä keskusteltiin eri tilaisuuksissa



KKPH!-liikkeen perustaminen

• Yleiskaavaluonnos 2014 herätti sitten tosi  
suuren huolen Helsingin luonnon ja 
kulttuuriperinnön tulevaisuudesta

• Todettiin, että nyt on toimittava ja perustava 
kokous kansalaisliikkeelle pidettiin 28.1.2015

• Sitten laadittiin lausunto 
yleiskaavaluonnokseen helmikuussa 2015, 
lausunnon taakse tuli heti runsaasti 
kaupunginosayhdistyksiä



Kansallinen kaupunkipuisto tavoitteeksi

• Todettiin, että vain lakiin perustuva kansallinen 
kaupunkipuisto takaa tarpeeksi vahvan statuksen 
siihen kuuluville alueille, 

• Puiston perustajana on oltava kaupunki ja puisto 
on perustettava yhteistyössä kaupunkilaisten 
kanssa

• Liikkeen nimeksi sovittiin KKPH! ja symboliksi 
Helsingin tunnuslintu mustarastas, ja perustettiin

www.kaupunkuisto -nettisivut

http://www.kaupunkuisto/


Logo ja symboli



Kuntalaisaloite 

• Vuonna 2015 pidettiin useita seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia. Sitten tehtiin 
kuntalaisaloite puiston perustamiseksi. Sen 
allekirjoitti 6334 helsinkiläistä ja 970 muuta 
kansalaista, eli yhteensä 7304 allekirjoitusta

• Aloite julkaistiin Laiturilla 10.9.2015 ja 

• Lähetettiin kaupungille 30.11.2015

• Vietiin valtuustolle allekirjoituksineen 
1.12.2015 





Valtuustoaloite

• Kokouksia ja keskusteluja jatkettiin ja Jarmo 
Nieminen teki valtuustoaloitteen kansallisen 
kaupunkipuiston perustamisesta 25.5.2016,  
sen allekirjoitti 54 valtuutettua.

• Valtuustoaloite hyväksyttiin yksimielisesti
vihdoin 22.2.2017.  

• Päätös Kansallisesta kaupunkipuistosta on 
tehtävä kuluvan valtuustokauden aikana. 



Valtuustoaloite:
• ”Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta luodaan 

laaja merellinen ja mantereinen idästä länteen ja 
etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan 
kaupunkipuisto. Sen ytimen muodostavat 
ekologisesti merkittävimmät vihersormet sekä 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristöt. 
Puistokokonaisuudessa saariston ja merenrantojen, 
Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja 
luonnonmetsien sekä keskustakortteleiden ja 
esikaupunkien kulttuuriympäristöt muodostavat 
yhtenäisen verkoston”. 



Perustamisselvitystyö

• Valtuuston hyväksymiskokouksen jälkeen 
kaupunginhallitus päätti 27.2.2017, että 
KKPH:n perustamisselvitystyö on pilottihanke 
Helsingin uudessa osallisuus- ja 
vuorovaikutus –toimintamallissa!

• Perustamisselvityksen tekemiseen nimettiin 
ohjausryhmä ja työryhmä. Työryhmään 
kutsuttiin edustajat myös KKPH!-liikkeestä



KKPH- ohjausryhmä

• Mikko Aho 
• ohjausryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja
• Raimo K. Saarinen 
• maankäyttöjohtaja 
• Esa Nikunen 
• ympäristöjohtaja 
• Tarja Loikkanen-Jormakka
• liikuntajohtaja 
• Tiina Merisalo 
• museonjohtaja,  Helsingin kaupunginmuseo 
• Rikhard Manninen 
• yleiskaavapäällikkö 
• Saila Machere
• yksikön päällikkö, kaupunginkanslia 



KKPH-työryhmä (10 henkilöä)
• Jussi Luomanen 
• työryhmän pj, maisemasuunnittelupäällikkö 
• Raisa Kiljunen-Siirola
• ohjausryhmän sihteeri, maisema-arkkitehti 
• Juha-Pekka Turunen 
• vuorovaikutussuunnittelija 
• Kaarina Heikkonen 
• kaupunkiekologi 
• Hannu Airola 
• projektipäällikkö, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
• Maria Jaakkola 
• yksikön päällikkö 
• Heikki Salmikivi 
• tiimipäällikkö 
• Petri Angelvuo
• ulkoilupäällikkö, ulkoliikuntapalvelut 
• Sari Saresto
• kulttuuriympäristö, kaupunginmuseo 
• Jukka Punamäki
• kehityskoordinaattori, elinkeino-osasto 
• Myös KPPH!-liikkeen edustajat osallistuvat työryhmän kokouksiin.(3-5 henkilöä osallistui)



KKPH!-liikkeen osallistuminen 

• Virallinen aloitus Helsinki-päivänä 12.6.2017 Balderin salissa: 
Alkupamaus –nimellä. Valtuuston kyselytunti 26.10.2017

• Vuosien 2017-2018 osallisuus: 9 työryhmäkokousta, 7 
asiantuntijatyöpajaa, suunnittelutapaamisia, seminaareja, 
ehdotus kaupunkistrategiaan; jossa päätös KKPH:sta tehtävä 
valtuustokauden aikana, apulaispormestarien, 
valtuustoryhmien ja johtavien virkamiesten tapaamisia,

• KKPH! -esitteitä ja kortteja, avoimia kokouksia, joissa mm. 
hahmoteltiin esiselvitysalueen laajuutta; 

• Karttakysely tarkastelualueesta: 1. KKPH!:n alue-esitys, joka 
vastaa valtuustoaloitetta. 2.Tiivis rajaus on virkamiesten esitys 
3. Merellinen rajaus ohjausryhmän ehdotus. Neljäntenä 0-
vaihtoehto; ei perusteta KKPH:ta

• Tavoitettamme kansallisesta kaupunkipuistosta tukee  81 
järjestöä, joista 54 kaupunginosayhdistystä.









Vuoden 2019 toimintaa;

• Valtuustoryhmien yhteistapaaminen Atte Kalevan 
kutsusta 16.1.2019

• Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin NYT! –seminaari 
ja paneeli Oodissa 8.3.2019, paneeliin osallistuneet 
valtuutetut kannattivat laajaa tarkastelualuetta

• Esiselvitysraporttiluonnoksen kommentointi 23.4.2019, 
josta odotamme lopullista versiota vielä nähtäväksi

• Omastadi-esitys pääsi jatkoon: Asukkaiden ja 
kaupunginosien tarinat-nimellä

• Raportin jatkokäsittely: ohjausryhmä, kaupungin johto, 
lautakunnat, valtuusto ??? Toivomme mahdollisimman 
laajaa ja avointa käsittelyä…



Liikkeemme kokemuksia  osallisuudesta

• Alkuun vallitsi innostunut ilmapiiri kokouksissa ja 
työpajoissa ja saimme esittää asiantuntijoita työpajoihin. 

• Syksyllä 2018 ilmapiiri muuttui ja virkamiehet pyrkivät 
systemaattisesti mahdollisimman pieneen 
tarkastelualueeseen. Yllätyksenä karttakyselyyn tuli vielä 
ohjausryhmältä suppea merellinen aluerajaus. Neljäs 
vaihtoehto oli, että KKPH:ta ei tule ollenkaan, vaan 
kaupunki jatkaa viheralueiden hoitoa omin toimin 
(Vistra2).

• Esiselvitysraportti-luonnos oli pettymys ja siinä oli paljon 
korjattavaa.

• Paljon hyviä kokouksia, seminaareja ja materiaalia. 
Mutta, emme ymmärrä laajan tarkastelualueen 
vastustusta!



Annalan huvilan pelastusprojekti



Annalan huvila eli Villa Anneberg

• Kauppias Gustav Otto Waseniuksen rakennuttama Villa 
Anneberg, valmistui 1832 ja siitä kehittyi jo silloin upea 
puutarhakeskus, pihapiirissä 8 suojeltua rakennusta.

• Waseniuksilla huvila oli vuoteen 1928 saakka, jolloin se 
luovutettiin kaupungille, kuuluu Helsinkipuistoon,  
Annalan puisto on toiseksi vanhin puisto Helsingissä.

• Huvila, maisemapuisto ja muotopuutarha rapistuivat 
kunnes v. 1998 kaupungin rakennusviraston 
viherosasto kunnostutti maisemapuiston, 
muotopuutarhan, orangerian ja J-talon, johon 
Hyötykasviyhdistys muutti v. 2000, mutta päärakennus 
jäi vielä vuokralaiskäyttöön.



Annala…

• Kunnostuksen yhteydessä luvattiin (KH-
päätös), että päärakennuksen vapautuessa 
vuokralaisista, siihen sijoitetaan 
puutarhakulttuuritoimintaa. Kun katto vuoti, 
niin asukkaat häädettiin, ja huvila oli tyhjillään 
8 vuotta, onneksi kaupunki korjasi katon! 
Hyötykasviyhdistys on toiminut Annalassa 
vuodesta 2000 lähtien. Odotettiin, että 
saadaan huvila käyttöömme, mutta 



Annala…
• V. 2016 paljastui, että kaupunkisuunnitteluvirasto 

oli tehnyt kaavamuutosluonnoksen huvilalle ja 
kahdelle muulle piharakennukselle. Muutos 
mahdollistaisi rakennusten myynnin yksityisille!

• Perustettiin heti Annalan puolesta –nettiadressi 
ja tulostettiin myös paperiadresseja nimien 
keräykseen, nimiä kertyi lähes 6000

• Hyötykasviyhdistys valitti kaavaluonnoksesta ja 
myös läheiset kaupunginosayhdistykset 
vastustivat sitä.



Annala…

• Myös asiantuntijat vastustivat kaavamuutosta; 
mm. ympäristökeskus ja kaupunginmuseo

• Neuvoteltiin tilakeskuksen ja 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, huvilan 
tulevaisuudesta, ja vain osto tuli kysymykseen

• Onnistuttiin saamaan etuosto-oikeus 
Hyötykasviyhdistyksen perustamalle 
Kiinteistöyhtiö Oy Pro Annebergille

• Otettiin lainaa ja ostettiin huvila velkarahalla 
31.12.2017; kaavaluonnos mitätöitiin v. 2018



Annalan huvila…
• Annalan huvilan ystävät –yhdistys kerää rahaa 

ostovelkaan ja korjaukseen; 1. oli mesenaatti-
kampanja, nyt teemakahvila sunnuntaisin ja tilojen 
vuokraus myös yksityistilaisuuksiin, Hyvinvoinnin 
tilat -EU-hanke toimii huvilassa v. 2020 loppuun, 
runsaasti yhteistyötä Metropolian ja Aalto-yliopiston 
kanssa, ammattikoululaiset ovat tehneet maalausta 
ym. oppilastöinä ja nyt on edessä isommat 
korjaukset…

• Hyötykasviyhdistys on edistänyt kaupunkiviljelyä jo 
40 vuotta, yhteisenä tavoitteena on nyt kehittää 
Annalasta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä 
puutarhakulttuurin keskus! 



Annalan kurssit ja tapahtumat
ovat suosittuja!



Omastadi-hanke: Luontoelämyspolku Annalan 
tammimetsään! pääsi jatkoon…



Tervetuloa Annalaan!
Tiedot tapahtumista;

www.annalanhuvila.fi,  www.hyotykasviyhdistys.fi

http://www.annalanhuvila.fi/

