Ideakortti 18 – Kaupunkipuistot
Kansallinen kaupunkipuisto on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on
sitoutunut. Kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua
kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.
Niiden perustaminen on ollut mahdollista vuodesta 2000, ja tällä hetkellä Suomessa on
kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa: Forssassa, Hangossa, Heinolassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Porissa, Porvoossa ja Turussa. Perustamisesta päättää ympäristöministeriö kuntien hakemusten perusteella.

”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen tai kulttuuri- tai luonnonmaiseman
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten,
sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi voidaan perustaa kaupunkipuisto.”
Maankäyttö- ja rakennuslaki 68 §

Kaupunkipuistot yhdistävät kulttuuri- ja luontoympäristöä. Maisema Porvoon kansallisesta kaupunkipuistosta.
Kuva: Emma Ahtiainen
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Kriteeristö ja ominaispiirteet
Ympäristöministeriö päättää kansallisen kaupunkipuiston statuksesta neljällä kriteerillä: sisältö, laajuus ja eheys, ekologisuus ja jatkuvuus sekä kaupunkikeskeisyys. Sisällön
osalta kaupunkipuistoon tulee kuulua kaupunkiluonnon monipuolisuuden kannalta
tärkeitä luonnonkohteita, kansallisesti tai kaupungillisesti merkittäviä rakennettuja tai
rakentamattomia kulttuuriympäristöjä. Laajuuden ja eheyden suhteen puistojen tulee
olla tarpeeksi suuria ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotta käyttäjä voi halutessaan siirtyä
kaupunginosasta toiseen ilman ajoneuvoa. Eheys tukee myös ekologista näkökantaa,
sillä se luo helpommin viherkäytäviä niin ihmisten kulkemiseen kuin kasvi- ja eläinlajien
siirtymiseen. Lisäksi kaupunkipuistojen pitää nimensä mukaisesti sijoittua ainakin osittain kaupungin keskustaan tai sen läheisyyteen.
Kansallinen kaupunkipuisto koostuu erilaisten
puistojen, kulttuuriympäristöjen ja paikoin
myös vesistöjen sarjasta, jossa tunnelma ja
käyttötarkoitukset muuttuvat puiston alueista
toiseen siirryttäessä. Usein puistot onkin jaettu
ja nimetty ympäristöiltään eri osa-alueisiin,
joiden erityispiirteitä korostetaan kaupunkipuistojen kehittämisessä. Kaupunkipuiston sisäistä yhdistettävyyttä ja saavutettavuutta voi
pitää tärkeinä arviointimääreinä etenkin sen
liikuntaympäristökäytössä. Kevyelle liikenteelle
varatut reittiverkostot tukevat parhaiten puiston käyttöä arki- ja kuntoliikunnassa, ja hyvä
yhteys ydinkeskustaan suosii kaupunkipuiston
valintaa kulkureittinä.

Kaupunkipuistot liikuntakäytössä ja
vetovoimatekijänä
Kaupunkipuistot yhdistävät kulttuuri- ja luontoympäristöä. Jatkuvina alueverkostoina ne
tarjoavat usein erityyppisiä liikuntaympäristöjä
käyttäjille. Tietyt puistonosat voivat profiloitua
vahvemmin urheilualueiksi, kun taas toiset
palvelevat paremmin kokoontumispaikkoina
ja virkistyskäytössä. Toimivasta kaupunkipuistosta hyötyvät kaikenikäiset ja -kuntoiset asukkaat, ja viihtyisyys ilmenee puiston suurena
käyttöasteena. Kaupunkipuistoihin voi sisältyä
sekä luonnonsuojelualueita että rakennettuja
liikuntapaikkoja ja urheilustadioneita, kuten
Paavo Nurmen stadion Turun Urheilupuiston
yhteydessä.

Myös vesistöt voivat kuulua osaksi Kaupunkipuistoja. Taustalla Porvoon
Kokonniemen laskettelukeskuksen rinteet alamäkipyöräilyratana kesäisin.
Kuva: Emma Ahtiainen

Kaupungin tärkeänä roolina on kaupunkipuiston hoidon ja kehittämisen ohessa vastata
alueen tuomisesta käyttäjien tietoisuuteen. Kaupunkipuisto voi oikein markkinoituna
vahvistaa kaupunki-identiteettiä ja toimia vetovoimatekijänä myös paikallistason yli ja
tässä mielessä edistää matkailua. Moni nykyinen kaupunkipuisto esitellään kaupungin
verkkosivuilla, ja esimerkiksi Porin kaupunki hyödyntää puistoa aktiivisesti sosiaalisen
median eri kanavissa. Myös vireillä olevia olevista hankkeista etenkin Helsingin kaupunkipuistoa kampanjoidaan voimakkaasti sosiaalisessa mediassa.
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Kaavoitus ja suunnittelu
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunkipuistoon voidaan sisällyttää alueita, jotka on kaavassa
osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen
kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön. Perustamisen sekä hoito- ja käyttösuunnitelman
hyväksyy ympäristöministeriö. Hyväksyminen edellyttää kaupungin tai kunnan sitoutumista puiston hoitamiseen, säilyttämiseen ja kehittämiseen.
Joidenkin kaupunkipuistojen osalta alueella on edelleen voimassa kaavoja ennen kansallisen kaupunkipuiston käsitteen tuloa maankäyttö- ja rakennuslakiin,
ja näin ollen kaavoituksessa ei ole huomioitu kaupunkipuiston kehittämistä. Kaupunkipuisto-statuksesta kiinnostuneiden kuntien on hyvä ottaa huomioon kaupunkipuistojen kriteerit meneillään olevissa
kaavoitusprosesseissa ja suunnitella maankäyttöä sen
arvojen mukaisesti. Toteutuneita kaupunkipuistohankkeita on joissain tapauksissa valmisteltu omina projekteinaan kaavoituksen yhteydessä.
Kaupunkipuistoja kehitetään niiden arvojen pohjalta
laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti,
mikä edesauttaa sitä, että alueet jäävät tehokkaan
rakentamisen ulkopuolelle ja niiden merkitys viherympäristöinä säilyy. Toisaalta hoito- ja käyttösuunnitelma parantaa käytettävyyttä, koska kehittämiseen
liittyvä infrastruktuuri tukee virkistyskäyttöä ja houkuttelee ihmisiä kaupunkipuistoon. Vähimmässä määrin
se tarkoittaa esimerkiksi penkkien lisäämistä levähdyspaikoiksi riittävien etäisyyksien päähän toisistaan. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämisen yhteydessä
kehitystarpeita on hyvä kartoittaa käyttäjäkyselyillä,
mikä lisää samalla tietoisuutta kaupunkipuistosta.

Pyöräreitti keskellä Turun Ruissalon vehreyttä.
Kuva: Reetta Lehtiranta

Esimerkkejä kansallisista kaupunkipuistoista

Turun kansallinen kaupunkipuisto
Turun kansallinen kaupunkipuisto perustettiin kuudentena Suomeen vuonna 2013. Puiston asema perustuu kaupungin historiaan Suomen vanhimpana ja Itämeren yhdistävänä
kaupunkina sekä hallinnon, kirkon, tieteen, kaupan ja teollisuuden keskuksena. Puistoalue käsittää pinta-alaltaan noin 2200 hehtaaria, josta hieman alle puolet on vesistöä.
Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa kaupunkipuistoalue on jaettu profiileiltaan kolmeen eri osa-alueeseen: Ruissaloon, keskustaan ja jokilaaksojen kyläalueeseen.
Ruissalon saari ja sitä ympäröivät vesialueet kattavat suurimman osan Turun kaupunkipuistosta. Ruissalo on luontoarvoiltaan merkittävää ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta
aluetta, joka parhaiten tunnetaan vuosittaisesta Ruisrockista. Saaren halkova puistotie
ja merkityt pyöräilyreitit muodostavat verkoston, joka yhdistää muun muassa alueella sijaitsevan uimarannan, leirintäalueen, golf-kentän, pienvenesatamat, luontopolut,
kylpylähotellin sekä kasvitieteellisen puutarhan. Ruissalo profiloituu ydinkeskustan
läheisenä virkistysalueena, ja alueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet rajoittavat sen
toiminnallista käyttöä.
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Turun kansallinen kaupunkipuisto osa-alueittain.
Kuva: Reetta Lehtiranta.

Kaupunkipuiston yhdistävä ydin on keskustan läpi kulkeva
Aurajokivarsi puistoineen ja arvokortteleineen. Aurajoen
ympäristössä yhdistyvät asukkaiden kohtaamispaikka, läpikulkualue sekä jokirannan virkistyskäyttö. Suurin osa jokivarren reitistöä on kevyen liikenteen väylää ja joen ylityskin
on huomioitu kahdella kevyen liikenteen sillalla. Urheilu- ja
Kupittaanpuisto ovat keskusta-alueeseen liittyviä liikuntaympäristöjä, joissa painottuvat sekä kuntoliikuntakäyttö
että kilpaurheilun suorituspaikat.
Jokilaakson kylien erityisarvo on säilyneessä maaseudun kulttuurimaisemassa. Alueen muodostavat Aurajoen ja Vähäjoen
varsien laaksot Kuralan historialliseen kylään saakka. Ulkoilureittien varsilla sijaitsee muinaismuistokohteita sekä ekologisesti arvokkaita luontotyyppejä. Alueen merkitys osana kaupunkipuistoa onkin maisemallinen virkistysarvo, jota hoito- ja
käyttösuunnitelmassa pyritään säilyttämään ja edistämään.

Kupittaanpuiston pump track -radan vauhdikasta menoa.
				
Kuva: Reetta Lehtiranta
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Porvoon kansallinen kaupunkipuisto
Järjestyksessään viides kansallinen kaupunkipuisto perustettiin
Porvooseen 18.5.2010. Kaupunkipuiston maapinta-ala on hieman
yli 1100 hehtaaria ja vesialueita siihen kuuluu yli 1000 hehtaaria.
Alue sijaitsee Porvoonjokisuun alueella, joka jatkuu Vanhasta Porvoosta noin 10 kilometriä etelään jokisuistoa pitkin myös saaristoon ja laajenee 8 kilometriä itään.
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto sai alkunsa asukkaan aloitteesta jo ennen kuin puistojen perustamiseen liittyvää lakia oli hyväksytty. Aloite tuli esille kaupungin yleiskaavatyön ollessa käynnissä,
joten kaupunkipuiston mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja oli helppo
tutkia samassa yhteydessä. Kaupunkipuistohaku vietiin loppuun
kuitenkin omana projektina. Aloitteen tekemisestä perustamispäätökseen kesti lopulta 10 vuotta. Hanke sisälsi alueen yli 200 eri
maanomistajan suostumuksen kaupunkipuiston toteuttamiseksi.
Liikunta- ja virkistyskäytössä kaupunkipuiston ominaisuuksina erottuvat vesi, metsäinen luonto sekä korkeusvaihtelut. Meri ja Porvoonjoen suisto tarjoavat olosuhteet esimerkiksi uintiin, kalastuksen, veneilyyn, melontaan, vesijetteilyyn ja sup-lautailuun. Lukuisat
maastoreitit palvelevat vaellusta, lenkkeilyä ja pyöräilyä sekä paikallisena erikoisuutena aasiretkeilyä. Mahdollisuus on järjestetty
myös opastetuille maisema- ja sienestyskierroksille. Kaupunkipuistossa on mahdollisuus lasketteluun Kokonniemen laskettelukeskuksessa. Kesäisin rinteitä ja hissejä käytetään alamäkipyöräilyssä.
Porvoon kaupunkipuisto korostaa myös kaupungin perinteitä, sillä
kaupunkipuistoalue kattaa useita kulttuurihistoriallisia kohteita ja
merkittyjä kulkureittejä on teemoitettu paikallisen historian mukaisesti.

Luonnonsuojelualueet ovat tärkeä osa kaupunkipuistoja, mutta samalla ne rajoittavat alueen
liikunnallista käyttöä. Kuva: Emma Ahtiainen

Kaupunkipuistot eivät ole ainoastaan ihmisiä varten.
Koirapuisto Porvoossa. Kuva: Emma Ahtiainen

Tulevaisuuden kehityssuunnitelmat ovat nähtävillä kaupunkipuiston sivustolla laajana hoito- ja käyttösuunnitelmana. Vuosina
2015–2016 suunnitelmaa varten tuotetussa käyttäjäkyselyssä
nousivat puiston parannusehdotuksissa esiin muun muassa pyöräilyreittien yhdistämistä sujuvammaksi ja etenkin työmatkoja koskevien pyöräilyreittien ohjaaminen viherympäristön kautta. Lisäksi
reittimerkintöihin, valaistukseen sekä latureittien erottumiseen
toivottiin parannuksia.
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Lisätietoa
Forssan kansallinen kaupunkipuisto http://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kadut-ja-puistot/

puistot-ja-yleiset-alueet/kansallinen-kaupunkipuisto/
Hangon kansallinen kaupunkipuisto https://www.hanko.fi/palvelut/kaavoitus_ja_maankaytto/kansallinen_kaupunkipuisto
Heinolan kansallinen kaupunkipuisto https://www.heinola.fi/kansallinen-kaupunkipuisto
Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto http://www.hameenlinna.fi/kansallinenkaupunkipuisto/
Kotkan kansallinen kaupunkipuistohttp://www.kotka.fi/asukkaalle/puistot_ja_viheralueet/puistojen_kotkassa_tapahtuu/kansallinen_kaupunkipuisto
Porin kansallinen kaupunkipuisto https://www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu/porinkansallinenkaupunkipuisto.html
Porvoon kansallinen kaupunkipuisto http://www.porvoo.fi/porvoon-kansallinen-kaupunkipuisto
Turun kansallinen kaupunkipuisto http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/ulkoilualueet/puistot/turun-kansallinenkaupunkipuisto
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen verkkosivut http://www.kaupunkipuisto.fi/
Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
Porin kansallisen kaupunkipuiston Facebook-sivut http://www.facebook.com/porinkansallinenkaupunkipuisto/
Ympäristöministeriön esittely Suomen kansallisista kaupunkipuistoista http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_mon-

imuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot

Ideakortti on julkaistu verkossa osoitteessa: http://www.liikuntakaavoitus.fi/ideakortit.
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