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Diplomityön tavoitteena on määritellä Helsingin julkisille puis-
toille uusia resursointi- ja rahoituskeinoja, joiden avulla puistoista 
voidaan tulevaisuudessa muodostaa entistä monipuolisempia koh-
taamispaikkoja ja julkisia, toiminnallisia olohuoneita. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana puistojen rahoitus on laskenut merkit-
tävästi niin ylläpidossa, kuin rakentamisessa. Kuitenkin kaupun-
gin kaavoitusta ohjaavat ohjelmat (Helsingin kaupungin strategia-
ohjelma 2013-2016, Kotikaupunkina Helsinki -asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012, sekä yleiskaavaehdotus 
6.10.2015) edellyttävät puistojen olevan vetovoimaisia, laadukkaita 
ja viihtyisiä kaupunkikulttuurin kohtaamispaikkoja. 

Diplomityö koostuu teoriaosasta, benchmarking-arvioinnista ja 
konseptisuunnitelmista. Teoriaosion ensimmäisessä luvussa käsitel-
lään kirjallisuuskatsauksen kautta Helsingin puistoja koskevia ta-
voitteita ja tavoitteiden toteutumista. Toisessa luvussa tutustutaan 
Helsingin puistokulttuuriin eri aikakausina ja tutkitaan suunnitte-
lunäkökulmia puistojen kehittämiselle muun muassa laadun mää-
rittelyn kautta. Kolmas luku avaa benchmarking-arvioinnin avulla 
käsitystä siitä, millaisia eri keinoja voidaan kehittää puistojen rahoi-
tukseen ja resursointiin julkisen rahoituksen rinnalle. Työssä kuva-
taan resursoinnin keinona kumppanuusmalleja, joissa puistolle on 
kehitetty omaa toimintaa tai koko puiston operointia hallinnoiva 
organisaatio. Lisäksi työssä tarkastellaan kunnan julkisen rahoituk-
sen lisäksi kootun julkisen rahoituksen, puiston omien tulonlähtei-
den, vapaaehtoisten aluemaksujen, sekä kansalaisten osallistamisen 
keinoja. Keinojen soveltuvuutta Helsinkiin analysoidaan tapausesi-
merkkien avulla. 

Työssä luodaan benchmarking-arvioinnin pohjalta kaksi kump-
panuusmalleja ja rahoituksen keinoja toimeenpanevaa konseptia. 
Konseptit tutkivat kaupungin omaa puistokoordinaattorin virkaa 
ja puistokohtaista organisaatiota Töölönlahden ja Kaisaniemen 
puistojen alueille. Konseptit osoittavat, että puistokoordinaattori ja 
puistokohtainen organisaatio voivat edesauttaa lisäresursseja.

Työn lopussa on listattu keskeiset näkökulmat uusien resursointi- ja 
rahoituskeinojen kehittämiseen. Paikat, jotka kutsuvat viettämään 
aikaa, syntyvät parhaiten yhteistyöllä. Yhteistyön avulla voidaan 
vahvistaa yhteistä tahtotilaa ja synnyttää lisäresursseja puiston ope-
rointiin ja kehittämiseen. Puistot voidaan sitoa myös osaksi laajem-
paa kokonaisuutta, esimerkiksi edistämään kaupunkikulttuurin 
alueiden kehittämistä tai alueellista identiteettiä. Puistojen vah-
vempi sitominen kaupungin strategiaohjelmaan vahvistaisi myös 
puistojen yleistä tahtotilaa, mahdollistaen lisäresursseja. Koska 
nykyresurssein kaupungin tavoitteet puistoista eivät toteudu, anta-
vat työssä esitetyt rahoituksen ja kumppanuusmallien keinot hyviä 
suuntaviivoja uusille kehitysmahdollisuuksille.
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The aim of the master’s thesis is to survey the possibilities of 
resourcing and funding of the  public parks of Helsinki to encourage 
developments towards comprehensive meeting points and public 
living rooms. During the past ten years, the financing of public 
parks has significantly decreased in maintenance and construction. 
Nevertheless, the programs that control the planning (The City of 
Helsinki Strategy Programme 2013-2016, Home City Helsinki 
– land use and housing program 2012 and City Plan proposal 
6.10.2015) require parks to be attractive, high-quality and pleasant 
meeting points for urban culture. 

The thesis consists of a theoretical section, a section on benchmarking 
evaluation and detailed concept studies. The first chapter of the 
theory section examines the prospective goals of Helsinki regarding 
public parks. The second chapter is an introduction to the use 
of public spaces in different eras, and it investigates the different 
aspects for planning by quality assurance. 

The third chapter comprises benchmarking evaluation of different 
ways to finance and resource public parks. As new resources, the 
chapter analyses four case studies about organizational partnerships 
for parks. In addition, the study inspects ways to finance public 
parks, including traditional local authority funding, multi-agency 
public sector funding, taxation initiatives, income-generating 
opportunities and voluntary sector involvement.  The application 
of the models is analyzed through case examples. 

As a conclusion, the study introduces two new concept ideas. These 
ideas include a public space coordinator and a park-organization 
for Töölönlahti and Kaisaniemi park areas. The concept ideas show 
that the public space coordinator and the park organization can 
contribute new resources. 

The thesis lists key aspects for the development of new resources 
to finance parks. Outdoor park “living rooms” are collaboratively 
created, thereby resulting in further resources to operate and develop 
parks.  Concept models indicate that Helsinki can cooperate with the 
residents through crossing borders between different organizations. 
Parks can also be bound into larger concepts, for instance to help 
promote areas of city culture and areal identity. Tying parks more 
closely to the City Strategy program would strengthen the common 
urge to create new resourcing. With the current resources, the city 
does not meet the requirements for public parks. There for the 
strategies that are identified in the thesis provide good guidelines 
for new opportunities of financing and forming partnerships for 
public parks. 

ABSTRACT 

Author: Veera Tolvanen
Major subject: Landscape Design and Construction
Title of Thesis: Future urban livingrooms in parks - new ways to finance parks in Helsinki
Academic Chair: Landscape Design and Construction, MA-94
Supervisor: Emilia Weckman / Professor Jyrki Sinkkilä
Instructor: Landscape Architect Pia Kuusiniemi, MARK
Pages: 101
Keywords: Park finance, partnership, landscape design, Helsinki 
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KÄSITTEITÄ

Puistoa tutkitaan tässä työssä erityisesti olohuonemaisena tilana, 
jonne ihmiset haluavat kokoontua ja missä he haluavat viettää ai-
kaa. Olohuonemainen puisto houkuttelee ihmisiä toimimaan so-
siaalisesti. Puistolla tarkoitetaan tässä työssä yleisesti kaupunkiseu-
tujen vihreää, kaikille avointa ja julkista infrastruktuuria. Puistolle 
on yleisesti tyypillistä hoidetut viheralueet, penkit, valaistus, istu-
tukset ja kasvillisuus. Tässä työssä tarkastellaan kuitenkin kaupun-
ginosapuistojen, historiallisten keskuspuistojen ja puistikoiden, 
sekä lähipuistojen lisäksi puistomaisia alueita juuri olohuonemai-
sista lähtökohdista, mistä syystä mm. varsinaiset puistoksi kaavoit-
tamattomat alueet, kuten Kalasataman väliaikainen Konttiaukio, 
sekä Hernesaaren rannan kaavoittamaton alue uusine projekteineen 
ovat olennainen osa työtä. Työstä on rajattu kuitenkin ulkopuolel-
le varsinaiset urheilupuistot, leikkipuistot ja teemapuistot. Ei ole 
kuitenkaan poissuljettua, etteikö työssä esitetyt ideat toimisi myös 
näissä kyseisissä puistoissa. Kaupunkiluonto kattaa yleiskäsitteenä 
kaupunkiympäristöjen luonnonelementeistä muodostuvat osat (Vi-
herKARA 30/2013).

Puistokulttuurilla tarkoitetaan tässä työssä ihmisten toimintaa 
puistoissa. Termi eroaa kaupunkikulttuurin käsitteestä siten, että se 
korostaa puistoissa tai puistomaisessa ympäristössä tapahtuvaa toi-
mintaa. Kaupunkikulttuuri voi tarkoittaa kaikenlaista toimintaa 
kaupungeissa. Tässä työssä sillä viitataan ennen kaikkea kansalaisten 
omaan aktiivisuuteen ottaa osaa oman ympäristönsä muokkaami-
seen. Maailmalla yleistynyt kaupunkien julkisten tilojen elävöittä-
minen ja yhteisöllisyyden sekä ihmisten kohtaamisen lisääntyminen 
on myös jalkautunut Suomeen (Jyrkäs & Luoto 2014 s.17). Julkisessa 
kaupunkitilassa tämä on johtanut ennen kaikkea uuden omaehtoi-
sen kaupunkikulttuurin käynnistymiseen (Onnela 2013 s.7). Yhtenä 
tärkeänä mahdollistajana on pidetty sosiaalista mediaa, joka on aut-
tanut samanmielisiä toimijoita löytämään toisensa ja kokoamaan 
voimansa ruohonjuuritason liikehdinnässä (Niinikoski & Välikangas 
2012).  

Resurssi on taloudellinen, inhimillinen tai sosiaalinen voimavara, 
jolla yrittäjyys käynnistyy ja kehittyy (Aldrich & Martinez, 2011).  Re-
sursseilla halutaan kiinnittää huomiota aineellisten ja taloudellisten 
rahoituskeinojen lisäksi aineettomiin keinoihin ja voimavaroihin. 
Resurssien tarkastelulla pyritään identifioimaan toimintamalleja, 
jotka mahdollistavat uusia voimavaroja. Tässä työssä tutustutaan 
erityisesti kumppanuus-toimintamalleihin. 

Kumppanuus (englanniksi partnership) käsitteellä on monia mer-
kityksiä käyttöyhteydestä riippuen ja tässä työssä termiä käsitel-
lään joustavasti. Sitä käytetään julkisten puistojen yhteydessä tar-
koittaen niin organisaationallista kumppanuusrakennetta, kuin 
pienimuotoisempaa kumppanuutta esimerkiksi puiston hoidossa 
ja kunnossapidossa. Ulkomailla on käytetty julkinen-yksityinen 
-kumppanuuden (Private-public-partnership) toimintamallia mm. 
Central Parkissa ja monissa muissa puistoissa. Kumppanuutta on 
varsinaisesti julkisissa puistoissa hyödynnetty Suomessa lähinnä ur-
heilupuistoissa, joissa seura pitää huolen esimerkiksi urheilukentän 
kunnossapidosta. Suomessa kaupunkisuunnittelussa on puhuttu 
ns. kumppanuuskaavoituksesta, minkä tavoitteena on saada kun-
nan suunnitteluelinten ja yritysten suunnittelijoiden yhteistyö 
liikkeelle jo asemakaavan valmisteluvaiheessa (Nykänen  2007). Ylei-
semmin Suomessa kumppanuus-termi on yhdistetty kunnan ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden väliseen yhteistyöhön, joka on 
laaja-alaisesti resursseja hyödyntävää kumppanuutta. Lisäksi termil-
lä viitataan kuntien ja yritysten välisiin sopimuksiin, jotka ovat joko 
pitkäjänteisiä ja yhteistyön molemminpuolista hyötyä korostavaa 
kumppanuutta tai teknisesti määritelty sopimuspohjainen kump-
panuus (Haveri & Anttiroiko 2009). 

Private-public-partnership on yksi kumppanuusmuoto. Termi 
otettiin käyttöön hallitusten rahoituspaineiden myötä, kun tarvit-
tiin yhteistyömalli, missä ”kaikki hyötyvät”. Mallin osapuolet ovat 
julkinen sektori, yksityinen sektori ja tämän myötä koko yhteisö 
pitkällä tähtäimellä (Wong 2006). 

Innovaatiolla tarkoitetaan tässä työssä uutta, olennaisesti paran-
neltua uutta puistojen operoinnissa tai rahoituksessa käytettävää 
keinoa. Innovaatio on taloudellisesti hyödyllinen palvelu, tuote 
tai prosessi. Ne ovat jaettavissa kahteen luokkaan: mullistavat in-
novaatiot ja vähittäisin muutoksin syntyvät innovaatiot. Nykyisten 
toimintamallien ja palveluiden parannukset ovat vähittäin syntyviä 
innovaatioita, kun taas mullistavat innovaatiot luovat uusia mark-
kinoita ja pakottavat muuttamaan koko ajattelua (inno-vointi.fi). Työ 
tarkastelee innovaatioita etsimällä niin parannuksia kuin mullista-
via, ja uusia keinoja. 

Visio viittaa näkemiseen. Se on seudun toimijoiden jakama näke-
mys ja tahdonilmaus siitä, mitä kohti pyritään (Demos 2008). Stra-
tegia käsittää tässä työssä tarkoituksellista suunnitelmaa tulevai-
suudesta, sekä liiketalouden strategiaa (Mintzberg 1994). Helsingin 
kaupungin strategiaohjelma sisältää kaupungin keskeiset tavoitteet 
ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toimenpiteet valtuustokau-
delle. 
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Kuva 1. Puistojen vaikuttavuus. Puistot vaikuttavat laajasti ympäristöön ja terveyteen, kuin myös talouteen ja ihmisten ylei-
seen hyvinvointiin. Kaavio: mukaillen Greenspace Scotland, Health Impact Assessment of Greenspace, 2008.
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ESIPUHE 

Työn lähtökohtana on ollut kiinnostukseni tutkia onnistuneiden 
puistoprojektien taustoja Suomessa ja maailmalla, ja selvittää nii-
den taustavoimia: miten joihinkin puistoihin on selvästi keskivertoa 
enemmän onnistuttu panostamaan kasvillisuudessa, muotokielessä, 
taiteessa, erityisvalaistuksessa, toiminnallisuudessa, tai muissa puis-
toelementeissä. Onnistuneiden projektien taustalla on saattanut 
vaikuttaa jokin erityisraha, teemavuosi tai tapahtuma. Kaupungilla 
on saattanut olla erityisen onnistunut organisaatio tai strategia pro-
jektin eteenpäin viemisessä. Kyseessä on voinut olla vahva poliitti-
nen tahtotila kehittää juuri yhtä tiettyä puistoa tai koko kaupungin 
puistoja. 

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun yrittäjyyden opinnot 
antoivat hyviä lähtökohtia pohtia puistojen asemaa kaupungin 
taloudessa. Opintojen myötä omaksuin liiketalouden ja rahoituksen 
perusasioita, joiden avulla oli helpompi lähestyä myös puistojen 
rahoitusta. Vaikka maisema-arkkitehtuuri on usein suoraan 
sidoksissa talouteen ja politiikkaan, näitä asioita ei suoranaisesti 
käsitellä opinnoissa. Puistojen rahoitus on kuitenkin tiedostettu 
ongelma niin Suomessa kuin ulkomailla. Etenkin puistojen 
ylläpidon rahoitus on suuri kansainvälinen haaste. Tutkimieni 
onnistuneiden projektien taustalta löytyi monessa tapauksessa jokin 
erityinen keino löytää puiston kehittämiseen, rakentamiseen tai 
operoimiseen lisävoimia erilaisten rahoituskanavien kautta. Minut 
yllätti se, kuinka paljon materiaalia puistojen rahoituksesta löytyi 
erityisesti Englannista ja Yhdysvalloista. Pian löysin paljon erilaisia 
tutkimuksia ja raportteja puistojen rahoittamisen ja operoinnin 
hyvistä käytännöistä. Huomasin laajan aineiston toistuvaksi 
kuvioksi erilaiset yhteistyön muodot niin kunnan eri virastojen ja 
toimijoiden, paikallisten toimijoiden, kuin yritysten ja yhteisöjen 
välillä. Juuri yhteistyön avulla oli voitu myös etsiä uusia kanavia 
rahoitukseen. 

Kävin puhumassa Helsingin kaupungin rakennusvirastossa aihees-
tani. Vierailun aikana selvisi että vuonna 2004 puistojen sponsori-
rahoituksen soveltamisesta oli tehty selvitys ”Rahoitusyhteistyön stra-
tegia ja toimintamalli Helsingin kaupungin yhteisille alueille.” Lisäksi 
yritysyhteistyötä oli testattu haravointitalkoissa ja sponsoroitujen 
runopenkkien muodossa. Selvitys ei kuitenkaan ollut edennyt pi-
demmälle rakennusviraston käytäntöihin. Varsinaisesti puistojen 
mahdollisia rahoituksen keinoja ei rakennusviraston selvityksen li-
säksi varsinaisesti ole tutkittu Suomessa. Kuntaliitto on kuitenkin 
tutkinut kuntien teknisen toimen uudistamista hankkeessa ”Huo-
mispäivän infrastruktuuri” (2012). Kyseinen hanke antoi hyvän kat-
sauksen kunnan toimintamallien uudistamisen mahdollisuuksista. 

Työni aikana vierailin Hollannissa Euroopan maisema-arkkiteh-
tiopiskelijapäivillä. Meillä oli mahdollisuus vierailla toimistossa, 
joka oli onnistunut joukkorahoittamaan kevyenliikenteen sillan 
ja puistoalueen. Toimiston arkkitehti kertoi, että he tekevät pieniä 
”aktivistiprojekteja” suurten, tavallisempien projektien rinnalla. Si-
ten toiminnassa pysyy mielenkiinto, ja pääsee konkreettisesti vai-
kuttamaan kaupungin yhteisöllisyyteen. Projekti vahvisti uskoani 
siihen, että tarvitaan innovatiivisia vaikuttamisen keinoja, eivätkä 
keinot aina tule kaupungin omista rakenteista. Luovat ihmiset, ark-
kitehdit ja suunnittelijat voivat kanavoida muutoksenhalunsa pa-
remmasta ympäristöstä käytäntöön. Tämä vaatii ideoiden tuomista 
julki sekä aktiivista yhteistyötä kaupungin kanssa.  

Päätin keskittyä työssäni tarkastelemaan erilaisia puistojen rahoitus 
ja resursointivaihtoehtoja. Resursoinnilla tarkoitetaan taloudellisia 
ja henkilöstöllisiä voimavaroja. Havaitsin pian löytyväni ratkaisuja 
resursoinnin ongelmiin kumppanuusmalleista, joissa puistoja ope-
roi kumppaniorganisaatio. Halusin tutkia resursoinnin ja rahoituk-
sen malleja erityisesti siltä kannalta, miten niillä voidaan vaikuttaa 
puistojen maisema-arkkitehtoniseen ja toiminnalliseen laatuun. 
Tästä syystä keskityin työssäni erityisesti monia ihmisiä aktivoiviin 
puistoihin, jotka ovat ”koko kansan olohuoneita”. Minua myös 
kiinnosti selvittää, millaista yritysyhteistyötä puistoihin olisi ke-
hitettävissä siten, ettei puiston luonne mainoksista vapaana tilana 
muuttuisi. 

Lisäsin tuntemustani puistojen kumppanuussuhteista yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä lukemalla lukuisia raportteja private-pub-
lic-parnership –malleista, ja katsomalla useita YouTube –luentoja 
aiheen tiimoilta mm. Harvardin yliopiston sivuilta. Monista puis-
tokohteista oli omia esittelyvideoita ja historiallisia katsauksia Inter-
netissä. Luentojen ja raporttien avulla aloin hahmottaa Helsinkiin 
sovellettavia toimintamalleja.

Mitä enemmän tutkin erilaisia puistoja ympäri maailmaa, minulle 
varmistui käsitys siitä, että puistot voivat olla aktiivisesti kehitet-
täviä, palveluita tarjoavia sosiaalisia kohtaamispaikkoja. Useat tut-
kimani esimerkkitapaukset olivat ympärivuotisesti ohjelmoituja, 
elämyksiä ja aktiviteetteja tarjoavia puistoja. Tämä vahvisti ajatusta 
olohuonemaisista, toiminnallisista puistoista. 

Korostan työssä poliittista tahtotilaa ja visiota, koska havaitsin nii-
den löytyvän onnistuneiden projektien taustalta. Maisema-arkki-
tehdit tai päättäjät ovat useassa tapauksessa olleet hyviä myymään 
ideoitaan, ja saaneet pitkäjänteisellä työllä vakuutettua myös päät-
täjät lähtemään mukaan projekteihinsa. Työssä esiteltyjä keinoja ja 
konsepti-ideoita voidaan kokeilla Helsingissä esimerkiksi pieninä 
prototyyppeinä, joiden avulla uusia toimintamalleja voidaan jalos-
taa ja kehittää. 

Toivon, että työni antaa lukijalleen ripauksen sitä innostuneisuut-
ta, mitä itse koin tutkiessani projektien taustoja. Toivon myös, että 
työ herättää ajatuksia ideoiden soveltamisesta eri kaupungeissa, sekä 
poikii jatkoideoita suunnitteluun niin kaupungin, kuin yksittäisen 
suunnittelijan tasolla. 
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Kuva 6. Hernesaaren ranta, Helsinki Kuva 7. Victoria Business Improvement District, 
Lontoo, Iso-Britannia

Kuva 2. Central Park, New York, Yhdysvallat

Kuva 5. High Line, New York, Yhdysvallat

Kuva 3. Bryant Park, New York, Yhdysvallat

Kuva 4. Kungsträdgården, Tukholma, Ruotsi

Kuva 8. Jäärata, Helsinki

Kaupallisia ”olohuoneita”

Lisäksi on erilaisia kaupallisia olohuo-
neita. Ne ovat syntyneet yrittäjäläh-
töisesti, kuten esimerkiksi Helsingin 
rannoille perustettu Hernesaaren ranta. 
Kaupallisilla alueilla on voitu kehittää 
puistoja myös erityisillä aluemaksuilla, 
kuten Victoria Business Improvement 
Districtin tapauksessa Lontoossa.

Aktiivisesti kehitettäviä 
”kaupunkiolohuoneita”
 joissa on puiston oma 
tuottajaorganisaatio

Osa puistoista on aktiivisesti kehitet-
täviä, palveluita tarjoavia sosiaalisia 
kohtaamispaikkoja. Tällainen on esi-
merkiksi yksi kopioiduimmista puis-
to-organisaatiomalleista, Central Park, 
jota operoi kaupungin kumppanina 
Central Park Conservancy.

Työssä käytettyjä hyväksi havaittuja esimerkkejä kohtaamispaikoista ja toiminnallisista 
”olohuoneista” puistoissa ja kaupunkitiloissa 
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Kuva 11. Kalasataman konttiaukio, Helsinki

Kuva 15. Myyrmäenmonttu, Vantaa

Kuva 9. Plug ’n’ play Park, Kööpenhamina, Tanska

Kuva 12. Cody Dock, Lontoo, Iso-Britannia

Kuva 10. Luchtsingel silta ja puistoympäristö, 
Rotterdam, Hollanti

Kuva 16. Katariinan Meripuisto, Kotka Kuva 17. Tapio Wirkkalan puisto, Arabia, Helsinki

Muita erityisiä ”olohuoneita” 

Osa puistoista ovat muutoin toiminnal-
lisuudeltaan erityisiä olohuoneita, kuten 
Kotkan palkitut ja toiminnalliset puistot 
ja Tapio Wirkkalan taidepuisto Arabian-
rannassa. 

Kaupunkilaislähtöisiä 
”olohuoneita”

Osa puistoista on kaupunkilaislähtöisiä 
olohuoneita. Ne voivat olla joko kau-
punkilaisten ylläpitämiä puistoja, joita 
on suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa, kuten Kööpenhaminalainen 
Plug ’n’ play. Tai sitten ne voivat olla 
kaupunkilaisten itse kehittämiä alueita, 
kuten pienen mittakaavan vantaalainen 
esimerkki Myyrmäenmonttu. Vaikka 
Myyrmäenmonttu ja muut suomalaiset 
kaupunkilaislähtöiset ”olohuoneet” eivät 
varsinaisesti ole kaavamerkiltään puisto-
ja, ne toimivat puistomaisina olohuone-
tiloina. 

Kuva 14. Syötävä Arabianranta, Arabia, HelsinkiKuva 13. Kaupunkiviljelypuutarha Kääntöpöytä, 
Pasila, Helsinki
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Työn tausta

Puistot ovat tärkeä osa kaupunkilaisten elinympäristöä ja sosiaa-
lista elämää. Ne ovat ”ympäri vuoden elämyksiä tarjoavia yhteisiä 
olohuoneita” (hel.fi 2015), yleiskaavaehdotuksen (2015) visiossa ”laa-
dukkaita ja toiminnallisesti monipuolisia, julkisia ulkotiloja”, sekä 
”tiivistyvässä kaupunkirakenteessa entistä tärkeämpiä.” Visio 2050 
kaupunkikaavan mukaan (2013) ”Tulevaisuudessa, vuonna 2050 ih-
miset kerääntyvät julkisille paikoille järjestämään omia tapahtumiaan, 
tapaamaan toisiaan, viettämään aikaa ja tekemään työtä vuodenajasta 
ja vuorokauden ajasta riippumatta”. Puistoihin halutaan nyt entistä 
enemmän ihmisiä, tekemistä ja tapahtumia. Kaupunkilaisten itse 
järjestämät tapahtumat, kuten kaupunginosajuhlat ja erilaiset tee-
mapäivät ovat yleistyneet puistoissa. Kaupungin strategiaohjelman 
2013-2016 mukaan ”elävä ja uudistuva kaupunkikulttuuri vahvistaa 
merkittävästi Helsingin vetovoimaa. Helsinki on hauska ja toimiva 
tapahtumakaupunki, jossa on tilaa erilaisten tapahtumien järjestämi-
selle, ja jossa tapahtumajärjestäminen on mutkatonta ja joustavaa”. 
Puistoihin on tullut myös lisää liiketoimintaa, kuten liikkuvia 
myyntikojuja. Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013-2016 
”Merellinen Helsinki” -teeman mukaan rantoja halutaan aktivoida, 
ja tästä syystä kaupunki on myöntänyt entistä enemmän uusia lupia 
rakentaa yleisille rantojen alueille julkisia saunoja ja toimitiloja. 

Puistojen ylläpidon ja kunnostuksen resursseissa näkyy, että monet 
puistojen ja puistoluonnon tarjoamat hyödyt kaupunkiympäristön 
laatuun, ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, sekä niiden sosiaa-
linen vaikutus jäävät kaupungin tavoitteista huolimatta investoin-
neissa vähälle huomiolle. Lisääntynyt käyttö lisää puhtaanapito-
tarvetta ja kuluttaa puistoja entistä enemmän, vaikka Helsingin 
kaupungin asettamat resurssit puistojen ylläpitoon, kunnostukseen 
ja rakentamiseen ovat pysyneet lähestulkoon samana kaupungin ja 
sen puistoalueiden kasvaessa (Ytlk & HKR Toimintasuunnitelma 2015, 
2014). Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitus puistopinta-alaa kohden 
on pienentynyt. Vähenevät resurssit saattavat näkyä puistojen yllä-
pidon heikentymisessä, mikä voi pahimmillaan johtaa asukkaiden 
poismuuttamiseen. 

Työn tarkoitus ja tavoitteet

Tässä diplomityössä etsitään keinoja siihen, miten puistojen laatu 
tulevaisuudessa voidaan taata, vaikka resurssit ovat tällä hetkellä 
pienet. 

Ensisijainen tutkimuskysymys on määritelty seuraavasti: Millaisia 
rahoitus- ja resursointikeinoja Helsingin puistoja koskeviin toiminta-
malleihin on mahdollista kehittää? 

Kysymyksen tarkoituksena on sekä etsiä uusia mahdollisuuksia, että 
luoda uusia toimintamalleja. Työn on tarkoitus selvittää, miten li-
särahoitus ja vaihtoehtoiset resursoinnin keinot voivat tukea puis-
tojen muodostumista entistä paremmiksi julkisiksi olohuoneiksi. 
Tutkimuskysymystä käsitellään kirjallisuuskatsauksen, ulkomaisten 
ja kotimaisten referenssihankkeiden benchmarking-arvioinnin, sekä 
konsepti-ideoiden kautta.

Työn rajaus

Helsinki on valittu kohdekaupungiksi niukkojen puistoihin koh-
distuvien resurssien myötä. Lisäksi toisena merkittävänä seikkana 
valintaan on ollut Helsingin kaupungin strategiaohjelmastasta 
(2013-2016) ilmenevä tahtotila tukea kaupunkikulttuuria, jonka 
tapahtumapaikkana ovat usein puistot. Helsingillä on myös pääkau-
punkiaseman ja turistivirtoijen myötä laaja käyttäjäkunta puistoilla. 

Työn tarkoitus on antaa laaja katsaus julkisten puistojen erilaisiin 
rahoitus- ja resursointikeinoihin, eikä perehtyä vain yhteen esimerk-
kiin. Tästä syystä rahoitus- ja toimintamallien tarkastelu on tehty 
lähinnä Helsingin olosuhteita ajatellen. Yhdysvalloissa, Englannis-
sa ja muissa työssä esiteltyjen projektien maissa on monia Suomen 
olosuhteista poikkeavia järjestelmiä, liittyen varsinkin rahoitukseen 
ja poliittiseen päätöksentekoon. Varsinainen maakohtaisten olosuh-
teiden vertailu on jätetty pois, koska sitä ei voitu tehdä työn rajal-
lisuuden vuoksi. 

Puistojen rahallista ”arvoa” kaupungille on tutkittu useissa tutki-
muksissa (esim. How Much Value Does the City of Philadelphia Receive from 
its Park and Recreation System?, Trust for Public Land 2008), mutta aiheen 
laajuuden takia sitä ei käsitellä tässä diplomityössä. Lisäksi työstä 
on rajattu pois puistojen rahoituksen keinoista kiinteistökehityk-
sen rahoitus siksi, että keinona se soveltuu yleisemmin yksityisille 
tonteille. 

Työn rakenne ja suoritustapa

Tämä diplomityö on soveltava tutkimus, mikä rakentuu kirjalli-
suuskatsaukseen ja benchmarking-arviointiin perustuvasta teoria-
osiosta (luvut 1-3) ja Helsinkiin sijoittuvista konseptisuunnitelmis-
ta (luku 4). 

Teoriaosiossa on tehty kartoitus Helsingin kaupungin puistoi-
hin vaikuttavista strategioista ja eri osa-alueista, kuten puistojen 
rahoituksesta ja hallinnoinnista. Osiossa on tutkittu Helsingin 
puistokulttuuria ennen ja nyt, sekä tarkasteltu puistojen asemaa 
tulevaisuuden kannalta. Varsinainen uusien kumppanuuksien ja ra-
hoituskeinojen benchmarking-arviointi on luvussa 3.

Työn neljäs luku esittelee kaksi konseptia, jotka toimeenpanevat 
kumppanuusmalleja ja rahoituksen keinoja Helsingissä. Työn lo-
pussa esitellään johtopäätökset, jotka ehdottavat jatkokehityssuun-
tia resurssien ja rahoituksen keinoille. 
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Kuva 19. Mahdollisa lisäkeinoja rahoittaa puistoja. 
Työn alussa hahmoteltu kaavio uusien keinojen mahdollisuuksista.   

RAHOITUKSEN 
LISÄKEINOT

RESURSOINNIN
LISÄKEINOT

sponsorointi

aluemaksut

taide

nuorisotoimi

terveys, 
hyvinvointi

ympäristökasvatus

vuokratulot

tapahtumatulot

puiston palvelut

hoitosopimukset

talkoot

järjestöyhteistyö

omat tuotteet

YRITYSYHTEISTYÖ

KAUPUNKILAIS-
YHTEISTYÖ

PUISTON 
OMAT TULOT

KAUPUNGIN 
MUUT ORGANISAATIOT

KUMPPANUUDET

yritystalkoot

lahjoitukset

yrityksen 
lähipuiston

kehittäminen

Puistokummit, kaupunkilaiset:
 hoidon/ylläpidon sopimukset

Tapahtuma-organisaatio: 
tapahtumien koordinointi

Puisto-organisaatio:
- kehittäminen ja operointi
- koordinoidut tapahtumat

- puiston oma talousstrategia
- tuloja vuokrista, aktiviteeteista  

   ja tapahtumista



1.1 PUISTOJEN MERKITYS KAUPUNGIN STRATEGIOISSA

1.2 PUISTOIHIN VAIKUTTAVIA OSATEKIJÖITÄ

1.3 KOHTI INNOVATIIVISIA RAHOITUSRATKAISUJA

Tässä luvussa kuvataan Helsingin puistoihin kohdistuneita visioita ja tavoitteita kaavoituksen ja maankäytön taustal-
la vaikuttavien strategioiden kautta. Luvussa käsitellään Helsingin puistoihin vaikuttavia eri tekijöitä, ja analysoidaan 
kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus siihen, millaisia innovatiivisia rahoi-
tusratkaisuja puistojen suunnitteluun ja kehittämiseen on tehty.  

1.  Johdanto

Kuva 18. Vanha kirkkopuisto kesäpäivänä.
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1.1 PUISTOJEN MERKITYS KAUPUNGIN STRATEGIOISSA
– visioita ja strategioita Helsingin puistoista

Helsingissä kaavoituksen tavoitteiden taustalla olevat ohjelmat aset-
tavat kaupungin puistoille tavoitteet ja linjaukset. Nämä ohjelmat 
ovat Helsingin yleiskaavaehdotus (6.10.2015), Helsingin kaupungin 
strategiaohjelma 2013-2016 (2013), sekä Kotikaupunkina Helsinki - 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 (2012). 
Ensimmäisessä määritellään yleinen tahtotila maankäytöstä ja yh-
teisistä pyrkimyksistä, toinen linjaa kaupungin yleisiä tavoitteita ja 
kolmas esittää asumisen kannalta päämääriä. Kussakin ohjelmas-
sa puistot esiintyvät eri yhteyksissä ja niiden roolit jakautuvat eri 
osa-alueille. Kaikista ohjelmista on kuitenkin tulkittavissa puistoi-
hin liittyviä erilaisia tavoitteita niin asuinympäristöstä, Helsingin 
rannoista, viheralueista kuin varsinaisesti puistoista. 

Seuraavat teemojen jäsennystä varten tehdyt otsikot nostavat esille 
kaavoitusta ohjaavien ohjelmien tärkeimmät tavoitteet. Teemaotsi-
koiden alla on kunkin ohjelman suoria lainauksia, jotka ovat työn 
kannalta oleellisia suuntaviivoja puistojen kehittämiselle. 
 

Toiminnalliset puistot osana laadukasta kaupunkiympäristöä

Helsingin kaupungin Strategiaohjelma 
- yleisten alueiden aluesuunnitelmissa parannetaan katujen, virkistysalueiden 
ja aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta (s.18)

Kotikaupunkina Helsinki -toteutusohjelma
- sopivamman hintatason lisäksi monipuolisempi asuntotarjonta ja viihtyisäm-
pi tai turvallisempi asuinympäristö olisivat voineet vaikuttaa kotitalouksien 
halukkuuteen jäädä pääkaupunkiseudulle. Tämä on selkeä signaali siitä, että 
olemassa olevien asuinalueiden kehittämiseen ja asuinympäristöjen laatuun 
tulee Helsingissä panostaa jatkossa entistä enemmän (s.23)
- vanhojen asuntokannan ja asuinympäristöjen kunnossapidossa huolehditaan 
siitä, että ne säilyvät kilpailukykyisinä uustuotannon rinnalla (s.58)
- asuinympäristöjen ja pihojen viihtyisyyteen panostetaan suunnittelussa (s.71)

Yleiskaavaehdotus 
- kaupunkirakenteen tiivistyminen edellyttää virkistysalueiden osalta laadun 
painottamista määrän sijasta, ja tavoitteena ovat yhtenäiset viheralueet sekä 
toiminnallisesti laadukkaat kaupunginosapuistot, joiden merkitys virkistysym-
päristönä kasvaa nykyisestä (s.178)
- puistojen lisääntyvä virkistyskäyttö edellyttää puistojen toimintojen ja kestä-
vyyden parantamista ja myös uusien puistojen rakentamista (s.69)
- rakennetun ympäristön ekosysteemipalvelujen ja ekologisen laadun kehittä-
minen tavoitteiksi (s.47)

Yhteenveto tavoitteista: 
Puistot ovat asuinalueiden tärkeä laatu- ja kilpailutekijä. Ohjelmien mu-
kaan kasvavan kaupungin myötä niin vanhoilla kuin uusilla asuinalueil-
la tulee kehittää ympäristön ja viheralueiden laatua ja toiminnallisuutta 
kulutuksen lisääntyessä. Tutkimustuloksissa on saatu viitteitä siitä, että 
sopivamman hintatason lisäksi viihtyisä tai turvallisempi asuinympäristö 
olisivat voineet vaikuttaa kotitalouksien halukkuuteen jäädä pääkaupun-
kiseudulle. Mikäli asuinympäristöä ei koeta miellyttäväksi, ihmiset muut-
tavat pois. 

Puistot elinvoimaisina vetovoimatekijöinä

Helsingin kaupungin strategiaohjelma 
- matkailun ja tapahtumien osalta näkökulmana on keskusta, kun taas asuk-
kaiden osalta mukaan nousevat myös asuinalueiden yhteiset paikat ja niiden 
kehittäminen kasvavan kaupungin tarpeisiin (s.28)
- kaupungin merellisyys on Helsingille tärkeä vetovoimatekijä, sitä hyödynne-
tään entistä suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kaupunkilaisten ja mat-
kailijoiden virkistyskäytössä sekä elinkeinotoiminnassa

Kotikaupunkina Helsinki toteutusohjelma
- Helsinki on hyvinvoivan ja kasvavan metropolin ydin, joka tarjoaa asukkail-
leen laadukasta asumista viihtyisässä urbaanissa ympäristössä (s.9)
- kaupunginosista muodostuu kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti veto-
voimainen Helsinki, jossa asuminen, arjen palvelut ja työpaikat ovat hyvin 
saavutettavissa (s.9)

Yleiskaavaehdotus
- kulttuurihistorialliset kohteet, puistot ja merellisyys ovat kaupungin käynti-
kortteja (s.22)
- matkustajalaivojen saapuminen suoraan kaupungin ytimeen, sekä keskustaan 
ulottuva Keskuspuisto ja muut laajat viheraluekokonaisuudet (s.)

Yhteenveto tavoitteista: 
Matkailun näkökulmasta merellisyys ja puistot ovat kaupungin käyntikort-
teja. Rannat ja rantaluonto ovat keskeinen osa merellisyyden teemaa. Laa-
dun lisäksi tulisi panostaa toimivuuteen ja käyttömahdollisuuksiin. ”Elin-
voimainen, urbaani ympäristö” on yksi kolmesta Kotikaupunkina Helsinki 
-toteutusohjelman vision linjauksesta (s.9; kuva 1).

Kuva 20. Elinvoimainen, urbaani ympäristö on yksi kolmesta vision 
linjauksesta Kotikaupunkina Helsinki -asumiseen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelmassa. 
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Puistot kaupunkikulttuurin näyttämöinä

Helsingin kaupungin strategiaohjelma 
 - elävä ja uudistuva kaupunkikulttuuri vahvistaa merkittävästi Helsingin 
vetovoimaa”, ja ”kaupunki viestii vahvuuksistaan ja markkinoi Helsinkiä eri 
kohderyhmille (s.25)
- uusien alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa luodaan kaupunkimaista 
ympäristöä ja alueiden identiteettiä vahvistavia paikkoja (s.18)
- asukkaiden vastuunottoa lähiympäristöstään vahvistetaan lisäämällä mah-
dollisuuksia pitää huolta yhteisestä kaupunkitilasta sekä hyödyntää kaupunki-
tilaa tilapäiskäyttöön kuten tapahtumien järjestämiseen ja kaupunkiviljelyyn 
(s.18)
- kaupunki haluaa olla hauska ja toimiva kaupunki, jossa on tilaa erilaisten 
tapahtumien järjestämiselle ja jossa tapahtumajärjestäminen on mutkatonta 
ja joustavaa (s.18)

Kotikaupunkina Helsinki toteutusohjelma
- tiivistyvä kaupunkirakenne luo myös tarpeita uudenlaisille kohtaamisen ja 
yhdessäolon paikoille, johon voidaan vastata yhteis- ja asukastilojen monipuo-
lisemmalla ja joustavammalla käytöllä (s.54)
- kaupunkilainen tarvitsee puistoja, aukioita ja toreja kohtaamisen ja kaupun-
kitapahtumien paikkana (s.8)

Yleiskaavaehdotus
- palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen keskusta, jota kehitetään toiminnal-
lisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, 
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin 
alueena (s.18)

Yhteenveto tavoitteista:
Puistoilla on tärkeä asema erilaisten kaupunkikulttuuritapahtumien paik-
kana. Kaupunkikulttuuri on osa kaupungin vetovoimaa, ja sitä halutaan 
korostaa. Uusien alueiden rakentamisessa luodaan alueiden identiteettiä 
vahvistavia paikkoja. Asukkaita kannustetaan pitämään huolta lähiympä-
ristöstään tarjoamalla tiloja kaupunkiviljelylle ja tilojen tilapäiskäytölle. 
Yleiskaavaehdotuksessa näkyy toiminnallinen sekoittuminen: puistot ovat 
osa palvelu-, liike ja toimitilapainotteista keskustaa, kaupunkikulttuurin 
alueena.  

Puistot virkistyspalvelujen tarjoajina

Helsingin kaupungin strategiaohjelma 
- rakennetun ympäristön lisäksi kaupunki tarvitsee toimiakseen myös vihera-
lueita kuten pieniä kaupunginosapuistoja, isompia ja yhtenäisiä virkistysalu-
eita sekä rantamaisemia, joiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuus 
kasvavassa pääkaupungissa (s.27)
- viheralueet turvaavat luonnon monimuotoisuuden ja liikuntapaikkojen riit-
tävyyden (s.27)
- kulttuuri- ja liikuntapalveluissa huolehditaan sukupuolten tasa-arvoisesta 
kohtelusta, ja liikunnan poikkihallinollista järjestämistä vahvistetaan ja luo-
daan hyviä käytäntöjä eri virastojen välisenä yhteistyönä (s.16)

Yleiskaavaehdotus
- puistot, kulttuuriympäristöt, liikunta-alueet, metsäinen verkosto ja muu 
luonnonympäristö, merellisyys ja virkistyspalvelut ovat keskeinen osa hyvää ja 
terveellistä ympäristöä (s.76)
- virkistyspalveluja ja ekosysteemipalveluja kehitetään koko kaava-alueella 
(s.47)
- suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen 
säilyminen sekä ottaa huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, eko-
systeemipalvelujen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä 
metsäverkoston kannalta tärkeät alueet (s.46)

Yhteenveto tavoitteista:
Puistot ovat ohjelmissa huomioituina myös virkistysalueina, jotka turvaa-
vat luonnon monimuotoisuuden. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa huo-
lehditaan Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaan sukupuolten 
tasa-arvoisesta kohtelusta: myös puistoissa on kiinnitettävä huomiota niin 
tyttöjen kuin poikien suosimien lajien tasapainosta. Lisäksi Yleiskaavaeh-
dotuksen mukaan katutilassa viihtyminen ja viipyminen ovat kaupunki-
elämän ja asioinnin kannalta keskeisessä roolissa. Tämä on tärkeä huomio 
siksi, että kadut, puistot ja aukiot lähenevät merkitykseltään toisiaan.

Puistojen erilaiset roolit kaupungin strategioissa

Edellinen kaavoitusten pohjalla toimivien ohjelmien tarkastelu 
osoittaa, että puistoista halutaan elinvoimaisia ja toiminnallisia 
paikkoja, kaupunkikulttuurin näyttämöitä, jotka tarjoavat virkis-
tyspalveluita. Jotta nämä tavoitteet puistoista saadaan toteen, tarvi-
taan kuitenkin lisäresursseja ja varsinaisia toimenpiteitä. 

Helsingin kaupungin strategiaohjelman seurannan väline on ta-
lousarvio (Ytlk & HKR Toimintasuunnitelma 2015, 2014). Tämä aiheut-
taa puistoille erityisiä ongelmia siinä, että niiden ”tuottavuus” ei 
ole laskettavissa suoraan kaupungin kassasta, vaan hyöty vaikuttaa 
laajemmin ihmisten hyvinvointiin, liikkumiseen ja yhteisöllisyy-
den muodostumiseen, jotka näkyvät ennemmin terveydenhuollon 
tilastoissa. Puistojen varsinaista ”arvoa” ei ole toistaiseksi laskettu, 
kuten esimerkiksi pyöräilyn tapauksessa: euron investointi Helsin-
gin pyöräteihin tuottaisi lähes kahdeksan euron hyödyt kaupungille 
(Pyöräilykatsaus 2015).

Otsikot kuitenkin kiteyttävät hyvin puistojen eri roolit ja tavoitteet: 
puistot ovat erittäin tärkeitä vetovoimatekijöitä niin matkailun kuin 
asumisen kannalta, ja puistoista halutaan jatkossa entistä laaduk-
kaampia.  

Kuva 21. Helsingin kaavoitusta ohjaavista ohjelmista nousseet puistojen 
teemalliset päätavoitteet, jotka toimivat pohjana myös työssä tarkasteltavien 
tulevaisuuden urbaanien olohuoneiden päätavoitteina:

TOIMINNALLISET PUISTOT
OSANA LAADUKASTA

KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ

PUISTOT
KAUPUNKIKULTTUURIN

NÄYTTÄMÖINÄ

PUISTOT
VIRKISTYSPALVELUIDEN

TARJOAJINA

PUISTOT HELSINGIN 
ELINVOIMAISINA 

VETOVOIMATEKIJÖINÄ
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1.2 PUISTOIHIN VAIKUTTAVIA OSATEKIJÖITÄ

Kaupungin strategioista todellisuuteen

Niin puistojen rakentamisen, kuin ylläpidon resurssit ovat pienen-
tyneet huomattavasti: kaupungin puistojen pinta-ala kasvaa, mutta 
puistojen rahoitus ei vastaavasti lisäänny. Painavana syynä tähän on 
puistorahoituksen kilpaileminen muiden kaupungin palveluiden 
kanssa. Tämän johdosta kaupungin puistoista linjaamia tavoitteita 
ei saada toteutettua tasapuolisesti koko kaupungissa. Apulaiskau-
punginjohtaja Pekka Sauri (Sauri 2015) toteaa rahoituksesta seuraa-
vaa: ”Kun rakennusviraston määrärahat eivät aina nouse poliittisen 
mielenkiinnon kohteeksi samalla tavalla kuin sosiaali- ja terveyspal-
velut, koulut tai varhaiskasvatus, yleisten alueiden, kuten katujen ja 
puistojen, ylläpitoresurssit helposti niukkenevat suhteessa hoidettavien 
alueiden määrään ja pinta-alaan.” 

Yleisten töiden lautakunnan (Ytlk) ja Helsingin kaupungin raken-
nusviraston (HKR) toimintasuunnitelmasta 2015 (2014 s.5) tulee 
esille resurssien niukkeneminen: ”Kaupungin talousnäkymät pa-
kottavat arvioimaan tarjottavien julkisten palveluiden tarpeellisuut-
ta myös katu- ja viheralueilla. Näin erityisesti, koska samanaikaisesti 
joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn asemaa edellytetään vahvis-
tettavaksi. Jatkossa niiden palveluiden tarjoamista, jotka eivät ole ylei-
sillä alueilla välttämättömiä, joudutaan priorisoimaan ja arvioimaan 
entistä kriittisemmin.” Peruskorjauksien toimenpiteet eivät voi to-
teutua tasavertaisesti, sillä puistojen annetaan paikoin rapistua. Toi-
mintasuunnitelman mukaan (2014, s.4): ”Investointikatto ja panostus 
aluerakentamisalueiden toteuttamiseen tuo haasteita muiden alueiden 
peruskorjaushankkeille. Katuja, siltoja ja puistoja ei pystytä peruskor-
jaamaan siinä määrin kuin olisi tarpeen.” 

Kaupungin kaavoitusta ohjaavissa ohjelmissa pyritään tukemaan 
kaupunkikulttuurin tavoitteita kaupungin strategian mukaisesti 
(esim. Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016), mutta resursseja 
vähennetään. HKR pyrkii mahdollistamaan edellytyksiä kaupunki-
tilan hyödyntämiseen ja tilapäiskäyttöön kehittämällä ja päivittä-
mällä yleisten alueiden käytön periaatteita. Tapahtumissa otetaan 
käyttöön muiden virastojen kanssa luodut ympäristövaatimukset ja 
tapahtumiin pyritään varautumaan ylläpidollisesti. Uudet julkisen 
kaupunkitilan käyttötavat, kuten Ravintolapäivä, Siivouspäivä ja 
uusimpana ketterät kioskit muuttavat alueiden käytön lupien hal-
lintaa ja valvontaa. Kaupungissa ja puistoissa järjestettävät tapah-
tumat aiheuttavat nurmikoiden korjaustarvetta ja kasvillisuuden 
kulumista. Kasvillisuuden ylläpitoon varataan määräraha, jolla huo-
lehditaan jälkien siistimisestä sekä siitä, että keskeisimmät vihera-
lueet säilyttävät nykyisen laatutasonsa ja eheytensä. Lisäksi turismin 
ja kaupungissa järjestettävien tapahtumien tarpeet huomioidaan 
lisäämällä ylläpidon joustavuutta. (Ytlk & HKR Toimintasuunnitelma 
2015, 2014)

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi parhaimmassa tapauk-
sessa kaupunkikulttuurin tukeminen puistoissa tarkoittaisi myös 
puistojen kehittämistä tapahtumapaikoiksi, vastaamaan monipuo-
lisia käyttömuotoja. Koska kaupunkia halutaan kehittää kaupun-
kikulttuurin lähtökohdista, tämä tarkoittaisi myös kaupunkilaisten 
mukaanottoa ideoimiseen. 

Rakentaminen, peruskorjaukset ja resurssit

Helsingin kaupungin vuosikertomuksista selviää, että vähitellen 
puistojen budjetit ovat supistuneet. 1998 ja 1999 puistorakenta-
minen oli vilkasta ja viheralueiden kehittämiseen laadittiin useita 
suunnitelmia. Vuonna 2000 puistorakentamiseen käytettiin 73 
miljoonaa markkaa, joka oli 7% enemmän kuin edellisen vuoden 
puistorakentamisen kustannukset. Vuonna 2003 kaupungin säästöt 
kohdistuivat katu- ja vihertoimeen, ja erityisesti puistojen rakenta-
miseen. Seuraavana vuonna puistorakentaminen vähentyi 17,5 % 
edellisen vuoden tasosta. Uusien puistojen rakentamista jouduttiin 
siirtämään, kuten myös vuonna 2005. Kun vuonna 2008 puisto-
rakentamiseen käytettiin 13,1 miljoonaa euroa oli vuoteen 2013 
mennessä puistorakentaminen oli laskenut jo 7 miljoonaan euroon. 

Vuoden 2015 Ytlk:n ja HKR:n toimintasuunnitelman mukaan 
puistorakentamiselle kuitenkin varattiin yhteensä 10,59 milj. eu-
roa, joka on noin 33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Syynä tähän lisäykseen olivat lisäkohdistusalueet Töölönlahti ja Ka-
lasatama. Talousarviomäärärahojen lisäksi katu- ja puisto-osastolla 
on vuosittain käytössä myös muita investointimäärärahoja, joita 
kaupunginhallitus osoittaa rakennusvirastolle hankekohtaisesti 
esirakentamiseen ja lähiöiden kunnostamiseen. Vuodelle 2015 esi-
rakentamiseen oli varattu yhteensä 61,24 milj. euroa ja lähiörahas-
toon 5,0 milj. euroa, ja rahoista tullaan ohjaamaan osa rakennusvi-
raston käyttöön.
 
Rakennusviraston talousarvion investointiosasta on nähtävissä puis-
torakentamiseen käytettävät eurot ja niiden suhde liikennealueisiin. 
Jo yksinomaan Pasilan katujen, liikenneväylien ja ratojen rakenta-
miseen on vuosina 2013-2015 arvioitu käytettävän 35 miljoonaa 
euroa, Kalasataman rakentamiseen 38 miljoonaa euroa, ja peruspa-
rantamiseen ja liikennejärjestelyihin 84 miljoonaa euroa. Samaan 
aikaan puistojen kokonaisinvestoinnit kolmen vuoden ajalta yltävät 
vain 27 miljoonaan euroon. 

Kuva 22. Kaaviokuva puistoon vaikuttavista osatekijöistä. Ylimpänä puis-
tojen toteutumista ja suunnittelua ohjaa kaupungin tahtotila ja resurssit. 

TO
NTT

I, S
IJA

INTI, MAAPERÄ, ILMASTO-OLOSUHTEET, LIIKENNE,... 

SUUNNITTELU

- tavoitteet
- ohjaus ja kaavoitus

- osallistaminen
- määräykset
- suunnitelma
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- rahoitus
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HALLINNOINTI

- vuokraus
- käyttösopimukset

YLLÄPITO

- hallinnointi
- resurssit

- hoitoluokitus
- suunnitelma
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- toiminnallisuus
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- viihtyvyys
- kaupunkikulttuuri
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Kuva 23. Taulukossa rakennusviraston ja yleisten töiden lautakunnan talousarvion investointiosa, joka sisältää katujen, liikenneväy-
lien, ratojen, puistorakentamisen ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat vuodelle 2015. 

INVESTOINTITALOUS 

Ylläpito ja resurssit

Myös ylläpidon määrärahatilanne on heikentynyt 2010-luvulla 
(Keko, 2016). Korjaus- ja kunnostustöitä ei ole pystytty toteutta-
maan suunnitelmallisesti, koska alueiden hoidosta (talvihoito, 
puhtaanapito, kasviollisuuden hoito, yms. säännöllisesti toistuvat 
hoitotoimenpiteet) on huolehdittava. Rakenteiden, kalusteiden ja 
varusteiden korjausvelka on kasvanut ja ikääntyneimmät alueet ovat 
alkaneet rapistua kiihtyvää vauhtia (Keko, 2016). 

Yleisten töiden lautakunnan ja Helsingin kaupungin rakennusvi-
raston vuoden 2015 toimintasuunnitelman mukaan ylläpidon jär-
jestämiseen on käytettävissä 71,9 milj. euroa. Summa on enemmän 
kuin vuonna 2014, mutta vähemmän kuin vuonna 2013 (lisätie-
toa kts. liite 1). Lisääntyvä määräraha käytetään pääasiassa katujen 
kokonaisvastuullisen hoidon laajentamiseen Vanhan kaupungin, 
Toukolan, Kumpulan ja Pasilan alueella. Suurimpana haasteena 
on katu- ja viheralueiden laajeneminen uusien alueiden rakenta-
misen myötä, vaikka uusien alueiden ylläpitoon ei määräraharaa-
missa ole vastaavaa varausta. Lisäksi yleinen kustannustaso kasvaa 
nopeammin kuin käyttömenoraami. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että joudutaan tinkimään olemassa olevien vanhojen alueiden yllä-
pitokustannuksista, jotta voidaan ottaa uudet rakennetut puistot ja 
katualueet ylläpidon piiriin. Toinen vaihtoehto on ollut kilpailuttaa 
ylläpitopalveluita, koska näin on pystytty hankkimaan ylläpitopal-
veluita pienemmillä kustannuksilla. (Ytlk & HKR Toimintasuunnitelma 
2015, 2014)

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan Ville Alaty-
pön (2015) mukaan ”puistojen ylläpidon taloudellinen tilanne on 
erittäin haasteellinen, ja verorahoin ylläpidetyt puistot saadaan pidet-
tyä edes jotenkuten kunnossa vain niin sanottuina ”liukuhihnapuis-
toina”. Näissä puistoissa materiaalit, kasvit, kalusteet ja rakenteet ovat 
systematisoituja ja kaikki saadaan hyllytavarana. Erityisesti omalei-
maisten puistojen rahoitus on vaakalaudalla, ja jokainen ”erityinen” 
ratkaisu aiheuttaa suuria kustannuksia.”

Katu- ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pidetään rakennusviras-
ton ja yleisten töiden lautakunnan toimintasuunnitelman (2015) 
mukaan pääosin nykytasolla huolimatta siihen kohdistuvista nos-
topaineista. Ylläpidon laatutason säilyttäminen ja ylläpitovastuista 
suoriutuminen edellyttävät toimintasuunnitelman mukaan onnis-
tumista kustannusohjauksessa ja palvelujen kustannustehokkuuden 
lisäämistä. Tuottavuus on parantunut ja vähemmillä määrärahoilla 
on saatu enemmän aikaan. Asukastyytyväisyystulokset ovat olleet 
puistojen osalta hyvät (Katu- ja puisto-osaston asiakastyytyväisyyskyselyt 
vuonna 2015, HKR). 

Hallinnointi  

Puistojen käyttöä hallinnoi rakennusviraston palveluosasto, joka 
toimii Helsingin yleisten alueiden isäntänä. Palveluosasto ohjaa 
alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia maankäyttölupia, vuokraa-
malla yleisiä alueita eri tarkoituksiin ja valvomalla lupien ja sopi-
musten noudattamista sekä kiinteistölle kuuluvan kadun kunnossa-
pitovelvoitteiden noudattamista, ja luvatonta maankäyttöä.
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Puistojen vuokraamiseen tarvitaan lupa silloin, kun tapahtuma ra-
jaa alueen yleistä käyttöä rakennelmin. Ulkoilmatapahtumat, pro-
mootiot, koirakoulutustapahtumat ja vaali-informaatiotilaisuudet 
vaativat yleisen alueen käyttöluvan. Ravintolapäivä ja Siivouspäivää 
varten kaupungilla on toive siitä, että osallistuja noudattavat eril-
lisiä ohjeita. Ulkoilmatapahtuma voi olla avoin yleisötapahtuma, 
maksullinen yleisötapahtuma tai suljettu tapahtuma ja erilaisilla 
tapahtumilla on omat maksut ja periaatteet. Palveluosasto myön-
tää lupia myös esimerkiksi rakenteiden sijoittamiseen, kaivutöiden 
suorittamiseen ja alueen käyttämiseen rakennustyötä varten. Myös 
juhlasesonkien ajaksi vuokrataan erikseen myyntipaikkoja. (http://
www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat)

Toimiluvat ja yrittäjät puistoissa

Joissain puistoissa on asemakaavassa määritetty paikka kioskille tai 
kahvilalle. Kiinteistölautakunta etsii tontille yrittäjät, ja joissain 
tapauksissa yrittäjät hakevat itse lupia yritystoiminnalleen yleisiltä 
alueilta. Yleisillä alueilla liikkuville myyntikojuille tarvitaan lupa.

Helsingin ranta-alueiden ja saarten virkistyskäytön lisäämiseksi sekä 
alueiden kehittämiseksi on perustettu poikkihallinnollinen Merelli-
nen-Helsinki -ohjelma (Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016). 
Helsingin rantoja on ryhdytty kehittämään ohjelman mukaisesti 
uusilla toiminnoilla, joiden on tarkoitus houkutella ihmisiä. Vii-
meisen kolmen vuoden aikana Helsingin rannoille on annettu lupia 
niin sauna-, merikylpylä- ja ravintolatoiminnalle. Toimiluvissa pää-
töstä on tukenut Merellinen Helsinki -ohjelman mukainen linjaus 
rantojen elävöittämisestä. 

Esimerkiksi Hernesaarenrannassa on yleisellä alueella asemakaa-
valla määrätty rakennusoikeus kioskikahvilalle. Yrittäjän löytyessä 
kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi hankkeelle poikkeamis-
päätöksen, ja rakennuslupa muuttui 157 neliömetriä (Osastopäällikkö 
46/21.4.2015). Hernesaaren rannasta vuokrattiin kärki Hernesaaren 
Ranta Oy:lle vuoteen 2020 asti, ja alueelle perustettiin mm. beach 
volley -kenttä ja ravintoloita (Kiinteistölautakunta, 8/16.4.2015). Alueelle 
on osayleiskaavaluonnoksen mukaan tulossa myöhemmin asumista 
ja rantaviiva siirtyy merta idemmäksi. Lisäksi Hernesaarenrannan 
Länsisataman alueelle on myönnetty vuokrasopimus kahvila- ja 
saunarakennusta varten Kiinteistöyhtiö Sauna Finlandia Oy:lle 
(Kiinteistölautakunta, 19/16.10.2014).

Katajanokan satama-alueelle sijaitsevalle alueelle myönnettiin Hel-

singin Allas Oy:lle (Korjaamo Group Oy) vuokrasopimus meri-
kylpylästä, mitä myös liikuntalautakunta puolsi miljoonan euron 
lainalla, sillä rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoi-
tuksia (Liikuntalautakunta 11/8.10.2015). Rannoille on myönnetty myös 
lupia mm. Sup-lautojen vuokrausta varten. Rautatientori on vuok-
rattu Korjaamo Groupille, missä yritys pitää liikuntaviraston kanssa 
yhteistyössä talvista luistelukaukaloa. 

Vaikka esimerkeissä olikin osittain myös yleisten alueiden lupia, ne 
nousivat olohuonemaisina tiloina esille tutkimusaineistosta. Esi-
merkit luovat rannoille olohuonemaisia tiloja, vaikkakin alueille 
pääsystä tulee osittain maksaa. Lisäksi esimerkeistä on nähtävissä 
kaupungin strategialinjauksen konkreettiset vaikutukset toimilu-
piin. Rantojen elävöittäminen yrittäjien avulla on hyvä keino saada 
elävää kaupunkikulttuuria, koska kaupungin rahoitus tuskin heti 
mahdollistaisi rantapuistojen aktiivista kehittämistä. Kahviloita, 
saunoja ja muita yrittäjien kokonaisuuksia sijoitellessa rannoille 
tulee miettiä myös ”ilmaisia” olohuoneita, kuten yleisiä laitureita 
ja uimaloita. Ympäri kaupunkia sijoitellut mattolaiturit ovat hyvä 
esimerkki tällaisesta ”olohuonetilasta”, minne ihmiset kerääntyvät 
juhlimaan, syömään, viettämään aikaa ja pesemään myös mattoja.

Vapaaehtoistoiminta ja ympäristökasvatus

Helsingin kaupungin rakennusvirasto järjestää vapaaehtoisten 
työskentelyn mahdollistavaa puistokummitoimintaa yleisillä vihe-
ralueilla. Puistokummitoiminnan kehittäminen aloitettiin vuonna 
2005 ja puistoilla oli vuonna 2014 489 vapaaehtoista puistokum-
mia. Rakennusvirastolla on toiminnasta vastaava oma koordinaat-
tori ja toiminnan ohjauksesta vastaavat erikseen nimetyt, alueelliset 
puistokummiohjaajat, joiden työnantaja on pääosin Stara. Puisto-
kummit hoitavat viheralueita ja auttavat niiden puhtaanapidossa, ja 
näiden lisäksi rakennusvirastolla on myös vuosittaisia kevättalkoita. 
Kaupungilla on myös vapaaehtois- ja yritysyhteistyölle kehitetty 
”Hyvä kasvaa Helsingissä –brändi, joka luotiin 2005. (Puistokummin 
käsikirja 2013)

1.3 KOHTI INNOVATIIVISIA RAHOITUSRATKAISUJA 

Kunnallistalouden rahoitusta on luonnehdittu suppean ja 
laajan määritelmän mukaan. Suppean määritelmän mukaan 
kunnallistalouden rahoitus tarkoittaa kunnan menojen kattamiseen 
tarvittavien tulojen hankintaa, joka käytännössä merkitsee verojen 

Kuvat 24 ja 25. Kaivopuiston haravointitalkoiden väkeä ja tapahtuman mainos Espolanadilla. 
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keräämistä, maksuja asiakkailta ja lainarahoituksen hankintaa 
kotimaasta ja ulkomailta (Bannock ja Manser 1999). Valkaman 
ja Leponiemen mukaan laaja määritelmä kunnallistalouden 
rahoituksesta voi tulorahoituksen ohella tarkoittaa myös kuntien 
menojen hillintää, kunnan rahavarojen hallintaa ja omaisuuden 
hoitamista, sekä kunnan osallistumista kunnan kannalta tärkeiden 
sidosryhmien toiminnan rahoitukseen (Valkama & Leponiemi 
2012 s.60). Tähän hyvinvointiyhteiskunnan hallintajärjestelmän 
uudistamisen filosofiaan kuuluu kumppanuusajattelu, jossa 
julkinen sektori hoitaa tehtäviään yhdessä elinkeinoelämän ja 
vapaaehtoissektorin sidosryhmien kanssa. Myös Anttiroikon 
ja Leponiemen näkökulma kunnallistalouden rahoituksen 
jäsennyksestä edustaa laaja-alaista näkökulmaa, jossa resurssien 
hankinta liittyy kunnan sidosryhmäsuhteisiin (Anttiroiko & Leponiemi 
2011). Kyseisestä resursointi- ja rahoitusmuotoja täydentävästä 
typologiasta on nähtävissä keinoja, joita on sovellettu myös 
puistojen toimintamalleissa.  Nämä keinot ovat kumppanuus, 
sponsorointi, sekä yhteishankkeet ja -rahoitus. 

Keinoja ulkomailta

Puistojen toimintamalleihin on sovellettu niukkojen resurssien 
johdosta erilaisia resursointi- ja rahoitusmuotoja esimerkiksi Eng-
lannissa ja Yhdysvalloissa. Perinteisen resursseja säästävän palvelu-
hankintojen hintakilpailutuksen sijaan on sovellettu erilaisia rahoi-
tuksen kanavia ja kumppanuusmalleja muun muassa New Yorkissa. 
Puistojen rakentamista ja kehittämistä varten on saatettu kerätä 
joukkorahoitusta, koota eri julkisten tahojen yhteistä rahoitusta, 
kerätä asukkailta ja yrityksiltä aluemaksuja kattamaan puistojen 
kehittämisen kuluja, valjastaa vapaaehtoisryhmä keräämään lisära-
hoitusta, tai hankkia sponsorirahoitusta tukemaan kunnostustöitä. 

Kumppanuusmalleissa puistoille on luotu puistokohtainen orga-
nisaatio huolehtimaan puiston hallinnoinnista ja kehittämisestä. 
Kumppanuusmalleissa puistoille on voitu tehdä puistokohtainen 
talousstrategia, minkä johdosta puistojen tarjoamiin palveluihin ja 
aktiviteetteihin on  voitu kohdentaa rahoitusta. Yhdysvalloissa on 
useita kumppanuusmalleja puistoissa. Siellä infrastruktuurin rap-
peutuminen ja rahoitusongelmat ovat suuria haasteita (Valkama & 
Leponiemi 2012 s.183). Myös erityisesti puistoissa järjestettävän ohjel-
man ja tapahtumien koordinoimiseen on tehty erilaisia kumppa-
nuusmalleja. Tukholman Kungsträdgårdenin puiston tapahtumien 
organisoinnille oli oma Tukholman kauppakamarin omistuksessa 
toiminut organisaatio vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen kaupunki 
otti puiston ohjelmoinnin omaksi tehtäväkseen (Wolff 2015). 

Malleja aiemmista tutkimuksista

Suomessa kuntien teknisen toimen uudistamisen näkökulmia kä-
sitellyt kirja Huomispäivän infrastruktuuri (Anttiroiko & Leponiemi 
2011) esittelee suosituksen luonteisia johtopäätöksiä, jotka antavat 
eväitä kuntien infra-alan innovaatiokeskusteluun. Teesien mukaan 
kaupunkien tulisi kokeilla ennakkoluulottomasti uudenlaisia toi-
mintamalleja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Seudullisuus 
ja yhteistyö (tuottajat) ja asiakaslähtöisyys (käyttäjät) tulisi ottaa 
palvelujen tilaamisen ja tuottamisen lähtökohdaksi kaksisuuntaisen 
palveluintegraation mahdollistamiseksi. Lisäksi rahoitusinnovaati-
oiden mahdollisuuksia tulisi kartoittaa ja soveltaa erityisesti tilan-
teissa, joissa yksityiseen rahoitukseen yhdistyy yritysten projekti-
osaamisen ja asiakaskeskeisyyden hyödyntäminen pitkäjänteisyyttä 
tukevalla tavalla. (Anttiroiko & Leponiemi 2011 s.8)  

Englantilaisessa puistojen innovaatiomahdollisuuksia kartoittanees-

sa hankeohjelmassa Rethinking parks (Neal 2013) on tutkittu onnis-
tuneiden puistoprojektien strategia- ja toimintamalleja. Hankkeen 
raportin Rethinking Parks - Exploring new business models for parks in 
the 21st century listaamista rahoituskeinoista uudet organisaatiora-
kenteet ja yhteistyökuviot, vaihtoehtoiset rahoituskeinot ja voimavarat 
sekä uudet käyttötavat ja aktiviteetit ovat tämän työn kannalta oleel-
lisia tapoja lähteä tutkimaan puistojen rahoituksen uusia mahdol-
lisuuksia. Näiden keinojen lisäksi hanke korostaa puistojen hoidon 
ja ylläpidon järjestelmien muutoksien tukemista, sekä puiston uusien 
käyttötapojen ja aktiviteettien etsimistä (Neal 2013 s.26). Uusia käyt-
tötapoja ja aktiviteetteja ei kuitenkaan synny, mikäli niihin ei ole 
resursseja tai uusia yhteistyökumppanuuksia. 

Toisessa englantilaisessa raportissa Paying for Parks (CABE Space 2006 
s.17)  todetaan, että puiston rahoitusta voi miettiä mielikuvitukselli-
semmin. Raportin mukaan tämä saattaa tapahtua osittain olemassa 
olevien kanavien välityksellä, haastamalla nykyisten organisaatioi-
den tehokuutta ja rakenteita. Todelliset ratkaisut kuitenkin löytyvät 
kyseisen tutkimuksen mukaan innovatiivisista yhteistyökumppa-
nuuksista. Näiden kumppanuuksien avulla voidaan demonstroida 
päättäjille ja viranomaisille puistojen hyödyt laajemmassa konteks-
tissa, kuten esimerkiksi yhdistämällä puistot tukemaan kaupun-
gin strategiassa alueiden sosiaalisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
(CABE Space 2006 s.5) 

Puistoihin kohdistettu julkinen rahoitus on ollut viimeisten vuosien 
aikana haasteellista, eikä takeita rahoituksen lisääntymiselle ole ha-
vaittavissa. Seudullisuus, asiakaslähtöisyys, sekä uudet toimintamal-
lit yksityisten sektorin toimijoiden kanssa, sekä rahoitusinnovaatiot 
ovat mielenkiintoisia lähestymistapoja, joista on paljon ulkomailla 
kokeiltuja esimerkkejä. 

Suomessa rakennusviraston viherosasto on tehnyt vuonna 2004 
selvityksen Rahoitusyhteistyön strategia ja toimintamalli Helsingin 
kaupungin yleisille alueille, sekä jatkoselvityksen Ulkotilaan kohdis-
tuvan rahoitusyhteistyön systemaattinen toteuttaminen ja rahoituksen 
ohjaus (2004). Selvitysten mukaan yritysyhteistyöllä voidaan tuoda 
lisärahoitusta, ja yhteistyön toteuttamista varten voitaisiin perustaa 
säätiö. 

Lähes kaikissa tarkastelemissani ulkomaan esimerkkejä esittelevis-
sä raporteissa esiintyivät kumppanuusorganisaation malli, puiston 
omat tulonlähteet, sekä yhteishankkeet niin kaupungin, seurojen, 
vapaaehtoisten, yritysten tai yhteisöjen kanssa. 

Kaavio 26. Teknisen sektorin täydentäviä resursointi- ja rahoitusmuotoja. 
(Anttiroiko & Leponiemi 2011)
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2.1 HELSINGIN PUISTOKULTTUURIA ERI AIKAKAUSINA

2.2 LÄHTÖKOHTIA PUISTOJEN KEHITTÄMISELLE

2.3 KEHITTYVÄ PUISTOKULTTUURI - TULEVAISUUDEN HAASTEITA PUISTOILLE

Tässä luvussa esitellään Helsingin puistokulttuuria eri aikakausina. Lisäksi tutkitaan, miksi ja kenelle puistoja on 
perustettu ja mitä puistokulttuuri pitää sisällään. Tarkastelun kautta pyritään pohjustamaan sitä miten puistojen 
toimintamallit ovat muodostuneet ja etsitään suuntaa siihen, miten niitä voidaan muuttaa. Tarkastelu toimii pohjana 
eri projektiesimerkkien analyysissä ja sen avulla on mahdollista ymmärtää paremmin sitä, millaiset mallit voisivat 
soveltua Helsingin olosuhteisiin. Luvussa tarkastellaan lähtökohtia puistojen kehittämiselle historian kerrostumien 
ja kaupunkilaisten oman aktiivisuuden kannalta. Lisäksi käsitellään eri teorioiden kautta, kenelle puistoja kehitetään 
ja miten ympäristön laatua määritellään. Viimeisenä kappaleessa luodaan katsaus tulevaisuuden näkökulmiin ja ku-
vataan puistojen roolia tulevaisuuden haasteiden kautta. 

2.  Katsaus Helsingin puistokulttuuriin
ja puistojen tulevaisuuden rooleihin

Kuva 27. Näkymä Myyrmäenmontulle. 
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2.1 PUISTOKULTTUURIA ERI AIKAKAUSINA

Vaiheita varhaisista ajoista 1990-luvulle 

Puistoissa on edelleen havaittavissa toimintoja, jotka olivat suosios-
sa jo yli 100 vuotta sitten: vuonna 1907 Kaisaniemessä myytiin vir-
vokkeita kärryistä, Kaisaniemen lavan tapahtumat kutsuivat väkeä 
juhlakonsertteihin ja vuonna 1923 ihmiset jonottivat Kaivopuiston 
meriuimalaan. Suurena erona nykypäivään on puistojen käyttämi-
sen kulttuuri: nyt Helsinki haluaa olla hauska ja salliva, ja puistoissa 
kannustetaan tekemään, kokemaan ja järjestämään itsenäisesti ta-
pahtumia, kun 1930-luvulla Esplanadilla määräsivät vielä puisto-
vahdit. 

Helsingissä on ollut puistokulttuuria vasta pari vuosisataa. Se sai 
alkunsa varsinaisesti Helsingin pääkaupunkiaseman myötä vuonna 
1812, jolloin syntyivät ensimmäiset puistot, Esplanadi ja ”Seuruste-
lupuutarha” (myöhemmin tunnettu Kaisaniemen puistona) asema-
kaavoituksen myötä. Näiden asemakaavaan perustuvien puistojen 
jälkeen monia kantakaupunkimme puistoja ei ole perustettu kun-
nallisesti kaupungin rahoittamana, vaan erityisesti puistohistorian 
alkutaipaleella puistoja perustivat yksityiset ihmiset filantropian, tai 
liiketoiminnan lähtökohdista. Kaupunki solmi vuokraajan kanssa 
sopimuksen, jonka ehtona oli vuokra-alueen istuttaminen ja istu-
tusten palautuminen kaupungille vuokrasopimuksen päätyttyä. 
Liiketoiminnan muotoja on oli esimerkiksi kylpylätoiminta, ja 
kahvila- ja ravintolatoiminta, sekä teatteritoiminta. Puistoihin ra-
kennettiin aktiviteetteja tukemaan laululavoja, puistopaviljonkeja, 
tivoliteattereita, keilaratoja ja kahviloita. (Häyrynen 2001)

Kaivopuisto sai alkunsa tupakkatehtailija Henrik Borgstömin vuon-
na 1834 perustaman Ulriikaporin kylpylä- ja kaivohuoneyhtiöstä. 
Kaupungin vuokraamalle alueelle rakennettiin kylpylä ja ympäristö 
muokattiin puistoksi terveellistä kävelyä ja meri-ilman nauttimista 
varten. Kaivopuiston lisäksi ainakin Töölön puisto, Alppiravintolan 
ympäristö ja Hesperia perustettiin vuokrasopimuksilla kaupungin 
maille. (Häyrynen 2001)

Helsingin anniskeluyhtiö toimi myös erikoisasemassa perustamassa 
puistoja. Yhtiön voitto käytettiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, 
kuten Seurasaaren ja Korkeasaaren kansanpuistojen rakentamiseen 
(Knapas 2001). Kansanpuistojen toiminta-aatteena oli kasvattava ja 
tervehenkinen vapaa-ajanvietto (Knapas 2001). Korkeasaaren taru 
loppui kuitenkin kieltolakiin vuonna 1918, jonka vuoksi annis-
keluyhtiö luopui puistojen hoidosta ja hallinnasta. Kansanpuistoja 
perustettiin kuitenkin kaupungin toimesta myöhemmin Mustik-
kamaalle, Lauttasaareen, Kivinokalle, Tullisaareen ja Laajasaloon 
1950-luvulle saakka (Häyrynen 2015). 

Vuonna 1886 alkoi kunnallinen puistopolitiikka, jonka käynnis-
tymiseen vaikuttivat rakentamisen maa-alan laajeneminen, lisään-
tynyt tehokkuus sekä teollistumisen myötä kasvanut työväestön 
määrä. Kaivopuiston rappiotila yksityisissä käsissä alkoi huolestut-
tamaan, ja osa puistoa lunastettiin julkiseksi puistoksi. Ensimmäi-
seksi kaupunginpuutarhuriksi valittiin vuonna 1889 Svante Olsson, 
joka vastasi lähes yksin puistojen suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Puistojen rahoitus vaihteli jyrkästi kaupungin taloudellisen tilan-
teen mukaan. (Häyrynen 2001)

Tähtitorninmäen puisto oli ensimmäinen kunnallinen hanke, 
mikä perustettiin kaupungin budjettirahalla, mutta projektiin 
saatiin ekstraa alkoholinmyyntituloilla. Tämä oli poikkeuksellista, 
koska yleensä alkoholinmyynnin voittotuotot oli varattu hyvän-
tekeväisyyteen. Helsingin kansanpuistoja on ollut perustamassa 
anniskeluyhtiöt Helsingfors Utskänknings- & Helsingfors Utminu-
teringsaktiebolag, jotka pyörittivät sivubisneksenä kansanpuistoja 
raittiusravintoloineen. Tämä toimintamuoto oli suomalainen eri-
koisuus, vaikka puistoyhtiöitä oli ollut muissakin maissa. (Häyrynen 
2015)

Sittemmin rahoitus on pääosin ollut kunnallista, mutta suuret eri-
tyiset tapahtumat kuten vuoden 1952 Olympialaiset, 2000-luvun 
Design pääkaupunkivuosi ja vuonna 2012 World Design Capital –
teemavuosi ovat mahdollistaneet puistojen osalta peruskorjauksia ja 
toimintojen lisäämistä. World Design Capital -vuonna rakennettiin 
kokonaan uusi taidepuisto. 

Syyt puistojen perustamiseen ja niiden suunnittelun lähtökohdat 
ovat myös vaihdelleet. Aluksi puistoja perustettiin varakkaan väen 
huvittelu- ja kävelypuistoiksi. 1900-luvulla puistoihin liittyi refor-
mistisia tavoitteita, sotien aikana niissä viljeltiin jopa perunoita. 
1970-luvulla puistojen suhtautumiseen Helsingissä tapahtui selvä 
käänne: Toisaalta vapauduttiin vanhoista käyttörajoituksista ja toi-
saalta puistojen hoito rationalisoitui ja niiden toiminnot alkoivat 
eriytyä omiin standardimaisiin osastoihinsa. Alkuperäisiin suunni-
teltuihin piirteisiin ei kiinnitetty enää huomiota, vaan historialliset 
puistot asetettiin samalle viivalle muiden kanssa koirapuistoja tai 
leikkialueita suunniteltaessa. Voimakkaan uudisrakentamisen aika-
kaudella tierakentaminen ja asuntorakentamisen myötä tuhoutui 
vanhoja yksityispuutarhoja, kuten Sinebrychoffin puisto. (Häyrynen 
2001)

1990-luvulla alettiin puhumaan kaupunkikulttuurin edistämisestä 
ja kansainvälisyydestä. Käytännössä tämä tarkoitti julkisten ja kan-
sakunnan yhteiseksi koettujen kaupunkitilojen tilapäistä luovutta-
mista joidenkin ryhmien tapahtumien ja tuotemainonnan käyttöön 
(Kervanto & Nevalinna 2012). Alakulttuurit tulivat entistä enemmän 
kaupunkikuvaan, kuin myös katuruoka, kahvilakulttuuri, puistojen 
monipuolinen hyödyntäminen, punk, skeittaus, break dance, graf-
fitit ja rap-musiikki (Mustonen 2014). Kaupunkien organisaatioiden 
tavoitteiksi alkoi tulla kaupungin elävöittäminen ja puistoihin alkoi 
tulla yhä enemmän kaikenkokoisia konsertteja ja festivaaleja. Puis-
tosuunnittelun ohjaukseen kehitettiin erilaisia määräyksiä, kuten 
hoitoluokkien käyttö ja esteettömyysmääräykset. 

(Tarkemmat aikajanat puistokulttuurin eri vaiheista kts. liite 2.)
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Kuva 28 & 29. Virvokkeiden myyntikärryt Kaisaniemessä 1907 & puuropyörä vuosimallia 2015

Kuvat 32 & 33. Kaivopuiston meriuimala vuonna 1923 & Katajanokan  merikylpylän suunnitelmat vuonna 2015

Kuvat 30 & 31. Laulu- ja soittojuhlien juhlakonsertti Kaisaniemen lavalla 1907 & festivaalielämää Alppipuistossa vuonna 2013 
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1812 Pääkaupunkiin edustusviheralueita 
ja säännöllinen ruutukaava: Esplanadi ja 
Kaisaniemen ”yleinen” tai ”seurustelupuu-
tarha” esiintyvät asemakaavassa

1827 Turun suurpalon jälkeen kaupun-
git istuttavat puita järjestelmällisesti 
paloturvallisuuden lähtökohdista

1810-luku
1900-luku 1920-luku

1834 Henrik Borgstömin Ulriikaporin kylpylä- ja kaivohuoneyhtiö

1883 Korkeasaari siirtyy 1873 perustetulle Helsingin anniskeluyhtiölle ja kan-
sanpuiston suunnittelu aloitetaan 

1838 perustetaan Ravintola Kaivohuone ja 
1839 Kaisaniemen puistoravintola

1840 Esplanadille rakennetaan Kappelin myyntikoju, 
jonka tilalle rakennetaan 1867 Ravintola Kappeli

1840-1850 Kaivopuiston kylpylän loistoaika
      

1835 Nikolai Sinebrychoffin puutarha avaa ovensa yleisölle

1875 Kunnallisuudistus, kaupunki-
kuvalliset kysymykset painottuvat 
edustavuus- ja makukysymyksiin

1876 Suomen ensimmäinen messutapahtuma 
”Teollisuusnäyttely” kesällä Kaivopuistossa

1886 Kunnallinen puistopolitiikka

1890-luvulla ”Maisemapuistokausi”

1830 Esplanadin puisto uusine teattereineen tarjoaa 1830-luvulla puitteet 
porvariston tärkeille seurustelumuodoille, promenadille ja teatterivierailuille

1900-luvun alun reformistiset tavoit-
teet: suunnittelussa urheilu- ja leikki-
painotteinen toimintoajattelu 
(Häyrynen 2001)

1905 Suomen suurlakko ja 
sitä seuraavat ensimmäiset 
eduskuntavaalit; puistoja suun-
nataan periaatteellisella tasolla 
lievittämään työväen asunto-
kurjuutta ja täyttämään tämän 
lisääntyviä vapaa-ajanvieton 
tarpeita (Häyrynen 2001)

1920  Muotopuutarhatyyli

1858 Kaivopuistoon Puistoteatteri

1932 Puistoille lakiin perustuva asema 
yhdessä katujen ja muiden yleisten 
alueiden kanssa 

“Asemakaava on laadittava val-
litsevien luonnonsuhteiden ja 
paikallisten olosuhteiden mu-
kaan sekä sillä tavoin, että alue 
tulee sopivasti käytetyksi ja että 
yhtenäistä ja hyvää rakennusta-
paa edistetään. 

—  Asemakaavaa muodosteltaes-
sa on kauneusarvoja ja kulttuuri-
muistomerkkejä sekä miellyttäviä 
maisemakuvia suojeltava ja säily-
tettävä. 

—  Erityisesti on katsottava, että 
puistoja ja muita yleisiä istutuk-
sia sekä leikki- ja urheilupaikkoja 
järjestetään riittävästi kaupungin 
eri osiin ja ettei näihin tarkoi-
tuksiin jo aikaisemmin varattua 
alaa ilman pakottavia syitä supis-
teta.“ (Asemakaavalaki vuodelta 
1932, 2 §)

Kuva 36. Kuvassa Kappelin soittolava 1910. 

Kuva 35. Valokuvassa Kaivopuiston lammikko 
ja miesten kilpasoutujoukkue veneessään 1870-
1879. 

Kuvissa suosittuja talviurheilumuo-
toja: 1920-1939 vuosilta hiihtoa ja 
luistelua 1890. 

Kuva 34. Maalauksessa Esplana-
din kappeli 1885.

1911 Bertel Jungin reformipuistoehdotus 
Svante Olssonin maisemapuistoehdotuksen 
kanssa vastakkain. Jungin työ valitaan, 
mutta suunitelmat joutuvat vastatuuleen 
1920-luvun pulavuosien ja maailmansodan  
hidastaessa puiston rakentamista.

Puistokulttuurin kehitysvaiheita Helsingissä



1930-luku 1960-luku

1930-luvulla lähiympäristösuunnitelmia: 
leikki-, urheilu-, pelikenttiä, puistoja, puis-
tikoita, uimarantoja, siirtolapuutarhoja, 
puistometsiä... 

1930  Hietarannan paviljonki

Sotien jälkeinen jälleenrakentaminen, 
puistojen toteutus standardisoituu ja 
muotokieli pelkistyy (Häyrynen 2001) 

1951 Helsingin juhlaviikkoja edeltävät 
Sibeliusviikot

1952 Olympialaiset: puistoihin kahviloita, 
kioskeja, ja Coca Colaa

1932 - 1963 Eläintarhan ajot Töölönlahden tuntumassa

1940 Tippaustoimisto oy tukemaan 
urheilukenttärakentamista

1946 Kuntaliitos, minkä jälkeen 
viheralueet nähdään elimellise-
nä osana kaavasuunnittelua

1968 Helsingin juhlaviikot (entiset 
Sibeliusviikot)

1967 Sibelius-monumentti

1976 Sirkus Finlandia kiertämään puistojen kenttiä

1977 Cafe Piritta avaa Tokoinrannassa

1970 Ensimmäiset festarit Turussa

1970- luvulla Josafatin puistoliike suojelee Josafatin kalliot

Sinebrychoffin puistoa havitellaan tonttimaaksi, mutta 
asukkaat estävät hankkeen

1999 ensimmäinen City-WC Esplanadille

1993 Oopperatalo ja sen edustan amfiteatteri 
rakennetaan Töölönlahdelle

1999 Töölönlahden valaistus uusittiin Helsingin kulttuuripää-
kaupungin juhlavuotta varten

1987 graffitin 
Suomenmestaruuskilpailu

1980: Hiljaiset keskustat eloon, tavoitteiksi viihtyisät pihat, 
leikkipaikkoja, keinuja, leikkipuistoja...

90-luku:
- Helsingin juhlaviikkojen ympärille perustetaan säätiö
- puistojumppia, kuten Friskis ja Svettis

1991 Kansallinen 
kaupunkipuisto
- ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto 
perustetaan Hämeenlinnaan

- kansallinen kaupunkipuisto on kaupun-
kiympäristössä sijaitsevien arvokkaiden 
kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkis-
tysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttä-
miseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on 
sitoutunut

- kansallisen kaupukipuiston arvoa voi hakea 
kunta tai kaupunki, ja sen hyväksyy ympäris-
töministeriö

1984 ”Naisten kymppi”
- ensimmäinen naisten urbaani 
juoksutapahtuma järjestetään

1986 Cafe Ursula muutetaan 
ympärivuotiseksi ravintolaksi

1987 Kaapelitehtaan kulttuurikeskus

1989 Taiteiden yö

1989 - 2006 VR:n makasiinit 
julkiseen käyttöön 

1995 alkaen: 
Maailma kylässä festivaali
Art Goes Kapakka Festivaali 
Huvilateltta Tokoin rannassa festivaalien aikana

1998 alkaen: 
Ilotulituksen MM-kisat
Tuska festivaali

Kotkan puistot saavat julkisuutta: 1993 ulkovalaistus-
palkinto ja 1994 vuoden ympäristörakenne ja 1996 
paras kivirakennepalkinto

1940 Puistotädit yleistyvät 

Kuvat 41 ja 42 Olympiatunnel-
maa 1952. 

Sotien aikana ja pula-aikana puistot perunapeltoina 
ja kasvimaina
Kuva 39: Ensimmäisen maailmansodan 
aikaiset lanttuviljelmät Runebergin Espla-
nadilla 1918. 

Puistovahdit yleistyvät: tehtävän-
kuvana on valvoa istutusten lisäksi 
keinujen käyttämistä
Kuvas 40. Puistovahti Pavel 
Adrejeff Hait (k. 1915) Ru-
nebergin patsaalla 1908. 

1978 ”Kaivopuiston kansanjuhla”, ilmais-
konsertteja Kaivopuistossa, samoihin ai-
koihin perustetaan ELMU, elävän musiikin 
yhdistys. 
Kuva 45. Kalevala -yhtye esiintyy 
ulkoilmakonsertissa Kaivopuistossa 
1970-1973. 

Puistoihin rakennetaan moderneja toimintoja
Kuvassa 43. vasemmalla äiti ja lapsia 
Hietaniemen uimarannalla, taustalla 
vesikaruselli 1960. 
Kuvassa 44. alla puistoshakin pelaajia 
Hesperian puistossa 1982. 

1993 Senaatintorin ”Total Balalaika Show”
Kuva 46. Leningrad Cowboys esiintyy 
Senaatintorille rakennettavalla lavalla 
venäläisen Puna-armeija kuoron kans-
sa: esiintymislava peittää lähes koko 
yliopistorakennuksen julkisivun. 

1997 Ensimmäiset kadunvaltausjuhlat Esplanadilla 

1995: Suomi voittaa jääkiekon 
maailmanmestaruuden ja ihmiset 
valloittavat kadut, torit ja puistot
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2002 alkaen:
Koneisto Electronic

2003 Global Balalaika 
Show jälleenesitys

2004 alkaen:
- Flow festivaali
- Kulttuuritehdas Korjaamo

2005 alkaen: 
- Kaivopuiston runopenkit
- Helsinki Design Week, 
- Helsinki Design District, 
- Hel Looks - katumuotia esittelevä 
muotiblogi
- Vallilan tango alkaa järjestää 
lava- ja puistotansseja Vallilassa ja 
sen ympäristössä

2007 alkaen:
- Voimala -kulttuuritehdas 
Suvilahteen
- Artova ry
- Open Helsinki -tapahtumat

2006 VR:n makasiinit palavat

2000 alkaen:
- URB - Urbaanin taiteen festivaali 
- Radio Helsinki
- Tuska Open Air
- Tsuumi alkaa järjestää maksutonta 
paritanssiopetusta

2009 alkaen:
- Lux Helsinki
- Suvilahden graffitiaita

2008 alkaen: 
We-love Helsinki: 
-  kaupunkifestivaaleja
- iskelmätansseja
- muita kaupunkitapahtumia

2000 Maankäyttö- ja rakennuslaki

2010 World Design Capital päätös

2010 Uudistettu kahvila Piritta

2011 Ympäristöjärjestö 
Dodo saa kaupunkiviljelystä 
vuoden ympäristöpalkinnon

2010 alkaen: 
- Dodo ry:n veturitallien 
liepeiden kasvihuone
- 2011 - 2014 Kalasataman konttiaukio 
-2010 - 2012 julkinen uuni
”Stadin uuni” Kalasatamaan

2010: Newsweek magazine valitsee 
Suomen parhaaksi kaupungiksi 
maailmassa

Väliaikainen Kalasatama -projekti 2008 -
Kuva 48. Kuva Kalasataman 
konttiaukiolta. 

Kaupunkilaislähtöinen kehitys 2000-luvulla

2000-luvulla kaupunkikulttuuri on muuttunut aiempaa kaupunki-
laislähtöisemmäksi. Puistoissa ja kaupunkitiloissa on nyt havaitta-
vissa uudenlaista toimintaa: ihmiset ja yhteisöt haluavat vaikuttaa 
ympäristöönsä entistä enemmän ja ottavat tiloja haltuun. Tällai-
nen huolellisesti organisoitu ruohonjuuritason toiminta luo uusia 
julkisia olohuoneita. Ulkoilmakonserttien rinnalle on tullut luon-
teeltaan väliaikaisia tapahtumia, teemapäiviä ja festivaaleja, jolloin 
kaupunki muuttuu esimerkiksi suureksi kirpputoriksi, ravintolaksi, 
tanssilavaksi tai kaupungin kadut katuliitutauluksi. 

Puistoissa ja kaduilla näkyy yhä enemmän ketteriä kioskeja ja ka-
turuokakojuja. Kaupunkiviljelypaikkoja tehdään lisää ja erilaiset 
tempaukset ottavat tiloja haltuun. Helsingin kaupunki haluaa tu-
kea kaupunkikulttuuria ja kehittyä organisaatioissa sen tukijaksi ja 
sallijaksi. Puistoihin alkaa tulla väliaikaisia rakennelmia, kuten telt-
takatoksia ja väliaikaisia saunoja. 

Myös monet kaupunginosayhdistykset ovat jälleen aktivoituneet. 
1970-luvulla ne onnistuivat mielenosoitusten ja tempauksien avulla 
suojelemaan merkittäviä puistoalueita, kuten Sinebrychoffin puis-
ton ja Josafatin kalliot. Nyt yhdistystoiminta näkyy muun muassa 
kaupunginosajuhlina, kaupunkitansseina ja uusina yhteisöviljel-
minä. Esimerkiksi Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin 
kaupunginosayhdistys Artova ry on ryhtynyt suunnittelemaan 
design-koirapuistoa. Hietaniemen rannan ”Hietsun” paviljonki 
kunnostetaan kiinteistöosakeyhtiön ”Töölön Kylätalo Hietsulle” 
voimin. Yhtiön ovat perustaneet kaupunginosayhdistys Töölön 
kaupunginosat Töölö ry ja paikallislehteä julkaiseva Töölöläinen 
Oy. 

Design-vuodet vievät eteenpäin projekteja

Helsingin Design-vuodet, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2000 ja 
World Design Capital 2012, toivat puistoihin uudenlaisia yhteis-
työprojekteja. Ne lisäsivät kaupungin halua kehittää kaupunkiku-
vaa. Teemavuosien aikana syntyi erilaisia ympäristön kehittämispro-
jekteja ja kaupunkikulttuuri rikastui aiemmasta. Helsingin vuoden 
2000 Euroopan kulttuuripääkaupunkiaseman myötä Töölönlahden 
etelärannan ympäristöön, Finlandia-talon ja rautatieaseman kehys-
tämälle alueelle luotiin Seppo Vesterisen tuottamana ”Töölönlah-
den taidepuutarhat”. Hankkeen myötä alueelle tuotiin kansainväli-
siä taideteoksia, paviljonkeja ja kukkaistutuksia. Hanketta pidettiin 
kulttuurivuoden mieleenpainuvimpina ja merkittävimpänä kau-
punkitilallisena haltuunottona, ja hanke keräsi eniten kävijöitä 
kulttuurikaupunkivuoden tapahtumista (www.kulttuuri.hel.fi). 

Vuonna 2012 Helsinki järjesti Espoon, Vantaan, Kauniaisen ja Lah-
den kanssa World Design Capital -designpääkaupunkihankkeen, 
jonka tavoitteena oli vahvistaa käyttäjälähtöistä toimintaa ympäris-
tön, palvelujen ja systeemien suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuo-
den 2012 toteutuneita hankkeita olivat Tapio Wirkkalan puiston 
rakentaminen Arabianrantaan, Kalasataman DIY (do it yourself ) 
betoniskeittipuisto, Artova ry:n Syötävä Arabianranta -kaupunki-
viljelyprojekti, Keski-Pasilan kaupunkiviljelypuutarha Kääntöpöytä 
ja Kulttuurisauna Merihakaan. Lisäksi Teurastamon Kellohallin ra-
vintolaa ja tapahtumatilaa alettiin kehittää ja Artova ry suunnitteli 
Design-koirapuistoa. Rakennusvirastolla oli erilaisia yhteistyöhank-
keita, kuten Helsingin kaupunginteatterin puistoalueen valaistus, 
kauneutta kotimatkalla oppilasyhteistyöprojekti, sekä asukasosal-
lisuus puistokummitoiminnan kautta. Kaupungissa järjestettiin 
myös Nuoret muotoilevat maailmaa –hanke, missä toteutettiin 
erilaisia kaupunkiviljely-, neulegraffiti ja katutaidetyöpajoja. (WDC 
Helsinki 2012 Kaupunkiraportti) 

2000-luku

2000 Helsinki Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi: 
- Töölönlahden taidepuutarhat:
Kuva 47. taidepuutarhojen väli-
aikaisia istutuksia ja paviljonkeja.
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2011 alkaen:
- Sompasauna
- Kallio-liike facebook- ryhmä järjestää: 
       - Kallion puistokirppis
       - Kallio Block Party
Rakennuksia:
Hietarannan uusi kahvila- ja pukuhuonerakennus
Mattolaituri
Ihana Kahvila Kalasatamassa

2013 alkaen
Vaasankadun kävelykatukokeilu
Hietarannan paviljonkia aletaan korjata Töölön 
kylätaloksi

2014 alkaen
Pop up Allas - Katajanokalla 2014-2015
Street food thursday
Lonnan saari avataan kaupunkilaisille

2012 alkaen:
- Herttoniemen pop-up toripäivä
- Siivouspäivä
- Helsingin juhlaviikoilla 
väliaikainen jurttasauna 
- Helsinkiin avataan 
pyöräilyä edistävä Baana

2011 Monocle: Helsinki most livable city
- elämänlaatututkimuksessa Monocle 
valitsee Helsingin ykköskaupungiksi asua 

2015 alkaen 
- Katuliitupäivä
- Katuruokafestivaalit Teurastamolla
- Allas - hanke saa rakentamisluvan ja 
hanketta joukkorahoitetaan
- Länsi-linkin Cargo Kitchen -konttikahvila
- Pyhän Birgitan kesäkahvila
- Löyly Oy:lle vuokrasopimus
- Allas merikylpylähankkeen joukkorahoitus
- Hernesaaren Ranta 

Julkisia olohuoneita puistoissa ja muilla alueilla

Myös vanhoihin teollisuusympäristöihin on syntynyt eräänlaisia 
julkisia olohuoneita. 1970-luvulla Helsinkiin rantautui idea tilojen 
valtaamisesta, jossa luodaan uudenlaista kaupunkielämää tiloihin, ja 
muutetaan tilojen alkuperäistä käyttötarkoitusta. Tällaisia varhaisia 
tiloja olivat Ruoholahdessa toiminut vanha maalivarasto ”Lepakko”, 
sittemmin Kaapelitehdas ja VR:n vanhat makasiinit Töölönlahdella, 
makasiinien palon jälkeen 2006 Suvilahden voimalan alueelle syn-
tynyt kulttuurialue ja Teurastamon alue. 

Vaikka alunperin tiloja vallattiin nimenomaan luvatta, myös kau-
pungit ovat heränneet uusien käyttötarkoitusten etsimiseen. Van-
han satamatoiminnan siirtyessä Vuosaareen 2008 osa alueesta avat-
tiin yleisölle projektinimellä ”Väliaikainen Kalasatama”. Hanke on 
hieno esimerkki siitä, kuinka kaupunginosaa rakennettiin yhdessä 
kaupunkilaisten kanssa. Kaupunki palkkasi pääosin alueelle ym-
päristötaidekonsultin, suunnittelutoimisto Part Oy:n, joka aktivoi 
alueen väliaikaiseen käyttöön, ja tästä syntyi mm. kaupunkiviljel-
miä, kaupunkilaisten yhteinen uuni, taideaita ja konttiaukio. Kont-
tiaukio oli erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosima yhteisöl-
linen tapahtuma-alue, missä järjestettiin liki 60 tapahtumaa kesässä, 
punkista teknoon, kutomistempauksia, performansseja, kirpputore-
ja, lastenkestejä, teatteria yms. ja kävijämäärä tapahtumissa vaihteli 
parista henkilöstä moneen tuhanteen (uuttahelsinkia.fi/kalasatama 
2005). Aukio aktivoi laajaa porukkaa erilaisista taideryhmistä lap-
siin ja nuoriin. Toiminnasta vastanneen Bermuda Helsinki ry:n mu-
kaan konttiaukio on selkeästi osoittanut, että omaehtoiselle, epä-
kaupalliselle ja kaikille avoimelle kulttuuripaikalle on Helsingissä 
tarvetta (www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-01-22).

Kaapelitehdasta, VR:n entisiä makasiineja, Suvilahden kulttuuri-
aluetta, Teurastamon aluetta ja Kalasatamaa yhdistää tietynlainen 
rosoisuus, joka houkuttelee paikalle nuoria ja taiteilijoita valtaa-
maan tilaa ja tekemään siitä omannäköistään. Rosoisuuden yhte-
nä mahdollistajana on kaupunkirakenteen muutos. Kalasataman 

tapauksessa vanhan teollisuustoiminnan jälkeen paikalle jäi mie-
lenkiintoinen ja tyhjähkö tila. Hylätylle jättömaalle on ollut hyvä 
kokeilla erilaisia kaupunkikulttuurin muotoja. 

Myös Suvilahden entistä voimalan aluetta on kehitetty monipuo-
liseksi kulttuurikeskukseksi ilman suurempia toimenpiteitä. Nyt 
alueella järjestetään sirkusta, teatteria, näyttelyitä ja tanssia, ja sen 
suuret asfalttikentät mahdollistavat roller derby-turnaukset, skeit-
tipuisto ja erilaiset festivaalit ja ulkoilmatapahtumat. Teurastamon 
vanhaa aluetta alettiin kehittää World Design Capital -vuonna 
2012, jonka jälkeen alueen sisäpihalla on järjestetty mm. ruokafesti-
vaaleja, lastenfestivaaleja ja muita tapahtumia. 

Puistoista tapahtumapaikkoina suosiossa ovat olleet erityisesti Alp-
pipuisto, Kaivopuisto, Kaisaniemen puisto ja Sinebrychoffin puisto. 
Helsingin Juhlaviikkojen Huvilateltta on pystytetty Tokoinrantaan 
vuodesta 1995 lähtien, ja muissa pienemmissä puistoissa järjestetään 
eri kokoisia ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi Töölönlahdelle järjeste-
tään tapahtumapuistoa, jonka on tarkoitus toimia suurten tapahtu-
mien paikkana mahdollistaen 50-100 000 ihmisen vierailun (KSV 
2011-03-31). Näin ollen Kaisaniemen puistossa ja Kaivopuistosa jär-
jestetyt konsertit voidaan jatkossa järjestää uudessa puistossa.

2012 World Design Capital kulttuuripääkaupunkivuonna 
toteutuneita hankkeita puistoihin liittyen: 

- Tapio Wirkkalan puisto
- WDC paviljonki
- Teurastamon Kellohallin ravintola ja tapahtumatila 
- Kulttuurisauna Merihakaan
- Kääntöpöytä - Keski-Pasilan kaupunkiviljelypuutarha
- Asukasosallisuus rakennusvirastossa
- Helsingin kaupunginteatterin puistoalueen valaistus
- Kauneutta kotimatkalla
- Kalasataman skeittipuisto
- Nuoret muotoilevat maailmaa- hanke
- Artova ry:n tapahtumat 
Kuva 49. Yllä Artova ry:n 
Syötävä Arabianranta. 
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2.2 PUISTOKULTTUURIA KAIKILLE 
– LÄHTÖKOHTIA PUISTOJEN KEHITTÄMISELLE

Historia & kerrokselliset puistot

Ranja Hautamäki toteaa tuoreessa väitöskirjassaan Kartanot Kau-
pungissa - Helsingin kartanoympäristöjen kaupunkimaistuminen, säi-
lyttäminen ja yhteensovittaminen kaupunkirakenteeseen (2016), että 
kulttuurimaisemien ja historiallisien puistojen säilymistä turvaavien 
reunaehtojen lisäksi suojelun pitäisi olla myös aktiivista kehittämis-
tä ja muutoksen ohjaamista. Lähtökohtana on paitsi ominaispiirtei-
den säilyttäminen, myös niiden hyödyntäminen osana kerroksellis-
ta kaupunkimaisemaa (Hautamäki 2016 s.5). Tämä on kiehtova ajatus 
myös puistojen olohuonemaisen, sosiaalisen aseman kannalta. Jo 
Helsingin ensimmäisissä puistoissa oli erilaisia aktiviteetteja, kuten 
karuselleja, tanssilavoja, teatterilavoja, ravintoloita ja kahviloita. 
Yrittäjät puistoissa pohtivat, miten puistoihin saadaan asiakkaita. 
Tämä ajatus voi olla kantavana ajatuksena myös nykyisin niin his-
toriallisten, kuin uusien puistojen kehittämisessä. Hyvällä paikalla 
sijaitseva ravintola tai tanssilava voi tuoda puistoon eloa ympärivuo-
tisesti sellaisissa puistoissa, joihin se sopii. Ravintolan lisäksi kenties 
puistossa voitaisiin järjestää ohjelmoidusti tapahtumia tai ohjelmaa 
koordinoidusti - kuten ennen vanhaan Hesperian puistossa: ”Puis-
tossa pidetään joka pyhäilta kansanhuwit: soittoa, tanssia, karusellia, 
woimankoitosta, kiikkua, ynnä muita huwittavia wehkeitä on tarjona; 
iltasin sitten ”taiteilijoita”, laulajia kumpaakin sukupuolta, sekä muita 
”maailman mainioita” konstintekijöitä kaiken lajisia. Ahkerasti kansa 
käyttääkin hyväkseen tätä mieluista paikkaa.” (Hallaro 1889).

Yhteistyössä kaupunki ja kaupunkilaiset

Yhteistyö kaupungin ja eri tahojen välillä on ollut tärkeässä roolissa 
eri aikakausina. Yhteinen pyrkimys edesauttaa yhteistyöhankkeita, 
jotka auttavat myös poliittista päätöksentekoa ja edesauttavat lisära-
hoittamista. Innovatiiviset yhteistyöprojektit syntyvät, kun on tar-
peeksi tahtotilaa ja tilaa etsiä luovia ratkaisuja. Tämä on nähtävissä 
molemmissa design-vuosien tapahtumissa Kulttuuripääkaupunki-
vuonna 2000 ja World Design Capital (WDC) 2012 -vuotena, kun 
puistojen osalta tehtiin suurempia toimenpiteitä ja tehtiin yhteis-
työn avulla uudenlaisia projekteja. 

WDC -vuodesta tehty tunnettuustutkimus ja sen aineisto kuitenkin 
paljastavat, että design-pääkaupunkivuosi jäi tavoitteiden näkökul-
masta kansalaisille hieman etäiseksi, sillä hankkeeseen suhtauduttiin 
intohimottomasti ja kouluarvosanaksi annettiin 6,6 (Mustonen 2014). 
Tunnettuustutkimuksen tekijä Pekka Mustonen pohtii Helsingin 
kaupungin verkkolehdessä (Kvarkki 2014) merkkivuoden jääneen 
etäiseksi osittain siksi, että kaupunkilaiset haluavat ennen kaikkea 
ruohonjuuritason matalan kynnyksen kaupunkikulttuuria. Her-
nbergin (2012) mukaan kaupunkikulttuuria kehitetään kaikkein 
voimakkaimmin sisältäpäin ja toimijoina ovat nimenomaan kau-
punkilaiset. Hernbergin puheenvuoro asuntoministerin pyöreään 
pöytään toteaakin, että ruohonjuuritasolla syntyy ennakkoluulotto-
mia ideoita ja toimintaenergiaa (Hernberg 2013). Julkisella sektorilla 
on taas pysyvyyttä ja vakautta. Näiden yhdistelmästä, luovuudesta 
ja luotettavuudesta, löytyy ainekset tulevaisuuden kukoistaviin kau-
punkeihin. 

Kenelle puistoja kehitetään?
 
Suomessa asemakaava yleensä määrittää puiston ilmaiseksi virkistys-
alueeksi. Varsinaisissa puistosuunnitelmissa suunnittelija on valin-
nut oman ammattitaitonsa kautta ratkaisut tilan sommittelusta ja 
toiminnallisuudesta tilaajan toiveiden mukaisesti. Suunnitelma on 
toteutettu kaupungin linjauksin ja ohjeistuksin, joiden pohjalla on 
vaikuttanut kaupungin hyväksymä budjetti puiston rakentamiseen. 
Perinteisesti kaavoituksella on pyritty huolehtimaan kansalaisten 
hyvinvoinnista tasa-arvoisesti. Vuonna 2000 uudistettu maankäyt-
tö- ja rakennuslaki (MRL) korostaa vuorovaikutusta kaavoitus-
prosessin valmistelun kuluessa osana kaavoitusprosessia. Kaupun-
kilaisten kasvava kiinnostus elinympäristöään kohtaan ja useassa 
tutkimuksessa todettu tyytymättömyys omiin vaikutusmahdolli-
suuksiin lisäävät kuitenkin kaavoituksen kehittämistarvetta (Leino, 
2001, Staffans 2004). 

Helsinki haluaa kaupungin strategiaohjelman 2013-2016 (2013) 
perusteella olla demokraattinen, yritysmyönteinen ja paikallisuut-
ta korostava kaupunki. Samat kaupunkinäkökulmat löytyvät Op-
pivan kaupunkisuunnittelun, OPUS-hankkeen (Staffans & Väyrynen 
2009) lähtökohdista. Hanke listaa kolme kaupunki- ja suunnitte-
lunäkökulmaa, jotka ovat tunnistettavissa jokapäiväisessä keskus-
telussa yleisesti puhuttaessa kaupungeista. Niihin liittyy ideologi-
sesti ja teoreettisesti erilaisia näkemyksiä, ja ne tuottavat erilaisia 
painotuksia suunnitteluun. ”Paikallinen kyläkaupunki” korostaa 
ympäristöarvoja, turvallisuutta ja rauhallisuutta. ”Kilpailukykyi-
nen metropoli” taasen korostaa innovaatioita, kannattavuutta ja 
tehokkuutta. ”Demokraattinen itsehallintokaupunki” korostaa hy-
vinvointia, tasa-arvoa ja avoimuutta. Demokraattinen itsehallinto-
kaupunki, kilpailukykyinen kaupunki ja paikallinen (paikallisuutta 
korostava) kaupunki ovat hankkeen mukaan näkökulmia, joita on 
mahdotonta liittää yhtenäiseksi kaupunkisuunnittelun teoriaksi. 
Oppivassa kaupunkisuunnittelussa halutaan kuitenkin erillisyyden 
sijaan nähdä nämä kaikki tasot vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
(Staffans & Väyrynen 2009) 

Tulevaisuuden kaupungeissa visiot eivät toteudu ilman  niiden jat-
kuvaa, laajapohjaista keskusteluttamista ja eri osapuolten mukana-
oloa ja sitoutumista tavoitteisiin (Cities of the Future 2005). Staffanssin 
mukaan (2007) vertailuaineisto menestyvistä kaupungeista vahvis-
taa, että paikallisuus ja lähelle ihmistä menevä hallintotapa kuuluvat 
myös kilpailukykyiseen kaupunkiin, eivätkä ne ole toisiaan poissul-
kevia tavoitteita, vaan pikemminkin päinvastoin. 

Myös Helsingin kaupunki haluaa pyrkiä strategiaohjelman mukaan 
näiden kolmen edellämainittujen eri näkökulmien vuorovaikutuk-
seen. Myös puistojen kannalta nämä kaikki kolme näkökulmaa ovat 
tärkeitä. Puistot tulisi nähdä niin elinympäristön laatua ja paikalli-
suutta korostaviksi paikoiksi, mutta toisaalta myös demokraattisik-
si, avoimiksi ja tasa-arvoisiksi paikoiksi koko kaupungissa. Lisäksi 
yrityksien mukaantulolla ja verkosto- ja kumppanuusajattelulla 
voidaan luoda mahdollisesti haastaviin resursseihin uusia ratkaisuja. 

OPUS-hankkeessa on luotu ”oppivan kaupunkisuunnittelun” kä-
site, jota on lähestytty usealta eri suunnalta. Hankkeen mukaan 
tulevaisuudessa kumppanuus eli yhteistyö tuottaa uusia rooleja ja 
rakenteita. Kaupunkisuunnittelu tulee olemaan yhä tiiviimpää yh-
teistyötä julkisen hallinnon, yksityissektorin ja kansalaisten kesken. 
Kumppanuus haastaa vanhan toimintakulttuurin ja vanhat käytän-
nöt. Samalla tarvitaan sekä rakenteiden että tehtävien kehittämistä. 
Muutoksia pitää tapahtua olemassa olevissa organisaatioissa, mutta 
kaikki uudet tehtävät ja roolit eivät varmasti mahdu näiden toimi-
aloihin. Hankkeen mukaan tarvitaan valmiutta myös täysin uusiin 
toimenkuvauksiin ja ammattialoihin. (Staffans & Väyrynen 2009)
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Tulevaisuudessa puistoja tullaankin kehittämään entistä enemmän 
käyttäjälähtöisesti, yhteistyössä julkisen hallinnon, yrityssektorin ja 
kansalaisten kesken. 

Laadun määrittely

2000-luvun kaupunkikulttuuria ajatellen ihmisen omatoimiset ak-
tiviteetit tapahtuvat vain, jos tila houkuttelee ja tarjoaa mahdolli-
suuden kaupunkilaiselle esimerkiksi pienen ulkoilmanäyttelyn tai 
kaupunkitanssien pystyttämiseen. Tällaisesta houkuttelevuudesta 
on käytetty myös käsitettä tarjouma (affordances). Termi esiintyi 
ensimmäistä kertaa psykologi James Gibsonin kirjassa The Theory 
of Affordances (1977). Sillä on perinteisesti tarkoitettu niitä fyysisten 
toimintojen mahdollisuuksia ja rajoituksia, joita toimiva henkilö 
havaitsee tietyssä ympäristössä. Käsite on laajennettu tarkoittamaan 
myös niitä emotionaalisia, sosiaalisia ja sosio-kulttuurisia mahdolli-
suuksia ja rajoituksia, joita ympäristö voi yksilölle tarjota (Heft 1997, 
Kyttä 2003). Puistossa on oltava siis jotakin, jonka yksilö voi havaita 
mahdollisuutena. Suunnittelu voi tukea ja palvella toimintoja sekä 
viestiä alueen käytöstä. 

Tanskalainen arkkitehti Jan Gehl on yksi elävän ja ihmisläheisen 
kaupunkikehityksen puolestapuhujista. Gehl on tarkastellut kau-
punkisuunnittelun ja arkkitehtuurin laadun vaikutusta ihmisten 
aktiviteetteihin julkisessa tilassa. Gehl jaottelee aktiviteetit välttä-
mättömiin aktiviteetteihin, kuten työ- ja koulumatkojen tekoon, 
valinnaisiin aktiviteetteihin, kuten kävelylenkin tekoon tai istus-
keluun, ja sosiaalisiin aktiviteetteihin, kuten tervehtimisiin, ohi 
kulkevien ihmisten tarkkailuun ja keskusteluihin (Gehl 1987). Kau-
punkiympäristön laadulla on Gehlin mukaan suuri vaikutus sekä 
valinnaisten että sosiaalisten aktiviteettien mahdollisuuksiin. Elävä 
kaupunkiympäristö syntyy parhaiten silloin, kun tila vetää ihmisiä 
puoleensa ja siellä syntyy monenlaista aktiviteettia. Heikkolaatui-
sessa ympäristössä tapahtuu vain välttämättömiä toimintoja, eikä 
näin ollen muodostu elävää kaupunkiympäristöä. (Gehl 1987)

Gehl on jakanut julkisen kaupunkitilan laadun kahteentoista kri-
teeriin, joiden mukaan tilan tulisi tarjota iloa, turvaa ja mukavuut-
ta. Turvaan liittyy suoja liikenteeltä ja sen pelolta, turva väkivaltaa 
ja rikollisuutta vastaan, sekä turva epämiellyttävistä aistikokemuk-
sista, kuten melusta (Gehl 2010). Ilo mahdollistuu rakennusten ja ti-
lojen ihmisläheistä skaalasta, mahdollisuuksia nauttia positiivisista 
ilmasto-olosuhteista ja aistikokemuksista, mitkä liittyvät näkymiin, 
hyvään suunnitteluun, kasvillisuuteen, materiaaleihin ja veteen. 
Mukavuuteen liittyy Gehlin mukaan mahdollisuuksista kävellä, 
seisoa ja istua, sekä katsoa, keskustella, kuunnella, pelata ja harjoi-
tella. Myös amerikkalainen sosiologi William H. Whyte (1980) on 
Gehlin tavoin perustanut ympäristön laadun kriteereitä hyvinkin 
inhimillisiin, aistillisiin kokemuksiin ja sosiaaliseen kanssakäymi-
seen. Whyten mukaan aurinko, tuulensuoja, istuimet ja ruokailun 
mahdollisuudet ovat positiivisia laadun tekijöitä . Hänen mukaansa 
ilkivaltaa voidaan ehkäistä siten, että tehdään tiloista miellyttäviä 
kaikille.
 
Puistojen laadun kokeminen on kuitenkin lopulta subjektiivis-
ta, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi lapsuuden kokemukset ja omat 
esteettiset mieltymykset. Laatu voi tarkoittaa rosoista, vanhaa sa-
tama-alueella sijaitsevaa asfalttikenttää, mikä mahdollistaa moni-
puolisesti eri käyttäjien omat aktiviteetit. Toisaalta se voi tarkoittaa 
erittäin huoliteltua graniittimuurein rajattua perennaistutusta ja 
penkkiä. Erityyppisiä tiloja tarvitaan, mutta parhaimmillaan ym-
päristön laatu ilmenee monet eri ikäluokat huomioivalla, tarkoituk-
senmukaisena suunnitteluna. Tämä on parhaimmillaan toimintaan 
kannustavaa, suunnitelmallista toiminnallisuutta, sekä joustavaa 
tilaa. 

Maisema-arkkitehtuurissa paljon käytetyllä termillä ”genius locilla” 
eli paikan hengellä on myös paljon merkitystä. Maisema-arkkitehti 
voi parhaimmillaan korostaa suunnitelmansa paikan henkeä, ja luo-
da ja tukea omaleimaisia ja alueellisia erityispiirteitä.

Kaaviot 50 ja 51 Staffans & Väyrynen 2009 mukaan. 

Kolme lähestymistapaa kaupunkiin ja suunnitteluun: 
Erilaisia kaupunki- ja suunnittelunäkökulmia

Oppiva kaupunkisuunnittelu:

Elinympäristön laatua 
ja paikallisuutta koros-

tava prosessi

Paikka- ja kokemus-
lähtöinen suunnittelu 
(Place-based urban 

planning)

YMPÄRISTÖARVOT,
TURVALLISUUS,
RAUHALLISUUS

TIETOVERKOT 
TEHOKKAAMMIN
SUUNNITTELUN 
HYÖDYKSI

SAUMATON PROSESSI
VISIOISTA 
TOTEUTUKSEEN

KÄYTTÄJÄTIETO
MUKAAN ALUEIDEN
SUUNNITTELUUN

LAADUNVARMISTUS
OIKEISIIN
VAIHEISIIN

ALUEELLINEN
TIETO YHTEEN

TAVOITTEET 
KIRKKAIKSI, 
JOUSTOA 
TOTEUTUKSEEN

KUMPPANUUKSILLA 
KOHTI
KUKOISTAVIA
KAUPUNKIALUEITA

INNOVAATIOT,
KANNATTAVUUS,
TEHOKKUUS

HYVINVOINTI,
TASA-ARVO,
AVOIMUUS

PAIKALLISUUS

HYVÄ ARKI

ASUKKAAT PAIKALLISUUS

HYVÄ ARKI

ASUKKAAT

Innovatiivinen ja luova 
prosessi

Verkostot ja 
kumppanuus-
suunnittelu 

(networked urban 
planning)

KILPAILUKYKY

LIIKETOIMINTA

YRITYKSET KILPAILUKYKY

LIIKETOIMINTA

YRITYKSET

Julkisen hallinnon 
prosessi

Osallistuva 
suunnittelu

(communicative 
urban planning)

DEMOKRATIA

HALLINTO

KAUPUNGIT DEMOKRATIA

HALLINTO

KAUPUNGIT

TIETO - LAATU - PROSESSIT - KUMPPANUUS

Paikallinen 
(kylä)kaupunki

Kilpailukykyinen 
metropoli

Demokraattinen 
itsehallintokaupunki
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 2.3 KEHITTYVÄ PUISTOKULTTUURI
- TULEVAISUUDEN HAASTEITA PUISTOILLE

Kaupungin tulevaisuuden visioissa puistoilta odotetaan entistä 
enemmän laatua, toiminnallisuutta sekä kapasiteettia toimia eri-
laisten tapahtumien paikkana. Helsingin kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen julkaisun ”Helsingin seutu 2050. Näkökulmia 
seutuvisioon” (2008 s.14) mukaan ”nykyiset instituutiot on rakennettu 
vanhoihin haasteisiin ja uudet haasteet ovat toimintatapojen ulko-
puolella. Tulevien vuosikymmenien suurimmat muutokset ovat po-
litiikassa, julkisella sektorilla, yrityksissä ja yhteisöissä. Haasteet ovat 
systeemisiä, joiden ratkominen edellyttää uutta roolijakoa ja totuttujen 
toimintatapojen muutosta.” On mahdollista, että tulevaisuudessa 
tarvitaan rakennemuutoksia myös puistojen toimintamalleissa, tai 
puistoista määräävissä organisaatioissa, sillä vanhat mallit eivät enää 
palvele uusia tarpeita.

Tiivistyvissä kaupungeissa puistot edustavat kaupunkivihreää, jolla 
on vaikutus niin ympäristöön, talouteen, terveyteen, ihmisiin sekä 
niitä koskeviin tulevaisuuden haasteisiin. Seuraavissa kappaleissa 
on esitelty tulevaisuuden haasteita ja poimittu niiden vaikutuksia 
puistoihin. 

Kuvat 52 & 53. Monikulttuuristaustaisten ihmisten osallistamista suunnitteluun on kokeiltu Tanskassa Superkilen –puistoalueella (Superflex, Bjarke Ingels 
Group & Topotek1).  Etnisten väestöjen kanssa suunniteltiin puistoalue, jonne sijoitettiin erilaisia toimintoja ympäri maailman, kuten iranilainen keinu ja 
palestiinalaiset asfalttimaalaukset (kuvissa). 

Puistot väestönkasvun ja kaupungistumisen asettamien 
haasteiden näkökulmasta

Puistojen merkitys elämän laadulle korostuu entisestään kaupungis-
tumisen ja väestönkasvun myötä. Puistot ovat entistä suuremmassa 
kulutuksessa ja laajemman käyttäjäkunnan käytössä. Puistoilla on 
tärkeä merkitys asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä tarpeissa ja toi-
veissa. Puistot ovat sekä vapaa-aikaan, sekä työ- ja koulumatkojen 
liikkumiseen liittyen tärkeitä hengähdyksen paikkoja. Ihmiset ovat 
yhä valmiita maksamaan asunnon ikkunasta avautuvasta vihreästä 
maisemasta (Tyrväinen et al. 2006, s.36 ). Puistoissa päästään pakoon 
kaupungin hälinää ja aistit voivat levätä. Kaupungissa tulee olla 
paikkoja, missä voi irrottautua arjen kiireestä ja olla sopusoinnussa 
ympäristön kanssa (Kaplan & Kaplan 1989, s.340). Asukkaat kokevat vi-
heralueiden käytön vähentävän stressiä ja edistävän rauhoittumista 
(Hemming 2013, s. 41).

Viihtyisä ympäristö maksaa Helsingin kaupungille itsensä takaisin 
tyytyväisten veronmaksajien kautta, jotka haluavat pysyä kaupun-
gissa. Koska olemassa olevia viheralueita ja sisäpihoja saatetaan tii-
vistää, puistojen läheisiä asuntoja riittää yhä pienemmälle joukolle. 
Tästä syystä viheralueiden monipuolinen tarjonta on tärkeää, var-
sinkin jos kaupunkia tiivistetään entisestään. Puistot voivat toimia 
myös ikään kuin kodin jatkeena ja sosiaalisen kanssakäymisen paik-
koina, ja mikäli lähiympäristö on tarpeeksi miellyttävä ja toimiva 
tässä tapauksessa myös asuntojen koosta ollaan valmiita tinkimään 
(Hemming 2013). 
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Suomalaisen tutkimuksen mukaan (Tyrväinen et al. 2007, s. 74) työhön 
ja opiskeluun liittyvällä luontokokemuksella on vaikutusta psyyk-
kiseen hyvinvointiin. Positiiviset tuntemukset lisääntyivät kun työ- 
tai opiskelumatkasta yli puolet kulki puistojen, taajamametsien tai 
muiden viheralueiden kautta. Vastaavasti tutkimuksessa viikoittai-
nen työhön tai opiskeluun liittyvä viheralueiden käyttö lisäsi posi-
tiivisia tuntemuksia. 

Kansainvälistyvän Helsingin puistot

Kansainvälistyvässä Helsingissä maahanmuuttajien määrä kasvaa ja 
kaupungin moniäänisyys ja toiveet ympäristöstä laajenevat. Ulko-
maalaistaustaisilla henkilöillä on omat käsityksensä niin luonnos-
ta, kuin puistojen käytöstä. Useissa maahanmuuttajien kotimaissa 
puistot toimivat perheenjäsenten ja ystävien yhteisenä kokoontu-
mispaikkana, jossa vapaapäivinä syödään eväitä ja vietetään aikaa 
(Heikkilä & Kirveennummi 2012, s.16). 

Muille kuin kantasuomalaisille jokamiehen oikeudet ja tapa läh-
teä metsiin ja luontoon voi olla vierasta, joten lähiympäristöllä ja 
puistoilla on suuri merkitys luontokokemuksille. Kaupunkiviljely-
palstoilla voidaan kasvattaa oman maansa vihanneksia, ja puistoissa 
ruokailun mahdollistavat kokoontumispaikat voivat olla hyviä kei-
noja. 

Puistot edistämässä terveyttä – ohjattua toimintaa ja oma 
paikka rauhoittumiseen

Väestön ikääntyminen, uudenlaiset elämäntavat, eliniän pitenemi-
seen liittyvät krooniset sairaudet ja työurien pidentämisen tavoit-
teet edellyttävät lisäpanostusta ihmisen fyysisen terveyden ja mie-
lenterveyden edistämiseen. Kaupungistumisen myötä suomalaisten 
liikuntakulttuuri on muuttunut ja siihen terveydenhuoltolaki edel-
lyttää kunnalta terveyden edistämistä. Kaupungeissa puistot ovat 
monesti luonnon- ympäristöjä, joihin mennään mm. rentoutu-
maan ja irtautumaan arjesta (Husu et al. 2011, s.61). Puistoissa voidaan 
tarjota aktiviteetteja mielenkiintoisessa ympäristössä. 

Suomessa ja maailmalla Terveyden sosiaalisten määrittäjien malli 
on vakiintunut tapa ymmärtää väestön terveyden ja yhteiskuntapo-
litiikan suhdetta (Dahlgren & Whitehead 1991; kuva 1). Elinympäristö, 
käyttäytyminen ja sosiaaliset olosuhteet ovat jatkuvasti vuorovaiku-
tuksessa ja ohjaavat yksilön käyttäytymistä. Puisto voi sosiaalisena 
paikkana tukea yhteisöllisyyttä, sekä parantaa elinympäristössä yk-
silön elämäntapoja. 
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Kuva 54.Terveyden sosiaalisten määrittäjien malli. 
Perustuu malliin Dahlgren & Whitehead 1991.

Puistojen sijainnilla on dramaattinen merkitys ihmisen liikkumi-
selle. Ruotsalaisessa tutkimuksissa selvisi (Rappe et al 2003, s.68), että 
puistoissa ja viheralueilla käydään usein, jos ne sijaitsevat kodin lä-
hellä. Tutkimuksen mukaan käyntikertoja on viikossa 3-4 mikäli 
matkaa on enintään 50 metriä. Jos puisto taas sijaitsee kilometrin 
päässä asunnosta, siellä tulee käytyä kerran viikossa “pyhäkävelyllä”. 
Mitä harvemmin viheralueilla käydään, sitä enemmän asukkailla 
ilmenee väsymystä ja stressiä (Rappe et al 2003, s.68) Japanilaistutki-
muksessa havaittiin, että puistoja lähempänä asuvat ikäihmiset elä-
vät keskimäärin pidempään kuin ne, joiden asunto ei ole lähellä 
ulkoilualuetta (Takano et al 2002, s. 913).  

Jotta puistot voivat toimia parhaimmillaan ihmisten terveyden edis-
täjinä niitä tulee miettiä niin yksilön kuin ryhmien näkökulmasta. 
Puistoissa tulee olla samanaikaisesti paikkoja rauhoittumiseen, kuin 
myös mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Liikunnan edistäminen 
puistoissa voi olla liikuntatoimen lisäksi myös sosiaali- ja terveystoi-
men, opetustoimen, nuorisotoimen, kulttuuri- ja kirjastotoimen, 
liikenne ja ympäristötoimen, teknisen toimen sekä kaavoituksen 
työtä (Nummela et al. 2014, s.389). Eri toimialojen yhteistyö mahdol-
listaa myös uudenlaisia toiminta- ja rahoituskeinoja uudenlaisille 
liikkumisympäristöille. 

Ikääntyminen

Väestön ikääntyessä palveluntarve kasvaa, mikä heijastuu myös 
maankäytön suunnitteluun, sillä yhä useampi kaipaa palveluita lä-
heltä kotia. Seniorit ovat myös merkittävä kuluttajaryhmä, joilla on 
varallisuutta maksaa uudenlaisista palveluista (Hartikainen 2014, s.9). 
Elinajan pidentymisen seurauksena monet hyvinvointisairaudet, 
kuten diabetes ja verenkiertoelimistön taudit sekä mielenterveys-
ongelmat lisääntyvät, ja kroonisten sairauksien hoitokulut kasvavat. 
Kansantaloudellisesti on välttämätöntä kehittää uusia palveluja, 
keinoja ja toimintamalleja, joilla terveydenhoitokuluja saadaan pie-
nennettyä (Heikkilä & Kirveennummi 2013 s.6). 

Ikäihmisten sekä lasten kannalta kannalta lähipuiston aktiviteettien 
tarjonta voi olla merkittävässä roolissa. Liikuntapuistojen ja -väli-
neiden lisäksi myös erilaiset sosiaaliset tapahtumat, kuten shakkipe-
lit ja tanssitunnit ovat potentiaalisia puistojen aktiviteetteja. Senio-
reiden kannalta erityisesti wc-tilat ovat tärkeitä.
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 Yksilölliset paikat, yhteisölliset kokoontumistilat 

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisun 
”Helsingin seutu 2050. Näkökulmia seutuvisioon”  (2008 s.14) mukaan 
”suomalaisen yhteiskunnan ikääntyessä ja monikansallistuessa yksilöl-
lisyydestä tulee entistä näkyvämpää, ja ihmiset haluavat ottaa kantaa 
päätöksentekoon, ja kokevat että heillä on siihen oikeuksia”. Julkaisun 
mukaan tämä synnyttää yhteisöjä, joiden uudenlaiset voimavarat 
ja verkostoituneet rakenteet haastavat instituutioita muokkaamaan 
toimintatapojaan. 

Yksilöllisyyden vastapainoksi ajatellaan yhteisöllisyyden merkitystä: 
tulevaisuudessa olisi tarvetta uusille julkisille kaupunkitiloille, jot-
ka olisivat harrastamisen ja kohtaamisen paikkoja. Amerikkalainen 
sosiologi Ray Oldenburg kutsui yhteisöllisiä tiloja kolmansiksi pai-
koiksi, mitkä toimivat kodin (ensimmäinen) ja työn (toinen) väliin 
sijoittuvina epävirallisina julkisina tiloina, jossa tavataan ihmisiä, 
käydään keskusteluja ja oleskellaan vapaasti (Oldenburg 1989, s.16). 
Kolmannet paikat voivat olla toreja, kahviloita, kukkakauppoja tai 
puistoja. Puistot voivat toimia yhä keskeisemmässä asemassa asuk-
kaiden tapaamisessa ja paikallisen identiteetin vahvistamisessa, jol-
loin niiden viihtyvyyteen tulee panostaa entistä enemmän. 

Esimerkiksi Kalasatamassa toiminut ”Kalasataman konttiaukio”, 
tai Myyrmäessä ostoskeskuksen tontilta vallattu asukastila ”Myyr-
mäenmonttu” ovat tällaisia kolmansia paikkoja puistomaisissa ym-
päristöissä. Luonteeltaan kaavoittamattomat tontit toimivat alueen 
sosiaalisina, puistomaisina olohuoneina. Molemmista paikoista sai 
vuokrata merikontin tapahtumavälineistöineen ei-kaupalliseen, 
ilmaiseen toimintaan. Kalasataman konttiaukio oli pelkkä asfalt-
tikenttä muutamine puineen, kun taas Myyrmäenmonttu käsitti 
hiekkakentän, jota ympäröi nurmirinne. Paikkojen menestyksek-
käinä, erityisinä olohuonemaisina piirteinä oli mahdollisuus omien 
tapahtumien järjestämiselle. 

Vähähiilinen yhteiskunta

Vuoteen 2050 mennessä Suomen pitää vähentää päästöjä niin, että 
ne ovat 90% nykyistä pienemmät (Hartikainen 2014 s.15 ). Vähähii-
linen yhteiskunta edellyttää hiilipäästöjen globaalia hinnoittelua, 
jonka johdosta hinnat tulevat kuluttajalle näkyville niin energiassa, 
liikkumisessa, ruoassa ja rakentamisessa. Ihmisten kulutustottu-
mukset joutuvat kovan punnitsemisen alle. Asukkaita kannustetaan 
kuluttamaan ennemmin palveluita kuin tavaraa ja tarjotaan uusia ti-
loja kuluttamisen tilojen - kuten kauppakeskusten – vaihtoehdoiksi 
(Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus 5/2008). 

Puistot ovat myös avainasemassa tarjoamassa kuluttamisen sijaan 
elämyksiä ja palveluita. Niillä on mahdollisuus toimia lähipalvelu-
keskuksena, jossa voi esimerkiksi vuokrata erilaisia urheiluvälineitä 
tai pelejä, tai mihin voidaan kokoontua katsomaan elokuvaa tai val-
mistamaan ruokaa.
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Vasemmalla sivulla kuva 55. Myyrmäenmontun tapahtumat mahdollistava tapahtumakontti. 

Kuvat yllä 56 & 57. Kalasataman konttiaukio ja alemmassa kuvassa nettisivusovellus, joka toimi apuna aukion 
toimintojen vuokraamisessa. Bermuda Helsingin nettisivuilla tapahtuman järjestäminen tapahtui helposti. Inter-
net-sivujen koodaus Jyrki Vanamo, 2012. 



3.1 KUMPPANUUSMALLIT

3.2 KUMPPANUUSMALLIEN TAPAUSESIMERKIT

3.3 RAHOITUS

3.4 RAHOITUKSEN TAPAUSESIMERKIT

3.5 YHTEENVETO UUSISTA KEINOISTA

Tämän luvun tarkoitus on määritellä Helsinkiin soveltuvia julkisten puistojen resursointi- ja rahoituskeinoja. Kar-
toituksella pyritään luomaan laaja pohja uusille konsepteille ja mahdollisille kehittämisideoille. Ensimmäinen puoli 
lukua käsittelee varsinaisen resursoinnin keinona kumppanuuksia, eli organisaatiorakenteita ja yhteistyökumppanei-
ta. Tässä osassa kuvataan neljän tunnetun puiston organisaatiorakenteen lisäksi myös organisaatioiden syntyprosessit 
eli tarinat. Tarinoiden avulla pyritään avaamaan organisaatiomallien muodostumisen syitä ja seurauksia tarkemmin. 
Toinen puoli käsittelee rahoituksen eri vaihtoehtoja. Näitä vaihtoehtoja tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen ja esi-
merkkitapauksien kautta. Esimerkkitapaukset on valittu siltä kannalta, että ne palvelevat laajaa käyttäjäryhmää ja 
edustavat onnistuneita julkisia olohuoneita. 

3. Benchmarking -arviointi puistojen 
uusista resursointi- ja rahoituskeinoista

Kuva 58. Näkymä Alppipuiston amfiteatterilta. 
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3.1 ERILAISIA KUMPPANUUSMALLEJA

Kumppanuusajattelussa julkinen sektori hoitaa tehtäviään yhteis-
työssä elinkeinoelämän ja vapaaehtoissektorin kanssa. Tällainen yk-
sityisrahoituksen mukaantulo on noussut julkisen lainarahoituksen 
globaaliksi haastajaksi, ja ilmiötä on kutsuttu kumppanuusrahoi-
tukseksi tai elinkaarirahoitukseksi. Kuntien toiminnassa keskeisin 
kumppanuusmuoto on sopimukseen perustuva julkinen-yksityi-
nen-kumppanuus (Anttiroiko 2010 s.33). Englanniksi tästä käytetään 
termiä Private Public Partnership, ”PPP”. Kumppanuusajattelu ei 
ole uusi ilmiö, vaan sitä ilmentävät jo monet 1800-luvulla toteu-
tetut julkiset investointihankkeet eri puolella maailmaa. Suomessa 
varhaiset puistot syntyivät julkinen-yksityinen kumppanuusmallil-
la. Yksityiset yrittäjät perustivat yritystoimintansa mukana puiston 
kaupungin vuokraamalle tontille. Myös yksityiset henkilöt saattoi-
vat avata oman puutarhansa kaikkien käyttöön. 

Aluerakentamissopimukset 1960- ja 1970-luvulla, sekä kuntien 
ja yritysten väliset teollistamissopimukset syntyivät kumppanuus-
malleista. Myös monet investointikohteet, kuten kauppakeskukset, 
jäähallit, uimahallit, koulut, terveyskeskukset ja vankilat, syntyivät 
usein kumppanuusmalleista (Haveri & Anttiroiko 2009). Perinteisesti 
kumppanuussopimuksissa hankinta toteutetaan pitkäaikaisilla so-
pimuksilla, jotta saavutetaan paras mahdollinen kokonaisuus pai-
kallisyhteisön kannalta. Toteuttaminen on sidoksissa markkinaeh-
toisuuteen, ja suuret hankinnat kilpailutetaan, ja menettelynä on 
ns. avoin tai rajoitettu tarjouskilpailu tai poikkeustapauksessa ns. 
neuvottelumenettely (Anttiroiko 2010). 

Puistojen kumppanuusmalleja on syntynyt maailmalla erilaisia reit-
tejä. Kuuluisin julkinen-yksityinen-malli on Central Park puiston 
toimintamalli: voittoa tavoittelematon organisaatio, Central Park 
Conservancy pitää huolen New Yorkin keskuspuistosta kaupungin 
valvoessa sen toimintaa. Bryant Parkin puisto kunnostettiin, koska 
paikalliset yritykset halusivat tukea puiston kehittämistä. Alueelta 
kerättiin Business Improvement District ”BID-aluemaksuja, ja puis-
tolle tehtiin oma talousstrategia. High Line -puisto syntyi kahden 
ihmisen halusta suojella New Yorkissa purku-uhan alla oleva juna-
ratarakenne. Lopulta nämä kaksi ei-arkkitehtia veivät suojelupro-
sessin niin pitkälle, että paikalle tehtiin julkinen puisto. Ruotsissa 

kauppakamari piti vuodesta 1953 vuoteen 2015 huolta Tukholman 
keskustan historiallisen puiston tapahtumatuotosta ja ylläpidosta. 

Näissä edellä mainituissa puistojen PPP-malleissa julkinen sektori 
pysyy vastuussa puistosta yksityisen, voittoa tavoittelemattoman or-
ganisaation avulla. Organisaation vastuulla voi tapauksesta riippuen 
olla esimerkiksi puiston tapahtumien järjestäminen, puiston ope-
rointi, ylläpito ja kehittäminen tai pienemmin esimerkiksi vapaaeh-
toiskumppanit hoitamassa puistoa. Yksityinen puoli voi tuoda puis-
toon lisäarvoa mahdollistamalla laajemmat palvelut ja toiminnan, 
sekä keräämällä lisärahoitusta, mitä kaupungin puistosta vastaava 
organisaatio ei onnistuisi itse yhtä vaivatta tekemään. 

Rautatientorin Jäärata Helsingin keskustassa on yksi näkyvä yrityk-
sen ja kaupungin kumppanuushanke. Korjaamo Group Oy raken-
taa talvisin kaupungin vuokraamalle alueelle radan yhdessä liikunta-
viraston kanssa. Organisaation vastuulla on ohjelman järjestäminen 
ja luistinvuokran ja tilan operoiminen.

Sopimuksesta riippuen organisaation lisäksi yhteistyökumppaneina 
voivat olla muut voittoa tavoittelemattomat kumppanit, jotka ovat 
toimintatavaltaan lyhytkestoisemmin mukana projektissa. Tällaisia 
ryhmiä ovat esimerkiksi erilaiset kansalaisryhmät, järjestöt, liikun-
taseurat sekä muut vastaavat ryhmät, joissa aktiivisuus riippuu usein 
olemassa olevien jäsenten mielenkiinnosta olla mukana. Tällainen 
pienimuotoisempi puistosta vastaavan organisaation yhteistyö eri-
laisten kansalaisryhmien kanssa on myös tuttua Helsingissä. Raken-
nusvirasto on tehnyt yhteistyötä usean eri ryhmän kanssa, kuten 
ympäristöjärjestö Dodo ry:n kanssa, kaupunginosayhdistysten, 
liikuntaseurojen yms. kanssa. Etenkin liikuntakenttien yhteydessä 
erilaiset kumppanuusmallit ovat yleisiä. Lisäksi puistokummitoi-
minta pyrkii tavoittamaan puistoista kiinnostuneita kansalaisia, ja 
kannustamaan ottamaan osaa puiston ylläpitoon (Puistokummin kä-
sikirja 2013). 

PPPP – malli, eli Private Public People -kumppanuus

Sidosryhmäajattelu ja asiakkuuden hallinta on alettu mieltää tär-
keäksi osaksi kuntien palvelutoiminnan johtamista (Anttiroiko 2010). 
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Virallinen, reaktiivinen vaikutus

Epävirallinen, reaktiivinen vaikutus 

Virallinen, proaktiivinen vaikutus

Majamaa on kehittänyt PPP-mallia väitöskirjassaan eteenpäin täy-
dentämällä loppukäyttäjän ja kuluttajakansalaisten näkökulmia 
(Majamaa 2008). Kyseinen 4P-malli perustuu julkisen hallinnon, yri-
tysten ja käyttäjien väliseen kumppanuuteen. Kumppanuudella py-
ritään sidosryhmä- ja asiakassuhteisiin perustuvaan kehittämiseen. 
Majamaan keskeinen väittämänä on, että yksityinen-julkinen -erot-
telun sijaan palvelujen kehittämisen keskiöön tulisi nostaa asiakas 
ja lopullinen maksaja eli kuluttajakansalainen. 4P-mallissa päästään 
nykyisestä tilaaja-tuottaja-mallista käyttäjädemokratian suuntaan 
tuomalla palveluiden loppukäyttäjät myös palvelujen tilaajiksi. 
4P-mallissa syntyy kolmen tahon välille luonteva yhteistyömalli, 
minkä avulla voidaan kehittää asiakaslähtöisemmin palveluita. (Ma-
jamaa 2008)

Puistokummitoiminnan ja kansalaisryhmien ja kaupunkiviljelytoi-
minnan lisäksi kaupunkilaisilla on paljon potentiaalia toimia oman 
elinympäristönsä kehittäjinä ja tukijoina. Tämä on jo nyt nähtävissä 
usean eri ryhmän ottaessa osaa mm. koirapuistojen kehittämiseen 
ja alueellisten puistojen pienimuotoiseen kehittämiseen, kuten Ara-
bianrannassa Artova ry:n toiminnan kautta. Tällainen kaupunkilais-
ten osaamisen, ideoiden ja kapasiteetin valjastaminen puistojen hy-
väksi voi auttaa paikallisten puisto-olohuoneiden muodostumisessa.

Kumppaneiksi säätiö tai osakeyhtiö 

Helsingin rakennusviraston selvitys Rahoitusyhteistyön strategia ja 
toimintamalli Helsingin kaupungin yhteisille alueille (Rakennusvirasto 
2004) ehdottaa sponsoroidun rahoituksen tulouttamista varten nel-
jää eri organisaatiovaihtoehtoa. Näistä kaksi on kumppanuusajatte-
lun mukaisesti ulkopuolisia tahoja, säätiö tai osakeyhtiö (kaupungin 
tai muun kaupunkia lähellä olevan tahon omistamana). Muut mal-
lit painottavat kaupungin sisäisiä kehitysmalleja, ja nämä ovat oma 
rahoitusta koordinoiva organisaatio tai Helsingin kaupungin rahoi-
tusyhteistyötä koordinoiva organisaatio, tai näiden yhdistelmä. 

Säätiölain 487/2015 mukaan säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoi-
tus, mikä voi olla kulttuurin tai tieteen tukeminen, tai museon tai 
oppilaitoksen ylläpitäminen. Säätiö tukee tai harjoittaa tarkoitusta 
edistävää toimintaa, kuten puistojen kohdalla esimerkiksi puistojen 

kehittämistä kaupunkikulttuurin paikoiksi. Säätiö voi harjoittaa 
vain toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa, sekä 
säännöissä määrättyä muuta liiketoimintaa toimintamuotojensa 
rahoittamiseksi. HKR:n selvitys listaa säätiön erityisiksi mahdol-
lisuuksiksi rahan liikuteltavuuden ja kohdentamisen mahdollisuu-
det, asukkaiden mahdollisuudet anoa rahaa säätiölle ja säätiöltä, 
yksityisten yritysten lähteminen sponsorointiin asukaslähtöisyyden 
takia sekä yrityksen saamat verohelpotukset. Lisäksi säätiön halli-
tuksessa voisi olla edustus rakennusvirastosta, asukasedustajista, 
järjestöedustajista, mediapartnereista ynnä muista. Säätiö kuitenkin 
tarvitsee toimiakseen pääoman. Tämä diplomityö jättää säätiön tar-
kastelun pois. Säätiö-malli vaatii pääoman toimiakseen, eikä tässä 
työssä haluta ottaa kantaa säätiön pääoman kehittämiseen. 

Osakeyhtiö voi toimia täysin liiketaloudellisin periaattein, ja lii-
kevoitto voidaan maksaa osinkoina omistajille. Tämän tyyppinen 
viheralueiden osakeyhtiötyyppinen toimintamalli oli käytössä Tuk-
holman Kungsträdgårdenissa. Malli esitellään seuraavilla sivuilla 
yhtenä projektina. Rakennusviraston selvityksen mukaan (2004) 
Helsingin kaupungilla on omistuksessa yli 20 osakeyhtiötä, ja toi-
minnan johtamisesta, valvomisesta ja periaatteista on kokemuksia 
ja osakeyhtiötyyppisen tulouttamisen periaatteet ovat kaupungille 
tunnetut.

Valitut esimerkkiprojektit

Seuraavat esimerkkiorganisaatiot edustavat erilaisia puistojen 
kumppanuusmalleja. Esimerkit edustavat laaja-alaista kumppa-
nuuskäsitettä. Kolmessa yhdysvaltalaisessa esimerkissä kumppa-
neina ovat organisaatiot, jotka pitävät kokonaan huolen puiston 
operoinnista ja kehittämisestä. Tukholman esimerkkiprojektissa 
kumppanuusorganisaatiomalli vaihtui diplomityön tekemisen aika-
na vuonna 2015 kaupungin operoimaksi.  

Kuva 61. 4P -kumppanuusmallin julkinen-yksityinen-kansalaiset kumppanuden (Private-Public-People Partnership) raken-
tuminen kaupungin kehittämisprosesseissa. Kuva Wisa Majamaan (2008) mukaan. 

PPP-kumppanuuteen perustuva kehitysprosessi: 4P- kumppanuuteen perustuva kaupunkikehitysprosessi:
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3.2.1 ERILAISIA KUMPPANUUSMALLEJA- TAPAUSESIMERKIT

Central Park Conservancy 
- voittoa tavoittelematon organisaatio

Central Park suunniteltiin, kun pohjoinen osa Manhattania oli vielä maa-
talousaluetta. Puistosta järjestetyn suunnittelukilpailun voittivat vuonna 
1858 Frederick Law Olmsted ja Calvert Vaux. Puisto rakennettiin edistä-
mään kansanterveyttä. 1900-luvun alussa puisto kärsi kunnossapidon on-
gelmista. Siitä tuli New Yorkin puistojen kunnostamiseen palkatun Robert 
Mosesin yksi kehittämiskohde vuosina 1934-1960. Mosesin lähdettyä puis-
tolla ei kuitenkaan ollut selkeää kunnossapidon ohjelmaa, ja 1960-luvulla 
puistoa leimasivat kuluminen ja kunnossapidon laiminlyönti. Vuonna 1974 
puistolle tehtiin hoitotutkimus Central Park Community Fundin avulla. Tut-
kimuksen johtajana toimi Kolumbian kauppakorkeakoulun julkisten palve-
lujen johtamisen järjestelmien (Public Systems Management) professori, 
E.S. Savasin. Tutkimuksen johtopäätös oli, että puistolle tulisi tehdä selkeä 
hallinto, sekä toimintaa tarkkaileva johtokunta, ”Central Park Board of 
Guardians”. Johtokunnan avulla voitaisiin valvoa puiston strategista suun-
nittelua ja hallinnointia, ja siinä tulisi olla mukana myös yksityisiä ihmisiä. 
(www.centralparknyc.org)

New Yorkin pormestari osoitti vuonna 1977 Gordon Davisin hoitamaan 
puistoa. Davis pohti miten puistoa voitaisiin hoitaa yksityisen rahan avulla, 
kuten Metropolitan museon tapauksessa oli tehty (Benepy 2013). Pian 
kaupunkisuunnittelijasta ja kirjoittajasta Elizabeth Barlowsta (nyk. Rogers) 
tuli vuonna 1979 ensimmäinen organisaation johtaja. Rahatonta puistoa 
alettiin kampanjoida, sillä julkinen raha ei olisi riittänyt kunnostustoimen-
piteisiin. Central Park Conservancy perustettiin vuonna 1980, ja Savasin 
tutkimuksen mukaisesti toimintaa valvomaan perustettiin Board of Guar-
dians. Conservancy piti kolme kampanjaa, joilla kerättiin rahoitusta puis-
tolle. Ensimmäisenä projektina toteutettiin Sheep Meadow –nurmialueet 
”symbolina puiston uudistamiselle”. Ensimmäinen varainkeruun kampanja 
järjestettiin vuonna 1987 ja seuraava kampanja “ The Wonder of New York” 
vuonna 1993. Kolmas kampanja ”Campaing for Central Park” loppui vuonna 
2008, jolloin puiston kunnostustyöt saatiin päätökseen. Ylläpidon toimin-
nan jatkuvuus varmistettiin siten, että uuden pormestarin valinnassa pi-
dettiin huoli puiston johtajuuden jatkuvuudesta. (Central park Conservancy: 
Our Story 2014) 

Vuonna 1998 New Yorkin kaupunki ja Central Park Conservancy solmi-
vat sopimuksen, jonka mukaan Conservancy pitäisi huolen puiston hoi-
dosta ja operoinnista. Johtajaksi valittiin Douglas Blonsky. Vuonna 2004 
Blonskystä tuli “president of the conservancy ja CEO”, eli puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja, jonka vastuuna on sekä puiston johtaminen, että myös 
toiminta varainhankinnassa. Puisto on yhä kaupungin omistuksessa. (www.
centralparknyc.org) 

Puistossa on tänä päivänä erilaisia toiminnallisia aktiviteetteja kuten soutu, 
luistelu, puutarhat, shakkitalo, paviljonkeja, leikkipaikkoja, infopisteitä, eläin-
tarha, karuselli, järviä, taidetta, japanilainen puutarha, järvipuutarha, laajoja 
nurmialueita, Shakespearen puutarha ja Alice in Wonderland -teema-alue. 
Osa aktiviteeteista ovat ilmaisia, ja osa maksullisia. Lisäksi puistossa jär-
jestetään vuosittain useita eri tapahtumia konserteista taidenäyttelyihin. 

Puiston hallinnointi

Central Park Conservancy on vanhin julkinen-yksityinen -puistomallin 
edustaja. Conservancy on onnistunut toiminnallaan kunnostamaan van-
hasta huonokuntoisesta puistosta yhden suosituimmista alueista New 
Yorkissa. Nyt Central Park on historiansa parhaimmassa kunnossa ja vuo-
sittain puistossa vierailee 42 miljoonaa ihmistä (www.centralparknyc.org). 
Conservancy ei ole ollut missään vaiheessa uhka kaupungin puistoista 
vastaavalle organisaatiolle, vaan se on vain tapa hoitaa puistoa (Central park 
Conservancy: Our Story 2014).
 
NYC Department of Parks & Recreation valvoo Central Park Conservancyn 
toimintaa ja hyväksyy tapahtumat, suunnitelmat kunnostus- ja parannus-
töistä, sekä määrittelee lait koskien puistoa. Blonsky on kehittänyt puis-
tolle hallinnointitavan, jonka avulla jokaisesta alueesta pitää huolen hyvin 

koulutettu ja työlleen omistautunut henkilökunta. Puistossa on käytössä 
”Zone management system”, joka jakaa puiston 49 geografiseen alueeseen. 
Kustakin alueesta  pitää huolen aluepuutarhuri, joka on vastuussa alueen 
vapaaehtoistyöstä ja hoidosta. Puiston työntekijöillä on tavallista suurempi 
vapaus laatia omia hoitokäytäntöjä, koska he eivät ole velvoitettu seuraa-
maan julkisen sektorin toimintamalleja. Aluepuutarhureiden toiminnassa 
korostetaan vastuuta (Central park Conservancy –video, 2014). Alueilla on saa-
tu näkyviä tuloksia kunnossapidon toimivuudesta (www.centralparknyc.org). 

Conservancy on kerännyt puiston rahoitukseen 800 miljoonaa dollaria 
puiston kunnostamiseen ja hoitamiseen. Lisäksi rahoituksella järjestetään 
tapahtumia ja aktiviteetteja puistossa. Puiston sponsoreina ovat tuhannet 
eri henkilöt, ja suurimmat lahjoitukset ovat jopa 100 miljoonaa dollaria. 
Conservancy tuottaa 75% puiston 56 miljoonan dollarin vuosibudjetista 
(www.centralparknyc.org). (Lisätietoa puiston organisaatiosta ja itse puiston 
toiminnoista kts. liite 3) 

Conservancy on perustanut myös oman instituutin, jonka tarkoituksena 
on opettaa ja jakaa tietoa puiston organisaatiosta ja toimintamalleista. Ins-
titute for Urban Parks jakaa toimintansa kahteen kouluun: Center for Urban 
Parks Discovery opettaa vierailijoille, perheille, aikuisille ja viheralan opis-
kelijoille puiston toimintaa ja ympäristövastuullisuutta. Center for Urban 
Park Management jakaa tietoa puiston hoitoon kouluttautuneille ihmisille 
järjestämällä kursseja ja seminaareja. (www.centralparknyc.org)
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Kuva 64. Puiston hyvä ylläpito ja 
erilaiset tapahtumat ovat nostaneet 
puiston kävijämääriä, sekä ympäröi-
vän alueen kiinteistöjen arvoa (New 
Yorkers for Parks-Ernst & Young Real 
Estate Practice 2002). 

Kuva 65. Vuosittaisia tapahtumia 
puistossa ovat esimerkiksi New York 
City  Marathon, Opera in the Park 
ja Summer stage. Oikealla kuvassa 
tapahtuma suihkulähteellä. 

Kuva 66. The Gates oli helmikuussa 
vuonna 2005 Central Parkissa jär-
jestetty taidetapahtuma. Tapahtuma 
toi puiston hiljaisimpana tunnettuna 
kuukautena paikalle 4 miljoonaa 
vierailijaa, joista 1,5 miljoonaa oli 
New Yorkin ulkopuolelta. Arvion 
mukaan tapahtuma toi talouteen 
lisää 245 miljoonaa dollaria (New 
Yorkers for Parks-Ernst & Young Real 
Estate Practice 2002).

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA: 

- Central Park Consercancy perustettiin kaupungin toimesta, koska puiston kunnos-
tamiseen ei ollut rahaa 

- puistolle teetettiin hoitotutkimus, jonka avulla puistolle tehtiin taloudellinen stra-
tegia

- suuri osa puiston rahoituksesta tulee yksityisiltä lahjoittajilta ja yrityksiltä

- Conservancyllä on oma johtokunta, joka tarkkailee puiston kehitystä ja toimin-
taa

- puiston organisaatiossa on muun muassa varainkeruun, markkinoinnin ja tapah-
tumajärjestämisen ammattilaisia

- puisto on kehittynyt yhdeksi New Yorkin tärkeimmäksi kohtaamispaikaksi ja näh-
tävyydeksi

Kuva 63. Central Parkissa on muun 
muassa 6 infokeskusta, erilaisia 
ilmaisia ja maksullisia aktiviteetteja, 
sekä kolme suurta nurmialuetta, 
Northern Meadow, Great Lawn ja 
Sheep Meadow.
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3.2.2 ERILAISIA KUMPPANUUSMALLEJA - TAPAUSESIMERKIT

Bryant Park Corporation
- voittoa tavoittelematon yritys puiston operoijana

Vuonna 1884 puisto Reservoir Square nimettiin Bryant Parkiksi romanttisen 
ajan runoilijan William Cullen Bryantin (1794-1878) mukaan. Samoihin 
aikoihin kaupunki päätti rakentaa myös New York Public Library -kirjaston 
Bryant Parkin alueelle. 1934 järjestetyn suunnittelukilpailun voittajaksi 
valittiin arkkitehti Lusby Simpsonin klassinen ehdotus nurmialueineen ja 
formaaleine polkuineen. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu ovaalin muotoinen 
aukio, jossa sijaitsee Josephine Shaw Lowell -muistomerkki-suihkulähde. 
Suunnitelma toteutettiin vuonna 1934 kun Robert Moses sai New Yorkin 
puistot vastuulleen. Puisto avattiin syyskuussa 1934 ja sitä pidettiin tärkeä-
nä maamerkkinä. Puiston kunto kuitenkin huononi. Lopulta alueen yrittä-
jistä Rockefeller Brothers loi Bryant Park Restoration Corporationin (BPRC), 
Andrew Heiskellin ja Daniel A. Briedermanin johtamana. Biederman alkoi 
etsiä keinoja, joilla ihmisiä saataisiin puistoon, sekä miten puisto voisi tuot-
taa tuloja. (http://www.bryantpark.org/)

Vuonna 1966 The New York Times -lehdessä kirjoitettiin puiston olevan 
huumeaddikteille, prostituoiduille, juopoille ja kodittomille. 1970-luvulla 
poliisien oli suljettava puisto jo iltayhdeksältä hämärän puistokäyttäyty-
misen takia. Sosiologi ja kaupunkisuunnittelija William H. Whyte palkattiin 
analysoimaan ratkaisuja puiston kunnostamiseksi. Hänen kirjoittamansa 
raportti toimi tulevien puistosuunnitelmien käsikirjana. Whyten mukaan  
puistosta tuli tehdä fyysisesti ja visuaalisesti avoin, ja tämä oli toteutetta-
vissa poistamalla suuret aidat. (http://www.asla.org/2010awards/403.html)

BPRC palkkasi Laurie Olinin maisema-arkkitehdiksi tekemään puistoon 
muutoksia Whyten ohjeiden mukaisesti. Kaupungin suunnittelutoimisto 
hyväksyi puiston suunnitelmaluonnokset vuonna 1988. Puistoon raken-
nettiin uudet sisäänkäynnit, jotta se näkyisi paremmin kaduille ja ympä-
ristöön. Sen formaalia ranskalaista puutarhasuunnitelmaa korostettiin, ja 
puiston reittejä ja valaistusta parannettiin. Myös puiston monumentit ja 
patsaat kunnostettiin. Olin ehdotti puistoon Pariisin puistojen tapaisia ir-
rallisia tuoleja, joita ihmiset saisivat liikutella ja käyttää vapaasti. Suurta 
vastustusta aiheuttaneet tuolit lopulta hyväksyttiin ja niistä tuli puiston 
suosittu tavaramerkki. (Olin 2013) 

Vuonna 1992 Bryant Park aukesi uudelleen ja houkutteli vierailijoikseen 
kaupunkilaisia, vierailijoita, mediaa ja urbanisteja. Alueen rikollisuus vähen-
tyi 92 prosenttia, ja puiston kävijämäärät tuplaantuivat. Urban Land Insti-
tute kirjoitti palkitsemastaan puistosta: “Puiston menestys ruokkii alueen 
menestystä”. Pian myös alueen yrittäjät ymmärsivät puiston arvon, kun 
koko alueen arvo nousi (http://www.bryantpark.org/). Puistosuunnitelman 
menestystekijöinä on pidetty puiston toimitilapaikkoja, julkisia wc-tiloja, 
sekä puiston ympärivuotisen ohjelmiston suunnittelua. Puiston ympäri-
vuotisuus varmistetaan ravintoloiden ja kahviloiden, sekä eri vuodenaikoi-
na järjestettävien sesonkitapahtumien, kuten konserttien, esitysten, elo-
kuvailtojen, talvisen markkina-alueen ”Winter villangen” ja luistelukentän 
avulla. (http://www.asla.org/2010awards/403.html)

Puiston hallinnointi

Bryant Park Corporation (BPC), entinen Bryant Park Restoration Corporation 
on voittoa tavoittelematon, yksityinen yritys, joka hallinnoi ja kerää ”BID” 
eli business-improvement district -maksuja alueen kiinteistöjen omista-
jilta. Vuosina 1988-1991 tehty puiston peruskorjaaminen ja kunnostus 
maksoi kuusi kertaa enemmän, kuin julkisella rahalla rakennettu puisto 
olisi maksanut. BPC hoitaa puiston puhtaanapidon, turvallisuuden, wc:t, 
puutarhat, sesongin mukaan vaihtuvat installaatiot, nurmikentän sekä oh-
jelmiston. Lisäksi BPC toimii yhdessä yhteisvastuullisten yritysten kanssa 
järjestäen ilmaisia koulutuksellisia tapahtumia ja ilmaisia korkeankulttuu-
rin viihdetapahtumia kaiken ikäisille. BPC pyrkii jatkuvasti kehittämään 
toimintaansa etsimällä uusia keinoja pitääkseen yllä “täydellistä” puistoa. 
(http://www.bryantpark.org/) (Lisätietoa puiston organisaatiosta ja itse puis-
ton toiminnoista kts. liite 3) 

Puisto on saanut kiritiikkiä siitä, että se on yliohjelmoitu ja liian täynnä 
ihmisiä. Puisto on kuitenkin menestynyt juuri puistoa ympärivuotisesti 
aktivoivan ohjelmasuunnittelun, sekä ylläpidon ja hoidon takia. Jotkut ta-
pahtumat saattavat sulkea puiston eri alueita useiksi päiviksi ja joihinkin 
tapahtumiin saatetaan periä pääsymaksua. Kritiikistä huolimatta puistoa 
on kuitenkin ylistetty sen ekonomisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta toi-
mintamallista. Puiston organisaatiomallia on kopioitu ympäri Yhdysvaltoja. 
(Project for Public Space 2000)
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TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA: 

- Bryant Park Restoration Corporationin, nykyisen Bryant Park Corporationin 
perustivat paikalliset yrittäjät, jotka halusivat löytää keinoja puiston kunnosta-
miselle 

- puiston käytöstä teetettiin analyysi, jonka pohjalta puistoon tehtiin uusi yleis-
suunnitelma

- puisto saa tuloja tapahtumista, vuokratuloista ja sponsoroinnista, sekä BID-alue-
maksuista

- puistossa on vuokrattavia osia, sekä ympäri vuoden puistoa aktivoivia toiminto-
ja, kuten talvisin Winter Willage

- puisto muuttui entisestä huumepuistosta toiminnalliseksi olohuoneeksi, ja siihen 
käytettiin kuusinkertainen rahamäärä kaupungin tavalliseen puistobudjettiin ver-
rattuna

Alueet
A Kirjaston terassit
B Yläterassit
C Suihkulähdeterassi
D 40th street allée
E 42nd street allée

Toiminnot ja nähtävyydet
1 Karuselli
2 Pelejä: shakki ja backgammon
3 Penkki
4 Pingis
5 Lukuhuone
6 Kengänkiillotus

Ruoka
7 Bryant Park Grill
8 Bryant PArk Café
9 Ruokakioskit
10 Terassi

Patsaat ja monumentit
11 Suihkulähde ”Shaw Lowell” 
12 Monumentti ”Goethe” 
13 Monumentti”Gertrude Stein” 
14 Monumentti ”Bryant” 
15 Monumentti ”Dodge”
16 Monumentti ”Juarez” 
17 Monumentti ”Andrada” 

Kuva 69 & 70.  Bryant Park Winter Village on Bank of American sponsoroima talvikauden puiston ohjelmointiin kuuluva 
teematapahtuma: puistoon rakennetaan luistelukenttä sekä useita väliaikaisia myyntikojuja. Kartassa Winter Village alueet.

Kuva 68. Puiston 
toiminnot



44 TULEVAISUUDEN URBAANIT OLOHUONEET PUISTOISSA - Uusia rahoituskeinoja Helsingin puistoille

radasta ja Fastighetskontoret paviljonkien vuokraamisesta. (Anmälningsären-
de av tjänsteutlåtande till Trafikkontoret och Kulturförvaltningen Evenemangsplats 
Kungsträdgården 2015) 

Organisaation tavoitteina on mm. vahvistaa urheilua, kulttuuria, tapahtumia 
ja viestintää, sekoittamalla kaupallisia tapahtumia ja kaupungin kulttuuria. 
Alueelle ehdotettiin maksuja puistoalueen vuokrista ja tehtiin selkeät rajat 
vastuualueesta ja sen toiminnasta, ohjelmasta ja kustannuksista. Kaupungin 
yleisenä strategiana on kehittää tapahtumia myös Norrmanlmstrorgille, 
Gustav Adolfin torille, Raoul Wallenbergin torille / Berzelii Parkkiin, Ser-
gelin torille, Skeppsbroniin, Brunkebergin torille ja Medborgarplatsenille. 
(Anmälningsärende av tjänsteutlåtande till Trafikkontoret och Kulturförvaltningen 
Evenemangsplats Kungsträdgården 2015) 

3.2.3 ERILAISIA KUMPPANUUSMALLEJA - TAPAUSESIMERKIT

Entinen Kungsträdgårdens Park & Evenemang AB,  
nykyinen Evenemangsplats Kungsträdgården 
- osakeyhtiöstä kaupungin omistukseen

Kungsträdgarden oli alun perin nimensä mukaan kuninkaallisten keittiö-
puutarha, jossa kasvatettiin hyötykasveja. Sen jälkeen puistolla on ollut 
useita uudistuksen vaiheita. 1500-luvulla Erik XIV palkkasi ranskalaisen 
puutarhurin Jean Allardin muuttamaan puutarhaa enemmän puistomaisek-
si. (http://www.kungstradgarden.se/web/Historia.aspx) Puisto avattiin ylemmän 
luokan ihmisten kävelypuutarhaksi 1700-luvulla ja 1800-luvulla puistos-
sa oli kahviloita, teattereja ja seurapiirielämää (Stockholms Parkprogram 
2006). 1820-luvun alussa puisto muuttui radikaalisti. Pensaat, ruoho ja is-
tutukset raivattiin ja korvattiin sora-alueella. Jäljelle jätettiin vain puu-ku-
janteet (Garnert 2008). Vuosien 1890-1953 aikana puiston ulkoasu muuttui 
useaan otteeseen. Tukholman 700-vuotis juhlavuotena vuonna 1953 puis-
toon rakennettiin ulkoilmakahviloita, suihkulähteitä ja tapahtuma-alueita. 
Puistoon perustettiin jäädytetty luistelukenttä ensimmäisen kerran talve-
na vuonna 1962 (Garnert 2008).

Vuosina 1997-1998 puisto uudistettiin postmoderniin tyyliin. Tuolloin 
arkkitehti Alexander Wolodarskin suunnitelmien mukaisesti puistoon 
istutettiin kirsikkapuita, ja Karl XIII patsaan ympärille tehtiin kahdeksan-
kulmainen alue, johon talvisin perustetaan jäärata. Myös puiden reunusta-
mat kadut uusittiin. Uudet lasipaviljongit rakennettiin vuosina 2003-2006. 
(Parkplan Norrmalm 2007)

Puiston hallinnointi

Puisto oli vuodesta 1953 vuoteen 2015 Tukholman kauppakamarin omis-
taman tytäryhtiön, Kungsträdgårdens park & evenemang AB:n (KPE:n) hallin-
noima. Puisto siirtyi 1.10.2015 Tukholman kaupungin operoimaksi uuden 
organisaation, Evenemangsplats Kungsträdgårdenin hallinnon alle. Kauppa-
kamarin organisaatio KPE koordinoi ja järjesti ohjelmaa puistossa omara-
hoitteisesti ilman verotukia. Tuloja saatiin alueen toimitilojen vuokrista, ja 
tiloja vuokrasi kauppakamari. Puiston henkilökunnassa oli tuolloin hallin-
topäällikkö, tuottaja ja liiketoiminnankehittäjä, tapahtumatuottaja, puiston 
johtaja ja kaksi kunnossapidon työntekijää. Alusta alkaen sopimuksessa 
tehtiin selväksi, että puisto pyörittää itse itseään, ja kaikki tapahtumat ja 
puistossa järjestettävät näyttelyt ovat ilmaisia. (Lisätietoa KPE -organisaa-
tiosta ja itse puistosta kts. liite 3)

Vuoden 2000 alussa Tukholman kaupunki ja kauppakamari solmivat so-
pimuksen, jonka myötä kauppakamarille annettiin lupa jatkaa KPE:n toi-
mintaa, mikäli siitä ei koidu kasvillisuudelle vaurioita, tai pysyvää vahinkoa 
puistolle. Tukholman kaupungin kasvaessa ja matkailun suosion lisääntyes-
sä Kungsträdgårdenin katsottiin kohtaavan suuria paineita, ja ajoneuvot, 
logistiikka ja laitteisto olivat alkaneet vaurioittaa päällystyksiä, seiniä, puita 
ja muuta kasvillisuutta. Tapahtumat kuluttivat puistoa erittäin paljon, ja 
kunnostus- ja entisöintityötä tuli tehdä jatkuvasti. Puiston luonnetta ha-
luttiin selventää, ja määrittää minkä tyyppisiä tapahtumia on sopiva järjes-
tää ja miten vehreyttä voitaisiin lisätä. (Anmälningsärende av tjänsteutlåtande 
till Trafikkontoret och Kulturförvaltningen Evenemangsplats Kungsträdgården 2015) 

Tukholman kaupunki päätti kehittää puiston aluetta ekologisesti, talou-
dellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi, ja demokraattiseksi paikaksi. Puistoon 
mietittiin valikoidusti aktiviteetteja ja ohjelmaa. Vuoden 2015 Tukholman 
kaupungin strategiassa yhtenä tärkeänä tavoitteena oli Kunsträdgårdenin 
kehittäminen yhdessä puistoista vastaavan trafikkontoretin, liikuntavi-
raston, kulttuuriviraston, ja Tukholman liiketoiminta-alueen ”Stockholm 
Business Regionin” kanssa, yhteistyössä KPE:n kanssa. Projektia varten 
luotiin johto- ja projektiryhmä, minkä tarkoituksena oli kehittää hanketta. 
Uuden projektisuunnitelman myötä KPE:n tilalle perustettiin kaupungin 
operoima, uusi organisaatio Evenemangsplats Kungsträdgården. Kaupungin 
hallinnoiman organisaation myötä puiston operointi on jaettu siten, että 
Kulturförvaltningen hoitaa tapahtumia ja tapahtuma-aluetta, Trafikkontoret 
pitää huolen puiston peruspalveluista, Idrottsförvaltningen vastaa luistelu-
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TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA: 

- Kauppakamarin hallinnoivan KPE:n aikana puistoa pyöritettiin kioskien, ravinto-
loiden ja tapahtumien vuokratuloilla, ilman verorahaa

- kasvillisuuden kuluminen ja tapahtumat mainoksineen olivat puiston luonteelle 
haitaksi, ja lopulta Tukholman kaupunki otti puiston takaisin hallinnoitavaksi

- Evenemangsplats Kungstädgårdenia hallinnovati useat eri kaupungin organisaa-
tiot, jotka huolehtivat tapahtumista, peruspalveluista, luisteluradasta ja paviljon-
kien vuokraamisesta 

- Tukholman kaupunki on tehnyt strategian myös muiden julkisten alueiden tapah-
tumakäytön kehittämiselle

1.

Kuva 72. Pohjakartta. 1. Karl XII:n tori, 2. Pyörätie 3. Lava, 4. ”Åttkanten” ja luistelurata-alue, 6. Puukujanteet 
ja lasipaviljongit, 6. Forum ja vesiallas, 7. Ravintola. 

Kuvat 73-76. Erilaisia tapahtumia Park & 
Evenemang AB:n aikana: puistossa järjestettiin 
noin 80 kokopäiväistä tapahtumaa ja 600 pie-
nempää tapahtumaa. 

Kuvat 77&78. Ajalta ennen 1998 
muutoksia. Puiston pienet toiminnal-
liset alueet pienentyivät ja osa poistet-
tiin korjausten myötä. 
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3.2.4 ERILAISIA KUMPPANUUSMALLEJA - TAPAUSESIMERKIT

Friends of the High Line
- ”ystävyysryhmä” hallinnoimaan puistoa 

High Line oli alunperin junarata, joka rakennettiin osana suurta infrastruk-
tuurihanketta nimeltään ”West Side Improvement”. Rata nostettiin kolmen 
jalan (9,144 metrin) korkeuteen, jotta vaaralliset junat kulkivat kaupungin 
yllä. Junaliikenne alkoi vähentyä 1950-luvulla. Se loppui kokonaan vuonna 
1980. Vuonna 1991 Rockrose Development Corporation purki raken-
teesta viisi asuinkorttelia pitkän alueen. Vuonna 1999 raiteen uusi omistaja 
CSX Transportation etsi rakenteelle uusiokäyttöä, jolloin alueen suun-
nittelusta vastaava Regional Plan Association suositteli sitä viheralueeksi. 
Heinäkuussa 1999 New York Timesin artikkelissa kirjoitettiin pormestari 
Giulianin aikeista purkaa rakenne, jolloin toisilleen tuntemattomat Joshua 
David ja Robert Hammond menivät rakennetta käsittelevään asukasko-
koukseen puolustamaan radan säilyttämistä. David ja Hammond perusti-
vat lopulta järjestön ”The Friends of The Highline” ajamaan radan suojelua 
ja säilyttämistä. Järjestö suunnitteli pian oman logon ja keräsi kannattajia ja 
mediahuomiota. (Hammond & David 2011) 

Taistelu radan säilyttämisestä jatkui, ja kaupunki melkein purki rakenteen. 
Vuonna 2001 järjestettiin ideakilpailu High Linen käytöstä. Ideoita tuli 720 
kappaletta, ja ideat vaihtelivat mm. pitkästä uima-altaasta vuoristorataan. 
Lopulta New Yorkin kaupunki ja kiinteistöjen omistajat asettuivat raken-
teen säilyttämisen kannalle. Seuraava kilpailu järjestettiin tarkempana 
suunnittelukilpailuna. Lopulta suunnittelijatiimiksi valittiin vuonna 2004 
Field Pps/DS+R -tiimi, vaikkakin ideaa pidettiin erittäin hankalana ylläpitää. 
Tiimiin kuuluivat James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, 
sekä Piet Oudolf. (Hammond & David 2011)

Friends of the High Line keräsi 150 miljoonaa dollaria rakentamiseen, ja 
summasta 100 miljoonaa dollaria tuli New Yorkin kaupungilta. Raken-
nusvaiheessa kaupunkia kritisoitiin puiston rahoittamisesta, sillä samaan 
aikaan monet leikkipaikat kärsivät huonosta kunnosta ja ylläpidon puut-
teesta. Puiston ensimmäinen osa avattiin vuonna  2009, toinen osa 2011 ja 
kolmas osa vuonna 2013. (Hammond & David 2011)

Puisto koostuu erilaisista osista, joissa kasvillisuus ja suunnittelu vaih-
televat ja luovat monipuolisen puistoalueen. Alueella on Tiffany & Co. 
Foundationin näkymäterassi, Kadun 14 sisäänkäynnin päätila ohjelmille ul-
koilmavideoscreeneineen, Diller - Von Fustenberg aurinkokansi ja vesiaihe, 
missä lepotuoleilta voi kastella varpaat, Chelsea Market- sisäänkäynti ja 
ohjelmatila,  pohjoinen Spur Preserve, missä on säilytetty puiston vanhaa 
kasvillisuutta, 10th avenuen aukio ja näkymä Hudson joelle ja Vapauden-
patsaalle, Chelsea Thicket - metsäinen alue, Kadun 23 piknik- nurmialue, 
Philip A. ja Lisa Maria Faclone Flyoverin puutarha, minkä ylitse kävellään 
puiden latvusten korkeudella olevia siltoja pitkin, 26. Kadun näköalapaikka, 
Pershing Square Beams alue, josta on poistettu kaikki muu paitsi alkupe-
räiset ratapalkit, CSX transportation gate ja Interim-kävelyalue.

Puistossa vierailee vuosittain 5 000 000 kävijää. Siellä järjestetään vuosit-
tain 450 julkista tapahtumaa ja aktiviteettia, salsatanssiesityksestä taitee-
seen ja tähtien katseluun. Puistossa järjestetään myös vapaaehtoistoimin-
taa monissa eri muodoissa, kuten opastusta, kasvillisuuden kunnostamista 
ja erilaista tapahtuma-avustamista. Puiston runsaudesta kertovat määrät: 
puistossa on 350 lajia perennoja, heiniä, pensaita, köynnöksiä ja puita. Li-
säksi puistossa on 9 ruokakojua, jotka vaihtelevat sesongin mukaan. Puis-
tossa esitettiin vuonna 2014 yli 120 taiteilijan teosta projektioin ja teoksin. 
(Hammond & David 2011)

Puiston hallinnointi

Friends of the Highline on New Yorkin puistoista vastaavan NYC Depart-
ment of Parks & Recreation -organisaation kumppani. Kaupungin puolesta 
puistossa on vartiointi, ja kaupunki valvoo puiston toimintaa hyväksyen 

tapahtumat ja suunnitelmat, sekä määrittelee puiston lait. Ystävyysryhmä 
vastaa puiston pyörittämisestä: ylläpidosta, hoitamisesta, tapahtumien ja 
taiteen koordinoinnista ja varainkeruusta. Ystävyysryhmän tarkoituksena 
on pitää puistossa innovatiivista ohjelmaa, pitää huolta korkealuokkaisesta 
suunnittelusta ja designista, sekä ottaa toimintaan mukaan alueen yhtei-
söä, järjestämällä yhteisöllisiä tapahtumia. Ystävyysryhmä kerää 98% piston 
vuosittaisesta budjetista (https://www.thehighline.org/). Ideaalitilanne tulevai-
suudessa olisi rahoituksen kannalta: 1/3 lahjoitusrahaa, 1/3 varainhankinta 
ja 1/3 omista tuloista (Hammond 2013). (Lisätietoa puiston organisaatiosta 
ja itse puiston toiminnoista kts. liite 3) 

High Linella on vuokrattavia tapahtumapaikkoja, kuten Renzo Pianon 
suunnittelema ”High Line Room” -huone pieniin yritys- ja kokoustapah-
tumiin, terassi ”The Porch” pieniin yksityistapahtumiin, sekä ”Chelsea 
Market passage” -käytävätila illallisjuhliin, muotinäytöksiin, lehdistötapah-
tumiin ja yksityisjuhliin. 
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TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA: 

- New Yorkin kaupunki aikoi purkaa junaradan, kunnes kaksi toi-
silleen tuntematonta ei-arkkitehtia onnistuivat poliittisella vaikutus-
vallallaan suojelemaan rakenteen

- puiston suunnitelmien edetessä kaupunki ehdotti ”kaupungin 
linjauksen mukaisia perusratkaisuja kalusteissa”, kunnes lopulta 
myöntyi erikoisjärjestelylle (Hammond & David 2011)

- puistoa on suunniteltu avoimessa prosessissa, ja sen on tarkoitus 
aktivoida paikallisia yhteisöjä erilaisin tapahtumin

- puiston tulonlähteet syntyvät omista tuloista, lahjoituksista ja va-
rainhankinnasta

Kuva 80. High Linella on panostettu runsaaseen ja monipuo-
liseen kasvillisuuteen Piet Oulofin suunnitelmien mukaisesti.

Kuvat 81&82. Puistossa on vuokratiloja, jotka ovat yksi puis-
ton tulonlähde. Puisto on tuonut alueelle yrittäjyyttä ja alueen 
hinta on noussut huomattavasti. Yllä High Linen sillan ulko-
kalusteista, sekä rakenteen alla sijaitsevasta ravintolasta. 

Kuva 84. Puistossa järjestetään erilaisia lasten ja aikuisten 
ympäristökasvatustapahtumia, ja vapaaehtoisten töitä. 

Kuva 85. High Linen kasvillisuudessa on käytetty agri-tecture strategiaa, joka 
yhdistelee erilaisia pintamateriaaleja ja kasvillisuusalueita siten, että alueil-
le syntyy erilaisia biotooppeja. Limittäiset kasvillisuuden ja arkkitehtuurin 
alueet (vaihdellen 100% kasvillisuuspeite - 100% päällystetty, ja näiden 
variaatiot) on suunniteltu siten, että kasvillisuus on aina runsasta ja moni-
muotoista, luoden erilaisia tilallisia arkkitehtonisia kokonaisuuksia. (Hazari 
2008)

Kuva 86. Puiston Internet-sivuilla on erilaisia keinoja tukea puistoa, kuten 
ostamalla paitoja ja kirjoja verkkokaupasta. Sivustolla voi adoptoida itsel-
lensä kasvin puistosta hintaan 25-150 dollaria.

Kuva 83. Tanssifestivaalit High Linella. 
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3.3 VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA

Usein menestyneissä puistoissa on ollut pohjalla pitkän tähtäimen 
visio puiston kehittämisestä ja yhteistyö julkisen, yksityisen ja va-
paaehtoissektorin välillä. Nämä kaksi asiaa ovat nähtävissä myös 
aikaisemmista kumppanuusesimerkeistä: puistot ovat syntyneet 
pitkän prosessin tuloksena, ja niiden toiminnallisuutta ja houkut-
televuutta kehitetään jatkuvasti. Rethinking Parks –hankkeen (Neal 
2013) mukaan rahan määrällä ei ole väliä, vaan sillä miten rahoitus 
käytetään. Hankkeen mukaan johtamistaidoilla on tutkitusti vai-
kutus puistojen laatuun ja kestävyyteen, ja nämä taidot ovat kehi-
tettävissä. Hankkeessa kartoitettujen tapausesimerkkien pohjalta  
mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua oman alueen hoitoon ja kun-
nossapitoon voi olla merkittävä, kantava voima. 

Puistojen rahoituskeinoja tutkinut Paying for parks –hankeohjelma 
(CABE Space 2006) on keskittynyt siihen, miten kaupungit voivat stra-
tegisemmin sitoutua viheralueiden laatuun etsimällä keinoja siitä 
miten taata puistojen tulevaisuus riippumatta kaupungin rahoituk-
sesta. Hanke listaa jo aiemmista tapausesimerkeistä tuttuja keinoja: 
puistojen omat tulot, viheralueiden kehittämisen aluemaksut, sekä 
kansalaisten osallistaminen. Näiden lisäksi hankkeessa on tutkittu 
perinteisen paikallisen hallinnon rahoitusta, sekä koottua julkista 
rahoitusta. 

Seuraavilla sivuilla käsitellään viisi rahoituskeinoa, sekä eri tapau-
sesimerkit: 

1. Perinteinen paikallisen hallinnon rahoitus 
2. Koottu julkinen rahoitus 
3. Puistojen omat tulot 
4. Viheralueiden kehittämisen aluemaksut 
5. Kansalaisten osallistaminen. 

Työstä on rajattu pois Paying for parks -hankkeessa esitellyistä 
rahoituksen keinoista kiinteistökehityksen rahoitus, säätiörahoi-
tus ja velanotto. Kiinteistökehitys liittyy selkeämmin yksityisessä 
omistuksessa oleville alueille. Säätiörahoitusta ei enää käsitellä täs-
sä kappaleessa, eikä velanotto tuo varsinaisesti uusia innovaatioita 
puistoille. 

Kuva 87. Bryant Parkin puiston yhtenä tärkeänä tulonlähteenä ovat ravintola- ja kahvilatoimitilojen vuokrat. 
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Suomessa, Englannissa ja monessa muussa maassa puistojen yllä-
pidon ja rakentamisen rahoitus tulee paikalliselta hallinnolta. Hel-
singissä on käytössä kyseinen malli ja puistojen rahoitus tulee kau-
pungin vuosittaisesta budjetista. Puistoista vastaavat organisaatiot 
esittävät budjetin, jonka kaupungin hallitus ja -valtuusto hyväksy-
vät. Perinteisen rahoituksen sisällä voidaan kehittää.

Visiot ja näkemykset kaupunkien puistobudjettia kohtaan vaihte-
levat. Is the grass greener…? Learning from international innovations
in urban green space management -hankeohjelma nostaa esiin eri-
tyisesti Pariisin ja Hannoverin onnistuneina paikallisen hallinnon 
rahoituksen tapauksina. Ne ovat kaupunkeina onnistuneet erityisen 
hyvin sitoutumaan puistojen laatuun. (CABE Space 2003) 

Pariisin keskustan noin neljäsataa puistoa ovat jo useita vuosia saa-
neet prosentin kaupungin vuosittaisesta budjetista, minkä ansioista 
puistojen laatu on saatu pysymään tasaisena. Tärkeitä toimenpiteitä 
pariisilaisessa puistoja koskevassa toiminnassa on hoitokustannuk-
sien huomioonottavan elinkaarihinnan laskeminen, sekä puiston 
käytön, rakenteiden ja välineiden toimivuuden, sekä käyttäjätie-
tojen valvonta ja kerääminen. Rahoituksen määrän lisäksi suurena 
vaikuttajana on rahojen käytön onnistunut kanavointi. (CABE Space 
2003 s.82) 

Hannover, Saksan ”puistokaupunki” adoptoi liiketalous-orientoi-
tuneen näkemyksen 1990-luvulla, ja kaupunkilaisia alettiin koh-
telemaan ”asiakkaina”. Viheralueista tuli yksi liiketalouden pilotti-
hanke. Puistoista vastaavan organisaation vanha hallinnointimuoto 
muokattiin siten, että viheralueiden talouden hinnan sijaan mitta-
riksi tuli puistojen vaikuttavuus. Myös asukkaiden ja kaupungin 
kommunikaatiota viheralueita koskevissa asioissa haluttiin paran-
taa. Näin asiakastyytyväisyydestä tuli yksi tärkeimmistä toimenpi-
teistä, ja mittari onnistumiselle. Kaupungin viheralueista huolta pi-
tävän organisaation työntekijöiden koulutukseen alettiin kiinnittää 
erityistä huomiota, ja heitä koulutettiin kokeilemaan innovatiivisia 
hallinnon keinoja. Hannoverissa kaupungin viheralueiden laatu tar-
koittaa sitä, että jokaisella alueella on oma ”puutarha-luonteensa”. 
Alueiden viheralueet korostavat paikan henkeä. Lisäksi kulttuurilli-
sesti ja historialliset merkittävät puistot saavat enemmän rahoitusta, 
kuin muut puistot. Kaupungin politiikka korostaa, että viheralueet 
eivät ole maksutaakka, vaan ennen kaikkea laatutekijä, joka luo 
pohjan alueen ekonomiselle menestykselle. (CABE Space 2003 s.54)

Rethinking Parks -hankkeessa todetaan, että avaintekijänä puistojen 
rahoituksen resurssiviisaaseen käyttöön on organisaatiorakenteiden 
johtajien taidot ja poliittinen vaikutusvalta (Neal 2013). Näiden omi-
naisuuksien avulla taistellaan puistojen rahoituksen osuudesta koko 
kaupungin budjetissa. Viheralueiden kannattamisella ja mainosta-
misella ja rahankäytön läpinäkyvyydellä on suuri merkitys.

Koska Suomesta löytyy erinomainen esimerkki perinteisen kunnan 
rahoituksen onnistuneesta resurssien kanavoinnista, seuraavana ta-
pausesimerkkinä on Kotka, josta on tullut Hannoverin tapaan kan-
sallisesti tunnettu puistoistaan. 

3.4.1 VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA
Perinteinen paikallisen hallinnon rahoitus
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Tapausesimerkki: ”Puistojen Kotka” 

Kotkan kaupungista on viime vuosikymmenien aikana kehittynyt mer-
kittävä puistokaupunki. Hyvin hoidetut puistot ja viheralueet, meren lä-
heisyys ja monipuolinen kasvillisuus näkyvät Kotkan keskustassa. Viiden 
kilometrin säteellä voi tavoittaa useat, kasvillisuudeltaan runsaat ja toi-
minnallisuudeltaan monipuoliset puistot: Sapokan Vesipuiston, Katariinan 
Meripuiston, Sibeliuksenpuiston, Isopuiston, Veistospromenadin, Palotor-
ninvuoren puiston, Yrttipuutarhan, Redutti-Kotkan, Fuksinpuiston ja Toivo 
Pekkasen puiston. Kotkan panostus puistorakentamiseen näkyy kaupungin 
kerääminä monina valtakunnallisina tunnustuspalkintoina. Kotka on saanut 
muun muassa Vuoden Ympäristörakenne -palkinnot Jokipuistolle vuonna 
2015, Katariinan Meripuistolle vuonna 2012, Sapokan vesipuistolle vuonna 
1994 ja Lehmusbulevardille vuonna 2001. Lisäksi Katariinan Meripuisto on 
palkittu vuonna 2012 Euroopan viherrakentajien järjestön ELCAn Trend 
Award -palkinnolla. ELCAn myöntämisperusteissa painotettiin laadukas-
ta suunnittelua, taitavaa toteutusta ja ekologisuutta muutettaessa entistä 
teollisuusaluetta kaikille avoimeksi virkistysalueeksi. Katariinan Meripuis-
to on myös Suomessa harvoja alueita, joita ei teollisuustoiminnan jälkeen 
kaavoitettu asumiselle, vaan alueelle päätettiin tehdä talojen sijaan virkis-
tysalue. (http://www.kotka.fi/asukkaalle/puistot_ja_viheralueet/puistojen_esittely)

Rahoitus, organisaatio ja strategia

Kotkan kaupungin puistoja rakennetaan ja ylläpidetään perinteisellä kun-
nan julkisella rahoituksella. Kaupunginpuutarhurina toimii Heikki Laakso-
nen. Rahoitus toimii kuten muuallakin Suomessa, ilman ylimääräistä, eri-
tyistä, poikkeuksellisen suurta ”puistobudjettia”. Kotkan kaupungista on 
onnistuttu luomaan puistokaupunki vahvan tahtotilan, organisaatiomallin 
ja onnistuneen resurssien kanavoinnin avulla. Puistoja alettiin kehittää 
pienimuotoisesti keskittymällä näkyviin kohteisiin. Tätä kautta haettiin 
kuntalaisilta ja päättäjiltä tukea, mikä johti vähitellen myös parempiin 
resursseihin puistojen kunnostuksessa ja ylläpidossa. Puistoista vastaava 
puistotoimi tekee tilaustyönä kaupungin kiinteistöpihojen suunnittelua, 
rakentamista ja kunnossapitoa. Suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapi-
to ovat osana samaa organisaatiota, eli vastuu on jaettu. Tämä tarkoittaa 
sitä, että henkilöt tuntevat toisensa ja kaikilla on yhdessä kokonaisvastuu. 
Suunnittelusta liu’utaan rakentamiseen ja ylläpidon vaiheeseen ilman kat-
koksia. (Laaksonen 2015)

Kotkan kaupungin puistotoimi on 2001 sertifioinut koko toimintansa ai-
noana julkisen sektorin viherorganisaationa Suomessa. Kaupungin puis-
totoimi työskentelee erittäin tiiviissä yhteistyössä, ja keskittyy pitkäntäh-
täimen kehittämissuunnitelmiin. Avaintekijöitä ovat resurssien viisas ja 
optimoitu käyttö, sekä vahva päätösvalta ja luottamus kaupungin kanssa. 
Heikkoutena organisaation rakenteessa on henkilöityminen, mikä tuo tie-
tynlaista haavoittuvuutta. Organisaation tulisikin pystyä uudistumaan aina 
tarvittaessa. (Laaksonen 2015)

POLIITTISEN VAIKUTUSVALLAN 
LISÄÄMINEN:

• Helsingin laadukkaat puistot voidaan 
nähdä entistä merkittävämmin tahtoti-
lana kaupungin strategiaohjelmassa.  
Strategiaohjelman avulla voidaan ko-
rostaa puistojen merkitystä vaikutta-
malla kaupungin yleiseen tahtotilaan, 
ja tätä kautta resursseihin. 

•Vahvemman tahtotilan avulla puistoil-
le voidaan kehittää strategia puistojen 
asemasta kaupunkikulttuurin paikkoina 
ja osana laadukasta elinympäristöä.

• Tahtotila voi varmistaa lisäresursseja, 
joiden avulla kehitetään myös organi-
saatiorakenteita ja koulutetaan hen-
kilökuntaa kokeilemaan innovatiivisia 
toimintamalleja

PUISTOJEN  SEURANNAN MITTARIKSI 
VAIKUTTAVUUS

•Puistojen seurannan mittariksi otetaan 
käyttöön talousarvion sijaan puistojen 
vaikuttavuus. Mittarin avulla arvioi-
daan puistojen vaikuttavuutta muun 
muassa ihmisten hyvinvoinnin, talou-
den, luonnon monimuotoisuuden, ilmas-
tonmuutoksen torjumisen ja matkailun 
kannalta. 

Kuva 88 vasemmalla. Jokipuisto, joka on saanut inspiraation Monet’n lumme-
lampia kuvaavista maalauksista. 

Kuvat 89 ja 90 yllä. Näkymät Sapokan vesipuistosta ja Katariinan  meripuistosta. 

PUISTOISTA VASTAAVIEN 
ORGANISAATIOIDEN  YHTEISTYÖN 
KEHITTÄMINEN: 

•Lisäämällä puistoista vastaavien or-
ganisaatioiden kommunikaatioita ja yh-
teistyötä, sekä tunnistamalla virastojen 
välisiä mahdollisia yhteistyön esteitä, 
voidaan kehittää Helsingin puistoista 
vastaavien organisaatioiden toimintaa 
yhä tehokkaammaksi. 

Käytännössä keinoina voisi olla yhteiset 
koulutukset, keskustelufoorumit ja stra-
teginen, koordinoitu yhteistyö. 

Sovellettavaa Helsingin puistoihin:
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Puistojen rakentamiseen tai kehittämiseen voidaan koota rahoitus 
myös eri julkisten toimijoiden yhteistyönä, kuten esimerkiksi kau-
pungin puistoista vastaavien organisaatioiden ja  terveysviranomais-
ten, nuorisotyön, ympäristöviranomaisten, sosiaalipalvelun tai 
voittoa tavoittelemattoman järjestön välillä. Englannissa puistojen 
on katsottu edesauttavan sosiaalisen yhteisön rakentamista, estävän 
rikollisuutta tai auttavan ympäristöongelmissa, jolloin puistojen 
laajempi merkitys tai niiden sitominen muihin hyötyihin on voinut 
tuoda lisärahoitusta kaupungin julkisesta rahoituksesta (CABE Space 
2003). Helsingissä puistoja on rakennettu mm. lähiörahaston avulla, 
sekä yhdistämällä puistoihin taidetta. 

Arabianrantaa on kehitetty prosenttitaiteen avulla, jonka myötä 
alueen taiteeseen on sitoutettu prosentti kaiken kiinteistökehityk-
sen rahoituksesta. Taideteoksia on kerrostalojen sisäänkäynneissä, 
sekä julkisessa tilassa ja yhteispihoilla. Teokset suunniteltiin raken-
tamisen yhteydessä, jolloin taiteesta tuli osa rakennuksia, eikä pel-
kästään irrallisia teoksia. Projektin koordinoinnissa oli mukana tai-
dekoordinaattori Tuula Isohanni projektin alusta loppuun saakka, 
tukemassa taiteilijoita ja varmistamassa työn laadun toteutumisen. 

Helsingin Katajanokalle on tulossa Ympäristötaiteen säätiön koor-
dinoimana hanke taideteoksen suunnittelusta ja toteutuksesta Tove 
Janssonin puistoon. Tavoitteena on avoimen kilpailun kautta löy-
tää perinteisestä muistomerkistä poikkeava, taiteilijan elämäntyötä 
kunnioittava toteutus, joka istuu luontevaksi osaksi puistoa ottaen 
huomioon sen nykytoiminnot. Hanke suunnitellaan yhteistyössä 
mm. Helsingin kaupungin, Moomin Characters Oy:n ja Suomen 
Maisema-arkkitehtiliiton kanssa. Rahoitus koostuu yhteistyökump-
paneiden, rahastojen ja säätiöiden, valtion, Helsingin kaupungin 
sekä yhteisörahoituksen osuuksista. (Parikka 2015)

Seuraava esimerkki on Arabianrannan Tapio Wirkkalan taidepuisto, 
mikä oli osana alueen taideteemaa. Projekti toteutui rakennusviras-
ton ja Taidemuseon yhteistyönä, taidekoordinaattorin koordinoi-
mana ja läpiviemänä.

3.4.2 VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA
Koottu julkinen rahoitus
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Tapausesimerkki: Tapio Wirkkalan puisto, 2012, 
Arkkitehti Robert Wilson, Arabianranta, Helsinki

Arabianrannassa sijaitseva sorainen suorakaiteen muotoinen alue toimi 
ennen puistoa väliaikaisena paikoitusalueena. Tontti oli alunperin kaa-
voitettu toimitiloiksi, kunnes se muutettiin asuntotontiksi. Tontin arvon 
noustessa omistajalla Varmalla oli mahdollisuus rakentaa alueelle puisto 
(Isohanni 2015). Puistosta suunniteltiin julkinen taideteos, joka mahdollisti 
uudenlaisen puistorakentamisen: Tapio Wirkkalan mukaan nimetty taide-
puisto suunniteltiin Arabianrannan luonnon puiston vastakohdaksi, tiiviisti 
rakennettuun ympäristöön. Puisto on kokonaistaideteos, jonka pääroolis-
sa on valo. Puisto koostuu taidepuistoneliöstä, joka jakautuu yhdeksään, 
pensasistutuksilla rajattuun huoneeseen. Huoneissa on käytetty erilaisia 
pintamateriaaleja, ja niissä on kotiin viittaavia taide-elementtejä, kuten 
takka, valaisimia, halkopino, kaivo ja ovet. Lisäksi huoneissa on kaksi tikku-
maista hevosveistosta. 

Rahoitus, organisaatio ja strategia

Puiston toteuttaminen vaati strategista taidekoordinointia ja vahvaa pro-
jektin idean markkinointia siten, että kaupungilta saatiin päätös projek-
tin toteuttamisesta. Ilman taidekoordinaattoria, joka piti puolen puiston 
toteutumisesta, puistoa ei olisi syntynyt, sillä kyseessä oli ”normaalista” 
puistoprojektista poikkeava taidepuisto. Puiston toteuttamisesta vastasi-
vat Taidemuseo ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Taidemuseo pitää 
huolen puiston taideteosten kunnossapidosta, ja rakennusvirasto vastaa 
nurmialueen ja puiden hoidosta ja ylläpidosta. Tapio Wirkkalan puistosta 
tuli yksi Helsingin kaupungin omista World Design Capital 2012 -vuoden 
hankkeista, ja teos kuuluu Helsingin taidemuseon kokoelmiin.   

Taidemuseolle myönnettiin 1 150 000 euron määräraha puiston toteut-
tamista varten. Muun muassa puistoprojektin tiukan aikataulun takia 
kustannukset kohosivat. Helsingin kaupunki myönsi taidemuseolle puis-
ton taideteoksen loppuunsaattamiseen puuttuvat 320 000 euroa (KH 
42/26.11.2012). Taide mahdollistaa sellaisia asioita, mitä yksinomaan maise-
ma-arkkitehtuurin keinoin ei voitaisi toteuttaa. Taideprojekteihin ei päde 
esimerkiksi samat turvallisuusmääräykset, kuten turva-alustat yms. joten 
tämä mahdollistaa uusia tapoja käsitellä julkista ulkotilaa. Tapio Wirkkalan 
puiston materiaalit ovat sellaisia, etteivät ne olisi sellaisinaan menneet läpi 
tavallisessa puistoprojektissa, ja näitä ovat  esimerkiksi lasitiilet, corten-te-
räs ja marmoritakka. 

YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN 
TUNNISTAMINEN
• Yhteistyö yli virastorajojen voi tuo-
da uusia rahoituksen kanavia. Usean 
organisaation projekti voi vahvistaa 
poliittista tahtotilaa, ja näin ollen  
mahdollistaa lisärahoituksen. Yhteis-
työllä voidaan uusien puistojen raken-
tamisen lisäksi myös kunnostaa ja ke-
hittää olemassa olevia puistoja.

Taiteen lisäksi monella muulla alalla 
on yhteistyömahdollisuuksia. Yhteis-
työn tahoja voivat olla esimerkiksi op-
pilaitokset, kaupunkilaiset, yritykset ja 
paikalliset järjestöt. 

Kuvat 90-94. Puistosta luotiin asukkaiden ja kaupunkilaisten olohuone, 
jossa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia, taidenäyttelyitä ja juhlia. Puis-
to on valotaideteos, joka näkyy myös sitä ympäröiviin asuntoihin. Takkaan 
on vuokrattavissa pieni taidetuli. 

YHTEISTYÖKOORDINAATTORIN 
HYÖDYNTÄMINEN

• Puistojen kehittämisessä erityinen 
koordinaattorin virka voi auttaa alueen 
toimijoiden ja kaupungin yhteisen vision 
kartoittamista ja projektin eteenpäin 
viemistä. 

Taiteen lisäksi painotuksia voi olla esi-
merkiksi puistojen valaistus, liikunta, 
kasvillisuus, yhteisöllisyys, ekologisuus 
ja puistojen puutarhamainen identi-
teetti. Koordinaattori toimii ideoiden 
markkinoijana ja viestin viejänä, etsien 
alueen parasta potentiaalia ja identi-
fioimalla yhteistyömahdollisuuksia. 

MAHDOLLISTAMINEN TAITEEN 
AVULLA

• Julkinen taide mahdollistaa erityisiä 
ratkaisuja puistojen suunnittelussa. 

Helsingissä tätä on hyödynnetty mm. 
taidepenkeissä, sekä erilaisissa istutta-
vissa veistoksissa, jotka eivät penkkeinä 
sellaisinaan menisi läpi turvallisuusmää-
räyksistä, tai muista seikoista johtuen. 
Turussa avattiin 2016 uusi patsaspuisto, 
minkä pääteoksena on yksi suuri leikittä-
vä patsas. Taide tuo alueelle identiteet-
tiä ja tukee hyvän ympäristön laatua. 

Sovellettavaa Helsingin puistoihin:
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Puistoja tutkineen englantilaisen Prosperous parks -hankkeen mu-
kaan yksinkertaisin tapa etsiä puistolle tulonlähteitä on lisätä kah-
viloiden, kioskien ja kauppojen vuokratiloja, tai tehdä sponsoriso-
pimuksia. Näissä tapauksissa vuokrista ja lahjoituksista saadut rahat 
tulee kohdentaa suoraan puistolle. Helsingin puistoihin sopivia 
tulonlähteitä voisi periaatteellisella tasolla olla yrityssponsorointi, 
tapahtumat, toimiluvat, automaatit ja välinevuokraus, sekä pysy-
vän rakenteen vuokraus. Yrityssponsorointia on tehty Helsingissä. 
Tapahtumista, toimiluvista, sekä pysyvän rakenteen vuokrauksesta 
kaupunki saa tuloja, mutta ne eivät ole kohdennettu varsinaisesti 
puistoihin, vaan ne menevät kaupungin yhteiseen kassaan. Puisto-
jen tuloa tuottavat keinot voivat parhaimmillaan tuoda puistoon 
lisää kävijöitä, turvallisuutta ja valvontaa. Asuinalueiden puistojen 
kahvilat ja kioskit voivat tuoda taloudellista kehitystä ja lisätä työl-
lisyyttä. Sponsoroinnin ja yritystoiminnan tulee kuitenkin parantaa 
puistokokemusta, eikä esimerkiksi rajoittaa liikkumista ja oleilua.

Englannissa ja Yhdysvalloissa puistoista vastaavilla organisaatioilla 
on usein omat työryhmät, jotka huolehtivat puistojen omien tulo-
jen maksimoinnin vuokrien, varainkeruun ja lahjoitusten, sponsori-
varojen sekä vuosittaisten osallistumismaksujen kautta. Suurimmis-
ta puistoista esimerkiksi High Linella on yhteensä 80 työntekijää, 
joista 10 keskittyy täysin varainkeruuseen ja tuottoon (David & Ham-
mond 2013).

Seuraavaksi esitellään puistojen sponsoroinnin ja varainkeruun 
mahdollisuuksia, puistojen vuokraamisen tulonlähteitä, sekä käy-
dään läpi joukkorahoituksen mahdollisuuksia. Tapausesimerkkinä 
on joukkorahoituksella perustettu jalankulkusilta, jonka yhteyteen 
rakennettiin myös uusi puisto.

3.1. Puistojen lahjoitukset ja sponsorointi

Lahjoituksia voidaan kerätä niin yksityisiltä henkilöiltä, kuin yri-
tyksiltä, rakennuttajilta tai muilta tukijoilta. Lahjoitukset ovat puh-
taasti hyväntekeväisyyttä, eikä niissä ole kysymys imagon vuokraa-
misesta, kuten sponsoroinnissa. New Yorkin Central Parkin ja High 
Line puistojen Internet-sivuilla vieraileva ihminen voi vaivattomasti 
lahjoittaa puistoille esimerkiksi penkin tai perennoja. Edellä mai-
nittujen puistojen rahoitus perustuu suurilta osin nimen omaan 
myös alueella asuvien ihmisten rahalahjoituksiin. Molemmissa 
tapauksissa lahjoitukset kattavat huomattavan summan puistojen 
taloudesta. Amerikan esimerkit ovat lahjoitusten suuruusluokan ää-
ripäitä, mutta useimmassa tapauksessa ne kuitenkin ovat enemmän 
”extraa” joihinkin tiettyihin projekteihin (CABE Space 2003).

Sponsorointi voi olla toimiva keino hankkia rahoitusta. Vaikka ra-
hoitus olisikin määrältään pientä, sillä on usein poliittinen vaikutus 
vahvistaa yhteyksiä yhteisöihin (CABE Space 2003). Tukemalla puis-
toja yritys tai yksilö tiedostaa myös ympäristön kunnossapidon ja 
kehittämisen merkityksen. Sponsoroinnissa on kyse sijoittamisesta 
yleishyödylliseen toimintaan ja sijoittamisen arvojen kaupallisen 
potentiaalin hyödyntämisestä. Se eroaa lahjoituksista siten, että se 
on molempia osapuolia kaupallisesti hyödyttävä vastavuoroisuuteen 
perustuva kumppanuussuhde. Sponsori antaa panoksensa kohteelle 
ja kohde antaa vastikkeen sponsorille. Puistoissa sponsorin panostus 
voi olla rahaa, tai tavaroita ja palveluita. Rakennusviraston tekemä 
selvitys Rahoitusyhteistyön strategia ja toimintamalli Helsingin kau-
pungin yhteisille alueille (2004) ehdottaa sponsoroitaviksi kohteiksi 
tapahtumia, kuten puistojumpat ja monikulttuuriset tapahtumat, 
istutukset ja muun kasvillisuuden, penkit, vapun väliaikaiset vessat, 
asfalttikäytävä ynnä muuta. Selvityksessä korostetaan, että sponso-
roinnissa tulee ottaa huomioon kaupungin arvot, sekä määritellä 
ehdot. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto teki vuonna 2004 
pilottihankkeena Kaivopuiston runopenkit yhteistyönä Fonecta 
Oy:n kanssa. Fonecta sponsoroi 30 kappaletta uusia, historiallisen 
mallin mukaisia puistonpenkkejä Kaivopuistoon. Penkkien koko-
naishinta oli 24 156 euroa, josta rakennusvirasto maksoi messin-
kilaatat, 2 219,99 euroa, sillä kyseessä oli pilottiprojekti. Palaute-
palaverissa kävi ilmi, että pilottihanke oli onnistunut (hyvakasvaa.fi).

Helsingissä sponsoroituja puistokohteita, joiden rahoitus on kulke-
nut säätiöiden kautta, ovat esimerkiksi Kulosaaressa sijaitseva puisto 
ja Herttoniemen kirsikkapuisto (hyvakasvaa.fi). Lisäksi Eiranrantaan 
on rakennettu sponsoritu Ponke´s skeittipuisto. Tanskassa yrityk-
set ovat nähneet puistot keinoina muokata yrityksen imagoa. SEB 
Bank -pankki Kööpenhaminassa rakennutti kahden konttoriraken-
nuksensa väliin kansipihalle ”Bymilen” kaupunkidyynit –puiston 
yhteistyössä Rambollin kanssa. SEB-pankkien johtajan Peter Høl-
termandin  mukaan “SEB on elävä todiste siitä miten voi luoda vai-
kuttavuutta urbaanilla ympäristöllä. Maiseman brändin arvo on viisi 
kertaa suurempi kuin perinteisen mainoskampanjan arvo, jonka hinta 
olisi ollut pihan hintainen” (Høltermand 2011).  

Sponsoroinnin keinot voivat olla myös pienempiä ja hienovaraisia, 
ja näkyä esimerkiksi metallilaatoin, kuten Fonectan runopenkkien 
tapauksessa. Berliinin Gleisdreieck-puistossa Scandic Hotelli on 
sponsoroinut perennaistutuksia, ja tämä käy ilmi perennapenkistä 
löytyvistä pienistä kylteistä. Sponsoroinnin yksi haaste onkin näky-
vyys: mikäli sponsorointi näkyy liikaa, puistoon voi tulla hyvinkin 
kaupallinen tunnelma. Näin on käynyt Chicagon Millenium puis-
tossa. Puisto on saanut kritiikkiä sponsoroinnin liiallisesta näkymi-
sestä, sillä useassa kohtaa puistossa lukee tukijan nimi suurin kirjai-
min. Sponsorit järjestävät myös puiston tiloja sulkevia tapahtumia.

3.4.3 VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA
Puiston omat tulonlähteet
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Kuvat 98&99. Kaivopuis-
ton sponsoroitu runopenkki 
ja Chicagon Millenium 
puiston sponsoroidun auki-
on tukimuuri.

Kuvat 100 & 101. Vuok-
ratiloja High Linella ja 
Brooklyn Bridge parkissa.

Kuvat 96 & 97. Berlii-
nin Gleisdreieck -puiston 
sponsoroituja istutuksia ja 
sponsoritaulu istutusten 
hiekassa. 

Kuva 95. Kööpenhaminan 
SEB Pankin rakennuttama 
piha Bymilen. 
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PUISTON 
VUOKRATULOJEN KOHDENTAMINEN 

• Puistojen tapahtumat voivat tuottaa 
puiston kehittämiseen lisärahoitusta, mikä-
li vuokratulot voidaan kohdentaa kyseisen 
puiston hyväksi. Vuokratuloista saaduilla 
rahoilla voidaan esimerkiksi kehittää puis-
ton tapahtumakestävyyttä, ja pitkällä täh-
täimellä vuokratulot kasvattavat parhaim-
millaan myös puiston käyttöä, ja tuo näin 
ollen lisärahoitusta. 

3.2. Puistojen vuokraus erityistapahtumiin

Joissain tapauksissa puistojen vuokratuloja on kohdennettu puis-
tojen kehittämiseen. Puistoista vastaavat organisaatiot ovat tehneet 
taloudellisen strategian. Puistoon on tehty vuokratiloja, joiden on 
tarkoitus tuottaa puistoille lisärahoitusta, tai pitää puiston toimin-
taa yllä ympärivuotisesti kahvilatoiminnalla. Tukholmassa Kun-
gstädgården Park & Evenemang AB:n toiminnan aikana puiston 
11 ravintola- ja kioskitoimitilaa tuottivat puistolle tuloja, joilla 
puistoissa pystyttiin järjestämään ilmaistapahtumia. Muun muassa 
High Linella, Bryant Parkilla ja Central Parkilla on myös erilaisia 
tiloja eri mittakaavan tapahtumiin. 

3.3 Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on rahoitustapa, missä laaja joukko ihmisiä kokoaa 
rahansa tukeakseen yksittäistä hanketta yleensä Internetin välityk-
sellä. Panos voi vaihdella hyvinkin pienestä suureen. Joukkorahoi-
tuksessa ”sijoittaja”, eli rahoituksen tukija saa usein myös rahallensa 
vastinetta, kuten esimerkiksi tuotteita tai näkyvyyttä. (invesdor.com)

Helsingin Allas merikylpylähankkeeseen kerättiin joukkorahoitusta 
vuonna 2015. Helsingin Allas osakeyhtiö haki joukkorahoituksen 
kautta sijoittajia. Rahoittajien avulla, jotka sijoittavat 200-12 000 
euroa, projekti saadaan toteutettua. Koko hankkeen rakennusbud-
jetti on noin 8,5 miljoonaa euroa, mistä noin 900 000 euroa on jo 
rahoitettu. Joukkorahoituksen avulla saatiin kierroksella 25.9.2015 
alkaen 500 000 euroa rahoitusta (invesdor.com). Sijoittamallaan ra-
halla voi osallistua yhtiökokouksiin ja omistajatapahtumiin, sekä 
saa erilaisia tuotteita/palveluita riippuen summasta. Tällaisia tuot-
teita on esimerkiksi aurinkotuoli- ja varjopaikka käyntien yhteydes-
sä, kausikortti, alennuskortti ja kylpypyyhe. (helsinkiallas.fi)

Seuraava esimerkki on Rotterdamissa joukkorahoitusta käyttä-
nyt kevyenliikenteen silta puistoalueineen. Projekti on maailman 
ensimmäisiä joukkorahoituksen avulla rakennettuja julkisia infra-
struktuurin hankkeita. 

Sovellettavaa Helsingin puistoihin:
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Tapausesimerkki: Luchtsingel -jalankulkusilta ja siltaa 
ympäröivä puistoalue,  
2012-2014 Rotterdam, Hollanti, ZUS-architects

Rotterdamin keskustan pohjoiseen osaan, Hofplneinin alueelle on ra-
kennettu 390 metriä pitkä puinen jalankulkusilta, joka kantaan nimeä 
Luchtsingel. Alue oli aikoinaan elävä osa kaupunkia, mutta se oli päässyt 
huonoon kuntoon ja hylätty kahdessakymmenessä vuodessa. Aluetta hal-
litsivat korkeat rakennukset, sekä hylätyt julkiset tilat. Vuonna 2011 Rot-
terdamin kaupunki järjesti kilpailun, jossa etsittiin ideoita julkisten tilojen 
uusiokäyttöön ja keinoja osallistaa ihmisiä rikastamaan kaupunkiympä-
ristön laatua. Silta oli yksi tuettavia projekteja, ja se rahoitettiin osittain 
joukkorahoituksen avulla. Ensimmäinen osa rakennettiin vuonna 2012 ja 
toinen osa vuonna 2014. Projektiin kuuluu myös kaupunkiviljelyalue, Pom-
penburg -tapahtumapuisto, sekä kehitteillä oleva hylätty Hofplein asema.  
(http://www.luchtsingel.org/)

Rahoitus, organisaatio ja strategia

Rotterdamin kaupungin järjestämän kilpailun avulla kaupunki rahoitti osan 
sillan kustannuksista. Puuttuvat summat kerättiin joukkorahoituksen avul-
la. Ihmiset saivat ostaa puulevyn 25 euron hintaan, johon sai kaivertaa ha-
luamansa tekstin. Yli 8000 henkilöä tuli mukaan projektiin: lautoja ostivat 
ihmisiä yksityishenkilöistä firmoihin ja yhteisöihin. Innovatiivinen rahoitus-
tapa herätti paikallisia kiinnostumaan ympäristöstään. Silta loi tärkeän yh-
teyden kahden alueen välille ja toi alueelle liikettä ja elämää. Sillan toinen 
pääty kulkee ennen tyhjillään olleen toimistokorttelin läpi. Nyt kortteliin 
on tullut projektin mukana uusia toimistoja, ja nuoret design-toimistot 
ja suunnittelijat ovat löytäneet alueen. Sillan toimistonpäädyssä on myös 
paikka kaupunkiviljelyksille, sekä merikonttikahvila- ja ravintolatoimintaa. 
Lisäksi toimistorakennuksen katolle rakennettiin kaikille vapaa hyötykas-
vipuutarha, josta paikalliset ravintolat ostavat vihanneksia sadon aikana. 
Katolle rakennettiin myös paviljonkirakennus, jota voi vuokrata erilaisiin 
tapahtumiin. Paviljongin on tarkoitus tuottaa voittoa, joka käytetään alueen 
hyväksi. Sillan myötä alue on kokenut muodonmuutoksen. Tyhjillään olevan 
aseman seudulle on tullut kahviloita, ja lisää on tulossa. Asema tullaan re-
montoimaan tulevaisuudessa puistoalueeksi, kun siihen on hankittu rahaa.    
(http://www.luchtsingel.org/)

Kuva 102.  vasemmalla:  Silta loi tärkeän yhteyden kahden Rotterdamin 
keskustan alueen välille, jonka ansiosta koko alue ja sen identiteetti on kehit-
tynyt, ja yrittäjät ovat löytäneet paikalle. Kuvassa näkymä kattopuutarhalta 
sillalle ja sen alla oleville autoteille.

Kuvat 103-105. Yllä yhteisöllinen kattopuutarha, jonka rakennusta vuok-
rataan eri tapahtumiin ja sillan ympäristöön syntynyt kahvila. Alin kuva 
sponsoroiduista laudoista. 

PUISTOLLE OMA TALOUDELLINEN 
STRATEGIA JA VUOKRATULOJA TUOTTAVIA 
TOIMINTOJA 

• Puiston tuottavuuteen on tehtävissä 
taloudellinen strategia, ja puistolle voi-
daan kehittää tuloja tuottavia lähteitä. 
Tulot voivat olla suuruusluokaltaan hyvin 
pieniä, mutta ne voivat kustantaa esi-
merkiksi tapahtumalavan tai muun mer-
kittävän rakenteen, joka voi edesauttaa 
puiston kestävyyttä tapahtumakäytössä. 

Puistoon voidaan kehittää palveluita, 
kuten esimerkiksi vuokrattavia veneitä, 
ulkopelejä tai muita toimintoja. V

SPONSOROINNIN JA YRITYSYHTEISTYÖN 
MAHDOLLISUUDET

• Puiston sponsoroinnissa voidaan tehdä 
yhteistyösopimuksia kokonaisen puiston 
rahoittamisesta pienempään sponsoroin-
tiin. Helsingin kaupungin linjaus ei vielä 
salli ulkotilojen sponsorointia (paitsi jois-
sain tapauksissa). 

Toisaalta yksinään yritysyhteistyö ei ole 
ratkaisu, vaan sen pitäisi olla osana stra-
tegista kehittämistä laajemmassa koko-
naisuudessa, kuten viheralueiden imagon 
nostamisessa. Yritysten mukaantulolla voi-
daan vahvistaa puiston poliittista merkit-
tävyyttä. Tällaiseen innovointiin tarvitaan 
kuitenkin markkinointia ja mainontaa si-
ten, että yritykset ymmärtävät ympäristön 
kehittämisen arvon yrityksen imagolle. 

JOUKKORAHOITUKSELLA PUISTO / OSA 
PUISTOA

• Yhteinen, joukkorahoitettu puisto tai osa 
puistoa voi luoda alueelle uuden imagon, 
ja synnyttää parhaimmillaan yrittäjyyttä ja 
yhteishenkeä. Kohteena voisi olla esimer-
kiksi tapahtumakulttuuria tukevan raken-
teen rahoittaminen tai puistoalue, johon 
tulee myös puistolle vuokratuloja kerryt-
täviä palveluita, joilla puiston ylläpitoa 
voidaan rahoittaa.  

Helsingin kaupunki voi kannustaa myös 
asukkaita ja suunnittelijoita pohtimaan rat-
kaisuja kaupunkitilan elävöittämiseksi, ja 
ideoiden lisäksi kilpailu voi lisätä ylipää-
tään ihmisten tietoisuutta ympäristöstä ja 
sen kehittämisen mahdollisuuksissta. 
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Joissain maissa kerätään viheralueilta käyttömaksuja, tai alueellisia 
veroja. Esimerkiksi Minneapolisissa, Yhdysvalloissa puistoista vas-
taava organisaatio saa 9 prosenttia asuinalueiden verosta. Vastaavalla 
tavalla Melbournessa, Australiassa kerätään ”parks charge” -maksua 
ja Yhdysvalloissa, Seattlessa on käytössä ”pro-parks levy” (CABE Space 
2006 s.32). Suomessa nykyisen lainsäädännön mukaan aluemaksut 
voisivat perustua kaupungin omistamilla alueilla vain vapaaehtoi-
seen maksuun (Ekroos 2016). Käytännössä on kuitenkin vielä epä-
todennäköistä, että kaupunkilaiset haluaisivat maksaa kaupungin 
yleisistä alueista ylimääräistä maksua Helsingissä, sillä kaupunki 
velvollinen pitämään huolen yhteisistä alueistaan verorahoilla. 

Aluemaksuissa on kyse yhteisestä yhteisestä halusta kehittää tietyn 
alueen erityistarpeita. Aluemaksuilla on yhteisöllinen luonne ja ne 
otetaan käyttöön äänestämällä maksun käyttöönotosta (CABE Space 
2006 s.32). Yhteisöllisyys on myös syy, miksi aluemaksut esitellään 
tässä työssä. Aluemaksujen esimerkkinä on tunnetuin malli, liike-
keskustan alueen Business Improvement District (BID) -aluemak-
su. BID -maksuja on ollut käytössä USA:ssa jo viimeiset 20 vuotta. 
Niitä löytyy nyt ympäri maapalloa, mm. Etelä-Afrikasta, Saksasta, 
Japanista, Uudesta Seelannista ja Australiasta. Euroopassa niitä on 
yli 400 (Grossman 2010). 

Muita aluemaksuja ovat asuinalueen ja kaupallisten toimijoiden 
Community Benefit District (CBD) aluemaksut, 100 000 asukkaan 
identiteetittömän asuinalueen viheralueita kohentava Green Benefit 
District (GBD) aluemaksu, sekä Englannissa kehitteillä oleva Park 
Improvement District (PID) aluemaksu (kts. liite 4). 

3.4.4 VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA
 Viheralueiden aluemaksut
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Business Improvement District (BID) 

BID-alueet ovat kaupunginosahallintoa muistuttavia kumppanuusperiaatteella toi-
mivia alueyhteisöjä, joita hallinnoidaan yhteisön jäsenten toimesta sopimuspohjai-
sesti. BID on aluemaksu. Siitä äänestetään alueen yrittäjien kesken, ja äänestystulok-
sen hyväksymisen jälkeen aletaan maksamaan erityismaksua (Drayson 2014). Maksun 
kerää julkinen organisaatio, jolla on erillinen BID-tili (Drayson 2014). BIDsit ovat yksi-
tyisiä yrityksiä, joissain tapauksissa voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, jotka 
”täydentävät julkisia palveluja maantieteellisesti määriteltyjen rajojen sisällä” verot-
tamalla, tai keräämällä palvelumaksuja kyseisen alueen yrityksiä (Hoyt & Gopal-Ag-
ge 2007). BID-sopimuksilla on pitkä historia Kanadassa ja Amerikassa (Ward 2006). 
Iso-Britanniassa ja Irlannissa oli vuonna 2014 yhteensä 174 BID-sopimusta, joista 
141 ovat kaupunkien keskustoissa (www.britishbids.info). BID-sopimuksessa kuuluu 
määritellä, mitä lisäpalveluita se tuottaa ja millä ajalla se operoi. Sopimus tehdään 
maksimissaan viideksi vuodeksi (Ward 2006). 

Lontoon keskustassa avattiin vuonna 2010 Victorian liikealueen ”Victoria Business 
Improvement District”. Alueella kerätään prosentti yritysten verotusarvosta vihera-
lueiden kunnostamiseen (Drayson 2014). Alueelle koordinoitiin aluemaksujen avulla 
tavallista enemmän viherkattoja, viherseiniä, sadepuutarhoja, puita ja puutarhoja, 
sekä lähiseudun puistoa kohennettiin. Kasvillisuuden oli tarkoitus vähentää myös 
tulvariskiä, viilentää ilmaa ja sitoa ilmansaasteita, sekä parantaa alueen imagoa (Cin-
derby & Bagwell 2015). Hankkeesta tehdyn arvioinnin ”Evaluation of the Victoria Business 
Improvement District (BID) Clean and Green programme, Final report 2015” mukaan 
työntekijöille tehdyistä tutkimuksista selvisi, että 86% työntekijöistä tunsi olonsa 
iloisemmaksi, ja 72% heistä vieraili toimistojen läheisyyden kohennetuilla puistoilla. 
Myös ihmisten kunnioitus viheralueita kohtaan oli selvästi noussut tutkimuksen en-
simmäisestä vuodesta 2012 vuoteen 2014 (Cinderby & Bagwell 2015).

Myös Hampurissa on käytössä BID-malli. Uudenmaanliiton KESTI-hankkeen mu-
kaan kaupungilla on hyviä kokemuksia yksityisten toimijoiden mukaan saamisesta 
projekteihin (KESTI - Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren 
alueella – verkostohanke 2014). KESTI -hankkeen mukaan Hampurin BID-mallissa on 
sitoutettu eri tahoja yhteiseen ilmastopolitiikkaan, ja saatu vaikuttavuutta riittävän 
konkreettisten tavoitteiden ja aikataulutuksen myötä. Hampurin BID-mallissa ta-
voitteiden toteuttamista edistää yritysten sitoutuneisuus tavoitteiden saavuttami-
seen ja hyvä yhteistyö yritysten kanssa. 

Englannissa London Borough of Kingston-upon-Thames kaupungin keskustalle teh-
tiin BID-sopimus, sillä kaupungin keskustassa vieraili vähemmän ihmisiä, eikä keskus-
ta palvellut vierailijoita, tai houkutellut liiketoimintaa. Kaupungille perustettiin Kings-
ton Town Centre Management (KTCM) yritys, jonka tarkoituksena oli tuoda keskusta 
takaisin eloon. Sopimuksen mukaan KTCM:n valvova hallitus koostuu Kingston’s lii-
ketalouden yrittäjistä. Organisaatiossa on omat elimensä vapaaehtoisille, paikallisille 
asukkaille, sekä muille erityisryhmille, jotka tapaavat viikottain (CABE Space 2006).

BID-sopimuksien edellytyksiä ovat menestyvien yritysten mukanaolo alueen kehit-
tämisprosessissa, kehityshanketta tukeva kunnallishallinto, henkilökunta ja taloudel-
liset resurssit hankkeen toteutuksessa ja julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteis-
työ (PUMA 2010).

Kuvat 106-108 vasemmalla: The Rubens -viherseinä Palace Hotel-
lilla ja 450m2 kasvillisuutta, The Diamond Garden -puutarha Buc-
kinghamin palatsin edustalla ja Bridge Place -murattiseinä. Murat-
tiseinä on hyvä esimerkki tilasta mikä vain aluemaksuilla oltaisiin 
voitu muuttaa vihreäksi. 

Kuvat 109-110 yllä: John Lewis -sadepuutarha Victoria BID-alueel-
la. Puutarha suunniteltiin yhdessä John Lewis toimiston kanssa ja se 
kuvastaa ympäristön ja kestävän kehityksen arvoja. Prjektia tukivat 
myös: Natural England and  the Mayor of London via the regene-
ration agency, Cross River Partnership.  Puutarhan suunnittelivat 
Nigel Dunnett, The Landscape Agency. Alla kuvassa alue ennen 
muutosta. 

VAPAAEHTOINEN BID-MAKSU TAI 
JOUKKORAHOITETTU BID-KERÄYS 
YRITYSALUEEN YLEISILLE ALUEILLE 

• Yritysalueille voidaan luoda oma, 
BID-maksuilla rahoitettu identiteetti, joka 
tukee alueen erottumista viheralueiden 
avulla. Näin yritykset voivat panostaa 
esimerkiksi viherkattoihin, puistoihin ja 
viherseiniin. Käytännössä tämä tarkoit-
taisi todennäköisesti idean markkinointia 
ja selvitystyötä sen taloudellisista vaiku-
tuksista. Sopimuksesta tulisi äänestää 
yritysten ja kiinteistönomistajien kesken. 
Sen käyttöönotosta tulisi tehdä sopimus 
kaupungin kanssa. Yritysalueilla olisi 
mahdollista järjestää joukkorahoituksen 
kampanja jonkun tietyn puiston, kansipi-
han tai muun alueen kunnostukseen. Kau-
pungin omistuksessa olevalla alueella 
sopimus tulee määritellä kaupungin kans-
sa, ja tämä vaatii oman lupaprosessin.

Sovellettavaa Helsingin puistoihin:
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Vapaaehtoiset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat tärkeä osa 
puistojen sidosryhmiä niin Englannissa, Amerikassa kuin muualla 
maailmassa. Kiinnostus vapaaehtoistoimintaa kohtaan on kasvanut 
viimevuosina. Myös Suomessa rakennusviraston järjestämä puisto-
kummitoiminta on saanut lisää vapaaehtoisia viime vuosien aikana, 
mikä näkyy puistokummien määrän lisääntymisessä (Puistokummin 
käsikirja 2012). 

Ystävyysryhmät (englanniksi käytetään termiä friends group) ja 
muut voittoa tavoittelemattomat ryhmät voivat tuoda puistolle uu-
denlaisia rahavirtoja keräämällä rahaa yrityksiltä ja firmoilta, sekä 
hankkimalla tuottoa tapahtumista. Ne voivat mainostaa puistoa ja 
kasvattaa ihmisten kiinnostusta niitä kohtaan, sekä hankkia uusia 
yhteistyökumppaneita puistoille. Amerikassa tällainen voittoa ta-
voittelematon ryhmä on esimerkiksi Bostonin kaupungin kattava 
Green Space Alliance, minkä tarkoituksena on tukea puistotoimin-
taa (CABE Space 2006). Verkosto saa tukea paikallisilta yhteisöiltä, 
yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja paikalliselta hallitukselta. New 
Yorkin kaupungissa on voittoa tavoittelematon järjestö Partnerships 
for parks, joka tarjoaa työkaluja kaupungin puistojen kunnosta-
miseen ja yhteisön mukaan ottoon. Järjestöltä voi hakea rahoitus-
ta uusille ryhmille, mitkä toimivat puistojen hyväksi (CABE Space 
2006). Århusissa on käytössä vapaaehtoisista, paikallisista asukkaista 
ja yrityksistä koostuvat aluehallitukset, ja kaupungilla on velvoite 
huolehtia näiden osallistumisesta alueidensa suunnitteluun ja pää-
töksentekoon (CABE Space 2003). Zurichissa puistojen suunnitteluun 
ja rahoitukseen on otettu usein mukaan asukkaiden lisäksi yrityksiä. 
Wellingtonin suurilla puistoalueilla on käytössä vapaaehtoiset puis-
tonvartijat, joiden on tarkoituksena toimia puistojen ”silminä ja 
korvina”. Kaupunkiin palkattu vapaaehtoisten koordinaattori pitää 
vartijoiden avulla huolta kunnan ja käyttäjien kommunikaatiosta. 
Pariisissa ja Hannoverissa on alueelliset puistojen vapaaehtoistyön 
koordinaattorit, jotka koordinoinnin lisäksi auttavat alueellisissa 
asioissa. Hannoverissa puistoja ja niiden toimintaan osallistumis-
ta mainostetaan Kansallisen Puutarha Shown keinoin. Vastaavat 
korkeatasoiset tapahtumat saavat usein kaupungeilta taloudellista 
tukea. Lisäksi tapahtumissa keskustellaan suunnittelun ongelmista. 
(CABE Space 2003)

Kansalaisten osallistuminen puistojen hoitoon ja suunnitteluun ei 
ole ongelmatonta. Ongelmina voi olla liian vähäinen tai liiallinen 
kiinnostus ja osaamisen puute. Melbournessa ja Århusissa on tehty 
osallistamiseen erityisiä hankeohjelmia. Tokiossa paikallisten osal-
listamisen strategia keskittyy erityisesti vanhempiin ikäluokkiin. 
(CABE Space 2006)

Vapaaehtoisryhmät syntyvät niin kaupungin toimesta, kuin myös 
paikallisten ihmisten omaehtoisuudesta. Seuraava tapausesimerkki 
on Englannista Lontoon syrjäseudulta, jossa yhteisö on onnistunut 
elävöittämään köyhää asuinaluetta tuomalla alueelle toiminnalli-
suutta, ja joka on synnyttänyt paikallista yrittäjyyttä. 

3.4.5A VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA
 Kansalaisten osallistaminen: 

vapaaehtoistyö
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Tapausesimerkki: Cody Dock, 
Itä-Lontoon satama-alue

Yksi Lontoon köyhimmistä alueista, pitkään hylättynä seissyt sata-
ma-alue on muutettu 2000 hengen vapaaehtoisvoimin kaatopaikasta 
viheralueeksi, ja alueen kehitys jatkuu. Toimintaa pyörittää Gasworks 
Dock Partnership -hyväntekeväisyysjärjestö, joka on perustettu pro-
jektin veturiksi ajamaan alueen yhteisöllisyyttä. Tarkoituksena on edes-
auttaa sosiaalisen yrittäjyyden keinoin ihmisten osallistumista alueen 
toimintaan ja kunnostukseen. Vapaaehtoisten enemmistö tulee muual-
ta, sillä paikallisia ei kiinnosta puutarhatyöt. Satama-alueesta ei haluta 
liian muodikasta. Alueen monipuolinen toiminta, tapahtumakulttuuri ja 
yhteisölliset tilat ovat avoinna kaikille. Yhteisön kautta alue on saanut 
uuden identiteetin ja ilmeen. Aluetta rakennetaan sosiaalisista lähtö-
kohdista luoden myös tulonlähteitä alueelle. (http://www.gasworksdock.
org.uk/) 

Järjestön tavoitteet hankkeen Internetsivujen mukaan:
- auttaa ihmisiä pääsemään Lower Lea-alueelle ja juhlistaa alueen teolli-
suushistoriaa
- kehittää ja tukea yhteisöllisiä taidemuotoja ja luovia aloja Lea joen rannalla
- luoda yhteyksiä laajempaan yhteisöön ja mahdollistaa heidän osallistumi-
nen Lean jokialueen tapahtumiin
- kehittää aluetta luovan yrittäjyyden kasvualustana
- vaalia alueen kestävää tulotasoa, joka mahdollistaa taide-, kulttuuri-, ja 
koulutusohjelmien kehittämisen alueella
(http://www.gasworksdock.org.uk/, 2015)

Rahoitus, organisaatio ja strategia

Projektin päätulonlähteitä ovat varainkeruu, sponsorit, tapahtumat ja 
omat tulot. Alueelle on avattu yhteisölaiva, jota voi vuokrata tapahtu-
miin. Lisäksi alueelle suunnitellaan avattavaksi taiteilijoiden työpajoja, 
vuokrattavia asuntolaivoja, sekä mm. kävijäkeskus, kahvila, näyttelytiloja, 
teollisuusmuseo ynnä muuta. Muun muassa Englannin johtava puutar-
hanhoidon hyväntekeväisyysjärjestö, Royal Horticultural Society on 
lahjoittanut alueelle satoja kasveja, joiden on tarkoitus toimia lintujen, 
hyönteisten ja mehiläisten kotina. (http://www.gasworksdock.org.uk/) 

Gasworks Dock Partnership mainostaa tapahtumiaan ja toimintaa In-
ternet-sivuillaan, sekä sosiaalisen median keinoin. Myös alueen lähellä 
sijaitsevat yritykset ovat ottaneet projektin hyvin vastaan ja lähettäneet 
työntekijöitään alueelle hommiin nostattamaan tiimihenkeä. Ilman va-
paaehtoisia alue olisi mitä luultavimmin jäänyt hukkatilaksi. (http://www.
gasworksdock.org.uk/) 

Kuvat 113 & 114 yllä: Tapahtummiin vuokrattava laiva ja vapaaehtoisia 
töissä.

Kuvat 111& 112 vasemmalla: Cody Dock alueen puistoaluetta ja joenvar-
ren ruokakioskeja ja laatikkoistutuksia. 

Sovellettavaa Helsingin puistoihin:

ALUEITTAISET KANSALAISHALLITUKSET 

• Alueittaiset kansalaishallitukset voivat 
kootusti kerätä asuinalueilta kehityside-
oita ja palautetta. Kyseiset hallitukset 
voivat huomioida entistä paremmin 
myös paikalliset järjestöt ja vähemmistöt 
edustaessaan paikallisia päätöksenteos-
sa. Alueittain voidaan kehittää yhteis-
työprojekteja, tai järjestää esimerkiksi 
talkoita puistokummien kanssa. 

VAPAAEHTOISET  PUISTOAGENTIT 

• Puistoagenttien tehtävänä on kerätä 
tietoa siitä, mitä puistoissa tehdään ja 
mitä niihin halutaan, sekä millaisia yh-
teistyömahdollisuuksia tai talkoita niihin 
voitaisiin tehdä. Tarkkailijat ovat luon-
teeltaan vapaaehtoisia, jotka muutenkin 
liikkuvat ulkona. Tarkkailijoiden tehtävä-
nä on kerätä kaupungille tietoa, sekä 
syventää kaupunkilaisten ja kaupungin 
yhteistyötä ja -ymmärrystä alueista.
 

YRITYKSET MUKAAN  TOIMINTAAN

• Kaupunkilaisten lisäksi paikalliset yri-
tykset voidaan ottaa mukaan puiston 
toimintaan. Yritykset voivat osallistua 
ympäristönsä kehittämiseen, ja toimia 
yhteisen hyvän eteen. Tästä voi olla 
apua niin yrityksen imagolle, kuin työn-
tekijöiden virkistäytymiselle. Talkoiden 
avulla voidaan kohentaa esimerkiksi 
lähipuiston tilaa, tai järjestää yhteisiä 
virkistystalkoita. 

PUISTOKUMMITOIMINNAN  LAAJENTAMI-
NEN JÄRJESTÖJEN JA SEUROJEN KANSSA 
YHTEISTYÖKSI 

• Puistokummitoiminnan laajentaminen 
uusille kohderyhmille voi tuoda lisävoi-
mavaroja.  Järjestöt ja seurat voivat 
saada mukaan ihmisiä, jotka eivät vält-
tämättä lähtisi mukaan kaupungin orga-
nisoimaan toimintaan. Tätä kautta voisi 
syntyä myös uusia yhteistyömuotoja. 
Järjestöille voidaan järjestää koulutusta, 
minkä avulla ohjeistetaan laajempi jouk-
ko huolehtimaan lähiympäristöstä.  

PAIKALLINEN VAPAAEHTOISRYHMÄ KUN-
NOSTAMAAN TIETTYÄ PUISTOALUETTA 

• Vapaaehtoisista koostuva ryhmä voi 
hyvin ryhtyä kunnostamaan lähialuettaan. 
Tavoitteena voi olla esimerkiksi puiston 
siistiminen tai puiston oleskelualueen ke-
hittäminen.

Tällaisia ryhmiä on syntynyt esimerkiksi 
Vallilaan, jossa joukko paikallisia ihmisiä 
haluaa kunnostaa puistikon. Vastaavasti 
tällaista toimintaa voi syntyä myös suu-
remmille puistoalueille, mutta se vaatii 
joukon aktiivisia ihmisiä viemään ideaa 
eteenpäin. 
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Urheilupuistoissa on usein käytäntönä ottaa suunnitteluvaiheessa 
seura mukaan suunnitteluun, ja sitouttamaan käyttäjät esimerkiksi 
urheilukentän ylläpitoon. Vastaavanlaisesti puiston alueita voidaan 
suunnitella myös esimerkiksi paikallisen kaupunkiviljelyseuran, 
parkourseuran tai muun harrasteryhmän kanssa, innostamalla 
jäsenet jo suunnitteluvaiheessa mukaan hankkeeseen. Tästä on 
tapausesimerkkinä Kööpenhaminalainen Plug ’n’ play, modernien 
toimintojen puisto, jonka suunnitteluvaiheessa sitoutettiin 
toimintaan mukaan kaupunkiviljelyseura ja muita harrasteryhmiä. 

3.4.5B VIISI ERILAISTA RAHOITUSMALLIA
Kansalaisten osallistaminen: 
”Itseään valvovat puistot”
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Tapausesimerkki: Plug’n’play, 2009, Ørestad, Kööpenhami-
na, Tanska

Kööpenhaminan Ørestadiin kehitettävää asuinaluetta varten rakennettiin puisto, 
jonka on tarkoitus tehdä aluetta tunnetuksi ja houkutella paikalle potentiaalisia 
asiakkaita, eli uusia mahdollisia asukkaita ja yrityksiä. Alue sijaitsee Vestamagerin 
metroaseman vieressä, ja se on kooltaan 2,5 hehtaaria. Puiston on tarkoitus olla 
väliaikainen, kunnes sitä ympäröivä alue rakentuu. Puiston osat voidaan myö-
hemmin siirtää muualle, tai korvata muilla rakenteilla (Landezine 2015). Puistos-
ta on tehty yhteisöllinen alue. Puistoon on rakennettu liikunnan ja vapaa-ajan 
harrastusmahdollisuuksia, kuten pikaluistelurata, parkour-alue, dirt-hyppely, pal-
lokenttä, koripallokenttä, jalkapallokenttä ja yhteisöllisiä viljelypalstoja. Projekti 
on toteutettu tiiviissä yhteistyössä paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa 
pitämällä suunnitteluworkshoppeja heti projektin alusta alkaen. Arkkitehteina 
puistossa ovat Kragh & Bergelund, Parkour-kentän on suunnitellut Lemming & 
Eriksson Consulting Engineers A/S FRI yhdessä paikallisen parkour-ryhmä Team 
Jiyon kanssa. (Bjørn et al 2011)

Rahoitus, organisaatio ja strategia

Projektissa ovat mukana Tanskan kaupunki, By & Havn ja paikalliset kiinteis-
tönomistajat, Nordea säätiö, Tanskan kulttuuri ja Urheilusäätiö. By & Havn, eli 
kaupunki & satama, perustettiin vuonna 2007 kehittämään Kööpenhaminan sa-
taman ja Ørestadin aluetta, sekä hoitamaan sataman toimintoja. Yritys on 95 % 
kaupungin omistama kehitysyhtiö, ja loput 5 % omistaa Tanskan valtio. (Bjørn et 
al 2011)

Puiston kokonaisbudjetti (2 100 000 euroa) hankittiin Kööpenhaminan kaupun-
gin ja sponsorien avuin. Puistosta pitävät huolen paikalliset kiinteistönomistajat. 
By & Havn on solminut alueen käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen viiden 
ammattiliiton kanssa. Nämä ovat parkour-seura Team JiYo, kaupunkiviljelynseura 
Urbane Haver, Vestebron rullaluistelijat ja Tanskan Freestyle pyöräilijät. Sopimus 
FC Ørestadsselskabetin kanssa on vireillä. Seuroilla ja järjestöillä on käytössä 
oranssit merikontit, mitkä toimivat säilytystiloina kahviloina ja seurojen sosiaa-
litiloina. (Bjørn et al 2011)

Kussakin sopimuksessa määrätään yhdistysten vastuu toiminnasta, sekä sähkön 
ja veden hinta. Yhteistyösopimuksen mukaan ruohonleikkuu on yksittäisillä alu-
eilla yhteisön vastuulla. Lisäksi yhdistykset valvovat puiston käyttöä ja keräävät 
oman alueensa roskat. Yhdistyksiltä vaaditaan lisäksi 2-4 tapahtumaa vuodessa, 
ja niiden tulee olla suunnattu isolle yleisölle. Puisto on ikään kuin ”itseään valvo-
va”, eli käyttäjät pitävät huolen puiston ylläpidosta ja käytöstä. Puiston toimivuu-
desta tehdyssä arvioinnissa on käynyt ilmi, että sopimuksia noudatetaan hyvin. 
Yhteistyöstä yhdistysten ja By & Havnin välillä pidetään huolta kuukausittaisilla 
kokouksilla, joissa keskustellaan esiin tulleista ongelmista ja vaihdetaan ajatuksia. 
Yleisesti seurat pitävät viestintää toimivana ja By & Havnia hyvänä liikekumppa-
nina. Puiston yksi suurimmista haasteista ovat WC-tilat, sillä ne ovat käytössä 
vain seurojen jäsenille. Asiakaspalautteessa käymälöiden puute on ollut suuri 
ongelma, varsinkin kun paikalla on lapsia. Kaikille avoimien käymälöiden puhtaa-
napito on liian kallista, ja näin ollen vain seuran jäsenet voivat saada avaimen nii-
hin. Puiston käytön arvioinnin mukaan keskeiset osakkaat ovat omistautuneita 
alueisiinsa.Yhteisöt osallistuvat alueen suunnitteluun ja käyttöön, ja omistautu-
neisuus parantaa aluetta itseään ja on hyvä käyttäjille. Puiston Internet-sivustolta 
on nähtävissä kunkin seuran omat pelikenttävuorot, sekä alueen tapahtumat. 
(Bjørn et al 2011)

Kuvat 115 & 116: Vasemmalla yllä ilmakuva alueelta, jossa näkyy 
eri urheilualueita, sekä alueet erottavat betonilaatoin päällystetyt po-
lut. Kuvassa myös seuroille kuuluvia punaisia merikontteja. Alem-
massa kuvassa ihmisiä luistelemassa puistoalueella ja taustalla näkyy 
jo rakennettuja asuinkerrostaloja.

Kuvat 117 & 118: Kaupunkiviljelysryhmän vapaaehtoisia hoita-
massa puiston reuna-alueita ja parkour-alue, joka on suunniteltu 
yhdessä lajin seuran kanssa.

 ITSEÄÄN VALVOVA PUISTO YHTEISTYÖSSÄ 
KÄYTTÄJIEN KANSSA 

• Paikallisten voimavarojen tunnistamisen 
avulla voidaan kehittää puiston kannalta 
tärkeitä hoito- ja kunnossapitosopimuk-
sia, sekä lisätä käyttäjien vastuunottoa 
ja osallisuuden tunnetta. Samalla on otet-
tava huomioon, että puisto on käytettä-
vissä myös itseorganisoiduille käyttäjille. 
Urheilussa tällaiset mallit ovatkin yleisiä. 
Urheilulajien ja kaupunkikulttuurin, kuten 
esimerkiksi kaupunkiviljelyn ja tapahtuma-
paikkojen toiminnallinen sekoittuminen voi 
luoda uudenlaisen, monipuolisen puistoti-
lan. Käyttäjät voidaan ottaa mukaan niin 
uuden puiston suunnitteluvaiheeseen, kuin 
kehittämään olemassa olevaa puistoa. 

SIIRRETTÄVÄT, VÄLIAIKAISET PUISTOT JA 
RAKENTEET

• Siirrettävät ja väliaikaiset rakenteet 
mahdollistavat tilan joustavuuden ja pai-
kallisen identiteetin kehittämisen ja muo-
kattavuuden. Siirrettävät rakenteet voi-
daan siirtää jatkossa muualle esimerkiksi 
rakentamisen tieltä, tai vaihtaa niiden si-
jaintia. Rakenteilla voi olla tärkeä merki-
tys alueen identiteetin kehittämisessä. 

Sovellettavaa Helsingin puistoihin:
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3.5 YHTEENVETO HELSINKIIN SOVELLETTAVISTA 
RERSURSOINTI- JA RAHOITUSKEINOISTA

Kumppanuusmallit

 Central Park Conservancy 
- voittoa tavoittelematon organisaatio

Bryant Park Corporation 
- voittoa tavoittelematon yritys puiston operoijana 

Entinen Kungsträdgårdens Park & Evenemang AB,  
nykyinen Evenemangsplats Kungsträdgården

Friends of the High Line 
- ystävyysryhmä hallinnoimaan puistoa

Neljästä eri kumppanuusmallista on nähtävissä tiettyjä toistuvia 
teemoja. Ne ensinnäkin sijaitsevat keskeisillä paikoilla kaupun-
keja. Mittakaavaltaan ja toimintatavaltaan Tukholman kumppa-
nuusmallit ovat helpoiten miellettävissä Helsinkiin. Toisaalta Kun-
gsträdgårdenin Park & Evenemang AB (KPE) toimii myös hyvänä 
esimerkkinä siitä, miten toimintamalli voi mennä ylikaupalliseksi. 
Helsingissä  KPE:n toiminnan vastaavalla tavalla kaupallisten tapah-
tumien on parempi nähdä sijoitettavaksi esimerkiksi Kamppiin tai 
Narinkkatorille. 

Central Park Conservancyn organisaatiota on saatettu pitää jopa 
hivenen elitistisenä ratkaisuja, sillä toimintaa valvova johtokunta 
koostuu kaupungin toimijoiden lisäksi päälahjoittajista. Bryant 
Parkin kehittäjinä toimivat alueen yrittäjät, sillä puisto on yksi tär-
keimmistä liikekeskustan alueista. Tästä näkökulmasta on helpom-
min hyväksyttävää, että kehittäjinä toimivat paikalliset yritykset, 
joilla on myös rahaa, kun asukkaita ei juurikaan ole lähistöllä. 

Kumppanuusmallien esimerkkiprojekteissa oli mietitty, miten puis-
tot herättäisivät mielenkiintoa ja houkuttelisivat ihmisiä. Samaa 
oli Helsingin puistokulttuurin varhaisissa vaiheissa, kun yrittäjät 
laittoivat vierailijoiden houkuttimiksi puistoihin teatterilavoja, ra-
vintoloita, sirkustelttoja ja kioskikahviloita. Kussakin kumppanuus-
mallien puistoissa ruoka on keskeisessä osassa. Ruokakärryt, kioskit 
ja kahvilakontit tuovat ympärivuotisesti ihmisiä puistoihin, säästä 
riippumatta. 

New Yorkin malleissa tärkeä huomio on yksityisen rahan rooli: 
High Line ei olisi syntynyt kaupungin toimesta, ja Central Park 
sekä Bryant Park olisivat toteutuneet paljon niukempina pelkin 
kaupungin varoin. Lisärahoituksella mahdollistettiin kaikissa kol-
messa tapauksessa monipuoliset, suunnitelmalliset ratkaisut ja 
lisäaktiviteetit. On tärkeää tiedostaa, että kumppanuusmalleissa 
yksityisellä rahoituksella on  merkittävä osa, ja projektit maksoivat 
useita kertoja enemmän, kuin pelkällä paikallisen hallinnon rahoi-
tuksella oltaisiin tehty. 

Tärkeä huomio on myös New Yorkin kumppanuusmalleissa esiin-
tyvä kokonaisvaltainen ote puiston kehittämiseen sen jokaisella 
osa-alueella. Mahdollisimman viimeistelty lopputulos saadaan par-
haiten, kun yksi taho koordinoi ja on vastuussa niin yrittäjyydestä, 
puiston maisema-arkkitehtuurista, aktiviteettien kehittämisestä, 
vastaten suunnittelusta valopylväistä kalusteisiin.
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Viheralueiden kehittämisen aluemaksut

Yritysalueiden identiteettiä voidaan muokata viheralueiden avulla, 
kuten esimerkiksi Victoria BID-alueella Lontoossa ja New Yorkissa 
Bryant Parkin tapauksessa. Vaikka Helsingissä yritysten tuki vihe-
rympäristön kehittämisessä onkin vielä pienimuotoista, tällaiseen 
yhteistyöhön on kuitenkin hyvät mahdollisuudet. Tämä tarkoittaisi 
muutosta yrityskulttuurissa, jolloin yrityksiltä vaadittaisiin jo kulut-
tajien puolesta ympäristövastuuta ja vaikuttavuutta. Maksujen on 
katsottu lisäävän yritysten myytiä sekä parantavan työntekijöiden 
hyvinvointia. Aluemaksujen avulla myös Helsinkiin voisi kuvitella 
syntyvän viherkattoja, viherseiniä ja vehreämpiä kauppakeskuksia. 

Kansalaisten osallistaminen / vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on useassa puistossa tärkeä markkinointikanava, 
ja toiminnan avulla etsitään lisää tukijoita. Helsingissä kaupungin 
järjestämä puistokummitoiminta on varsin hieno keino aktivoi-
da ihmisiä ottamaan osaa puistojen ylläpitoon. Tätä toimintaa on 
laajennettavissa huomattavasti myös ottamaan osaa tulevaisuuden 
haasteisiin, laajentamalla toimintaa esimerkiksi vanhuksiin ja eri-
tyisryhmiin, sekä tekemällä yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja 
yritysten kanssa. 
 

Kansalaisten osallistaminen / ”itseään valvovat puistot” 
yhteistyössä käyttäjien kanssa

Itseään valvovissa puistoissa käyttäjät, kuten urheilu- ja kaupunki-
viljelysyhdistykset pitävät huolen puiston alueista. Seurojen ja yh-
distysten kanssa solmitaan sopimus, jonka mukaan ne voivat käyt-
tää alueita, kunhan järjestävät myös tietyn määrän kaikille avoimia 
tapahtumia. Käyttäjät voidaan ottaa mukaan prosessiin jo suunnit-
teluvaiheessa. Helsingissä puistoihin voitaisiin kehittää esimerkiksi 
toiminnallisia alueita, joista kaupunginosayhdistykset, seurat tai 
järjestöt pitävät huolta. Tällaisia paikkoja voisi olla muun muassa 
pienet tapahtumalavat tai katokset. 

Perinteinen paikallisen hallinnon rahoitus

Paikallisen hallinnon rahoituksen kehittämisen keinona on yleisesti 
kaupungin puistoja koskevan tahtotilan vahvistaminen sitomalla 
puistot vahvemmin kaupungin strategiaan. Määrittelemällä puisto-
jen vaikuttavuus ja arvo, voidaan myös löytää vahvempi halu saada 
puistojen resurssit vastaamaan kaupungin todellisia tavoitteita. 

Perinteisenpaikallisen hallinnon rahoituksen 
vahvistamisen lisäksi seuraavat keinot 

ovat sovellettavissa Helsinkiin:

Koottu julkinen rahoitus

Puistojen sitominen laajempaan kontekstiin, kuten terveyden, 
hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen, tai syrjäytymisen 
ehkäisemisen keinoksi, voi tuoda uusia yhteistyökumppaneita kau-
pungin organisaatioista, tai yksityiseltä sektorilta. Hankkeen laajen-
taminen usealle organisaatiolle voi tuoda lisää vaikutusvaltaa myös 
politiikkaan ja päätöksentekoon.

Koottua julkista rahoitusta voidaan miettiä mielikuvituksellisesti. 
Puistossa yhteisenä teemana eri sidosryhmien välillä voi olla esimer-
kiksi ympäristökasvatus, taide, sekä liikkuvat palvelut, kuten ulko-
kirjastot tai välinevuokraus. 

Puistojen omat tulot

Puistoille on kehitettävissä erilaisia tulonlähteitä. Tulonlähteitä ovat 
esimerkiksi kohdistetut vuokra- ja tapahtumatulot, sponsorointi, 
lahjoitukset, puiston omat palvelut ja varainkeruu. Tulonlähteitä 
varten voidaan tehdä oma talousstrategia, jonka myötä puistoon esi-
merkiksi lisätään vuokratiloja, sekä kehitettiin tapahtumia. Puisto-
palveluiden markkinoinnissa puistoille voidaan kehittää oma visu-
aalinen brändi, sekä sosiaalisen median markkinointisuunnitelma. 

Yritykset voivat olla merkittävässä osassa sponsoroimassa esimer-
kiksi kasvillisuutta, mutta myös tapahtumia, kuten elokuvailtoja ja 
juoksutapahtumia

Puistojen omissa tuloissa on huomioitava, että puistossa tulee olla 
pääpaino ilmaistapahtumilla. Maksullisille aktiviteeteille on hyvä 
olla omat tapahtuma-alueet, jotka voidaan rajata, ja joiden käytöstä 
ei aiheutu suurta haittaa puiston normaalille käytölle. 



4.1 KAUPUNGIN VIRKANA PUISTOKOORDINAATTORI

4.2 PUISTON KUMPPANINA MARKKINAVETOINEN ORGANISAATIO

Tässä luvussa kehitetään kaksi tulevaisuuden konseptia tukemaan Helsingin puistojen innovatiivista rahoittamista. 
Toimintamallien avulla pyritään kuvaamaan keinojen toimivuutta ja haasteita. Ensimmäinen malli tutkii uutta kau-
pungin virkaa, puistokoordinaattorin tehtävänkuvaa. Uusi virka on julkisrahoitteinen ja sen tarkoitus on rakentaa 
kumppanuuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa. Virka tuottaa palkkansa vastaavilla säästöillä, kuin puistoihin tulee 
muita resursseja hyödyntämällä. Toinen toimintamalli tutkii markkinavetoista, puistokohtaista organisaatiota. Tässä 
mallissa Helsingin kaupungin kumppaniksi luodaan voittoa tavoittelematon organisaatio, jossa on edustettuna niin 
kaupunki, yksityinen puoli kuin kaupunkilaiset. Organisaation rahoitus tulee pääosin puiston omista tulonlähteistä. 

4. Mahdollisia tulevaisuuden konsepteja
 kumppanuusmallien ja rahoituskeinojen 
soveltamisesta Helsingissä

Kuva 120. Manchesterin Piccadilly Circus. 



DIPLOMITYÖ VEERA TOLVANEN 2016 67



68 TULEVAISUUDEN URBAANIT OLOHUONEET PUISTOISSA - Uusia rahoituskeinoja Helsingin puistoille

4.1 KAUPUNGIN VIRKANA PUISTOKOORDINAATTORI

Tässä skenaariossa puistokoordinaattorin virka perustetaan vahvis-
tamaan puistojen asemaa Helsingin ”käyntikortteina”. Virka perus-
tetaan rakennusviraston alaisuuteen, mutta sen tehtävänä on toimia 
virastorajat ylittävästi. Puistokoordinaattori ideoi yhteistyötä niin 
rakennusviraston, kaupungin muiden organisaatioiden ja toimi-
joiden, sekä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Sen tehtävänä on 
edistää uusien rahoituksen kanavien hankkimista ja kumppanuus-
mallien kehittämistä. Tarkoituksena on kehittää puistoihin olohuo-
nemaisia kohtaamispaikkoja. 

Puistokoordinaattorin virka on julkisrahoitteinen, mutta sen on tar-
koitus tuottaa palkkansa vastaavilla säästöillä, kuin puistoihin tulee 
muita resursseja hyödyntämällä. 

Työnkuva

Puistokoordinaattorilla tulee olla maisema-arkkitehdin tai kaupun-
kisuunnittelijan koulutus ja kokemusta ympäristösuunnittelusta, 
sekä strategista näkemystä viheralueiden hallinnointiin ja yrittäjyy-
teen, tai ainakin halua ottaa niistä selvää. 

Koordinaattorilla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky 
vaikuttaa muihin ihmisiin, ja rakentaa yhteistyön siltoja. Koordi-
naattorin tulee olla valmis ottamaan osaa erilaisiin keskusteluti-
laisuuksiin, sekä osallistua puistoja koskeviin asukastapaamisiin ja 
kokouksiin. 

Puistokoordinaattorin työ voi olla keikkaluontoinen tai jatkuva teh-
tävä. Työnkuva muovautuu tapaus- ja projektikohtaisesti. Koordi-
naattoreita voi olla tarpeen mukaan useita, joko aluekohtaisesti tai 
koko kaupungille.  Koordinaattorin tehtävänä on myös mainostaa 
puistoissa tapahtuvia projekteja sosiaalisen median kautta, osallistua 
keskustelutilaisuuksiin ja näkyä mediassa. Koordinaattorin työväli-
neitä ovat tapaamisten lisäksi sosiaalinen media ja Internet. Koordi-
naattori markkinoi toimintaa myös radiossa ja televisiossa. 

Puistokoordinaattorin viran hyötyjä 

• Viran avulla voidaan keskittyä täysin puistojen yritys- ja kau-
punkilaisyhteistyön kehittämiseen tapahtuma- ja käyttökulttuurin 
kannalta. Aivan kuten ruokastrategi, tai taidekoordinaattori, puis-
tokoordinaattori keskittyy konsepteihin ja ideoiden läpiviemiseen, 
sekä projektin johtoon. Projektina on puistojen olohuonemaisen, 
paikallista identiteettiä tukevan potentiaalin etsiminen. 

•Virka edistää vuorovaikutusta asukkaiden, yritysten ja kaupungin 
välillä.

•Koordinaattori toimii mahdollistajan ja kannustajan roolissa. Teh-
tävänä on kartoittaa uusia mahdollisuuksia laadukkaan ympäristön 
kehittämiseen. Yritysten ja kaupunkilaisten aktivoiminen synnyttää 
uusia mahdollisuuksia. 

Puistokoordinaattorin viran haasteita:

• Puistokoordinaattorin virka voi aiheuttaa rekrytoinnille haastei-
ta. Tarvitaan henkilö, joka voi ennen kaikkea rakentaa yhteistyön 
siltoja. 

• Haasteeksi saattaa muodostua kaupunkilaisten ja yritysten yh-
teistyön muodostuminen. Ns. ylhäältä ohjailemisen sijaan tulee 
rakentaa hyvää kommunikointia. Viran tulisikin mukautua tilan-
nekohtaisesti ja toimia joustavana tukena kaupunkilaislähtöisissä 
hankkeissa. 

• Yritysyhteistyön haalimiseen tarvitaan oma strategiansa sekä 
markkinointisuunnitelma. Tähän tulisi kerätä hyviä esimerkkejä 
siitä, miten yritykset voivat hyötyä yhteistyöstä. 

Kuvitus 121. Puistokoordinaattori toimii luovana ideoijana ja yhteistyön 
”siltojen” rakentajana.
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KESTÄVÄN PUISTOKULTTUURIN STRATEGIA 
(PERINTEINEN PAIKALLISEN HALLINNON RAHOITUS 

JA SEN VAHVISTAMINEN)

• Kestävän puistokulttuurin strategia tarkoittaa puistojen tapahtu-
ma- ja käyttökulttuurin pitkäaikaista strategiaa siitä, miten puistot 
saadaan tapahtumakestäviksi ja tukemaan tapahtumakulttuuria ja 
kasvanutta kulutusta. Koordinaattori organisoi puistokulttuurin stra-
tegian suunnittelua, yhteistyössä rakennusviraston ja eri sidosryh-
mien, kuten Staran, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin tapah-
tumia järjestävien osapuolten, kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. 

• Käytännössä strategiassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tapah-
tumakulttuuria puistoissa voidaan kehittää ja miten sitä voidaan 
tukea siten, että puistot kestävät tulevat vuosikymmenet. Lisäksi 
etsitään ratkaisuja puistojen rakenteisiin, mikä voi tarkoittaa tapah-
tumalavoja ja välineistöä. 

• Strategian suunnittelumuotoja ovat ideapajat, haastattelut ja työ-
ryhmät eri sidosryhmien kanssa.

• Strategia tähtää ajatusmalliin, missä puistoja kehitetään ylläpi-
don lisäksi myös sosiaalisina kohtaamispaikkoina. 

• Myös kaupunkilaisia ja yrityksiä kannustetaan ideoimaan uusia, 
yhteisöllisyyttä tukevia aktiviteetteja puistoihin: puistoissa kannuste-
taan järjestämään ja kehittämään erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia 
lounasjoogatunneista elokuvailtoihin. 

•  Koordinaattori kerää työryhmän, jonka tarkoituksena on tutkia 
puistojen taloudellista arvoa Helsingin kaupungille. Arvon mittaa-
minen tarkoittaa tutkimusta, jonka avulla pyritään selvittämään 
puistojen vaikutusta matkailuun, kaupungin brändiin, terveyteen, 
hyvinvointiin, alueelliseen sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen, kau-
punkikulttuuriin ja tapahtumiin. Arvon mittaamisen tarkoituksena 
on vahvistaa ja lisätä kaupungin puistoille asettamia resursseja. 

• Puistokoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä puistokummitoi-
minnasta vastaavan vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa.

PAIKALLISTEN OLOHUONEIDEN KOORDINOINTI 
(KANSALAISTEN OSALLISTAMINEN)

• Puistokoordinaattori toimii rakennusviraston yhteyshenkilönä, 
kun asukkaat haluavat kehittää asuinympäristönsä viheralueita 
pienin hankkein. Koordinaattori voi toimia kehittämishankkeiden 
ja kaupungin välisenä linkkinä ja tiedonantajana, sekä tarjota 
apuaan projektien rahoittamisen ideointiin, kuten yhteistyömah-
dollisuuksiin.
 
• Projekteissa kartoitetaan tapauskohtaisesti kehitysmahdollisuu-
det. Kaupunkiin edistetään paikallisia puisto-olohuoneita, mikä voi 
tarkoittaa esimerkiksi pop-up kahvilatoimintaa, pieniä alueellisia 
tanssilava- tai grillikatoksia tai muita rakenteita. 

• Puistoihin haetaan puistokummien lisäksi myös puistoagentteja, 
joiden tehtävänä on toimia kehittämisideoiden tarkkailijoina, sekä 
tutkia puistossa käyttäytymistä. Agentit kertovat koordinaattorille 
kaupunkilaisten toiveita ja huomioita puistojen käytöstä. 

• Koordinaattori myös varmistaa, että Helsingin puistoalueita kehi-
tetään tasapuolisesti, ja myös syrjäisemmille alueille mainostetaan 
koordinaattorin työnkuvaa. Koordinaattori voi olla myös itse ideoi-
den alullepanija, ja pyytää esimerkiksi paikallista nuorisojärjestöä, 
palvelukotia tai muita toimijoita kehittämishankkeiden ideointiin.

PUISTOJEN OMIEN TULONLÄHTEIDEN KEHITTÄMINEN

• Koordinaattori tutkii puistoista saatujen vuokratulojen kohdenta-
mista suoraan puistojen kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kaupungin organisaatioiden rakennemuutoksia. 

• Vuokra-alueita kehitetään myös yritysten avulla. Puistoihin etsitään 
mahdollisuuksien mukaan uusia luontopalveluita tarjoavia yrityksiä, 
kahviloita ja välinevuokraajia. Yrityksille tehdään selväksi ympäris-
tön huomioiminen. Tämä voi tarkoittaa pieniä alueittaisia hoitoso-
pimuksia. 

• Puistoille voidaan tapauskohtaisesti kehittää puiston tapahtumia ja 
ohjelmaa pyörittäviä organisaatioita, kuten esimerkiksi Töölönlah-
den tai Kaisaniemen puiston alueelle. Tällaisessa organisaatiossa 
tulee olla ohjelmantuotannon taustalla myös ympäristöalan osaajia, 
ja näkemystä kestävästä tapahtumakulttuurista puistoissa.

YHTEISTYÖ YLI VIRASTORAJOJEN 
(KOOTTUJEN JULKISTEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIEN 

IDENTIFIOIMINEN JA IDEOIMINEN)

• Helsingin puistot ovat tärkeä osa kaupungin markkinointia ja 
tämä käy ilmi mm. kaavoitusta ohjaavista strategioista (esim. Hel-
singin kaupungin strategia 2016). Helsinkiä markkinoidaan vahvas-
ti puistojen ja urbaanin luonnon pääkaupunkina kansainvälisesti. 
Strategia liitetään myös kaupungin strategiaohjelmaan, minkä 
avulla vahvistetaan puistojen asemaa kaikilla kaupungin toiminnan 
saroilla. 

• Koordinaattori tutkii mahdollisuuksia eri organisaatioiden ja ta-
hojen yhteistyölle. Kehitettäviä alueita voisi olla: ympäristökasvatus 
puistoissa, yhteisölliset tapahtumat puistoissa, terveyttä edistävät 
luontopalvelut puistoissa yms.  Konsepteja kehitetään yhdessä yli-
opistojen, säätiöiden yms. kanssa.

• Helsingin puistojen opastusta puistoihin parannetaan: Rautatie-
asemalta on löydettävissä opasteet mm. Keskuspuistoon ja rannoil-
le.

• Koordinaattorin tehtävänä on toimia tiiviissä yhteistyössä mat-
kailun ja Helsinki-brändin kehittämistiimin kanssa ja ideoida uusia 
käyttötarkoituksia ja aktiviteetteja puistoihin.

YRITYSYHTEISTYÖ (ALUEMAKSUJEN MARKKINOINTI)

• Koordinaattori mainostaa yrityksille ympäristöprojektien vaikutus-
ta yrityksen imagoon. Yrityksille esitetään erilaisia keinoja yritysyh-
teistyöstä: Perinteiseen mainoskampanjan sijaan yritys voi saada 
näkyvyyttä lähiympäristön kehittämisprojektista. 

• Myös yritysalueilta kerättävien Business Improvement District -alue-
maksujen mahdollisuuksia kartoitetaan. 

• Yritysyhteistyö voi näkyä yritystalkoina tai yritysten sponsorointi-
sopimuksina, esimerkiksi tukien kasvillisuutta, valaistusta tai jotain 
erityiskalusteita. Sponsorointi tehdään ympäristön kannalta hienova-
raisesti siten, että sponsorointi näkyy vähäeleisesti. Esimerkiksi puis-
tojen lähellä sijaitsevat hotellit voivat tukea lähipuiston kasvillisuutta 
tai kalusteita: penkissä tai kukkapenkissä lukisi pieni taulu ”Nämä 
kukkapenkit mahdollisti Puisto-hotelli”. 

Puistokoordinaattori ja uudet rahoitusmallit:
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”Meidän tanhuryhmä hyötyisi tosi paljon jos 
puistoon saataisiin puinen tanssilattiapohja 
ja mahdollisuus sähköön.” 

”Olin viimeviikonloppuna haravointitalkoissa, 
jossa soitettiin iskelmää. Soitin paikalle koko 
kaveriporukan ja pidettiin hauskaa.”

”Olemme puhuneet parin muunkin yrität-
jän kanssa, että voisimme yhdessä pitää 
huolen lähipuistikosta, mikäli siihen saa-
taisiin esimerkiksi penkit ja pöytä. Alue 
kaipaisi myös istutuksia.”

”Ajattelin avata ravintolan ensi 
kesänä, tosin vain kahdeksi viikoksi. 
Vuokrakonteissa on mahdollisuus testata, 
miltä yrittäjyys tuntuisi ilman suuria 
riskejä.”

“Ensi kesänä meidän lähipuistoon 
tulee tapahtumakontti, joten 
ajateltiin pitää elokuvafestivaalit.”

”Aiomme osallistua yritystalkoisiin 
ja lähettää pari työntekijäämme 
miettimään palvelumuotoilua lähi-
puiston käytettävyyteen.”

- työryhmän kokoaminen laskemaan 
Helsingin puistojen taloudellinen ”arvo”

Koordinaatrorin työ:
Selvittää ja yritysyhteistyön 
mahdollisuuksia: 
- sponsorointi
- yritysten halu kehittää aluettaan
- oppilaitosyhteistyö kurssien puitteissa

PUISTOKOORDINAATTORI

KANSALAISET

KOLMAS 
SEKTORI

JÄRJESTÖT: 
DODO RY
WWF
LUONTOLIITTO 
JNE.

KAUPUNKILIIKKEET
NAAPURIAPU
RAVINTOLAPÄIVÄ
SIIVOUSPÄIVÄ YMS.

TAPAHTUMATUOTTAJAT
PAIKALLISET YRITYKSET
MUUT YRITYKSET
SEURAT
YHTEISKUNNALLISET 
YRITYKSET

NELJÄS SEKTORI

HELSINGIN KAUPUNKI, 
VISIT HELSINKI,

YLIOPISTOT, KOULUT,
JNE.

YKSITYINEN HKR, KSV, STARA,
LIIKUNTAVIRASTO,
KANSAINVÄLISET 

KUMPPANIT

Koordinaatrorin työ:
- selvittää kehitysideoita yh-
teistyössä KHR:n, KSV:n ja 
Staran kanssa

-selvittää mahdollisuuksia 
kaupungin eri  virastojen ja 
tahojen yhteisprojekteissa

- yhteistyö alueiden koulu-
jen, päiväkotien, terveyslai-
tosten yms. kanssa

- kehittää puistokummitoi-
mintaa myös neljännen ja 
kolmannen sektorin kanssa 
yhdessä puistokummitoimin-
nasta vastaavan henkilökun-
nan kanssa

- toimii viestinviejänä ja yh-
teistyölinkkinä eri tahojen 
välillä puistoa koskevissa ta-
pahtumissa ja asioissa 

Koordinaatrorin työ:
- vastaa kansalaisten kysymyksiin 
- selvittää paikallisten hankkeiden mahdollisuuksia 
- koordinoi yhteistyötä 
- aktivoi järjestöjä mukaan toimintaan
- identifioi alueellisia paikallisia voimvavaroja ja järjes-
tää yhteistyömahdollisuuksia

- tapahtumat 

- ympäristökasvatus

- tempaukset

- talkoot
- workshopit- ohjelma - kaupunkiviljely 

- muut projektit

- sponsorointi- tapahtumat
- yritystalkoot

- puistoissa tapahtuvien 
liikeideoiden konsultti

- puistojen aseman vahvistaminen 
kaupungin strategiassa

- puistojen edustaminen, projektien 
puolestapuhuminen

JULKINEN

Kuvitus 123. Puistokoordinaattorin toimenkuva

Kuvitus 122. Puistokoordinaattorin ”asiakkaita”
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Kilpailu ”mitä sinä tekisit lähipuistossasi ?”

Helsinki kannustaa ihmisiä ottamaan osaa alueidensa 
huolehtimiseen ja kehittämiseen. Kaupunki järjestää 
kilpailun ”mitä sinä tekisit lähipuistossasi? Kilpailun 
tarkoituksena on pohtia alueittaisia olohuoneita, eli 
ideoida tapahtumia, talkoita tai muita viherympäristöä 
puistoja elävöittäviä keinoja. Keinojen tulee tukea yh-
teisöllisyyttä ja kaupunkikulttuuria. Ehdotusten tulee olla 
toteutettavissa pienellä rahalla ja tekijät sitoutuvat myös 
pitämään huolen ideoistaan. Osa projekteista valitaan 
toteutukseen määräajaksi. 

Kilpailu on saanut inspiraation San Franciscossa järjes-
tettävästä Pavement to parks -ohjelmasta, joka aktivoi 
kaupunkitilaa (http://pavementtoparks.org/). Kaupunki-
laiset ja yritykset saavat hakea parkkipaikkoja väliaikai-
siksi puistoalueiksi, ja sitoutuvat pitämään huolen näistä 
alueista. Ohjelman tarkoituksena on rakentaa kaikille 
avoin, yhteinen ja ilmainen tila. Parkkipaikan voi näin 
vallata esimerkiksi kasvein istutettava siirrettävä lava, 
erilaiset istuinalueet, pyöräparkki tai muut väliaikaiset 
kohtaamispaikat, kuten esiintymislava. Kilpailu voidaan 
järjestää kaksi kertaa vuodessa. Valitut teokset voidaan 
tarpeen mukaan jättää kaupunkitilaan myös pidemmäksi 
aikaa. 

Kuvitus 124-128. 

MITÄ SINÄ TEKISIT
LÄHIPUISTOSSASI

?

MITÄ SINÄ TEKISIT
LÄHIPUISTOSSASI

?

MITÄ SINÄ TEKISIT
LÄHIPUISTOSSASI

?

Hakaniemenpuiston olohuone

Hakaniemen puisto on tällä hetkellä pääosin hiekka-
kenttää, jota rajaavat puut. Alue kunnostetaan eloisaksi 
olohuoneeksi paikallisten ihmisten ja yritysten avulla. 
Keskeinen sijainti torin vieressä mahdollistaisi alueen 
potentiaalin vihreänä keitaana, jossa ihmiset voivat rau-
hoittua ja irrottautua kaupungin kiireistä. 

Alueelle haetaan ideoita avoimella ideakilpailulla, jon-
ka avulla etsitään mahdollisia toimintoja ja keinoja luo-
da puistosta olohuonemainen. Kaupungin rahoitus ei yk-
sin mahdollistaisi alueen kunnostusta. Aluetta kehitetään 
varainkeruussa hankitun rahoituksen mukaan lisäämällä 
esimerkiksi penkkejä ja kasvillisuutta.

MITÄ SINÄ TEKISIT
LÄHIPUISTOSSASI

?

MITÄ SINÄ TEKISIT
LÄHIPUISTOSSASI

?

Haravointi-disco ja muut tapahtumat

Yhtenä esimerkkinä kolmannen ja neljännen sektorin 
kanssa järjestettävistä tapahtumista on Haravointi-disco, 
eli haravointitapahtuma, jossa haravointia siivittävät 
musiikkiesitykset. Erilaisia tapahtumia ja talkoita jär-
jestetään myös yhteistyössä mielenterveysyhdistysten, 
maahanmuuttajien, vanhusten ja muiden erityisryhmien 
kanssa, vahvistamaan yhteisöllisyyttä. 

Kiertävät kontit: kulttuurit kohtaavat 
urheillen ja luontoelämyksin

Konsepti kiertävistä merikonteista toteutetaan yhdessä 
rakennusviraston, liikuntaviraston ja opetus- ja kulttuu-
riministeriön kanssa. Tarkoituksena on kehittää alueille 
yhteisöllistä, avointa toimintaa liikunnan, ympäristökas-
vatuksen, ja kulttuurin saralla. 

Ajatuksena on tuoda kaikille avoimia tapahtumatiloja, 
joita voi vuokrata avointen tapahtumien käyttöön. Ka-
lasataman konttiaukio oli hyvä esimerkki siitä, kuinka 
vapaille tiloille on tarvetta. Kontteihin voi kuka tahan-
sa hakea tekemään ilmaista ohjelmaa. Kontit tarjoavat 
sähkön, veden ja tapahtumavälineistön, sisältäen eloku-
vakankaan, pienen äänentoiston sekä pöytiä ja tuoleja. 
Kontteja tukemaan kerätään yrityssponsoreita esimerkik-
si energia-alan yrityksistä. 

Merikonttien idea on toimia tapahtuma- ja kerhotoimin-
tatiloina. Niissä järjestetään esimerkiksi puistojumppaa 
senioreille, ympäristökasvatusta lähikouluille, nuorten 
disco yms.. Mukana ohjelmassa voi toimia erilaiset lii-
kunnan edistämisohjelmat. Kontit sijoitetaan niille sovel-
tuville koville alustoille, kuten hiekkakentille ja ne voivat 
toimia esimerkiksi taidegallerioina, näyttää elokuvia, ja 
toimia äänentoistona tanssitunnille.

Esimerkki paikallisesta kohtaamispaikasta: 
Lähipuiston tanssilava -projekti

Joukko kaupunkilaisia haluaa lähipuistoonsa tanssila-
van. Projektille saadaan kerättyä sponsoreita, ja paikal-
liset tanssiseurat lupautuvat pitämään lavasta huolen. 
Ryhmä kaupunkilaisia ottaa yhteyttä puistokoordinaat-
toriin. 

Koordinaattori laatii projektista sopimuksen, jonka 
mukaan tanssilava voidaan rakennuttaa, mikäli siihen 
saadaan rahoitus. Yritysyhteistyö tapahtuu siten, ettei 
puistoon tule pientä sponsorilaattaa suurempaa mainos-
ta. Tanssiseurojen kanssa tehdään sopimus rakenteen 
ylläpidosta. Lavalle tehdään vuosittaiset kuntotarkastuk-
set ja lavan tulee olla turvallisuusmääräysten mukainen. 
Tanssilattia on puistossa kaikille avoimessa käytössä 
kaikkina vuorokaudenaikoina. Tanssiseurat, jotka pitä-
vät rakenteesta huolta, saavat pitää lavalla kuitenkin 
omia tanssiharjoituksiaan. Lopulta tanssilavalle tehdään 
omat Facebook-sivut, joilla voi myös ilmoittaa omia ilmai-
sia tapahtumia, mikäli haluaa järjestää lavalla esimer-
kiksi jumppa- tanssi- tai muita avoimia tunteja. 

Projektit tehdään aina rakennusviraston valvonnassa 
ja hyväksymänä ja sponsoroinnissa otetaan huomioon 
niiden soveltuvuus Helsingin kaupungin arvomaailmaan. 
Yritysyhteistyöstä tehdään oma ohjeistuksensa. 

Erilaisia vaihtoehtoja hankkeista
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4.2 PUISTON KUMPPANINA MARKKINAVETOINEN ORGANISAATIO:
TÖÖLÖNLAHDEN JA KAISANIEMEN PUISTOALUEIDEN ORGANISAATIO 
”ELOISA KESKUSTAPUISTO”

Tässä tulevaisuuden skenaariossa Eloisa keskustapuisto -organisaa-
tio perustetaan kehittämään Töölönlahden ja Kaisaniemen keskeisiä 
puistoja ja niiden tapahtumakulttuuria. Kyseiset puistot ovat toimi-
neet Helsingin puistokulttuurin historian varhaisista vaiheista saak-
ka keskeisinä kaupungin kohtaamispaikkoina. Organisaation avulla 
nostetaan esiin alueiden vanhat kulttuurihistorialliset arvot kansan 
kohtaamispaikkoina. Alueista kehitetään entistä toiminnallisemmat 
ja viihtyisämmät, julkiset olohuoneet. Projekti on monialainen yh-
teistyö, mikä tähtää uuteen ja innovatiiviseen keskustapuistohank-
keeseen. Puistolle tehdään taloudellisen liiketoiminnan strategia, 
jonka avulla puistoille määritellään korvamerkityt tulonlähteet. 

Alueen sijainti on otollinen: rautatieasema, sekä alueen tärkeät kult-
tuurirakennukset, kuten Ooppera-talo, Musiikkitalo, Kiasma, Fin-
landia-talo, Hakasalmen huvila, vanhat puuhuvilat Linnunlaululla, 
Kansallisteatteri, Kaupunginteatteri, Kaisaniemen kasvitieteellinen 
puutarha, Kaisaniemen ravintola ja suunnitteilla oleva uusi kes-
kustakirjasto mahdollistavat uudenlaisia yhteistyömahdollisuuk-
sia. Kyseiset kulttuuria tarjoavat tahot voivat mahdollisesti levittää 
toimintaansa myös rakennusten seinien ulkopuolelle, levittäytyen 
myös puistoalueille entistä näkyvämmin. Puiston keskeisellä sijain-
nilla halutaan myös vahvistaa Helsingin tunnettuutta pääkaupun-
kina, missä yhdistyvät urbaani luonto ja rakennetut, omaleimaiset 
puistot.

Organisaatio

Puiston organisaation toteuttamiseen on monia vaihtoehtoja, eikä 
aiheeseen voitu syventyä tämän työn rajallisuuden takia. Paras 
organisaatiomuoto puistolle luultavasti olisi kuitenkin hybridior-
ganisaatio, jossa liiketoimintaa kontrolloidaan ja koordinoidaan 
samanaikaisesti markkinoiden, hierarkioiden ja verkostojen avulla. 
Järjestelmän keskeiseksi eduksi on todettu, että sen avulla on mah-
dollista hyödyntää muiden ohjausjärjestelmien parhaita puolia ja 
välttää heikkouksia ja rajoituksia (Mitronen 2002 s.3).

Organisaatio vastaa puiston tapahtumien järjestämisestä ja tuot-
tamisesta puistoalueilla, sekä puiston kehittämisestä uusien tulo-
mahdollisuuksien kautta, tiiviissä yhteistyössä rakennusviraston ja 
Staran kanssa. Organisaatiolla on alussa vähintään kaksi täyspäiväis-
tä työntekijää, tapahtumatuottaja ja puistokoordinaattori, joiden 
tehtävänä on muun muassa yhteydenpito eri organisaatioihin ja 
osapuoliin, kuten kaupunkilaisiin ja yrityksiin. 

Organisaation hallituksessa istuu edustajat niin rakennusvirastosta, 
kaupunkisuunnitteluvirastosta, alueen taideinstituuteista, kulttuu-
rikeskuksesta, matkailusta, Helsingin taidemuseosta, kaupungin 
kirjastolta, kaupunginmuseolta, kiinteistövirastosta, sekä edustus 
kaupunkilaisista. Rakennusvirasto valvoo organisaation toimintaa 
ja Stara nimittää alueelle omat aluepuutarhurit. Lisäksi alueella 
on tapahtuma-aikaiset ylläpitovastaavat. Organisaatio toimii yh-
teistyössä eri kulttuuri- ja ympäristöjärjestöjen ja muiden seurojen 
kanssa. 

Puistokohtaisen organisaation hyötyjä 

• Organisaation avulla saataisiin Töölönlahden ja Kaisaniemen 
puistojen kehittämiselle vauhtia. Alueista voitaisiin tehdä entistä 
parempia kohtaamispaikkoja, joissa järjestettäisiin toimintaa ulkoil-
maelokuvista lounasjoogatunteihin. Jääradan tulojen korvamerkit-
seminen puiston rahoitukseen  sekä puistojen omat tulot mahdol-
listaisivat kehittämisen.

• Organisaatio yhdistäisi kulttuurin, luonnon, suunnittelun, yrittä-
jyyden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin. 

Puistokohtaisen organisaation haasteita

• Haasteeksi muodostuu organisaation perustamisen lähtökohdat. 
Eri tahot tulisi saada innostettua mukaan toimintaan: projektista 
tulisi tehdä kaikkien ”yhteinen”. Organisaation tulisi ottaa huo-
mioon asukkaiden, yritysedustajien kuin kaupungin tarpeet, sekä 
toteuttaa näiden yhteistä visiota. Tästä syystä projektin tulisi olla 
ennen kaikkea yhteiseen hyötyyn tähtäävä projekti.

Kuvitus 129.
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PUISTON OMAT TULOT: LIIKETALOUDEN STRATEGIA JA 
LIIKETOIMINTAMALLI

• Puiston liiketalouden strategiassa määritellään vuokrattavat alueet, 
ympärivuotinen tapahtumatoiminta, sekä kartoitetaan kaupunkikult-
tuurin mahdollisuudet alueella. Puistolle hankitaan tuloja tapahtu-
ma- ja vuokratulojen lisäksi myös sponsoritukien, sekä puiston omien 
luontopalveluiden ja tuotteiden kautta. 

•  Puiston toimintaa valvoo johtokunta, jossa istuu kaupungin eri toi-
mijoiden edustajien lisäksi kaupunkilaisten edustajia. 

• Puistolle kehitetään visuaalinen ilme ja oma brändi eri alojen am-
mattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa tiiviissä yhteistyössä. Imagoa 
kehitetään erilaisin workshopein ja ideapajoin. 

• Puiston alueet kartoitetaan ja tutkitaan mahdollisten toiminnallisten 
aktiviteettien paikat. Alueiden 1800-luvun historiallisten paviljonkien 
ja rakennelmien paikat toimivat inspiraation lähteinä. Hesperian 
puistossa on ollut mm. ravintola, keilarata rannalla, suihkulähde, mu-
siikkipaviljonki, tanssilava, soittolava, karuselli, sirkushalli ja asuinra-
kennus, ja Töölönlahdella pitkä laituri. Näiden toimintojen henkiin-
herättäminen, sekä mahdollisten uusien toimintojen kartoittaminen 
mietitään tarkoin. Puistoon kuitenkin jätetään myös rauhallisia, aktivi-
teeteista vapaita alueita.  

• Puistolle tehtävä tapahtumakalenteri aktivoi puistoa ympärivuoti-
sesti: talvisin puistossa on jäärata, sekä talvimarkkinat. Jäärata tulee 
osaksi puiston liiketalouden mallia ja sen vuokratulot menevät suo-
raan puiston kehittämiseen.

• Organisaatio voi kerätä lahjoituksia ja tukia. Organisaatio voi jär-
jestää myös joukkorahoituskampanjan esimerkiksi tietyn alueen pa-
rantamiseksi. 

YMPÄRISTÖKASVATUS, LUONTOPALVELUT JA MATKAILU

• Yksi tärkeä puiston toimintamuoto on ympäristökasvatus. Sitä 
järjestetään puistossa iltapäiväkerhoina, tapahtumina ja kurssei-
na. Toimintaa suunnataan erityisesti maahanmuuttajille ja nuoril-
le, sekä vanhemmalle ikäpolville. Toiminnan yhteydessä markki-
noidaan myös puistokummitoimintaan liittymistä. 

• Puistoalueet tehdään tunnetuiksi talkoopaikoiksi. Alueella jär-
jestetään esimerkiksi konserttien yhteydessä haravointitalkoita 
kaikille, sekä räätälöidään yrityksiä ja muita sidosryhmiä varten 
erityisiä talkoopaketteja. Finlandiatalo läheisenä kokouspaikkana 
mahdollistaa kongressivieraiden osallistumisen yhteisen hyvän 
talkoisiin: istuttamaan kasvillisuutta, haravoimaan, maalaamaan 
penkkejä, tai vaikka sytyttämään lyhdyn puistoon, riippuen tapah-
tuman luonteesta. Talkoiden päätteeksi puistossa voidaan esimer-
kiksi järjestää illallinen tai konsertti vuokrattavilla alueilla. 

• Alueella keskitytään luontolähtöisiin asuin- ja työympäristöihin, 
virkistykseen, kasvatukseen, koulutukseen, hoitoon ja hoivaan liit-
tyviin palvelukonsepteihin. Näistä palveluista puhutaan vihreän 
hyvinvoinnin palveluina (Green wellbeing). Ne voidaan jakaa 
kahden tyyppisiin palveluihin: vihreä hoiva eli green care ja vih-
reä hyvinvointi eli green health. Vihreän hyvinvoinnin konseptit 
voivat olla esimerkiksi arjen ympäristöinä elvyttävän puutarhan-
hoidon paikkoja, virkistyskäytössä hyvinvointimatkailupalveluiden 
tarjoajina, paikkoja ympäristökasvatukselle, työhyvinvoinnin paik-
koja, sekä terapia- ja kuntoutusympäristöjä. (Sitra 2013) 

Keinoja näiden palveluiden tarjoamiselle kartoitetaan kaupungin 
matkailupalveluiden, yrittäjien ja palveluntarjoajien kanssa, sekä 
yhteistyössä korkeakoulujen, kuten kauppakorkeakoulujen kans-
sa. Puistoissa voidaan kokeilla pilottiprojekteina lyhytaikaisten 
toimitilakonttien vuokraamista kartoitetuilla alueilla, joilla yrittä-
jyyttä voitaisiin harjoittaa. 

VIHERALUEIDEN KEHITTÄMISEN ALUEMAKSUT 

• Puistolle kerätään kannattajia alueen yrittäjistä, jotka voivat 
osallistua alueen vapaaehtoiseen BID-aluemaksuun. Yrityksil-
le markkinoidaan markkinahyötyjä. Yritykset näkyvät puiston 
alueella eri tavoin, kuten esimerkiksi ohjelmiston sponsoreina, 
kasvillisuuden tai muiden rakenteiden sponsoreina. Yritysyhteis-
työ tehdään kuitenkin siten, että puistoon ei tule suuria mainos-
kylttejä, vaan ennemmin pieniä sponsorilaattoja.  

KANSALAISTEN OSALLISTAMINEN JA VUOROVAIKUTUS

• Puisto-organisaation perustamisessa kysytään kaupunkilaisten 
toiveita ja ideoita. Mielipidekyselyn lisäksi järjestetään ideapa-
joja, suunnittelukilpailuita ja yrittäjähaku: puistoon halutaan eri-
laisia vuokratiloja ja toimijoita, kuten kioskeja, kahviloita yms. 

• Puistosta tehdään mahdollisimman helposti lähestyttävä organi-
saatio ja tapahtumien järjestäminen on vaivatonta.  

• Organisaation hallitukseen järjestetään myös paikkoja kaupun-
kilaisten raadille.

Puistokohtainen organisaatio ja uudet rahoitusmallit:



74 TULEVAISUUDEN URBAANIT OLOHUONEET PUISTOISSA - Uusia rahoituskeinoja Helsingin puistoille

Alueen rajaus ja nykytilanne

Alueen rajaus käsittää myös junaradan itä-puolen Tokoinrantaan 
saakka. Alueella on selkeitä jo käytössä olevia tapahtuma-aluei-
ta, kuten Tokoinrannan Juhlaviikkojen aikaisen huvilateltan alue, 
Kaisaniemen kenttä, jossa järjestetään erilaisia festivaaleja, Kan-
salaistori musiikkitalon edustalla, Hesperian puiston hiekkakent-
tä ja tuleva tapahtumapuistoalue Töölönlahden kaakkoisosassa. 
Rajaus ulottuu pohjoisessa Helsinginkatuun, rajautuu lännessä 
Mannerheimintielle ja etelässä puiston kehitysalueeksi otetaan 
mukaan myös Rautatieaseman kivetty aukio, jossa järjestetään 
nykyisin myös paljon tapahtumia, ja jossa talvisin sijaitsee nykyi-
sin luistelurata.

Töölönlahden alueen kaakkoisosaan avataan pian väliaikainen 
puisto. Finlandiatalon edustalla on rantaan asti kulkeva asfalt-
tinen ”laiturimainen” tila, joka lähtee Kansalaistorilta lahteen 
saakka. Uuden Keskustakirjaston rakentaminen on lähtenyt myös 
käyntiin. Kaisaniemen kasvitieteellistä puutarhaa peruskorjataan 
maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdin toimiston suunnitelmien 
mukaisesti. 

Alueella on merkittäviä historiallisia arvoja. Hesperian Esplana-
di Puistohistoriallinen selvitys (Liski et al 2006) listaa Hesperian 
alueen ongelmiksi muun muassa seuraavaa: Puiston kasvillisuus 
on vuosien saatossa rapistunut ja nykyään molemmat puisto-
alueet ovat melko huonokuntoisia. Ongelmina ovat mm. rannan 
eroosiovauriot ja umpeenkasvaminen, umpeutuvat näkymät, 
Hesperian puiston alueelle 1990-luvulla rakennetut tyyliltään 
irralliset leikkipaikat (jotka särkevät yhtenäisen kävelyverkos-
ton linjoja), tyyliltään sattumanvaraiset taideteokset puistossa 
(Oopperan käärme)  ja kanivaurioista kärsineet kasvillisuudet. 
Alueella on varsin vähän istumapaikkoja, ja sähkökaapit ja lii-
kennemerkit on sijoitettu häiritsevästi. Töölönlahden alueen Ha-
kasalmen huvila piha-alueineen ja puistoineen ovat historiallises-
ti merkittäviä, vaikkakin rautatiealueen ja katujen rakentamisen 
yhteydessä itse huvilan piha on jäänyt ympäristöstään ylemmäk-
si, eikä enää liity jouhevasti ympäristöönsä. Vanhat, pyöreiksi 
kehittyneet puiden latvukset näkyvät kauas. Puisto luo rauhalliset 
kehykset Eduskuntatalon, Kansallismuseon, Finlandia-talon ja Ha-
kasalmen huvilalle, sekä uusien rakennusten Kiasman ja Musiikki-
talon arkkitehtuurille. (Liski et al. 2006)
 
Oopperan tontilla sijaitsi aikoinaan sokeritehdas, joka aiheutti 
myös Töölönlahden veden likaantumisen. Oopperatalon eteen 
on rakennettu suosittu amfiteatteri, joka on etenkin kesäisin ko-
vassa käytössä. Töölönlahden rannoille on rakennettu ulkoilma-
kuntoilupaikkoja, ja alueelta löytyy leikkikenttiä. Musiikkitalon 
portaat on suosittu nuorison ajanviettopaikka, kuten myös Kaisa-
niemen puiston päätien varressa sijaitseva nurmikumpu. Alueen 
tapahtumakenttiä vuokrataan sirkukselle, festivaaleille ja ruoka-
tapahtumille, ja etenkin Kansalaistorilla on järjestetty tapahtu-
mia mielenosoituksista konsertteihin. 

Alueella on historiallinen ravintola Ravintola Kaisaniemi, sekä 
uudempi Kahvila Piritta. Lisäksi puiston reunalla on kahvila 
Linnunlaulu, Ravintola Töölön ranta, sekä Pitkänsillan vieressä 
kesäisin auki oleva ravintolalaiva. Töölönlahden rannalle on si-
joittunut erilaisia kesäsesongin aikaisia toiminnallisuuksia, kuten 
Kahvila Tyyni-rakennus, sekä Linnunlahden puuhuviloiden puolei-
sen alueen SUP-vuokrauspiste, jonka yrittäjät ovat rakentaneet 
rantaan laiturin. Rautatientorilla on iltaisin ruokamyyntikojuja, ja 
torilla järjestetään vuosittain erilaisia festivaaleja, mainoskam-
panjoita, sekä talvisin Korjaamo Groupin Jäärata.

Kuva 130. Alueen rajaus.
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Erilaisia vaihtoehtoja kehitettävistä alueista

1. Puistoa kunnostetaan vaiheittain: Kaisaniemen 
puistoon toteutetaan ulkoilmaelokuva-alue Gretel 
Hemgårdin suunnitelmien mukaan. Elokuvateatterin 
yhteyteen voidaan rakentaa myös tapahtumalava. Ul-
koilmaelokuvanäytöksien esittämiseen ja elokuvafes-
tivaalien järjestämiseen etsitään yrityssponsoreita. 

2. Alueen yrittäjiä houkutellaan mukaan toimintaan. 
Ensimmäisenä yritystukien avulla kehitetään Töölön-
lahden länsipuolen rannoille lisää kasvillisuutta ja 
istumapaikkoja. 

3. Alueelle sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan ravin-
tola- ja kioskipaviljonkeja. Tähän mahdollinen paikka 
on Hesperian puiston entinen ravintolan alue. 

4. Kaisaniemen puiston ja Tokoinrannan hiekkakent-
tien vuokra-alueita kehitetään tapahtuma-alueiksi, 
huomioiden jokavuotiset olemassa olevat tapahtu-
mat

5. Rautatientorin alueelle järjestetään suunnittelukil-
pailu. Kilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu, joka 
viestii urbaanin luonnon ja upeiden rakennettujen 
puistojen pääkaupunkiasemaa torilta saakka. Tila 
suunnitellaan mahdollistamaan tapahtumia nykyiseen 
tapaan, mutta tilan rajausta tapahtumien aikana kehi-
tetään visuaalisemmaksi ja hallitummaksi. 

6. Kansalaistorin VR:n vanha makasiininpätkä kun-
nostetaan ulkoilmalavaksi joukkorahoituksen avulla. 
Tukijoille myydään alueelta noppakiviä, joiden tuotto 
menee rakenteen kunnostamiseen. Makasiineilla jär-
jestetään puistoalueiden kehittämiseen varainkeruu-
konsertteja. 

7. Rautatieaseman tunneliin kehitetään vaihtuva ulkoil-
mataidenäyttely.

8. Töölönlahden rantaan suunnitellaan oleskelulaitu-
reita.  

9. Kaisaniemen kasvillisen puutarhan vuokratilat 
markkinoidaan mahdollisuuksien mukaan osaksi puis-
ton tilanvuokrauspalvelua. 

10. Kaisaniemen puiston rannan reunaan kartoite-
taan vuokrattavien toimitilalaivojen aluetta, mistä 
puisto saisi lisätulonlähteitä. 

11. Alueella tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa huolel-
la kartoitetuille paikoille pieniä ja väliaikaisrakentei-
sia, hyvinvointiin painottuneita toimitilakontteja, joita 
vuokrataan lyhytaikaisesti. Aktiviteetit voivat tukea 
esimerkiksi luontomatkailua, ympäristökasvatusta, lei-
rejä, luontokouluja, keskustapuiston retkiä, yksittäis-
matkailua, soutuveneiden vuokrausta, yms.

12. Puiston alueelle osoitetaan paikkoja ruokakojuille 
ja vuokrattaville polkuveneille. 

13. Alueelle sijoitetaan vuokrattavissa oleva, tapah-
tumakontti erilaisiin teatteri- ja taide-esityksiin. Vuok-
raaminen ei maksa mitään mikäli järjestettävästä ta-
pahtumasta ei peritä maksua. Sijoittamisen paikaksi 
sopisi esimerkiksi Kansalaistori tai Hesperian puiston 
hiekkakenttä. 

14. Alueita kehitetään tukemaan kaupunkikulttuuria: 
puistoon tulee vuokrattava tapahtumavälineistö, mitä 
saa vuokrata ilmaistapahtumiin. Välineistö voidaan 
sijoittaa esimerkiksi Oopperan amfiteatterille, Hes-
perian puiston hiekkakentälle, tai muuhun sopivaan 
paikkaan. 

15. Lisäksi puistoon sijoitetaan liikuteltavia tuoleja, 
jotka varustetaan varashälyttimin.  
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Erilaisia vaihtoehtoja tapahtumista

- Puistolle kehitetään Internet-sivut ja puisto näkyy sosiaalisen median 
kanavissa. Internet-sivuilta voi helposti tarkistaa puiston tapahtumaka-
lenterin, vuokrata tiloja, lahjoittaa puita, ilmoittautua vapaaehtoista-
pahtumiin ja antaa palautetta. 

- Puistoon järjestetään vuosittain vaihtuva ulkoilmataidenäyttely Tai-
teen Töölönlahti Helsingin kaupungin museoiden yhteistyönä. Alueelle 
koordinoidaan vuosittain talven pimeimmille kuukausille valotaidet-
ta.  

- Puistoon luodaan ympärivuotisesti aktivoiva tapahtumakalenteri. Ta-
pahtumien ohjelmoinnissa on tärkeää tiivis yhteistyö kaupunkilaisten, 
paikallisten yhteisöjen, yritysten ja eri tahojen kanssa. Ohjelmaan 
suunnitellaan säännöllisiä tapahtumia, kuten puistojumpat ja päivittäi-
set tapahtumat, sekä yksittäiset erilliset tapahtumat. Kuka tahansa voi 
hakea puiston ohjelmistoon tapahtumillaan. 

- Tapahtumien on tarkoitus tarjota elämyksiä ja tuoda puistolle myös 
näkyvyyttä ja lisärahoitusta. Puistojen ohjelmisto valitaan tarkkaan si-
ten, että se soveltuu puistoon. 

- Alueen useat taideorganisaatiot, kuten Oopperatalo, Finlandia-talo, 
Musiikkitalo, Kiasma, Kaupunginteatteri ja Kansallisteatteri mahdol-
listavat erilaiset yhteistyökuviot. Taide voi levittäytyä myös puistotiloi-
hin.

- Puistossa järjestetään sponsoroituja ilmaistapahtumia, jotka tukevat 
urheilua, kulttuuria ja ympäristökasvatusta.  Lisäksi järjestetään osal-
listujamaksullisia varainkeruun tapahtumia, kuten Töölönlahden juok-
sutapahtuma. 

- Vaihtuvat ulkoilmataidenäyttelyt ja valaistustaidenäyttelyt tekevät 
aluetta tunnetuksi. 

Kuvitus 131. Alueen mahdollisia 
toimintoja konseptikartassa



5.1 KESKEISET NÄKÖKULMAT UUSIEN RESURSOINTI- JA RAHOITUSKEINOJEN KEHITTÄMISEEN

5.2 TYÖN YHTEYDESSÄ OPITTUA

Tässä luvussa pohditaan tulevaisuuden puistojen toimintamallien kehityssuuntia, ja esitellään keskeiset näkökulmat, 
joita voi hyödyntää uusien resursointi- ja rahoituskeinojen kehittämisessä. Lisäksi luvussa analysoidaan Helsinkiin 
kehitettyjä tulevaisuuden konsepteja. Lopuksi nostetaan esiin jatkotutkimukseen ja suunnitteluun liittyviä ajatuksia. 

5. Johtopäätökset

Kuva 132. Näkymä Tervasaaren mattolaiturilta. 
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5.1 KESKEISET NÄKÖKULMAT 
UUSIEN RESURSOINTI- JA RAHOITUSKEINOJEN KEHITTÄMISEEN 

Puistot osana laajempaa kokonaisuutta

Työssä tarkastelluista projekteista on tulkittavissa, että puistot ovat 
usein sidottu osaksi laajempaa kontekstia projektien edistämi-
seksi. Näin on voitu vahvistaa rahoituksesta päättävien tahojen 
tahtotilaa ja löytää lisäresursseja. Puistoja on kehitetty  usein yh-
teistyöprojekteina. Yhteistyökumppaneina on saattanut olla puis-
toista vastaavan organisaation lisäksi kaupunkilaiset, yritykset tai 
paikalliset seurat. Puistot osana laajempaa kokonaisuutta on saat-
tanut tarkoittaa kaupunkikulttuurin alueen kehittämistä, kuten 
Hollannissa Luchtsingel –sillan ja sitä ympäröivän puiston projek-
tissa. Kaupunki etsi keinoja elävöittää ympäristöään ja ideakilpailun 
tuloksena entinen hiljainen asuinalue heräsi uudelleen eloon pro-
jektin rakentumisen myötä. Kööpenhaminan Plug’n’play –puiston 
kehittäminen sidottiin voimakkaasti kaupungin uuden asuina-
lueen identiteettiin. Puistoon etsittiin uudempia, harvinaisempia 
urheilulajeja ja toimintoja, ja puiston suunnittelussa ja ylläpidossa 
ovat tärkeässä osassa ja lisäresursseina paikalliset seurat ja järjestöt. 

Helsingissä Arabianrannan asuinalueeseen liittyy voimakkaasti tai-
deidentiteetti, jonka myötä myös Tapio Wirkkalan puisto saatiin 
vietyä läpi päättäjille, vaikka kyseessä olikin entistä kalliimpi puisto. 
Myös kyseinen puisto oli yhteistyön aikaansaannos – kaksi kaupun-
gin organisaatiota vei projektia eteenpäin ja saatiin lisäresursseja. 
Tällaisten kootun julkisen rahoituksen projektien kautta voidaan 
synnyttää uutta yhteistyökulttuuria, sekä kehittää hyviä käytäntöjä. 

Resursseja etsimässä: Kaupunki mahdollistajana

Työn aikana tutkituista projekteista nousi esiin vahva tahtotila 
löytää ratkaisuja puistojen kehittämiseen ja resurssien etsimiseen. 
Tahtotila saattoi löytyä kaupungin organisaatioiden sisältä, tai ul-
kopuolelta, kaupunkisuunnittelijoilta, arkkitehdeilta, asukkailta tai 
yrityksiltä. Luchtsingel –silta rakennettiin, sillä kaupunki järjesti 
kilpailun, jossa suunnittelijoita ja kaupunkilaisia kannustettiin 
miettimään luovasti ideoita kaupunkitilan elävöittämiseksi. Suun-
nittelusta tehtiin näin kaikkien yhteinen asia.  Kaupungin ei välttä-
mättä tarvitse yksin toimia kehittäjänä, vaan se voi ennen kaikkea 
mahdollistaa ja tukea puistojen kehittämistä ja kehitystä, tukemal-
la ideointia – niin kaupungin organisaation sisäisesti kuin yhdessä 
kaupunkilaisten kanssa.  

Viranomaisilla ja organisaatioilla on usein omat resurssipulansa, 
eikä yhteistyö yli virastorajojen ole mutkatonta. Koska Helsingin 
puistoista vastaa osa-alueittain eri tahot, yhteistyöllä on suuri mer-
kitys. Puistojen ylläpidossa, hallinnoinnissa ja kehittämisessä tu-
lisikin tunnistaa mahdolliset puistoista vastaavien organisaatioiden 
yhteistyötä vaikeuttavat esteet, sekä lisätä yhteistyön sujuvuutta. 
Puistokoordinaattorin virka voisi olla esimerkiksi tällainen ”sillan-
rakentaja” ja selvittelijä organisaatioiden ja kaupunkilaisten välille. 
World Design Capital –vuosi ja Helsingin kulttuuripääkaupunki-
vuosi näyttivät, että yhteistyön avulla voidaan löytää keinoja ja 
tahtotilaa kehittää uudenlaisia projekteja. Poikkeaminen ”tavalli-
sista” puistoista vaatii ennen kaikkea puistoista vastaavien organi-
saatioiden luovaa ja kommunikoivaa kehittämisyhteistyötä. 

Ilman varsinaista ”teemavuotta” kaupungin tahtotilaa voidaan tu-
kea kaupungin strategian avulla. ”Strategia kaupunkikulttuurin 
puistoista” voisi lisätä yhteistyötä ja vahvistaa virastorajat ylittävästi 
yhteistä visiota puistoista – aivan kuten Helsingin kaupungin stra-
tegiaohjelman mukaan kehitetty ”Merellinen Helsinki” –ohjelma 
vahvisti tahtotilaa elävöittää rantoja. 

Erillinen strategia kaupunkikulttuurin puistoista voisi auttaa tun-
nistamaan nykyiset ongelmat sekä etsimään ratkaisuja yhteistyössä 
kaupungin eri sidosryhmien, sekä kaupunkilaisten kanssa. Strategi-
an avulla voitaisiin keskittyä myös puistojen palvelumuotoiluun,  
ja kiinnittää huomio puistopalvelujen laajentumismahdollisuuksiin. 
Tutkittavana voisi olla puistojen tapahtumakestävyys ja sen tuke-
minen. Näin voitaisiin kartoittaa mahdollisuuksia myös puistojen 
ilmaisten alueiden kehittämiselle, sekä etenkin ympärivuotiselle 
toiminnalle. Yhteistyö matkailun, tapahtumajärjestäjien, kulttuu-
riorganisaatioiden, kiinteistöviraston ja kaupunkilaisten kanssa voi-
si synnyttää aivan uudenlaisia ajatuksia. Kuten kirjastot vuokraavat 
nyt tavaroita, puistot voisivat tarjota lainaksi pientä maksua vastaan 
esimerkiksi polkuveneitä, leikkivälineitä, ulkoilmapelejä, tapahtu-
mavälineistöä ynnä muuta.

Työn aikana vahvistui käsitys siitä, että myös Helsingin ensim-
mäisissä puistoprojekteissa on käytetty luovia rahoituskeinoja 
ja erilaisia yhteistyökuvioita. Puistoihin hankittiin lisärahoitusta 
esimerkiksi alkoholinmyyntituloista (Tähtitorninmäenpuisto) ja 
vuokraamalla tontteja yrittäjille (esim. Hesperia ja Kaivopuisto). 
Yksityiset vuokraajat pohtivat puistojen liiketaloudellista voittoa. 
Helsingin puistoja ei kuitenkaan pidä, eikä niitä voida nähdä voit-
toa tuottavina, liiketaloudellisina rahasampoina, eikä se välttämättä 
onnistuisikaan. Kuitenkin niiden olemassa olevia tuloja voidaan 
kohdistaa suoraan puistojen edistämiseen. Palvelumuotoilun ke-
hittäminen lisää puiston käyttöä ja voi tuoda näin uusia resursseja, 
kun tulot palveluista kohdennettaisiin puiston kehittämiseen.

Puistojen tapahtuma- ja vuokratulot saattavat tuntua pieniltä, mut-
ta niiden kohdentaminen puistolle voisi lisätä resursseja, ja parantaa 
puistojen tapahtumakestävyyden kehittämistä. Puistopalveluiden 
kehittämisen yhteydessä puistoille voitaisiin sitoa suoraan tulonläh-
teitä myös esimerkiksi luisteluradan käyttömaksuista ja välineistön 
vuokrista. Kun puistoille kohdistetaan pieniäkin summia, ne voivat 
kasvaa suureksi ja mahdollistaa entistä parempien palveluiden ke-
hittämisen. 

Suurimpana haasteena puistojen resursseissa on kaupungin stra-
tegiaohjelman seurannan väline, eli talousarvio. Puistot näkyvät 
talousarviossa ennemmin kulueränä, vaikka niiden hyödyt ovat 
suuret. Puistojen vaikuttavuutta tulisikin tarkastella laajem-
min. Mikäli se ei ole mahdollista, voidaan myös tutkia puistojen 
taloudellisen ”arvon” laskemista, eli sitä kuinka puistoon sijoitet-
tu euro maksaa takaisin Helsingille. Puistoilla on tärkeä merkitys 
tulevaisuuden haasteiden lieventäjänä: puistot voivat kannustaa 
liikkumaan, tukea yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, tarjota hengäh-
dyspaikkoja vilkkaassa kaupungissa ja toimia kaupungin vetovoi-
matekijöinä. Nämä ovat kaikki arvoja, jotka tulisi ottaa huomioon 
myös kaupungin talousarvion lisäksi. 
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Hyvinvointiin liittyy vahvasti myös aktiviteetit ja ohjelmatar-
jonta. Varsinkin Yhdysvalloissa ja Tukholmassa kaupungit ovat 
strategisesti miettineet puistojen ohjelmantarjontaa. Tästä syystä 
puistoihin on usein kehitetty oma tapahtumia koordinoiva orga-
nisaatio, joka järjestää puistoissa toimintaa konserteista ilmaisiin 
joogatunteihin, sekä ruokarekkatapahtumiin. Helsingissä tällaista 
olisi hyvinkin mahdollisuus kokeilla, yhdessä kaupunkilaisten kans-
sa. Työssä esiteltyjen kolmen amerikkalaisen kumppanuuksien klas-
sikkomallin, sekä Tukholman Kungsträdgårdenin tapahtumakoor-
dinoinnin rinnalle sopisi suomalainen versio, jossa kaupunkilaiset 
ovat mukana vaikuttamassa. Tapahtumien koordinointi tulee tehdä 
kuitenkin riittävällä volyymilla, jotta saadaan tarpeeksi vaikutta-
vuutta. Puiston kehittämistä tehdäänkin kommunikoimalla ja ide-
oimalla kaupunkilaisten kanssa, ja jolloin he voivat itse vaikuttaa 
ohjelmisto- ja aktiviteettitarjontaan. Wisa Majamaan 4P, Private 
public people –kumppanuusajattelun mukaisesti: puistoa suun-
niteltaisiin kaupunkilaislähtöisesti kommunikoimalla ja ideoi-
malla, kuitenkin kaupungin ammattitaidolla. 

Tulevaisuuden urbaanit olohuoneet puistoissa syntyvät 
yhteistyöllä

Tulevaisuudessa puistoja ei nähdä enää pelkästään ylläpidettävinä, 
kalliina kaupungin pakollisena ylläpidettävänä kuluna, vaan suure-
na voimavarana, kaupungin todellisina käyntikortteina. Helsingistä 
muotoutuu tunnettu puistokaupunki, jossa kohtaavat urbaani, ra-
kennettu puistoympäristö ja luonto. Helsingissä ei tyydytä ”liuku-
hihnapuistoihin”, vaan kaupunki etsii ratkaisuja puistojen uusille 
resursseille. Virastoja, eri sidosryhmiä ja kaupunkilaisia kannus-
tetaan ideoimaan kaupunki-innovaatioita, ja puistoista tehdään 
kaikkien yhteisiä. Alueelliset, omaleimaiset kohtaamispaikat 
syntyvät yhteistyössä suunnittelijoiden, paikallisten yritysten ja 
yhteisöjen kanssa. 

Tulevaisuudessa suurin osa puiston ylläpidon ja rakentamisen rahoi-
tuksesta tulee verotuloista, mutta niitä rahoitetaan myös eri lähteistä. 
Yksinään työssä tutkitut rahoituskeinot eivät ratkaise resurssipulaa, 
mutta niiden yhteisvaikutus on merkittävä: yksikin uusia keinoja 
kokeileva projekti synnyttää uutta rahoitus- ja toimintakulttuu-
ria. Resurssit syntyvät erilaisten keinojen yhteisvaikutuksesta. Kun 
puistojen palvelumuotoilua kehitetään entistä asiakaslähtöisemmin, 
puistojen palveluita lisätään ja niihin muodostetaan olohuonemai-
sia paikkoja, ne ovat kiinnostavia. Kun puistot kiinnostavat ja ne 
nähdään tärkeinä, myös kaupunkilaiset haluavat pitää niistä huolen 
ja yritysrahoitusta saattaa löytyä. 

Lisäresursseja syntyy lisääntyneestä mielenkiinnosta ja ketterästä 
kokeilukulttuurista. Puistokoordinaattori, kaupungin strategiaoh-
jelma tai rakennusvirasto voi ohjata puistojen kehityssuuntaa kes-
täväksi, innovaatiot ja kokeilut mahdollistavaksi. 
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yksityinen yrittäjä huolehti, nykyisin puiston eri osa-alueet on jaet-
tuna jopa usean eri viraston hallinnointiin, ja tästä syystä vanhoissa 
upeissa historiallisissa maisemissa saattaa kauniin maiseman keskellä 
seistä sähkökaappi. 

Työ tehtiin itsenäisesti, omien mielenkiintojeni mukaan. Tästä syys-
tä olin vapaa tutkimaan myös keinoja, jotka tuntuivat tällä hetkellä 
olevan hyvin kaukana kaupungin käytännöistä.  Esimerkiksi tois-
taiseksi ulkotilojen sponsorointi ei ole kaupungin käytäntö. Riip-
pumattomuus antoi minulle mahdollisuuden tarkastella keinoja 
laajasti, rajoittamatta mitään tiettyä mallia pois. Työssä käsitellyt ra-
hoituksen keinot perustuvat kuitenkin alan tutkimukseen ja hyviksi 
pidettyihin malleihin. CABE on Englannissa pioneerina pidetty 
arkkitehtuurin tutkimuskeskus, ja Rethinking parks –hanke on tuo-
re kartoitus innovatiivisista keinoista. Eri keinojen sovellettavuudes-
sa tulee muistaa, että mikään malli ei ole sellaisenaan kopioitavissa, 
vaan tarkoitus on antaa suuntaviivoja soveltamiselle. Työhön kerätty 
materiaali antoi hyvän kuvan organisaatioista, mutta paikan päällä 
vierailu, mikä ei tämän työn puitteissa ollut mahdollista, olisi voi-
nut avata uusia näkökulmia. Tämä onkin hyvä jatkotutkimuksen 
matkasuunnitelma.

Työn alkuun selvitin puistoja koskevaa lainsäädäntöä, mutta raja-
sin sen syvemmän käsittelyn työn ulkopuolelle. Tarkemmat lain-
säännölliset yksityiskohdat ovat ajankohtaisia sovellettaessa malleja 
käytäntöön. Työssä esitetyt suuntaviivat voivat olla kuitenkin mah-
dollisia kehitettäviä, vaikka kaupungin käytännöt eivät vielä niitä 
tukisikaan. Tapakulttuuri, kuin myös lainsäädäntö muuttuvat, ja 
samoin kaupungin linjaukset. Hyvin perusteltuina jokin projek-
ti voi mennä läpi, vaikka projekti olisikin erityinen ja keskivertoa 
kalliimpi. Tapakulttuurissa esimerkiksi väliaikaisuudesta on tullut 
tärkeä tekijä, ja kaupunki on mahdollistanut erilaisia väliaikaisia 
projekteja, vaikka niiden tiedetäänkin olevan hetken investointi. 

Rahoituksen malleista työssä ei käsitelty kiinteistökehityksen mah-
dollisuuksia rahoittaa yleisiä puistoja. Jatkotutkimuksen kannalta 
olisi tärkeä tutkia, miten rakennuttajia ja sijoittajia saataisiin par-
haiten mukaan sijoittamaan myös ympäristöön eri hankkeissa. 
Myöskään puisto-organisaatioiden muotoon ei voitu syventyä tä-
män työn rajallisuuden takia, ja organisaatiomuodon varsinainen 
tarkastelu olisi myös hyvä jatkotutkimuksen aihe. 

Spontaaniuteen tarvitaan mahdollisuuksia. Työssä kävi ilmi, että 
puistoja rakentavat voimat voivat olla itse suunnitelma, käyttäjät, 
sattuma, rahoitus, mutta ennen kaikkea päättäjät, jotka määräävät 
millaisella panostuksella puistoja kehitetään. Spontaaniuden mah-
dollistaminen, rohkea kokeilukulttuuri voi tuoda merkittävää vaih-
telua puistojen sisällölliseen kehittämiseen.

Maisema-arkkitehtuurin kannalta saadaan vaihtelevampaa ympä-
ristöä, kun ei odoteta kaupungin yksin tekevän kaikkia projekteja. 
Yksittäiset ihmiset, niin suunnittelijat kuin myös asukkaat voivat 
myös itse kehittää hankkeita. Kaupungin tuleekin toimia ennen 
kaikkea tällaisen toiminnan mahdollistajana, niin virastojen sisäistä 
yhteistyötä tukien, kuin kannustaen asukkaita. Tästä syystä tarvi-
taan puistokoordinaattoreiden kaltaisia hahmoja, joilla on resursseja 
vastata kysymyksiin ja viedä poliittista tahtotilaa eteenpäin. 

5.2 TYÖN YHTEYDESSÄ OPITTUA

Työssä pyrittiin löytämään uusia hallinnollisia kumppanuusmal-
leja ja rahoitus- ja resursointikeinoja Helsingin puistoja koskeviin 
toimintamalleihin. Tutkimuskysymyksenä aihe oli hyvin laaja, ja 
jokaisesta keinosta olisi voinut tehdä oman diplomityönsä. Koska 
työn tarkoituksena oli kuitenkin selvittää Helsinkiin sovellettavia 
rahoituksen vaihtoehtoja, ja antaa laaja kuva eri mahdollisuuksista, 
lähteet käsiteltiin lyhyesti, ja eri projekteista ja keinoista tiivistettiin 
tärkeät kehityssuunnat ja kantavat ideat.  

Konseptit osoittavat käytännössä, kuinka työssä kartoitettuja mal-
leja voidaan kuvitella myös Helsingin olosuhteisiin. Kaksi esitettyä 
mallia ovat varsin idealistisia, mutta kuitenkin kokeiltavissa olevia 
ideoita, vaikka sitten pienimuotoisesti. Puistokoordinaattorin viran-
haltija voisi toteuttaa useita työssä ilmenneitä keinoja. Hän toimisi 
yritysyhteistyöhenkilönä, veisi eteenpäin kaupungin strategioissa 
puistojen käyntikorttiasemaa, ja auttaisi paikallisten puistojen olo-
huoneiden muotoutumista. Koordinaattori kiinnittää huomiota 
nimenomaan sidosryhmäsuhteisiin, ja pyrkii edesauttamaan resur-
sointi- ja rahoituskeinoina kumppanuussuhteita, sponsorointia, 
yhteishankkeita. Mielenkiintoista oli, että puistokoordinaattorin 
työnkuvan ideoinnin jälkeen tutustuin Anttiroikon ja Leponiemen 
näkökulmaan kunnallistalouden rahoituksen laaja-alaisesta näkö-
kulmasta, jossa he olivat päätyneet samoihin keinoihin. 

Työn aikana kävi ilmeni, että myös hallinnollisten kumppanuusmal-
lien kartoittaminen rahoituksen keinojen rinnalla oli hedelmällinen 
ja välttämätön lähestymistapa asian kokonaisvaltaisen hahmottami-
sen kannalta. Neljä eri organisaatiomallin tarkastelua antoi laajan 
kuvan puistoista kokonaisuuksina. Voittoa tavoittelemattomat, läh-
tökohdiltaan erilaiset organisaatiot pyörittävät puiston operointia 
ja kehittävät puistoa kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi. Puistoja 
kehitetään jatkuvasti niin toiminnoissa kuin rakenteissa ja maise-
ma-arkkitehtuurissa. Malleista ja puistojen tarinoista oli mahdollista 
ymmärtää puiston kokonaiskuva ja hahmottaa organisaatiomallien 
käyttöönoton syitä: ne ovat syntyneet kaupungin kykenemättömyy-
destä huolehtia puistoista. Benchmarking-arviointi oli hyvä lähtö-
kohta kartoittaa laaja aineisto rahoituksen ja kumppanuuksien kei-
noista. Pyrin keskittymään suureen kokonaiskuvaan, ja tästä syystä 
sovellettavuutta käsittelin lyhyesti. Päähuomiona projekteista nousi 
esiin erilaiset yhteistyökumppanuudet niin kaupungin organisaati-
oiden ja toimijoiden, yksityisen sektorin ja kaupunkilaisten välillä. 

Maisema-arkkitehtuurin kannalta työ lisäsi ymmärrystä puistojen 
erilaisista kehittämismahdollisuuksista. Itse varsinaisen puistosuun-
nitelman lisäksi on tärkeää pohtia myös puiston ohjelmaa, aktivi-
teetteja ja yrittäjyyttä. Katsaus Helsingin puistokulttuurin histo-
riaan antoi tähän hyviä inspiraation lähteitä sekä herätti ajatuksia. 
Aiemmin puistot nähtiin viimeisteltyinä kokonaisuuksina, joissa 
tapahtumalavat integroitiin osaksi puiston arkkitehtuuria. Nykyään 
vallitsee useassa tapauksessa väliaikaiset rakenteet ja rakennustyö-
maa-aidat rajaamassa tapahtumia. Lähestymistä vanhaan designiin 
on kuitenkin kiehtova ajatella juuri paikallisten puisto-olohuonei-
den kautta: entä jos paikallisesti kehitetäänkin omia rakenteita, 
joista pidetään huolta paikallisin voimavaroin, vaikka sitten puis-
to-organisaation kautta. Tällöin ei tarvitsisi tyytyä liukuhihna-
ratkaisuihin. Kun ennen puistoja ajateltiin kokonaisuutena, josta 
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Yhteenveto: Keskeiset näkökulmat uusien 
resursointi- ja rahoituskeinojen edistämiseen

1. Puistot voidaan sitoa osaksi laajempaa kokonaisuutta, 
esimerkiksi edistämään kaupunkikulttuurin alueiden kehittämistä 
tai alueellista identiteettiä

2. Yhteistyö yli virastorajojen vahvistaa poliittista tahtotilaa ja 
yhteistä visiota. Esimerkiksi puistokoordinaattorin virka voi toimia 
yhteistyön ”sillanrakentajana” kaupunkilaisten ja kaupungin eri 
organisaatioiden välille. 

3. ”Strategia kaupunkikulttuurin puistoista”: Puistot osana 
kaupungin strategiaohjelmaa vahvistaa laajemmin yhteistä 
tahtotilaa. Tätä kautta voidaan vahvistaa resursseja ja miettiä 
puistojen ja niiden rahoituksen kehittämismahdollisuuksia. 

4. Puistojen ympärivuotista palvelumuotoilua voidaan kehittää 
ja sen kautta löytää lisäresursseja palveluiden tuotoista, jotka 
kohdistetaan puistoille. 

5. Puistot tulisi nähdä kaupungin voimavarana eikä vain 
talousarvion menoeränä: puistojen vaikuttavuutta tulisikin 
tarkastella laajemmin (mm. kaupungin imagolle ja ihmisten 
hyvinvoinnille). Jopa puistojen taloudellinen ”arvo” voidaan 
määritellä.

6. Puistot ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden haasteiden 
lieventäjänä - Tämä tulisi huomioida puistojen osalta kaupungin 
talousarvion lisäksi. 

7. Puistoihin on kehitettävissä entistä enemmän aktiviteetteja ja 
luontopalveluita, yhdessä eri sidosryhmien ja kaupunkilaisten 
kanssa.

8. Kaupunki voi toimia puistojen kehittämisessä mahdollistajana: 
puistojen perinteisen rahoituksen rinnalle on sovellettavissa 
rahoituksen ja resursoinnin laajempia keinoja, kuten: koottu 
julkinen rahoitus, puiston omat kohdistetut tulonlähteet, 
vapaaehtoiset aluemaksut, ja vapaaehtoistyö ja kansalaisten 
osallistaminen. 

9. Puistoissa tulee kehittää paikallisia kohtaamispaikkoja 
käyttäjälähtöisesti yhdessä kaupunkilaisten, paikallisten yritysten 
ja virastorajat ylittävän yhteistyön kautta. Tätä kautta saadaan 
uusia resursseja.  

10. Puistokorrdinaattori ja puistokohtainen organisaatio voivat 
edesauttaa lisäresursseja. Kumppanuussopimuksissa tärkein 
merkitys on sopimuksella, jossa määritetään toiminnan luonne ja 
rajat. 

Kuva 133. Tulevaisuuden urbaanien olohuoneiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
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SUULLISET LÄHTEET  
Alatyppö, Ville (28.9.2015) Yksikönjohtaja Ville Alatypön (Staran 
Kaupunkitekniikan ylläpidon yksikkö) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: 
Tolvanen, Veera.

Anttiroiko, Ari-Veikko (3.2.2016) Kunnallispolitiikan dosentin, 
aluejohtamisen professorin Ari-Veikko Anttiroikon (Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulu) haastattelu (puhelinkeskustelu). Haastattelija: Tolvanen, 
Veera.

Blomberg, Jaakko (5.9.2015) Tuottaja Jaakko Blombergin (Yhteismaa) 
haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Ekroos, Aki (17.2.2016) Talousoikeuden professori Aki Ekroos (Aalto-
yliopisto) haastattelu (sähköposti). Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Heinonen, Jouni (28.4.2015) Maisema-arkkitehti Jouni Heinäsen 
(Kaupunkisuunnitteluvirasto) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: 
Tolvanen, Veera.

Häyrynen, Maunu (7.11.2015) Maisematutkimuksen professori Maunu 
Häyrysen (Turun yliopisto, maisematutkimus) haastattelu (sähköposti). 
Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Isohanni, Tuula (11.11.2015) Taidekoordinaattori Tuula Isohannin (Aalto-
yliopisto, Arabianranta) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, 
Veera.

Keko, Ritva (15.2.2016) Projektijohtaja Ritva Keon (Rakennusvirasto, Katu- 
ja puisto-osasto) haastattelu (sähköpostikeskustelu). Haastattelija: Tolvanen, 
Veera.

Laaksonen, Heikki (17.6.2015) Puutarhaneuvoksen ja 
kaupunginpuutarhurin Heikki Laaksosen (Kotkan kaupunki, puistotoimi) 
haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Luomanen, Jussi (17.2.2016) Maisema-arkkitehdin, suunnittelutoimiston 
päällikön Jussi Luomasen (rakennusvirasto) haastattelu (tapaaminen). 
Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Möller, Antti (7.10.2015) Toimittajan, yleisten töiden lautakunnan jäsenen 
Antti Möllerin (Helsingin kaupunki) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: 
Tolvanen, Veera.

Nummi, Elina (5.10.2015) Projektipäällikkö Elina Nummen 
(Rakennusvirasto, tapahtumat, ympäristökasvatus ja yritysyhteistyö) haastattelu 
(tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Parikka, Sini (20.10.2015) Hankekoordinaattori Sini Parikan 
(Ympäristötaiteen säätiö) haastattelu (puhelinkeskustelu, sähköposti). 
Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Partanen, Riitta (2.6.2015) Vapaaehtoistyön koordinaattori Riitta Partasen 
(rakennusvirasto) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Pitkänen, Maarit (2.10.2015) Markkinointiviestintäpäällikkö Maarit 
Pitkäsen (Visit Helsinki) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, 
Veera.

Sauri, Pekka (2.6.2015) Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin (Helsingin 
kaupunki) haastattelu (tapaaminen). Haastattelija: Tolvanen, Veera.

Vallinkoski, Mervi (13.10.2015) Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkosken 
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Taulukko ylläpidon määrärahojen kehityksestä 2012-2016. Ylläpidon määrärahat ovat laskeneet suhteessa siihen, että ylläpidettävä 
pinta-ala on kasvanut. Katujen talvihoito ja puhtaanapito ovat ylläpidolle kalleimpia kustannuksia, kun taas puistoissa kasvillisuuden 
hoito ja puhtaanapito aiheuttavat suurimmat kustannukset.  

Taulukko Keko, R.  2016. Helsingin kaupungin rakennusvirasto 

YLLÄPIDON MÄÄRÄRAHOJEN KEHITYS 2012-2016 - Käytettävissä ollut määräraha / toteuma

YLLÄPITO Budjetti Tilinpäätös Budjetti Tilinpäätös Budjetti Tilinpäätös Budjetti
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015,00
milj € milj € milj € milj € milj € milj € milj €

YLEISET ALUEET YHT: 75,004 70,53 70,19
KATUALUEET 46,20 52,82 47,63 51,02 47,43 46,02 48,08
VIHERALUEET 18,04 17,88 18,05 17,81 17,74 18,44 18,05
TUKIPALVELUT 3,78 4,31 4,84 4,98 5,03 4,73 5,87

YLLÄPITO YHT:
Talvihoito 23,20 30,43 24,61 28,63 23,94 23,10 24,20
Puhtaanapito 14,22 14,05 13,87 13,62 14,32 13,90 13,99
Rakenteet 6,11 6,15 6,31 6,06 6,34 6,81 6,91
Kalusteet, varusteet 6,50 6,28 6,06 6,06 6,13 6,67 6,75
Laitteet, järjestelmät 1,39 1,33 1,62 1,31 1,51 1,07 0,85
Kasvillisuus 10,28 10,02 10,65 10,76 10,32 10,31 10,81
Erityiskohteet 2,52 2,43 2,57 2,38 2,60 2,60 2,62
Tukipalvelut 3,78 4,31 4,84 4,98 5,03 4,73 5,87

Budjetti Tilinpäätös Budjetti Tilinpäätös Budjetti Tilinpäätös Budjetti
2012 2 012 2 013 2 013 2 014 2 014 2015,00
milj € milj € milj € milj € milj € milj € milj €

YLLÄPITO YHTEENSÄ 68,023 75,004 70,525 73,805 70,190 69,189 71,998
KATUALUEET 46,200 52,815 47,633 51,020 47,426 46,020 48,076

VIHERALUEET 18,040 17,880 18,048 17,807 17,737 18,438 18,053

TUKIPALVELUT * 3,783 4,308 4,844 4,979 5,027 4,731 5,869

KADUT 45,73 52,44 47,16 50,76 46,95 45,69 47,65
Talvihoito 21,79 29,03 23,01 27,07 22,27 21,55 22,77

Puhtaanapito 10,86 10,76 10,62 10,72 11,19 10,96 11,07

Rakenteet 4,43 4,45 4,68 4,56 4,95 5,11 5,31

Varusteet, kalusteet 4,96 4,79 4,36 4,30 4,46 4,51 4,75

Laitteet, järjestelmät 0,89 0,74 1,08 0,75 0,98 0,51 0,53

Kasvillisuus 2,80 2,67 3,40 3,35 3,10 3,05 3,22

PUISTOT 11,89 12,12 12,31 12,37 12,32 12,89 12,80
Talvihoito 1,41 1,40 1,60 1,56 1,67 1,55 1,43

Puhtaanapito 2,89 2,83 2,86 2,54 2,75 2,58 2,65

Rakenteet 0,82 0,92 0,89 0,99 0,79 1,13 1,07

Varusteet, kalusteet 1,45 1,44 1,50 1,59 1,45 1,98 1,79

Laitteet, järjestelmät 0,50 0,59 0,54 0,56 0,52 0,56 0,33

Kasvillisuus 4,82 4,93 4,93 5,13 5,13 5,09 5,54

ERITYISKOHTEET 2,52 2,43 2,57 2,38 2,60 2,60 2,62
Katualueet 0,47 0,37 0,48 0,26 0,48 0,33 0,43
Viheralueet 2,05 2,06 2,10 2,12 2,13 2,27 2,19

LUONNONMUKAISET ALUEET 4,10 3,70 3,64 3,32 3,29 3,28 3,06
Puhtaanapito 0,48 0,46 0,39 0,37 0,39 0,35 0,27
Rakenteet 0,86 0,78 0,74 0,51 0,60 0,57 0,53
Varusteet, kalusteet 0,10 0,05 0,19 0,16 0,22 0,19 0,21
Kasvillisuus 2,66 2,42 2,32 2,28 2,08 2,17 2,06

TUKIPALVELUT 3,78 4,31 4,84 4,98 5,03 4,73 5,87
Tukipalvelut kadut 1,52 1,97 2,07 2,48 2,36 1,89 2,55

Tukipalvelut viheralueet 2,26 1,99 2,41 2,13 2,35 2,50 3,00

Eläimistön hoito* 0,34 0,37 0,37 0,32 0,34 0,32
YHT: 68,02 75,004 70,53 73,80 70,19 69,19 72,00

LIITE 1. RAKENNUSVIRASTO: YLLÄPIDON MÄÄRÄRAHOJEN KEHITYS 2012-2016 



LIITE 2. HELSINGIN PUISTOKULTTUURIA ERI AIKAKAUSINA - AIKAJANA
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1800-luku

Herra Borgstöm perustamassa 
Helsingin ensimmäisiä puistoja

- Kaivopuisto saa alkunsa tupakka-
tehtailija Henrik Borgstömin 1834 
perustaman Ulriikaporin kylpylä- 
ja kaivohuoneyhtiöstä1

- Kaivopuiston kylpylä rakenne-
taan kaupungin vuokraamalle ton-
tille ja  kylpylän ympäristö muoka-
taan puistoksi terveellistä kävelyä ja 
meri-ilman nauttimista varten1

-1851 Borgström perustaa Töölön 
puistoyhtiön ja avaa kylpyläpuis-
ton nykyisessä Eläintarhassa sijain-
neen terveyslähteen ympärille1

- Helsinki-Hämeenlinna -junara-
ta 1859-1860 halkaisee puiston 
ja pilaa lähteen, jolloin Borgstöm 
jatkaa alueen kehittämistä kansan-
puistona1

- osa alueesta palstoitetaan huvila-
tonteiksi 1865, (nykyiset Linnun-
lahden huvilat) ja puiston itä-osaan 
perustetaan 1870 Alphyddan-ra-
vintola1

Varhaisia puistoja
- aluksi puistoja perustetaan ensin 
valtiovallan aloitteesta kaavoituk-
sen välityksellä, sitten yksityisten 
varakkaiden ihmisten harjoitta-
mana filantropiana tai liiketoi-
mintana1

- asemakaavaan perustuneet Esp-
lanadi ja ”Seurustelupuutarha” 
Boijen tai Edbomin puutarhaan 
(myöhemmin tunnettu Kaisanie-
men puistona) perustetaan1 

- yksityisiä puutarhoja ja puistoja 
aletaan lunastaa kaupunkien hal-
tuun, ja on myös paljon tapauksia 
missä yksityishenkilöt tai yhteisöt 
joko avaavat puutarhojaan julki-
siksi puistoiksi,3 tai käynnistivät 
rakentamisen vuokraamalleen 
tontille4

- Catharina Wahllund perustaa 
Boijen puutarhaan puistoravin-
tolan, josta tulee suosittu yliopis-
tolaisten keskuudessa ja ravinto-
lasta muodostuu erottamaton osa 
1800-luvun kansallisen sivisty-
neistön ja suomalaisuusliikkeen 
historiaa5

- ainakin Kaivopuisto, Töölön 
puisto, Alppiravintolan ympäristö 
ja Hesperia perustetaan vuokraso-
pimuksilla kaupungin maille1

- 1800-luvun edustusviheralueet 
ovat edustavia paperilla, mutta 
niitä ei juuri hoideta: kaupunkilai-
setkin tyytyvät aluksi vähään, sillä 
vertailukohtia ei juuri ole (paitsi 
kartanopuistot)6

1812 Pääkaupunkiin edustusviheralueita 
ja säännöllinen ruutukaava
- Helsingin varhaisin kehitysvaihe sijoittuu 
J.A Ehrenströimn jälleenrakennusasemakaa-
vaa seuranneelle ajanjaksolle 1812: pääkau-
punkiaseman ja uudelleenkaavoituksen myö-
tä sille muodostuu säännöllinen ruutukaava1

- hallintokeskuksen tarkoitustaan varten 
muodostetut julkiset viheralueet ovat tarpeen 
sekä edustuksellisista että virkistyssyistä2

Esplanadi ja Kaisaniemen ”yleinen” tai 
”seurustelupuutarha” esiintyvät asemakaavassa

1827 Turun suurpalo
- kaupungit istuttavat 
puita järjestelmälli-
sesti paloturvallisuu-
den lähtökohdista

- kaupungeista erot-
tuu palokujin varus-
tettuja tontteja lehti-
puuistutuksin

1840-1850 Kaivopuiston kylpylän loistoaika
- Pietarin seurapiirit lomailevat Hel-
singissä matkustuskiellon aikana: kyl-
pylähankkeen toteuttaminen vaati ym-
päristön uudistamista hienostomaun 
mukaiseksi ja puiston luomiseen uhra-
taan  suurempia voimavaroja kuin min-
kään muun saman ajan helsinkiläisen 
puistoalueen rakentamiseen1

1858 Kaivopuistoon Puistoteatteri
- Kaivopuiston ravintoloitsija raken-
nuttaa Puistoteatterin alueen pohjois-
reunalle: teatteria laajennetaan 1863, se 
vetää 510 katsojaa ja se puretaan 18746

1838 Ravintola Kaivohuone
1839 Kaisaniemen puistoravintola

1835 Nikolai  Sinebrychoffin puutarha
- yleisöllä on aluksi tiettyinä viikonpäivinä vapaa pääsy1

Maalauksessa Esplanadin kappeli, 
maalaus Aukusti Uotila 1885. 

Valokuvassa Kaivopuiston lammikko 
ja miesten kilpasoutujoukkue venees-
sään 1870-1879. Kuva HKM. 

Kansanpuistot: anniskeluyhtiö  
perustamassa yhteistä hyvää

- Helsingin anniskeluyhtiö toimii eri-
koisasemassa kaupungin viranomaisten 
kanssa ja yhtiön voitto käytetään yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin, kuten Seura-
saaren ja Korkeasaaren kansanpuistojen 
rakentamiseen7

- 1883 Korkeasaari siirtyy 1873 perus-
tetulle Helsingin anniskeluyhtiölle ja 
kansanpuiston suunnittelu aloitetaan7

- Korkeasaareen päätetään rakentaa 
kaupunginpuutarhuri L.A. Jernströmin 
suorittaman arvioinnin jälkeen hirsinen 
ravintola, uimahuone, näköalapaikko-
jen paviljonkeja, höyrylaivoille soveltu-
va laituri, käymälä, sekä yleissuunnitel-
ma tieverkostosta ja kaunistustöistä7

- puistoon tuodaan mm. haukkoja, ja 
sittemmin syntyy ajatus eläintarhasta,  
mikä perustetaan 1889 kansanpuiston 
yhteyteen7

- 1889 Seurasaari vuokrataan anniske-
luyhtiölle kansanpuistoksi ja sinne ra-
kennetaan mm. odotushuone, ravinto-
la, metsänvartijan rakennus, tanssilava, 
käymälä, venelaitureita ja kaivoja

- kansanpuistojen toiminta-aatteena on 
kasvattava ja tervehenkinen vapaa-ajan-
vietto7

- kieltolain myötä 1918 anniskeluyhtiö 
luopuu Seurasaaren ja Korkeasaaren 
kansanpuistojen hoidosta ja hallinnasta7

- kansanpuistojen taru ei lopu kieltola-
kiin vaan kaupunki perustaa niitä muun 
muassa Mustikkamaalle, Lauttasaareen, 
Kivinokalle, Tullisaareen ja Laajasaloon 
1950-luvulle saakka6

- 1897 Svante Olsson laatii Eläintarhan 
alueelle maisematyylisen kansanpuisto-
ehdotuksen yhdessä puistotoimen kans-
sa liittäen Eläintarhan, Kaisaniemen, 
Hesperian, Hakasalmen puistot yhte-
näiseksi puistovyöhykkeeksi1: suunni-
telma on aikaansa edellä jopa muuhun 
Eurooppaan verrattuna6

- Bertel Jung liittää nämä suunnitelmat 
lähes sellaisenaan 1914 Keskuspuis-
tosuunnitelmaansa, lisäten vain kaa-
vallisen vihervyöhykkeen Eläintarhasta 
kaupungin rajalle6

1 Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puu-
tarhataide. Helsinki : Viherympäristöliitto/ Puutarhataiteen seura.
2 Häyrynen, M. (1994): Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsin-
gin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle. 
Entisaikain Helsinki XIV. Helsinki: Helsinki-Seura,
3 Merivuori, T. (1984). Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa: 
Osa 1. Helsinki: Suomen maisema-arkkitehdit.

4 Schalin, M. (2005) Puutarhat, puistokadut ja istutukset Suomalaisen 
kaupunkipuiston vaiheita teoksessa Puistot ja puutarhat. Suomen Ko-
tiseutuliitto. 
5 Lemstöm, J. (1994) / TKK: Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha. 
Lisensiaattityö. TKK, arkkitehtiosasto
6 Häyrynen, M. (2015) sähköpostikeskustelu. 

HELSINGIN PUISTOKULTTUURIA ERI AIKAKAUSINA: 1.1 AIKAJANA

19

1875 Kunnallisuudistus
- Helsinkiä hallitsee eniten kunnallisveroa maksa-
vat suurituloiset yrittäjät ja virkamiehet, kaupun-
kia kehitetään liike-elämän ehdoilla ja kaupunki-
kuvalliset kysymykset painottuvat edustavuus- ja 
makukysymyksiin1

1876 Suomen ensimmäinen messutapahtuma 
”Teollisuusnäyttely” kesällä Kaivopuistossa6

1886 Kunnallinen puistopolitiikka
- rakentamisen maa-alan laajeneminen ja li-
sääntynyt tehokkuus, sekä teollistumisen myö-
tä kasvanut työläisväestön määrä vaikuttavat 
kunnallisen puistopolitiikan käynnistymiseen1

- Kaivopuiston rappiotila yksityisissä käsissä 
alkaa askarruttaa ja osa Kaivopuistosta lunaste-
taan julkiseksi puistoksi1

- ensimmäiseksi kaupunginpuutarhuriksi va-
litaan Svante Olsson (1889), joka vastaa lähes 
yksin puistojen suunnittelusta ja toteutuksesta1

- puistojen rahoituksen vaihdellessa jyrkästi 
kaupungin taloudellisen tilanteen mukaan1

Laululavat

- 1887 Helsingin Kappelin eteen ra-
kennetaan simpukankuoren muotoinen 
Kappelin soittolava8

Kuvassa Kappelin soittolava 1910. Kuva 
HKM. Timiriasew. I.

Paviljongit puistoihin

- pienet kioskit, kahvilat ja ravinto-
lat ovat yleisimpiä puistorakennuksia 
1800-luvun kaupunkipuistoissa9

- 1838 perustetaan Ravintola Kaivo-
huone ja 1839 Kaisaniemen puistora-
vintola

- puistoihin rakennetaan myös keila-
rata-paviljonkeja mm. Hesperian puis-
toon, Kaivopuistoon ja Kaisaniemen 
puistoon

- Esplanadille rakennetaan 1840 Kap-
pelin myyntikoju, jonka tilalle rakenne-
taan ravintola Kappeli 186710

- Esplanadille rakennetaan vuosina 
1893 ja 1909 koristeelliset puurakentei-
set kioskit10

Tivoliteatterit puistoihin

- Esplanadin puisto uusine teatterei-
neen tajoaa 1830-luvulla puitteet por-
variston tärkeille seurustelumuodoille, 
promenadille ja teatterivierailuille11

- Helsingin Töölöön perustetaan tivoli-
teatteri 1850 ja Kaivopuistoon seuraava 
1858

- teatterin esityksiin kuuluu mm. tans-
sia, voimistelua ja koomista pantomii-
mia4

- Kaivopuiston tivoliteatterin laajene-
misen yhteydessä sitä aletaan kutsua 
puistoteatteriksi4

”Maisemapuistokausi”
 
- 1980-luvulla puistosuunnittelun en-
simmäisessä vaiheessa painotetaan es-
teettis-maisemallisia näkökohtia ja tätä 
vaihetta kutsutaan myöhemmin ”mai-
semapuistokaudeksi”1

- kaudella uudistetaan miltei kaikki 
Helsingin keskustapuistot ja -puistikot 
yhdenmukaisesti ruotsalaisia ja man-
nermaisia tyyliesikuvia noudattaen1

- Tähtitorninvuoren puisto on ensim-
mäinen puhtaasti kunnallinen hanke, 
jonka lisärahoitus rahoitetaan poikke-
uksellisesti alkoholin myyntituloilla12

Laajamittainen
puistojärjestelmä

- ensimmäisen asemakaava-arkkitehdin,
Bertel Jungin aikana puistot valjaste-
taan yksiselitteisesti kasvattavan leikin 
ja urheilun areenoiksi, ja niiden kykyyn 
ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia us-
kotaan lujasti1

- puistotoimi siirretään rakennuskont-
torin alaisuudesta omaan luottamuseli-
meensä, puutarhalautakunnan valvon-
taan 18991

- aletaan puhua laaja-alaisesta vihera-
luepolitiikasta postimerkkipuistojen 
muodostamien erillisten suunnitelmien 
sijaan 1

- puistotoimen kilpailijaksi tulee Hel-
singin kaupunginasemakaavatoimisto, 
jolle siirtyy aloite kaupunginsuunnitte-
luasioissa1

Kuvissa suosittuja talviurheilumuotoja: 
1920-1939 vuosilta hiihtoa ja luistelua 
1890. Kuvat HKM, Havas, K. ja Ståhlberg, 
K. E.

7 Knapas, M. T. (2001), Korkeasaari ja Seurasaari, Helsingin ensim-
mäiset kansanpuistot, kirjassa Hortus Fennicus.
8 Ravintola Kappelin Internet-sivusto.
9 Donner, J. (2005) Koskipuiston ja kirjastonpuiston historiallinen 
selvitys. Tampereen kaupunki: Vihersuunnittelu
10 www.vihreatsylit.fi

11 Schalin, M. (2001) Esplanadi - pysyvä ja muuttuva, kirjassa Hortus 
Fennicus.
12 Häyrynen, M. (1999) Tähtitorninvuoren maiseman historiaa. No-
kea ja pilvenhattaroita, helsinkiläisten ypmäristö 1900-luvun vaih-
teessa. Toim. Laakkonen, S. ja muut. Narinkka 1999. HKM.

1 Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puu-
tarhataide. Helsinki : Viherympäristöliitto/ Puutarhataiteen seura.
2 Häyrynen, M. (1994): Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsin-
gin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle. 
Entisaikain Helsinki XIV. Helsinki: Helsinki-Seura,
3 Merivuori, T. (1984). Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa: 
Osa 1. Helsinki: Suomen maisema-arkkitehdit.

4 Schalin, M. (2005) Puutarhat, puistokadut ja istutukset Suomalaisen 
kaupunkipuiston vaiheita teoksessa Puistot ja puutarhat. Suomen Ko-
tiseutuliitto. 
5 Lemstöm, J. (1994) / TKK: Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha. 
Lisensiaattityö. TKK, arkkitehtiosasto
6 Häyrynen, M. (2015) sähköpostikeskustelu. 
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1800-luku

Herra Borgstöm perustamassa 
Helsingin ensimmäisiä puistoja

- Kaivopuisto saa alkunsa tupakka-
tehtailija Henrik Borgstömin 1834 
perustaman Ulriikaporin kylpylä- 
ja kaivohuoneyhtiöstä1

- Kaivopuiston kylpylä rakenne-
taan kaupungin vuokraamalle ton-
tille ja  kylpylän ympäristö muoka-
taan puistoksi terveellistä kävelyä ja 
meri-ilman nauttimista varten1

-1851 Borgström perustaa Töölön 
puistoyhtiön ja avaa kylpyläpuis-
ton nykyisessä Eläintarhassa sijain-
neen terveyslähteen ympärille1

- Helsinki-Hämeenlinna -junara-
ta 1859-1860 halkaisee puiston 
ja pilaa lähteen, jolloin Borgstöm 
jatkaa alueen kehittämistä kansan-
puistona1

- osa alueesta palstoitetaan huvila-
tonteiksi 1865, (nykyiset Linnun-
lahden huvilat) ja puiston itä-osaan 
perustetaan 1870 Alphyddan-ra-
vintola1

Varhaisia puistoja
- aluksi puistoja perustetaan ensin 
valtiovallan aloitteesta kaavoituk-
sen välityksellä, sitten yksityisten 
varakkaiden ihmisten harjoitta-
mana filantropiana tai liiketoi-
mintana1

- asemakaavaan perustuneet Esp-
lanadi ja ”Seurustelupuutarha” 
Boijen tai Edbomin puutarhaan 
(myöhemmin tunnettu Kaisanie-
men puistona) perustetaan1 

- yksityisiä puutarhoja ja puistoja 
aletaan lunastaa kaupunkien hal-
tuun, ja on myös paljon tapauksia 
missä yksityishenkilöt tai yhteisöt 
joko avaavat puutarhojaan julki-
siksi puistoiksi,3 tai käynnistivät 
rakentamisen vuokraamalleen 
tontille4

- Catharina Wahllund perustaa 
Boijen puutarhaan puistoravin-
tolan, josta tulee suosittu yliopis-
tolaisten keskuudessa ja ravinto-
lasta muodostuu erottamaton osa 
1800-luvun kansallisen sivisty-
neistön ja suomalaisuusliikkeen 
historiaa5

- ainakin Kaivopuisto, Töölön 
puisto, Alppiravintolan ympäristö 
ja Hesperia perustetaan vuokraso-
pimuksilla kaupungin maille1

- 1800-luvun edustusviheralueet 
ovat edustavia paperilla, mutta 
niitä ei juuri hoideta: kaupunkilai-
setkin tyytyvät aluksi vähään, sillä 
vertailukohtia ei juuri ole (paitsi 
kartanopuistot)6

1812 Pääkaupunkiin edustusviheralueita 
ja säännöllinen ruutukaava
- Helsingin varhaisin kehitysvaihe sijoittuu 
J.A Ehrenströimn jälleenrakennusasemakaa-
vaa seuranneelle ajanjaksolle 1812: pääkau-
punkiaseman ja uudelleenkaavoituksen myö-
tä sille muodostuu säännöllinen ruutukaava1

- hallintokeskuksen tarkoitustaan varten 
muodostetut julkiset viheralueet ovat tarpeen 
sekä edustuksellisista että virkistyssyistä2

Esplanadi ja Kaisaniemen ”yleinen” tai 
”seurustelupuutarha” esiintyvät asemakaavassa

1827 Turun suurpalo
- kaupungit istuttavat 
puita järjestelmälli-
sesti paloturvallisuu-
den lähtökohdista

- kaupungeista erot-
tuu palokujin varus-
tettuja tontteja lehti-
puuistutuksin

1840-1850 Kaivopuiston kylpylän loistoaika
- Pietarin seurapiirit lomailevat Hel-
singissä matkustuskiellon aikana: kyl-
pylähankkeen toteuttaminen vaati ym-
päristön uudistamista hienostomaun 
mukaiseksi ja puiston luomiseen uhra-
taan  suurempia voimavaroja kuin min-
kään muun saman ajan helsinkiläisen 
puistoalueen rakentamiseen1

1858 Kaivopuistoon Puistoteatteri
- Kaivopuiston ravintoloitsija raken-
nuttaa Puistoteatterin alueen pohjois-
reunalle: teatteria laajennetaan 1863, se 
vetää 510 katsojaa ja se puretaan 18746

1838 Ravintola Kaivohuone
1839 Kaisaniemen puistoravintola

1835 Nikolai  Sinebrychoffin puutarha
- yleisöllä on aluksi tiettyinä viikonpäivinä vapaa pääsy1

Maalauksessa Esplanadin kappeli, 
maalaus Aukusti Uotila 1885. 

Valokuvassa Kaivopuiston lammikko 
ja miesten kilpasoutujoukkue venees-
sään 1870-1879. Kuva HKM. 

Kansanpuistot: anniskeluyhtiö  
perustamassa yhteistä hyvää

- Helsingin anniskeluyhtiö toimii eri-
koisasemassa kaupungin viranomaisten 
kanssa ja yhtiön voitto käytetään yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin, kuten Seura-
saaren ja Korkeasaaren kansanpuistojen 
rakentamiseen7

- 1883 Korkeasaari siirtyy 1873 perus-
tetulle Helsingin anniskeluyhtiölle ja 
kansanpuiston suunnittelu aloitetaan7

- Korkeasaareen päätetään rakentaa 
kaupunginpuutarhuri L.A. Jernströmin 
suorittaman arvioinnin jälkeen hirsinen 
ravintola, uimahuone, näköalapaikko-
jen paviljonkeja, höyrylaivoille soveltu-
va laituri, käymälä, sekä yleissuunnitel-
ma tieverkostosta ja kaunistustöistä7

- puistoon tuodaan mm. haukkoja, ja 
sittemmin syntyy ajatus eläintarhasta,  
mikä perustetaan 1889 kansanpuiston 
yhteyteen7

- 1889 Seurasaari vuokrataan anniske-
luyhtiölle kansanpuistoksi ja sinne ra-
kennetaan mm. odotushuone, ravinto-
la, metsänvartijan rakennus, tanssilava, 
käymälä, venelaitureita ja kaivoja

- kansanpuistojen toiminta-aatteena on 
kasvattava ja tervehenkinen vapaa-ajan-
vietto7

- kieltolain myötä 1918 anniskeluyhtiö 
luopuu Seurasaaren ja Korkeasaaren 
kansanpuistojen hoidosta ja hallinnasta7

- kansanpuistojen taru ei lopu kieltola-
kiin vaan kaupunki perustaa niitä muun 
muassa Mustikkamaalle, Lauttasaareen, 
Kivinokalle, Tullisaareen ja Laajasaloon 
1950-luvulle saakka6

- 1897 Svante Olsson laatii Eläintarhan 
alueelle maisematyylisen kansanpuisto-
ehdotuksen yhdessä puistotoimen kans-
sa liittäen Eläintarhan, Kaisaniemen, 
Hesperian, Hakasalmen puistot yhte-
näiseksi puistovyöhykkeeksi1: suunni-
telma on aikaansa edellä jopa muuhun 
Eurooppaan verrattuna6

- Bertel Jung liittää nämä suunnitelmat 
lähes sellaisenaan 1914 Keskuspuis-
tosuunnitelmaansa, lisäten vain kaa-
vallisen vihervyöhykkeen Eläintarhasta 
kaupungin rajalle6

1 Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puu-
tarhataide. Helsinki : Viherympäristöliitto/ Puutarhataiteen seura.
2 Häyrynen, M. (1994): Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsin-
gin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle. 
Entisaikain Helsinki XIV. Helsinki: Helsinki-Seura,
3 Merivuori, T. (1984). Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa: 
Osa 1. Helsinki: Suomen maisema-arkkitehdit.

4 Schalin, M. (2005) Puutarhat, puistokadut ja istutukset Suomalaisen 
kaupunkipuiston vaiheita teoksessa Puistot ja puutarhat. Suomen Ko-
tiseutuliitto. 
5 Lemstöm, J. (1994) / TKK: Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha. 
Lisensiaattityö. TKK, arkkitehtiosasto
6 Häyrynen, M. (2015) sähköpostikeskustelu. 
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1875 Kunnallisuudistus
- Helsinkiä hallitsee eniten kunnallisveroa maksa-
vat suurituloiset yrittäjät ja virkamiehet, kaupun-
kia kehitetään liike-elämän ehdoilla ja kaupunki-
kuvalliset kysymykset painottuvat edustavuus- ja 
makukysymyksiin1

1876 Suomen ensimmäinen messutapahtuma 
”Teollisuusnäyttely” kesällä Kaivopuistossa6

1886 Kunnallinen puistopolitiikka
- rakentamisen maa-alan laajeneminen ja li-
sääntynyt tehokkuus, sekä teollistumisen myö-
tä kasvanut työläisväestön määrä vaikuttavat 
kunnallisen puistopolitiikan käynnistymiseen1

- Kaivopuiston rappiotila yksityisissä käsissä 
alkaa askarruttaa ja osa Kaivopuistosta lunaste-
taan julkiseksi puistoksi1

- ensimmäiseksi kaupunginpuutarhuriksi va-
litaan Svante Olsson (1889), joka vastaa lähes 
yksin puistojen suunnittelusta ja toteutuksesta1

- puistojen rahoituksen vaihdellessa jyrkästi 
kaupungin taloudellisen tilanteen mukaan1

Laululavat

- 1887 Helsingin Kappelin eteen ra-
kennetaan simpukankuoren muotoinen 
Kappelin soittolava8

Kuvassa Kappelin soittolava 1910. Kuva 
HKM. Timiriasew. I.

Paviljongit puistoihin

- pienet kioskit, kahvilat ja ravinto-
lat ovat yleisimpiä puistorakennuksia 
1800-luvun kaupunkipuistoissa9

- 1838 perustetaan Ravintola Kaivo-
huone ja 1839 Kaisaniemen puistora-
vintola

- puistoihin rakennetaan myös keila-
rata-paviljonkeja mm. Hesperian puis-
toon, Kaivopuistoon ja Kaisaniemen 
puistoon

- Esplanadille rakennetaan 1840 Kap-
pelin myyntikoju, jonka tilalle rakenne-
taan ravintola Kappeli 186710

- Esplanadille rakennetaan vuosina 
1893 ja 1909 koristeelliset puurakentei-
set kioskit10

Tivoliteatterit puistoihin

- Esplanadin puisto uusine teatterei-
neen tajoaa 1830-luvulla puitteet por-
variston tärkeille seurustelumuodoille, 
promenadille ja teatterivierailuille11

- Helsingin Töölöön perustetaan tivoli-
teatteri 1850 ja Kaivopuistoon seuraava 
1858

- teatterin esityksiin kuuluu mm. tans-
sia, voimistelua ja koomista pantomii-
mia4

- Kaivopuiston tivoliteatterin laajene-
misen yhteydessä sitä aletaan kutsua 
puistoteatteriksi4

”Maisemapuistokausi”
 
- 1980-luvulla puistosuunnittelun en-
simmäisessä vaiheessa painotetaan es-
teettis-maisemallisia näkökohtia ja tätä 
vaihetta kutsutaan myöhemmin ”mai-
semapuistokaudeksi”1

- kaudella uudistetaan miltei kaikki 
Helsingin keskustapuistot ja -puistikot 
yhdenmukaisesti ruotsalaisia ja man-
nermaisia tyyliesikuvia noudattaen1

- Tähtitorninvuoren puisto on ensim-
mäinen puhtaasti kunnallinen hanke, 
jonka lisärahoitus rahoitetaan poikke-
uksellisesti alkoholin myyntituloilla12

Laajamittainen
puistojärjestelmä

- ensimmäisen asemakaava-arkkitehdin,
Bertel Jungin aikana puistot valjaste-
taan yksiselitteisesti kasvattavan leikin 
ja urheilun areenoiksi, ja niiden kykyyn 
ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia us-
kotaan lujasti1

- puistotoimi siirretään rakennuskont-
torin alaisuudesta omaan luottamuseli-
meensä, puutarhalautakunnan valvon-
taan 18991

- aletaan puhua laaja-alaisesta vihera-
luepolitiikasta postimerkkipuistojen 
muodostamien erillisten suunnitelmien 
sijaan 1

- puistotoimen kilpailijaksi tulee Hel-
singin kaupunginasemakaavatoimisto, 
jolle siirtyy aloite kaupunginsuunnitte-
luasioissa1

Kuvissa suosittuja talviurheilumuotoja: 
1920-1939 vuosilta hiihtoa ja luistelua 
1890. Kuvat HKM, Havas, K. ja Ståhlberg, 
K. E.

7 Knapas, M. T. (2001), Korkeasaari ja Seurasaari, Helsingin ensim-
mäiset kansanpuistot, kirjassa Hortus Fennicus.
8 Ravintola Kappelin Internet-sivusto.
9 Donner, J. (2005) Koskipuiston ja kirjastonpuiston historiallinen 
selvitys. Tampereen kaupunki: Vihersuunnittelu
10 www.vihreatsylit.fi

11 Schalin, M. (2001) Esplanadi - pysyvä ja muuttuva, kirjassa Hortus 
Fennicus.
12 Häyrynen, M. (1999) Tähtitorninvuoren maiseman historiaa. No-
kea ja pilvenhattaroita, helsinkiläisten ypmäristö 1900-luvun vaih-
teessa. Toim. Laakkonen, S. ja muut. Narinkka 1999. HKM.
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1900-luvun alun reformistiset tavoitteet
 
- suunnittelussa vallitsee ylhäältä sosiaa-
lipoliittisesti suuntautunut urheilu- ja 
leikkipainotteinen toimintoajattelu1

- puistot hahmottuvat kaavallisina ele-
mentteinä, joiden avulla artikuloidaan 
kaupunkitilaa1

-vimeistään 1920-30-luvuilla aletaan 
tehdä järjestelmällisesti puistoja myös 
työläiskaupunginosiin ja Töölöön syn-
tyy uusi rantapuistovyöhyke2

Eläintarhan hanke: 
- eliitti ja nouseva keskiluokka vastakkain
- pääkaupungin kasvu on jo vuosisadan 
vaihteessa herättänyt ajatuksen suuresta 
puistoalueesta uusien kaupunginosien 
tuntumassa1

- vanha eliitti kaupunginpuutarhurin 
tukena ja nouseva keskiluokka tausta-
naan asemakaava-arkkitehti, laativat 
omat suunnitelmansa Eläintarhan puis-
toalueesta1

- vuonna 1911 Bertel Jung laatii refor-
mipuistoehdotuksen ja Svante Olsson 
maisemapuistoehdotuksen, ja lopulta 
valtuusto kallistuu Jungin työn kan-
nalle: suunnitelmat joutuivat kuitenkin 
1920-luvulla vastatuuleen pulavuosien 
ja maailmansodan hidastaessa puiston 
rakentamista1

1900-luku

1905 Suomen suurlakko ja sitä seuraavat ensimmäiset edus-
kuntavaalit
- uuden puistopolitiikan takana piilee sosialistisen työvä-
enliikkeen pelko, joka korostuu Suomessa suurlakon, sekä 
sitä seuranneiden ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen1

- puistoja suunnataan ainakin periaatteellisella tasolla lie-
vittämään työväen asuntokurjuutta ja täyttämään tämän 
lisääntyviä vapaa-ajanvieton tarpeita1

- työväki ei kuitenkaan itse pääse ilmaisemaan näitä tar-
peitaan, vaan ne määritellään kaupungin suunnitteluhal-
linnossa1

Sotavuodet
- sotien aikana ja pula-aikana puis-
tot toimivat myös perunapeltoina 
ja kasvimaina 

Kuvassa alla ensimmäisen maail-
mansodan aikaiset lanttuviljelmät 
Runebergin Esplanadilla 1918. 
Kuva HKM, Timiriasew I.

Keskellä kuvassa lapsia leikkimässä 
Runebergin Esplanadilla 1912. 
Kuva HKM, Timiriasew I.

Kuvassa alla pyykinkuivausta Kaar-
tinpuutarhassa (Tehtaanpuistossa) 
1907. Kuva HKM, Brander, S.  

Katu- ja kioskikaupan ohjeet

- 1919 otetaan käyttöön määräykset, 
joiden mukaan myynti saa tapahtua 
vain siisteistä, nelipyöräisistä kärryistä, 
minkä paikan ja piirustukset rahatoi-
mikamari on hyväksynyt ja määrännyt4

- määräyksillä pyritään estämään ala-
ikäisen työvoiman käyttäminen katu-
kaupassa, kuin myös kioskien liiallinen 
leviäminen4

- vuonna 1925 määritellään kioskipai-
kan rakennuksen ohjeet: lattiapinta-ala  
voi olla enintään 4m2 ja  korkeus 2.2m4

- ennen toista maailmansotaa katu-
myynti on kasvanut niin laajaksi, että 
Helsingin kaupungilla on parhaimmil-
laan vuokralla vuosittain noin. 40 mak-
karakioskia, 44 virvoitusjuomakioskia, 
5 hedelmien myyntipaikkaa ja noin 30 
jäätelökioskia4

Pulakauden jälkeinen muotopuutarhatyyli

- 1920-luvulla suursotaa ja kansalaisso-
taa seuranneen pulakauden päätyttyä 
reformipuistohankkeita jatketaan siitä 
mihin ne olivat sodan syttyessä jääneet1

Urheilun suosio kasvaa

- 1920- luvulta lähtien isoihin kaupun-
keihin aletaan perustaa talkootöin ur-
heilukenttiä, kuin myös maaseuduille 
suojeluskuntajärjestön, raittius- ja työ-
väenyhdistysten, sekä vapaapalokuntien 
toimesta4

- urheilun merkityksen kasvaminen 
huipentuu 1929 päätökseen rakentaa 
Eläintarhaan olympiastadion1

1930  Hietarannan paviljonki

Puistovahdit yleistyvät
- Helsingin puistoissa liikkuu 
piireittäin puistovahteja, joiden 
tehtävänä on valvoa istutusten 
lisäksi muun muassa keinu-
jen käyttämistä ja he vastaavat 
myös niiden kunnossapidosta3

Kuvassa yllä puistovahti Pavel 
Adrejeff Hait (k. 1915) Rune-
bergin patsaalla 1908. Kuva 
HKM.

1Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puutarhataide. Helsinki : 
Viherympäristöliitto/ Puutarhataiteen seura. 
2 
3 Liski, M. Alapeteri, N. Ruoff, E. (2006)Hesperian Esplanadi Puistohistoriallinen selvitys. 
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja, 2006:10
4Mäkinen, A. (2003) Kioski, kipari, kiska, snagari: Helsingin kioskeja 1800- ja 1900-lu-
vulla. Helsinki: HKM.
5 Schalin, M. (2005) Puutarhat, puistokadut ja istutukset Suomalaisen kaupunkipuiston 

vaiheita teoksessa Puistot ja puutarhat. Suomen Kotiseutuliitto. 
6 Valli, S. (1988) 100 Vuotta lasten päivähoitoa Helsingissä. Helsingin kaupunki.
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Lähiympäristösuunnitelmia

- lähiympäristösuunnitelmat alkavat 
yleistyä omakotitalojen ja huviloiden 
ohella myös kerrostaloalueille ja kau-
punkipihoille: leikki-, urheilu- ja peli-
kenttiä, puistoja, puistikoita, uimaran-
toja, siirtolapuutarhoja, puistometsiä

- puistojen käyttö alkaa asteittain vapaa-
muotoistua1

- olympiakisoihin valmistautuva kau-
punki toteuttaa Olympiastadionin, 
Tennispalatsin, Messuhallin, Uimas-
tadionin, Ruskeasuon ratsastushallin, 
Velodromin ja Soutustadionin, mutta 
sodan syttyminen ja kisojen peruutta-
minen tuo rakennukset helsinkiläisten 
käyttöön

- lamasta selvinnyt Helsinki muuttuu 
vähitellen väljästä ja vehreästä empire-
kaupungista tiiviiksi, korkeiden kivita-
lojen kaupungiksi1

- keskustojen kovat rakentamispaineet 
ja kasvava auto- ja raideliikenne tuhoaa 
keskustan välittömän yhteyden ranta-
puistoihin: muuttuneissa olosuhteissa 
vanhat, puistojen kukoistusvaiheesta 
säilyneet puistopaviljongit, soittolavat, 
keilaradat ja ravintolat joutuvat usein 
väistymään5

- ennen toista maailmansotaa puisto-
toimi on vakiinnuttanut asemansa pää-
kaupungin kunnallishallinnon osana 
tilapäisistä kriisiajoista huolimatta1

- pääkaupunkilaispuistot nousevat ylei-
sen arvostuksen kohteiksi ja tärkeiksi 
elementeiksi kaupunkikuvaan, vaikka 
puistoja ajavat ja suunnitelevat  poliitti-
set ja kilpailevat ammattiryhmät1

1930-luku

1932 Puistoille lakiin perustuva ase-
ma yhdessä katujen ja muiden yleis-
ten alueiden kanssa 
“Asemakaava on laadittava vallit-
sevien luonnonsuhteiden ja paikal-
listen olosuhteiden mukaan sekä 
sillä tavoin, että alue tulee sopivasti 
käytetyksi ja että yhtenäistä ja hyvää 
rakennustapaa edistetään. 

—  Asemakaavaa muodosteltaessa 
on kauneusarvoja ja kulttuurimuis-
tomerkkejä sekä miellyttäviä maise-
makuvia suojeltava ja säilytettävä. 

—  Erityisesti on katsottava, että 
puistoja ja muita yleisiä istutuksia 
sekä leikki- ja urheilupaikkoja jär-
jestetään riittävästi kaupungin eri 
osiin ja ettei näihin tarkoituksiin jo 
aikaisemmin varattua alaa ilman 
pakottavia syitä supisteta.“ (Asema-
kaavalaki vuodelta 1932, 2 §)

Sotien jälkeinen jälleenrakentaminen
- viimeistään toisen maailmansodan jäl-
keen puistojen toteutus standardisoituu 
ja muotokieli pelkistyy1

- sotien jälkeen puistotoimessa ja puis-
tojen jälleenrakentamisessa vaikuttaa 
arvostettu Bengt M. Schalin, jonka kä-
denjälki näkyy Helsingin puistomaise-
missa ja yleisissä istutuksissa1

-  Helsinkiin tavoitellaan Tukholman 
kaltaista korkeatasoista puistokulttuu-
ria, jonka johdosta yleiset istutukset 
nousivat tärkeälle sijalle ensimmäisissä 
aluerakentamiskohteissa Olympiakyläs-
tä Tapiolaan1

Puistotädit yleistyvät 

- työvalmiusnaiset aloittavat puistotäti-
toiminnan 1940-luvulla pienten lasten 
hoitopaikkojen vähäisyyden vuoksi6

- puistotätien toiminta otetaan lasten-
tarhain johtokunnan valvontaan vuon-
na 1951, mutta se jää edelleen yksityis-
ten henkilöiden yrittäjyyden varaan6

1951 Sibeliusviikot
- Helsingin juhlaviikkoja 
edeltävä festivaali

1952 Olympialaiset

1950-luku

1952 Olympialaiset muokkaavat
puistoja ja kaupunkikuvaa

- kioskien, kahviloiden ja käymälöiden 
lukumäärä nousee katukuvassa ja puis-
toissa,4 yllä kuvassa olympialaisia varten 
perustettu kahvila Ursula. 

- olympiakisat innostavat ihmisiä viettä-
mään vapaa-aikaa mm. uimastadionilla, 
ja koripallo yleistyy

- Coca cola tulee tunnetuksi Helsingin 
katukuvassa olympialaisten virallisena 
kisajuomana,  kuvassa yllä myyntipiste 
Hesperian puistossa 

Kuvat HKM, Olympia-kuva Oy, 1952. 

1932 - 1963 Eläintarhan ajot
- Töölönlahden tuntumassa ale-
taan järjestää Eläintarhan ajoina 
tunnettua auto- ja moottoripyö-
räkilpailua

Kuvassa kilpailijoita, toimitsijoita 
ja yleisöä Kaupungin puutarhan 
edessä, nykyisen Hammarskjöldin-
tien kohdalla 1952. Kuva HKM,  
Kannisto V. 

1940 Tippaustoimisto 
oy tukemaan urheilu-
kenttärakentamista
- Veikkaustoimisto 
oy:n edeltäjä, Tip-
paustoimisto Oy 
perustetaan 1940, 
jonka johdosta voi-
daan tukea urheilu-
kenttärakentamista4

1946 Kuntaliitos
- kuntaliitoksen jälkeen viheralueet nähdään 
elimellisenä osana kaavasuunnittelua (Meur-
manin hengessä) ja uusille alueille tehdään 
puistoja, tai hyödynnettiin vanhoja puutar-
ha-alueita6

- nykyiset vihersormet luodaan Birger Bruni-
lan toimiessa asemakaava-arkkitehtina6
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Sotavuodet
- sotien aikana ja pula-aikana puis-
tot toimivat myös perunapeltoina 
ja kasvimaina 

Kuvassa alla ensimmäisen maail-
mansodan aikaiset lanttuviljelmät 
Runebergin Esplanadilla 1918. 
Kuva HKM, Timiriasew I.

Keskellä kuvassa lapsia leikkimässä 
Runebergin Esplanadilla 1912. 
Kuva HKM, Timiriasew I.

Kuvassa alla pyykinkuivausta Kaar-
tinpuutarhassa (Tehtaanpuistossa) 
1907. Kuva HKM, Brander, S.  

1Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puutarhataide. Helsinki : 
Viherympäristöliitto/ Puutarhataiteen seura. 
2 
3 Liski, M. Alapeteri, N. Ruoff, E. (2006)Hesperian Esplanadi Puistohistoriallinen selvitys. 
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja, 2006:10
4Mäkinen, A. (2003) Kioski, kipari, kiska, snagari: Helsingin kioskeja 1800- ja 1900-lu-
vulla. Helsinki: HKM.
5 Schalin, M. (2005) Puutarhat, puistokadut ja istutukset Suomalaisen kaupunkipuiston 
vaiheita teoksessa Puistot ja puutarhat. Suomen Kotiseutuliitto. 

6 Valli, S. (1988) 100 Vuotta lasten päivähoitoa Helsingissä. Helsingin kaupunki.



Lähiympäristösuunnitelmia

- lähiympäristösuunnitelmat alkavat 
yleistyä omakotitalojen ja huviloiden 
ohella myös kerrostaloalueille ja kau-
punkipihoille: leikki-, urheilu- ja peli-
kenttiä, puistoja, puistikoita, uimaran-
toja, siirtolapuutarhoja, puistometsiä

- puistojen käyttö alkaa asteittain vapaa-
muotoistua1

- olympiakisoihin valmistautuva kau-
punki toteuttaa Olympiastadionin, 
Tennispalatsin, Messuhallin, Uimas-
tadionin, Ruskeasuon ratsastushallin, 
Velodromin ja Soutustadionin, mutta 
sodan syttyminen ja kisojen peruutta-
minen tuo rakennukset helsinkiläisten 
käyttöön

- lamasta selvinnyt Helsinki muuttuu 
vähitellen väljästä ja vehreästä empire-
kaupungista tiiviiksi, korkeiden kivita-
lojen kaupungiksi1

- keskustojen kovat rakentamispaineet 
ja kasvava auto- ja raideliikenne tuhoaa 
keskustan välittömän yhteyden ranta-
puistoihin: muuttuneissa olosuhteissa 
vanhat, puistojen kukoistusvaiheesta 
säilyneet puistopaviljongit, soittolavat, 
keilaradat ja ravintolat joutuvat usein 
väistymään5

- ennen toista maailmansotaa puisto-
toimi on vakiinnuttanut asemansa pää-
kaupungin kunnallishallinnon osana 
tilapäisistä kriisiajoista huolimatta1

- pääkaupunkilaispuistot nousevat ylei-
sen arvostuksen kohteiksi ja tärkeiksi 
elementeiksi kaupunkikuvaan, vaikka 
puistoja ajavat ja suunnitelevat  poliitti-
set ja kilpailevat ammattiryhmät1

1930-luku

1932 Puistoille lakiin perustuva ase-
ma yhdessä katujen ja muiden yleis-
ten alueiden kanssa 
“Asemakaava on laadittava vallit-
sevien luonnonsuhteiden ja paikal-
listen olosuhteiden mukaan sekä 
sillä tavoin, että alue tulee sopivasti 
käytetyksi ja että yhtenäistä ja hyvää 
rakennustapaa edistetään. 

—  Asemakaavaa muodosteltaessa 
on kauneusarvoja ja kulttuurimuis-
tomerkkejä sekä miellyttäviä maise-
makuvia suojeltava ja säilytettävä. 

—  Erityisesti on katsottava, että 
puistoja ja muita yleisiä istutuksia 
sekä leikki- ja urheilupaikkoja jär-
jestetään riittävästi kaupungin eri 
osiin ja ettei näihin tarkoituksiin jo 
aikaisemmin varattua alaa ilman 
pakottavia syitä supisteta.“ (Asema-
kaavalaki vuodelta 1932, 2 §)

Sotien jälkeinen jälleenrakentaminen
- viimeistään toisen maailmansodan jäl-
keen puistojen toteutus standardisoituu 
ja muotokieli pelkistyy1

- sotien jälkeen puistotoimessa ja puis-
tojen jälleenrakentamisessa vaikuttaa 
arvostettu Bengt M. Schalin, jonka kä-
denjälki näkyy Helsingin puistomaise-
missa ja yleisissä istutuksissa1

-  Helsinkiin tavoitellaan Tukholman 
kaltaista korkeatasoista puistokulttuu-
ria, jonka johdosta yleiset istutukset 
nousivat tärkeälle sijalle ensimmäisissä 
aluerakentamiskohteissa Olympiakyläs-
tä Tapiolaan1

Puistotädit yleistyvät 

- työvalmiusnaiset aloittavat puistotäti-
toiminnan 1940-luvulla pienten lasten 
hoitopaikkojen vähäisyyden vuoksi6

- puistotätien toiminta otetaan lasten-
tarhain johtokunnan valvontaan vuon-
na 1951, mutta se jää edelleen yksityis-
ten henkilöiden yrittäjyyden varaan6

1951 Sibeliusviikot
- Helsingin juhlaviikkoja 
edeltävä festivaali

1952 Olympialaiset

1950-luku

1952 Olympialaiset muokkaavat
puistoja ja kaupunkikuvaa

- kioskien, kahviloiden ja käymälöiden 
lukumäärä nousee katukuvassa ja puis-
toissa,4 yllä kuvassa olympialaisia varten 
perustettu kahvila Ursula. 

- olympiakisat innostavat ihmisiä viettä-
mään vapaa-aikaa mm. uimastadionilla, 
ja koripallo yleistyy

- Coca cola tulee tunnetuksi Helsingin 
katukuvassa olympialaisten virallisena 
kisajuomana,  kuvassa yllä myyntipiste 
Hesperian puistossa 

Kuvat HKM, Olympia-kuva Oy, 1952. 

1932 - 1963 Eläintarhan ajot
- Töölönlahden tuntumassa ale-
taan järjestää Eläintarhan ajoina 
tunnettua auto- ja moottoripyö-
räkilpailua

Kuvassa kilpailijoita, toimitsijoita 
ja yleisöä Kaupungin puutarhan 
edessä, nykyisen Hammarskjöldin-
tien kohdalla 1952. Kuva HKM,  
Kannisto V. 

1940 Tippaustoimisto 
oy tukemaan urheilu-
kenttärakentamista
- Veikkaustoimisto 
oy:n edeltäjä, Tip-
paustoimisto Oy 
perustetaan 1940, 
jonka johdosta voi-
daan tukea urheilu-
kenttärakentamista4

1946 Kuntaliitos
- kuntaliitoksen jälkeen viheralueet nähdään 
elimellisenä osana kaavasuunnittelua (Meur-
manin hengessä) ja uusille alueille tehdään 
puistoja, tai hyödynnettiin vanhoja puutar-
ha-alueita6

- nykyiset vihersormet luodaan Birger Bruni-
lan toimiessa asemakaava-arkkitehtina6
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Puistosuhtautuminen murroksessa

- Helsingin puistoihin suhtautumisessa 
tapahtuu selvä käänne: toisaalta vapau-
dutaan vanhoista käyttörajoituksista, 
toisaalta puistojen hoito rationalisoi-
tuu ja niiden toiminnot alkavat eriytyä 
omiin standardimaisiin osastoihinsa1

- maaltamuutto ja teollistuminen li-
säävät asuntorakentamisen paineita ja 
eletään voimakkaan uudisrakentamisen 
aikaa, jossa hävitetään uuden alta pois 
vanhaa ja epäkäytännölliseksi luokitel-
tua rakennuskantaa 

- alkuperäisiin suunniteltuihin piirtei-
siin ei kiinnitetä huomiota: historial-
liset puistot asetetaan samalle viivalle 
muiden kanssa koirapuistoja tai leikki-
alueita suunniteltaessa1

- puistokeskustelu jatkuu taisteluna 
puistoja uhkaavia rakennus- tai tiehank-
keita vastaan ja vastarinnasta huolimat-
ta merkittäviä puistokohteita tuhoutuu, 
kuten Sinbebrykoffin vanha puutarha

- Helsingin puistovihreyttä esitellään 
keskeisenä identiteetin luojana puis-
tosuunnittelun perinteitä huomioimat-
ta1

Kaupunkiympäristö muuttuu

- syntyy metsäisiä lähiöalueita, joiden 
puistoja ei monesti pystytä toteutta-
maan samanaikaisesti asuntorakentami-
sen tahdissa, sillä niihin ei ole varaa2

- puistoihin rakennetaan omia osastoja 
tai niitä rakennetaan kokonaisiksi tee-
moiksi, kuten Alppiruusupuistoiksi, lii-
kennepuistoiksi tai perhepuistoiksi

- kaupunkiympäristöä alkaa leimata 
suunnittelemattomuus, joka näkyy 
mm. kaupunkien katu- ja puistokalus-
teiden muotoilussa3

- maisemasuunnittelu eriytyy omaksi 
suunnittelu- ja tutkimuskentäksi

1960-1970 luku

1968 Helsingin juhlaviikot
- Sibelius-viikkojen nimi muuttuu 
ja ohjelmisto laajenee 

1967 Sibelius-monumentti

1976 Sirkus Finlandia kiertämään 
puistojen kenttiä

1977 Cafe Piritta avaa Tokoinrannassa

1978 ”Kaivopuiston kansanjuhla” 
- Kaivopuistossa järjestetään il-
maiskonsertteja

- samoihin aikoihin perustetaan 
ELMU, elävän musiikin yhdis-
tys, jonka tarkoituksena on pelas-
taa helsinkiläinen musiikkielämä

- ELMUN tukikohdaksi valla-
taan Ruoholahden vanha maali-
varasto, jota kutsutaan ” Lepak-
koluolaksi” 

Kuvassa alla Kalevala -yhtye esiin-
tyy ulkoilmakonsertissa Kaivopuis-
tossa 1970-1973. Kuva HKM,  
Alanco, J. 

1970 Ensimmäiset festarit
- ensimmäinen ulkoilma-
festivaali järjestetään Turus-
sa Saaronniemen leirintä-
alueella 21. 23.8.1970

Puistojen modernit toiminnot
- puistoihin rakennetaan ulkomaa-
laisia esimerkkejä seuraten moder-
neja toimintoja, kuten kahluualtaita 
ja ulkoshakkipelejä

Kuvassa yllä Pohjois-Haagan Ida 
Aalbergin tien leikkipuisto pyöreine 
kahluualtaineen 1971. Kuva HKM,  
Grunberg, C.

Kuvassa keskellä puistoshakin pelaa-
jia Hesperian puistossa 1982. Kuva 
HKM,  Alanco, J.

Kuvassa alla äiti ja lapsia Hietanie-
men uimarannalla, taustalla vesi-
karuselli 1960. Kuva HKM, Volker 
von, B.

1970- luvulla Josafatin puistoliike
- Kallion Josafatin kalliot ovat vaarassa 
joutua dynamiitin murskaamaksi, kun 
alueelle suunnitellaan 70-luvulla asun-
toja

- asukkaat perustavat puistoliikkeen, 
joka järjestää alueella talkoita, mielen-
osoituksia ja konserttia, ja joka lopulta 
estää rakennushankkeen4

Sinebrychoffin puistoa havitellaan 
tonttimaaksi
- asukkaiden aktiivisuus estää hankkeen  
ja uudisrakennukset rakennetaan taa-
emmaksi puiston laidalle4

Talkoovoimin leikkipuistoja
Kuvvassa miehet rakentavat tal-
kootyönä portaita lasten kiipeily-
telineeseen lasten leikkipuistossa 
Itä-Pasilassa 1978. Kuva HKM,  
Ahola, H.

Hiljaiset keskustat eloon

-  keskustat ovat kontto-
risoituneet ja iltaisin kuol-
leet, korttelipihat ikäviä ja 
täynnä autoja

- pian tavoitteiksi asete-
taan asutettu keskusta, 
viihtyisät pihat ja raken-
nuskannan tehokas käyttö 
ullakkorakentamisineen

- ministeriö ohjaa asunto-
rakentamista ja pihoille pi-
tää rakentaa leikkipaikat, 
hiekkalaatikot ja keinut ja 
jokainen asuinalue tarvit-
see leikkipuistot2

1980-luku

1 Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puutarhataide. 
2 Uusitalo, M. (2011) Tavoitteena kaupunkiympäristön korkea laatu - miten se tehdään, 
Kaupunkimuotoilu : kaupunkiympäristön suunnittelun kolme vuosikymmentä (toim. 
Junttila, U.)
3 Katu- ja puisto-osaston hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaoh-
jeet, 2008. Helsingin kaupungin rakennusvirasto
4 Helsingin kaupungin puistojen Internet-sivut. Lähde: ww.vihreatsylit.fi

5 Kervanto Nevanlinna, A. (2012): Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010. Otava.
6 Mustonen, P. (2014) Jäljittelijästä esikuvaksi - Helsingin kaupunkikulttuurin aktiiviset 
vuosikymmenet, Helsingin kaupungin verkkolehti Kvartti. Julkaistu 5.5.2014.

HELSINGIN PUISTOKULTTUURIA ERI AIKAKAUSINA: 1.1 AIKAJANA

1999 
ensimmäinen 
City-WC 
Esplanadille4

1993 Oopperatalo ja sen 
edustan amfiteatteri 
rakennetaan Töölönlahdelle

1999 Töölönlahden valaistus uusittiin Helsingin kulttuuripää-
kaupungin juhlavuotta varten4

1987 graffitin 
Suomenmestaruuskilpailu

Säännösten ja 
määräysten vuosikymmen 

- viheralueiden valtakunnallinen hoito-
luokitus ja viheraluejärjestelmä otetaan 
käyttöön ohjaamaan kestävää, moni-
puolista ja monimuotoista viherverkon 
ylläpitoa

- monet peruskorjatut puistot alkavat 
saada julkisuutta ja puistorakentami-
seen ja kokonaisvaltaiseen suunnitte-
luun aletaan kiinnittää entistä enem-
män huomiota

- myös vanhoihin puistoihin kohdistuu 
uusia ja osin ristikkäisiä käyttöpaineita 
ja puistojen tehtäväksi muodostuu yhä 
enemmän tasapainoilu erilaisten vaati-
musten ja arvojen välillä, kuten aktivi-
teetit, luontoarvot, historia ja paikalli-
suus

- työ esteettömyyden eteen alkaa Hel-
singissä 1990-luvun alussa kaupungin 
liikennelaitoksen toimesta, joka käyn-
nistää rautatiepysäkkien korotusprojek-
tin liikennelaitoksen ja rakennusviras-
ton yhteistyönä

- opetusministeriö nimittää ”Miljööra-
kentamistoimikunnan”, Otaniemeen 
tulee miljöörakentamiskeskus ja mai-
sema-arkkitehtien koulutus alkaa 1993

- rakennusvirastossa aletaan kehittää 
uusille asuinalueille julkisten alueiden 
yleissuunnitelmia, joissa määriteltiin 
katu- ja puistoalueiden suunnittelun 
periaatteet ja laatutaso

Kaupunkikulttuurin nousu

-  kaupungeissa aletaan puhumaan 
kaupunkikulttuurin edistämisestä ja 
kansainvälisyydestä: käytännössä tämä 
tarkoitaa julkisten ja kansakunnan yh-
teiseksi koettujen kaupunkitilojen tila-
päistä luovuttamista joidenkin ryhmien 
tapahtumien ja tuotemainonnan käyt-
töön5

- 1990-luvulla kuluttamisen ”eetos” on 
vahvasti läsnä kaikkialla: elämä kaupun-
gissa pyörii kuluttamisen ympärillä6

- alakulttuurit tulevat entistä enem-
män esiin kaupunkikuvaan, kuin myös 
katuruoka, kahvilakulttuuri, puisto-
jen monipuolinen hyödyntäminen, 
punk, skeittaus, break dance, graffitit ja 
rap-musiikki6

- kaupunkien elävöittäminen tulee kau-
pungin organisaatioiden tavoitteeksi

- puistoihin alkaa tulla yhä enemmän 
kaikenkokoisia konsertteja ja festivaa-
leja 

- Helsingin juhlaviikkojen ympärille pe-
rustetaan säätiö

- Opperatalon yhteyteen rakennetaan 
ulosamfiteatteri

- puistojumppia, kuten Friskis ja Svettis, 
aletaan järjestää, ja sauvakävely yleistyy

1990-luku

1993 Senaatintorin ”Total Balalaika Show”
Kuvassa Leningrad Cowboys esiintyy Senaatintoril-
le rakennettavalla lavalla venäläisen Puna-armeija 
kuoron kanssa: esiintymislava peittää lähes koko 
yliopistorakennuksen julkisivun. Kuva HKM, Ariel 
Ilmakuva Oy

- Senaatintorille rakennetaan tilaa hallitseva lumi-
lautahyppyri 

- Helsingissä otetaan käyttöön puistotelttoja festi-
vaalien ja konserttien ajaksi, kuten Roy Mänttärin 
tilapäiseksi tarkoittama Huvilateltta, joka on toi-
minut vuodesta 1995 konsertti- ja ravintolakäy-
tössä

1991 Kansallinen 
kaupunkipuisto
- ensimmäinen kansallinen 
kaupunkipuisto perustetaan 
Hämeenlinnaan

- kansallinen kaupunkipuisto 
on kaupunkiympäristössä sijait-
sevien arvokkaiden kulttuuri- ja 
luonnonmaisemien sekä virkis-
tysalueiden laaja kokonaisuus, 
jonka säilyttämiseen ja hoita-
miseen kaupunki tai kunta on 
sitoutunut

- kansallisen kaupukipuiston 
arvoa voi hakea kunta tai kau-
punki, ja sen hyväksyy ympäris-
töministeriö

1984 ”Naisten kymppi”
- ensimmäinen naisten urbaani 
juoksutapahtuma järjestetään

1986 Cafe Ursula muutetaan 
ympärivuotiseksi ravintolaksi

1987 Kaapelitehtaan kulttuurikes-
kus

1989 Taiteiden yö

1989 - 2006 VR:n makasiinit 
julkiseen käyttöön 

1995 alkaen: 
Maailma kylässä festivaali
Art Goes Kapakka Festivaali 
Huvilateltta Tokoyn rannassa festivaalien aikana

1998 alkaen: 
Ilotulituksen MM-kisat
Tuska festivaali

1997 Ensimmäiset kadunvaltausjuhlat 
Esplanadilla
Kuvassa mielenosoituksen tavoitteena vastustaa yksi-
tyisautoilua ja elävöittää kaupunkikulttuuria. Ku-
vassa nuorten Street Party kadunvaltaustapahtuma 
Hakaniemessä 1999. Kuva HKM,  Ylikoski,  M.

1995: Suomi voittaa jääkiekon maailmanmes-
taruuden ja ihmiset valloittavat kadut, torit ja 
puistot
Kuva yllä Esplanadilta noin tunti finaalin päätty-
misen jälkeen. Kuva HKM, Matti N.

Kotkan puistot saavat julkisuutta: 1993 ulkovalaistuspalkinto ja 
1994 vuoden ympäristörakenne ja 1996 paras kivirakennepal-
kinto

1 Häyrynen, M. et. al. (toim. 2001). Hortus Fennicus, Suomen puutarhataide. 
2 Uusitalo, M. (2011) Tavoitteena kaupunkiympäristön korkea laatu - miten se tehdään, 
Kaupunkimuotoilu : kaupunkiympäristön suunnittelun kolme vuosikymmentä (toim. 
Junttila, U.)
3 Katu- ja puisto-osaston hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaoh-
jeet, 2008. Helsingin kaupungin rakennusvirasto
4 Helsingin kaupungin puistojen Internet-sivut. Lähde: ww.vihreatsylit.fi

5 Kervanto Nevanlinna, A. (2012): Voimat jotka rakensivat Helsinkiä 1945–2010. Otava.
6 Mustonen, P. (2014) Jäljittelijästä esikuvaksi - Helsingin kaupunkikulttuurin aktiiviset 
vuosikymmenet, Helsingin kaupungin verkkolehti Kvartti. Julkaistu 5.5.2014.
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tilapäiseksi tarkoittama Huvilateltta, joka on toi-
minut vuodesta 1995 konsertti- ja ravintolakäy-
tössä

1991 Kansallinen 
kaupunkipuisto
- ensimmäinen kansallinen 
kaupunkipuisto perustetaan 
Hämeenlinnaan

- kansallinen kaupunkipuisto 
on kaupunkiympäristössä sijait-
sevien arvokkaiden kulttuuri- ja 
luonnonmaisemien sekä virkis-
tysalueiden laaja kokonaisuus, 
jonka säilyttämiseen ja hoita-
miseen kaupunki tai kunta on 
sitoutunut

- kansallisen kaupukipuiston 
arvoa voi hakea kunta tai kau-
punki, ja sen hyväksyy ympäris-
töministeriö

1984 ”Naisten kymppi”
- ensimmäinen naisten urbaani 
juoksutapahtuma järjestetään

1986 Cafe Ursula muutetaan 
ympärivuotiseksi ravintolaksi

1987 Kaapelitehtaan kulttuurikes-
kus

1989 Taiteiden yö

1989 - 2006 VR:n makasiinit 
julkiseen käyttöön 

1995 alkaen: 
Maailma kylässä festivaali
Art Goes Kapakka Festivaali 
Huvilateltta Tokoyn rannassa festivaalien aikana

1998 alkaen: 
Ilotulituksen MM-kisat
Tuska festivaali

1997 Ensimmäiset kadunvaltausjuhlat 
Esplanadilla
Kuvassa mielenosoituksen tavoitteena vastustaa yksi-
tyisautoilua ja elävöittää kaupunkikulttuuria. Ku-
vassa nuorten Street Party kadunvaltaustapahtuma 
Hakaniemessä 1999. Kuva HKM,  Ylikoski,  M.

1995: Suomi voittaa jääkiekon maailmanmes-
taruuden ja ihmiset valloittavat kadut, torit ja 
puistot
Kuva yllä Esplanadilta noin tunti finaalin päätty-
misen jälkeen. Kuva HKM, Matti N.

Kotkan puistot saavat julkisuutta: 1993 ulkovalaistuspalkinto ja 
1994 vuoden ympäristörakenne ja 1996 paras kivirakennepal-
kinto



LIITE 2. HELSINGIN PUISTOKULTTUURIA ERI AIKAKAUSINA - AIKAJANA

24

Kaupunkikuulttuuri kasvaa 
entisestään
 
- 2000-luvulla kaupunkikulttuuria 
kehitetään yhä enemmän kaupunki-
laislähtöisesti 

- kaupunginosafestivaalit, musiik-
kitapahtumat ja muut omatoimiset 
pop-up tapahtumat, jotka ottavat 
kaupunkitilan haltuun, yleistyvät

- Helsingin kaupunki haluaa kehit-
tää kaupunkikulttuuria ja kehittyä 
organisaatioissa sen tukijaksi ja sal-
lijaksi

- kaupunkikulttuurin yhtenä ilmiön 
mahdollistajana on mielletty sosiaa-
lisen median käytön yleistyminen, 
mikä mahdollistaa laajojen massojen 
tavoittamisen4

- puistoihin alkaa tulla väliaikaisia 
rakennelmia, kuten telttakatoksia ja 
väliaikaisia saunoja 

- Helsingin kaupunki myöntää kau-
punkikulttuuriavustuksia vuonna 
2013: 268 000 € ja vuonna 2014 
240 000 € 5

- katuruoka yleistyy ja kaupunkiku-
vaan tulevat liikkuvat ruokakojut, 
kioskit ja katuruokatapahtumat, ja 
Teurastamon ruokaan painottuvaa 
aluetta aletaan kehittää 

Kaupunginosayhdistykset

- perinteisesti kaupunginosatoiminta on kanavoitunut 
asukasyhdistysten tai kaupunginosaseurojen kautta 
ja nyt kohderymä alkaa laajentua asukkaiden lisäksi 
myös alueen toimijoihin, kuten opiskelijoihin ja työs-
säkäyviin, ja näin moni yhdistys muuttaa nimensä 
kaupunginosayhdistykseksi

- kaupunginosayhdistysten toiminta painottuu mm. 
asukkaiden vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja yh-
teistyön kehittämiseen, ja asukkaiden näkemysten ja 
toiveiden kuulemiseen, sekä erilaisten tilaisuuksien 
järjestämiseen6

Kaupunginosaliikkeet
(tunnetaan myös nimellä asukas- tai kaupunkiliik-
keet)

- kaupunginosaliikkeet ovat tuore ilmiö helsinkiläi-
sen kaupunginosatoiminnan kentällä: mukana eniten 
20-30-vuotiaita tai muun ikäisiä sosiaalista mediaa 
seuraavia kaupunkilaisia

- liikkeet järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten kau-
punginosajuhlia

Urbaanit urheilulajit

- scoottaus, skeittaus, parkour, katutanssi, longboar-
ding, roller derby, boulderointi, sirkus, capoeira, katu-
tanssi ovat lajeja, jotka vievät liikunnan harrastamisen 
pois perinteisiltä ja erityisesti liikuntaa varten raken-
netuilta paikoilta kaduille, portaikkoihin, seinille, ka-
toille ja puistoihin

- uusien lajien leviämisen haasteiksi koetaan sopivien 
tilojen tai paikkojen puute, kuntien ja valtion tuen 
puute ja yleiset ennakkoluulot7

2000 Helsinki Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi: 

- Töölönlahden taidepuutarhat:
Töölönlahden etelärannan ympäristöön, Fin-
landia-talon ja rautatieaseman kehystämälle 
alueelle luodaan Seppo Vesterisen tuottamana 
”Töölönlahden taidepuutarhat”. Hanke on 
osa Helsingin kulttuuripääkaupunkivuoden 
juhlintaa, ja alueella on kansainvälisiä taide-
toksia, paviljonkeja ja kukkaistutuksia. Hanke 
kerää eniten kävijöitä kulttuurikaupunkivuot-
ta varten järjestetyistä tapahtumista, 350 000 
kävijää1 ja se on Helsingin kulttuurivuoden 
mieleenpainuvimpia tuotantoja ja merkittävä  
kaupunkitilallinen haltuunotto.2

Kuvissa yllä taidepuutarhojen väliaikaisia istu-
tuksia ja paviljonkeja. Kuva HKM, Gonzalez, J.

Kaupunkitanssit aloittavat toimintansa:
- 1998 aloittanut ”Kesä-Tanssitalo” projekti 
kasvaa ja muuttaa nimensä ”Kaupunkitansseik-
si”. Tanssiopetus on ilmaista ja niiden järjestä-
miseen saadaan lisävauhtia kulttuurikaupunki-
säätiön avustuksella ja kesällä 2000 järjestetään 
pääkaupunkiseudun 18 eri paikassa. 2000-
2014 kesinä opetusta järjestetään yhteensä 379 
tuntia ja tanssijoita on keskimäärin 32,4 tans-
sijaa per paikka.3

2002 alkaen:
Koneisto Electronic

2003 Global Balalaika 
Show jälleenesitys

2004 alkaen:
- Flow festivaali
- Kulttuuritehdas Korjaamo

2005 alkaen: 
- Kaivopuiston runopenkit
- Helsinki Design Week, 
- Helsinki Design District, 
- Hel Looks - katumuotia esittelevä 
muotiblogi
- Vallilan tango alkaa järjestää 
lava- ja puistotansseja Vallilassa ja 
sen ympäristössä

2007 alkaen:
- Voimala -kulttuuritehdas 
Suvilahteen
- Artova ry
- Open Helsinki -tapahtumat

2006 VR:n makasiinit palavat

2000 alkaen:
- URB - Urbaanin taiteen festivaali 
- Radio Helsinki
- Tuska Open Air
- Tsuumi alkaa järjestää maksutonta 
paritanssiopetusta

2009 alkaen:
- Lux Helsinki
- Suvilahden graffitiaita

2008 alkaen: 
We-love Helsinki: 
-  kaupunkifestivaaleja
- iskelmätansseja
- muita kaupunkitapahtumia

2000 Maankäyttö- ja rakennuslaki
- vuoden 2000 alussa voimaan tulee maankäyt-
tö- ja rakennuslaki, mikä  lisää kaupunkilaisten 
mahdollisuuksia osallistua välittömin keinoin 
omaa ympäristöään koskevaan suunnitteluun 

- lain mukaan kaikista kaavoista tulee laatia 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa 
määritellään osalliset ja se, miten osallisia on 
tarkoitus kuulla

2000-luku

Väliaikainen Kalasatama -projekti
- vanhan satamatoiminnan siirtyessä 
Vuosaareen 2008, osa alueesta avataan 
pian yleisölle projektinimellä ”Väliaikai-
nen Kalasatama”, jolloin ihmiset saavat 
ottaa tilaa haltuun

- syntyy Kalasataman Konttiaukio, jossa 
järestetään liki 60 tapahtumaa kesässä, 
punkista teknoon, kutomistempauksia, 
performansseja, kirppareita, lastenkeste-
jä, teatteria ja kävijämäärä vaihtelee pa-
rista henkilöstä moneen tuhanteen10

1 Andersén, J. & Vaihekoski, M. (2001) Verkostoyhteistyön merkitys kulttuurialan yri-
tystoiminnan kannalta Case:Helsinki 2000 kulttuuripääkaupunkivuosi
2 Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen verkko uutinen : Helsingin kaupungin 
kulttuuripalkinto Seppo Vesteriselle. 
3 Puhelinhaastattelu, Toivonen-Alastalo, H. 2015. 
4 Jyrkäs, P & Luoto, K (toim.) 2014: Opas kaupunkiaktivismiin. Uutta kaupunkikult-
tuuria luomaan. Prototype Helsinki. 
5 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2014 sek äharkinnanvarais-
ten avustusten jako. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta.

6 Ertola, T. & Salo, T (2004). Teoksessa Bäcklund toim. Kotipesänä Helsinki. Helsingin 
kaupunginosayhdistysten Liitto ry 40 vuotta. Helsingin kaupungin tietokeskus. Kirja-
paino Topnova Oy, Helsinki.
7 Liikanen V. & Rannikko A. 2015. Vaihtoehtolajit nuorten liikunnallisena elämäntapa-
na. Liikunta & Tiede 52 (1), 47–54.
8 Opas yhteisö- ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä 2014. Helsingin kau-
pungin rakennusviraston julkaisut 2014:1 / Arkkitehtuuriosasto
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2010 World Design Capital päätös
- Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja 
Lahti solmivat kumppanuussopimuksen, 
jossa ne sitoutuvat toteuttamaan yhdessä 
designpääkaupunkihankkeen

- tavoitteena on vahvistaa käyttäjälähtöistä 
toimintaa ympäristön, palvelujen ja systee-
mien suunnittelussa ja toteuksessa 

2010 Uudistettu kahvila Piritta

2012 World Design Capital kulttuuripääkaupunkivuonna 
toteutuneita hankkeita puistoihin liittyen: 
- Tapio Wirkkalan puisto
- WDC paviljonki
- Teurastamon Kellohallin ravintola ja tapahtumatila 
- Kulttuurisauna Merihakaan
- Kääntöpöytä - Keski-Pasilan kaupunkiviljelypuutarha:
alueelle rakennetaan kasvihuone, viljelylaareja ja ke-
säkahvila terasseineen, ja paikassa järjestetään mo-
nenlaista viljelytoimintaa, työpajoja, talkoita sekä 
tori-, ruoka- ja kulttuuritapahtumia
- Asukasosallisuus rakennusvirastossa: rakennusviras-
ton hanke aktivoi asukkaita toimimaan puistojen 
hyväksi mm. puistokummitoiminnan kautta
- Helsingin kaupunginteatterin puistoalueen valaistus:
rakennusviraston hankeessa suunnitellaan alueen 
parantamista liikuteltavalla valaistuksella 
- Kauneutta kotimatkalla: rakennusviraston hankkees-
sa suunnitellaan oppilaitosyhteistyönä uudenlaisia 
kukkaistutuksia
- Kalasataman skeittipuisto: Suomen rullalautaliiton 
toteuttamana rakennetaan nuorten DIY (do it 
yourself ) betoniskeittipuisto Kalasatamaan
- Nuoret muotoilevat maailmaa- hanke: projekteina 
toteutetaan muun muassa kaupunkiviljelytyöpa-
ja, neulegraffitityöpaja -ja näyttely Ruttopuistossa, 
sekä katutaidetyöpaja
- Artova ry:n tapahtumat: Film festival, katufestarit, 
Design koirapuisto, Syötävä Arabianranta kaupun-
kiviljelyprojekti

Kuvassa yllä Artova ry:n Syötävä Arabianranta. Kuva 
artovamalli.fi.

2011 Ympäristöjärjestö 
Dodo saa kaupunkiviljelystä 
vuoden ympäristöpalkinnon

2010 alkaen: 
- Dodo ry:n veturitallien 
liepeiden kasvihuone
- 2011 - 2014 Kalasataman konttiaukio 
-2010 - 2012 julkinen uuni
”Stadin uuni” Kalasatamaan

2011 alkaen:
- Sompasauna
- Kallio-liike facebook- ryhmä järjestää: 
       - Kallion puistokirppis
       - Kallio Block Party
Rakennuksia:
Hietarannan uusi kahvila- ja pukuhuonerakennus
Mattolaituri
Ihana Kahvila Kalasatamassa

2013 Vaasankadun kävelykatukokeilu
Hietarannan paviljonkia aletaan korjata Töölön 
kylätaloksi

2014 alkaen
Pop up Allas - Katajanokalla 2014-2015
Street food thursday
Lonnan saari avataan kaupunkilaisille

2012 alkaen:
- Herttoniemen pop-up toripäivä
- Siivouspäivä
- Helsingin juhlaviikoilla väliaikainen jurttasauna 
- Helsinkiin avataan pyöräilyä edistävä Baana

2011 Monocle: Helsinki most livable city12

- elämänlaatututkimuksessa Monocle 
valitsee Helsingin ykköskaupungiksi asua 

2015 alkaen 
- Katuliitupäivä
- Katuruokafestivaalit Teurastamolla
- Allas - hanke saa rakentamisluvan ja 
hanketta joukkorahoitetaan
- Länsi-linkin Cargo Kitchen -konttikahvila
- Pyhän Birgitan kesäkahvila
- Löyly Oy:lle vuokrasopimus
- Allas merikylpylähankkeen joukkorahoitus
- Hernesaaren Ranta 

2010: Newsweek magazine valitsee 
Suomen parhaaksi kaupungiksi 
maailmassa11

Katutaidetaide puistoissa

- tunnetuimmasta katutaide-
muodosta, graffitimaalauksista 
tulee luvallisia kaupunkipoli-
tiikan muutoksen kautta, kun 
Helsingin Suvilahdessa ja Kala-
satamassa on luvallisia graffitiai-
toja 2009-2014 9

- uutta katutaidetta ilmes-
tyy kaupunkikuvaan, kuten 
mosaiikkitöitä, sapluunamaalat-
tuja stensiilejä, neulegraffiteja, 
veistoksia joita kiinnitetään lyh-
typylvääseen ketjulla tai lukolla, 
tarroja, julisteita, seinämaalauk-
sia ja katuinstallaatioita

-  ihmiset voivat myös olla osas-
sa katutaiteessa elävinä patsaina 
ja katupiirtäjinä

- katutaide näkyy niin kaupun-
geissa kuin puistoissa yhä enem-
män

Kuvassa graffitinmaalauksen työ-
paja Why So Myrtsi -tapahtumas-
sa Vantaalla. 

9 Helin, M. (2014) Luvallinen graffiti Helsingissä: ”meidän kulttuuria ja meidän 
juttu, kun pääsee tekee...” Helsingin kaupungin tietokeskus
10 Helsingin kaupungin Internet-sivusto uuttahelsinkia.fi, 2005
11 Newsweek artikkeli, Foroorah, R. 2010 
12 Monocle lehden Internet-artikkeli, 2011 

Kaupunkiviljely

- ympäristötietoisuus ja harrastuneisuus  saa mo-
net kaupunkilaiset liikkeelle etsimään erilaisia 
viljelypaikkoja mm. katoilta, joutomailta ja puis-
toista

- sopimus viljelyn aloittamisesta kaupungin maalla 
voidaan tehdä joko perinteisin vuokrasopimuksin 
tai laatimalla alueesta hoitosopimus,8 ja erilaisia 
kaupunkiviljelypaikkoja tehdään niin luvanvarai-
sesti kuin luvatta

- Dodo ry saa vuonna 2011 vuoden ympäristö-
palkinnon kaupunkiviljelystä, ja Pasilan Kääntö-
pöytä toimii kaupunkilaisten permakulttuurin 
viljelyspaikkana

-Hermannin yhteisöpuutarha saa jäädä paikalleen 
ympärille rakentuvan puiston suunnitelmissa  

Kuvassa Hermannin kaupunkiviljelypuutarhan 
kasvien siirtoa kaupungin suorittamaa maanmuok-
kaustyötä varten. Alue on ollut ennen vankilan hen-
kilökunnan pihamaata ja hyötyviljelykäytössä.  Nyt 
kaupunki rakentaa alueelle uuden puiston, missä 
jätetään kaupunkiviljelyksille oma alueensa.  

1 Andersén, J. & Vaihekoski, M. (2001) Verkostoyhteistyön merkitys kulttuurialan yri-
tystoiminnan kannalta Case:Helsinki 2000 kulttuuripääkaupunkivuosi
2 Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen verkko uutinen : Helsingin kaupungin 
kulttuuripalkinto Seppo Vesteriselle. 
3 Puhelinhaastattelu, Toivonen-Alastalo, H. 2015. 
4 Jyrkäs, P & Luoto, K (toim.) 2014: Opas kaupunkiaktivismiin. Uutta kaupunkikult-
tuuria luomaan. Prototype Helsinki. 
5 Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset vuodelle 2014 sek äharkinnanvarais-
ten avustusten jako. Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta.

6 Ertola, T. & Salo, T (2004). Teoksessa Bäcklund toim. Kotipesänä Helsinki. Helsingin 
kaupunginosayhdistysten Liitto ry 40 vuotta. Helsingin kaupungin tietokeskus. Kirja-
paino Topnova Oy, Helsinki.
7 Liikanen V. & Rannikko A. 2015. Vaihtoehtolajit nuorten liikunnallisena elämäntapa-
na. Liikunta & Tiede 52 (1), 47–54.
8 Opas yhteisö- ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä 2014. Helsingin kau-
pungin rakennusviraston julkaisut 2014:1 / Arkkitehtuuriosasto
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2010 World Design Capital päätös
- Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja 
Lahti solmivat kumppanuussopimuksen, 
jossa ne sitoutuvat toteuttamaan yhdessä 
designpääkaupunkihankkeen

- tavoitteena on vahvistaa käyttäjälähtöistä 
toimintaa ympäristön, palvelujen ja systee-
mien suunnittelussa ja toteuksessa 

2010 Uudistettu kahvila Piritta

2012 World Design Capital kulttuuripääkaupunkivuonna 
toteutuneita hankkeita puistoihin liittyen: 
- Tapio Wirkkalan puisto
- WDC paviljonki
- Teurastamon Kellohallin ravintola ja tapahtumatila 
- Kulttuurisauna Merihakaan
- Kääntöpöytä - Keski-Pasilan kaupunkiviljelypuutarha:
alueelle rakennetaan kasvihuone, viljelylaareja ja ke-
säkahvila terasseineen, ja paikassa järjestetään mo-
nenlaista viljelytoimintaa, työpajoja, talkoita sekä 
tori-, ruoka- ja kulttuuritapahtumia
- Asukasosallisuus rakennusvirastossa: rakennusviras-
ton hanke aktivoi asukkaita toimimaan puistojen 
hyväksi mm. puistokummitoiminnan kautta
- Helsingin kaupunginteatterin puistoalueen valaistus:
rakennusviraston hankeessa suunnitellaan alueen 
parantamista liikuteltavalla valaistuksella 
- Kauneutta kotimatkalla: rakennusviraston hankkees-
sa suunnitellaan oppilaitosyhteistyönä uudenlaisia 
kukkaistutuksia
- Kalasataman skeittipuisto: Suomen rullalautaliiton 
toteuttamana rakennetaan nuorten DIY (do it 
yourself ) betoniskeittipuisto Kalasatamaan
- Nuoret muotoilevat maailmaa- hanke: projekteina 
toteutetaan muun muassa kaupunkiviljelytyöpa-
ja, neulegraffitityöpaja -ja näyttely Ruttopuistossa, 
sekä katutaidetyöpaja
- Artova ry:n tapahtumat: Film festival, katufestarit, 
Design koirapuisto, Syötävä Arabianranta kaupun-
kiviljelyprojekti

Kuvassa yllä Artova ry:n Syötävä Arabianranta. Kuva 
artovamalli.fi.

2011 Ympäristöjärjestö 
Dodo saa kaupunkiviljelystä 
vuoden ympäristöpalkinnon

2010 alkaen: 
- Dodo ry:n veturitallien 
liepeiden kasvihuone
- 2011 - 2014 Kalasataman konttiaukio 
-2010 - 2012 julkinen uuni
”Stadin uuni” Kalasatamaan

2011 alkaen:
- Sompasauna
- Kallio-liike facebook- ryhmä järjestää: 
       - Kallion puistokirppis
       - Kallio Block Party
Rakennuksia:
Hietarannan uusi kahvila- ja pukuhuonerakennus
Mattolaituri
Ihana Kahvila Kalasatamassa

2013 Vaasankadun kävelykatukokeilu
Hietarannan paviljonkia aletaan korjata Töölön 
kylätaloksi

2014 alkaen
Pop up Allas - Katajanokalla 2014-2015
Street food thursday
Lonnan saari avataan kaupunkilaisille

2012 alkaen:
- Herttoniemen pop-up toripäivä
- Siivouspäivä
- Helsingin juhlaviikoilla väliaikainen jurttasauna 
- Helsinkiin avataan pyöräilyä edistävä Baana

2011 Monocle: Helsinki most livable city12

- elämänlaatututkimuksessa Monocle 
valitsee Helsingin ykköskaupungiksi asua 

2015 alkaen 
- Katuliitupäivä
- Katuruokafestivaalit Teurastamolla
- Allas - hanke saa rakentamisluvan ja 
hanketta joukkorahoitetaan
- Länsi-linkin Cargo Kitchen -konttikahvila
- Pyhän Birgitan kesäkahvila
- Löyly Oy:lle vuokrasopimus
- Allas merikylpylähankkeen joukkorahoitus
- Hernesaaren Ranta 

2010: Newsweek magazine valitsee 
Suomen parhaaksi kaupungiksi 
maailmassa11

Katutaidetaide puistoissa

- tunnetuimmasta katutaide-
muodosta, graffitimaalauksista 
tulee luvallisia kaupunkipoli-
tiikan muutoksen kautta, kun 
Helsingin Suvilahdessa ja Kala-
satamassa on luvallisia graffitiai-
toja 2009-2014 9

- uutta katutaidetta ilmes-
tyy kaupunkikuvaan, kuten 
mosaiikkitöitä, sapluunamaalat-
tuja stensiilejä, neulegraffiteja, 
veistoksia joita kiinnitetään lyh-
typylvääseen ketjulla tai lukolla, 
tarroja, julisteita, seinämaalauk-
sia ja katuinstallaatioita

-  ihmiset voivat myös olla osas-
sa katutaiteessa elävinä patsaina 
ja katupiirtäjinä

- katutaide näkyy niin kaupun-
geissa kuin puistoissa yhä enem-
män

Kuvassa graffitinmaalauksen työ-
paja Why So Myrtsi -tapahtumas-
sa Vantaalla. 

9 Helin, M. (2014) Luvallinen graffiti Helsingissä: ”meidän kulttuuria ja meidän 
juttu, kun pääsee tekee...” Helsingin kaupungin tietokeskus
10 Helsingin kaupungin Internet-sivusto uuttahelsinkia.fi, 2005
11 Newsweek artikkeli, Foroorah, R. 2010 
12 Monocle lehden Internet-artikkeli, 2011 

Kaupunkiviljely

- ympäristötietoisuus ja harrastuneisuus  saa mo-
net kaupunkilaiset liikkeelle etsimään erilaisia 
viljelypaikkoja mm. katoilta, joutomailta ja puis-
toista

- sopimus viljelyn aloittamisesta kaupungin maalla 
voidaan tehdä joko perinteisin vuokrasopimuksin 
tai laatimalla alueesta hoitosopimus,8 ja erilaisia 
kaupunkiviljelypaikkoja tehdään niin luvanvarai-
sesti kuin luvatta

- Dodo ry saa vuonna 2011 vuoden ympäristö-
palkinnon kaupunkiviljelystä, ja Pasilan Kääntö-
pöytä toimii kaupunkilaisten permakulttuurin 
viljelyspaikkana

-Hermannin yhteisöpuutarha saa jäädä paikalleen 
ympärille rakentuvan puiston suunnitelmissa  

Kuvassa Hermannin kaupunkiviljelypuutarhan 
kasvien siirtoa kaupungin suorittamaa maanmuok-
kaustyötä varten. Alue on ollut ennen vankilan hen-
kilökunnan pihamaata ja hyötyviljelykäytössä.  Nyt 
kaupunki rakentaa alueelle uuden puiston, missä 
jätetään kaupunkiviljelyksille oma alueensa.  



Suunnittelukilpailu vuonna 1858, jonka voittivat Frederick Law 
Olmsted ja Calvert Vaux. 

Voittoa tavoittelematon organisaatio, sopimus kaupungin kanssa. 

Hallitus, useat eri valiokunnat: mm. tilintarkastus, sijoitus, 
rahoitus, rakentaminen, markkinointi ja brändäys, lahjoitukset, 
strateginen suunnittelu, Naisten komitea,  kansainväliset suhteet, 
jne. Tuhansia eri lahjoittajia mukana.

New York, ympärillä varakkaita asukkaita. 
750 hehtaaria.
42 miljoonaa vierailijaa vuosittain.

65 miljoonan dollarin vuosibudjetti, josta 75% kerätään Central 
Park Conservancyn toiminnalla.
Puisto myy matkamuistoja, ottaa puu- ja penkkilahjoituksia, 
nimilaattoja sekä maksullisia puistokierroksia. Lahjoituksia otetaan 
myös mm. erityisiin kohteisiin, kuten leikkipaikkoihin.
Sponsoreina rikkaita yksityishenkilöitä, kuten 100$ milj. Dollaria 
Paulson Family Foundationilta.

Suuri puisto ja paljon aktiviteetteja: soutu, luistelu, puutarhoja, 
shakkitalo, paviljonkeja, leikkipaikkoja, infopisteitä, eläintarha, 
karuselli, järviä, taidetta, japanilainen puutarha, järvipuutarha, 
kasveja, nurmialueita, linnoja, Shakespeare puutarha, Alice in 
Wonderland -teema-alue,..
 
Puistossa järjestetään useita tapahtumia. 

Puistoa on kritisoitu toiminnan perustumisesta lahjoituksiin, ky-
seenalaistamalla, voiko vain rikkaat ihmiset ympärillä mahdollistaa 
puistojen kukoistuksen. 

Vapaaehtoistyötä eri muodoissa: oppaat, talkoot, kunnossapito, 
roskienkeruu... 
Institute for Urban Parks järjestää erilaisia kursseja ja seminaareja. 

Järjestäytynyt johto, vahva poliittinen tahtotila. Sijainti keskeinen: 
ympärillä asuu rikkaita ihmisiä.

Ortanisaation 
toimintamuoto

Maisema-
arkkitehtuuri

CENTRAL PARK: CENTRAL PARK CONSERVANCY

Organisaation osat

Kaupungin rooli

Liiketoimintamalli

Puiston toiminnallisuus

Vapaaehtoistyö/ 
ihmiset puiston
toiminnassa

Haasteita

Menestyksenavaimet
ja muuta huomioitavaa

Aukioloaika Klo 6-23.00, 365 päivää vuodessa.

Sijainti, koko,
kävijämäärä

Puisto on kaupungin omistuksessa, ja NYC Department of Parks 
& Recreation valvoo puiston toimintaa hyväksyen tapahtumat, 
suunnitelmat kunnostus- ja parannustöistä, sekä määrittelee lait 
koskien puistoa.

LIITE 3. TIETOJA ORGANISAATIOSTA - CENTRAL PARK CONSERVANCY

linnoitus

järvi

leikkipuisto

leikkipuisto

leikkipuisto
leikkipuisto

leikkipuisto

leikkipuisto

leikkipuisto

leikkipuisto
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leikkipuisto

venetalo

terassit
leikkipuisto

järvi

nurmikeilaus

Bethesda suihkulähde

Delacorte teatteri
Belvadere linna

Sheep meadow

karuselli
shakki

luistelukenttä

lampi

lampi

Eläintarha

tennis

leikkipuisto

Northern Meadow
Springbanks kaari

Harlem meer

Conservatory
puutarha

Lasker luistelurata 
+ uima-allas
Huddlestone kaari

Lähteet: Central Park [Viitattu 18.8.2015]. http://www.centralparknyc.org
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Yksityinen, voittoatavoittelematon yritys, joka hoitaa puistoa 
business improvement district (BID) sopimuksen myötä alueen 
kiinteistöomistajien kanssa. 

Puiston suunnittelu: Laurie Olin, FASLA, 
kahviloiden arkkitehti Hardy Holzman Pfeiffer Associates, 
valaistussuunnittelu Brandston Partnership, Inc.

Johtokunta, Security & Operations, Capital Projects, 
Horticulture, Retail Services, Design, Public events, 
Comptroller & CFO, Information systems.

Kaupallinen alue, New York. 38,860 m2
6 miljoonaa kävijää vuodessa.

Puisto on kaupungin omistuksessa, ja NYC Department of Parks 
& Recreation valvoo puiston toimintaa hyväksyen tapahtumat ja 
suunnitelmat, sekä määrittelee lait koskien puistoa.

Pyörii tapahtumista, vuokrista ja sponsorituloista saaduilla tuloilla, 
sekä business improvement district verotuksen varoilla.  Ei hyväksy 
lahjoituksia tai julkista rahaa.
Sponsoreina on mm. Google, Citibank, HBO, Bank of America, 
the New York Times, Lululemon, Southwest Airlines, HSBC Bank, 
Evian, Clearchannel, the Wall Street Journal... 

4120 siirrettävää tuolia ja 800 pöytää vierailijoiden käyttöön, 
11 sisäänkäyntiä, Bryant Park Grill, Bryant Park Cafe, kuusi 
kioskia, talvisin jäärata, Bryant Park shop, historiallinen Josephine 
Shaw Lowell -suihkulähde. 240 puuta, paljon yksi- ja monivuotisia 
kukkia ja pensaita jalkapallokentän kokoinen nurmialue.
Ilmaistapahtumia n. 800 vuosittain, esitystä ja aktiviteettia vuo-
sittain. Kävelykierroksia, bingo, tanssia, filmifestivaalit, toritapah-
tumia. 

Nuorille ammattilaisille, joilla on ammatillisia yhteyksiä tai asuvat 
lähellä Bryant Park Young professionals Luminaires - jäsenyys 
yhteisöön.  

Todella kaupallinen, tapahtumat usein erittäin täynnä ih-
misiä. Tapahtumien kohdalla BPC joutuu miettimään, mitä 
tapahtumia ottaa ohjelmistoon ja mitä jättää pois.

Saanut useita palkintoja, kuten
- 2013 Silver Spark Design -palkinto: Spark Design Awards, kategoria 
tilat. 
- 2012 Good Design -palkinto: Chicago Athenaeum: Museum of 
Architecture and Design ja European Centre for Architecture Art 
Design and Urban Studies, kategoria ympäristöt
- 2010 Landmark Award: American Society of Landscape Architects 
& The National Trust for Historic Preservation ... ja kymmeniä muita

BRYANT PARK:     BRYANT PARK CORPORATION

Klo 7-22.00

LIITE 3. TIETOJA ORGANISAATIOISTA  - BRYANT PARK CORPORATION,

Lähteet: Bryant Park [Viitattu 18.8.2015]. http://www.bryantpark.org/



LIITE 3. TIETOJA PUISTOJEN ORGANISAATIOISTA  - KUNGSTRÄDGÅRDENS PARK & EVENEMANG AB (1953-2015)

Yrityksen toiminta paikalla alkoi vuonna 1953 ja loppui 1.10.2015. 
Yritys oli kokonaan Tukholman kauppakamarin omistama tytäryhtiö. 

Puistoa hallinnoi yhtiötyyppinen osakeyhtiö. Toimi liiketaloudellisin 
periaattein. Hallinnoi, koordinoi, järjesti ohjelmaa. Yhteistyössä toisen 
toimijan kanssa ylläpidosta, sekä liikuntaviraston kanssa luistinradasta. 

Hallintopäällikkö, tuottaja ja liiketoiminnankehittäjä, tapahtumatuotta-
ja, puiston johtaja,2 työntekijää hoiti kunnossapidon.

Keskeinen sijainti Tukholman Norrmalmin kaupunginosassa. 
Noin 3 miljoonaa kävijää tapahtumissa vuodessa.

Toiminta oli omarahoitteinen ja tapahtumiin vapaapääsy. 

Ei verorahoja tai rahoitusta. Tulot puiston kioskivuokrista, ravintoloista ja 
tapahtumista. Tulot rahoittaa oma ohjelmatuotanto. 11 vuokratilaa, joissa 
ravintoloita ja kahviloita.

Suihkulähde, nurmialueita, tapahtumalava, istutuksia, 
patsaita, puita, penkkejä, monta kahvila/ravintolatilaa.
Historiallinen puisto jossa nykyajan laitteisto, kuten esiintymislava 
äänentoistoineen. 

Kulttuuri, liikunta, konsertteja, jäärata, toritapahtumia, markkinoita, 
muotinäytöksiä, yms. Vuosittain 80 kokopäiväistä ohjelmaa ja 600 
pienempää tapahtumaa.

Ei tiedettävää vapaaehtoisten osallistumista. 
Tapahtumia kaikille ilmaiseksi. 

Diplomityön kirjoittamisen aikana sopimus KPE:n ja kaupungin kanssa 
loppui ja kaupunki otti puiston takaisin hoitoonsa. Kauppakamari myi 
rakennukset kaupungille. 

Nyt kaupungin Kulturförvaltningen pyörittää puistoa verovaroin. 

Aina avoinna.

KUNGSTRÄDGÅRD: KUNGSTRÄDGÅRDENS PARK & EVENEMANG AB
Kungstädgården on yhdessä Humlegårdenin kanssa Ruotsin vanhin säilyn-
yt puisto. 1500-luvun yksityisestä puutarhasta tuli 1700-luvulla julkinen 
kävelypuisto. Historiallinen puisto 1500-luvulta. Puiston pohjoispää uu-
distettiin vuonna 1998 Aleksander Wolodarskin suunnitelmien mukaan.
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Lähteet: Kungsträdgården park & Evenemang AB [Viitattu 14.10.2015]. http://www.kungstradgarden.se



HIGH LINE: FRIENDS OF THE HIGH LINE

Voittoa tavoittelematon ystävyysryhmä, joka on kaupungin NYC Department of 
Parks & Recreation -organisaation alainen. Puisto ”pärjää omillaan” ja hoitaa 
lähestulkoon kaiken itse. 

Suunnittelukilpailu.  James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, 
Kasvillisuus Piet Oudolf 
Valaistus L´Observatoire international 
Insinöörityö Buro Happold.

Hallitus: 40 hlö, johtoryhmä: 6 hlö, puutarhurit: 11 hlö, puisto palvelut: 21 
hlö, tiedotus: 3 hlö, hallinto: 6hlö, 
kehittäminen: 13 hlö, tilat: 11 hlö, suunnittelu: 2hlö, 
ruoka ja tulot 5 hlö, ohjelmat, koulutus ja yhteisön osallistaminen 9hlö, sekä 
oma taideorganisaatio.

New York, 2.15km pitkä, nostettu junaratarakenne. 
Noin 5 000 000 kävijää vuodessa

Varainkeruu suurin osa budjetista. Vuokratulot erilaisista vuokrattavista tilois-
ta, vapaaehtoistyöstä, ja osalla alueesta rakennettavien kiinteistöjen verotus.

Tulevaisuuden ideaalitilanne rahoituksen kannalta: 1/3 lahjoitusrahaa, 1/3 va-
rainhankinta ja 1/3 omista tuloista. Sponsoreina mm. Toyota kasvillisuudessa. 

450 julkista ohjelmaa ja aktiviteettia, salsatanssiesityksestä taiteeseen ja tähtien 
katseluun. 

350 lajia perennoja, heiniä, pensaita, köynnöksiä ja puita. 9 ruokakojua, jotka 
vaihtelevat sesongin mukaan. Vuonna 2014 esitti yli 120 taiteilijan teosta 
projektioin ja teoksin.

Erilaisia tiloja, lavoja ja alueita tapahtumille.

Varainkeruu haastavaa. Projektin johtohahmonen mukaan alusta saakka olisi 
pitänyt sitoa tiukemmin aluekehityksen tuotot puistoa tukemaan, sillä alussa 
ympäröiville kiinteistöjenomistajille ei tehty kunnossapitosopimuksia. 
- Kritisoitu turistivetoisuudestaan ja kyseenalaistettu paikallisten puistorauhaa. 
David ja Hammond ovat vastanneet kritiikkin järjestävänsä paljon ilmaista-
pahtumia paikallisille. 

Ihmiset mukana ideoimassa heti alusta. Paikalliset seurat ja yhteisöt mukana 
tapahtumissa. 
Vapaaehtoistoimintaa monissa eri muodoissa, kuten opastusta, kasvillisuuden 
kunnostamista ja erilaista tapahtuma-avustamista. 

Kaupungin puolesta puistossa on vartiointi, ja kaupunki valvoo puiston 
toimintaa hyväksyen tapahtumat ja suunnitelmat, sekä määrittelee lait koskien 
puistoa.

Joulukuun 1 - maaliskuun 31: 7:00 – 19:00
Huhtikuun 1 - toukokuun 31: 7:00 – 22:00
Kesäkuun 1 - syyskuun 30: 7:00 – 23:00
Lokakuun 1 - marraskuun 30: 7:00 – 22:00

LIITE 3. TIETOJA PUISTOISTA - FRIENDS OF THE HIGHLINE
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Lähteet: The High Line [Viitattu 7.8.2015]. https://www.thehighline.org/



Community Benefit District (CBD)

Amerikassa on käytössä yhteisön edun aluekehittämisen, 
Community Benefit District, (CBD) alueiden maksut tietyillä 
alueilla, joilla on sekä kaupallisia toimijoita että asuinrakennuksia. 
Paikalliset kiinteistöjenomistajat keräävät maksuja rahoittaakseen 
projekteja, jotka hyödyttävät koko asuinaluetta. Varat kerää 
asukkaiden perustama voittoa tavoittelemattoman yhdistys. 
Saksassa on käytössä vastaavanlainen Neighbourhood 
Improvement District. (Friesecke, & Lockemann 2008) 

Kaupungeissa voi olla sekä BID, että CBD-alueita. Kaliforniassa on 
kuusi BID-aluetta ja kolme CBD-aluetta (Oakland Metropolitan 
Chamber of Commerce 2012). Sekä BID ja CBD mallien avulla 
on saatu lisättyä kaupunkivihreää, lisätty maisema-arkkitehtonista 
suunnittelua ja luonnon monimuotoisuutta. Mallit ovat kuitenkin 
aiheuttaneet huolen julkisen tilan omistussuhteista, ja herättäneet 
kysymyksen suunnittelun demokratiasta ja vastuullisuudesta 
(Grossman 2010). Mallin ei myöskään katsota toimivan 
asuinalueilla, joissa ihmiset itse ovat parhaimpia ottamaan osaa 
viheralueidensa suunnitteluun (Ward 2006).

Green Benefit District (GBD)

San Fransiscon Dogpathin ja Northwest Potrero Hillin alueella on 
käytössä Green Benefit Ditrict, (GBD) maksut. Alue on kooltaan 
noin 2,8km2, ja siellä asuu 100 000 asukasta kolmellatoista 
naapurustoalueella. Alue oli heikosti ylläpidetty ja hoidettu 
julkisilta ulkotiloiltaan kaupungin toimesta, joten paikallinen 
asukasyhdistys on perustanut kiinteistöjenomistajien kanssa 
GBD-sopimuksen, minkä mukaan alueelta kerätään lisämaksua 
mikä käytetään viheralueiden hoitoon ja parantamiseen. Alueelle 
tehdyn äänestyksen myötä sopimus  varmistettiin 31.7.2015, kun 
76% äänestäneistä kannatti maksua. Sopimuksen on tarkoitus 
mahdollistaa asukkaiden suora sijoittaminen ja vaikuttaminen 
alueen viheralueiden kunnostamiseen ja alueen kaunistamiseen. 
Kerätyillä maksuilla parannetaan, ylläpidetään, kehitetään ja 
hoidetaan alueen puistoja, leikkipaikkoja, aukioita, jalkakäytäviä 
ja muita julkisten alueiden palveluita. Sopimuksen on tarkoitus 
kestää 10 vuotta, jonka jälkeen sopimus uusitaan tarvittaessa. 
Hallinnoinnista vastaa voittoa tavoittelematon hallitus, joka 
koostuu 60 % kiinteistöjen omistajista ja 40% asukkaista. 
(Dogpatch Northwest Potrero Hill Green Benefit District 
Internet-sivut 2015)

Asukkailla on Facebookin tapainen puhelimen ohjelma, johon 
GBD-jäsenet perustavat profiilin, ja jonka avulla he voivat ottaa 
osaa alueensa kehittämiseen. Applikaatiossa ihmisille on mm. 
listattu mitä alueella korjataan ja milloin, ja kuka on vastuussa. 
Asukkaille demonstroidaan, paljon erilaiset toimenpiteet 
maksavat, jotta he ymmärtäisivät miten alueen rahoitus toimii 
(Puma 2010). 

Ohjelman tavoitteina on hankkeen Internet-sivujen mukaan 
- parantaa julkisten puistojen, aukioiden, parkkipaikkojen, puu-
tarhojen ja kävelyteiden ylläpidon laatua.
- rakentaa naapuruston kykyä parantaa olemassa olevia ja luoda 
uusia, avoimia tiloja, puistoja, puutarhoja julkisilla alueilla
- luoda ekologisesti kestävämpiä ympäristöjä lisäten jalkakäytävien 
vihreyttä sekä kehittäen vihreän infrastruktuurin projekteja koski-
en eläimiä, hyönteisiä, ilmanpuhdistamista ja hulevesien käsittelyä

- luoda uusi ”open-source” -malli naapuruston hallinnoimasta 
alueesta tarjoamalla kansalaisten sitoutumista mahdollistavaa tek-
nologiaa ja avointa projektin hoitosuunnitelmaa
- sitouttaa aktiivisesti yhteisöä online-välineiden käytössä ja mah-
dollistaen GBD:n toimivuutta ja rahoitusta, osallistamista päätök-
senteossa ja talouden hallinnassa sekä joukkoistaa uuden pääoman 
projekti-ideoita.

Park Improvement District (PID)

Puistojen osalta on esitetty Englannissa community Green benefit 
Districtin kaltaista Park Improvement Ditrict, (PID) maksumallia, 
jonka avulla tuettaisiin yhteisöllisiä alueita. Tällaisella alueella 
voitaisiin tukea puistojen erilaisia käyttötapoja, kuten tapahtumia, 
rahoittaa koulujen pihojen käyttöä kouluajan ulkopuolella, ja 
maksaa esimerkiksi puistonhoitajan palkka (Oakland Metropolitan 
Chamber of Commerce 2012). PIDit voitaisiin muodostaa 
yhdessä paikallisten ympäristöjärjestöjen kanssa, ja niiden 
tarkoituksenmukaisuus voisi olla esimerkiksi biodiversiteetin 
lisääminen. Mallissa otettaisiin huomioon maksujen eri tasot, 
eli ne jotka hyötyvät viheralueista enemmän maksavat siitä myös 
enemmän. Mallin katsottaisiin mahdollistavan joustavuuden 
yhteisöjen hoidon ja ylläpidon sitoutumisessa, ja sen ajatellaan 
rohkaisevan yhteisöjä ottamaan enemmän osaa ympäristöönsä, ja 
ympäristön vapaaehtoistyöhön. 

Lähteet:

Grossman, Seth A., 2010: Public-Private Partnerships: BID Collaboration in Philadel-
phia. The Public Manager, Vol. 39, Nr. 1, pp. 38–42. 

Ward, K. 2006. Policies in Motion’, Urban Management and State Restructuring: The 
Trans-Local Expansion of Business Improvement Districts” 30, no. 1 (2006): 54–75
6 British BIDs, BID Locations, 2014.  www.britishbids.info/BIDLocations.aspx

PUMA, 2010: Business Improvement District (BID). July, 

Friesecke, F., Lockemann, S., 2008. “Neighbourhood Improvement Districts in Germa-
ny – A New Form of Urban Governance for the Improvement of Residential Areas,” in 
Integrating Generations (presented at the International Federation of Surveyors (FIG) 
Working Week, Stockholm, Sweden.

Oakland Metropolitan Chamber of Commerce, 2012. Oakland’s Business Improvement 
and Community Benefit Districts, www. oaklandchamber.com/pages/businessimprove-
mentcommunitybenefitdistrictsbidcbd/

Green, J. 2014. Brilliatn idea the green benefits district. Internet-artikkeli, Asla, The 
Dirt. 

Dogpatch & Northwest Potrero Hill Green Benefit District -Internet-sivut. 
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Oikealla olevat kuvat ovat esimerkki yhdestä Green 
Benefit District- alueen indentiteettiä kehittävästä 
projektista Dogpatchin alueella. Maisema-arkkiteh-
titoimisto CMG Landscape Architecture on ehdot-
tanut ”Dogpatch Arts plazaa”, uutta amfiteatteria 
ja ulkoilmagalleriaa alueen kaupungin omistamalle 
umpikuja-alueelle kahden teollisen rakennuksen vä-
liin.  
Tilan ideana on toimia Ray Oldenburgin ”Third 
place” konseptin mukaisesti yhteisöllisyyden ankku-
rina.16 

Kuva 1: alueen nykytilanne. Vanhan umpiku-
ja-alueen, ns. ”hukkatilan” on määrä muuttua yh-
teisölliseksi aukioksi.
Kuva 2: idealuonnos rakennuksien väliin, missä eh-
dotetaan myös uutta asuinkorttelia teollisuusraken-
nuksen tilalle.
Kuva 3: Ideakuva torista. 
Kuva 4. Ilmakuva paikan sijoittumista.  

Kuvat Dogpatch Arts plazan Internet-sivuilta 2015,
http://www.dogpatchartsplaza.orgnew-page-1/


