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Ehdokkaan nimi lista

4. Miten aiot toimia viheralueiden ja kaupunkiluonnon 

säilyttämiseksi?

5. Miten olet valmis parantamaan kaupungin toimintaa, jotta 

kiistoja lähiluonnosta ei tarvitsisi ratkaista oikeusteitse vaan 

vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa?

Anneli Korhonen
Asukkaiden 

Helsinki lupaan olla rosmatta lähiluontoani Lähidemokratiaa täytyy alkaa oikeasti praktiseerata;

Antti Seppänen

Asukkaiden 

Helsinki

Ilmastonmuutos, kestäväkehitys, kiertotalous ja myös nämä 

viheralueet tulee ottaa huomioon kaikessa 

päätöksenteossa.

Ottamalla mukaan päätöksentekoon muitakin kuin pelkkiä 

ekonomeja ja grundereitä.

Arto Aijala
Asukkaiden 

Helsinki Tukea alueiden säilyttämistä ja vastustaa niiden pilkkomista Olen lähidemokratian kannattaja

Heikki Männikkö

Asukkaiden 

Helsinki

Raskas rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu tulee 

pehmentää. Ilmastonmuutos ja pandemia ovat sukua 

toisilleen. Jokaisessa asiassa löytyy keino puolustaa 

luonnon monimuotoisuutta, viheralueita ym. 

Pitkäjännitteisessä kaupunkisuunnittelussa nämä asiat tulee 

ottaa huomioon.

Tulee perustaa kaupunkisuunnittelua kehittävä työryhmä, jossa 

ovat edustajat ympäristö ja luontojärjestöistä.

Helena Saarikoski

Asukkaiden 

Helsinki

Noin 500 hehtaaria rakentamisen uhkaamia luonto- ja 

kulttuuriympäristöalueita on poistettava 

rakentamiskaavailujen piiristä, ensi tilassa uudistamalla 

yleiskaavan toteuttamisohjelma. Luontoalueille 

rakentaminen on keskeytettävä heti, mitään luonnontilaisia 

metsiä ja rantoja ei ole varaa rakentaa tässä 

maailmantilanteessa. Helsingin kasvutavoite on 

kohtuullistettava ja yleiskaavan ylimitoitus on korjattava. 

Laaja kansallinen kaupunkipuisto Seurasaarenselältä 

Sipoonkorpeen turvaa tärkeimmät kulttuuriympäristöt, 

metsäalueet. ranta- ja vesialueet ja ekologisen verkoston 

yhtenäisyyden.

Asukkaat on otettava suunnitteluun mukaan alusta lähtien. 

Asukkaiden näkemyksiä on kuunneltava ja vietävä suunnitelmiin. 

Nykyisen grynderivetoisen kaavoituksen tilalle asukasvetoinen 

kaavoitus. Asuntorakentamisen tavoitteeksi kohtuuhintainen 

laadukas asuminen, ei rakennuttajien ja rakennusliikkeiden voitot 

kuten nykyään.

Joonika Kaukoranta
Asukkaiden 

Helsinki Puolustamalla viheralueiden säästämistä

Muistuttamalla Kaupunkia ottamaan asukkaiden hyvinvointi 

huomioon ensisijaisesti



Juha-Pekka Väisänen

Asukkaiden 

Helsinki

Kuuntelen ympäristöaktiiveja, asukasyhdistyksiä, 

luonnonsuojelijota ja tutkijoita päätöksissä. Sitoudun 

Asukkaiden Helsinki yhteislistan ympäristöpoliittisiin 

tavoitteisiin joissa suojellaan nykymuotoisena luontoa, 

kehitetään kaupunkimetsiä ja tehdään kansallisesta 

kaupunkipuistosta totta.

Ennen päätöksiä asioiden valmisteluun on osallistettava alueiden 

asukkaita, ympäristöaktiiveja ja luonnonsuojelijota ja erilaisia 

järjestöjä. Valtaa on jaettava ja siirrettävä lähemmäksi asukkaita 

ja alueita.

Juri Saarikoski
Asukkaiden 

Helsinki

Katja Kiuru
Asukkaiden 

Helsinki

Kaikin mahdollisin keinoin ja varsinkin lähidemokratian 

järjestymisen puolesta. .

Uudelleenjärjestää Hgin Ympäristötoimenalan, pienempiin 

yksiköihin. Valtuustossa huolehtia asukkaiden kuulemisesta.

Laura Rontu

Asukkaiden 

Helsinki

Seuraan tarkasti lähisaareni Vartiosaaren tilannetta ja 

toimin sen säilyttämiseksi ainutlaatuisena luonto - ja 

kulttuuriympäristönä.

Asukkaat mukaan lähiympäristöhankkeisiin asukasvaltuustoin, 

kaupunkiäänestyksin, aloiteoikeuksin.

Maija Hakanen

Asukkaiden 

Helsinki

Toimin Asukkaiden Helsinki -yhteislistan valmisteleman 

konkreettisen viiden kohdan aloitteen "Helsingin tärkeät 

viher- ja virkistysalueet sekä kulttuuriympäristöt on 

säästettävä rakentamiselta" toteuttamiseksi.

Kansallinen kaupunkipuiston perustaminen esitetyn laajan 

aluerajausvaihtoehdon pohjalta vähentäisi jo merkittävästi 

potentiaalisia kiistoja. Yleiskaavan ylimitoitetut tavoitteet tulee 

asettaa uusiksi. Ja kaavoituksessa ensiksi tulee yhdessä 

asukkaiden kanssa määritellä ne tärkeät viheralueet ja 

kulttuuriympäristöt, joita ei oteta rakentamisen käyttöön.

Marjut Ollitervo

Asukkaiden 

Helsinki

Lähimetsät tulisi suojella rakentamiselta. "Metsänhoidon" 

kriteerejä on tarkasteltava uudelleen. Puiden kaataminen 

kaupungin mailta sekä yksityisiltä tonteilta pitäisi olla erittäin 

hyvin perusteltu, ennen kuin sitä saisi tehdä. Nyt puiden 

kaataminen on aivan liian helppoa, kun sille ei ole laskettu 

minkäänlaista hintaa tai ehtoja. Jo tehtyjen tuhojen 

kompensoimiseksi voisi selvittää, missä kaikkialla metsää 

voisi ennallistaa. Helsingissä on esimerkiksi vähäliikenteisiä 

"oikokatuja", joiden varrella ei ole asutusta, ja jotka turhaan 

halkovat lähimetsiä. Näiden katujen metsittämisestä voisi 

olla monimuotoisuuden kannalta hyötyä, kun pienemmät 

metsäalueet liitettäisiin toisiinsa suuremmaksi alueeksi.

En tunne kaupungin koneistoa riittävän hyvin että osaisin vielä 

vastata tähän. Todennäköisesti se on pitkällinen prosessi, sillä 

kaupungin organisaatio on valtaisa siiloutunut himmeli. 

Allekirjoitan kuitenkin tämän tavoitteen. Jos pääsen valtuustoon, 

olen varmastikin jonkin ajan päästä viisaampi sen suhteen, 

kuinka asiaa olisi parasta lähteä edistämään.



Matti Laitinen

Asukkaiden 

Helsinki

Vaikuttamalla kaavoitukseen niin, ettei kaupungin 

viheralueille enää rakenneta. Kirjoittamalla kuten 

aikaisemminkin aktiivisesti somessa viher- ja ranta-alueiden 

sekä puistojen säilyttämisen puolesta.

Kuuntelemalla ja huomioimalla asukkaiden mielipiteen asiasta. 

Omalla asuinalueellani Vallilassa minulta ei kysytty mitään, kun 

tänne alettiin rakentaa viisi tornitaloa ja tuhota metsää 

Vallilanlaakson rinteellä.

Merikukka Kiviharju

Asukkaiden 

Helsinki

Olen mukana puolustamassa viheralueita ja 

kulttuurihistoriallisia rakennuksia mielenosoituksissa ja 

puhun ihmisille luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä 

luonnon tasapainon säilyttämiseksi ja lisäksi suunnitteilla on 

roskaton puisto tapahtuma jolla pyritään saamaan ihmiset 

mukaan toimintaan puhtaan luonnon puolesta.

Informoimalla paremmin suunnitteilla olevista hankkeista ja 

ottamalla asukkaat mukaan suunnittelu vaiheessa.

Mikko Korhonen
Asukkaiden 

Helsinki

Olli Salin

Asukkaiden 

Helsinki

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan luonto- ja 

kulttuuriympäristöaloitteen, Kansallisen 

kaupunkipuistoliikkeen ja oman asuinalueeni Hermanni-

Vallila seuran kautta sekä puolustamalla mm 

Vallilanlaaksoa jne turhalta lisärakentamiselta.

Pitäisi soveltaa YHTEISSUUNNITTELUN periaatteita, jotta 

asukkaat ja järjestöt otetaan mukaan suunnittelun alkuvaiheessa 

eikä vain jälkikäteen "kuulemalla" ; nykyinen RMLkin jo sen 

edellyttää.

Päivi Hedman

Asukkaiden 

Helsinki

Viheralueita tulee säilyttämisen lisäksi perustaa lisää niin, 

että kaikilla on mahdollisuus virkistyä viheralueilla kodin 

lähellä ja nauttia myös vanhemman luontoympäristön 

terveysvaikutuksista kohtuullisella saavutettavuudella. 

Kaavoituksessa täytyy huomioida ja varmistaa viheralueiden 

pysyvyys ja laajentaminen.

Asukkaiden toiveita tulee kuulla ja suunnittelua tehdä yhteistyössä 

asukkaiden kanssa. Luonto on Helsingin luxusta verrattuna 

moniin muihin pääkaupunkeihin. Ja erityisesti luonnonvaraiset, 

vanhat metsät ovat Helsingin arvokkainta omaisuutta. Esimerkiksi 

asuntorakentamiseen on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin 

vallata siihen luontoalueita.

Tiina Sandberg

Asukkaiden 

Helsinki

Helsingissä on hienoja luontoalueita. Ne on säilytettävä 

kaupunkilaisten virkistäytymistä varten ja tietenkin niissä 

elävien eliöiden elinympäristönä.

Erityisen tarkkana on oltava kaavoituksessa ja Helsingin 

kasvua linjaavissa päätöksissä.

Valmistelun on oltava paljon nykyistä laajempaa ja siinä on ensin 

kuultava alueen asukkaita. Ristiriitatilanteissa on aloitettava laaja 

keskustelu, jossa etsitään ne rajat, joiden puitteissa voidaan 

asukkaiden mielestä toimia ja näitä rajoja on kunnioitettava.

Wael Cheblak
Asukkaiden 

Helsinki



Yrjö Hakanen

Asukkaiden 

Helsinki Esitän, että valtuusto ja kaupunkiympäristölautakunta 

määrittelevät uudelleen yleiskaavan toteuttamisohjelman 

niin, että lopetetaan rakentaminen viheralueille ja 

vähennetään täydennysrakentamisen tavoitteita alueilla, 

joilla ne uhkaavat lähiluontoa.

Laajan kansallisen kaupunkipuiston perustaminen ja yleiskaavan 

toteuttamisohjelman rakentamistavoitteiden rajaaminen 

vähentäisivät konflikteja. Asukkaat pitää ottaa mukaan 

asemakaavojen valmisteluun jo ennen kuin mitään 

periaatelinjauksia ja alustavia tonttivarauksia on tehty. Asukkaille 

pitää myös antaa informaatio- ja suunnitteluresursseja selvittää ja 

esittää vaihtoehtoisia suunnitelmia. 

Tämä koskee niin asemakaavoja, luonnonhoitosuunnitelmia kuin 

seuraavan yleiskaavan valmistelua. Nykyinen osalisuus ja 

kuuleminen on typistetty kaupunkiympäristötoimialalla 

Anni Rolig

Feministinen 

puolue

Päätöksiä tehtäessä on tehtävä ilmastovaikutusten arviointi 

ennakoivasti ja tehdä päätöksiä, jotka ovat hyviä ilmaston ja 

luonnon kannalta.

Ehdotusten ja päätösten valmisteluista tulee viestiä kuntalaisille 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntalaisia on kuultava 

päätöksen teossa.

Eeli Kytömäki

Feministinen 

puolue

Erityisesti kehittämällä julkista liikennettä niin, ettei 

lähiluonto kärsi, ja siten, että keskusta-alueesta 

kauempanakin olevat asuinalueet tulisivat halutummaksi 

paikoiksi asua. Tällöin ei olisi samanlaista painetta rakentaa 

keskelle kaupunkia lisää asuntoja ja parkkipaikkoja. Kun 

julkista liikennettä kehitetään, myös tarve yksityisautoiluun 

vähenee ja luonto kiittää. Myöskin lähiluontoa tulee 

aktiivisesti suojella ja varjella, ja vahvistaa entistä enemmän 

lasten luontosuhdetta, esimerkiksi lisäämällä ympäristö- ja 

ilmastokasvatusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Panostamalla entistä enemmän asukkaiden kuulemiseen 

kaavoitusvaiheessa ja ottamalla aktiivisemmin asukkaat mukaan 

päätöksentekoon.

Eeva Houtbeckers

Feministinen 

puolue

Riittävän yhtenäiset ja laajat rakentamattomat alueet on 

turvattava kaavoitusprosesseissa.

Maankäyttöä koskeva lainsäädäntö on osin toimimaton, sillä 

rakentamatonta ympäristöä on puolustettava kohde kerrallaan. 

Kokonaisuuksien tarkastelulle tulee löytyä kestävämpiä tapoja 

kuin nykyinen kansalaisten vastuulle jäävä tarkkailu.



Eino Heikkilä

Feministinen 

puolue

Kaavoitusasioissa on tärkeää edetä lähiluonto ja viheralueet 

edellä. Olisi paikallaan perustaa työryhmä, joka keskittyisi 

vain kaupungin viheralueita koskeviin asioihin ja auttaisi 

tekemään päätöksiä, joilla viheralueet ja lähiluonto säilyvät 

myös tuleville sukupolville. Lähiluonnon monimuotoisuutta 

tulee vaalia esimerkiksi siten, että metsä jätetään 

luonnontilaiseksi tai siellä tehdään vain turvallisuuden 

kannalta välttämättömiä hoitotoimenpiteitä. Tässä auttaisi 

myös lainsäädännön kehittäminen niin, että se ohjaisi 

ottamaan monimuotoisuuden paremmin huomioon 

päätöksenteossa.

Tämä on tärkeä asia, koska viimeaikaiset esimerkit osoittavat, 

että kaupunki ei lähiluontoa koskevissa asioissa useinkaan 

muista kuunnella alueen asukkaiden näkemyksiä. Olennaista on 

lisätä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä käydä 

aktiivista vuoropuhelua asukkaiden, yhdistysten ja muiden 

toimijoiden kanssa. Kaupunkilaisten mielipiteet tulisi ottaa 

vakavasti jo siinä vaiheessa, kun uusia hankkeita suunnitellaan.

Emilia Taskinen

Feministinen 

puolue

Viheralueiden ja kaupunkiluonnon säilyttäminen on 

ensimmäisenä tärkeä ekologisen viherverkon ja luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Sen jälkeen tulee vasta 

ihmisen tarpeet. Meidän pitää sovittaa rakentaminen 

luontoarvojen ehtoihin ja keskittyä elvyyttämään sekä 

uudistamaan luonnon tilaa Helsingissä. Voimme asua 

tiiviisti, kunhan lapsesta asti luontoa opetetaan 

arvostamaan, luontoon päästään helposti ja luonto voi olla 

osa arkea. Ideaali luonto ja viheralueet eivät ole jokaiselle 

sama omassa arjessa. Tehdään Helsinki, jossa 

mahdollisestaan erilaiset elvyyttävät luonnonympäristöt.

Olen ollut yliopistossa tekemässä tutkimusta 

kaavoitushankkeiden vuorovaikutuksesta asukkaiden ja muiden 

sidosryhmien kanssa. Asukkaiden osallisuuden on oltava 

pitkäjänteistä ja jokaisen osapuolen intressejä huomiovaa. 

Yksittäisten hankkeiden ja yksittäisten suunnitteluvaiheiden 

osallistamisprosessi harvoin onnistuu tavoittavaan hyvissä ajoin 

kiinnostuneita tai tarjoamaan tarpeeksi kattavaa tietoa liittyen 

hankkeeseen. Vuoropuhelu vaatii usein vuosien aktiivista 

toimintaa, avointa keskustelufoorumia ja vaivannäköä, jotta 

informaatio saavuttaa tarpeeksi monet ja on helppo myös 

ymmärtää. Esimerkiksi osallisuuteen erikoistuvia osapuolia on 

hyvä ottaa mukaan aikaisessa vaiheessa, kun päätöksiä ei ole 

vielä tehty ja vaihtoehtoja on mahdollista punnita. 

Päätöksenteossa katsotaan liian usein hintalappua, joka ei 

Heli Hirvonen

Feministinen 

puolue

Pidän itseni ajan tasalla kaavoitusasioissa ja teen 

yhteistyötä muiden kanssa kaupunkiluonnon ja 

viheralueiden säilyttämiseksi. Kysyn tätä Sll:stä.



Katju Aro

Feministinen 

puolue

Keskuspuiston kaltaisten laajojen luonnon 

monimuotoisuutta ylläpitävien viheralueiden lisäksi tarvitaan 

lähimetsiä eri puolille Helsinkiä. Jokaisella tulisi olla pääsy 

lähiluontoon omalla asuinalueellaan. Se myös vähentäisi 

arvokkaimpien ympäristöjemme kulumista. 

Luontoympäristöjä, eli metsien lisäksi myös vesistöjä, on 

paikoin palautettava luonnontilaisiksi, jotta viheralueiden 

ekologinen laatu kohenee. Tarvitsemme myös 

kaupunkiluontoa: kaupunkiniittyjä, viherkattoja, 

kaupunkiviljelmiä, viljelyslaatikoita ja ötökkähotelleja. Nämä 

yhdessä voivat toivottavasti kääntää monimuotoisuuden 

köyhtymisen uuteen nousuun.

Jopa 70% helsinkiläisistä on huolissaan läheisten viheralueiden 

häviämisestä tai yksipuolistumisesta. Se on viesti, jota meidän 

tulee kuulla. 

Päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää ja tiedottamisen 

avointa ja laajaa, jotta vaikuttamisen paikkoihin pääsee kiinni 

ajoissa. Kuntalaisten kuulemisella tulee myös olla aiempaa 

enemmän vaikutusta päätöksentekoon jo valmisteluvaiheessa.

Tärkeää on luottamuksen palauttaminen ja yhteinen arvostava 

asenne lähiluontoamme kohtaan. Luottamusta lisätään 

vuorovaikutusta vahvistamalla ja kunnioittamalla kaupunkilaisten 

tunnesidettä lähiluontoaan kohtaan.

Lassi Alhorinne

Feministinen 

puolue

Vaalilupaukseni on, että ajattelen kaikessa 

päätöksenteossa tulevia sukupolvia. Luonnon varjelu ja sen 

perintöarvo nyt ja tulevaisuudessa on mittaamaton.

Ilmastokriisi ja ihmisen vaikutus ympäristössä edellyttävät 

varautumista uusiin uhkiin, kuten pandemiat, sään ääri-ilmiöt, 

ilmastopakolaisuus, ruoantuotannon heikkeneminen ja tulvat. 

Kaikkien meidän kuntalaisten tulee valmistautua ja varautua 

näihin haasteisiin globaalilla, valtiollisella sekä kuntatasolla.

Laura Elomaa

Feministinen 

puolue

Vastustan keskuspuistoon tai muille viheralueille 

rakentamista. Vaadin ympäristövaikutusten arvioimista 

päätöksenteossa.

Ei tehdä päätöksiä, jotka tuhoavat kaupungin luontokohteita. 

Kuullaan asukkaita kaupunkisuunnittelussa.

Laura Pukarinen

Feministinen 

puolue

Pyrin toimimaan niin, että Helsinkiin saadaan lisää 

virkistysalueita ja rantojen kuntalaisten käyttöön. Puistot, 

lähimetsät ja luontokohteet tulee olla kaikkien 

kaupunkilaisten saavutettavissa.

Uskon, että asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

tässäkin on ratkaisu.

Lauri Alhojärvi

Feministinen 

puolue

Viheralueet täytyy säilyttää. Niiden puolesta voidaan toimia 

ensisijaisesti kaavoitusprosessin yhteydessä, mutta myös 

aktiivisia suojelutoimia tarvitaan. Tärkeää on pitää 

lähiluontoa esillä päätöksenteon joka tasolla jaostoista 

kaupunginvaltuustoon.

Asukkaat on otettava aidosti mukaan kaavoitusprosessiin. 

Nykyisen kaltainen muodollinen kuuleminen ei selvästikään täytä 

asukkaiden vaatimuksia vaikuttamismahdollisuuksien 

toteutumisesta. Lisäksi ympäristöselvityksille täytyy antaa 

kaupungin prosesseissa suurempi painoarvo.

Paju Vepsäläinen

Feministinen 

puolue

Ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 

keskellä luontoa tulee suojella kaikin mahdollisin keinoin. 

Se, että ihminen näkee luonnon vain esteenä tai 

rahantekovälineenä lopulta kostautuu ja lyö takaisin 

pönkittämällä juurikik näitä edellä mainittuja kriisejä. Tekemällä kyselyjä kaupungin asukkaiden kesken.



Sofia Lönnroth

Feministinen 

puolue

Aion puolustaa luonnon monimuotoisuutta ja tehdä töitä 

kaupunkiviljelmien ja -niittyjen puolesta. Aion tuoda esille 

miten tärkeä lähiluonto on meille jokaiselle. Aion edistää 

kuntalaisten esteetöntä pääsyä puistoihin, lähimetsiin ja 

luontokohteisiin.

On tärkeää, että kaupunki kuuntelee asukkaitaan kaikessa 

päätöksenteossa. Kaupungin pitää varmistaa, että asukkaat 

saavat äänensä kuuluville. On kaupungin velvollisuus varmistaa, 

että luonnon monimuotoisuus säilyy ja että asukkailla on esteetön 

pääsy lähiluontoon.

Anna Mäkituomas Keskusta

Teen valtuustossa työtä, jotta uusia asuinalueita 

suunniteltaessa sekä vanhojen alueiden lisärakentamista 

kaavoitettaessa lähiluontoa ja viheralueita säilytetään ja 

kunnostetaan osiksi alueiden kokonaisuutta. Tahdon myös 

vahvistaa asukkaiden ääntä kaupungin 

kehityssuunnitelmien laadinnassa, asukkaiden kuuleminen 

ei saa olla vain pakollinen proseduuri, jonka sisällöllä ei ole 

mitään todellista merkitystä suunnittelun lopputuloksen 

kannalta. Asukkaiden näkemykset ja argumentit on otettava 

vakavasti päätöksenteossa ja vastaukset niihin on kirjattava 

ylös julkiseksi tiedoksi.

Kaupunkilaisten argumentteja on aidosti kuunneltava ja ne on 

otettava vakavasti, kun päätöksiä tehdään ja niitä perustellaan. 

Päätösten julkisiin asiakirjoihin on kirjattava ylös asukkaiden 

huolet sekä kerrottava ja perusteltava, kuinka näihin huoliin on 

vastattu päätöksentekoprosessissa ja sen tuloksena syntyneessä 

ratkaisussa.

Anniina Sippola Keskusta

Eero Kallio Keskusta

Rakentamista ei pidä edistää viheralueiden kustannuksella. 

Pyrin vaikuttamaan kaavoitukseen ja etsimään 

vaihtoehtoisia keinoja asumisen ongelmiin. Keskuspuiston 

asemaa ei voi korostaa liikaa, mutta yhtä tärkeää on 

huolehtia merenrantojen virkistyskäytöstä.

Kaupungin tulisi käydä jatkuvaa aktiivista dialogia kuntalaisten 

kanssa. Tärkeää on antaa oikeaa tietoa hankkeesta ja hakea 

kuntalaisten mielipiteitä rakennushankkeisiin. Keskeneräisten 

valitusprosessien aikana ei saisi esim aloittaa rakennustoimia, 

koska se nakertaa luottamusta osapuolten väliltä.

Esko Virtanen Keskusta

Luonnon monimuotoisuus on rikastunut ja rikastuu ilman 

erityisiä uusia toimia. ilmastonmuutos on luonnollinen ilmiö. 

jääkauden jälkeen viheralueet ovat muodostuneet ja 

viheralueet katoavat jälleen kun uusi jääkausi tulee. Luonto 

itse hoitaa tasapainonsa. Kaupungin rahoja voimme 

säästää kun otamme vastaan minkä luonto tuo näkyville 

sekä nautimme siitä ... kesällä, syksyllä. talvella ja keväällä.

Lopettamalla kaupungin luontoa koskevat kaavoitustoimet ja 

ohjailun.



Hanna-Maija Kause Keskusta

Kaavoitus- ja rakentamispäätösten ja niiden suunnittelun 

osalta tulisi aina selvittää huolellisesti erilaiset 

mahdollisuudet lähiluonnon pariin pääsemiseen, eli 

viheralueiden säilyttämiseen ja kehittämiseen. Olen valmis 

tätä päätöksenteossa pitämään aktiivisesti esillä.

Riittävä kuuleminen, keskustelu ja aito asukaslähtöisyys ovat 

tärkeitä, jotta syntyy oikeaa vuorovaikutusta päätöksentekoon. Se 

vaatii perusteellista keskustelua kaupungin viranomaisten 

toimintatavoista ja aktiivista kuulemismenettelyn kehittämistä.

Harriet Lonka Keskusta

Tässä asiassa pitää toimia johdonmukaisesti ja olla hereillä 

ja aktiivinen kaikissa kaavoituksen vaiheissa. Nakertaminen 

tapahtuu pala palalta eikä yhtään palaa saa päästää 

sormien läpi. Minulla on kokemusta valtuusto- ja 

lautakuntatyöstä aiemmassa kotikaupungissani ja olen ollut 

myös töissä Uudenmaan liitossa, joten tunnen 

kaavoitusprosessit.

Kaupungin toimintaa pitää työntää, houkutella ja pakottaa 

paremmin kuulemaan kansalaisten mielipiteet lähiluontoa 

koskevissa kaavoituskysymyksissä. Asenneongelma on vaikea, 

nykyinen grynderivetoinen kaupunkisuunnittelu uskoo 

mieluummin kuvitteellisia havainnekuvia kuin luontokartoituksia!

Klaus Sallinen Keskusta

Oma lääkkeni on yksinkertainen: hillitään Helsinkiin 

kohdistuvaa muuttopainetta kehittämällä yhteistyötä 

pääkaupunkiseudun seutukaupunkien kanssa ja 

rataliikennettä parantamalla. Toisin sanoin: hillitään 

Helsingin voimakasta kasvua.

Tehdään taas kaupungistamme demokraattinen. Näytetään, kuka 

täällä asioista päättää. Ei uhrata kotikaupunkiamme 

suurpääomalle ja -sijoittajille.

Laura Kolbe Keskusta

Puolustaa asukkaiden oikeutta lähiluontoon, viheralueisiin ja 

puistoihin.

Juuri näin: osallistamalla asukkaita oman alueen 

sunnitteluprosesseihin.

Liisa Lotta Tarvainen-

Li Keskusta

Aion aktiivisesti ja perustellusti tuoda esille kaupunkiluonnon 

merkitystä osana nykyaikaista ja urbaania 

kaupunkikulttuuria. Erityisesti aion panostaa 

kaupunkiluonnon merkitykseen kiinteänä osana 

kaupunkilaisille kuuluvia virkistymispalveluja, joista kunnan 

tulee vastata ja pitää hyvää huolta.

Vuorovaikutus jo päätöstä tehtäessä on keskeistä kiistojen 

ennaltaehkäisemiselle. Alueen asukkaita tulee kuulla ja ottaa 

mukaan päätöksen tekoon entistä enemmän, kun kyseessä on 

asuinalueen lähiluonto ja virkistysmahdollisuudet.

Marianne Heinonen Keskusta

Haluan toimia niin, että Helsingissä säilyy lähiluonto 

nykyisessä laajuudessaan ja kaavoitus ja suunnittelu 

toteutetaan luontoa sekä asukkaiden toiveita huomioiden. 

Tämä on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille, ilmanlaadulle ja 

asumismukavuudelle.

Asukkaiden mielipide pitäisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

Yhdessä voidaan löytää ratkaisuja kaikkien tarpeisiin.

Olli Partola Keskusta keskuspuisto on Helsingin aarre

puistolle tulee järjestää enemmän toimintaa ja tutustumista 

kaupunkilaisille



Olli Rantakangas Keskusta

Tarvitaan aktiivista vuoropuhelua kaupungin ja alueen 

asukkaiden kanssa varhaisessa vaiheessa. Näen asian niin, että 

asukkaat ovat alueidensa parhaita asiantuntijoita joten tätä 

asiantuntijuutta tulee hyödyntää. Tässä vuorovaikutuksen 

lisäämisessä tarvitaan useita konsteja alkaen avoimista 

yleisötilaisuuksista joissa kerrotaan suunnitelmista, aktiivista 

tiedottamista alueen asukkaille eri menetelmin, alueen 

asukkaiden kuuntelemista ja heidän huoliensa/ajatusten 

kuuntelemisesta. Kaupungin ei pidä olla kovakorvainen 

asukkaidensa suuntaan vaan toimia yhdessä heidän kanssaan, 

Päivi Väänänen Keskusta

Helsingin koko asunto- ja kaavoituspolitiikan tulee jatkossa 

perustua määrän sijasta laatuun. Laadussa korostuvat 

vihreys, virkistäytyminen ja viihtyvyys sekä turvallisuus. 

Kaikki Helsingin maa ei ole rakennusmaata. 

Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava tärkeimpien 

päätöksenteon kriteereiden joukossa.

Helsinki on jo sen verran iso, että sille voitaisiin luoda 

kaupunginosavaltuustot. Tällöin tieto suunnitelmista kulkisi 

molempiin suuntiin - kaavoituksesta kaupunkilaisille ja 

kaupunkilaisilta kaavoittajille - riittävän ajoissa.

Riina Länsikallio Keskusta

Jokaisella Helsingin alueella tulee olla virkistysalueita ja 

luontoa, ja siitä pitää myös kaupungin huolehtia. Koronan 

myötä osa lähellä olevista luontoalueista asuinalueilla on 

kulunut jo liikaa. Uuden valtuuston pitää arvioida asiaa 

kokonaisuudessaan. Asukasdemokratiaan lisäämällä.

Riitta Korhonen Keskusta

Aion puolustaa viheralueita kuten myös Helsingin 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Aion vaatia, että kansalaisten kommentit kaupunkisuunnitteluun 

otetaan oikeasti huomioon pääöksenteossa. Esimerkiksi "Kerro 

kantasi"-kommentit on raportoitava ja otettava huomioon 

suunnitelmissa.

Sami Helle Keskusta Että niitä ei tuhota Puhumalla toisille

Usko Toivonen Keskusta

Niin, että Helsingin jokaisen asuinalueen lähietäisyydellä 

säilyy viheralue tai kaupunkiluonto. Riittävällä asukkaiden kuulemistilaisuuksilla.

Jaakko Haataja Kokoomus

Korkealla ja tiiviillä rakentamisella varmistetaan, että 

kaupunkiin jää tilaa myös viheralueille.

Kaupungin pitäisi nykyistä tarkemmin varmistaa, että sen toiminta 

on lainmukaista.



Jarmo Kelo Kokoomus

Liikarakentaminen uhkaa viheralueita sekä luonnonhoitoa ja 

vähentää ympäristön viihtyisyyttä. Luonnossa liikkumisella 

on suuri merkitys hyvinvoinnille, sillä jo 10 minuuttia 

metsässä alentaa verenpainetta ja vähentää negatiivisa 

tunteita. Jos tulen valituksi, niin omissa päätöksissäni 

luonnon monimuotoisuuden sekä sen huomioimisen 

merkitys tulee olemaan suuri.

Asukkaiden sekä paikallisyhdistysten kannanotoilla pitää olla 

suurempi merkitys, mitä nyt on.

Matti Niiranen Kokoomus

Aion toimia sen puolesta valtuustossa, että puistoja ja 

viheralueita ei enää nakerreta, vaan ne säilytetään 

kaupunkilaisten virkistysalueina.

Aion toimia sen puolesta valtuustossa, että puistoja ja viheralueita 

ei enää nakerreta, vaan ne säilytetään kaupunkilaisten 

virkistysalueina. Vuorovaikutusta on kehitettävä. Oikeusteitse 

ratkaisu on äärimmäinen keino.

Mikael Pälvi Kokoomus

Ympäristön hyvinvointi on myös ihmisten asuin- ja 

elinympäristöjen hyvinvointia. Vaikka ilmastonmuutos on 

globaali kysymys, niin konkreettiset teot tehdään usein 

paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa. Helsingin luonnon 

tulee säilyä puhtaana ja monimuotoisena tuleville 

sukupolville. Tämä vaatii kehittämistä ja muutosta!

Selkeämpi ja parempi kaavoitus sekä asukkaiden 

osallistuttaminen päätöksentekoon mahdollisimman hyvin ja 

tehokkaasti.

Mirita Saxberg Kokoomus

Kuten tähänkin asti, teen valtuustotyötä luontoalueiden 

ehdoilla. Esitän päätöksiin ponsia ja vaikutan siten, että 

luontoalueiden koskemattomuutta suojellaan 

rakennushankkeiden aikana ja kaavoituksessa. Minun 

Helsinkini on metsää, rantoja ja lähiliikuntapaikkoja.

Asukkaiden tiedotuksen ja mielipiteiden kysymisen on 

tapahduttava aikaisemmin ennen, kuin hankkeista on tehty 

päätöksiä lautakunnissa. Niiden täytyy oikeasti vaikuttaa 

suunnitteluun, eikä olla ainoastaan näennäistä osallistamista.

Otto Meri Kokoomus

Kannatan Vanhankaupunginkosken padon purkamista sekä 

riittävästä viheralueiden määrästä huolehtimista.

Kaupungin ja asukkaiden välistä vuoropuhelua tulee parantaa 

sekä kaava- ja rakennushankkeiden tiedottamista lisätä.

Perttu Hillman Kokoomus

Kaikin keinoin. Pelastaa Keskuspuisto, Alppilan kalliot, 

luonnonrannat ja lähisaariston. Jälkipolvet tulevat 

kiittämään!

Virkamiesvamistelu on omavaltaista ja osallistaminen 

kosmeettista. Lautakuntiin ja valtuustoon tulee pitkälle 

valmisteltuja hankkeita, joita yhden tai yksittäisen valtuutetun on 

käytännössä mahdotonta enää vaikuttaa. Kuten Alppilan 

kallioiden farssin yhteydessä "vuorovaikutus" alkoi kun 



Reno Sifo Kokoomus

Virkistysarvot tulisi ottaa osaksi kaavoitusta 

oikeusvaikutteisiksi. Uhanalaisille eläinlajeille tärkeät 

harvinaiset biotyyppit tulisi suojella. Rakentamisen 

hiilidioksipäästöjä olisi arvioitava kokonaisvaltaisesti ja 

johdonmukaisesti, yli kuntarajojen.

Painottaisin suuntaa-antavia kansanäänestyksiä 

päätösvaltaisemmiksi.

Sebastian 

Franckenhaeuser Kokoomus

Kaikessa rakentamisessa on huomioita lähiluonto ja sen 

moninaisuus.

Haluan edistää parempaa keskusteluyhteyttä, jotta asukkaita 

kuunneltaisiin paremmin.

Seida Sohrabi Kokoomus

Minulle virkistysalueet, puistot, metsät ja lenkkipolut ovat 

tärkeämpiä kuin betonikompleksit. Rakentamista tarvitaan, 

mutta se ei voi olla lähiluonnon kustannuksella. Vihreä on 

kaunista.

Tarvitsemme viisaita päättäjiä, jotka ajattelevat paikallisten etua. 

Se tarkoittaa, että oikeat päättäjät valitaan. Ihmisiä, jotka seisovat 

uskomiensa asioiden takana. Tämä on vaikeaa, mutta aion itse 

tehdä oman osuuteni tämän toteuttamisessa. Haluan asiallista ja 

rakentavaa keskustelua ja sellaista kaupunkisuunnittelua, jossa 

kuullaan paikallisia ihmisiä. Haluan yhteistyötä yli puoluerajojen. 

Minä tiedän miten haluan toimia ja aion rakentaa siltoja ja käydä 

valtuustossa dialogia. Kuulla eri kantoja. Mutta lähtökohtaisesti 

Sirpa Asko-Seljavaara Kokoomus Viheralueet suojataan kaavoituksella Asukkailta kysytään mielipidettä ja sitä noudatetaan.

Jari Kilpinen

Perussuoma-

laiset

Joona Mäntynen

Perussuoma-

laiset

Rakentaminen Helsingissä tulee tehdä siten, että asukkailla 

on mahdollisuus päästä lähiluontoon. Mielestäni lähiluonnon pitäisi olla itseisarvo kaupungin päättäjille.

Kimmo Kuusiranta

Perussuoma-

laiset

Tämä on yksi kolmesta vaaliteemoistani. Viheralueet pitää 

jättää rauhaan. Kaavoitukset kuriin, ja asuntojen 

rakentaminen Helsingistä ulospäin. 

Elielin aukiolle, oli joku suunnitellut viherkaistaleen, se oli 

hieno. Sellaista tarvitaan. Viheraluieita pitää kaavoittaa 

lisää.

Kivinokka yms. viheralueet pitää säilyttää. 

Pelastetaan Helsinki, vielä kun niin voidaan tehdä.

Ensinnäkin, kaupunki ei kuuntele asukkaitaan. Kaupunki vain 

ilmoittaa vaihtoehdot, joiden kanssa edetään. 

Hyvänä esimerkkinä keskuspuisto, ja Hietalahden ranta. Niitä 

ollaan tuhomassa, ja annetaan ehdotukset tavoille millä tuhotaan. 

Kaupungin pitää kuunnella asukkaitaan. 

Kaupunki on ihmisiä varten, eikä päinvastoin.

Marika Sorja

Perussuoma-

laiset

Ei rakentamista metsien päälle. Kaupungin tulee edistää 

kaupunkilaisten tuntemusta metsistä ja niissä liikkumisen 

hyödyistä.

Nykyistä paremmin tulee tässä ja kaikissa muissa asioissa 

kuunnella asukkaita ja kaupunkilaisia. Oli sitten Keskuspuisto tai 

esim Malmin lentokenttä tämä kaupunkilaisten mielipiteiden yli 

kulkeminen on loputtava. Mielestäni voisi hyvin olla nykyistä 

sitouttavampaa kuunnella eri tahoja päätösten yhteydessä, 



Marko Ekqvist (378)

Perussuoma-

laiset

Vaaliteemoissani korostan ympäristö- ja luontoasioista. 

Kovin usein päätösten vaikutusarviot jäävät löyhiksi ja ei 

nähdä metsää puilta. Toimin aktiivisesti viheralueiden ja 

kaupunkiluonnon puolestapuhjana tultuani valituksi 

Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Korostan omassa päätöksenteossa vuoropuhelua ja erityisesti 

asukkaiden ääntä kuullen. Osallistavaa päätöksentekoa tulee 

entisestään vahvistaa.

Marko Hamilo

Perussuoma-

laiset Tarttua juurisyihin eli väestönkasvua on hidastettava.

Tehdään alusta pitäen järkevämpää politiikkaa, jossa 

rakennetaan vähemmän ja tiiviimmin.

Mira Korhonen-Low

Perussuoma-

laiset

Aion vastustaa jokaikistä kaavoitussuunnitelmaa, joissa 

viheralueita joudutaan tuhoamaan rakentamisen tieltä. 

Uudisrakentaminen on pahin syyllinen tähän, sitä ajaa 

valtuusto joka yrittää paisuttaa Helsingin asukasmäärää 

keinotekoisesti. Korjausrakentamisella saadaan luotua 

uusia asuntoja jos niille on tarvetta, uudisrakentaminen tulisi 

olla toissijainen vaihtoehto.

Kaavoitussuunnitelmiat tulee toimittaa asukkaiden 

kommentoitavaksi jo suunnitteluvaiheessa, ei silloin kun 

rakennussopimukset on jo tehty ja kaivinkoneet metsän laidalla. 

Uskon että lähiseudun asukkaiden tulisi saada ilmaista 

kaavoituksista hyväksyvätkö vai ei, antamaan osviittaa 

valtuutetuille.

Niko Laitinen

Perussuoma-

laiset

Ulkoilumahdollisuudet viheralueilla pitää olla kohtuullisen 

matkan päässä omasta kodista.

Ensisijaisesti alueen asukkaiden mielipiteet pitää ottaa huomioon. 

Näiden pohjalta olosuhteita parannetaan asukkaiden ehdoilla.

Pekka Vaittinen

Perussuoma-

laiset

Helsingissä tulee olla viheralueita asukkaisiin nähden 

riittävästi ja nykyisetkin alueet tulee suojella pitkäkestoisesti 

siten, ettei niiden ottaminen rakennusmaakäyttöön ole 

mahdollista edes poikkeusluvalla.

Kaavamääräyksiä tulee tiukentaa erityisesti niillä 

kaupunkialueilla, joissa viheralueiden määrät ovat 

vähentyneet huolestuttavasti. Tulen itse edistämään omalla 

toiminnallani tietoisuutta ja vastuullisuutta päätöksenteossa 

ja esittämään viheralueiden säilyttämiseen suuntavia 

toimenpiteitä. 

Hankkeista tulee neuvotella myös asukkaita edustavien tahojen 

kanssa ja löytää neuvottelujen kautta yhteinen linja alueiden 

säilyttämis-, ja rakentamistarpeesta.



Pia Kopra

Perussuoma-

laiset

Helsingissä kaivataan siistejä ja roskattomia viheralueita, 

metsiä sekä kaupunkiluontoa houkuttelemaan 

kaupunkilaisia luonnon helmaan. Kaupungin työntekijöiden 

työpanos on noussut viime vuosina hyvin tärkeään rooliin 

viheralueiden sekä kaupunkiluonnon säilyttämisessä sekä 

kehittämisessä. Kaupungin työntekijöiden esimerkillisesti 

hoitamat metsät ja viheralueet varmasti motivoivat 

kaupunkilaisia vaalimaan ja nauttimaan luonnosta kaikkina 

vuodenaikoina .

Kaupunkiympäristön toimiala on nykyisin aivan liian päättävässä 

roolissa päätettäessä kaavoituksesta. On aika vaikeaa päästä 

vuoropuheluun aidosti, jos liian usein törmätään kaava-asioissa 

siihen, että kaupunkisuunnitelu tyrmää aiemman, lainvoimaisen 

kaavan keskustelematta tosiasiassa minkään tahon kanssa. 

Tämä puute on niin vakava, että tähän pitää lainsäätäjän puuttua, 

jotta edes yritetään saada kaavoittamiselle uusi laki, jossa 

kaupunkisuunnittelun toimivalta olisi kapeampi ja maanomistajien 

sekä asukkaiden mielipiteen painoarvo suurempi.

Päivi Hönö

Perussuoma-

laiset

Lähiluonto kuuluu jokaiselle, ja nyt on aika panostaa siihen. 

Suuret rakennushankkeet tauolle! Nyt laitetaan puistot ja 

viheralueet kuntoon, viljelypalstoja lisää. Luonto lisää 

terveyttä.

Olen valmis etsimään uusia tapoja toimia yhdessä alueen 

asukkaiden kanssa, jos vanhat ei toimi. Tarvitaan uudenlaista 

kansalaisten aktiivista otetta, suoraa demokratiaa, ja se pitää 

kuulla. Muuten kiistat jatkuvat aina vaan.

Sami Salonen

Perussuoma-

laiset

Puolustan kaupunkiluonnon säilyttämistä, rakennetaan 

muualle. Keskustelemaan järkevästi ja rakentavasti.

Sari Rantala

Perussuoma-

laiset

Vaalimalla, tiedottamalla luonnon merkitystä 

mielenterveyden ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta.

Asiasta äänestetään että asukkaiden ja luonnossa liikkujien ääni 

saadaan kuuluviin

Teppo Marttinen

Perussuoma-

laiset

Pääkaupunki ei tarvitse kovin paljon luontokohteita. Lyhyen 

matkan päässä Helsingistä on upeita luontokohteita, joihin 

helsinkiläiset pääsevät helposti vierailemaan. Näihin 

paikkoihin voisi lisätä kulkuyhteyksiä ja kaupunkilaisia voisi 

tiedottaa näiden paikkojen olemassa olosta.

Asukkaat voisivat vierailla puoluiden valtuustoryhmien 

kokouksissa kertomassa omia näkemyksiään.



Anna Högström

RKP

Biologinen monimuotoisuus on asia, johon meidän on 

suhtauduttava hyvin vakavasti. Ihmisten terveys on 

riippuvainen siitä, että ympäristö voi hyvin. 

Ympäristövaikutusten arvioinnit ovat välttämätön edellytys 

kaikille suurille rakennusprojekteille (tiet, asuinalueet, 

tehtaat, liikuntahallit) ja nämä arvioinnit on aina huomioitava 

päätöksenteossa. Emme saa tehdä yhtään päätöstä, joka 

uhkaa vähentää kasvi-, eläin- tai hyönteislajien määrää. 

Luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää suojelemalla 

erityisen arvokkaita ympäristöjä, kuten metsäalueita, 

rantoja, niittyjä ja soita. Keskuspuisto on kaupungin 

keuhkot, eikä puistoa saa typistää yhtään enempää, vaikka 

se tarkoittaa, että jotain jää rakentamatta.

Asukkaita tulee osallistaa entistä aikaisemmassa vaiheessa 

suunnittelua. Jos asukkaan näkemys asiasta X perustuu 

todistettavissa oleviin vaikutuksiin lähiluonnossa, näkemystä 

täytyy tutkia ja ottaa huomioon eri tavalla kuin jos se perustuu 

asukkaan subjektiiviseen mielipiteeseen esim. estettisestä 

haitasta. Luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden 

säilyttämisen täytyy mennä kaiken muun edelle, vaikka se 

tarkoittaakin kipeitä päätöksiä meille kaikille. Meillä on vain yksi 

maapallo, ja sen resurssit ovat tärkeimpiä, mitä ihmiskunnalla on. 

Ilman hyvinvoivaa luontoa voimme unohtaa kaiken muun 

keskustelun, koska se on kuitenkin turhaa.

Ann-Kristin Nummelin RKP
Viheralueet ja kaupnkiluonto on pidettävä vähintäänkin 

ennallaan.

Kuuntelen ehdottomasti asukkaita ja pyrin toimimaan 

vähintäänkin enemmistöäänten mukaan.

Björn Månsson RKP Vastustamalla kaikkea rakentamista viher- ja luontoalueille. Kaikilla mahdollisilla tavoilla.

Emma Ringbom

RKP

Helsinkiä tulee rakentaa kestävällä tavalla, sopusoinnussa 

luonnon kanssa. Emme tarvitse suuria halvalla ja hutiloiden 

rakennettuja kaupunginosia vailla viheralueita. Kaupungin 

hankinnoissa tulisi ottaa huomioon luonto- ja 

ilmastokriteerit. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen ei 

saisi asettaa ympäristöasioiden edelle. Kaikessa 

päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja 

tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Vastaisuudessa, kaupungin tulee panostaa 

suunnitteluvaiheeseen kaikissa hankkeissa. Rakennusliikkeitä ja 

sijoitusyhtiöitä ei saa ottaa mukaan liian varhain. Kaupunkia pitää 

suunnitella kaupungin ja asukkaiden ehdoilla, ei 

rakennusliikkeiden ja sijoitusyhtiöiden. Kaikessa päätöksenteossa 

pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua 

ympäristölle haitallisista hankkeista.

Gunilla Karlsson 

Weckman

RKP
Kuntien on ehkäisettävä luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymistä osoittamalla riittävästi resursseja valistustyöhön 

ja vapaaehtoisiin luonnonsuojelutoimenpiteisiin. Vuorovaikutusta ja neuvottelua kaikkien osallistujen kanssa.



Juliane Fuchs

RKP

We must not decrease the recreational/gren areas in 

Helsinki any further. New building projects should be placed 

in areas where the land is currently not used sufficiently, 

e.g. on parking spaces. The aim of new buildings should be 

to build high, not wide - thereby we can prevent further 

decrease of green areas. 

Existing parks and green areas should be strengthened and 

if possible even enlargened, and even areas with dense 

infrastructure should be greener, e.g. through more trees, 

urban nature, green roofs and walls etc.

I believe that co-creation, participation and transparent 

communication towards residents are key measures in a city that 

wants to be the "most functional in the world". In all bigger 

building projects residents should be heard, be able to express 

their opinion and be able to influence the decision the City Council 

is going to make. 

When it comes to building projects that might decrease nature 

areas, the majority of residents is usually for the preservation of 

the green areas instead. Therefore it is evry important to me to 

include them in the process, to co-create alternative solutions and 

to preserve green areas to full extent.

Kasper Kannosto

RKP

Jos minut valitaan valtuustoon:

1) Priorisoin kävelyä sekä julkista liikennettä keskustassa.

2) En suostu allekirjoittamaan rakennussuunnitelmia, jossa 

laitetaan asunto jokaiselle nurmikolle. 

3) Teen esityksen lauttayhteyksien parantamisesta sekä 

lisäämisestä. Pidetään saaristo siistinä.

Osallistuva demokratia antaa konkreettisia vastauksia 

asukkaiden tarpeeseen. Veronmaksajiamme pitää kuunnella.

Kristian Wahlbeck

RKP

Ajan kaupunkisuunnittelua kaupunkilaisten ehdoilla, 

hiilineutraalia rakentamista, lähiluonnon ja sen 

monimuotoisuuden suojelua ja lasten oikeuksia. Olen 

käynyt vaikuttamiskouluni kaupunkiaktivistina Lapinlahden 

sairaala-alueen säilyttämiseksi kaupunkilaisten ja 

mielenterveystyön palveluksessa. Ajan puiston suojelua 

myös mielenterveyden näkökulmasta: Mielenterveys 

rakentuu kaupungissa vuorovaikutus- ja 

vaikuttamismahdollisuuksista, harrasteista, kulttuurista ja 

ympäristöstä.

Kaupunkisuunnittelu tulee pitää kaupungin omissa käsissä eikä 

ulkoistaa gryndereille. Lähiluonnon säilyttäminen ja lisääminen 

tulee olla kaupunkisuunnittelun lähtökohta. Mikäli viheralueita 

menetetään, tulee rakennuttajaa velvoittaa kompensoimaan niitä 

1,5-kertaisesti. Rakentamisen vaikutukset luontoon tulee aina 

arvioida yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Laura Finne-Elonen

RKP

Rakennettaessa on otettava huomioon lähiluonto ja 

virkistysalueiden säilyttäminen. On kuunneltava myös 

lapsia; heille ovat kodin lähellä sijaitsevat pienet metsiköt ja 

kalliot todella tärkeitä.

Asukkaiden mielipiteitä tulee aidosti kuunnella 

kaavoitussuunnitelmia tehtäessä. Asukkaat ovat monasti laatineet 

hyviä vaihtoehtoisia kaavoitusehdotuksia. Vuorovaikutusta voisi 

parantaa osallistamalla asukkaita kaavoitusprosessiin jos sen 

alkuvaiheessa.



Nils Torvalds

RKP

Me tarvitsemme niitä lisää. Pandemian alussa parkkipaikat 

Luukissa ja Salmessa oli aika täysiä. Erityisen typerältä 

siinä yhteydessä tuntui Luukin ison parkkipaikan 

maksullisuus!

Minun mielestä pitäisi ihan istuntokauden alussa käydä 

periaatekeskustelu rakentamisen periaatteista!

Nora Grotenfelt

RKP

Helsingin ainutlaatuista lähiluontoa on vaalittava. Läheisyys 

luontoon on mahdollistettava kaikille helsinkiläisille. 

Rakentamissuunnitelmat on tehtävä huolellisten selvitysten 

ja tarkan kaavoitustyön perusteella, ympäristöä huomioiden.

Lisäämällä asukkaille tarkoitettuja infotilaisuuksia, ja sitä kautta 

vaikutusmahdollisuuksia.

on RKP

Piero Pollesello RKP Aion olla aktiivisesti mukana sunnitteluissa Aktiivinen vuorovaikutus eri tasoissa on hyödillistä

Ragnar Ranccu Lilius RKP Edistän hyviä aloitteita. Asukasillat ja etäkommunikointi.

Satu Roberg

RKP

Kyse ei ole pelkästään Keskuspuiston rakentamisesta, vaan 

kaupunkibulevardirakentaminen nakertaa viheralueita myös 

muualla. mm Haagan Riistavuoren metsäalueelle on 

suunnitteilla rakennuksia. Kaupunkia tulee voida kehittää 

siten, että viherealueita ei tuhota.

Asukkaita pitää kuunnella ja löytää yhteisymmärryksessä 

ratkaisuja. Esim. Haagan Riistavuoden metsäalueen 

rakentamissuunnitelman osalta on asukkailta tullut rakentava 

vastaehdotus miten aluetta voidaan kehittää tuhoamalla metsää.

Sebastian Långström
RKP

Olisi mielenkiintoista tutkia jos olis mahdollista käyttää 

junaratojen pengereet niin että ne olisivat päällystetty 

osittain nurmikolla.

Politikot luovat raamit virkamiehille. Uskoisin että vaihtamaalla 

valtuston kokoonpanoa niin saadaan muutosta kulttuurissa 

aikaiseksi

Sofia Henriksson

RKP

Uusi asuntotuotanto pitää siirtää esim Östersundom-

alueelle, jota ei ole laisinkaan kehitetty. Täysin järjetöntä 

rakennuttaa joka ikinen viheralue Helsingissä, jokaisella 

asuinalueella pitää olla oma luontoalue jossa voi viettää 

aikaa. Naurettavaa, että ihmiset maksavat itsensä kipeiksi 

asuinalueen vuoksi, mutta sitten viheralueet rakennetaan 

täpötäyteen, eikä virkistysalueita löydy läheltä. Tämä on 

täysin väärä kehitys! Jokaisella on oikeus lähiluontoon!

Jos voisi esim säädösten kautta varmistaa, että jokaiselle 

asuinalueelle on suunniteltu virkistysalue/lähiluontoa, jossa 

asukkaat voivat viettää aikaa. Säädöksillä voidaan myös suojella 

alueita. Helsingin lähiluonto on erittäin tärkeä!



Hanna Varis

SDP

Jokaisella helsinkiläisellä tulisi olla mahdollisuus nähdä 

luontoa kotinsa ikkunoista. Virkistysalueita pitää olla sekä 

asuinalueiden yhteydessä että keskuspuiston kaltaisissa 

isommissa, helposti saavutettavissa kohteissa.

Helsinki pitää pystyä näkemään kokonaisuutena. Jos kaupungin 

halutaan kehittyvän, on sinne myös rakennettava. Ei myöskään 

ole oikein, että rakentamista tapahtuu vain köyhemmillä alueilla, 

missä asukkaat eivät nouse voimallisesti vastustamaan 

suunnitelmia.

Leea Halmetoja SDP
Puolustan viheralueiden ja kaupunkiluonnon säilyttämistä ja 

lisäämistä Helsingissä.

Kaupungin tulisi sitoutua strategiassaan lähiluonnon 

suojelemiseen ja viheralueiden laajentamiseen siellä, missä se on 

mahdollista.

Markku Rantahalvari
SDP Toimin Helsingin uuden Luonnon monimuotoisuuden 

turvaamisen toimintaohjelman (LUMO-ohjelma) mukaisesti.

Nostamalla esille uusia kaavoitusehdotuksia, jotka ovat LUMO-

ohjelmaa vastaan.

Mimi Rantanen

SDP

Kaupungin tulee kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon 

vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mikäli luontoa 

menetetään välttämättömän rakentamisen edestä, tulee 

vaikutukset kompensoida. Kaupunkiviljelyyn, 

pölyttäjäystävällisiin istutuksiin ja hyvin huollettuihin 

virkistyspaikkoihin pitää panostaa.

Päättäjien toiminnassa tulee aina huomioida vaikutukset luonnon 

monimuotoisuuteen. Asukkaita tulisi osallistaa suunnittelun jo 

kaavoituksen alkuvaiheessa tiedottamalla ja kysymällä. 

Tiedotuksessa käytetty kieli tulee olla ymmärrettävää ja 

kommentoinnin tulee olla helppoa.

Thomas Wallgren

SDP

Edistän kokonaisvaltaisesti reilua siirtymistä ilmasto-

oikeudenmukaiseen elämäntapaan ja solidaariseen 

yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä paikallisesti että 

globaalisti. Yhteistyössä kansalaisliikkeiden ja eri 

puolueiden valtuutettujen kanssa olen mukana 

Keskuspuiston ja suojelussa sekä laajan kansallisen 

kaupunkipuiston perustamisessa. Kun rakennamme lisää 

asuntoja, erityisesti muita kuin kovan rahan asumiseen, 

suunnittelussa otetaan nykyistä paljon aiemmin ja 

vahvemmin mukaan asukkaita ja kansalaisjärjestöjä ja 

arvioidaan yhdessä, miten Helsinki voi parhaiten kasvaa 

lähiluontoa sääsätäen. Kehitämme joukkoliikennettä, 

pyöräilyä ja kävelyä, vähennämme autoilua ja irroittamme 

Helsigin fossiilienergiasta.

Kehitämme osallistavan kaupunkisuunnittelun menetelmiä osana 

kaupungin demokratian vahvistamista. Lopetamme laajat 

kansainvälisten sijoittajien ja veroparatiisiyhtiöiden ehdolla 

tapahtuvat kumppanuussuunnitteluhankkeet ja idekilpailut. 

Helsingin osallistavaa budjetointia haluan laajentaa ja kehittää. 

Helsinki ryhtyi alun perin osallistavaan budjetointiin aloitteen 

ansiosta, jota olin keskeisesti mukana laatimassa. (Toteutukseen 

johtanut aloite kirjattiin alunperin valtuuston Demokratiaraporttiin 

v. 2012). Inspiraation ja mallin aloitteelle sain Brasilian Porto 

Alegreesta ja Maailman sosiaalifoorumista jo yli kymmenen 

vuotta sitten.

Anna Lemström

Vasemmisto-

liitto

Jokaisella tulee oikeus lähiluontoon. Rakentaessa on 

suosittava tiivistä ja korkeaa rakentamista ja suojeltava 

luontoalueita.

Kaupunkisuunnittelun on oltava asukaslähtöistä ja osallistuvalle 

demokratialle on kehitettävä uusia käytänteitä.



Anna Vuorjoki

Vasemmisto-

liitto

Jokaisessa kaavapäätöksessä pitää tarkastella sitä, 

uhkaako kaava kaupunkilaisille erityisen tärkeitä 

luontoalueita, laajoja yhtenäisiä viheralueita tai 

luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita alueita. 

Tarvittaessa haluan puolustaa tällaisten säilyttämistä.

Kaavojen valmistelussa aktiivista tiedottamista asukkaille sekä 

avointa keskustelua asukkaiden, valmistelijoiden ja poliitikkojen 

välillä pitää kehittää.

Antti Kauppinen

Vasemmisto-

liitto

Pyrin kategorisesti vastustamaan kaikkea ympäristöä ja 

kaupunkiluontoa tuhoavaa rakentamista. Pyrin kaikessa 

toiminnassani muistuttamaan hiilivapaiden vaihtoehtojen 

selvittämisestä sekä edistämään niiden käyttöönottoa. 

Jokaisella helsinkiläisellä tulee olla oikeus rikkaaseen 

lähiluontoon.

Osallisuuden keinoja tulee vahvistaa. Kaupunkilaisilla tulee olla 

aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Kaupunkilaisten 

mielipiteen tulee vaikuttaa päätöksentekoon enemmän kuin 

lyhytnäköistä voittoa tavoittelevien grynderien.

Anu Suoranta

Vasemmisto-

liitto

Aion pitää huolta siitä, että kaavoitettaessa ei rakenneta 

alueen asukkaille tärkeitä viheralueita. Kivinokkakamppailu, 

jossa olin keskeisesti mukana on oiva esimerkki siitä, että 

kaupunkiaktivismilla voi myös kääntää suunniteltua 

kaavapolitiikkaa, joka uhkaa viheralueita. Kivinokkaan oli 

kaavoitettu asuntorakentamista, mutta kansaliike käänsi 

suunnan ja Kivinokka säilyi kaikille avoimena 

virkistyskeitaana.

Kaupunkilaisten lausuntojen tosiasiallista roolia kaavoitukseen 

pitää kehittää. Yksi ratkaisu voisi olla, että kaavoitusvaiheessa 

kaupunkilaiset eivät olisi vaan lausumassa, vaan myös tekisivät 

vaihtoehtokaavoja, jotka aina kuljetettaisiin läpi kaavaprosessin 

myös päättäjille. Eli idea on se, että kaupunkilaisten ääni 

tosiasiallisesti tulisi myös päätösvaiheen osaksi.

Dan Koivulaakso

Vasemmisto-

liitto Määrätietoisesti puolustamalla lähiluontoa. Aitoja kuulemistilaisuuksia tarvitaan lisää.

Edina Bilajac

Vasemmisto-

liitto

Pidän etuna, että saan asua kaupungissa jossa luoto on 

lähellä. Luonnon vaikutukset terveyteen ja mieleen, sekä 

sen liikuntamahdollisuudet tulisi nostaa esille paremmin 

erilaisten vaikutuskanavien kautta.

Kaupunki pätisi ottaa huomioon kaupunkilaisten mielipiteet. 

Kaupunki ei ole tuotantotehollisuus vaan asuinpaikka meille 

monelle. Järjestemällä avoimia tilaisuuksia ja tiedotustilaisuksia 

voidaan saada yhtenäisen ratkaisun.

Eliel Kilpelä

Vasemmisto-

liitto

Haluaisin edistää niittyluonnon tuomista esim. 

liikenteenjakajiin, eli ns. re-wilding-hankkeita. Olisi hieno 

nähdä kaupungin edistävän viherkansia ja muita ratkaisuja 

ihan kivikaupungissa, esim. tukitoimin. Uusia alueita 

suunnitellessa ja vanhoja täydentäessä olisi tärkeää, että 

tilaa asunnoille ja ihmisille otettaisiin nimenomaan 

parkkipaikoista tinkimällä eikä laajentamalla viheralueille. 

Tiheässäkin rakentamisessa on huolehdittava, että 

rakennusten ympärillä on tilaa luonnolle.

Suunnitellessa asukkaita pitäisi kuunnella, ei vain kuulla. 

Tiedottamisessa pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen, etteivät 

asukkaat yllättysi hankkeista vaan olisivat tietoisia suunnitelmista 

niin varhain kuin mahdollista.



Elina Kauppila

Vasemmisto-

liitto

Koko ehdokkuuttani ajaa huoli ilmasto- ja 

ympäristöpolitiikasta ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

kysymykset. Ajattelen, että jokaisella on oikeus lähiluontoon 

ja sen suomaan hyvinvointiin. On aika ajatella ihmisen 

asema uudelleen luonnon osana ja pohtia, miten 

kaupunkimainen asuminen voi tapahtua rinta rinnan 

kukoistavan luonnon kanssa. Itse haluan edistää 

kaupunkikulttuuuria, jossa luonto ja monimuotoisuus, 

hiilinielut ja ihmisen hyvinvointi nähdään yhtenä 

kokonaisuutena.

Haluan kaikissa kysymyksissä vahvistaa osallisuutta ja 

paikallisdemokratiaa. Haluan kehittää osallistumisen ja 

kuulemisen muotoja, jotka ovat saavutettavia, esteettömiä eivätkä 

vaadi erityisiä taitoja tai resursseja.

Feniks Willamo

Vasemmisto-

liitto

Henrik Nyholm

Vasemmisto-

liitto

Toimin yhteistyössä luonnonsuojeluyhdistysten kanssa ja 

aktiivisten luonnonystävien tukena päätöksentekijänä, joka 

välittää luonnosta ja taistelee sen säilyttämisen sekä 

luonnon monimuotoisuuden ja luonnon olosuhteiden 

parantamisen puolesta.

Ajan paikkatietojen käyttöä päätöksenteossa ja päätösten 

valmistelussa. Asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden pitää 

saada paitsi ajankohtainen tieto myös pystyä helposti 

seuraamaan asioiden käsittelyä (jokaisessa vaiheessa).

Heta Tuura

Vasemmisto-

liitto

Kaavoitus ja rakentaminen on suunniteltava niin ettei 

olemassa olevia luontoalueita jouduta kaventamaan. 

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsiteltävä asioita 

nykyistä enemmän biodiveristeetin ja luontoyhteyksien 

näkökulmasta ja otettava nämä asiat huomioon kaikessa 

päätöksen teossa. Lautakunnassa ja valtuustossa tulen 

puolustamaan systemaattisesti toimia 

luonnonmonimuotoisuuden puolesta.

Vuorovaikutus aloitettava asukkaiden kanssa ajoissa. Ei vasta 

sitten, kun valmiit suunnitelmat ovat jo pöydällä.

Jakov Gerchman

Vasemmisto-

liitto

Aion vastustaa rakentamista nykyisille viheralueille ja 

kaupunkiluontoon.

Olisin valmis ottamaan entistä paremmin Helsingin asukkaita 

mukaan kunnalliseen päätöksentekoon.

Janne Selin

Vasemmisto-

liitto

Kannattamalla äänestyksissä viheralueiden sekä 

kaupunkiluonnon puolesta.

Asukkaita kuuluu kuulla jo suunnitelmien luonnosvaiheessa. 

Tiedottaminen on elintärkeää.

Juho Lehto

Vasemmisto-

liitto

Olemassa olevat viheralueet ja -sormet on säilytettävä ja 

uudisrakentamisessa otettava huomioon riittävien 

viheralueiden suunnittelu.

Asukkaiden kuulemista ja sitouttamista jo suunnitteluvaiheessa 

kehitettävä.



Julia Saarholm

Vasemmisto-

liitto

Kaupungissa olevista luontoalueista tulee huolehtia ja myös 

rakentamisessa tuottaa näitä viheralueita lisää mielen 

hyvinvoinnin sekä ilmastonmuutoksen puolesta.

Kuulemaan asukkaita tällaisissa kysymyksissä ennen 

päätöksentekoa.

Kiira Koivunen

Vasemmisto-

liitto

viheralueiden ja kaupunkiluonnon säilyttäminen tulee ottaa 

tarkasteluun kaikessa päätöksenteossa, johon se jollain 

tavalla liittyy

Hyvä tiedottaminen, prosessien läpinäkyvyys sekä selkeät 

perustelut asukkaille ja asukkaiden kuuleminen ovat tärkeässä 

osassa hyvää päätöksentekoa

Kimmo Aaltonen

Vasemmisto-

liitto

Nykyiset luonto- ja puistoalueet tulee säilyttää. 

Täydennysrakentamista ei tule sijoittaa näille alueille.

Asukkaat on otettava mukaan alueiden suunnitteluun alusta 

lähtien ja kaupunginosademokratiaa tulee kehittää tämän 

turvaamiseksi.

Maija Karhunen

Vasemmisto-

liitto

Runsaat viheralueet, puusto ja puurakentaminen 

edesauttavat luonnon monimuotoisuutta. Vasemmiston 

vahvuus on toteuttaa kaupunkisuunnittelua siten, että 

rakentaminen ei tuhoa viheralueita.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta 

päätöksenteossa on syytä parantaa Helsingissä huomattavasti, 

nykytila on surkea.

Mane Räisänen

Vasemmisto-

liitto

Aion puolustaa nykyisiä viheralueita ja toimia luonnon 

monimuotoisuutta edistäen. Pelkkä nykyisten viheralueiden 

suojeleminen ei riitä vaan meidän tulee mm. ennallistaa 

perinnebiotooppeja ja muita arvokkaita luontokohteita. 

Tarvitsemme lähidemokratian lisäämistä sekä parempaa 

yhteistyötä ympäristöjärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa.

Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia on 

parannettava lähidemokratiaa lisäämällä.

Mia Haglund

Vasemmisto-

liitto

Olen tällä hetkellä kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja 

olen siellä toimiessa tehnyt useita vastaesityksiä 

luontoalueilla rakentamista vähentämiseksi. Olen 

puolustanut kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Olen 

vastustanut Pirkkolan parkkipaikkoja. Tulen jatkossakin 

toimimaan sen puolesta, että kun rakentamista tehdään, 

niin huomioidaan aina monimuotoisuusarvoiltaan, 

virkistysarvoiltaan ja asukkaille arvokas luonto.

Kumppanuuskaavoitusta on vähennettävä, koska 

kumppanuuskaavoissa grynderit otetaan alusta asti mukaan 

kaavoitusprosessiin ja heidän vaatimuksensa vaikeuttavat 

asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaavaan.



Mikko Vallius

Vasemmisto-

liitto

Haluan edistää ratkaisuja, joissa kaupunkiluonnon ja 

viheralueiden säilyttäminen on huomioitu. Kaavoituksia 

tehtäessä voidaan hakea ratkaisuja, joissa jo aiemmin 

muussa käytössä olleita maa-alueita hyödynnetään 

rakentamiseen, koskemattomien alueiden sijaan.

Kaupunkilaisia tulisi kuulla mahdollisimman varhain, kun heidän 

asuinaluettaan koskevia suunnitelmia tehdään. 

Kaupunginosayhdistyksien kuuleminen ja mukaan ottaminen 

suunnitelmien tekemiseen varhaisessa vaiheessa, voisi olla yksi 

keino parantaa vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden välillä.

Mikko Vuorinen

Vasemmisto-

liitto

Outi Alanen

Vasemmisto-

liitto

Tulen vastustamaan luonnon tuhoamista ja kasvua ei pidä 

Helsingissä tapahtua pelkästään kasvun takia. Sipoossa on 

tilaa rakentaa. Ilman luontoa ei ole elämää.

Aloitteen avulla ,jotta asukkaat eli helsinkiläisten toivomukset 

otetaan vahvemmin päätöksentekoon, sillä he ovat juuri ne 

meidän äänestäjät, joilla on toiveita valtuutettuja kohtaan ja 

odotuksia. Kuntalaiset on isäntä ennen vaaleja, mutta vaalien 

jälkeen kuntalaisista tulee renki.

Paavo Arhinmäki

Vasemmisto-

liitto

Jokaisen kaavan kohdalla pitää hyvin tarkkaan punnita sen 

vaikutus lähiluontoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Tämä 

on tarkkaa ja ristiriitaistakin punnintaa, koska Helsinkiin 

tarvitaan lisää asuntoja ja samalla pitää säilyttää luontoa. 

Tulen jatkossakin kuuntelemaan huolellisesti helsinkiläisten 

näkemyksiä ja puolustaa luonto.

Jo kaavoitusvaiheessa pitää asukkaita kuunnella paremmin. Nyt 

kyllä kuullaan, mutta ei välttämättä kuulla. Tämä ei kuitenkaan 

poista sitä, että jatkossakin tulee ristiriitoja herättäviä kaavoja, 

joita joudutaan käsittelemään myös hallinto-oikeudessa.

Petra Malin

Vasemmisto-

liitto

Olen jo nyt valtuutettuna toimiessani korostanut 

viheralueiden ja kaupunkiluonnon merkitystä, esimerkiksi 

kaavoituksen yhteydessä ja aloittein. Olen tehnyt aloitteen 

valosaasteen vähentämisestä, jonka vuoksi nyt on 

käynnissä työ valolta rauhoitettujen alueiden 

määrittämiseksi Helsingissä. Keskuspuistossa luonnon 

monimuotoisuutta voidaan Helsingissä suojella.

Päätöksenteossa pitäisi olla mahdollisuudet varhaisempaan 

kuulemiseen, ja asukkaiden mielipiteillä pitää olla prosesseissa 

aidosti merkitystä. Tärkeää on myös turvata kaavoituksessa 

pitkäaikaisesti Keskuspuiston asema. Olen valmis toimimaan 

kaupungin kuulemisen tapojen kehittämiseksi valtuustossa.

Reko Ravela

Vasemmisto-

liitto

Riina Simonen

Vasemmisto-

liitto

Luonto on minulle äärimmäisen tärkeä asia. Puolustan 

viheralueita ja haluan, että kaupunkiluonto on paljon 

muutakin kuin metsiä ja nurmikoita: niittyjä, 

vadelmapusikkoja jne.

Kaavoitusprosesseissa pitäisi saada enemmän asukkaiden ääntä 

kuuluville, ja nykyäänhän se on melko helppoa sähköisesti. 

Prosesseista pitää tiedottaa kattavasti ja hyvissä ajoin, jotta 

osallistumismahdollisuus on aito. Toisaalta pitäisi kuunnella myös 

luonnonsuojelujärjestöjä ja muita luontoasiantuntijoita, koska 

jotkin luontoalueet ovat arvokkampia kuin toiset esimerkiksi 



Saliven Gustavsson

Vasemmisto-

liitto Keskittymällä hyödyntämään sopivampia tontteja.

Pyrkimällä vähentämään byrokratiaa ja lyhentämään 

kommunikaatioketjuja.

Sami (Frank) 

Muttilainen

Vasemmisto-

liitto

Kaupunkipuisto tulee kirjata seuraavaan 

valtuustostrategiaan. Itse lupaan kuunnella kaupunkilaisia jatkossakin.

Sirpa Puhakka

Vasemmisto-

liitto

Asuntokaavoituksen yhteydessä pitää valvoa, ettei 

viheralueita kaavoiteta. Rakentamisen yhteydessä on 

otettava aina huomioon ympäröivä luonto ja lajien 

säilyttäminen. Joukkoliikennettä on vahvistettava, samoin 

kävelykatujen määrää on lisättävä. Energiantuotannossa on 

edelleen pyrittävä vahvasti eroon hiilestä. Kotitalouksien 

mahdollisuutta älykkääseen energiankulutukseen on 

tuettava. Ohjaavia ulkoilureittejä on lisättävä.

Asioita on nostettava julkisuuteen jo ennen valmistelun 

etenemistä. Suunnitelmista on kerrottava avoimesti. Itse olen 

suuntautunut kertomaan asioista sosiaalisessa mediassa, jos 

tulen valituksi valtuustoon. Kirjoitan blogia ja kerron asioista myös 

Facebookissa. Toivon, että media olisi nykyistä aktiivisempi 

nostamaan kaupunkipolitiikkaa julkisuuteen. Koronan jälkeen on 

mahdollista järjestää taas asukasyhdistysten tilaisuuksia. Näissä 

olen mieluusti mukana keskustelemaassa.

Titta Hiltunen

Vasemmisto-

liitto

Pidän huolta, että uusia alueita kaavoittaessa ja 

täydennysrakentaessa säilytetään viheralueita ja etenkin 

metsiä.

Haluan edistää kaupunkilaisten osallisuutta ja pitää huolta siitä, 

että kaupunkilaisten ääntä kuullaan muulloinkin kun vaalien 

yhteydessä ja oikeussaleissa. Dialogi suunnittelun eri vaiheissa 

on tärkeää ja sitä tulisi lisätä. Kaupunkilaisilla tulee olla aitoja 

vaikutusmahdollisuuksia.

Veronika Honkasalo

Vasemmisto-

liitto

Aion jatkaa samalla vasemmiston luonnon 

monimuotoisuutta ja lähiluontoa kunnioittavalla linjalla kuin 

tähän asti. Vasemmistoliitto on tällä hetkellä valtuuston 

vihrein puolue. Meille on tärkeää, että kaikkien 

kaupunkilaisten mahdollisuudet päästä lähiluontoon 

julkisella liikenteellä turvataan.

Asukkaat kokevat laajasti Helsingissä, että heidän mahdollisuudet 

päästä vaikuttamaan päätöksentekoon ovat hauraat. Meidän 

pitää tehdä Helsingissä valtavasti töitä sen eteen, että asukkaat 

pääsevät osalliseksi päätöksentekoon heti alkupisteestä lähtien. 

Osallistamisessa on tärkeää, että asukkaat saavat myös tietää, 

miten heidän vaikuttamisensa on vaikuttanut myös lopulliseen 

päätökseen.

Vesa Korkkula

Vasemmisto-

liitto

Aion puolustaa kaupunkiluontoa ja viheralueita. Kun lisää 

kaupunkia rakennetaan, on rakennettava tiiviisti ja etenkin 

niille alueille, joilla viheralueet on jo hävitetty. Lisäksi hyville 

joukkoliikenteen alueille pitää rakentaa korkealle.

Tarvitsemme tähän ja ylipäätään lisää tavallisten kaupunkilaisten 

vaikutusmahdollisuuksia lisääviä demokraattisia väyliä. Asukkaita 

ei nähdäkseni kuulla riittävästi kaavoituksessa, koska kaupunki 

nykyisellään ottaa aivan liikaa huomioon kiinteistösijoittajien 

intressit ja tämä on täysin väärä tapa rakentaa ja ylläpitää 

kaupunkia.



Amanda Pasanen Vihreät

Kaiken kaavoituksen ja päätöksenteon tulee pohjautua 

luontokadon ja ilmastokriisin torjuntaan. Me vihreät olemme 

myös kaupunkiympäristölautakunnassa johdonmukaisesti 

esittäneet parannuksia luonnon ja maisemanhoidon 

suunnitteluun ja myös palauttaneet puutteellisia 

suunnitelmia valmisteluun. Kaupungin luontoa tulee hoitaa 

aina monimuotoisuus edellä.

Vuorovaikutusprosesseja tulee parantaa entisestään ja 

vuorovaikutusta lisätä etenkin alueiden suunnittelun ihan 

alkuvaiheessa. Mielestäni luonnonhoidon suunnitelmien tulisi 

myös tulla kaupunkiympäristölautakuntaan poliittiseen 

päätöksentekoon.

Anni Sinnemäki Vihreät

Olen toiminut vuosien varrella Helsingin luonnon 

säilyttämiseksi monin tavoin: vuonna 2017 Vihreiden 

vaatimuksesta Vartiosaaren asuinrakentamissuunnitelmat 

asetettiin kokonaan tauolle, ja viime syksynä pitkäaikainen 

tavoitteemme Meri-Rastilan rantametsien 

rakentamissuunnitelmien perumisesta kokonaan onnistui 

viimein. Tämän lisäksi olemme tehneet töitä mm. luonnon 

monimuotoisuuden paremmin huomioivien luonnonhoidon 

suunnitelmien eteen, esimerkiksi juuri Keskuspuistossa, 

jossa lautakunta palautti luonnonhoidon suunnitelmat 

uudelleen valmisteltaviksi. Luonnonhoitoa tehdään 

Helsingissä vähemmän kuin aiemmin ja tämä näkyy 

myönteisesti esimerkiksi lahopuuta vaativan kääpälajiston 

runsastumisena. 

On selvää että meillä on vastuu rakentaa asuntoja, jotta 

niitä riittää jokaiselle eivätkä asuntojen hinnat karkaa 

käsistä, ja koen tulevan valtuustokauden tärkeimpänä 

tehtävänä onnistua siinä niin hyvin, että samalla turvaamme 

Helsingin arvokkaat laajat viheralueet ja asukkaiden pääsyn 

lähiluontoon.

Parempia vuorovaikutuksen tapoja on löydettävä. Yksi tärkeä 

ratkaistava kysymys on se, että vuorovaikutus on oikea-aikaista, 

että niillä asukkailla joita mahdolliset muutokset koskevat on 

mahdollisuus kertoa niistä mielipiteensä. Joidenkin vanhojen 

asemakaavojen toteuttamisessa mm. Matokallion tulevan 

jääurheiluhallin kohdalla tässä ei ole onnistuttu. 



Antti Möller Vihreät

Harrastan juoksemista ja liikun useita kertoja viikossa 

Helsingin eri viheralueilla – ne ovat minullekin todella tärkeä 

henkireikä arjen kiireistä irtautumiseen. Kivinokkalaiset ry:n 

puheenjohtajana Kivinokka on minulle erityinen paikka. Aion 

puolustaa puistojen ja viheralueiden määrärahoja ja vaatia 

niihin tarkistusta. Päätöksenteossa on turvattava 

viheryhteydet ja varmistettava, että jokaisella helsinkiläisellä 

on lyhyt matka lähipuistoon ja metsään.

Kaupunkiaktiivina minulla on käytännönläheistä kokemusta 

osallisuudesta ja yksi päätavoitteistani on ollut jo pitkään 

kaupungin ja asukkaiden yhteiskehittämisen parantaminen. 

Tärkein tekijä on ottaa asukkaat mukaan vuorovaikutukseen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meidän on parannettava 

luonnonhoidon dokumentaatiota ja tiivistettävä eri tahojen 

yhteistyötä, jotta kenellekään ei ole epäselvää, miten mitäkin 

kuviota on tarkoitus hoitaa. Tulee luoda pysyvämpi ja 

säännöllinen yhteydenpitokäytäntö luontojärjestöjen ja kaupungin 

välille.

Emma Kari Vihreät

Ympäristöstä ja maapallosta huolehtiminen on kaiken 

hyvinvoinnin perusta. Niin ilmastonmuutos kuin luontokato 

uhkaavat meidän hyvinvointiamme. Helsingissä on paljon 

arvokkaita metsiä, luontokohteita ja asukkaille tärkeitä 

viheralueita. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla 

asuinalueilla on monimuotoiset ja viihtyisät viheralueet ja 

pääsy lähimetsään. Haluamme perustaa uusia 

luonnonsuojelualueita, huolehtia Keskuspuistosta ja tehdä 

Vartiosaaresta pysyvän ja avoimen virkistysalueen. Yksi 

tärkeimmistä omista saavutuksistani on se, että Kivinokan 

vanhat metsät suojeltiin aloitteestani.

On tärkeää etsiä uusia ja parempia vuorovaikutuksen tapoja 

kaupunkisuunnittelussa. Usein konfliktit kärjistyvät varsin 

myöhäisessä vaiheessa ja juuri tämä pitäisi välttää, jotta 

suunnitelmia voidaan muuttaa. Viimeisen vuoden aikana meillä 

on ollut pari erittäin ikävää tapausta, jossa arvokas luontokohde 

rakennetaan, vaikka vieressä olisi vapaata maata. Tähän syynä 

on ollut kaavan puuttuminen, jonka aikaansaaminen kestäisi 

useamman vuoden. Helsingissä tarvitaan ihmisille myös 

kohtuuhintaisia koteja. On tärkeää ohjata rakentamista niin, ettei 

arvokkaita luontoalueita tuhota. Tämä on jatkuvaa, vaikeaa 

neuvottelua eri intressien välillä. Meidän on onnistuttava siinä 

paremmin.

Jussi Chydenius Vihreät Viheralueita ja etenkin vanhaa metsää tulee suojella. Parannetaan vuorovaikutusta kaavoitusvaiheessa.

Karla Loppi Vihreät

Toimin varmasti monin tavoin, koska juuri eläinten, 

ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kolmikanta on sitä 

politiikkaa, jota tälläkin hetkellä elän ja hengitän. Helsingin 

on oltava näissä asioissa aivan edelläkävijä ja suunnan 

näyttäjä Euroopassa ja laajemminkin, ja siihen on myös 

hyvät mahdollisuudet.

Täytyy ymmärtää pientenkin viheralueiden ja kallioiden merkitys 

ihmisille, ja toimia tässä suhteessa todella sensitiivisesti, 

ennakoivasti ja arvostavasti. En voi luvata, ettei yhtään kalliota 

enää räjäytetä, tai yhtään metsikköä kaadeta, mutta tulen 

pitämään yllä periaatetta, että tällaisia päätöksiä ei todellakaan 

voi tehdä kevyesti.

Kati Juva Vihreät

Tuen kaavoituksessa sitä, ettei keskuspuistoon tai 

viheralueille kaavoiteta rakentamista. Puistoihin 

ulkoliikuntapisteitä erityisesti ikääntyville. Asiantuntemusta ja neuvotteluja



Leo Stranius Vihreät

Ilmastokriisi ja luontokato ovat syyni olla mukana 

politiikassa. Kaupungissa kysymys on viheralueiden ja 

lähiluonnon puolustamisesta kaikessa päätöksenteossa. 

Näitä teemoja nostan itse esille kaikessa toiminnassani.

Asukkaiden ottaminen mukaan kaavoituksen valmisteluun 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa löytämään myös 

lähiluonnon kannalta parhaimmat ratkaisut.

Pauliina Saares Vihreät

Olen kuluneella kaudella varavaltuutettuna ja kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunnan jäsenenä tehnyt parhaani 

lähiluonnon puolustamiseksi. Esimerkiksi Pirkkolan ja 

Matokallion hallihankkeiden kohdalla olin aktiivisesti 

puolustamassa parempien sijoitusten etsimistä. Upea 

lähiluonto on mielestäni Helsingin arvokkaimpia asioita. 

Haluan tehdä töitä sen eteen.

Haluan edistää päätöksenteon avoimuutta ja asukasdemokratiaa. 

Esimerkiksi asukaskuulemisia pitäisi tehdä parhaalla 

mahdollisella tavalla, merkityksellisiin 

osallistumismahdollisuuksiin tähdäten. Itse olen panostanut 

esimerkiksi avoimeen ja läpinäkyvään viestintään 

luottamustehtävistäni. Olen myös perehtynyt päätettäväksi tuleviin 

asioihin paikan päällä käyden ja saamiani viestejä kuullen. Näin 

aion toimia myös jatkossa.

Reetta Vanhanen Vihreät

Helsingin lähiluontoa on suojeltava ja monimuotoisuutta 

vaalittava. Kaikille kaupunkilaisille on mahdollistettava 

helppo pääsy lähiluontoon - tällä on myös merkittäviä 

hyvinvointivaikutuksia. Vihreille tärkeää on rakentaa 

Helsinkiin riittävästi uusia koteja siten, että asumisen hinta 

ei nouse kohtuuttomasti ja kaupungin tärkeät luontoalueet 

turvataan. Kaupungin tiivistämistä on kuitenkin tehtävä 

taidolla ja lisäksi tarvitsemme uusia luonnonsuojelualueita. 

Arvokkaaseen keskuspuistoon ei tule rakentaa.

Kaupunkilaisten osallisuutta tulee lisätä esimerkiksi 

mahdollistamalla keskustelua ja kuulemista alueilla 

järjestettävissä tilaisuuksissa tai verkossa.

Sanna Vesikansa Vihreät

Kaupunki pystyy tekemään paljon monimuotoisuuden eteen. 

Lahopuuta, niittyjä ja puita on Helsingissä lisättävä. 

Päättäjänä lupaan vahtia, että näin myös tehdään. 

Nurmikoita on muutettava niityiksi ja luonnonhoitoa tehtävä 

niin, että se edistää monimuotoisuutta ja vähentää 

luontokatoa. Luontoarvot jon sovitettava huolellisesti yhteen 

kaupunkisuunnittelussa ja tätä tulen arvioimaan tarkasti 

jokaisen kaavan ja hankkeen yhteydessä. Jokaisella 

helsinkiläisillä tulee olla mahdollisuus päästä lähiluontoon. 

Teen töitä, että esteettömiä luontoreittejä ja opastusta 

Helsingin luontoaluilla lisätään - hyvä suunnittelu vähentää 

myös käytöstä johtuvaa kulumista.

Pirkkolan liikuntahallista ja muista epäonnistuneista hankkeista 

on otettava oppia. Kaupungin on arvioiva syitä vuorovaikutuksen 

epäonnistumiselle tai onnistumieslle huolellisesti, käytävä 

vuoropuhelua ja muutettava tämän perusteella toimintatapoja. 

Vuorovaikutuksen tulisi usein alkaa aiemmin, jotta asukkailla olisi 

aito mahdollisuus vaikuttaa. Esimerkiksi Pirkkolan hankkeessa 

olisi liikuntapalvelujen ja hankkeen edustajien pitänyt järjestää 

aktiivista viestintää ja vuoropuhelua jo ennen ensimmäistä 

päätöskäsittelyä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. 

Kaupungissa on myös hyviä esimerkkejä, missä vuorovaikutus on 

onnistunutta - niistäkin kannattaa ottaa oppia, kun toimintatapoja 

arvioidaan.



Terhi Ainiala Vihreät

Teen työtä sen puolesta, että luontoalueita ei rakenneta, 

vaan sen sijaan turvataan se, että asukkailla on eri puolilla 

kaupunkia pääsy lähiluontoon. Rakentaminen tulee 

kohdistaa alueille, joiden alta ei lähde viheralueita.

Tulee parantaa oikea-aikaista tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, 

jotta asukkaat voivat oikeasti vaikuttaa alueen kehittämiseen. 

Seuraavalla valtuustokaudella jokaisen Helsingin toimialan 

kannattaisi laatia käytännönläheinen osallisuussuunnitelma, jossa 

kuvataan osallisuutta koskevat tavoitteet ja kärkihankkeet. 

Uusiakin osallisuuden välineitä voidaan ottaa käyttöön.

Veera Florica Rajala Vihreät

Haluan, että kaavoitustyössä säilytetään pienetkin puistot ja 

viheralueet. Parkkipaikkoja esimerkkiksi Mustikkamaalla 

olisi tärkeä hyödyntää autojen pysäköinnin sijasta 

virkistykseen esim. kuntoiluun tai leikkipuistoksi. Tämän 

lisäksi haluan, että Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan 

kavoituksessa luodaan vehreätä ja puistomaista rantaa. 

Haluan myös että kaavoituksessa luodaan yhteyksiä eri 

viheraluiden välille, jotta kaupunkilaiset voivat liikua 

viheralueiden välillä ja tämän lisäksi se mahdollistaa myös 

hyönteisille ja muille elämille suuremmat 

liikkumismahdollisuudet.

Uskon että varhaisen dialogin kautta voidaan moni asia ratkaista 

avoimesti ja rakentavasti keskustelemalla. Tämän lisäki haluan, 

että kaupunki aktiivisesti myötävaikuutaa siihen että 

rakennushankeitta ei suunnitella lähiluontoon vaan jo varhaisessa 

vaiheessa pyritään löytämään muita vaihtoehtoja.

Ari Stolt
Ympäristölii-

ke Helsinki

Vuorovaikutus ihmisten kanssa ja tietoisuuden lisääminen, 

että jokainen voi vaikuttaa asioihin

Enemmän yhteistyötä asukasyhdistysten ja eri 

luontotoimitsijoiden kanssa

Anna Arima

Ympäristölii-

ke Helsinki

Kaikkien asiaa koskevien poliittisten päätösten tulee 

suojella luontoa. Luontoa ei voi sivuuttaa enää 

päätöksenteossa.

Asukkaat pitää saada mukaan jo hankkeiden valmistelussa. 

Kaupungin tulee parantaa tiedostusta ja valtuutettujen tehtävä on 

huolehtia, että luontoarvot ym on kunnolla kartoitettu ennen 

hankkeiden sallimista. Valtuutettuna jalkautuisin kaupunginosiin 

keskustelemaan hankkeista

Aulikki Ristoja

Ympäristölii-

ke Helsinki

Olen Ympäristöliike Helsingin ehdokkaana Helsingin 

kuntavaaleissa. Näin ollen minulla on tukenani isompi 

ryhmä, jonka puitteissa meillä on parempi mahdollisuus 

vaikuttaa Helsingin päätöksentekoon luontoa kunnioittavalla 

tavalla.

Kuten edellisessä vastauksessani kerroin, pelastetaan Helsinki 

ennen kuin kaavoituksessa edes suunnitellaan lähiluonnon 

tuhoamista uuden rakentamisen tieltä.

Chrisse Candolin

Ympäristölii-

ke Helsinki
Teen kaikkeni että viheralueita lisätään. Yhtään viherlauetta 

ei saa uhrata rakentamiseen.

Asukasdemokratiaa lisäämällä. Eri kaupunginosien on saatava 

oma hallinto saman mallin mukaan kuin Pariisilla on. Silloin 

paikallinen asukasosaaminen ja osallistaminen olisi 

tehokkaampaa.

Daniel Csorba
Ympäristölii-

ke Helsinki Yritän nostaa lähiluonnon rahallinen arvo €0sta ylöspäin. Yritän nostaa lähiluonnon rahallinen arvo €0sta ylöspäin.



Eija Korpelainen

Ympäristölii-

ke Helsinki

Vastustan kaikkea viheralueille kohdistuvaa rakentamista. 

Luonnon liiallista "hoitamista" pitää välttää (lahopuita pitää 

jättää metsiin ja nurmikoita tulee muuttaa niityiksi). Nykyinen 

yleiskaava perustuu ylimitoitettuun kasvutavoitteeseen ja se 

täytyy tehdä uudestaan. Etätyön yleistymisen myötä 

kaupungin tulee luvittaa toimistotilan muuttamista 

asumiskäyttöön. Ylipäätään rakentamistavoitteita niin asuin- 

kuin infrarakentamisessa pitää laskea, koska Helsinki on 

muuttumassa muuttotappiokunnaksi ja työmatkaliikenteen 

väheneminen laskee ruuhkahuippuja.

Asukkaiden mielipiteet täytyy ottaa suunnittelussa oikeasti 

huomioon ja verovaroilla palkatuilta kaavoittajilta täytyy vaatia 

vastuullisuutta ja lain noudattamista.

Evelina Lorek

Ympäristölii-

ke Helsinki

Lähiluonnon merkitys on kasvanut asukkaiden keskuudessa 

ja sitä arvostetaan entistä enemmän, että on mahdollisuus 

päästä lähimetsään kävellen. Aion pitää meteliä 

viheralueiden puolesta ja hyödyntää siihen mm omia 

somekanaviani esim. instagram @evelinalorek

Haluan toimia viestin välittäjänä päättäjien ja asukkaiden välillä ja 

pitää asukkaita kartalla siitä mitä mahdollisia suunnitelmia on 

tulossa ja tiedottaa niistä aina pikimmiten. Tavoitteeni on 

parantaa viestintää ja että asiosta puhutaan oikeilla nimillä eikä 

korulauseilla.

Inka Ritvanen
Ympäristölii-

ke Helsinki

Teen aina kaikkeni niiden eteen. Riippuu asemastani ja 

työstäni, miten se milloinkin on mahdollista.

Työssäni ja vapaa-aikanani yritän parhaani mukaan 

kommunikoida ihmisten kanssa. Pyrin myös hankkimaan tietoa ja 

pysymään perillä ajankohtaisista asioista.

Juha Pykäläinen

Ympäristölii-

ke Helsinki

Helsinkiä ei saa kasvattaa enään luonnon alasajolla. 

Helsinki ei saa olla koko suomen sulatusuuni. Uskon ryhmä 

voimaan tässä asiassa ja seison kasvun vastustajien 

vahvassa rintamassa

Kaupungin pitää ymmärtää se, että me ihmiset, asukkaat olemme 

kaupunki ja meitä pitää kuunnella

Kasperi Korhonen

Ympäristölii-

ke Helsinki

Puolestapuhun kaupunki- ja lähiluonnon puolesta. Pyrin 

pitämään yhteyttä paikallisiin asukkaisiin ja seuraan 

keskustelukanavia luontoon liittyen.

Asukkaat tulee osallistaa elinympäristönsä muutokseen ja 

päätöksentekoon!



Katariina Lehtikanto

Ympäristölii-

ke Helsinki

Haluan edistää sitä, että vanhat kaavat ”perataan” läpi ja ne 

otetaan uudelleentarkasteluun ettei kiireeseen vedoten 

tapahdu enää yhtään Pirkkolan hallicasea tai Kumpulan 

päiväkoticasea. 

Täysin järjetöntä kasvutavoitetta (yli 200 000 asukasta) on 

tarkasteltava uudelleen. 

Jo olemassaolevia asuinalueita ei saa tiivistää luonnon 

kustannuksella. Täydennysrakentamisen on tapahduttava 

kunkin asuinalueen ominaisluonnetta kunnioittaen. 

Korvamerkitään 100 000 jo olemassaolevaa puuta, jotka 

ehdottomasti säilytetään. 

Kaupunkilaisia on kuunneltava aidosti. Nykyinen 

kuulemismenettely on puhdas vitsi. Kaupunkilaiset on 

osallistettava kaavaprosesseihin paljon nykyistä aiemmin. 

Nykyisin vedotaan aina siihen, että asukkaat valittavat liian 

myöhään.

Margit Sjöroos

Ympäristölii-

ke Helsinki

Pysäyttäisin kaiken rakentamisen Helsingissä, jos voisin. 

Koko rakentaminen ja kaavoitus tulisi arvioida ihan 

uudelleen sekä ilmastonmuutos, luonnon 

monimuotoisuuden, kulttuuriympäristöjen, aivo- ja 

aistihyvinvoinnin, hiililjalanjäljen, 

rakentamiskapasiteettiarvion (nytkin tyhjiä asuntoja ja 

liiketiloja runsaasti Helsingissä) ja myös viihtyvyys sekä 

epidemian - (isojen massojen yksiköt alkavat olla passe niin 

epidemian kuin aivo-aistitutkimuksenkin valossa)

Kansalaiset tulee nähdä yhdenvertaisina. Osallistamisillat olleet 

nyt osin ihan farsseja ja jopa epäkohteliaita. Vaikka asukkaat ja 

kuntalaiset vastustaneet ei ole ollut mitää merkitystä - tämä 

heikentää demokratiaa, koska menee usko päättäjiin ja 

virkamiehiin. Pitää tehdä ihan toisin. Teemani ja erikoisalueeni on 

aistihyvinvoinnin lisäksi myötätuntopedagogiikka. Todella 

myötäelämisen taitoa ja kunnioitusta tarvitaan nyt kipestä 

hallinnossamme ja päättäjissämme, jos kaikkialla.

Mika Välipirtti

Ympäristölii-

ke Helsinki

Toimin monella tavoin. Pro Luonto ry:n puheenjohtajana, 

Valtuuston varajäsenenä, Ympäristöliike Helsinki 

perustajana ja kuntavaaliehdokkaana, Helsingin kaupungin 

ympäristöpalveluissa työtehtävien kautta.

On päästä vuorovaikutukseen riittävän ajoissa. Helsingin on 

otettava asukkaat mukaan kun alueiden suunnitteluperiaatteita 

suunnitellaan.



Milla Tuormaa

Ympäristölii-

ke Helsinki

Aion ohjata edelleen luontoretkiä viheralueilla(kiertävä 

luontokoulu Naakka) eli lisätä niiden tunnettavuutta sekä 

arvostusta. Aion ajaa hankkeita, jossa pyritään lisäämään ja 

monipuolistamaan viheralueita kuten puiden istutusta, 

puutarhapalstoja ja niittyjen perustamista. Pyrin 

perustelemaan viheralueiden merkitystä monipuolisesti 

sekä opetus- että vapaa-ajan käytön kannalta, jotta niitä ei 

tarvitsisi supistaa ja rakennushankkeille löytyisi 

vaihtoehtopaikkoja viheralueiden ulkopuolelta. Aion myös 

kerätä aktiivisesti (itsekin kerään 

havaintoja)havannointitietoa kansalaisilta ja luontoaktiiveilta 

viheralueiden monimutoisuudesta sekä lajistosta, jotta 

lajiston esiintyminen voidaan huomioida alueen hoidon ja 

virkistyskäytön suunnittelussa. Havaintojen perusteella pyrin 

lisäämään alueen monimutoisuutta esimerkiksi 

villiinnyttämällä ja hallitulla hoitamattomuudella.

Olen valmis järjestämään keskustelutyöpajoja, joissa jaetaan 

ideoita alueen kehittämisestä kaupunkilaisten kesken. Näissä 

työpajoissa isojen rakennusliikkeiden suunnitelmat olisivat vasta 

taustalla eikä ensisijaisena. Eli lopullinen toteutettava suunnitelma 

voisi nousta asukkaiden toiveista. Siten tulos voisi olla sitäkin, 

että rakennussuunnitelmia muutettaisiin ja suunniteltuja 

rakennuksia sijoitettaisiin osittain eri paikkaan, kun alunperin on 

ajateltu, jotta alueen ilme ja virkistyskäyttö voitaisiin säilyttää. 

Keskusteluja joissa esitetään suunnitelmia, jollekin alueelle pitäisi 

kehittää vahvemmin vuorovaikutteisiksi. Kaupungin toimijat 

toisivat ideoita, mutta idea kokonaisuudesta voisi muuttua 

kaupukilaisten palautteen, äänestyksen ja heidän tuomien 

ideoiden perusteella paljonkin. Kaikessa pyrittäisiin siihen, että 

olemassa olevia puistoja tai metsiä tai rantoja ei rakennettaisi 

vaan pyrittäisiin sijoittamaan rakennukset jo rakennetulle 

alueelle(toimistojen tai parkkipaikkojen yhteyteen). Viheralueita 

pyrittäisiin laajentamaan ja monipuolistamaan lisäämällä esim. 

niittyjä, puutarhapalstaalueita, istuslaatikoita, puita ja lahopuustoa 

sekä vesistöjä monipuolistamalla kuten lampia, puroja. Lisäksi 

ottaisin suunnitteluun vahvemmin mukaan oppilaitokset ja 

päiväkodit- saisivat tarkemmin kertoa heille ulkoopetuksen 

kannalta tärkeät alueet ja niihin liittyvät toiveet. Alueet pyrittäisiin 

säilyttämään virkistyskäytössä ja kehittämään mahdollisuuksien 

mukaan, jotta käyttö palvelisi sekä opetusta että vapaa-ajan 

ulkoulua ja säilyttäisi monipuolisesti elinympäristöjä. Siinä 

Ursula Lähteenkorva-

Nakai

Ympäristölii-

ke Helsinki

Helsingin kasvutavoitetta on pienennettävä. Etätöitä 

suosittava, jotta turha jokapäiväinen liikkuminen autoilla ja 

julkisilla vähentyy. Liikennesuunnittelua tarkasteltava 

uudelta kantilta pandemian jälkeen.

Avoimempaa suunnittelua ja keskustelua vaatimalla, ennenkuin 

asiat on jo lyöty lukkoon ja asukkaiden kuulemiset vain 

näennäisiä. Vakinaiset asukkaat ovat erityisen tärkeitä 

kokemusasiantuntijoita omilla alueillaan.


