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12 Valtuutettu Markku Vuorinen: 
 
Kaisaniemen puiston turvallisuus 
 

”Meillä on Helsingissä runsaasti kauniita ja hyvin hoidettuja puistoja, 
jotka ovat tarkoitettu kaupunkilaisten vapaa-ajanviettoon sekä yleisen 
viihtyvyyden lisäämiseen. Nyt kuitenkin viimeaikainen kehitys on tehnyt 
useista puistoista ilkivallan ja rikollisjoukkojen pesäpaikkoja, kuten Kai-
saniemen puisto, jossa poliisin tilastojen mukaan edelliseen vuoteen 
verrattuna, viime vuonna varkaudet ovat lisääntyneet liki 20 %, näpis-
tykset 40 % ja törkeät pahoinpitelyt lisääntyneet merkittävästi. Viimei-
sen kahden vuoden aikana on Kaisaniemen puistossa rekisteröity polii-
sin tilastoihin 261 rikosta. Kuten tiedämme vain vähäinen osa rikoksista 
tulee poliisin tietoon. 
 
Kysyn mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, jotta jo ensi 
kesänä kaupunkilaiset voivat palata ja liikkua turvallisesti rakastamas-
saan Kaisaniemen puistossa?” (Kj)  
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VASTAUS VT MARKKU VUORISEN KYSYMYKSEEN NRO 12/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kaupunginjohtaja toteaa seuraa-
vaa: 
 
Kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 2009–2012 mukaan Helsinki 
on turvallinen ja siisti pääkaupunki, jossa päivittäinen turvallisuus on 
kansainvälistä huippua kaikilla osa-alueilla. Ohjelman mukaisesti kau-
punki osallistuu kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoittei-
den toteuttamiseen, jossa toimenpiteinä on mm. paikallisen turvalli-
suussuunnittelun kehittäminen. 
 
Kaupungin puistojen ja muun yleisen kaupunkitilan turvallisuuden pa-
rantaminen on ajankohtainen ja tärkeä kysymys. On selvää, että stra-
tegiaohjelman toteuttamiseksi tarvitaan erityisiä toimenpiteitä. Kaikilla 
on oikeus oleskella ja viihtyä puistoissa ilman, että turvallisuus vaaran-
tuu. Puistoista turvallisuustyössä esillä on viime aikoina ollut erityisesti 
Sinerbychoffin puiston roskaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen liittyvät 
ongelmat. Sinerbrychoffin puiston toimivuutta ja siisteyttä parannetaan 
ja siinä yhteydessä käyttöön otettavia turvallisuus- ja muita toimenpitei-
tä otetaan käyttöön myös soveltuvin osin Kaisaniemen puistossa ja 
muissa puistossa.  
 
Yleisen kaupunkitilan turvallisuuden parantaminen on parhaillaan val-
misteltavana hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikössä. Yk-
sikkö on kokoamassa yhteistyössä poliisin kanssa yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden näkökulmasta yleisen kaupunkitilan tyypillisiä esi-
merkkitapauksia, joiden osalta laaditaan yhteistyössä toimintamallit.  
Tässä turvallisuustyössä pilottina on ollut Tallinnanaukio, ja siitä saatu-
ja kokemuksia on tarkoitus soveltaa toimintamalleja laadittaessa eri-
tyyppisiä tilanteita ja paikkoja varten kuten puistot, kauppa- ja ostos-
keskukset, liikenneasemat ja asuntoloiden ympäristöt.  
 
Puistojen osalta häiriökäyttäytyminen ja muut turvallisuusongelmat 
nousevat esiin erityisesti kesäaikaan. Tavoitteena on, että uudet, vai-
kuttavat toimintamallit ovat käytössä jo tulevana kesänä. 
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