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Puistojen kaappaamisesta muuhun kuin kaavanmukaiseen virkistyskäyttöön 
poikkeusluvilla luovuttava

Kaupungeissa tasapainotellaan jatkuvasti rakentamistarpeiden ja luonnolle varatun tilan säilyttämisen 
ja laajentamisen välillä ympäristökriisin aikakaudella. “Harmaa” infrastruktuuri teineen ja rakennuksi-
neen täytyy sijoitella vihreän ja sinisen infrastruktuurin lomaan  suunnitelmallisesti ja kokonaisuus 
kirkkaana mielessä pitäen. Kaupunkien viher- ja sini-infrastruktuuri ovat kaupungin asukkaiden kan-
nalta elintärkeitä. Ihmiset ja muut lajit tarvitsevat luontoa keskellä kaupunkia jo terveyssyistä. Lisäksi 
moderni kaupunkisuunnittelu lähtee siitä, että rakennettua ympäristöä ja luontoa on rakennettava 
myös kaupungissa toistensa lomaan niin, että ekologiset yhteydet säilyvät. Näin kaupunki on aidosti 
elävä elinympäristö niin ihmisille kuin muillekin lajeille. Tällöin kaupunkiympäristö ei pahenna luonto-
katoa vaan on osa kestävää urbaania elämäntapaa.

Puistoja käytetään kuitenkin tällä hetkellä Helsingin kaupungissa muuhun tarkoitukseen, kuin mihin ne 
on kaavalla tarkoitettu. Puistoja käytetään vapaana väistötilana niin koulujen, työmaiden taukotupien 
kuin esimerkiksi matkaviestitukiasemien sijoittamiseen. Monta kymmentä neliömetriä puiston pinta-
alasta voidaan poikkeuspäätöksellä osoittaa teletukiasemalle ikään kuin vakiotoimenpiteenä. Tämä 
tulee esille erityisesti ympäristö- ja lupajaoston päätöksenteossa.

Virkakunnan mukaan puistojen yleistä muuta kuin niiden kaavanmukaista käyttöä poikkeuslupia hyö-
dyntämällä tapahtuu yhä enemmän, ja myös virkakunta on asiasta huolissaan. Mitään ratkaisua tai 
vaihtoehtoista toimintatapaa ei kuitenkaan ole mietinnässä tai valmistelussa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme tällä aloitteella, että 

1.Poikkeuslupien myöntämiskäytäntöä tiukennetaan puistojen osalta silloin kun on ilmeistä, että puis-
to- tai viheraluetta ollaan ottamassa muuhun käyttöön tilanpuutteen tai muun heikon perusteen vuok-
si.
2.Selvitetään mahdollisuutta kokonaan kieltää poikkeuslupien myöntäminen tilanpuutteen perusteella 
silloin, kun muita painavia perusteita ei ole käsillä.
3.Selvitetään mahdollisuuksista velvoittaa poikkeuslupien hakijat esittämään muita vaihtoehtoisia si-
jainteja telemastoilleen ja työmaiden taukotuvilleen.
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