KANSALLISET KAUP
KAUPUNKIPUISTOT
K

ansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena
on säilyttää kaupunkiluontoa ja
rakennettua kulttuuriympäristöä laajana,
eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten
olohuoneena.

K

ahdeksan kansallisen kaupunkipuiston
lisäksi moni kaupunki selvittää
parhaillaan mahdollisuuksia perustaa
kansallinen kaupunkipuisto.

H

akemuksen tekee kaupunki,
ja perustamisesta päättää
ympäristöministeriö.

FORSSA HANKO HEINOLA
Kuva: Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirasto

Forssan kansallinen kaupunkipuisto kertoo vuosisataisen maaseutuympäristön nopeasta muutoksesta teollisuustoimintojen
tyyssijaksi. Forssassa on nähtävissä teollisuus- ja asuinrakentamisen historia vaiheineen ja rakennustapoineen. Punatiilisten
teollisuusrakennusten ympärille muodostui yhdyskunta, jonka
osat: puistot, työväen asuinalueet, koulut, päiväkodit ja muut
palvelurakennukset sekä johtajien huvilat muodostavat ainutlaatuisen kerroksellisen kaupunkirakenteen. Maisemallisina elementteinä ovat Loimijoen laakso ja sitä rajaava harjuselänne.
www.forssa.fi/
forssan_kansallinen_kaupunkipuisto/

HÄMEENLINNA

Hangon kansallinen kaupunkipuisto käsittää yhtenäisen rakennetun kaupunkikulttuuriympäristön, suojelualueiden ja luonnontilassa olevan ulkosaariston muodostaman kokonaisuuden.
Sillä on moninainen ja pitkä historia ja tulevaisuus täynnä haasteita.
Se on paikka, jossa maa loppuu ja meri alkaa, tai päinvastoin –
uloimpana. (Tekninen johtaja Sten Öhman perustamisselvityksen alkusanoissa)
www.hanko.fi/palvelut/
kaavoitus_ja_maankaytto/kansallinen_kaupunkipuisto
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KANSALLISTA
KAUPUNKIPUISTOA
TÄYNNÄ ELÄMÄÄ, LUONTOA,
KULTTUURIA, HISTORIAA JA TAPAHTUMIA

Heinolassa kansallinen kaupunkipuistossa on monta maisemaa
kaupungin läpi virtaavasta Jyrängönvirrasta erämaaluontoon ja
monta tarinaa entisen residenssi- ja kylpyläkaupungin historiasta
tämän päivän kauniiseen pikkukaupunkiin.
Kaupunkipuisto muodostuu mm. rantojen rautakautisista asutuspaikoista, Kustavilaisen ajan ruutukaavakaupungin puistoista ja eri
aikakausien arvokkaista rakennetuista ympäristöistä ja monimuotoisesta luonnosta luonnonsuojelualueineen. Heinolan monipuolinen kaupunkipuisto tarjoaa näköalapaikkoja historiasta tulevaan.
www.heinola.fi/kansallinen-kaupunkipuisto

KOTKA

Tule sinäkin!

Kuva: Jari Varpenius

Hämeenlinnaan perustettiin Suomen ensimmäinen kansallinen
kaupunkipuisto vuonna 2001. Tänä vuonna 15-vuotisjuhliaan
viettävä puistokokonaisuus on Suomen historian ja suomalaisen luonnon ’näyteikkuna’. Se kertoo havainnollisesti maamme
sivistyksellisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä
sekä kulttuurisista virtauksista. Luonnonympäristössä on sekä
erämaa-Suomen, vauraan kulttuuri-Suomen että runeberiläistopeliaanisen maisemaihanteen elementtejä.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on kertomus Itämeren ja
Kymijoen antimien varaan syntyneestä linnoitus- ja rajakaupungista, joka on kasvanut moni-ilmeiseksi satama- ja teollisuuskaupungiksi. Moderni Kotka on joki-, merenranta- ja saaristoluonnon monimuotoisuutta vaaliva vehreiden puistojen kaupunki.

www.hameenlinna.fi/kansallinenkaupunkipuisto/

www.kotka.fi

PORI PORVOO TURKU
Kuva: Heli Nukki

Porin kansallinen kaupunkipuisto kertoo yhden Suomen merkittävimmän joen, Kokemäenjoen, ja suomalaisen asutuksen kehittymisen vaiheista. Puiston erityisiä arvoja ovat mm. jokivarren
teollisuusrakennukset, laajat peltoaukeat, arvokkaat puistot ja
Kivi-Porin aintulaatuinen kaupunkimaisema unohtamatta kaupunkipuiston helmeä – Porin Kirjurinluotoa.

www.pori.fi/kaupunkipuisto

Kuva: Samuli Saarinen

Porvoon jokilaakso Vanhasta Porvoosta aina merelle asti tarjoaa kivoja reittejä kansallisesti arvokkaiden muistipaikkojen,
kuten keskiaikaisen Linnamäen ja Näsin hautausmaan, ja luontokohteiden äärelle. Jokirannan puistot ja promenadit johdattavat kohti jokisuiston kansainvälisesti arvokasta lintulahtea
sekä Hamarin ja Haikkoon työläis- ja kartanomaisemia. Kansallisen kaupunkipuiston luonnonsuojelualueet, puistometsät ja
näköalapaikat ovat valokuvauksellisia retkikohteita paikallisille
ja matkailijoille.
www.porvoo.fi/kansallinenkaupunkipuisto

Turun kansallinen kaupunkipuisto perustuu kaupungin historialliseen asemaan Suomen vanhimpana kaupunkina, Itämeren
kaupunkina sekä hallinnon, kirkon, tieteen, kaupan ja teollisuuden keskuksena. Kaupunkipuisto on urbaanien arvomaisemien
verkosto, joka kattaa kaupunkikulttuurin ja –luonnon kannalta
oleellisimmat kohteet aina Airistolta Kuralan elävän historian
kylään saakka. Puiston ytimenä ovat Aurajokimiljöö ja Ruissalon
saari.
www.turku.fi/kaupunkipuisto

täynnä tapahtumia myös kansallisissa kaupunkipuistoissa
www.vihervuosi.fi
Tapahtumakalenteri

