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–MATKALLA LUONTOPÄÄKAUPUNGIKSI 
Helsingin Seutu 



Urban Outdoors     
 projektin tuloksena

YHTEINEN TAHTOTILA

Urban outdoors -yhteistyöprojektin tavoitteena on 

kartoittaa Helsingin seudun luonnon virkistyskäytön 

tilaa, koota alueen toimijoita yhteen, parantaa yhteistyötä 

hallintorajat ylittäen sekä tunnistaa potentiaalisia 

kehityskohteita.

Vuonna 2018 vauhtiin päässeen yhteistyöprojektin ensim-

mäisessä vaiheessa on mukana ollut Espoo, Helsinki, 

Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Vihti, Uudenmaan liitto, 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi ja Metsähallitus.

Projektin viestintää toteutti ja asiantuntijaroolissa 

toimi Jotuca Oy (retkipaikka.fi) ja mukana ohjaus-

ryhmässä oli asiantuntijajäsenet Suomen Ladusta, 

Natura Viva Oy:stä ja Hymyilevä Punakettu. 

YHTEISTYÖN VETURINA JATKAA UUVI
Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvi jatkaa käynnissä 

olevaa yhteistyötä. Uuvin toimintaa rahoittavat lähes kaikki 

Helsingin seudun kunnat, joten luonnon virkistyskäytön 

olosuhteiden parantaminen alueella sopii sille luontevasti.

Jatkossa tarkoituksena on kehittää ja laajentaa verkostoa, 

jotta Helsingin seudun eri tahot saadaan mahdollisim-

man kattavasti ja vaikuttavasti yhteistyöhön mukaan.

Kaikki mukana olevat tahot jatkavat hyvin alkanutta 

yhteistyötä, koska sen merkitys ja potentiaali on tunnistettu. 

Yhteistyö eri hallinnollisten tahojen ja yrityskump-

panien välillä auttaa kehittämään toimintaympäristöä 

ja palveluita yhteistä visiota edistävään suuntaa.

MUKANA MATKASSA:

Esitteen toteutus Urban outdoors-projektiryhmä, 

Metsähallitus ja Anni Pärssinen Creative Studio, 2019



Mihin 
yhteistyötä 
tarvitaan?

• Koko Helsingin seudun luonnon ja 

luontokohteiden arvon nostoon. 

• Luonnon tarjoaman potentiaalin 

esille tuomiseen, niin alueen 

asukkaan, matkailijan, yrittäjän ja 

kehittäjän näkökannalta. 

• Vaikuttavuuden parantamiseen; 

yhdessä saadaan aikaiseksi isompi 

ääni ja tullaan kuulluksi.

• Luontokohteiden löydettävyyttä 

voidaan parantaa erilaisilla 

työkaluilla ja yhteisellä tahtotilalla. 

• Resurssien käyttöä voidaan tehostaa 

yhteisillä projekteilla ja hyviä 

käytäntöjä hyödyntämällä sekä niistä 

oppimalla. 

• Olemassa olevien luontoreittien ja 

retkeilyrakenteiden hyödyntämiseen 

yli hallintorajojen. 

• Luonnon helpompaan 

saavutettavuuteen.
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Miksi  
luontoon?  
Luonto tarjoaa meille hyvinvointia, jopa lyhyen 

luontopiipahduksen ansiosta.

Luonto elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä:  

keskittymiskyky paranee sekä syke ja 

verenpaine voivat madaltua. 

Luonto houkuttelee liikkumaan. Liikumme luonnossa 

huomaamattamme reippaammin kuin sisätiloissa. 

Kun luonto on läsnä kaupungissa: henkinen hyvin-

vointi, onnellisuuden tunne ja terveellinen unirytmi 

ovat yleisempiä tulotasosta riippumatta. 

Luonnon kunnioittaminen ja ympäristövastuulli-

suus lisääntyvät luontosuhteen vahvistuessa.  

Luonto on vahva osa suomalaista kulttuuria ja identi-

teettiä. Kestävällä luonnon virkistyskäytön ja luontomat-

kailun kehittämisellä on rajattomat mahdollisuudet.
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Helpommin 
saavutettava ja 
löydettävä luonto 
palvelee kaikkia.

Helsingin seudulta löytyy upeaa ja 

monipuolista luontoa: meri, saaristo, 

järviä, jokivarsia, metsää, erämaata, 

soita, kallioita. 

Helsingin seudulla luonto on lähellä: 

lähin yli puolen hehtaarin viheralue on 

kaikkialla vain noin 300 metrin päässä ja 

laajempaan luontokohteeseen on vain 

vartin matka.  

Huomattava määrä luontoalueista on 

saavutettavissa julkisella liikenteellä tai 

polkupyörällä. 

Metropolialueella sijaitsee kaksi kansallis-

puistoa: Nuuksio ja Sipoonkorpi. 

Konkreettisia asioita luonnon 

löydettävyyden ja saavutettavuuden 

parantamiseksi tapahtuu koko ajan: 

Esimerkiksi HSL, yhdysalukset, kau-

punkisoutuveneet, Perille asti -hanke, 

liikennepilotit, kaupunkipyörät, metrolla 

metsään.



C.

Lammassaari
HELSINKI

NATTOURS –hankkeen (2016-2018) tavoitteena 
oli tuoda Helsingin ja Tallinnan kaupunkiluonto 

helpommin saavutettavaksi sekä paikallisille 

asukkaille että vierailijoille. Hankkeen aikana 

Helsingin lammassaari nostettiin uudelle tasolle. 

Kauniin ruovikon halki kulkeva reitti on nyt 

esteetön ja kuljettaessa, niin lasten rattaiden, 

kuin pyörätuolinkin kanssa. Kävijämäärät luonto-

kohteessa on nousseet huomattavasti, ihmisten 

ottaessaan uudistuneen reitin omakseen.  

www.citynature.eu/fi/helsinki/

Porkkalanniemi
KIRKKONUMMI

Metsähallitus, Kirkkonummen ja Nurmijärven 

kunnat, Vantaan ja Helsingin kaupungit sekä 

Uuvi kehittivät yhteisessä hankkeessa Porkka-

lanniemen virkistyspalveluita asiakaslähtöisenä 

kokonaisuutena osana uuden luonnonsuojelua-

lueen perustamista. Alueen retkeilyinfraa, vies- 

tintäaineistoja ja huollettavuutta parannettiin. 

Alueen huolto on keskitetty Uuville, jolloin palve-

lusta saadaan tasalaatuista ja kustannustehokasta.

www.retkipaikka.fi/porkkala 

 www.luontoon.fi/porkkala

Muutama    
     maininta

ESIMERKKEJÄ LUONTOILUN 
MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISESTÄ 
HELSINGIN SEUDULLA 

A.

B.
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Nuuksion 
pohjoinen portti, 
Salmen ulkoilualue

Kuusi järvi

VIHTI

VANTAA

Erittäin suositun Nuuksion kansallispuiston 

kävijäpainetta pyritään jakamaan tasaisem-

min ympäri Nuuksion järviylänköä, kehit-

tämällä palveluita eri puolilla aluetta. 

Helsingin kaupungin omistamalla Salmen ulkoi-

lualueella, Vihdissä aloitti kesällä 2018 toimin-

nan luontomatkailuyrittäjistä koostuva ryhmä, 

brändäten alueen Nuuksion pohjoiseksi portiksi 

ja samalla monipuolistaen palvelutarjontaa. 

www.nuuksionpohjoinenportti.fi

Kaupunkilaisten rakastamaa Kuusijärven 

aluetta kehitetään vastaamaan virkistyskäytön ja 

luontomatkailun kasvavaan kysyntään. Alueen 

kaavoitus ja palveluvarustuksen parantami-

nen on käynnissä. Reittejä monipuolistetaan ja 

yhdistetään Sipoonkorven kansallispuistoon. 

Kuusijärvestä tehdään pääportti kansallispuistoon.

www.cafekuusijarvi.fi

ESPOO & HELSINKI

Espoo ja Helsinki kehittävät yhtä aikaa 

mereen, rantoihin ja saariin liittyviä palveluita 

ja niiden saavutettavuutta. Yhteisenä 

teemana on ’meri kuuluu kaikille’. 

Espoossa aloitti kesällä 2018 toimintansa  

Skipperi -kaupunkisoutuveneet, joita saa vuokrata 

itselleen nimellisellä hinnalla. Suosittu palvelu saa 

kesällä 2019 jatkoa ja laajenee myös Helsinkiin. 

Vesille pääsyn ei haluta olla kiinni siitä, omistaako 

oman veneen, kajakin tai esimerkiksi SUP-laudan. 

Lisääntynyt opastus- ja vuokraustoiminta 

palvelevat niin asukkaita kuin matkailijoita.

www.laguuniin.fi 

www.skipperi.fi

Entistä yhtenäisempi 
rantaviiva

ps. SEURAAVAN AUKEAMAN 
KARTALTA LÖYDÄT NÄMÄ JA 
LISÄÄ MUITA KOHTEITA
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Yhteistyön ja luonnon    
  virkistyskäytön 
     kehittäminen jatkuu

B.

N.

D.

K.

F.
E.

L.

J.

H.

F. ESPOON RANTARAITTI
Aktiivinen rantaraitin ja saarten palvelui- 

den kehittäminen sekä saavutettavuuden 

parantaminen jatkuu. Merellisyys on yksi 

Espoon virkistyksen ja matkailun paino-

pisteistä. Perille Asti-hankkeen avulla 

etsitään ratkaisuja saavutettavuuden 

ja löydettävyyden parantamiseen, niin 

rannoille, saariin ja muihin luontokohteisiin.

www.espoo.fi/rantaraitti

G. HSL (HELSINGIN SEUDUN 
LIIKENNE)
Helsingin seudun liikenteen kehit-

tämisellä on merkitystä lähiluonnon 

saavutettavuudessa. Palvelu kehittyy, sillä 

esimerkiksi kesästä 2019 alkaen Espoon ja 

Helsingin saarien yhteysalusten aikatau-

lut löytyy reittiopas.fi-palvelusta.

www.reittiopas.fi

H. KESKUSPUISTO, HELSINKI
Helsinkiä halkovan metsän virkistysarvo 

asukkaiden arkiliikunnassa on merkittävä. 

Keskuspuisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuk-

sia lähiretkeilyyn ja luontopiipahduksiin. Osana 

kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa perustetaan 

Haltialan metsään luonnonsuojelualue, jolla turvataan 

luontoalueen tulevaisuus kaupungin kasvaessa.

www.citynature.eu/fi/helsinki/ 

www.myhelsinki.fi/fi/nae-ja-koe/luonto

I. SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTO, 
SIPOO & VANTAA
Vuonna 2019 Sipoonkorven kansallispuiston reittejä, 

palveluita ja saavutettavuutta parannetaan yhteistyössä 

Sipoon kunnan, Metsähallituksen ja Vantaan 

kaupungin kanssa. Ulkoilijoiden on entistä mukavampi 

viettää aikaa kansallispuistossa, esimerkiksi 

evästellen uudella Storträskin tulipaikalla. 

www.luontoon.fi/sipoonkorpi

J. MERELLINEN HELSINKI
Helsingissä tehdään merellistä strategiaa ja sen myötä 

kaupungin rantoja, saaria sekä merellisiä palve-

luita parannetaan. Meri kuuluu kaikille -teemalla 

kehitetään yhdessä palvelukokoisuuksia Espoon, 

Metsähallituksen ja muiden kumppanien kanssa.

www.myhelsinki.fi/fi/nae-ja-koe/naapurustot 

/merellinen-helsinki



J.

H.

Luonnon tarjoamat 

virkistysmahdollisuudet 

tuodaan näkyviksi, 

jolloin niiden runsaus on 

helpompi ymmärtää.

A.

M.
C.

I.

O.

P.

K. NUUKSION JÄRVIYLÄNKÖ
Kansallispuiston ja kaupunkien virkistysalueiden kehit-

täminen jatkuu. Koko alueella on valtavasti virkistyspo-

tentiaalia, jota voidaan hyödyntää sisääntulo-porttien, 

kuten esimerkiksi Luukin, Oittaan, Salmen ja Veikkolan 

palveluita parantamalla ja näkyväksi tekemällä. Kansal-

lispuiston esitteeseen liitetään koko järviylängön kartta, 

jolloin vierailijan on helpompi suunnitella retkensä reitti.

L. NUUKSION KANSALLISPUISTO,  
ESPOO, VIHTI & KIRKKONUMMI
Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 

päivitetään vuoteen 2020 mennessä. HKS-työssä 

linjataan luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä seuraa-

viksi vuosiksi. Suomen luontokeskus Haltian roolia 

vahvistetaan yhtenä luontomatkalun kärkikohteena.

www.luontoon.fi/nuuksio 

www.haltia.com

M. TIKKURILA, VANTAA
Tikkurilan jokirannan kehittäminen virkistys-

keitaaksi on kaupungin kehittämishankkeena.

Kesällä 2019 Vantaalla poljetaan tuhannella 

kaupunkipyörällä, jolloin luontopiipahduk-

set, arkiliikunta ja hyvinvointi lisääntyvät.

www.vantaa.fi/vapaa-aika/luonto_ja_ulkoilu/retkeily 

www.visitvantaa.fi/nae-ja-koe/luontoon/

N. UUVI
Uuvi tarjoaa mahdollisuuksia ulkoiluun lähes 40 

virkistysalueellaan ympäri Uuttamaata. Uuvin 

luontopääkaupunkikohteista kehitetään lähivuosina 

erityisesti Inkoossa ja Siuntiossa sijaitsevaa sijaitsevaa 

Kopparnäs-Störsvikiä, Sipoon  

edustalla sijaitsevaa Pirttisaarta sekä Tuusulan  

Sarvikalliota.

www.uuvi.fi

O. VALLISAARI, METSÄHALLITUS
Helsinki ja Metsähallitus yhteistyössä sekä rinta rinnan 

kehittävät Vallisaarta ja Kuninkaansaarta. Alueelle 

on suunnitteilla kaavoitus, isompi vierasvenesatama, 

kunnallistekniikka sekä merkittävä luonnonsuojelualue.

Vallisaaressa järjestetään kesällä 2020 kansain-

välinen julkisentaiteen Helsinki Biennaali.

 www.luontoon.fi/vallisaari 

www.vallisaari.fi

P. NORRKULLALANDET, SIPOO
Sipoon saariston helmi, Norrkullalandet huokut-

telee merelliselle luontoretkelle. Kauniit luonnonui-

marannat ja hyvät palvelut, yhdessä säännöllisen 

yhteysalusliikenteen kanssa tekevät saaresta erino-

maisen retkikohteen, koko perheelle. Saaren komea 

näköalatorni kohoaa reilusti puiden yläpuolelle 

ja katseen voi ulottaa horisonttiin saakka. 

www.visitsipoo.fi/saaristo 

www.seasong.fi



Maailman 
luontopääkaupunki 

HELSINGIN SEUTU 

#luontopääkaupunki
#naturhuvudstad
#naturecapital
#urbanoutdoors 
#luontoilu

Metropoli, missä luonto on aina lähellä – siihen törmää 
jopa aivan kaupungin ytimessä. Metrolla pääsee metsään ja 

veneellä saarille sekä rannoille.
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PUHDAS LUONTO ON   
VALTTIKORTTIMME  
MATKAILUMARKKINOINNISSA

Helsingin seudulla matkailija voi nauttia 

hiljaisuudesta ja hengittää puhdasta ilmaa, joka 

maailman metropoleissa on mahdotonta.

Kestävä matkailun kasvu luo työpaikkoja ja 

tuloja, joten siihen panostaminen kannattaa. 

Kansainvälisessä kilpailussa asukkaista, sijoit-

tajista, yrityksistä ja matkailijoista pärjääminen 

vaatii pitkäjänteistä työtä ja uskottavan vision. 

Helsingin seutu - Maailman luontopääkau-

punki lupaa paljon, mutta sille on myös katetta. 

Luonnon läheisyys, puhtaus, turvallisuus ja 

rauha ovat valttikorttejamme maailmalla.

Maailman luontopääkaupungissa elämyksiä on 

tarjolla lyhyistä luontopiipahduksista, useam-

man tunnin luontoretkiin, kuin myös pidempiin 

seikkailuihin. Helsingin seudun ainutlaatuinen 

vetovoima on siinä, miten kaupunkiloman voi helpo-

sti yhdistää luonnosta nauttimiseen ja ainutkertaisiin 

kokemuksiin, esimerkiksi mustikoita poimien.

Helsingin seudun luonto hurmaa monipuoli-

suudellaan ja vaihtuvilla vuodenajoilla. Luonto 

tarjoaa elämyksiä matkailijoille, kuten myös 

alueen asukkaille, lisäten hyvinvointia.

Nuuksion kansallispuiston kyljessä, Suomen 

luontokeskus Haltiassa vierailija voi matkata ympäri 

kaunista Suomen luontoa ja kokea kaikki vuodenajat 

yhdellä kertaa. Maailman luontopääkaupunki-näyttely 

esittelee koko Helsingin seudun luonnon kirjon.
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Enemmän 
luontoa  
viestintään!

LUONTOILE
Lisää arkeesi luontoilua. Lähde 

rohkeasti uusille alueille ja 

kannusta muita mukaan. Kokeile 

uudenlaisia tapoja olla luonnossa ja 

liikkua siellä.  

KUVAA
Kuvaa luontoa, säällä kuin säällä. 

Jaa kuviasi eri kanavissa ja 

kuvaviesti muille siitä, minkälaisen 

luontokeidas Helsingin seutu on.

PUHU JA VAIKUTA
Ota luonto puheeksi, ole ylpeä 

upeasta ympäristöämme, tartu 

epäkohtiin ja kannusta tekoihin 

Helsingin seudun luonnonsuojelun 

ja virkistysmahdollisuuksien 

kehittämiseksi.

KIRJOITA
Kirjoita kokemuksistasi, jaa retki- ja 

luontoiluvinkkisi muille.

SOMETA
Viesti sosiaalisessa mediassa 

organisaatiosi tavoin. Käytä 

yhteisiä hästägejä omiesi lisäksi.

LISÄTIETOJA: 

Uudenmaan virkistysalueyhdistys 

uuvi.fi  | uuvi@uuvi.fi

#luontopääkaupunki 
#naturhuvudstad 
#naturecapital 
#urbanoutdoors 
#luontoilu

Yhteistyö ja matka 
luontopääkaupungiksi 

jatkuu...


