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KARHUPUISTO on lehmusrivien ympäröimä, eteläosastaan avoin 
puistik ko, joka rakennettiin alun perin 1910-lu vull a eri-ikäis ten asema-
kaava-alueiden nivelkohtaan. Puiston keskellä on kukka istutusalue, 
veistos ja sorapintainen kenttä. Puiden alla on nurmi kaistaleet ja matalat 
puuaidat. Vaikutelma on tilallisesti avoin ja valoisa. 
  Puistoa ympäröivät rakennusrivit ovat kaupunkikuvallisesti 
melko yhtenäiset, vaik ka Porthaninkadun kulmassa onkin mui ta 
raken nuksia myöhempi 1960-luvun talo. Agri colan kadun raken nukset 
ovat puiston ikäisiä, 1910-luvun alusta. Viides linja on raken nustensa 
suhteen moni-ilmeinen. Puisto ja sitä ympäröivät rakennukset 
muodostavat kuitenkin ehjän kaupunkikuvallisen ko konaisuuden. 
 Puiston lippakioski toimii suosittuna kahvilana, jonka vieressä 
on myös grillikioski. Puistikko on valaistu kolmella riippuvalaisimella. 
Mus ta, vähäeleinen kalustus on siisti. 
 Eteläkärjen tukimuurilla rajattu hiekka-alue on kunnostuksen 
jäl jiltä tyhjä ja melko käyttämätön. Sen kärjessä on raita ja marja-
omenapensaita 60-luvun kun nostuksesta. 
 Kallion tiiviissä umpikorttelirakenteessa Karhupuisto on merkit-
tävä vihreä hengähdyspaikka. Puisto on kaupunkikuvallisesti tärkeä 
osa viher akselia, joka kulkee Matti Heleniuksen puiston läpi Alli Tryg-
gin puistoon ja sen kautta Väinö Tannerin kentälle. Karhupuisto ja 
Matti Heleniuksen puisto muodostavat kokonaisuuden, jota on jat-
kossa tehtävissä kunnostus toimenpiteissä syytä tarkastella yhdessä. 
Puistot tekevät Fleminginkadun ilmeestä vihreän.  
 Karhupuisto on historiallisesti kerrostunut. Svante Olssonin suun ni-
telmasta on säilynyt vain asemakaavassa suojeltu eteläkulman tuki muuri 
ja puistikon tilallinen perusrunko. Myöhempien muu tos ten piir teitä ovat 
liuskekiveys, patsas, puiston sisäosan puut ja istutus saareke. Puistikossa 
elää kuitenkin kaupunkipuistojen alku aikojen henki. 
 

TILARAKENNE  1: 4000

MATTI HELENIUKSEN PUISTO on rakentamatta jääneelle tontille 
vähitellen syntynyt viheralue, jonka leimaa antavana piirteenä ovat 
avokalliot ja kas villisuus. Puistikolle on tehty useita väliaikaisen oloisia 
suunnitelmia. Yleisilme on kulunut. 
 Puiston tilalliseen hahmoon kuuluu Fleminginkadulle laskeva rinne. 
Tila ei ole huonemaisesti rajautunut. Puisto muodostaa Karhupuiston 
kans sa kokonaisuuden ja liittyy sen lisäksi Porthaninkadun yli Alli Tryg-
gin puistoon. Fleminginkadun reunan lehmus rivi rajaa tilaa, mutta 
Agri colan kadun ja Porthaninkadun risteyksessä katualue valuu puis-
toon.
 Rakennetun ja nykyään miltei sievän Karhupuiston rinnalla Matti 
Heleniuksen puisto on karu, kalustamaton, valaisematon, luonnon-
kaltaisempi ja rauhallisempi. Puistossa on monipuolinen pensas lajisto, 
saarnivaahteroita ja runsaasti syreenejä.  
 Matti Heleniuksen puiston historia on kerrostunut. Avokallio-
paljastumat ovat tärkeä historiallinen muistuma Kallion kaupungin-
osan historiasta ja topografi asta. Kirjaston reunalla Fleminginkadun 
varressa on säilynyt historiallisesti merkittävä 1900-luvun alku puolen 
graniittipollaririvi metalliketjukaiteineen sekä vanha lehmusrivi. Puu-
tarha taiteellisesti ar vok kaita säilyneitä myöhempiä suunnitelma-
piirteitä on vaikea löy tää. Fleminginkadun varren entinen kenttä/
istuskelualue on muuttunut polkulenkiksi. Puiston käyttö rajoittuu 
läpikulkuun ja istuskeluun. Puisto kaipaa kunnostussuunnittelua. 
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Olssonin lopullinen puistosuunnitelma Karhu-
puistoon vuodelta 1912. HKR/KPOA 79.

Asemakaavaosastolla tehty kortteli 333:n väliaikaisen kentän 
järjestelyehdotus vuodelta 1930. KSV/ASKOA.

Vastavalmistuneet kirjaston is tu-
tuk set, vierellä vielä asuintalo. Va-
lok. Nils Wasastjer na. HKM.

Olssonin päiväämätön suunitelma Kallion kirjas-
ton istutuksiksi. HKR/KPOA 103.

Karhupuisto 1930-luvulla. Kuvassa on vielä 
penkit tukimuurialueen reunoilla. Valok. Gustaf 
Welin. MVA.

Vastavalmistunut puisto keväälle 1918 päivätyssä kuvassa. Kallion 
kirjaston kortteli on vielä kirjastoa lukuunottamatta tyhjillään. 
Kuvassa näkyy kivikehä ja kaarevat, yhtenäiset puusälepenkit. 
Samanlaisia penkkejä oli Tähtitorninvuorenpuistossa 1910-luvun 
puolivälissä. MVA. 

Kallion asemakaavaa suunniteltiin 1800- ja 

1900-luvun vaihteessa. Nya Pressen -lehden kirjoittaja 

toivoi jo vuonna 1890, ettei Pitkänsillan pohjoispuolei-

sia uusia esikaupunkeja rakennettaisi Helsinginniemen 

länsiosien kaltaisiksi tiiviiksi ja vähäpuistoisiksi kivikau-

pungeiksi.160 Vuonna 1901 vahvistuneessa asemakaavas-

sa eri-ikäisten asemakaavakerrostumien nivelkohtaan si-

joittunutta puistikkoa alettiin suunnitella vuonna 1912. 

Kau punginosan rakentaminen oli jo täydessä vauhdissa, 

mutta tulevan puiston paikalla oli vielä pieni kaksiker-

roksinen puutalo piharakennuksineen. Viidennen linjan 

puistikon, jota sittemmin kutsuttiin Karhupuistoksi, to-

teuttamisen hitautta kritisoitiin. Samoihin aikoihin oli 

suunnitteilla Eiran puisto ja näitä ”Työväen ja Herrasvä-

en puistoja” verrattiin toisiinsa.161 Katu- ja puisto-osas-

ton arkistossa on kaksi vuodelle 1912 päivättyä Olssonin 

suunnitelmaa Viidennen linjan puistikoksi.162 Suunnitel-

mat ovat keskenään pääosin samansisältöisiä formaaleja 

sommitelmia. Puut on ryhmitelty kadun varteen, mutta 

ei säännöllisiksi riveiksi. Molemmissa puiston ja katu-

alueen välissä on nurmi- puu- ja pensasistutusvyöhyke. 

Puiston sisäpuolella kiertää käytävä. Käytävien keskellä 

on kaksi saareketta, joista toinen on koko sommitelman 

keskipisteenä toimiva koristeellinen ruusukkeen muo-

toinen istutusalue. Aikaisempaan suunnitelmaan Olsson 

piirsi puiston eteläkärkeen istuskelupaikan. Uudessa ver-

siossa sen tilalle tuli tukimuurilla rajattu leikkikenttä. 

Betonisilla tukimuureilla saatiin ratkaistua puistikkoa 

ympäröivien katujen korkeuseron sommitelmalle aihe-

uttamat ongelmat. Myöhemmässä suunnitelmassa myös 

toinen Agricolankadun ja Viidennen linjan yhdistävistä 

akseleista siirtyi lähemmäs Fleminginkatua.

Puiston rakentaminen alkoi vuonna 1912, mutta 

se ilmoitettiin valmiina kohteena hoidettavien puistojen 

listaan vasta vuonna 1915.163 Puisto toteutui valokuvien 

perusteella suunnitelmia pelkistetympänä. Istutusympy-

rää ei rakennettu, vaan sen tilalle tuli kivistä muotoil-

tu kehä. Valmis puis to oli avoin, puurivien ympäröimä 

kenttä, jonka Fleminginkadun kul massa oli pensasmas-

saa. Länsipään nurmisaarekkeeseen rakennettiin esiin-

tymislava.164 Länsipääty tehtiin Olssonin piirustuksia 

kulmikkaammaksi. Puiston istuskelualueilla ja tukimuu-

rilla rajatun alueen reunoilla oli pitkät yhtenäiset puusä-

lepenkit. Ilman suunniteltua koristeistutustakin Karhu-

puistosta tuli huolella suunniteltu puisto, kaupungin 

kädenojennus tiiviille työläiskaupunginosalle. 

Vuonna 1928 puistoa kunnostettiin, mutta tämän 

vaiheen toimenpiteistä ei ole löytynyt tietoja. Seuraavana 

vuonna puistoon tuli keinuteline.165 Jussi Mäntysen pu-

nagraniittinen veistos ”Mesikämmen muurahaispesällä” 

tuotiin puistoon vuonna 1931.166 Se antoi myöhemmin 

puistolle nimen.167

Viidennen linjan puistikon viereiseen kortteliin, 

Porthaninkadun päätteeseen, rakennettiin kirjasto.168 

Kaupunginarkkitehti Karl Hård af Segerstadin suunnit-

telema klassisoivaa myöhäisjugendia edustava rakennus 

valmistui vuonna 1912.169 Svante Olsson laati suunni-

telman myös kirjastotontin istutuksiksi.170 Kirjaston pi-

hamaan tasoitustyöt tehtiin vuonna 1913 ja sen pieni 

puisto valmistui 1915.171 Kirjaston valmistuessa kolmi-

on pohjoisosassa oli edelleen puisia asuinrakennuksia, 

mutta ne purettiin pian kirjaston valmistumisen jälkeen. 

Kirjaston pihaan tuli kaartelevia sorapintaisia käytäviä 

ja pensasistutuksia. Kortteli jäi kirjastoa lukuun otta-

matta rakentamattomaksi. Vuonna 1925 kaupunginval-

tuustossa käsiteltiin ehdotusta korttelin 333 pohjoisosan 

luovuttamisesta työväenopistolle, mutta silloin todet-

tiin, ettei tila riitä käyttöön ja tontit varattiin edelleen 

kaupungin omiin tarpeisiin. 1930-luvun alussa korttelin 

pohjoisosaan rakennettiin pieni väliaikainen leikkikenttä 
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74 75

Matti Heleniuksen puiston päiväämätön 1950-luvun tyylinen kunnos-
tussuunnitelma. HKR/KPOA 736. 

1930-luvun alussa Kar hu  puis  ton puut ovat kas va  neet. Keskialue on 
avoimen oloi nen ja ainakin Flemingin ka dun puo lel la puiden alla on 
tiheä ja korkea pensasaidanne. Kirjaston korttelin vasta val mistuneen 
kentän reu nal la on leh mus rivi ja pensasaita. Gra niitti pyl väs  ai taa on 
jat  ket tu kir jas  ton edustalta Agri co lan    kadulle asti. HKM.

Karhupuiston kunnostussuunnitelma 1950- ja 60-lukujen vaihteesta. 
HKR/KPOA 763. 

Karhupuisto vuonna 1971. Valok. Nina Hackman. HKM. Asovanlisko, Karhupuiston leikkiveistos. HKR.

asemakaavaosastolla tehdyn suunnitelman mukaan.172 

Kentän ja Fleminginkadun väliin tuli graniittisten paa-

sien kannattelema raskas kettinkikaide. Tässä vaiheessa 

alue muuttui käytännössä viheralueeksi, vaikka asema-

kaavassa siitä tuli virallisesti puistoa vasta 1980-luvul-

la.173 Puisto sai myöhemmin nimensä raittius- ja työvä-

enliikkeen aktivisti Matti Helenius-Seppälän mukaan.174

Karhupuiston hiekkakentällä jatkosodan aikana ol-

lut sirpalesuoja peitettiin ja puisto kunnostettiin sotien 

jälkeen.175 Leikkipaikan korjaus tuli taas ajankohtaiseksi 

1950-luvun alussa ja sille osoitettiin määräraha kesällä 

1950.176 Agricolan- ja Fleminginkadun kulmaan raken-

nettiin 1950-luvun alussa lippakioski.177 Puistoon istutet-

tiin vuonna 1952 pensaita.178 Katu- ja puisto-osaston ar-

kistossa on yksi 1950-luvun tyyliin viittaava suunnitel-

ma.179 Löytyneen aineiston180 perusteella vaikuttaa siltä, 

että suunnitelma on toteutettu vasta vuosina 1961–1963, 

kun leikkipaikalla toteutettiin peruskunnostus töitä.181

Puistoa muokattiin moderniin tyyliin. Leikille, 

istuskelulle ja peleille tuli omat alueensa. Puiston reu-

noille Viidennen linjan ja Agricolankadun kulmaukseen 

rakennettiin karhupatsaan ympärille istuskelualue, joka 

päällystettiin liuskelaatoituksella. Agricolankadulla lius-

kelaatoituksen reunaan tuli pensasrivi istuskelualueen ja 

leikkialueen väliin. Patsas kehystettiin pensas- ja nur-

misaarekkeella. Loppuosa puistosta on suunnitelmassa 

leikkialuetta. Puistossa ollut suuri maakivikehä jaettiin 

kahteen pienempään. Fleminginkadun kulman tuki-

muurialue pyhitettiin leikille, ja sinne sijoitettiin keinu 

ja kiipeilykaari. Alueen kärkeen tuli pieni istutusalue, 

jossa kasvoi vielä kesällä 2008 marjaomenapensaita ja 

raita. Katujen varsien tuuheiden pensasaitojen tilalle oli 

piirretty yksittäisiä pensasryhmiä, mutta niiden istutta-

misesta ei ole tietoa. Valokuvien perusteella puisto on 

muutosten jälkeen ollut avoin ja valoisa leikkipaikka. 

Myöhemmin karhupatsaan vierelle rakennettiin puis-

toshakkilauta. Ilmeisesti 60- ja 70-lukujen vaihteessa 

tukimuurilla rajatun alueen päätyyn puiston sisäosiin 

istutettiin myös kaksi uutta lehmusta. 

Matti Heleniuksen puiston puolelle istutettiin 

vuonna 1949 kaksi uutta lehmusta.182 Puistossa tehtiin 

kunnostus- ja istutustöitä 1950-luvulla. Tietoa töiden 

toteuttamisajasta ei ole löytynyt, mutta ajalta on säi-

lynyt 1:200- mittakaavaan laadittu suunnitelmapiirus-

tus.183 Tämän suunnitelman perusteella lienee istutettu 

puiston syreeniryhmät ja tehty joitakin muita istutuksia. 

Fleminginkadun reunan kenttä pensasaitoineen säilyi 

kunnostuksessa ennallaan. Puistikon halki kulki epä-

säännöllisen muotoinen polkuyhteys.184 

Suurempia muutoksia Matti Heleniuksen puistossa 

tehtiin puutarha-arkkitehti Auli Hietakankaan suunni-

telmien mukaan vuonna 1965.185 Kentän paikalle tehtiin 

pensaiden, erityisesti ruusujen, reunustama polveileva 

istuskelualue. Puiston polkuverkkoa yksinkertaistettiin 

ja koilliskulmaan istutettiin uusia lehmuksia. 1980-lu-

vun loppuun mennessä istuskelualue pensaineen oli 

poistettu.186

1970-luvun puolivälin valokuvissa karuhko Kar-

hupuisto näyttää jo kuluneelta ja ankeahkolta. Puisto 

ei  kuulunut 1970-luvun uudistuskohteisiin. Puisto pysyi 

pääpiirteissään 1960-luvun alun kunnostuksen asussa. 

Puistossa oli keinu, kiipeilykaari ja puistoshakkilauta. 

Kalustuksen täydensivät ns. koivunjalkapenkit. 1970-lu-

vun alkupuolella puistoon tuotiin rakennusviraston pa-

jan valmistama puinen leikkiveistos, Asovanlisko.187

1980-luvulla Karhupuistosta oli tullut sosiaalisesti 

ongelmallinen, likaiseksi ja pelottavaksi koettu paikka, 

ja sen istutukset olivat huonossa kunnossa. Puiston hal-

tuun ottamiseen tähtäävä Karhupuisto-projekti käyn-

nistyi vuonna 1997. Osallisina olivat rakennusviraston 

lisäksi muun muassa Kallio-seura, poliisi, sosiaalivirasto, 

kirjasto ja seurakunnat. Puistoon tehtiin vapaaehtoistyö-

nä suuret kesäkukkaistutukset, ja myöhemmin siellä on 

järjestetty vuosittaisia istutustalkoita. Alueella toimivat 

Karhupuiston kummit, jotka ovat sitoutuneet valvomaan 

puistoa ja hoitamaan istutuksia. Projekti on parantanut 

selvästi puiston ulkoasua ja mainetta. Sitä ei enää pelä-

tä, vaan sitä käytetään pelailuun, istuskeluun ja lounas-

taukojen pitämiseen. Karhupuisto-projekti oli Suomen 

ehdokas Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon saajaksi 

vuonna 2002.188 Puiston kunnostussuunnitelmat189 laa-

dittiin HKR:n viherosastolla. Puistoa avattiin kaduille. 

Fleminginkadulle tuli uusi yhteys. Avoimelle keskialu-

eelle muotoiltiin pisaran mallinen kukkaistutussaareke 

ja korotettu nurmikenttä Karhupatsaan ympärille. Lius-

kekiveys säilyi pisaran viereisillä käytävillä. Pisaran jat-

keena itäpäähän tuli reunakivellä muusta pinnasta ero-

tettu alue, jossa on punaista kivituhkaa. Pisaran muotoa 

seurasi yhdeksän graniittisen pollari-istuimen rivi. Se 
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Matti Heleniuksen puistossa 1965 toteutettu Auli Hietakankaan 
laatima suunnitelma. HKR/KPOA 921.
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Karhupuiston keskialueen kukkaistutussaareke kesällä 2007

TYÖMAA-ALUE

rajaa myös puiston lippakioskissa toimivan kahvilan 

taakse tarjoilualueen. 

Matti Heleniuksen puiston viimeisin varsinainen 

kunnostus on ilmeisesti tehty 1960-luvun lopulla. Sitä 

myöhempien vaiheiden muutokset puistossa liittyvät 

ikääntyvien kasvien poistamiseen ja uusien polkujen 

tallautumiseen. Puiston avokallioalueelle tuli Raimo 

Utriaisen tekemä Arvo Turtiaisen muistomerkki vuonna 

1990.190 Auli Hietakankaan suunnitelman istuskelupai-

kat, samoin kuin kaikki puistosohvat, on poistettu. Kar-

hupuiston siistiydyttyä ja porvarillistuttua osa häiriötä 

aiheuttavasta oleskelusta on siirtynyt kadun yli Matti 

Heleniuksen puiston puolelle.191 Aurinkoisina kesäpäivi-

nä puiston rinne on suosittu paikka. 

Vuonna 1988 tehdyssä asemakaavamuutokses-

sa Fleminginkadun osuus puistojen välillä oli tarkoitus 

muuttaa kävelykaduksi.192 Muutoksen johdosta teetettiin 

kunnostussuunnitelma sekä Karhupuistolle että Mat-

ti Heleniuksen puistolle. Suunnitelmat ovat maisema-

arkkitehti Helena Pihan käsialaa.193 Karhupuistosta oli 

tarkoitus rakentaa rauhallinen ”aikuisten puisto”, jon-

ka eteläkärjen kenttä piti istuttaa täyteen marjakuusia 

ja keskialueelle rakentaa penkkien reunustamat nurmi- 

ja perenna-alueet. Matti Heleniuksen puiston puolelle 

suunniteltiin uutta terassoitua leikkipuistoa. Matti He-

leniuksen puiston rakennustoimenpiteet olisivat olleet 

varsin raskaat ja Karhupuiston tilasta suunnitelma olisi 

tehnyt täyden oloisen. Suunnitelmat jäivät toteutumatta 

ja Fleminginkatu muutettiin taas vuonna 2000 asema-

kaavassa ajoneuvoliikenteen käyttöön.194

Karhupuiston ja Matti Heleniuksen puistojen 
toteuttamattomat kunnostussuunnitelmat 
1980-luvun lopusta. HKR/KPOA 3875.
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Veistos Matti Heleniuksen puiston 
avokallioalueella

sijainti:  Lapinlahdenkatu, Ruoholahdenkatu, Lapinrinne
koko: 19500 m2 (asemakaavapinta-ala)
asemakaavamerkintä: P

Lastenlehdon puiston nykytila 2008
1:1000
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Lastenlehdon puisto on umpikorttelirakenteen ympäröimä kolmi-
kulmainen kaupunki puisto, joka jakaantuu eri-ikäisiin osiin. Koilliskärki 
on 1910-luvun lopulta peräisin ole va terassoitu alue, johon rakennettiin 
1970-luvulla aidattu, kulmikas leikkipaikka. 1970-luvun uudisosassa 
on täl lä hetkellä käynnissä laaja työmaa, jossa rakennetaan keskustan 
huolto tunnelin liittymää ja sen jälkeen uusi puisto.  
 Lapinlahdenkadun varressa on jalavia ja vaahtera. Terassien 
alueellla on puumaisia orapihlajia, nuoria ja vanhoja jalavia, pen sas-
istutuksia ja leikkikentän ympärillä massaistutus tuhka pen saita. Van-
han alueen etelä osassa on suuria vaahteroita ja Ruoho lah denkadun 
varressa kaupunki ku val lisesti tärkeä lehmusrivi.
 Lastenlehto on kaupunkikuvallisesti hyvin merkittävä. Se on alueen 
ainoa suuri puisto ja se sijaitsee keskustan tärkeän sisään tuloväylän 
var rella. Suuri avoin tila tuo kaupunkirakenteeseen väl jyyttä ja yhdistää 
ym pä ristön eri-ikäiset rakennukset kokonai suu deksi. Puisto liittyy 
visuaalisesti Lapinlahden puistikkoon ja on osa Lapinlahdenkadun 
varren kookkaiden puiden muodostamaa puu riviä.
 Historiallisesti kerrostuneen puiston koilliskärjen vanhimmasta 
vaiheesta säilyneet luonnonkivimuurit, käytävälinjat ja vanhat puut 
ovat historiallisesti arvokkaita. Myös 1970-luvun kunnostuksesta 
toistaiseksi säilyneet leikkialue ja kasvisommitelmat ovat aikansa 
tuot teena arvokasta kerrostumaa. Uusin kerrostuma syntyy, kun Las-
ten lehdon kilpailuun perustuvaa suunnittelemaa aletaan to teut taa. 

TILARAKENNE  1: 4000

Lastenlehdon korttelin kulman väliaikaiset puistojärjeste-
lyt rakennuskonttorin vuonna 1929 julkaisemalla kartalla. 
HKA.

Tulevan Lastenlehdon graniittimuurit vuonna 1939 laaditus-
sa kukkaryhmien istutuspiirustuksessa. HKR/KPOA 14. 
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Kaupungin omistamalle Lapinlahdenkadun ja Ruo-

holahdenkadun rakentamattomalle kulmatontille järjes-

tettiin vuonna 1900 leikkipaikkojen puutteesta tehdyn 

valtuustoaloitteen tuloksena leikkikenttä.195 1910-luvul-

la tyhjä ja kalustamaton hiekkapintainen kenttä, jossa 

oleskeli ”joutilasta väestöä”, sai naapuritalojen omistajat 

valittamaan kaupunginhallintoon. Valittajat ehdottivat 

tontin istuttamista ja ilmoittivat myös osallistuvansa 

töiden kustannuksiin. Alueelle päätettiinkin rakentaa ai-

nakin väliaikaisesti kaksiosainen puisto.196 Ylempi, gra-

niittisella tukimuurilla tuettu osa rakennettaisiin lasten 

leikkikentäksi ja alempi pelikentäksi, jota rajaa kadun 

varressa puurivi. Puistikon maanrakennustyöt tehtiin 

vuosina 1916–17.197 Vuonna 1917 kaupunginvaltuusto 

myönsi töihin lisämäärärahan,198 mutta istutustyöt saa-

tiin päätökseen vasta vuonna 1921.199 Ylemmälle osalle 

tuli pitkä käytävä, jonka reunalla oli puurivi ja pääs-

sä pieni nelikulmainen kenttä. Alemmasta tasosta tuli 

sorapintainen kenttä. Perustamisvaiheen suunnitelma-

piirustuksia ei näytä säilyneen. Graniittinen tukimuuri 

esiintyy vuonna 1939 tehdyssä kukkaryhmien istutusku-

vassa.200 Toteutetut terassijärjestelyt näkyvät myös vuo-

den 1929 kaupunkikartalla katkoviivalla hahmoteltuina 

ja 1920-luvun Kampin asemakaavojen pohjakuvissa. 

1930-luvulla puistossa on ollut hiekkalaatikko, vuodesta 

1939 alkaen kaksi.201

Puistikon kunnostuksista tai muutoksista sodanjäl-

keisenä aikana ei ole löytynyt viitteitä. Näyttää siltä, että 

avoin leikkikenttä tukimuureineen on pysynyt varsin 

samanlaisena 1970-luvun alkuun asti. Puistikko kuului 

pitkään kesäkukkaistutuskohteisiin.202

Lastenlehdon203 leikkikenttää oli kunnostettu kevy-

esti vuonna 1970.204 Suurempi muutos koitti kuitenkin jo 

muutaman vuoden kuluttua, kun Kampin liikennejärjes-

telyjen yhteydessä alueen asemakaava muutettiin. Loput 

asuintontit poistettiin ja vielä jäljellä olleet rakennukset 

purettiin. Vanhasta kulmapuistosta kasvoi koko kortte-

lin kattava avoin vihreä kaupunkitila, laaja leikkipuis-

to. Uuden puistopinta-alan järjestäminen rakennuksia 

purkamalla oli varsin poik keuksellista. Taustalla vaikutti 

jo 1950-luvulla toivottomaksi valiteltu leikkipaikkojen 

puute Kampin kaupunginosassa.205

Vuosille 1976 ja 1977 päivätyt uudisrakennus-

suunnitelmat teki HKR:n puisto-osastolla Lars Liljefors. 

Suunnitelmassa206 uudella länsiosalla puisto erotettiin 

vilkasliikenteisistä kaduista meluvalleilla, joilla oli run-

saat pensasistutukset. Puisto jakautui kolmeen erilliseen 

osaan läpikulkevien puistokäytävien avulla. Puiston kes-

kelle muotoiltiin nurmipintainen avoin alue ja kivituh-

kapintaisten pääkäytävien risteykseen vaahteraryhmä. 

Puiston sisäosissa säästettiin vanhoja puita, tärkeimpinä 

länsireunan lehmusrivi ja vanhan leikkipaikan ympäris-

tön puut. Eteläiseen kärkeen suunniteltiin pallokenttä, 
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Avoin leikkikenttä, taustalla korttelin vanhoja asuinrakennuksia. 
Vuosi on 1959. Constantin Grünberg. HKM.
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Vuoden 1986 valokuvassa näkyy tuore puisto. Istutukset 
ovat vielä matalia, pallokentällä luistellaan. Valok. Mikko 
Koivistoinen. HKR.

Lastenlehdon kulman leikkipaikka 1970-luvun lopussa. Kentän 
ympärillä on panssariverkkoaita. Kentällä on vuon na 1975 
puistoon tuotu HKR:n pajan puinen leikki veistos, ”Tuulentupa”. 
Puiston rakennustyöt käynnissä taus talla. HKR. 

Lastenlehdon kunnostus- ja uudis-
suunnitelma 1978. Lars Liljefors. 
HKR/KPOA 2573.

jota ympäröivät pensaspeitteiset vallit ja kadun reunan 

epäsäännölliset puuistutukset. Luoteiskulmaan puiston 

toiminnalliseksi keskipisteeksi muotoiltiin noin kolmen 

metrin korkuinen kumpare, johon liittyi lasten leikkite-

atteri puisine näyttämöineen ja rinnekatsomoineen. Sitä 

ympäröi kaksi leikkialuetta ja katupuurivit. 

Kaupunginpuutarhuri Pekka Jyrängön mukaan 

pari metriä korkeat ja 6–7 metriä leveät täyttömaasta 

rakennetut meluvallit olivat ainakin kantakaupungissa 

ainutlaatuiset. Uuden katsomon Jyränkö mainitsi olevan 

tarkoitettu paitsi lapsille, tarvittaessa myös lähitalojen 

asukkaille.207

Koilliskulmassa vanhan leikkikentän graniittiset 

tukimuurit, terassitasot ja tilallinen jaottelu säilyivät. 

Ylemmästä terassitasosta tuli istuskelupaikka ja alempi 

pysyi leikkialueena. Yleissuunnitelmavaiheessa vanhan 

leikkikentän kohdalle oli suunniteltu pikkulasten leik-

kipaikka ja runsaslajinen ruudutettu perenna-, tulppaa-

ni- ja ruusutarha. Ne jäivät ylläpitokustannusten takia 

toteuttamatta. Vuoden 1981 työpiirustusversiossa niiden 

tilalle tuli kulmikas teräsverkko- ja kiiltotuhkapensasai-

tayhdistelmällä rajattu leikkialue.208 Keskimmäisen gra-

niittitukimuurin kohdalle suunniteltu pergola jäi toteut-

tamatta. Sen sijaan keskitasanteen jalavaryhmä ja yläta-

santeen orapihlajarivi istutettiin suunnitelman mukaan, 

orapihlajista ei tosin tullut muotoon leikattuja. Vuoden 

1978 istutustyöt saatettiin loppuun vuonna 1979, jolloin 

puisto valmistui uudisosaltaan.209

Vuonna 2004 Lastenlehdon puiston lounaiskär-

keen päätettiin sijoittaa keskustan huolto- ja pysäköin-

tiliikennetunnelin suuaukko. Kaupunkisuunnittelulauta-

kunta edellytti tunnelin asemakaavaehdotusta puoltaes-

saan, että suuaukon sovittaminen kaupunkikuvaan tulee 

ratkaista suunnittelukilpailun avulla. Avokaivantona 

rakennettava tunneli katetaan betonikannella. Töiden 

takia puisto joudutaan käytännössä lähes kokonaisuu-

dessaan rakentamaan uudelleen. Puiston suunnittelusta 

järjestettiin kutsukilpailu, jonka tulos julkistettiin mar-

raskuussa 2005. Kilpailun voittivat maisema-arkkitehdit 

Marja Mikkola ja Pia-Liisa Orrenmaa sekä arkkitehti Ol-

li-Pekka Jokela. Uudessa suunnitelmassa itäpään muurit, 

oleskelupaikka ja uudemman leikkipaikan muoto säily-

vät. Länsiosassa puiston eteläkärkeen tulee maljamainen 

nurmialue, joka tukeutuu Malminrinteen reunassa pysä-

köintitunnelin sisäänkäyntiin. Vanhan ja uuden osan yh-

distää polveileva käytävä. Sen pohjoispuoleinen maasto 

nousee loivana rinteenä Lapinlahdenkadulle. Kaikkien 

ympäröivien katujen varsille istutetaan katupuurivit ja 

koilliskulman suuret puut säilyvät.210 Tätä kirjoitettaessa 

tunnelin rakentaminen on edelleen käynnissä ja puiston 

rakentaminen odottaa alkamistaan.
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Varsapuistikko on vilkkaiden katujen ympäröimä pieni viheralue. Se on 
ollut aikaisemmin osa Kaisaniemen puistoa, ja osa puistikon vanhoista 
puista on perua tuolta ajalta. Puistikkoon ei ole toteutettu varsinaisia 
puutarhataiteellisesti arvokkaita suunnitelmia. Puistikossa on läpi-
kulkupaikka ja istuskelualue, jonka käyttöarvo meluisassa paikas sa on 
kyseenalainen. Puistikko on 1990-luvun lopussa kun nostettu ja sen 
kalustus on hyvässä kunnossa. Puistikkoa ei ole valais tu, mutta se saa 
riittävästi valoa katuvalaistuksesta. 
 Unioninkadun reunalla on lehmusrivi, muuten puut sijaitsevat 
vapaasti puiston eteläosassa. Puistikon habitus on tiheä puumassa 
katujen välissä. Maanpinta laskee Kaisaniemenkadulle, ja kadun leven-
nyksessä tehtyjen leikkausten seurauksena pohjoiskärjessä on selvä 
korkeusero. Poikittainen käy tävä jakaa puistikon kahtia. Eteläpuolella 
on käytävät ja pieni istuskelupaik ka puiden siimeksessä. Pohjoiskärjessä 
on patsaan ympärillä avoin nurmi ja kukkaistutuksia. Unioninkadun 

ja Yrjö-Koskisenkadun reu nalla on pensasaita, Kaisaniemenkadun 
reuna on avoimempi. Yrjö-Koskisenkadun reunassa puis tik koon liit tyy 
pysäköintialue, joka tekee kapeasta tilasta Metsätalon edes sä hieman 
ahtaan oloisen. Vilkasliikenteinen Kaisaniemenkatu erottaa puistikon 
Kaisaniemen puistosta. Lännen puoleisen reunan rakenteet, kioskit ja 
bus sipysäkki tekevät omalta osaltaan reunasta hajanaista ja rauhatonta 
tilaa.
 Varsapuistikko on ennen kaikkea kaupunkikuvallinen viheralue. 
Se ja sen puut kuuluvat osaksi Unioninkadun historiallista miljöötä. 
Kalliosta päin tarkasteltaessa Varsapuistikko on pitkien näkymien 
päätteenä. Se liittyy myös Unioninkadun ja Snellmanninkadun yhdis-
tävään viherakseliin. Sisääntuloväylän varrella oleva varsapatsas on 
kaupun kikuvallisesti tärkeä maamerkki. Vanhat puut ja graniittiset 
pollarit ovat historiallisesti arvokkaita.
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Varsapuistikko ja sen yksinkertai-
set, poikittaiset käytävät vuon na 
1943. HKM.

Varsapuistikon bensiiniaseman piirustukset vuodelta 
1924. SOK:n rakennusosasto. HKA/Helsingin maistraatti, 
rakennuspiirustukset.

Kun Kaisaniemenkadun kulman kolmio palasi ra-

kennustonttina viettämiensä kymmenen vuoden jälkeen 

asemakaavassa puistoksi, siellä oli vanhojen puiden li-

säksi Unioninkadulta Kaisaniemenkadulle kulkeva poi-

kittainen käytävä jäänteenä Kaisaniemen puiston aikai-

sesta polkuverkosta.211 1920-luvun loppuun mennessä 

kolmion tilanne vakiintui nykyisen kaltaiseksi pieneksi 

puistikoksi. 

Kaupunginpuutarhuri Svante Olsson oli tehnyt 

Varsapuistikkoon nurmi- ja pensasistutussommitelman 

jo vuonna 1912. Yleisten töiden hallituksen enemmistö 

kuitenkin hylkäsi sen,212 eikä suunnitelma näytä säily-

neen. Kolmio oli tasoitettu ja nurmetettu vuosina 1912-

1913.213

Murtokadun rakentaminen oli aiheuttanut pai-

neita myös Kaisaniemen puiston uudelleenjärjestelyn 

suunnitteluun. Kaupunginasemakaava-arkkitehti Ber-

tel Jung ja Olsson laativat puistosta lukuisia kilpailevia 

suunnitelmia, joista kaupunginvaltuusto kallistui lopulta 

Jungin ehdotuksen kannalle.214 Vuoden 1918 tapahtumat 

keskeyttivät jo aloitetut työt ja siirsivät koko puiston 

lopullisen kunnostuksen tulevaisuuteen.215 Kunnostus-

ta suunniteltiin uudelleen 1920-luvulla. Puistoalaksi 

kaavoitettu Varsapuistikon ylijäämäkolmio oli Olsso-

nin suunnitelmissa vuosilta 1923 ja 1924216 sommiteltu 

pienoispuistoksi arkkitehtoniseen tyyliin.217 1920-luvun 

lopun kaupunkikartoille puistikko on piirretty Birger 

Brunilan vuoden 1925 Kaisaniemisuunnitelman218 mu-

kaiseen asuun, jossa puistikossa on pitkänomainen, 

päistään pyöristetty leikkikenttä.

Puutarhakadun laitaan tehtiin 1920-luvulla pieni 

bensiiniasema. Itse puistikko toteutettiin kaavoitusin-

sinööri Tycho Öllerin vuonna 1928 laatiman yksinker-

taisen, väliaikaisen oloisen käytäväsuunnitelman mu-

kaan.219 Liisankadun päähän suunniteltiin ja rakennettiin 

uusi poikkikäytävä istuskelupaikkoineen. Puistikkoon 

sijoitettiin Emil Cedercreutzin tammaa ja varsaa esittä-

vä Äidinrakkaus-veistos, joka sittemmin antoi paikalle 

nimen.220

Vuonna 1937 otetussa valokuvassa näkyy uusi 

käytävä, istuskelupaikka ja patsas. Etelässä puiston reu-

nassa näyttäisi olleen tukimuuri ja aita. Pohjoiskärjessä 

on puhelinkioski ja Puutarhakadun kulmassa edelleen 

ilmeisesti pisoaari. Puistikko oli kokonaisuudessaan 

nykyistä suurempi ja rauhallisemman oloinen. Erityi-

sesti pohjoiskärki ja patsaan ympäristö oli suljetumpi 

ja suojaisempi kuin nykyään. Eteläsivulta puuttui vielä 

Jussi Paatelan suunnittelema Metsätalo, joka valmistui 

puistikon reunaan vuosina 1938–1939 aiempien puisten 

asuinrakennusten tilalle. Klassistishenkistä funktionalis-

mia edustava kuusikerroksinen julkisivu muodosti puis-
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Yksityiskohta Olssonin vuo-
den 1923 Kaisa nie misuun-
nitelmasta. HKR/KPOA 201.

Asemakaavaosaston käytäväsuunnitelma Varsapuistikkoon. KSV/ASKOA.
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Kaisaniemenkadun leventämiseen liittyvää puiden kaatamista ja 
rakennustöitä Varsapuistikossa. Nya Pressen, 1951. MVA.

Yksityiskohta vuonna 1955 vahvistu-
neesta asemakaavamuutoksesta. Kai-
saniemenkatua levennettiin, puistoja 
kavennettiin ja risteysalue muotoiltiin 
uu delleen. 
KMOA/Asema kaava hake mis to 3652.

Varsapatsaan ympäristön uusi muotoilu ja kukkais-
tutussaareke 1950-luvun suunnitelma piirustuksessa. 
HKR/KPOA.

Varsapuistikko ennen Metsä-
talon rakentamista n. 1937. 
Valok. C. Grünberg. HKM

tehtiin maanrakennustöitä jo vuonna 1951. Puistikon 

käyttöarvo laski, kun sen koko kapeni epäkäytännöllisen 

pieneksi ja liikenteen vaikutus lisääntyi. Asemakaava-

muutoksen tekoaikaan liittyy piirustus226 Varsapatsaan 

ympäristön kukkaistutusalueesta. Unioninkadun reu-

naan istutettiin taikinamarja-aita vuonna 1948 ja sitä 

täydennettiin seuraavina vuosina.227

Varsapuistikko peruskorjattiin vuonna 1998 

HKR:ssä tehdyn suunnitelman228 mukaan. Samalla puis-

tikon hoitotasoa nostettiin. Suunnitelma ei juuri muut-

tanut puistikon yleisilmettä: nurmialueet kunnostettiin, 

pensaita uusit tiin ja puut säilyivät pääosin ennallaan. 

Itä-länsi -suuntaista käytävää kavennettiin ja Yrjö-Kos-

kisenkadulta tuleva käytävä linjattiin uudelleen keskem-

mälle puistikkoon. Käytävä reunustettiin vaijeriaidalla. 

Etelä- ja itäreunoille istutettiin uusia maanpeitekasveja 

ja pohjoisosan nurmialueelle sipulikukkia ja pensaita. 

Eteläisimpään osaan tuli uusia mongolianvaahteroita ja 

japaninmarjakuusia. Leikattua taikinamarja-aitaa kor-

jattiin uusilla pensailla ja puistokalusteet uusittiin. 

tikolle taustan.221 Unioninkadun ja Liisankadun kulmaan 

oli jo Ehrenströmin asemakaavassa varattu tontti sairaa-

lalle. Kliininen instituutti eli niin sanottu Vanha Klinikka 

oli valmistunut rajaamaan puistikkoa vuonna 1833.222 

Rakennuksen puistikon puoleista reunaa hallitsee tontin 

korkeuserojen takia umpinainen sokkelikerros. Sairaala-

korttelin nro 44 läpi Unioninkadun ja Snellmaninkadun 

välille avattiin jalankulkukatu vuoden 1937 asemakaa-

van seurauksena.223

Varsapuistikko oli puistikoksi vakiinnuttuaan lä-

pikulku- ja istuskelupaikka, mutta ennen kaikkea kau-

punkikuvallinen edustusistutus. Patsaan ympäristö kuu-

lui heti valmistumisestaan asti kesäkukkaistutuskohtei-

siin.224

Kaisaniemenkadun ja Liisankadun risteyksen uusi 

järjestely ja Kaisaniemenkadun leventäminen 1950-lu-

vun alussa225 söivät Varsapuistikon pinta-alaa selvästi. 

Aikaisemmin Liisankadun kulmaan asti ylettynyt puis-

tikon kärki siirtyi etelämmäksi ja länsireuna sisäänpäin. 

Valokuvien perusteella puistikossa kaadettiin puita ja 

Useimmat koordinaatistojen saumakohti-
en kau punkitiloista muutettiin puistoiksi 
1800-luvun lopussa tai suunniteltiin sel-
laisik si jo alun perin. Erottajan, Kampintorin 
ja Kolmen sepän aukion historia on kulkenut 
eri polkuja kuin puistokohteiden. Nykyisin 
kovapintaiset katuaukiot eivät ole missään 
vaiheessaan olleet varsinaisessa torikäytös-
sä. Kaikille aukioille voimakkaimman leiman 
1900-luvun aikana on antanut liikenne: 
Erottajalla ja Kolmen sepän aukiolla erityi-
sesti joukkoliikenteen järjestelyt, Kampinto-
rilla pysäköinti. Jalankulkijan asema kaikilla 
aukioilla on kasvanut, mutta Erottajan auki-
on pinta-alasta suuri osa on edelleen liiken-
nekäytössä.

Varsapuistikko | historia  

Kaisaniemenkadun nykyistä kapeampi 
kaupunkitila Varsapuistikon kohdalla 
vuonna 1934. Valok. A. Pietinen. MVA.

Kolmioaukiot

Erottajan avoin läpikulkuaukio vuonna 1907. HKM.
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Erottaja on liikenteellinen ja kaupunkirakenteellinen solmukohta. 
Aukion ympäristö on historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti suh-
teellisen yhtenäi sessä 1800-luvun lopun asussa, vaikka Ruotsalaisen 
teatterin julkisivua on kin myöhemmin uudistettu.
 Erottajan kaupunkitila on monia muita selvityksen tiloja haja nai-
sempi. Leveä Mannerheimintie, Eteläesplanadin etelä puo  len julkisivu-
lin jas  ta sisään vedetty tila ja teatterin julkisivun kaa  reutuminen 
hajottavat tila vaikutelmaa. Itse aukiolla ankea, matala kioskirakennus 
ja ajoluiska rikkovat tilan, tukkivat näky mät ja yhteydet. Suuri osa 
aukio pinnasta ku luu linja-auto pysäk kijärjestelyihin, taksiasemaan 
ja luiskaan. Eteläesplana din reu nas  sa aukiota rajaa kaksinkertainen 
puurivi. Aukiopinta jatkuu nykyään Ruotsalaisen teatterin jul ki-
sivuun asti. Teatteri luo aukiolle suotuisaan suuntaan aukeavan 

taustaseinämän. 
 Aukiolta alkaa Bulevardin, Esplanadin ja hajanaisempi Man-
nerheimintien puistokatu. Aukiolta näkyy Erottajankadun ylä pääs sä 
Kolmikulman puistikon latvukset, joiden kautta aukio liittyy puis tojen 
ketjuun.   
 Kaupunkikuvallisesti merkittävä, historiallisen Helsingin som-
mitelman keskipisteessä sijaitseva aukio ei ole arvolleen ja sijain-
nil leen sopivassa käytössä ja asussa. Takapihamainen aukio on 
pinnoitettu arkisella betoni kiveyksellä. Suunnitelmassa on paikalle 
liian monimutkaisia piirteitä. Aukio kaipaa tilallista selkeyttä ja 
keskipistettä. Jatkosuunnittelussa tulee tarkasteluun ot taa mukaan 
koko risteysalue ja Erottajankadun alun Alvar Aallon pavil jongin ym-
pä ristö.  
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sijainti:  Mannerheimintie, Eteläesplanadi
asemakaavamerkintä: katuaukio

RUOTSALAINEN TEATTERI

Erottajan aukion nykytila 2008
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Linja-autopysäkit ja liikennekioski 1980-luvun tukkoisella Erotta-
jalla. Valok. J. Korkman. HKM.

Uusien katujen ja aukioiden pohjatoitä tehtiin 1800-lu-

vun alun asemakaavojen perusteella nopeaan tahtiin, 

mutta viimeistely ajettavaan kuntoon kesti pidempään. 

Erottaja tasoitettiin ja kivettiin vuonna 1821, kun keisari 

oli myöntänyt määrärahan kaupungin torien, Esplanadin 

ja tärkeimpien katujen saattamiseksi edustuskelpoisiksi.1

Esplanadin läntiseen osaan, puiston sisälle, raken-

nettiin 1820-luvun lopussa C. L. Engelin suunnittelema 

pieni puinen teatteritalo. Jo 1850-luvulla se korvattiin 

uudella kivisellä Theodor Chiewitzin suunnittelemalla 

rakennuksella, joka sijoittui lähemmäksi tulevaa Man-

nerheimintietä. Teatteri paloi vuonna 1863, minkä jäl-

keen se kunnostettiin järjestetyn arkkitehtikilpailun 

tuloksena (suunnittelijana N. L. Benois).2 Uuden raken-

nuksen myötä Esplanadin puisto kasvoi länteen päin ja 

Erottajan aukio sai sivulleen selkeän rajauksen. Samalla 

aukion yhteys puiston sisäosiin heikkeni.

1800-luvun lopussa aukiota ympäröivien matalien 

puurakennusten korvaaminen kivitaloilla muutti auki-

on tilallisen hahmon. Mannerheimintien ja Esplanadin 

kulmaan rakennettiin Theodor Höijerin suunnittelema 

viisikerroksinen talo vuonna 1892, Mannerheimintien 

varteen toinen Höijerin rakennus vuonna 1890 ja Bule-

vardin nurkkaan vuonna 1883 F. A. Sjöströmin suunnit-

telema rakennus.3 Kulmassa on myös Raken talo, joka on 

Lars Sonckin työ 1910-luvun alusta.4

1800-luvulla Erottajan aukion keskipisteenä oli 

kaivo. Se uudistettiin vuonna 1872 August Bomanin 

suunnitelmien mukaan. Kunnallisen vedenjakelun alku-

vuosina Erottajan kaivon paikalla toimi vielä julkinen 

vesiposti, joka poistettiin vuosisadan lopussa.5

1900-luvun alun Erottaja oli avoin läpikulkuaukio. 

Aukiota kivettiin useaan otteeseen 1800-luvun lopussa, 

ainakin vuosina 1880 ja 1891. 1900-luvun alkuvuosina 

rakennettiin nupukivijalkakäytävä Erottajankadun jat-

koksi. Vuonna 1928 ajoratoja kenttäkivettiin ja aukiota 

asfaltoitiin.6

Erottajan 1900-lukua on leimannut joukkoliiken-

ne. 1920- ja 30-luvuilla tehtiin useita liikennejärjeste-

lyehdotuksia. Aukiosta tuli linja-autojen lähtöpaikka 

vuonna 1923, ja vuonna 1926 avattiin liikenteelle raitio-

radan kiertoraidesilmukka korokkeineen.7 Vuonna 1935 

kaupunginarkkitehti Gunnar Taucher suunnitteli aukiol-

le maanalaisen käymälän katosrakennuksineen, mutta se 

jäi rakentamatta.8

Vuonna 1942 Erottajan maanalaisen pysäköin-

tilaitoksen ja väestönsuojan rakentamisen yhteydessä 

aukion ja Erottajankadun järjestelystä pidettiin arkki-

tehtikilpailu. Kilpailun voitti arkkitehti Alvar Aalto eh-

dotuksella Hurra för den lilla skillnaden. Osa kilpailus-

sa palkituista töistä esitti raitiotiesilmukan siirtämistä 

Kolmikulman ympärille. Aallon voittajaehdotuksessa 

silmukka olisi kuitenkin jäänyt paikoilleen hiukan muo-

kattuna. Silmukan sisäosasta olisi tullut istutettu alue, 

jossa oli odotushalli. Kiskojen uudella järjestelyllä oli 

saatu aikaan Mannerheimintien päähän laaja koroke, 

jolle istutettavat puut olisivat yhdistäneet Bulevardin ja 

Erottajan puurivit. Väestönsuojan sisäänkäynnin yhte-

ydessä, Mannerheimintien päätteenä, oli korkea veistos 

tai pilari. Tuomaristo totesi, että monien kilpailijoiden 

välittömästi Ruotsalaisen teatterin lähituntumaan si-

joittamat istutukset olisivat vaikeuttaneet liikennettä 

teatteriin ja häirinneet pysäköintiä. Aukiolle sijoitettuja 

puita pidettiin kuitenkin hyvänä ajatuksena.9 Kilpailusta 

toteutettiin väliaikainen puinen sisäänkäyntirakennus 

pysäköintihalliin Aallon suunnitelman mukaan. Nykyi-

nen paviljonki rakennettiin kilpailuehdotuksen pohjalta 

muokattuna vuonna 1951. Paviljonki on suojeltu asema-

kaavalla vuonna 2006.10

Erottajan silmukan käyttäminen raitioliikenteessä 

loppui vuonna 1959.11 1960-luvun alussa aukio järjes-

teltiin uudestaan. Vuonna 1961 kaupunginhallitus päätti 

Erottajalle rakennettavasta liikenne-, makkara- ja jääte-

lökioskista. Liikennekioskin rakennustöiden yhteydessä 

aukio päällystettiin uudestaan.12 Ajorata poistui Ruot-

salaisen teatterin reunalta. Kioskikatosta laajennettiin 

vuonna 1978 bussinkuljettajien taukotiloilla. Vuonna 

1985 alun perin läpi kuljettava katos muutettiin um-

pinaiseksi. Vuonna 1966 vahvistui asemakaava, jossa 

Erottajalle Eteläesplanadin päähän sijoitettiin maanalai-

nen ajoluiska Stockmannin pysäköintilaitokseen. Luiska 

rakennettiin 1970-luvun loppupuolella.13 

1990-luvun alussa aukion reunaan Eteläesplana-

din varteen istutettiin kaksinkertainen puurivi.14

Erottajan kaivo Chiewitzin teatterin takana vuonna 1869 
julkaistussa puupiirustuksessa.
Mårtenson, Gunnar 1947: Historiallinen Helsinki. Helsinki.

Erottajan vesiposti ja Esplanadin nuoret istutukset vuoden 
1870 tienoilla. Valok. Hoffers. HKM.

Huolellisesti kivetty Erottajankadun risteysalue 1920-luvun 
alussa. HKM.

Alvar Aallon voittajaehdotus Erottajan 
arkkitehtikilpailussa. Näkymä Erottajan-
kadun päätteeseen Mannerheimintieltä 
ja pohjapiirros. Arkkitehti. 

Erottajan ajoluiska ja liikennekioskirakennus vuonna 2008

Erottaja joukkoliikenneaukioksi muutettuna vuonna 1952. Valok. 
Foto Roos. HKM.
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Kolmen sepän aukio on keskeinen paikka. Patsas on Helsingin 
tunnetuimpia symboleita ja toimii aukion tilallisena keskipisteenä. 
Itse aukio on yksi kaupungin kiintopisteistä, tär keä kohtaamis paikka, 
mielenosoitusten, musiikkiesitysten, poliittisen kampanjoinnin ja 
mark ki noinnin näyttämö. Kesäisin aukiolla on suosittu olutterassi. 
 Kaupunkitilaa reunustavat eri-ikäiset, -tyyliset ja -kokoiset 
raken nukset, eikä se ole tilallisesti erityisen selkeä. Korkea ja tum-
manpuhuva Stockmannin rakennus hallitsee tilaa. Yhteen tasoon 
raken netun maanpinnan käsittely kuitenkin selkeyttää ja rauhoittaa. 

TILARAKENNE  1: 4000 KÄYTTÖ JA REITIT 1: 4000

sijainti:  Mannerheimintie, Aleksanterinkatu
asemakaavamerkintä: -

Aukion pinta jatkuu suoraan rakennusten kivijalkoihin, eivätkä teräs-
pollareilla rajattu ajorata ja raitiokiskot riko sitä tilallisesti.   
 Aukio on kaupunkikuvallisesti merkittävä solmukohta. Se liittyy 
Manner heimintien varren pienten kaupunkitilojen sarjaan. Ete lä-
puolella on Erottajan aukio ja pohjoispuolella Ylioppilasaukio. Aukiol ta 
lähtee kaupungin tärkein ostos katu, Aleksanterinkatu.   
 Aukio on toimiva kaupunkitila, jolla selkeä paikan henki. 
Kaupunkitilakokonaisuus patsaineen on historiallisesti merkittävä, 
mut ta itse aukiolla ei ole ollut historial lisesti merkittäviä suun ni-
telmavaiheita.   

Kolmen sepän aukio  
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Tulevalle Kolmen sepän aukiolle tuli kaivo, kun Kluu-

vinlahti oli täytetty ja Heikinesplanadi rakennettu. Niin 

sanottu Kluuvikaivo pysyi aukiolla 1800-luvun loppuun 

asti. Axel Hampus Dahlströmin piirtämä Ylioppilasta lo 

valmistui aukion reunaan vuonna 1870.15 Ylioppilas-

talon rakentamisen jälkeen aukiota kutsuttiin Ylioppi-

lasaukioksi, 1900-luvun alussa siihen on viitattu myös 

proosallisella nimellä Spårvägstorget – Raitiotietori.

Kolmen sepän aukio koki Kolmikulman, Erottajan 

ja Lapinlahden puistikon tapaan rajun tilallisen muutok-

sen, kun sen seinät kasvoivat. Tallberg-yhtiön kivitalo 

nousi aukion laidalle vuonna 1889. Stockmannin tava-

ratalo (Sigurd Frosterus, 1925-30) valloitti koko etelä-

puolen korttelin ja korvasi aukion reunalla aikaisemmin 

sijainneen kaksikerroksisen kivitalon.16

Aukion reunoille rakennettiin jalkakäytävät vuon-

na 1911.17 Aleksanterinkadulla liikennöitiin jo 1890-lu-

vulla hevosvetoisilla raitiovaunuilla ja raitioverkon 

sähköistämisen jälkeen 1900-luvun alkuvuosina sähkö-

raitiovaunuilla. 1920-luvulla Ylioppilasaukio oli liiken-

teen solmukohta. Paikka osoittautui pian liian pieneksi 

keskusasemalle. 1920-luvun puolivälin jälkeen aukiota 

järjesteltiin uudelleen: sinne tehtiin raidesilmukka ja 

kaareva jalankulkijasaareke. Ratkaisu osoittautui huo-

noksi, sillä paikasta tuli sekava ja turvaton. Vuonna 

1935 pysäkit siirrettiin Heikinesplanadille, aukion kes-

kelle tuli saareke ja raitiovaunukiskot jäivät vain Yliop-

pilastalon puolelle. Samalla kaadettiin Heikinesplanadin 

vanhat lehtipuut, mikä muutti torin ilmettä ja tilallista 

hahmoa.18

Vuonna 1931 kaupunginvaltuusto otti vastaan Pro 

Helsingfors -säätiön19 lahjoituksena Felix Nylundin Kol-

me seppää -veistoksen aukiota varten. Patsas sijoittui 

aukion reunoilla kulkeneiden ajoratojen ympäröimälle 

kolmion muotoiselle saarekkeelle. Veistos loi aukiolle 

voimakkaan ydinaiheen, joka kokoaa muuten hieman 

hajanaisen tilan tehokkaasti. Mannerheimintien toi-

sen puolen rakennuksia on purettu ja korvattu vuosien 

mittaan uusilla, mutta se on vaikuttanut Kolmen sepän 

aukion tilaan vain vähän, sillä välissä on leveä Manner-

heimintie.20

1980-luvun alussa tehdyssä kunnostuksessa ja-

lankulkijat saivat valloittaa kadun aurinkoisen, Yliop-

pilastalon puolen. Raitiokiskot siirrettiin Stockmannin 

puolelle. Aukio pinnoitettiin sidekiveyksellä. Ajoradan 

pinnaksi ja sen reunan jalkakäytäville tuli nupukiveä ja 

patsaan ympärille noppakivirengas.21

Aleksanterinkadun uudistamistöiden yhteydessä 

vuosina 2001-2003 kadun alle asennettiin lämmitys-

järjestelmä. Samalla Kolmen sepän aukio rakennettiin 

samaan tasoon ajoradan kanssa. Ajorata erotettiin au-

kiopinnasta teräspollareilla ja aukion pinta päällystettiin 

graniittikiveyksellä.22
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Ylioppilastalo ja Kluuvikaivo 1880-luvulla. Valok. Ch. Riis. 
Mårtenson, Gunnar 1947: Historiallinen Helsinki. Helsinki.

Näkymä aukiolta Aleksanterinkadun suuntaan. Oscar Kleinehin 
maalaus vuodelta 1900. HKM.

Heikinesplanadin puurivit ja Yliop-
pilasaukion joukkoliikennesaareke 
vuonna 1927, ennen Stockmannin 
tavaratalon rakentamista. SRM. 

Joukkoliikennejärjestelyt Kolmen sepän aukiolla 1920-luvulla (vas.) ja 
muutosten jälkeen 1930-luvulla. 
Herranen, Timo: Från hästomnibussar till metro. Hunda år kollektivtrafik i Helsingfors.

Kolmen sepän patsaan ympäristö rakenteilla 1930-luvun 
alussa. Heikinesplanadin puut on kaadettu. HKM. 

Aukio ja Aleksanterinkatua 1950- 
luvulla. Valok. T. Kanerva. MVA. 

Aukio 1970-luvun alussa, ennen raitiokiskojen 
uudelleen järjestelyä. HKM. 

Kolmen sepän nykytilaa.Uusimman kunnostuken 
teräspollari.
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sijainti:  Fredrikinkatu, Malminrinne, Malminkatu
asemakaavamerkintä: -

Kampintorin asema oli pitkään epämääräinen. Ensimmäinen 
käytettävyyden ja viihtyisyyden parantamiseen tähtäävä suunnitelma 
toteutettiin vasta 1990-luvulla. Se muutti aukion jalankulkijoiden 
käyttöön avoimeksi, kivetyksi ja urbaaniksi toriksi. 
 Torin kaupunkitila on sopusuhtainen. Maanpinta nousee 
kohti Urho Kekkosen kadun ja Malminkadun kulmaa. Tasoeroa 
on uusimmassa vai heessa ratkottu luonnonkivisillä portailla ja 
muureilla, jotka muodosta vat katulinjojen sisäpuolelle tilarajausta. 
Keske nään eri-ikäiset rakennukset (vanhin 1800-luvun lopusta ja 
uusim mat 1950-luvulta) antavat yhtenäisen vaikutelman. Koillinen 
rakennus rintama ja Kampin sähköasema muodos tavat yhtenäisen 
korkuisen punatiilisen vyöhykkeen, lounaassa on vaalea julki sivu-
rivi. Yksinkertainen, yleisväritykseltään punertava tori istuu hyvin 
ympäröiviin julkisivuihin. Kulmastaan tori liittyy Kampin kesk ukseen.

 Katualue irrottaa torin kaksi osaa toisistaan. Pienempi osa 
on varjoisa. Varsinaisen torialueen reunoilla on lehmusrivit, Mal-
minkadun varrella pienellä osalla on lehmusrivi ja kahdeksan puu-
maista orapihlajaa. Aukio on viimeistelty ja hyväkuntoinen, kalustus 
linjakas. Ernst Billgrenin taideteos liittyy kiinteästi aukion rakenteisiin. 
Kampintori ei ole toistaiseksi järin vilkkaasti käytetty, mutta se on 
yksi kaupungin suosituimmista skeittauspaikoista. Torin pienemmällä 
osalla on kioski ja käymälä. Kampin keskuksen ja Sähkötalon liiketilat 
tuonevat jatkossa aukiolle liikettä ja käyttäjiä. Torille sopisi erittäin 
hyvin pienimuotoinen kahvilatoiminta.   
 Kampintorin avoin kaupunkitila on kaupunkikuvallisesti tärkeä. Se 
muo dostaa Kampin keskuksen uusien aukioiden ja viereisten kolmio-
puistojen kanssa tilasarjan. 

TILARAKENNE 1: 4000 KÄYTTÖ JA REITIT 1: 4000
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Paloasema ja sitä ympäröivä viheralue Töölön vuonna 1906 vah-
vistuneessa asemakaavassa. HKA.

Kampintori n. 1928-1930. MVA.

Svante OIssonin toteutumaton suunnitelma paloaseman 
ympäristön istutuksiksi vuodelta 1912. HKR/KPOA 232.

Kampintori pysäköintialueeksi muutettuna. 
Helander - Sundman 1970.

1990-luvun muutossuunnitelman muuri- ja 
porrasdetaljeja. HKR/KPOA 27613.

Kampintorin alue lienee tasoitettu 1870-luvulla ja 
kivetty vuosina 1883 ja 1891. Vuonna 1891 torille 
vahvistettiin asemakaava paloasemaa varten. Magnus 
Schjerfbeckin suunnittelema pieni tiilirakennus val-
mistui keskelle toria vuonna 1893. Paloaseman ym-
päristö piti istuttaa puistikoksi, mutta vuonna 1893 
torin tasaus- ja istutustöitä varten myönnetty 2500 
markan määräraha jätettiin pois talousarviosta.23 
Asemakaavakilpailun tuloksena syntyneessä Töölön 
vuoden 1906 asemakaavassa paloasemaa ympäröivä 
tori merkittiin edelleen istutetuksi aukioksi.24 Vuonna 
1911 kaupunginvaltuusto päätti hylätä budjettiesityk-
sestä liikenteen lisääntymisellä perustellun määrära-
han torin viertämisestä ja kehotti yleisten töiden hal-
litusta pohtimaan alueen istuttamista asemakaavan 
mukaan.25

Yleisten töiden hallitus käsitteli kaupunginpuutar-

huri Svante Olssonin istutussuunnitelmaa maaliskuussa 

1912. Luonnosmaisessa suunnitelmassa26 paloaseman 

molemmin puolin oli piirretty kaksi Malminkadun suun-

taista puuriviä, ja pohjois- ja eteläkärjessä oli pensasis-

tutusalueet. Myös Fredrikinkadun reunassa oli puurivi. 

Hallitus totesi suunnitelman pääpiirteissään hyväksi, 

mutta pieniä detaljeja piti vielä muuttaa.27 Olsson muok-

kasi suunnitelmaa28 kehystämällä paloasemarakennuk-

sen koristeistutuksilla. Koilliskärkeen piti sijoittaa leik-

kikenttä. Katujen ja aukion reunoille oli piirretty puita. 

Suunnitelmia ei kuitenkaan toteutettu ja Kampintori 

säilyi avoimena.29 Kaakkoiskulmaa käytettiin valokuvien 

perusteella pysäköintialueena jo 1930-luvulla. Vuonna 

1929 julkaistulla Helsingin kartalla Kampintori on mer-

kitty tonttialueeksi, mutta torilla oli ja on edelleen voi-

massa vuoden 1906 asemakaava. 

1960-luvulle asti tori oli yksinkertainen liikenne-

alue. Jalkakäytävät kiersivät korttelien reunoja. Muun-

toasemana toiminut paloaseman rakennus purettiin 

vuoden 1960 paikkeilla. Vuonna 1962 suunnitelluis-

sa muutostöissä koko Kampintori otettiin palvelemaan 

autoliikennettä ja pysäköintiä.30 Ajoyhteys vietiin torin 

halki Kansakoulukadulle nykyiseen paikkaansa, jolloin 

torille muodostui kaksi erillistä pysäköintisaareketta.

1990-luvulla Kampintorin kaupunkitila uudistet-

tiin täysin Ulla-Kirsti Junttilan suunnitelman mukaan. 

Se avattiin kivettynä urbaanina torina vuonna 1998.31 

Torille hankittiin kaksiosainen kaupunkitilataideteos, 

ruotsalaisen Ernst Billgrenin ”Kohtauspaikat”.32

Pysäköityjä autoja torilla 1930-luvun alussa. Valok. Olof Sund-
ström. HKM.

Kampintorin paloaseman 
julkisivupiirustukset vuodelta 
1892. HKA/Helsingin maist-
raatti, rakennuspiirustukset.
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Pohdinta ja johtopäätökset

Havaintoja tutkimuskohteista

Tutkitut kaupunkitilat syntyivät 150 vuo-
den aikana, ylijäämäalueena tai ainakin 
osittaisena asemakaavoituksen sivutuottee-
na. 1800-luvun alussa ruutukaavaverkon 
sovittelussa käytettiin aukioita. Vuosisadan 
jälkipuoliskolla omaksuttiin kaupunkipuis-
ton idea, ja Helsingissäkin puistoja ja puisti-
koita käytettiin asemakaavojen nivelkohdis-
sa. 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä, 
Helsingin kasvaessa ja teollistuessa nopeas-
ti, aikaisempia sovituskappaleaukioita muu-
tettiin istutetuiksi puistikoiksi. Vuosisadan 
vaihteessa laadittujen uusien ruutuasema-
kaavojen nivelkohtiin suunniteltiin puistoja. 
Kantakaupunkiin syntyi kolmiopuistoja tai 
-puistikoita myös rakentamatta jääneiden 
alueiden muuttuessa vähitellen viheralu-
eiksi, Lastenlehdossa jopa purettiin puiston 
tieltä kokonainen kortteli. Osa nivelkappa-
leista oli asemakaavoissa alusta asti avoin-
ta kaupunkitilaa, mut ta monet kohteet ovat 
vaihdelleet puiston, aukion ja rakennuston-
tin välillä. 

Asemakaavoituksen tuottama ylijäämäpinta-
ala päätyi puistosuunnittelijoiden pöydälle. 
Kohteiden suunnitelmissa hei  jastuvat tyyli-
en, ideologioiden ja yhteiskunnan kehitys. 
Tilaa on käytetty luovasti ja usein tehok-
kaasti; suunnitelmiin kuuluu todellisia puis-
ton Existenzminimum-ratkaisuja. Han kaliin 
fyysisiin lähtökohtiin – sijainti katujen ra-
jaamana irrallisena kappaleena kaupunkira-
kenteen sisällä, pieni koko ja epäkäytännöl-
linen muoto – on löydetty ratkaisuja vaih-
televilla tavoilla. Osa kohteista sai vahvan 
ominaisluonteen jo alkuvaiheessaan, osa on 
suunniteltu kerta toisensa jälkeen kokonaan 
uudestaan. Rajutkin muutokset ja statuksen 
liukuvuus kuvaavat tutkittuja kohteita. Eri-
tyisen ongelmalliseksi on osoittautunut Kol-
mikulma, joka on uudistettu täydellisesti jo 
neljä kertaa.

Lapinlahden puistikko
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Tyypit
Tutkimuskohteet voidaan jakaa syntytavan, historian, 
alkuperäisen hahmon ja koon mukaan neljään tyyppiin: 

HISTORIALLISET KOLMIOPUISTIKOT 
•	Kolmikulma
•	Koulupuistikko	
•	Lapinlahden	puistikko	
•	Kapteeninpuistikko	
•	Karhupuisto

KOLMIKULMAISET KAUPUNKIPUISTOT
•	Katajanokan	puisto	
•	Lastenlehto	

YLIJÄÄMÄPUISTOT 
•	Matti	Heleniuksen	puisto
•	Varsapuistikko

AUKIOT 
•	Erottaja	
•	Kolmen	sepän	aukio	
•	Kampintori

Historialliset kolmiopuistikot ovat keskenään jokseenkin 
samankokoisia, 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa puisti-
koiksi rakennettuja paikkoja, joissa on säilynyt vaihteleva mää rä 
his toriallisia kerrostumia. Puistikot sijoittuvat suljetun kaupunki-
rakenteen sisään. Useimmat ovat lisäksi puuriveillä rajattuja. 
Kolmikulma edustaa istuskelu- ja kohtaamispaikkoina käy tet tyä 
puutarha-aukiota. Koulupuistikko on istutettu koristeaukio. Lapin-
lahden puistikko, Karhu puisto ja Kapteeninpuistikko olivat alku-
peräiseltä hahmoltaan avoimia puistikkokenttiä, mut ta niiden 
sisäosia on viimeisissä kunnostuksissa muutettu. 
Kolmikulmaiset kaupunkipuistot jäsentyvät tässä joukossa pi-
kemmin kokonsa ja tilan muo  dos tuksensa kuin syntytapansa pe-
rusteella.
Ylijäämäpuistoja yhdistää vähittäinen, sattumanvarainen ja suu-
reksi osaksi suunnit tele ma ton synty. Pienimuotoiset suunnitelmat 
ja toteutukset on tehty reaktiona paikoilla vallin neisiin olosuhteisiin. 
Paikoille ei ole muodostunut selvää suunniteltua henkeä tai hah-
moa.
Aukiot ovat avoimia, päällystettyjä paikkoja. Kolmen sepän aukio 
ja Kampintori ovat jalan kulku aukioita. Kampintorin kaupunkitilan 
koko ja muoto ovat historiallisten kolmio puistikoiden kal taiset. 
Kolmen sepän aukio on jäntevähkö keskeissommitelma. Erottaja 
on liikenneaukio, jota on suunniteltu toistaiseksi teknisten, ei 
kaupunkikuvallisten seikkojen pohjalta. 

Kokonaisuus

Kolmikulmaiset aukiot ja puistikot ovat Helsingille omi-

nainen piirre. Ne kuuluvat kantakaupungin paikan hen-

keä muodostaviin tekijöihin. Yleisellä tasolla yhtenäinen 

joukko paljastui lähemmässä tarkastelussa kuitenkin 

koostuvan melko heterogeenisestä kokoelmasta yksittäi-

siä kohteita. Vaikka tutkimuskohteiden syntytaustassa 

on paljon yhteisiä piirteitä, poikkeavat kohteet nykyti-

lassaan ja myöhemmässä käsittelyssään toisistaan niin 

paljon, että niiden kokonaisuudesta ei voi vetää kovin 

pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Niille ei myöskään voi 

antaa tarkkoja koko ryhmää koskevia suosituksia. Kun 

kohteiden käsittelyä jatkossa suunnitellaan, tulee jokai-

nen kohde käsitellä itsenäisesti, ottaen tarkastelussa kui-

tenkin huomioon kohteiden yhteiset luonteenpiirteet. 

Nivelkolmiot kaupunkitiloina

Pienten, katujen ympäröimien kolmioiden tila kasvaa vä-

hitellen terävästä kulmasta. Tilat hahmottuvat aukiotila-

na, mutta myös katutilan laajentumana. Puisto- ja katu-

tilan ero on häilyvä. Selvästi rauhallisena ja itsenäisenä 

puistotilana hahmottuvat vain suurimmat kohteet, Kata-

janokan puisto ja Lastenlehto. Pienten kolmiopuistikoi-

den sisäosissa katu vaikuttaa akustisesti ja visuaalisesti 

joka paikkaan. Ympäröivät rakennusrivit ovat pienten 

puistikoiden ja aukioiden kaupunkitilojen tilanmuodos-

tukselle oleellisia. Jatkuvat räystäslinjat piirtävät väliin-

sä jäävälle tilalle huonemaisen luonteen. Ruutukaavojen 

ylijäämäkolmioille on tyypillistä avokulmaisuus, katujen 

jatkuminen pitkin aukioiden sivuja. Se avaa tilaa ja nä-

kymiä tilojen kulmista. Rakennusten lisäksi puistojen ja 

aukioiden tilojen rajausta täydentävät puurivit. 

Useimmat kolmiopuistikot ja Kampintori ovat kai-

kilta sivuilta yhtenäisten rakennusjulkisivujen rajaamia 

tiloja. Lastenlehdon ja Katajanokan puiston tila on mui-

ta kohteita suurempi eikä hahmotu enää huonemaise-

na. Katajanokan puiston tilan huonemaisuutta vähen-

tää myös topografi a. Erottajan ja Kolmen sepän aukion 

tilat ovat muita hajanaisemmat niihin liittyvän leveän 

KAMPINTORI
115 x 180 m 
3900 m2 /aukio

Kapteeninpuistikko
100 x 185 m 
2470 m2 /puisto

KOLMEN SEPÄN 
AUKIO
75 x 150 m 
1450 m2 /aukio

EROTTAJA
100 x 185 m 
3500 m2 /aukio

KOLMIKULMA
100 x 170 m 
2000 m2 /puisto

KARHUPUISTO
130 x 160 m
2500 m2 /puisto

MATTI HELENIUKSEN
PUISTO
60 x 130 m 
3200 m2 /puisto

KASARMITORI
110 x 78 m

SENAATINTORI 
100 x 165 m 

VANHAN KIRKON PUISTO
170 x 155 m

KATAJANOKAN PUISTO
150 x 170 m 
7400 m2 /puisto

LASTENLEHTO
195 x 290 m 
10700 m2 /puisto

VARSAPUISTIKKO
85 x 100 m 
1520 m2 /puisto

LAPINLAHDEN puistikko
105 x 150 m 
2400 m2 /puisto

KOULUpuistikko
85 x 145 m 
1400 m2 /puisto

1:6000
Kaupunkitilan mitat
Puisto- tai aukiopinnan ala

 0 20  100 200 m

Kolmiokaupunkitilat
VERTAILUKOHTEENA KOL ME KANTAKAUPUNGIN RUUTUKAAVA-AUKIOTA TAI -PUISTOA. 
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Lapinlahden puistikon valmistuessa sen ympärillä oli yhtenäisen 
korkuinen 1,5-kerroksinen rakennusrivistö. 1900-luvun alkuvuosi-
en ja 60-luvun välillä matalat puutalot saivat väistyä korkeampien 

Kolmikulman pääty vuonna 1933. Pensasaidat ja puuaidat on 
poistettu. Pituutta saaneet puut eivät enää rajaa tilaa voimak-
kaasti. Valok. Olof Sundström. HKM.

Kolmikulman aidattu ja pensasaidalla reunustettu pohjoispää 
1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Valok. Nils Wasastjerna. HKM.

Mannerheimintien johdosta. Varsapuistikon tila rajautuu 

kahdelta sivulta rakennuksilla ja toisaalta vilkasliiken-

teisellä Kaisaniemenkadulla, mutta itse puistikko ei hah-

motu selkeästi kaupunkitilaksi, vaan osaksi Kaisaniemen 

puiston maisemaa.

Suomen ruutukaupungeille ominaisin aukiotyyp-

pi on nelikulmainen ruutukaavan rakentamaton ruu-

tu.1 Kantakaupungin tyylipuhtaita ruutuaukioita, kuten 

Senaatintoria ja Kasarmitoria, on eri aikoina kritisoitu 

tilallisesti staattisiksi ja mittasuhteiltaan hahmottomik-

si.2 Katutilojen ja ruutuaukioiden joukossa sivutuotteena 

syntyneet kolmioaukiot ja -puistikot ovat kiinnostavia 

poikkeuksia. Niillä ei ole selkeää hallitsevaa päätettä, ja 

ne ovat muotonsa takia jännitteisiä tiloja. Mittasuhteet 

tekevät paikoista tilallisesti suhteellisen intensiivisiä, 

vaikka aukiot ovatkin avokulmaisia.

Suurten edustus- ja kokoontumistilojen lisäk-

si kau pungeissa tarvitaan myös pieniä tiloja, jotka voi 

hahmottaa kerralla ja joissa voi kohdata muita ihmi-

siä turvallisella, neutraalilla alueella.3 Kolmikulmainen 

muoto ja helposti hahmotettava huonemainen tila te-

kevät kolmiopuistikoista ihanteellisia kohtauspaikkoja. 

Anne Stenros määrittelee väitöskirjassaan (1992) ympä-

ristön pri maaritilatyyppejä, joista yksi on ”taskupuistik-

ko”. Ne edustavat avointa, kokoontumiseen, tapahtumiin 

ja informaation vaihtoon käytettävää julkista tilaa. Ne 

sijaitsevat lineaaristen ympäristöelementtien (tiet, vesi-

väylät) leikkauskohdissa. Taskupuistikot ovat puistoja ja 

aukioita yksityisempiä ja välittömämpiä. Niil lä ei ole sel-

västi osoitetun käytön paineita, ja ne liittyvät kiinteästi 

liikenne- ja jalankulkuyhteyksiin.4 Pienet historialliset 

kolmiopuistikot ovat ominaisluonteeltaan juu ri tällaisia. 

Aukio- ja puistotilat ovat kaupungissa luonteel-

taan pysyviä, vaikka rakennukset niiden ympärillä vaih-

tuvat. Ydinkeskustan kaupunkirakenteen puitteissa on 

nyt pääosin toisen ja kolmannen sukupolven rakennuk-

sia. Ensimmäinen kierros oli matalaa puutaloasutusta. 

Sen tilalle tuli 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

aikana korkeita kivitaloja. Kehitys muutti rakennusten 

väliin jäävien tilojen hahmon Erottajalla, Kolmen se-

pän aukiolla, Kolmikulmassa, Lapinlahden puistikossa, 

Koulupuistikossa ja Kampintorilla. Kolmikulman ja La-

pinlahden puistikkoja ympäröivistä rakennuksista kaikki 

ovat itse tilaa myöhempiä tulokkaita. Kapteeninpuisti-

kon, Karhupuiston ja Katajanokan puiston ympäristössä 

muutokset ovat olleet vaatimattomampia. Kapteenin-

puistikon rakentaminen osui välivaiheeseen: osa sen 

ympärille tehdyistä taloista oli matalia, nyt jo purettuja 

rakennuksia, mutta osa ensimmäisen kierroksen jugend-

taloista on edelleen paikoillaan.

Puistikon avoin ja 
suljettu reuna

lien aitatyyppien tarkoitus ei ollut pääsyn vaan istutus-

ten tallaamisen estäminen. Kaupunginpuutarhuri Olsson 

valitti vuoden 1904 vuosikertomuksessaan uudiskohtei-

den aiheuttavan aitaamismenojen kasvua. Olsson valitti, 

että ”suuri hävittämisen halu vielä vallitsee muutamissa 

kaupungin väestön kerroksissa.” Aitojen pois jättäminen 

suorastaan kehottaisi ilkitöihin ”sitä raakaa yleisöä, joka 

huvikseen hävittää istutuksia.”5 1900-luvun alkuvuo-

sikymmeninä puuaidat ja pensasaidat alkoivat kadota 

puistikoiden ympäriltä ja niitä korvattiin yksinkertaisilla 

teräslanka-aidoilla. 

Modernismin ihanne avoimesta ja liukuvasta ulko-

tilasta näkyi myös tutkituissa puistikoissa. Vuonna 1947 

kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 

poistamaan puistoja ja nurmikkoja reunustavat aidat 

”missä ne eivät ole välttämättömiä liikenneturvallisuu-

den ja istutusten suojaamisen vuoksi”.6

Autoistumisen myötä leikkikäytössä olleita puis-

tikoita alettiin kuitenkin reunustaa teräsverkkoaidoil-

la lasten turvallisuuden takia. Estetiikka sai väistyä. 

1970-luvun tyyliin kuului puistotoimintojen erotta-

minen toisistaan ja selkeät tilarajaukset. Verkkoaitojen 

vaikutelmaa pehmennettiin leikattavilla pensasaidoil-

la. 1970-luvulla kunnostetut, aiemmin avoimet kentät 

Lapinlahden puistikossa ja Kapteeninpuistikossa ikään 

kuin kääntyivät sisäänpäin. Saumattomasti katutilaan 

liittyvistä puistikoista haluttiin taas tehdä suojattuja, it-

senäisiä maailmojaan.

Tällä hetkellä on taipumuksena avata puistojen 

näkymiä ja tiloja ympäristöön. Kaupunkipelkojen tor-

jumiseksi halutaan tehdä turvalliseksi koettavia tiloja, 

joissa ei ole pensaiden muodostamia uhkaavia katvealu-

eita. Toisaalta taustalla vaikuttavat myös yleiset puisto-

suunnittelun trendit. Alexandra Tisma ja Margit Jókövi 

(2007) tarkastelevat nykyajan puistojen piirteitä: kasveja 

käytetään niukasti, visuaalisuus korostuu suunnittelussa 

ja tila on avointa. Tisman ja Jókovin havainnot Hollan-

nista pätevät myös Helsinkiin. Tisma ja Jókövi muistut-

tavat historiallisten kaupunkipuistojen olleen alkujaan 

visuaalisesti suljettuja paikkoja, joiden käyttö oli avoin-

ta ja muussa kaupunkitilassa vallitsevista säännöistä 

vapaata. Nyt keskustojen vanhoista puistoista tehdään 

avoimia läpikulkupaikkoja. Tilallisen avoimuuden lisäk-

si kovien päällystemateriaalien suosiminen nurmipinnan 

ja soran sijasta aiheuttaa puiston ja aukion eron hämär-

tymistä.7

Nivelkappaleiden merkitys

Merkitys käyttötilana
Kaupunkipuiston alkuaikoina keskustan pientenkin jul-

kisten kaupunkitilojen merkitys käyttötilana oli suuri. 

Katajanokan puisto ja tiheään asuttujen työläisesikau-

punkien puistikot Lapinlahdenkadulla ja Kalliossa oli-

vat ympäristönsä ainoita puistoja. Puistopolitiikan re-

formivaiheessa pienet postimerkkimäiset puistokohteet 

menettivät merkitystään. Tutkittuja kohteita on käytetty 

kuitenkin koko 1900-luvun ajan monipuolisesti. Viime 

aikoina pitkään unohduksissa olleiden pienten kaupun-

kitilojen käyttö on kokenut uutta renessanssia. Ihmiset 

käyttävät julkista kaupunkitilaa mielellään ja täyttävät 

aurinkoisina päivinä puistikot, aukiot ja kahviloiden 

terassit välittömästi. Arkkitehti Juha Ilonen on kartoit-

tanut tutkimuksessaan ”Olohuone Helsinki” Helsingin 

Päinvastoin kuin squaret Britanniassa, Helsingin pie-

net puistikot ovat aina olleet avoimia yleisölle. Niitä ei 

ole lukittu edes yöksi, toisin kuin pariisilaisesikuviaan. 

Puistikot on perinteisesti erotettu katutilasta aidoilla. 

Perustamisvaiheessa 1800-luvun lopulla pienet puistikot 

ympäröitiin useimmiten sekä puu- että pensasaidalla. Ti-

larajauksella luotiin kaupunkiympäristön vastapainoksi 

vihreää, suojattua tilaa ja myös opetettiin puistojen suh-

teen sivistymätöntä työväenluokkaa normatiivisesti hy-

väksyttävään puistokäyttäytymiseen. Käytettyjen mata-

rakennusten tieltä, mikä muutti puistikkoaukion kaupunkitilan. 
Vasemmanpuoleinen kuva vuodelta 1928 ja oikeanpuoleinen 
muutamaa vuotta myöhemmin. Kuvat: Eric Sundström. HKM.
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Karhupuisto. MVA.

Puistoshakkia Karhupuistossa 1970-lu-
vun alussa. Valok. Kari Hakli. HKM.

Karhupuisto. MVA.

Karhupuiston käyttäjiä vuonna 2007. Tellervo Kolmikulmas sa. Aleksanteri 
A ho la-Valon puupiirros (1941). Rönkko, 
Marja-Lii sa (toim.) 1987: Muut tu va Helsinki. 
1900-lu vun Helsinki-ai hei s ta taidetta kau pun-
gin mu seon kokoel mista. Hel sinki. 

kantakaupungista pieniä kaupunkitiloja, joita voitaisiin 

aktivoida ja ottaa käyttöön aukioina, kujina, toreina 

ja puistikoina. Ilosen mukaan kaupunki kaipaa nimen-

omaan pieniä tiloja, lisää taskupuistoja. Ilonen toteaa 

että vaikka aurinkoinen kausi onkin Suomen leveyspii-

reillä lyhyt, on siitä silti otettava kaikki irti.8

Puistojen käyttö on muuttunut ajan mukana. Nii-

den maine ja status on herkkä muutoksille. Aikaisemmin 

suosittu puisto saattaa muuttua nopeastikin vähäkäyttöi-

seksi tai pelottavaksi ja hylätyksi paikaksi.9 Tällaista 

toi min nallisesti vajaakäyttöistä tai tyhjentynyttä kau-

punkitilaa voidaan kut sua syrjäytyneeksi.10 Puistojen 

elin voimaisuudelle ja syrjäytymisen estämi selle on olen-

naista toimiva, paikkaan ja tilaan sopiva suunnitelma ja 

käyt tö tapa.

Virkistys ja sosiaalinen käyttö
Virkistyskäytön alkuvaiheen kehitys seuraa muiden 

Helsingin puistojen käyttöä ja kansainvälisiä trendejä. 

1600-luvulla Englannissa ja manner-Euroopassa syn-

tynyt promenadi, spektaakkelimainen sosiaalinen koh-

taaminen yhteisellä alueella, levisi kaupunkipuiston 

synnyn myötä vähitellen kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. 

Promenadi- ja istuskelupaikka oli tutkimieni puistikoi-

den ensimmäinen käyttötapa. 1800-luvun loppupuolel-

la yleistyneen liikunnallisen puistonäkemyksen myötä 

leikkipaikasta tuli tyypillisin tapa käyttää pieniä kol-

miopuistikoita.11 Alusta asti leikkipaikaksi rakennettiin 

Kapteeninpuistikko, Lastenlehto ja Karhupuisto.

Svante Olssonin suunnittelemat puistikkotilat oli-

vat joustavia ja monipuolisia paikkoja, joissa käyttö-

tavat lomittuivat. Kolmikulmaisille kaupunkitiloille on 

luonteenomaista toimia kohtauspaikkoina. Aitauksilla 

erotetut lasten tai koirien alueet sopivat huonosti pieniin 

kaupunkitiloihin ja ovat omiaan tekemään kaupunkiti-

loista syrjäytynyttä.

Panu Lehtovuoren tutkimukset (2003, 2005) ovat 

käsitelleet heikkoa paikkaa (weak place) ja kaupunkiti-

lojen tilapäisiä käyttöjä. Elävässä kaupungissa tarvitaan 

vapaita tiloja, joilla ei itsellään ole täysin vakiintuneita 

käytäntöjä: tiloja, jotka voidaan helposti ottaa haltuun 

ja joihin voidaan kehittää uusia, vaihtuvia merkityksiä.12 

Kaupungin solmukohtien pienet puistikot ja aukiot voi-

vat tarjota tällaista tilaa, jos niitä ei ole ohjelmoitu ja 

rakennettu selvästi yhteen käyttötarkoitukseen. Puis-

tikoihin voi sijoittaa eri käyttäjäryhmille suunnattuja 

elementtejä – leikkivälineitä, istuskeluryhmiä, kenttiä – 

mutta pientä tilaa ei pidä pilkkoa.

Kaupallinen käyttö 
Tutkimuskohteita on 1800-luvun lopulta alkaen käytet-

ty myös kaupallisesti. Jo 1890-luvun alussa rakennettiin 

virvoitusjuomakioskit Lapin lah den puistikkoon ja Kol-

mikulmaan. Helsingin olympialaisten aikaan ns. lip pa-

kioskit ilmestyivät Lapinlahden puistikkoon, Karhupuis-

toon ja Kataja nokalle. Torikauppa ja muu kaupankäynti 

julkisissa tiloissa on aina ol lut kaupungin tarkassa hal-

linnassa, eikä se ole ollut kolmioaukioille luonteen-

omaista käyttöä. Kauppatori vakiinnutti asemansa jo 

1800-luvun alku vuosikymmeninä.13 Erottaja on saatta-

nut olla tilapäisesti torikäytössä ja Kolmikulmatorilla 

käytiin joidenkin muistelujen mukaan hevoskauppaa. 

Kol  men sepän aukion kaupallinen toiminta on painottu-

nut pienimuotoiseen kaupusteluun, vapaa-ajanviettoon 

ja matkailuun. Kolmikulmassakin toi mi 1990-luvun lo-

pulla lyhyen aikaa viereisen ravintolan tarjoiluterassi.

Edustus 
Julkiset rakennukset (Katajanokalla Uspenskin katedraa-

li, Kalliossa kirjasto, Erottajalla teatteri, Koulupuistikossa 

nykyinen Design-museo) liittyvät yh tey dessään oleviin 

kolmikulmaisiin tutkimuskohteisiin taka pihamaises ti tai 

sattumanvaraisen oloisesti. Aukioita ja puistikoita ei ole 

käsitelty mää rä tietoisen monumentaa lisina paikkoina. 

Tutkittujen kohteiden käyttö edus  tus tarkoituksessa on 

ollut lähinnä kohteiden käsittelyä kaupunkikuvaa koris-
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Muuntamo, kierrätyssäiliöt ja taksikatos hallitsevat Lapinlahden puistikon maisemaa ja katukuvaa. Karhupuiston ja Matti Heleniuksen puiston 
kaupunkikuvaa

tavina edustuspaikkoina. Erityinen edustukseen liittynyt 

käyttötapa on ollut puistikoiden ja aukioiden käyttämi-

nen julkisten veistosten sijoitus paikkoina. Monissa tut-

kimuskohteissa on veistoksia. Vaikka suurinta osaa ei ole 

suunniteltu juuri kyseisiin tiloihin, niillä on ollut pie-

nille, hieman hah mottomille paikoille voimakas identi-

teettiä luova vaiku tus. Veistos on an tanut nimen Kolmen 

sepän aukiolle, Karhupuistolle ja Varsapuistikolle. Veis-

tokset luovat Koulupuistikon ja Kolmen sepän aukioille 

selkeän kokoavan ytimen.

Tekninen reservi
Puistoja ja aukioita on niiden historian alusta asti käy-

tetty kaupungin eri hallintokuntien rakennelmien ja lait-

teiden sijoituspaikkoina. 1800-luvun lo pun kunnallistek-

niset rakenteet — kaivot ja pisoaarit — olivat huolellisesti 

muotoiltuja ja harkitusti sijoitettuja. Myöhemmin laittei-

den suunnittelu on ollut teknisempää, ja niiden sijoitta-

misesta on päätetty hajautetusti eri hal lintokunnissa. 

Tutkimuskohteet olivat 1800-luvulla tärkeässä 

osassa julkisessa vedenjakelussa. Ennen vesijohtover-

koston rakentamista yksityispihojen kaivoja täydensivät 

kaupungin aukioiden yleiset kaivot, joita oli niin Kol-

mikulmassa, Lapinlahden puistikkoa edeltäneellä kai-

voaukiolla, Erottajalla kuin nykyisellä Kolmen sepän 

aukiollakin.14 Arkkitehtien suunnittelemilla puisilla kan-

sirakennuksilla peitetyt kaivot olivat aukioiden kiinto-

pisteitä ja ihmisten kohtaamispaikkoja. 1800-luvun jäl-

kipuoliskolla kaupungin nopean kasvun aikana vanhat 

kaivot alkoivat ehtyä ja saastua. Vanhojen kaupungin-

osien vesijohtojen valmistuttuakin kaivot säilyivät kui-

tenkin käytössä vielä pitkään.15

Puistomuuntamorakennuksia alettiin rakentaa vi-

heralueille 1940-luvulla. Tutkittavista kohteista pienet 

muuratut muuntamot rakennettiin Lapinlahden puis-

tikkoon vuonna 1946 ja Kapteeninpuistikkoon 1953.16 

Kaupungin maanalaisten huolto- ja liikennetilojen liit-

tymien sijoittaminen maan pinnalle on tiiviissä kau-

punkirakenteessa haastavaa. Kolmikulmaan tuli liittymä 

väestönsuojaan ja pysäköintilaitokseen jo 1940-luvulla, 

Erottajalle pari vuosikymmentä myöhemmin. Nyt raken-

netaan tunnelia Lastenlehtoon ja sen huoltorakennusta 

Lapinlahden puistikkoon.

Tekninen käyttö on ollut tutkituille kohteille pait-

si ominaista, myös niiden muodosta ja koosta johtuen 

erityisen haitallista. Teräviin kulmiin sijoitetut kioskit, 

muuntamot tai ajoluiskat tulevat pienissä kohteissa hel-

posti hallitseviksi. Erityisesti Kapteeninpuistikon muun-

tamorakennus on sijoitettu harkitsemattomaan paikkaan. 

Kohteiden tilallisella ja toiminnallisella sietokyvyllä on 

myös rajat. Pieneen Lapinlahden puistikkoon on sijoitet-

tu puistomuuntamo, yleinen WC, kierrätyspiste ja kioski. 

Katualueella puistikon vieressä on taksikatos. Nyt puis-

tikkoon on rakenteilla myös keskustan huoltotunnelin 

poistumistie- ja ilmanvaihtorakennus.

Arkkitehti Hugo Harmia kritisoi lehtiartikkelissaan 

puistojen pinta-alan kaventamista jo vuonna 1947. Har-

mian mukaan puistoja täytettiin muun muassa sijoitta-

malla niihin muuntajia, puhelinkioskeja, roskalaatikoi ta, 

mainospylväitä ja käymälöitä niin, että ”tuntuu siltä, 

että jäljellä olevat pensaat voidaan repiä pois tarpeetto-

mana taantumuksellisuutena”.17

Teknisten järjestelyjen haittoja voidaan minimoi-

da ottamalla kaupunkitilan kokonaisuus huomioon. Ra-

kenteiden sijoittamisessa kaupunkikuvallisesti tärkeille 

alueille tulisi tehdä yleissuunnittelua ja hallintokuntien 

rajat ylittävää yhteistyötä.18 Kantakaupungin alueella 

on myös tutkittava kunnallisteknisten rakenteiden, ku-

ten muuntamoiden, sijoittamista tonteille ja maan alle. 

Historiallisten kolmiopuistikoiden tila ei kestä uusia ra-

kenteita.

Liikenne
Jane Jacobs käytti 1960-luvun alussa liikenteen kau-

punkitilaa nakertavasta vaikutuksesta termiä kaupunkie-

roosio.19 Se näkyy myös tutkimuskohteiden historiassa. 

Liikennejärjestelyt ovat viistelleet puistikoista vähitellen 

kulmia. Kolmikulman pohjoisosa on leikkautunut suo-

raksi, Varsapuistikko pieneni 1950-luvulla radikaalisti. 

Lapinlahden puistikon ja Karhupuiston kärkiä on haukat-

tu. Kapteeninpuistikko on pysynyt alueeltaan jokseenkin 

ennallaan. Katajanokan puistoon taas tuli uutta pinta-

alaa kadun poistumisen myötä. Kolme tutkittua aukiota 

olivat ennen leimallisesti ajoneuvoliikenteen käytössä. 

Viime aikoina kaupunkia on taas alettu kehittää nimen-

omaan jalankulkijan ympäristönä.20 Kolmen sepän aukio 

ja Kampintori on voitettu takaisin jalankulkijoiden revii-

riksi, mutta Erottaja kaipaa vielä kohennusta.

Merkitys kaupunkikuvalle
Kaikki tutkitut kohteet sijaitsevat Helsingin Yleiskaava 

2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 

ja mai semakulttuurin kannalta merkittävillä alueilla,21 ja 

ne ovat tiiviissä kantakaupungissa merkittäviä avoimina 

kaupunkitiloina, katutilan laajentumina.

Tyypillisesti avonurkkaisten ruutukaavan sivutuotekol-

mioiden kaikki reunat jatkuvat katuina. Itse kohteet eivät 

sijoitukaan pitkien kaupunkinäkymien päätteiksi. Poik-

keuksina ovat Katajanokan puisto, joka on aikaisemmin 

puiston läpi kulkeneen Luotsikadun akselin päässä sekä 

Varsapuistikko, joka on pitkän Siltasaarenkadun–Unio-

ninkadun akselin varressa. 

Kolmiotila kerää ympärilleen kaupunkikuvallisen 

julkisivukokonaisuuden, jossa rakennusten julkisivui-

hin kiinnittää helposti tavallista enemmän huomio-

ta. Useimmat tutkituista kohteista ovat räystäslinjojen 

jatkuvuuden takia suhteellisen yhtenäisiä. Katutilasta 

vähittäin kasvava kolmikulmainen kaupunkitila on kui-

tenkin epämääräisempi kuin tilallisesti staattisemmaksi 

aukioksi sommitellut paikat. Ainoastaan Katajanokan 

puistoon liittyy suoraan merkittävä julkinen rakennus, 

muuten suhteet niihin ovat sattumanvaraisempia ja ta-

kapihamaisia.

Kaupunkikuvallisesti erityisen arvokkaita kokonai-

suuksia ovat Kolmikulman ja Erottajan 1800-luvun ja 

1900-lukujen vaihteen kaupunkiympäristöt sekä Kap-

Kohteilla on kolme tärkeää vaikutustapaa 
kaupunkikuvaan

•	 Avoin,	vapaa	kaupunkitila	umpikorttelijulkisivujen	
 rajaaman katutilan vastapainona 
•	 Kaupunkikuvallisten	kokonaisuuksien	
 muodostuminen 
•	 Kaupunkitilojen	puurivit	ja	-istutukset	katunäkymissä	

Kolmikulma
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Kapteeninpuistikon ja Kolmikulman yhtenäistä kaupunkikuvaa Lapinlahden puistikon puurivit Albertin-
kadulla

Kai Wartiainen tunnisti vuonna 1996 Helsingin 
kaupungille laadituissa ”potentiaalisuunnitelmissa” 
Erottajalta etelään lähtevän kolmiopuistojen ketjun 
ja ehdotti sen korostamista ja kehittämistä keskus-
tan historiallisten puistokatujen järjestelmän täy-
dentäjänä, neljäntenä kävelyvyöhykkeen haarana.
Wartiainen, Kai 1996: Helsingin kauneuden logiikat. Kulttuuri-
sesti moniulotteinen kaupunkirakenne. Helsingin kaupungin tie-
tokeskuksen keskustelualoitteita 1996:1. Helsinki. 

Näkymä Kolmikulmasta Koulupuistikkoon

teeninpuistikko ympäristöineen. Kolmen sepän aukio on 

myös kaupunkikuvallisesti tärkeä paikka, vaikka se ei 

olekaan kovin yhtenäinen. Katajanokan puisto jugend-

rakennusriveineen, kirkkoineen ja niiden tyyliin hyvin 

sopivine puistosuunnitelmineen on arvokas kokonai-

suus. Koulupuistikko ja ympäröivät julkisivut muodos-

tavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta tilaa häiritsee 

viereinen huoltoasematontti. Lastenlehdon kaupunkitila 

on ajallisesti kerrostuneen ja epäyhtenäisen rakennus-

kannan yhdistäjä. 

Puurivit
Helsingin kantakaupungin rakenteen perusjäsentelyyn 

kuuluvat pääkatujen puurivit ja yhtenäiset umpikortte-

lijulkisivut. Puut sijaitsevat johdonmukaisesti pihoilla 

ja puistoissa. Katutila on yksinkertainen: rakennukset 

liittyvät puuttomaan, avoimeen katuun jalkakäytävi-

en välityksellä.22 Puistojen ohella pienten puistikoiden 

latvusmassat ovat kantakaupungin kaupunki- ja katu-

kuvan harvoja vihreitä elementtejä. Kaupunkipuilla on 

kaupunkikuvallisten merkitysten lisäksi tehtävä myös il-

man puhdistajina ja pienilmaston parantajina. Puut tuo-

vat luonnon ja vuodenaikojen vaihtumisen kaupunkiin, 

ja ne on havaittu psykologisesti tärkeiksi.23

Puurivien reunustama avoin tila on tyypillinen 

kolmiopuistikon hahmo. Koulupuistikko on kolmiopuis-

tikoista pienin, eivätkä sen puut rajaa puistikkoon sisä-

tilaa. Lastenlehdon puiston kaupunkitila on niin suuri, 

että puut eivät hahmotu tilan rajaajina. Puiston puut 

ovat silti tärkeitä katukuvalle ja puistoympäristölle. Ne 

ovat osa Lapinlahdenkadun vihreää puiden rytmittämää 

maisemaa. Kolmikulmassa alun perin koko alueelle istu-

tettua puustoa on muokattu puita kaatamalla ja uusia is-

tuttamalla niin, että aikaisemmin vapaa puusommitelma 

on siirtymässä kohti kadunreunarivityyppiä.

Kolmiopuistikoiden puurivit ovat historiallisesti 

ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita. Ne ovat kaupunki-

tilojen tilarakenteen ja luonteen tärkein tekijä. Puurivi-

en ylläpitoon liittyy kuitenkin myös ongelmia. Pienten 

kolmiotilojen jo valmiiksi varjoinen tila varjostuu pui-

den takia entisestään, ja täysikasvuisten puiden alla on 

vaikea saada pensaita tai nurmea menestymään. Täy-

sikokoiset jalavat ja lehmukset ovat suuria puita, jotka 

täyttävät ympäröivää kaupunkitilaa. Puiden uusiminen 

tuottaa aina ristiriitatilanteita kaupungissa, mutta kol-

miopuistikoissa puurivejä voitaisiin uusia tavanomaista 

useammin.

Merkitys kaupunkirakenteessa
Kaupunkia tarkastellaan yksittäisen kaupunkitilan tasol-

la, mutta se on myös elementtiensä summa – järjestelmä 

katuverkkoineen ja topografioineen. Siinä, missä Camil-

lo Sitte julisti vain yhdellä kerralla havaittavalla kadulla 

tai aukiolla olevan merkitystä, on esimerkiksi Aldo Rossi 

korostanut kaupungin luonnetta kokonaisuutena suun-

niteltuna artefaktina.24

Kaupunkitilojen käyttäjälle ja kokijalle kolmikul-

maisten kaupunkitilojen syntytausta kaupunkirakenteen 

sovituskappaleina ei ole kovin merkityksellinen asia. 

Kohteet ovat kuitenkin havaittavia poikkeamia ruutu-

verkon kudoksessa ja muodostavat selkeitä paikkoja. 

Kevin Lynchin 1960-luvulla tekemissä tutkimuksissa 

ilmeni, että ihmisillä on taipumus hahmottaa ympäristö-

ään järjestelminä. Epäsäännölliset katuverkot miellettiin 

todellista säännöllisemmiksi ja muutokset koordinaa-

tistosta toiseen aiheuttivat vaikeuksia, erityisesti silloin 

kun erot järjestelmien välillä olivat pieniä tai vähittäi-

siä.25 Lynchin kaupunkianalyysijärjestelmässä kaupun-

gista erotetaan alueita, reittejä, rajoja, maamerkkejä ja 

solmukohtia. Solmukohdat ovat tärkeitä huomiopaikko-

ja, rakenteen tiivistymis- tai katkoskohtia, joiden ”sisään 

voi mennä”, joissa voi todeta olevansa ”täällä”.26 Pienet 

kolmiopuistot ja -aukiot ovat ruutuverkkorakenteessa 

luonteenomaisia solmukohtia. Ne herättävät kulkijan 

mielenkiinnon ja saavat tämän kiinnittämään huomiota 

suuntien muuttumiseen, katutilan hetkelliseen laajentu-

miseen ja rakennusten julkisivuihin ja yksityiskohtiin.27

Kampintori–Lapinlahdenpuistikko–Lastenlehto ja 

Erottaja–Kolmikulma–Koulupuistikko ovat kolmiokau-

punkitilojen sarjoja ruutuverkon kes kel lä. Mannerhei-

mintien varressa on useiden epämääräisten aukiotilojen 

sarja, johon Erottaja ja Kolmen sepän aukio kuuluvat. 

Kapteeninpuistik ko liittyy Vuorimiehenpuistikon avoi-

meen kaupunkitilaan ja toisaalta merimaisemaan.

Koulupuistikko Ratakadun 
katunäkymässä
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Kolmikulman puut näkyvät Erottajalle Lastenlehdon kulman puuryhmä näkyy 
Lapinlahden puistikkoon

Varsapuistikko Unioninkadun akselin päässä
Kolmiopuistojen ja puistikoiden yhteydet kantakaupun-
gin viheralueiden verkostoon. 1:25 000. 

PUISTIKOT JA  PUISTOT KETJUJEN OSINA

VIHERYHTEYDET

KESKUSTAN PUISTOKATURUNKO

VIHREÄT KATUNÄKYMÄT

VIHERALUEET

KOLMIOPUISTIKOT JA -PUISTOT

Merkitys viheralueiden verkoston osina
Kaupunkipuistoja käsitellään nykyään osana viheralue-

rakenteeksi kutsuttua järjestelmää. Sen eri aluetyyppejä 

edustavat osat muodostavat verkoston, jolla on ekolo-

ginen merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle 

sekä toiminnallisia ja psykologisia merkityksiä kau-

punkilaisille. Kantakaupungin rakenteen sisäiset pienet 

puistot sijaitsevat tyypillisesti umpikorttelien ja katujen 

rajaamina irrallisina kappaleina. Tiiviissä umpikortte-

lirakenteessa niillä on tärkeä merkitys itsenäisinä ele-

mentteinä. Osa tutkituista kohteista sijoittuu myös osak-

si puistojen muodostamia ketjuja ja viheryhteyksiä. 

Puistikosta toiseen näkyvät puut muodostavat vi-

suaalisia ketjuja. Yhdessä puistossa tai kadulla kävellessä 

voi nähdä katutilaan ulottuvat seuraavan kohteen puut.

Esplanadeilta, Erottajalta ja Vanhan Kirkon puis-

tosta lähtee etelään puistikoiden ja puistojen ketju, joka 

kulkee Kolmikulman ja Koulupuistikon kautta Punanot-

koon ja jatkuu Tehtaanpuistosta Eiran puistikon välityk-

sellä meren rantaan. Kolmikulma yhdistyy visuaalisesti 

myös Vanhan kirkon puistoon. Kapteeninpuistikko liittyy 

Helsinginniemen etelärannan viheralueeseen ja mereen. 

Se myös muodostaa parin Vuorimiehenpuistikon kanssa. 

Lastenlehto ja Lapinlahden puistikko ovat irrallinen, toi-

siaan täydentävä pari Kampin tiheässä kaupunkiraken-

teessa. Varsapuistikko on visuaalisesti osa Kaisaniemen 

puistoa, vaikka toiminnallinen yhteys niiden välillä on 

vilkkaan kadun takia heikko. Puistikko yhdistyy myös 

Puutarhakadun viheralueakseliin. Katajanokan puisto 

on muusta viheraluerakenteesta irrallinen, mutta liittyy 

Satamakadun vihreään kaupunkitilaan, jonka päistä au-

keaa merinäköala. Karhupuisto liittyy alas Hämeentielle 

kulkevaan viheralueketjuun viereisen Matti Heleniuksen 

puiston välityksellä. Ketju jatkuu pohjoiseen kohti Kalli-

on urheilukenttää.

Helsingin Yleiskaava 2002:n viheraluerakentee-

seen on kirjattu alueita yhdistävän viherväylän osana 

Karhupuisto ja Matti Heleniuksen puisto, Kolmikulma, 

Koulupuistikko ja Varsapuistikko.28

 

Tehtaankadun vihreä katunäkymä Kaptee-
ninpuistikon kohdalla



112 113

Karhupuiston tukimuuri 1910-luvun 
puolivälistä

Matti Heleniuksen puiston graniit-
tipylväät ja kettinkikaide 1920- ja 
30-lukujen vaihteesta

Karhupuiston ja Matti Heleniuksen puiston historiallista 
kaupunkikuvaa

Historiallinen ja puutarhataiteellinen merkitys
Kaupunkipuistojen historiallinen arvo ja vanhojen 

suunnitelmakerrosten merkitys on tunnistettu vasta 

1980-luvulta alkaen. 1900-luvun eri vaiheissa tehtiin 

ehkä turhankin rohkeita ja historiasta piittaamattomia 

uudistussuunnitelmia. Nyt historiaa arvostetaan. His-

toriatietoisuus ja -myönteisyys on suunnittelijoiden ja 

yleisön parissa jopa muodinomainen ilmiö. Puistojen 

vanhoja suunnitelmia on rekonstruoitu ja niissä sovelle-

taan vanhoja kalustemalleja. Myös ylilyöntejä tapahtuu: 

käytetään niin sanottuja historiallisia kalusteita, uudella 

tekniikalla toteutettuja näennäisvanhoja tuotteita, joilla 

ei ole vastineita paikan tai kaupungin todellisessa histo-

riassa. Kunnostusten muotokielessäkin on havaittavissa 

taipumusta historismiin. Joissakin kunnostuksissa on 

puistikoille valittu historiaan viittaava tyyli ja materi-

aalimaailma, mutta niillä ei ole tekemistä itse paikan to-

dellisen historian kanssa. Historiallisille kaupunkitiloille 

halutaan keksiä niiden omaa historiaa ja luonnetta hie-

nompia tarinoita.29 Puistolle ja sen kasvillisuudelle on 

kuitenkin ominaista elää ajan ja muuttuvien käyttöta-

pojen mukana. 

Selvityksen kohteet ovat histo riallisia puistoja, 

joilla on yllättävän monivaiheisia tarinoita. Kolmikul-

ma, Lapinlahden puistikko, Koulupuistikko, Lastenleh-

don kulma, Kapteeninpuistikko ja Katajanokan puisto 

kuuluvat Helsingin van him  piin puistoihin. Karhupuisto 

on vain hiukan niitä nuorempi. Koulu puistikon ja Ka-

tajanokan edustuspaikkoja ja ehkä myös Kolmikul maa 

lukuun ottamatta selvityksessä käsiteltyjen kaupunkiti-

lojen historia on ollut arki nen. Ne ovat olleet kaivoau-

kioita, leikkipaikkoja ja avoimia kenttiä, joi  hin suhtau-

tuminen on ollut vapaata. Pienten puistikoiden alkupe-

räiset suun nitelmat ovat olleet pääosin yksinkertaisia ja 

puutarhataiteelliselta arvol taan vaatimattomia. Joissa-

kin kohteissa vanhat vaiheet ovat kadonneet kokonaan. 

Suurimmassa osassa tapauksista varsinaiseen vanhojen, 

kadon neiden suunnitelmien restaurointeihin ei ole syytä 

tai muuttuneiden olo suh teiden takia mahdollisuuksia-

kaan. Kokonaisuutena historiallisten kolmio puisti koiden 

puurivien ympäröimä avoin kaupunkitila ja aukioiden 

kau punki tila ovat historiallisesti arvokkaita. 

Suositukset 

Kohteet ovat olleet leimallisesti käyttötilaa, joka on 

muuttunut ajan vaatimusten mukana. Tyypillisten kol-

miopuistikoiden luonteeseen kuuluu niiden syntytavan 

takia epämääräisyys, epämuodollisuus ja sattumanva-

raisuus. Ne ovat asemansa takia kaupunkirakenteellisia 

solmukohtia, mutta vaikuttavat silti ylijäämäpaikoilta. 

Parhaiten puistikoissa ovat toimineet ratkaisut, joita ei 

ole suljettu ja jotka eivät varaa tilaa liian selvästi yh-

teen käyttöön. Erityispiirteenä näyttää olevan se, että 

aitaamisella ja liiallisella tilan jakamisella saadaan ai-

kaan kelvotonta ja syrjäytynyttä kaupunkitilaa. Kohteita 

pitää kehittää käytöltään avoimina kohtauspaikkoina. 

Suosituksissa suhtaudutaan 1970-luvun suunnitelma-

kerrostumiin kriittisesti, sillä niissä tehdyt muutokset 

ovat olleet paikkojen alkuperäisen hahmon vastaisia. Ne 

ovat muuttaneet paikkojen tilarakenteen sulkeutuneeksi 

ja sektoroiduksi. Siksi ehdotetaan Lapinlahden puistikon 

koirapuistoksi muutetun entisen leikkipaikka-aitauksen 

ja Kapteeninpuistikon rajattujen leikkipaikkatilojen 

poistamista ja avoimen puistotilan palauttamista.

Svante Olssonin kaupunkipuistikoiden ominaispiirteitä 

olivat avoimuus ja monikäyttöisyys. Helsingille arvok-

kaiden ja ominaisten puistikoiden pitää olla elävässä 

käytössä. Niitä ei tule jäädyttää yhteen historialliseen 

vai  heeseen tiukalla restauroinnilla. Puistikoissa voidaan 

käyt tää nykyajan suunnittelukieltä, materiaaleja ja ka-

lusteita, vanhojen suunnitelmien selkeää ja historiallises ti 

arvokasta tilarakennetta kunnioittaen. Paikkojen käsitte-

lyssä tulisi välttää irrallisten tyylikerrostumien korosta-

mista ja keskittyä tilojen rakenteen, kaupunkikuvallisen 

luonteen ja kohteille ominaisen käytön tarkasteluun. 

Useimmilla kohteilla on selkeä tilallinen hahmo, voi-

makkaasti rajattu fyysinen kaupunkitila. Puitteet mah-

dollistavat tilan käyttämisen leikkiin, istuskeluun, läpi-

kulkuun ja erilaisiin vaihtuviin tapahtumiin. Puistikon 

kenttiä voitaisiin vaikkapa luovuttaa väliaikaisille taide-

näyttelylle, käyttää niitä ulkoilmateattereina tai kaupun-

ginosajuhlien näyttämönä.

Kaupunkitilan perustyypit, katu, aukio ja puisto, on tärkeä 

säilyttää tunnistettavina. Puistikoiden puurivit ja vihreys 

ovat tärkeä piirre katutilan ja kovapintaisen aukiotilan 

vastakohtana urbaanissa ympäristössä. 

Pienten kolmiotilojen muodon ja koon johdosta kaiken-

laisten uusien rakenteiden, kuten kioskien ja kahviloi-

den, sijoittamista kohteisiin tulee harkita hyvin tarkkaan. 

Kohteet eivät ole hyviä sijoituspaikkoja enää uusille tek-

nisille rakenteille, muuntamoille tai ajoluiskille. Muuta-

man kohteen epämääräiset kierrätyssäiliöryhmät pitää 

siirtää parempiin paikkoihin tai järjestellä uudelleen.

Kohteet ovat kiinnostavia nimenomaan arkisina, välit-

töminä ja osittain väliaikaisen oloisina paikkoina. Sel-

laisina niitä tulisi myös arvostaa, kehittelemättä kek-

sittyä historiaa tai jäykkää ja monumentaalista henkeä. 

Suunnitellut ja laadukkaasti rakennetut tilat voivat olla 

avoimia ja monikäyttöisiä, kunnioittaa historiaansa ja 

mukautua uusiin käyttötarkoituksiin. 

Toistuvasti muuttuneiden ja sivutuotteena syntyneiden 

paikkojen merkityk sestä voi olla vaikea saada kiin-

ni. Käytän luokittelussa Timo Kopomaan kaupun ki-

tilatutkimuksen (1997) esimerkin mukaan paikan habi-

tuksen käsitet tä. Kopomaa antoi sosio-kulttuuriselle ter-

mille ympäristöllisen sisällön, jolla hän viittaa ”paikan 

muuttuvaan luonteeseen, paikan karak terin antavaan 

ominaisuusjoukkoon, vaikeasti havainnoitavaan käsi-

tykseen 'paikan hengestä', sen tunnelmasta ja ilmapiiris-

tä eli genius locista.” Paikan habituksen kokonai suutta 

määrittävät paikan funktio, käyttö, rakenne ja merki-

tys.30 Habituksen osatekijät limittyvät keskenään. Termiä 

soveltuu hyvin limittyvien, toisiinsa vaikut tavien teki-

jöiden luonnehtimiin nivelkappaletiloihin. 

Tutkimuskohteet on jaettu kehittämissuosituksia varten 

säilyneiden historiallisten ja taiteellisten piirteiden, al-

kuperäisten suunnitelmien tilarakenteen ja nykyhabi-

tuksen mukaan neljään luokkaan. Tyypillisten kolmio-

puistikoiden lisäksi mukana luokittelussa ovat myös 

puistot ja aukiot. Yleisluontoisten suositusten lisäksi on 

valittu neljä kehittämistä kaipaavaa kaupunkitilaa, joille 

esitetään ideoita. Lapinlahden puistikko ja Kapteenin-

puistikko edustavat kenttämäisiä historiallisia kaupun-

kipuistikoita, Erottajan aukio aukioita. Koulupuistikolle 

sinänsä ei esitetä toimenpiteitä, mutta sen eteläpuolella 

olevaa avointa tilaa ehdotetaan kehitettäväksi.
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KAPTEENINPUISTIKKO 1/1500

Puistikkoa kehitetään ja aktivoidaan yhteisenä kohtaamis-
paikkatilana.
1 Puiston hahmolle ominaiset puurivit tulee säilyttää.
2  Huonokuntoisen leikkipaikan rakenteet on syytä purkaa ja 
puistikon sisä osa avata.
3  Uudet läpikulkureitit parantavat puistikon yhteyttä ym-
päristöönsä ja turvallisuuden tunnetta. 
4 Tehtaankadun varteen sijoitetaan avoimen tilan pohjois-
päähän istuskelualue, joka tarjoaa aurin koi sen reunan ja se lus-
ta suojaa.
5 Avoimen sisäosan pinta käsitellään moni-ilmeiseksi, sinne 
voi sijoittaa esiin ty mistason, istuskelutasoja ja yksittäisiä aitaa-
mattomia leikki väli neitä, tai esim. väliaikaisen valkokankaan 
elokuvafestivaalien näyttämöksi.
6  Eteläkärki avataan niin että näkymä merelle päin aukeaa.  
Muuntamo olisi syytä sijoittaa maanalaiseen tilaan.

1. Toimivat, habituksensa säilyttäneet tyyppin-
sä edustajat 
•	Katajanokan	puisto
•	Koulupuistikko
•	Karhupuisto	

Toimivina tyyppiensä edustajina säilyneiden kohteiden kehittämisen 
pitää perustua säily neiden suunnitelmapiirteiden kunnioittamiseen ja 
hienovaraisiin toimenpiteisiin. 
 Koulupuistikon kaupunkitilan eteläpään avoin katuaukio kai paa 
selkeämpää artiku lointia. Sen soisi yhdistyvän puistikkoon toimin-
nallisesti. 
 Katajanokan historiallisesti kerrokselliseen puistoon tulee tehdä 
suunnitelma, joka liittää eri aikojen suunnitelmakerrostumat nykyistä 
paremmin yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Koira-aitauksen 
ympäristö, Kanavakadun reuna ja sisäosan leveän puistokäytävän 
ympäristö kaipaavat toimenpiteitä. Luotsikadun päätteenä oleva pieni 
aukio pitää kunnostaa ja liittää puistotilaan. 
 Tilarakenteeltaan melko hyvin säilynyt, hyväkuntoinen ja suosittu 
Karhupuisto kaipaisi ete läiseen tukimuurilla rajattuun alueeseen 
muutaman yksinkertaisen, aitaamattoman ja moni  käyttöisen leikki-
välineveistoksen. Alueen eteläkärjestä voisi myös taas avata näkö ala-
paikan poistamalla sieltä pensaat. Puiston kehittämisen pitää tapahtua 
yhdessä Matti Hele niuksen puiston kanssa.

2. Syrjäytyneet tilat, joiden alkuperäinen habi-
tus on palautettavissa
•	Lapinlahden	puistikko
•	Kapteeninpuistikko
•	Erottaja	

Kapteeninpuistikko, Lapinlahden puistikko ja Erottajan aukio ovat 
kaikki keskeisiä kaupunkitiloja, jotka ovat nykyisellään syrjäytyneitä. 
Niitä voidaan kehittää ja aktivoida yhteisinä, pieninä kaupunkitiloina.
 Erottajalla Stockmannin pysäköintilaitoksen ajoluiska on 
tulevaisuudessa poistumassa aukiolta uusien tunnelien raken-
tamisen myötä.31 Liikenneaukiosta voidaan tehdä jalan kul ku aukio. 
Mannerheimintien alkupäässä on nyt toispuoleinen puurivi. Sen 
peilaaminen aukion reunalle selkeyttää Erottajan tilan rajausta ja 
katualueen hahmoa. Ehrenströmin kol mesta puistokadusta tulee 
yhtenäisestä keskipisteestä alkava kokonaisuus. Aukio kaipaa tilal-
lista keskipistettä, joka kokoaa hajoavaa tilaa. Sinne voidaan sijoittaa 
taideteos. 
 Lapinlahden puistikon ja Kapteeninpuistikon käsittelyssä tulee 
palauttaa syntyaikojen tilarakenne: puurivit ja vapaa keskialue. Van-
hojen suunnitelmien suoranainen restauroiminen ei ole kuitenkaan 
perusteltua, tulkinta voidaan tehdä nykyaikaisella muotokielellä ja de-
taljeilla. Historiallisen tilarakenteen puitteissa puiston sisäosissa voi 
toimia melko vapaasti. Paikoista voidaan tehdä arkisia ja monikäyttöisiä 
kaupunkitiloja kohtaamispaikoiksi.   

3. Hyväkuntoiset ja toimivat kaupunkitilat, joi-
ta on muutettu voimakkaasti, mutta joilla on 
selkeä habitus
•	Kolmikulma
•	Kampintori
•	Kolmen	sepän	aukio
•	Lastenlehto

Kohteet ovat muuttuneet voimakkaasti. Ne ovat hyväkuntoisia, mutta 
niiden historialliset vaiheet ovat kokonaan tai osittain kadonneet, eikä 
niiden palauttaminen ole perusteltua. Tärkeää on säilyttää puistikot 
puis tikoina ja aukiot aukioina. Lastenlehdon puiston tuleva asu ei ole 
vielä varmistunut, mutta sen vanhimman osan säilyneitä histo riallisia 
ker roksia tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Puurivit puiston 
reunoilla ovat kaupunkikuvallisesti tärkeät.

4. Käytöltään vähäiset, habitukseltaan epä-
määräiset kohteet
•	Varsapuistikko
•	Matti	Heleniuksen	puisto

Kohteet ovat syntyneet ylijäämäalueina ja vähittäisten 
pienimuotoisten suunnitelmien mukaan. Varsapuistikkoon ei ole 
toteutettu ja Matti Heleniuksen puistossa ei ole säilynyt histo riallisesti 
ja puutarhataiteellisesti merkittäviä suunnitelmia. Molempien his-
torialliset frag mentit ovat kiinnostavia kaupunkiympäristön osia ja 
säilyttämisen arvoisia. Tulevissa kun nostuksissa kohteiden kehit-
täminen voi perustua ensisijaisesti käytön ja kaupunkikuvan tar-
peisiin. 
 Matti Heleniuksen puistolle ominaista kaksijakoisuutta voi korostaa 
suunnittelussa. Itäosa luonteenomaisine luonnonelementteineen 
(pin nanmuoto ja avokalliot) ja länsiosan Karhupuistoon liittyvät kau-
punki puistomaisemmat osat voisivat hahmottua selkeästi erilaisina. 
Puiston malja maista rinnettä voisi korostaa rakentamalla sinne ilta-
aurinkoon porrastuvan maasto katsomon. Myös Karhupuiston ja Matti 
Heleniuksen puiston yhteyttä ja Matti Heleniuksen puiston läpi Alli 
Tryggin puistoon kulkevaa polkuyhteyttä pitäisi selkeyttää.

KOULUPUISTIKKO 1/1500

Puistikosta ja sen eteläpuolisesta aukiosta tehdään 
yhtenäinen kaupunkitila.
1 Puistikon ja eteläpuoleisen saarekkeen välinen 
ajorata ja kaksi pysäköintiruutua voidaan poistaa ja 
muuttaa alue jalankulkuvyöhykkeeksi.
2  Designmuseon edustalle voidaan luoda uusi 
Kou lu puistikkoon liittyvä, pääl  lystetty kohtaa mis-
paikka istuskelualueineen. Aukio voi samalla toimia 
Designmuseota kehystävänä etu aukiona.  
3 Aukiolle voidaan sijoittaa Korkeavuorenkadun 
reunaan istuskelualue ja  muutama puu katunäkymän 
puurivien ja Koulupuistikon vapaamuotoisen puu-
istuksen jatkoksi.  
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EROTTAJA 1/1500

Erottajasta kehitetään uusi avoin ydin-
keskustan aukiotila. 
1 Ajoluiska, liikennekioski ja linja-autojen 
päätepysäkki voidaan poistaa.
2 Aukion tilaa voidaan rajata uudella puu-
rivillä Mannerheimintien reunassa.
3 Ruotsalaisen teatterin eteläjulkisivulle 
voi daan muotoilla istuskeluvyöhyke.
4 Aukio kaipaa tilalliseksi keskipisteekseen 
esimerkiksi veistosta. 
5 Bulevardin puurivejä voidaan jatkaa aukion 
eteläpuoleisen kadun molem min puolin.
6 Linja-autopysäkki voidaan sijoittaa Man-
nerheimintien varteen.
7  Erottajankadun jalkakäytävää voidaan le-
ven  tää ja parantaa yhteyttä Kolmikulmaan.
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LAPINLAHDEN PUISTIKKO 1/1500

Puistikkoa kehitetään ja aktivoidaan yhteisenä 
kohtaamis paikkatilana. 
1  Puiston hahmolle ominaiset puurivit tulee 
säilyttää.
2 Koira-aitaus sijoitetaan muualle, sisäosan 
graniittialtaat ja istutukset puretaan.
3  Puiston sisäosasta tehdään avoin, eri pin ta -
materiaaleilla päällystetty ken ttä.
4 Pohjoisreunalle kehitetään istuskelu vyö hyke 
ja läpikulkureitti.
5 Puistikon kärki ja näkymä Lastenlehdon puis-
tosta puistikkoon päin avataan.
6 Tutkitaan mahdollisuutta siirtää lippa kioskia 
puistikkoon päin ja kääntää se muo dos tamaan 
sivul leen puistikon puolelle tar joilu vyöhyke.
7 Eerikinkadun reunalla muuntamon ja tunnelin 
huoltorakennuksen ympäristöön muotoillaan leveä 
istutusvyöhyke, johon istutetaan uusia puita.
8 Huoltorakennusten yhteyteen jätetään varaus 
kioskille tai kahvilalle.   
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neväylä Länsisatamaan korttelin 166 läpi Lapinrinteen jatkeena. 1932–
33 kaupunki osti korttelista kiinteistöjä, ja koska se omisti jo korttelin 
167 sekä vanhan kansakoulutontin korttelissa 166, ei väylän rakentami-
selle ei ollut enää esteitä. Asemakaavanmuutos vahvistui 1934. Väylää 
ei kuitenkaan rakennettu. Brunila 1962 s. 52.

26 Hallintokunnat 1978 F 2:25–26.
27 Liski - Ruoff - Heinänen 2007 s. 12-13.
28 Vuoden 1836 asemakaavassa tulevan puistikon ympäristö oli jo mää-

ritelty kortteleiksi. Lounaan puolen kortteli työntyi tulevan puistikon 
puolelle ja katkaisi Yrjönkadun linjan. Iso-Roobertinkadun eteläpuolen 
korttelin toinen puoli oli vielä merkitty kallioiseksi rakentamattomaksi 
alueeksi ja vanha köydenpunontarata oli paikoillaan. Tulevan puistikon 
alue oli kaavassa kallioinen rakentamaton paikka. Vuoden 1851 asema-
kaavaehdotuksessa tilanne on samanlainen, mutta Korkeavuorenkatua 
on jo jatkettu etelään päin ja siitä on tehty säännöllisen suora. Koulu-
puistikon paikka on osa Ratakadun varren korttelia nro 60.

29 Ratakadun vanhan köydenpunontaradan paikalle oli tullut kauppapuu-
tarha. Lindberg - Rein 1950 s. 132.

30 Ks. myös C. Reuterin esplanadia varten laatima suunnitelma vuodelta 
1873, Projekt till Esplanad mellan 3de och 5e Stadsdelarna i Helsing-
fors. ASKOA/KSV/HKA.

31 Kaupunginarkistossa olevissa kahdessa alueen kaavaluonnoksessa vuo-
silta 1885 ja 1886 puistikon kohdalla oli Ratakadun varren kortteli 60:n 
kärki, joka katkaisi Yrjönkadun, ainoastaan Ratakadun ja Korkeavuo-
renkadun kulmassa oli hyvin pieni kolmiomainen aukio. Kiinteistömit-
tausosaston asemakaava-arkistossa olevassa vahvistetussa asemakaava-
versiossa taas Koulutorin paikalla on avoin aukio. KMOA/HKA.

32 Sonck ja Neovius korostivat eteläisten kaupunginosien liiken nemää rien 
pian kasvavan ja järjestivät Laivurinkadusta jouhevan yh teyden etelään. 
Ehdotuksen puistoalueet Punanotkossa on suun niteltu huolellisesti. 
Koulutorin paikalle on esitetty julkinen rakennus. 

33 KVPA 1901 15 s. 1-10; BHSK 1901 s. 2-3.
34 KHKK 1902 s. 3.
35 KHKK 1906 s. 3-9; KHKK 1907 s. 17.
36 Asemakaavamuutos vahvistettiin senaatissa keväällä 1900.
37 Liski – Ruoff - Heinänen 2007 s. 11-13.
38 43a KMOA/HKA. Asemakaavassa länsipuolen korttelien sisäosiin osoi-

tettiin korttelit läpäisevät kujat.
39 Ammattimiesten nimien ryhmänimiin kuuluva Vuorimiehenkatu tuli 

käyttöön vuonna 1842 muodossa Bergmans Gatan. Nykyisen muotoiset 
nimiasut tulivat käyttöön 1928. Helsingin kadunnimet -kirjassa puis-
tikon nimen arvellaan olleen käytössä jo ”1912 lähtien, jolloin puisto 
kunnostettiin”, mutta ainakin puisto-osaston hoidettavien kohteiden 
listoissa puistikkoa kutsutaan vielä vuoteen 1915 saakka ”korttelin 127 
istutuksiksi”. Helsingin kadunnimet 1 s. 149.

40 Åström 1956 s. 220-221; KHKK 1902 s. 309*; KHKK 1909 s. 63, 243.
41 KHKK 1935 s. 27*; KHKK 1937 s. 31*.
42 BHSK 1901 s. 3; KHKK 1885 s. 76; KHKK 1909 s. 252; KHKK 1914 s. 

358.
43 Asker 1986 s. 49-55.
44 Brunila 1955 s. 32-33. Toteutunutta aluetta kritisoi kovin sanoin myös 

Eliel Saarinen Munkkiniemi-Haaga suunnitelmansa yhteydessä; Häy-
rynen 1994 s. 96, 154, 158;  Suunnittelussa oli mukana kaupungin-
puutarhuri Svante Olssonin poika Paul Olsson, josta tuli yksi Suomen 
maisema-arkkitehtuurin kärkinimistä. Maunu Häyrynen on tehnyt Eiran 
puistikon historiasta rakennusviraston toimeksiannosta historiallisen 
selvityksen. 

konaisvaikutelmaa ja turmellut puistikon. KHKK 1921 s. 21–22. Koulu 
päätettiin sijoittaa Kaisaniemenkadun toiselle puolelle Puutarhakadun 
varteen, mikä tuli erottamaan Puutarhakadun puistikkoa Kaisaniemestä 
entisestään. Uusi asemakaava (211b) hyväksyttiin 1923 ja Kaisaniemen 
kansakoulu, nykyinen ala-aste, valmistui ilmeisesti vielä samana vuon-
na. Ollila, Toppari 1986 s. 83.

41 Pettersson 1943 s. 92-113; Pettersson 1936 s. 197-198.
42 HKM XIV: 35, XIV: 39.
43 Pettersson 1943 s. 107; Kunnalliskertomuksissa mainitaan, että Kol-

mikulmaan on tehty kiveystä ja istutuksia ennen vuotta 1879. BHSK 
1888, taulukko.

44 HDB 1878 s. 30; HDB 1883 s. 23-24; Uusi käytävä lienee 1880-luvun 
kartoilla y:n sakarat yhdistävä osuus.

45 NB1/54. KMOA/HKA.
46 NB1/56. KMOA/HKA.
47 Puiden istuttamisesta ei ole löytynyt tietoa arkistoista, kaupunginpuu-

tarhurien vuosikertomuksista eikä lehdistöstä. Puisto-osaston istutus-
luettelot alkavat vasta vuodesta 1891. Jernström ei mainitse muuten 
tarkoissa vuosikertomuksissaan puiden istuttamisesta mitään, eikä 
myöskään Olsson puistikon kunnostamisen yhteydessä. Vanhimpien 
valokuvien ja HKR:n puuasiantuntija Juha Raision arvelun (haastattelu 
14.3.2008) mukaan näyttää, että puut ovat 1880-luvulta.

48 HKR/KPOA 287 ja HKR/KPOA 275. Toisessa piirustuksessa puistikon 
ulkoreunaa kiertävän jalkakäytävän reunassa on pensasaita, toisesta 
suunnitelmasta se puuttuu. Kuvien pisoaarit ovat eri paikoissa. Pisoaari 
rakennettiin kuvan 275 mukaiseen paikkaan Yrjönkadun varteen, joten 
voidaan olettaa, että tämä piirustus on myöhempi. 

49 Olssonin ”i guirlandform gående Caraganahäcken” vittaa festonin eli 
roikkuvan seppelketjun muotoon. Yläreunastaan girlandin muotoon 
leikattu pensasaita olisi ollut epätavallinen ratkaisu, samoin kuin pohja-
piirroksessa girlandin muotoon istutettu aita. On mahdollista että puis-
tossa olisi ollut runkohernepensaita, joita on yhdistänyt ruukkumuratti 
tai muu roikkuva köynnös. (Ruoff 26.3.2008).  

50 BHSK 1890 s. 107.
51 Pisoaari asennettiin vuonna 1889 myös Lapinlahden puistikkoon.
52 Työt aloitettiin 1889, jolloin Olssonin kertomukseen on merkitty 118,5 

mies- ja naistyöpäivää, 8,5 hevostyöpäivää ja 50 kuormaa hiesua (ler-
sand). (BHSK 1889 s. 97) 1890 Kolmikulmassa oli tehty 310,25 mies- ja 
naistyöpäivää sekä 13,5 hevostyöpäivää ja sinne oli ajettu 899 kuormaa 
multaa ja soraa. (BHSK 1890 s. 109).

53 KHKK 1902 s. 260, KHKK 1911 s. 422.
54 KHKK 1875 s. 353; Carpelan 1998 s. 102.
55 Mäkinen 2003 s. 29.
56 Junttila 1986 s. 115.
57 KHKK 1875–1878 s. 415.
58 KHKK 1924 s. 17; KHKK 1926 s.155; Puistokortisto. KPOA/HKR.
59 Erottajankadun väestönsuojan ja maanalaisen käymälän rakennustyöt 

alkoivat 1942 (KHKK 1942 II s. 228) ja ne saatettiin loppuun vuonna 
1943. KHKK 43 II s. 231. Kalliosuojaa laajennettiin 1972 Yrjönkatu 
8–10a vastapäätä. Knuuttila 1990 s. 155-156.

60 Piirustuksen laatijan nimikirjaimet I.W. täsmäävät asemakaavaosastolla 
tuolloin työskennelleeseen arkkitehti Wahlroosiin. Suullinen tieto Kau-
punginarkiston henkilöstöluetteloista, Pekka Hahle, HKA 4.3.2008.

61 2603 on päivätty 4.11.1946 ja 2603A 11.11.1946. Hyväksytyssä suun-
nitelmassa pieni leikkipaikka oli siirretty altaan viereltä sen pohjoispuo-
lelle ja altaan ympäristöstä näin tullut istuskelualue. KSV/ASKOA.

62 Ekelundin suunnitelman asemapiirroksessa on myös muun puistikon 
alue pistetty uusiksi.

63 SPAFTA. Johtokunnan kokous 4.12.1946. Johtokunnan kokousten 
pöytäkirjat 1946. C:3. Maisema-arkkitehtiliiton arkisto. KA.

64 Planssit SPAFTAn kokoelma, SRM. Kilpailun ohjelma ja arvostelupöytä-
kirja eivät näytä säilyneen. Tuloksia ei julkaistu.

65 Piirustus saattaa olla kilpailun ulkopuolinen luonnos, olihan Schalin 
mitä todennäköisimmin mukana järjestämässä kilpailua. Perusjaottelul-
taan asemakaavaosaston suunnitelmaa muistuttava piirustus edustaa 
jäykähköä arkkitehtonista muotokieltä. 

66 Ehdotukset ”Artemis” ja ”Miljö för Diana” tuskin ovat kuitenkaan sa-
man tekijän työtä – käsialat poikkeavat ja toisen pohjoisnuoli on piir-
retty selvästi väärään suuntaan.

67 Merivuori 1996 s. 39-40.
68 HKR/KPOA 317.
69 Käsialan on tunnistanut Schalinia tutkinut Niina Alapeteri. Suullinen 

tieto, Alapeteri 20.9.2007.
70 Puisto-osasto. Vanhat istutusluettelot. KPOLA/HKR. Istutustöitä tehtiin 

vuosina 1948–1952; KHKK 1946 II s. 262; Pula-aika hidasti töiden val-
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mistumista vuonna 1947: vesialtaan rakentamisessa tarvittava sementti 
puuttui. KHKK 1947 II s. 287; Vesiallas tehtiin seuraavana vuonna. 
KHKK 1949 II s. 295.

71 Mustonen 2003 s. 101.
72 HKR/KPOA 326. Arkistossa on myös 1950-luvun tyyliin piirretty päivää-

mätön, allekirjoittamaton ja nimeämätön kuva (HKR/KPOA 327), jonka 
järjestely on täysin vuoden 1951 kuvan mukainen. Ainoana erona on 
puistikon eteläpuolen katualueelle piirretty pieni pysäköintialue. Piirus-
tus liittynee 17.2.1956 hyväksyttyyn asemakaavaehdotukseen Kolmi-
kulman liikennejärjestelyistä (KSV/ASKOA2839), jossa puistoon tuli 5 
pysäköintipaikkaa. 

73 HKR/KPOA 2302.
74 Kolmikulman seppelvarpuistutus oli Helsingissä ensimmäisiä laajoja 

kasvin käyttökohteita. Suullinen tieto, Luomanen 18.9.2007.
75 HKR:n viheraluerekisterin tiedot ja Eino Pursion haastattelu 21.9.07. 

Kunnostuksen yhteydessä puiston hoitoluokka myös laski A3-luok-
kaan. 

76 Uusi käytävä oli tärkeä myös pohjoisemmaksi siirtyneen Erottajankadun 
raitiovaunupysäkin takia. Pursio 21.9.07, KPOLA/HKR.

77 Pursio 21.9.07;  Kasvien menestymistä heikensi puiston yleinen varjoi-
suus, mutta Pursion muistelun mukaan hieman yllättävästi myös ruo-
kinnalla ylläpidetty runsas pulukanta kulutti kasveja tallaamalla.

78 Vuonna 1996 muotoilija Anna Koho teki Lahden muotoiluinstituu-
tin päättötyönään suunnitelman puiston kohentamisesta. Suunnitel-
massa levennettiin Erottajankadun jalankulkuväylää ja suljettiin se 
muulta kuin joukkoliikenteeltä. Syntyneen kävelykatumaisen osuuden 
piti yhdistää Iso-Roobertinkatu Esplanadiin. Itse puisto piti kivettiin 
uudelleen, valaista ja kunnostaa. Alueen kaavoittaja Ilpo Forssén piti 
ehdotusta toteuttamiskelpoisena ja arvioi optimistisesti, että ehdotus 
saataisiin kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden sisällä ja puisto voisi 
valmistua vuonna 1999. Sillanpää 1996.

79 KPOLA/HKR.
80 Ruotsissa pitkään asuneen Orénnon paikalliseksi edustajaksi tuli mai-

sema-arkkitehdit Byman&Ruokonen, joka perusti Orénnon kanssa työ-
yhteenliittymän. Suunnittelu oli edennyt jo melko pitkälle, yleisten töi-
den lautakunta  hyväksynyt suunnitelmat ja asukastilaisuus oli pidetty. 
Kalliosuunnittelu Oy:n suunnittelemille maanalaisen pysäköintialueen 
maanpäällisille osille piti hakea rakennuslupa ja puistosuunnitelma lii-
tettiin lupahakemuksen liitteeksi. Rakennusvalvontavirasto piti puisto-
suunnitelmaa liian historioivana ja paikkaan sopimattomana ja epäsi 
sillä perusteella pysäköintialueen rakenteiden luvan. Puistosuunnittelu 
viivästyi. Vaiheeseen osui myös HKR:n suuri organisaatiomuutos, joka 
hankaloitti ja hidasti hetkellisesti puistosuunnittelua. Työryhmä teki 
puistikon toteutussuunnittelusta uuden tarjouksen, mutta suunnitte-
lua ei enää jatkettu. (Ruokonen 21.9.07) Myöhemmin työ jatkui uuden 
suunnittelijan kanssa ja myös suunnitelmat muuttuivat täysin. 

81 Rampin ja siihen liittyvien maanpäällisten rakenteiden käsittelyn suun-
nittelun teki arkkitehti Lasse Vahtera HKR:n arkkitehtuuriosastolla. 
RVVA. 

82 Vuonna 1878 kaupunginvaltuusto päätti, että Malminkadun ja Lapin-
lahdenkadun tasoittamista lykätään, ja siihen osoitetut rahat käytetään 
eräiden muiden katujen sekä ”Albertin-, Eerikin- ja Lapinlahdenkatujen 
rajoittaman aukion” tasoittamiseen. KHKK 1875–1878 s. 359.

83 Helsingfors 15.4.1880.
84 HDB 1880 s. 7-8; HDB 1881 s. 16-17; HDB 1882 s. 20.
85 Puistikon nimi tuli käyttöön 1909. Sitä ennen virallisissa asiakirjoissa 

käytetään nimiä Brunnsplanen, Brunnsplan vid Lappviksgatan, puistik-
ko Lapinlahdenkadun varrella ja Skvären vid Lappviksgatan. Kaivopuis-
toon helposti sekoittuvat Brunnsplan-nimet aiheuttavat tulkintaan on-
gelmia. Lapinlahti on vanha, Uudenmaan muihin Lappi-nimiin liittyvä 
paikannimi, joka esiintyy kartalla vuonna 1696, mutta on oletettavasti 
peräisin jo keskiajalta. Helsingin kadunnimet 1, s. 116).

86 NB1/54. KMOA/HKA.
87 Uusitalo 2007 s. 19–20.
88 1800-luvun lopun kartoilla puistikko on välillä monimutkaisessa asus-

saan ja välillä selvästi kaavamaisesti esitettynä puurivein reunustettuna 
aukiona.

89 Olssonin ensimmäisenä ja toisena vuonna puistikkoon viitattiin vuo-
sikertomuksissa nimellä Brunnsplanen. Myös Jernström käytti vuosi-

kertomuksissaan kohteesta nimeä ”Brunnsplanen” tai ”Brunnsplan vid 
Lappviksgatan”. 

90 KHKK 1890 s. 107.
91 HKR/KPOA 7.
92 Piirustukset A. L. Hartwallin Kolmikulmaan ja Lapinlahden puistikkoon 

rakennettaville virvoitusjuomakioskille hyväksyttiin vuonna 1892. Mä-
kinen 2003 s. 29.

93 KHKK 1889 s. 97; KHKK 1890 s. 107,109. Jälkimmäisenä vuonna puis-
tossa tehtiin 365 mies- ja naistyöpäivää, 5 ¼ hevostyöpäivää ja sinne 
ajettiin 717 kuormaa multaa. 

94 Uusitalo 2007 s. 26–28.
95 Vuoden 1917 kohdalla Lapinlahden puistikon puistokortilla on merkin-

tä ”puistikko nykyiseen muotoonsa”. Silloin on myös merkitty istutuslu-
etteloihin runsaita puu- ja pensasistutuksia. 1920-luvun valokuvien ja 
rakennuskonttorin vuoden 1929 kartan mukaan mitään muutoksia ei 
näytä tapahtuneen. Samat istutukset on merkitty tuolloin rakennetun 
Lastenlehdon eli silloisen Ruoholahden puistikon kohdalle. Lapinlahden 
puistikon tiedot on siis vakiintumattoman nimistön takia vahingossa 
merkitty väärälle kortille. Virhe toistuu vuonna 1936 Lapinlahden puis-
tikon ja Lastenlehdon istutusluettelotiedoissa. Puisto-osasto. Vanhat 
istutusluettelot. KPOLA/HKR.

96 Puistokortisto. KPOA/HKR.
97 1920-luvun lopun kartoilla puistikkoon piirretty vanha tilanne, mut-

ta 1940-luvun alkupuolen ilmakuvassa nurmikaistaleet on suoristettu. 
Asemakaavaosaston arkistossa on piirustus, jossa Olssonin suunnitel-
man kopion päälle on hahmoteltu punaisella värillä muutoksia puisti-
kon suunnitelmaan. 

98 Tällaisia mäntyjä tuli Lapinlahden puistikon lisäksi Niittykadun puis-
tikkoon, Hakan rantaan, Telakanpuistikkoon ja Pääskylänpuistikkoon. 
KHKK 1945 II s. 273.

99 KHKK 1949 I s. 92.
100 KHKK 1950 s. 90.
101 Kantakartta 1954-57/KMOA/HKA. 
102 Istutusluettelon tietoihin tulee suhtautua epäilyksellä, sillä ainakin 

vuonna 1936 Ruoholahden puistikko eli Lastenlehto ja Lapinlahden 
puistikko ovat sekaantuneet toisiinsa. Täsmälleen samat tiedot on mer-
kitty molempiin kohteisiin, ja tuolloin istutetut 19 poppelia, lehmus 
ja hevoskastanja eivät missään tapauksessa ole todellisuudessa olleet 
Lapinlahden puistikon kasveja. Istutetut kasvit luettelossa esiintyvissä 
muodoissa. 1948: Crataegus cocc. pens. 7; 1949: Cotoneaster interm. 
5, Crataegus coccinea 5; 1951: Berberis sinensis 7, Crataegus cocc. ai-
tat. 73, Lonicera coerulea 5, Philadelphus pubescens 3, Ribes alpinum 
8, Rosa rug. Kaiserin des Nordens 20, Salix fragilis 6, Salix purpurea 
5, Parthenocissus Engelmannii 3, 1952: Acer ginnala Lamonvii(?) 3, 
Crataegus erec. pens 6, aitataimi 155, Rosa rug Kais. des. Nordens 9. 
Puisto-osasto. Vanhat istutusluettelot. KPOLA/HKR.

103 Sähköposti, Siikanen 18.9.2007.
104 Kioski oli jo vuosien 1954-57 kantakartalla. Kantakartta 1954-57/

KMOA/HKA. 
105 Edellisvuonna tehdyssä aloitteessa ehdotettiin, että Kampintorin ja 

Lapinlahden puistikon käymälät poistettaisiin humalaisten oleske-
lun aiheuttaman häiriön takia. Yleisten töiden lautakunta totesi, että 
vuonna 1952 oli rakennettu uusia ”mukavuuslaitoksia ja vedenheitto-
paikkoja”, mutta että niitä ei ollut vieläkään riittävästi. Lapinlahden 
puistikon käymälän poistoa ei voitu puoltaa, sillä se palveli lähinnä 
viereistä vuokra-autoasemaa ja koska humalaisia ilmeisesti kertyisi pen-
keille ilmankin. Kampintorilla ei tätä ongelmaa ollut, sillä siellä ei ollut 
penkkejä. Puistikon kaunistamiseksi ehdotettiin istutettavan pensaita 
peittämään näkyvyyttä. Kaupunginhallitus myönsi määrärahan tarkoi-
tusta varten. KHKK 1954 s. 98.

106 HKR/KPOA 2340.
107 Istutusruutuihin tuli vuorenkilpiä, nauhuksia, suikeroalpia ja suikero-

tuhkapensasta. Toteutetut kohteet. Ennen vuotta 1984 tehdyt työt. 
Eteläinen piiri. KPOLA/HKR.

108 Muutos tapahtui ilmeisesti vuonna 1986, vuoden 1985 puistorekiste-
ritiedoissa puistoon on merkitty leikkipaikka-aluetta ja vuoden 1986 
tiedoissa taas koira-aitaus. Puistorekisterilistaukset 1985-1986. KPOLA/
HKR.

109 HKR/KPOA 4319.

110 KPOLA/HKR.
111 Puiston nimi on vahvistunut virallisesti vuonna 1956. Aiempina niminä 

on ollut Mynttorget asemakaavaehdotuksessa 1887 ja Katedraltorget 
1897, asemakaavassa 1895 Skatuddstorget. Kun Luotsikatu rakennet-
tiin, sen molemmin puolin istutettuja puistoja alettiin kutsua nimellä 
Skatuddskvärerna – Katajanokan puistikot. Helsingin kadunnimet 1 
s.108.

112 Olssonin alkuvuosien suunnitelmien tapaan kaikki nämäkin suunnitel-
mat ovat valitettavasti päiväämättömiä.

113 Förslag till Plantering å Skatudden, HKR/KPOA 277.
114 BHSK 1899 s. 47, 150.
115 BHSK 1900 s. 210. Puisto-osaston vanhassa puistokortistossa mainit-

tu perustamisvuosi 1900 on Katajanokan puistikon valmistumisvuosi. 
Puistokortisto. KPOA/HKR. Uusiin koristeistutuksiin käytettiin kaikkiaan 
47 puuta ja 928 pensasta.

116 Vaunu kulki Kanavakatua, josta se kääntyi Luotsikadulle ja kulki Kata-
janokan puiston osien välistä. Suomen raitiotieseura ry:n internet-sivut. 
WWW.raitio.org.

117 Kaupunginvaltuusto varasi Katajanokan torin tasoittamiseen 7300 mk 
ja puutarhalautakunta istutuksiin 500 mk. KHKK 1904 s. 65, KHKK 
1904 XVI s. 5.

118 HKR/KPOA 268, HKR/KPOA 269, HKR/KPOA 270, HKR/KPOA 278.
119 Järjestely näkyy rakennuskonttorin julkaisemilla vuosien 1909 ja 1929 

Helsingin kartoilla.
120 KHKK 1905 XVII s.5. Torin maanrakennustöiden valmistuttua keväällä 

1905 alueelle kylvettiin kauraa. Muu istuttaminen lykättiin seuraavaan 
kevääseen, jotta maanpinta saavuttaisi nurmialueilta vaadittavan kan-
tavuuden. 

121 KHKK 1904 XII s. 8.
122 Puistokortisto. KPOA/HKR.
123 KHKK 1924 s. 226.
124 Puisto on istutusluetteloiden perusteella kuulunut kesäkukkaistutus-

kohteisiin ilmeisesti aina kun niitä on pidetty yllä. Merkintöjä on aina-
kin 20–30-luvuilta ja 50–70-luvuilta. Puisto-osasto. Vanhat istutuslu-
ettelot. KPOLA/HKR.

125 HKR/KPOA 1035 (22.9.1939).
126 Rive 2000 s. 28.
127 HKR/KPOA/PuO 211. Kuva on esitystekniikaltaan hyvin samankaltainen 

kuin eräät 1950-luvun alun yleissuunnitelmapiirustukset. (Ks. esim. 
Kapteeninpuistikko). 

128 Entisen Katajanokan torin alue on suunnitelman mukaisessa asussa 
vuoden 1954-57 kantakartalla. Kantakartta 1954-57/KMOA/HKA. 

129 Vuonna 1949 puistoon on istutettu: Cornus Kesselringii 15, Crataegus 
cocc. rung. 5, Forsythia ovata 6, Malus Sargentii 10, Rosa rugosa 15, 
Rosa gallica splendens 10. Lisäksi istutettiin uusi suuri perennaryhmä, 
johon tuli yhteensä 1238 kpl taimia yhteensä 31 lajista. Puisto-osasto. 
Vanhat istutusluettelot. KPOLA/HKR.

130 Kioski näkyy kantakartalla. Kantakartta 1954-58/KMOA/HKA. Lippa-
kioskeja rakennettiin vuoden 1952 olympialaisia varten kovalla tohinal-
la. Lippakioskin työpiirustukset ovat vuodelta 1949 ja Hilding Ekelun-
din käsialaa. Mäkinen 2003 s. 84-85.  

131 Vilhelm Helander, Pekka Pakkala ja Mikael Sundman.
132 Kervanto Nevanlinna 2002 s. 217-224.
133 KV hyväksyi asemakaavamuutoksen 8340 25.8.1982.
134 HKR/KPOA 23112; Suomen raitiotieseura ry:n internet-sivut.
135 Puistokortistot. 1970-luvulla ylläpidetty korttisarja. KPOLA/HKR; HKR/

KPOA 2580.
136 HKR/KPOA 3167.
137 Puistokortistot. 1980-luvulla ylläpidetty korttisarja. KPOLA/HKR.KPO-

LA/HKR.
138 Olli-Pekka Jokela.
139 Määräluettelot. KPOLA/HKR.
140 Aluksi aukiota kutsuttiin nimellä Skoltorget–Koulutori läheisten koulu-

rakennusten mukaan. Nimi esiintyi asemakaavassa ja suunnitelmissa jo 
1870-luvullla, mutta virallisesti nimi vahvistettiin vasta vuonna 1909 
istutustöiden valmistuttua. Nykyisen muotonsa puistoaukion nimi sai 
1928. Helsingin kadunnimet 1 s. 112.

141 HKR/KPOA 152.
142 HKR/KPOA 116 ja HKR/KPOA 117 (väritetty).

143 Häyrynen 1994 s. 88.
144 Louhintasyvyydeksi oli etukäteen laskettu ainoastaan 0,3 metriä, mutta 

suunnitellut istutukset pakottivat työn aikana kasvattamaan syvyyttä 
puolella metrillä, mistä aiheutui budjetin ylitys. Seuraavana vuonna 
maarakennustyöt tehtiin melkein loppuun, mutta rahaa meni taas 
budjetoitua enemmän. Vuonna 1909 ”kirsi pysyi kauan maassa” eikä 
istutustöihin voitu ryhtyä ennen kuin kesäkuussa. Tämä aiheutti istu-
tukseen varatuille kasveille vaurioita. Kesän 1909 aikana istutukset ja 
loput tasaustyöt saatiin kuitenkin valmiiksi. KHKK 1906 s. 80; KHKK 
1907 s. 22; KHKK 1908 s. 280; KHKK 1909 s. 252.

145 KHKK 1931 VII s. 21*. Vuonna 1933 puistikkoon on istutettu 1 ”Betula 
alba”. Vuonna 1936 tehtiin taas istutuksia, silloin istutettiin jasmikkeita, 
kvitteneitä, kurtturuusuja, 2 saarnivaahteraa, 2 idänkanukkaa, kultahe-
rukoita, rusokuusamia ja villaheisiä. KPOA, puisto-osasto, vanhat istu-
tusluettelot.

146 Topeliuksen muistomerkistä käytiin kovaa kiistaa 20-luvun lopulla. 
Ruotsalainen kirjallisuusseura järjesti muistomerkistä kilpailun, jonka 
voitti Gunnar Finnen ”Taru ja Totuus”. Veistos ei miellyttänyt kaikkia 
niitä, jotka olivat toivoneet realistisempaa otetta. Maila Talvio käynnisti 
kansalaiskeräyksen uuden muistomerkin hankkimiseksi. Vallgrenin 1909 
valmistunut, hautamuistomerkiksi aiottu runollinen ja 30-luvulla varsin 
vanhahtava veistos valettiin pronssiin ja sijoitettiin Koulupuistikkoon, 
vähän ennen kuin Finnen veistos Esplanadille. Helsingin kaupungin 
taidemuseon internet-sivut.

147 Vanhan, 1940-luvulle asti ylläpidetyn puistokortiston kasvillisuusluet-
telossa on listattu 4 vaahteraa, 3 saarnivaahteraa, 1 hevoskastanja, 5 
Betula albaa, 1 saarni, 2 kotipihlajaa, 1 Sorbus aria Crantz, 4 Cornus, 
16 Lonicera, 8 Mahonia, 11 Philadelphus, 18 Rosa, 5 Syringa. Puisto-
kortisto. KPOA/HKR.

148 HKR/KPOA 719.
149 Päätyjen kesäkukkaympyrät poistettiin. Puistokortisto. 1950–70-luvuil-

la ylläpidetty korttisarja. KPOLA/HKR. 
150 5139A. ASKOA/KSV.
151 HKR/KPOA 4786 1–3.
152 Puistikkoon istutettiin uusi pilvikirsikka ja uusi tuohituomi. Pensasistu-

tuksien huomattavin piirre oli runsas Ribes-suvun pensaiden käyttö.   
153 Liski - Ruoff - Heinänen 2007 s. 17-25.
154 Liski - Ruoff - Heinänen 2007 s. 29.
155 KHKK 1909 s. 251.
156 Liski - Ruoff - Heinänen 2007 s. 30-31.
157 KHKK 1950 II s. 315.
158 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 1965 s. 205; Vanhojen valo-

kuvien luettelo, VI-kansio. KPOLA/HKR; Mustonen 2003 s. 88.
159 Liski - Ruoff - Heinänen 2007 s. 34-37.
160 Nya Pressen 27.7.1890.
161 Åström 1956 s. 221; Häyrynen 1994 s. 149; Nenonen, Toppari 1986 s. 

226–229.
162 HKR/KPOA 79 ja HKR/KPOA 83.
163 Ensimmäisenä vuonna ehdittiin tehdä vasta valmistavia töitä, lähinnä 

täyteaineiden hankkimista, ja määrärahasta käytettiin vain noin puolet. 
Vuonna 1914 kaupunginvaltuusto antoi 2500 mk lisärahaa istutustöi-
den loppuunsaattamiseen. Lisärahoitus oli tarpeen, sillä kalliota joudut-
tiin louhimaan syvemmältä kuin oli laskettu, jotta maanpinta saatiin 
yhteen tasoon. Työt piti saattaa loppuun nopeutetulla aikataululla, jot-
ta seuraavana kesänä olisi jo voitu järjestää ulkoilmakonsertteja. KHKK 
1913 s. 395, KHKK 1914 s. 61, 323, 358. Suurin osa puistikon pinta-
alasta oli merkitty puistokortistoon leikkikentäksi. Agricolan puistikko. 
Puistokortisto. KPOA/HKR.

164 Rive 2000 s. 44–45. Kun karhupatsas tuli puistoon, siirrettiin lava Fle-
minginkadun toiselle puolelle kirjaston taakse.

165 Agricolan puistikko. Puistokortisto. KPOA/HKR; KHKK 1928 s. 200–201. 
Puiston uusimisen yhteydessä myös ympäröivien katujen kenttäkiveyk-
set korvattiin asfaltilla. KHKK 1928 s. 144*.

166 Agricolan puistikko. Puistokortisto. KPOA/HKR. Vuonna 1930 rahatoi-
mikamarin asettaman lautakunnan ehdotuksesta kamari järjesti sano-
malehdistön välityksellä eräänlaista avointa ideakilpailua taiteilijoille ja 
arkkitehdeille. Kilpailun tarkoituksena oli joidenkin puistojen kaunis-
taminen, Viidennen linjan puistikko oli yksi näistä kohteista. Vaikka 
kilpailun tarkat tulokset eivät ole tiedossa, liittynee Karhupatsas tähän 
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Rein 1898 s. 255; Hartman 1912 s. 129.
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kohtaiseksi. Resurssipula: ks. Häyrynen 1994 s. 147.

30 Rakennusviraston kadunrakennusosastolla tehty tasauspiirustus HKR/
KPOA 10766; Kantakartta v. 1961. KMOA/HKA.  

31 HKR/KPOA 27613/1-6.
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minkadulla. Helsingin kaupungin taidemuseon internet-sivut.

Pohdinta ja johtopäätökset
1 Kirjakka 1996 s. 20, 24-27.
2 Esim. Strengell 1922.
3 Alexander s. 310-314.
4 Stenros 1992 s. 173-175.
5 KHKK 1904 XVI s. 5.
6 KHKK 1947 I s. 208–209.
7 Tisma - Jókövi 2007 s. 48-59.
8 Ilonen 2007. 
 http://www.kolumbus.fi/juha.ilonen/Sivusto/etusivu.html.
9 Jacobs, J. 1961 s. 89-90.
10 Kopomaa 1997 s. 35.
11 Häyrynen 1994 s. 62-65, 211; Conway 2000 s. 11-15; Nolin 1999 s. 

250, 289.
12 Lehtovuori 2005; Lehtovuori – Hentilä – Bengs 2003.
13 Rein 1950 s. 297-298.
14 Kauppinen 1936 s. 184.
15 Åström 1956 s. 197-198.
16 Sähköposti, Siikanen 18.9.2007.
17 Harmia 1947 s. 96-97.
18 Jacobs, J. 1961.
19 Junttila 1995 s. 73, 78.
20 Junttila 1995 s. 70.
21 Helsingin Yleiskaava 2002 s. 156.
22 Helander 1999 s. 11-12.
23 Junttila 1995 s. 138, 142.
24 Sitte 2001 s. 95; Esim. Rossi 1999 s. 21-35.
25 Lynch 2000 s. 61-62.
26 Lynch 2000 s. 72-78.
27 Jacobs A. 1985 s. 74.
28 Helsingin Yleiskaava 2002 s. 156.
29 Häyrynen 2001 s. 49; Kopomaa 1995 s. 90-99; Conway 2000; Jaques 

2000 s. 24-26.
30 Kopomaa 1997 s. 37-39.
31 Suullinen tieto / Karppinen 28.3.2008 ja Jaakonaho 7.3.2008.

kilpailuun. KHKK 1930 s. 236.
167 Alkuvaiheessa puistikkoa kutsuttiin Viidennen linjan istutuksiksi tai 

nimellä Agricolanpuistikko - Agricolaskvären. Fleminginkadun toisen 
puolen istutuksia kutsuttiin myös Viidennen linjan istutuksiksi tai Kal-
lion kirjaston viereisiksi istutuksiksi. Osittain päällekkäisesti käytetty 
vakiintumaton nimistö aiheuttaa aineiston tulkinnassa ongelmia. Kun 
kävi ilmeiseksi että oli vaara että Agricolanpuistikon nimi sekaantui-
si Agricolan kirkkoon ja sitä ympäröivään puistoon (Tehtaanpuisto), 
vahvistettiin uudeksi nimeksi vuonna 1956 karhuveistoksen mukaan 
Karhupuisto. Helsingin kadunnimet 1 s. 107. Agricolanpuistikko-nimi 
on nyt kierrätetty uudelleen käyttöön Agricolankujan varren pikkupuis-
tikolle.

168 Työväen sivistämisaatteen myötä kirjastotoiminta kehittyi 1800-luvun 
lopulla Helsingin kantakaupungissa ripeästi. Uudelle kansankirjastolle 
oli esitetty ensin tonttia suunnitellun Helsingintorin eteläsivulle, Hel-
singinkadun ja Brahenkatujen risteykseen, mutta tontin rakentaminen 
osoittautui liian kalliiksi. Rakennuskonttorin vaatimukset liikenneväyli-
en varrelle ja keskelle työläiskaupunginosaa sijoittuvasta kirjastosta 
täytti tontti 333, joka oli asemakaavassa jaettu kolmeksi asuntotontik-
si. 

169 Vilja 2007 s. 18–22.
170 HKR/KPOA 103.
171 KHKK 1914 s. 358; Puistokortisto. KPOA/HKR.
172 Yksinkertainen kenttäsuunnitelma (KSV/ASKOA 1219) reunustavine 

puineen on ilmeisesti asemakaavainsinööri T. Öllerin tekemä ja päivät-
ty 2/IX/1930. Kentän käytävät rakennettiin vuonna 1931. Seuraavana 
vuonna myönnettiin istutusten kunnostamiseen rahoitus. KHKK 1931 
s. 22; KHKK 1932 s. 181. 

173 Asemakaava KSV/ASKOA 9426.
174 Helsingin kadunnimet 1 s. 120.
175 KHKK 45 s. 276.
176 80.000 mk. KHKK 1951 I s. 195.
177 Kuva, Vilja 2007 s. 36; Lippakioskeja rakennettiin vuoden 1952 olym-

pialaisia varten kovalla tohinalla. Lippakioskin työpiirustukset ovat vuo-
delta 1949 ja Hilding Ekelundin käsialaa. Mäkinen 2003 s. 84-85. 

178 Kurtturuusuistutus (Rosa rugosa) ja sirokuusamia (Lonicera bella alp.) 
Puisto-osasto. Vanhat istutusluettelot. KPOLA/HKR.

179 HKR/KPOA/PuO 763; Piirustusjälki on rakennusviraston puisto-osaston 
piirtäjä Martti Savolan tunnistettavaa tyyliä. Savola tuli HKR:n palve-
lukseen vuonna 1952. Suullinen tieto, Alapeteri 20.9.2007.

180 Kiinteistömittausosaston arkiston vanhojen kantakarttojen (KMOA/
HKA) perusteella puiston sommitelma pysyi samanlaisena vuosina 
1954-61 ja on muuttunut suunnitelman mukaiseksi ennen vuotta 
1967. Koska kantakarttojen päivitystahti puistojen osalta ei ole tiedossa 
ja koska puistosta on löytynyt vain vähän valokuvia, on 1950- ja 60-lu-
kujen kunnostusten historian tarkka selvittäminen toistaiseksi vaikeaa.

181 Leikkialueet piireittäin 1977. ”Lajiteltua historiatietoa” KPOLA/HKR; 
KHKK 1962 s. 30.

182 Puistokortisto. 1950–70-luvuilla ylläpidetty korttisarja. KPOLA/HKR. 
183 HKR/KPOA 736.
184 Tämän kuvan mukainen on tilanne 1960-luvun suunnitelmia varten 

tehdyllä mittauspiirustuksella ja vuosien 1954-57 ja 1961 kantakartoil-
la. Vanhat kantakartat. KMOA/HKA.

185 HKR/KPOA 921; Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 1965 s. 204.
186 Vuonna 1988 uudissuunnitelmien yhteydessä tehty mittauspiirustus 

HKR/KPOA 3875/3.
187 Vanhojen valokuvien luettelo, VI-kansio. KPOLA/HKR; Mustonen 2003 

s. 88.
188 Takala 2002.
189 HKR/KPOA/ViO 4768/1. Suunnittelija oli Sirpa Tikka.
190 Helsingin kaupungin taidemuseon verkkosivut. http://www.taidemu-

seo.fi.
191 Suullinen tieto / Arponen, Perttel. 12.4.2008.
192 Puistoissa voimassa oleva asemakaava 9426 on vahvistettu 8.6.1988. 

Asemakaava koskee Karhupuiston lisäksi Matti Heleniuksen puistoa ja 
niiden välistä katualuetta. Kaavassa Fleminginkadun viimeinen osuus 
on muutettu Fleminginkuja- nimiseksi kevyen liikenteen katuosuudek-
si. 

193 HKR/KPOA 3875.

194 Asemakaavamuutos 10807 (20.4.2000).
195 BHSK 1899 s. 47; BHSK 1900 s. 208, 210; KHKK 1902 s. 309*; Raha-

toimikamari vastusti suunnitelmaa, sillä tontti oli ollut varattuna polii-
siasemalle. HKPA 1899 16 s. 9-11.

196 Kaupunginvaltuusto päätti velvoittaa rakennuskonttorin rakentamaan 
istutuksen, mutta kaupunki pidätti oikeuden käyttää tonttiaan myö-
hemmin muihin tarkoituksiin. KHKK 1916 s. 56–57.

197 Hoidettaviin kohteisiin merkittiin uutena ”Lapinlahdenkadun tontin 
n:o 2 istutus”.

198 KHKK 1917 s. 77, 336.
199 Vuoden 1918 tapahtumat hidastivat rakennustöitä, joita jatkettiin vuo-

sina 1919-21. Puisto-osaston kortiston mukaan Ruoholahdenpuistikko 
on perustettu vuonna 1917. Vuodelle on merkitty istutusluettelotieto 
”Populus”. Vuonna 1936 istutettiin lisäksi yksi hevoskastanja ja yksi 
Populus suavolens pyr. Puisto-osasto. Vanhat istutusluettelot. KPOLA/
HKR.

200 HKR/KPOA 14.
201 Ruoholahden puistikko. Puistokortisto. KPOA/HKR. Lisäksi 1930-luvun 

alusta on pidetty kirjaa puistosohvista, joita on ollut ennen sotia 15–20 
ja sotien aikana vähimmillään 7.

202 KHKK:t, esim. 1927 s. 19*, 1928 s. 144*, 1939 s. 40*. Vuodelle 1939 
on päivätty suunnitelmapiirustus (HKR/KPOA 14), joka esittää puistikon 
kukkaryhmiä. Puisto-osaston istutusluetteloiden mukaan kukkia istu-
tettiin ainakin vuosina 1958, 1960, 1962, 1966, 1971 ja 1972. Puisto-
osasto. Vanhat istutusluettelot. KPOLA/HKR.

203 Lastenlehto-nimi tuli virallisesti käyttöön vuonna 1956, tienoilla si-
jainneen vuonna 1888 perustetun pääkaupungin ensimmäisen uu-
denaikaisen ”kansanlastentarhan” ja lähellä olleen Helsingin rouvas-
väenyhdistyksen 1860-luvulla perustaman lastenkodin mukaan. Ennen 
Lastenlehto-nimeä tonttimaalle istutetusta puistikosta käytettiin nimeä 
Ruoholahdenpuistikko. Nimi oli merkitty viralliseen nimiluetteloon 
vuonna 1928 ilman sisäasiainministeriön vahvistusta. Helsingin kadun-
nimet 1 s. 116, 132.

204 Kentälle rakennettiin vuonna 1970 kiipeilykaari ja 2 hiekkalaatikkoa. 
Puistokortisto. 1950–70-luvuilla ylläpidetty korttisarja. KPOLA/HKR. 

205 Leikin ympäristö s. 68.
206 HKR/KPOA KPOA 2573.
207 Jaatinen 1978.
208 HKR/KPOA 2573/2.
209 Vuonna 1982 tehtiin vuoden 1981 suunnitelmamuutosten mukaisia 

töitä vanhalla leikkikentällä. Keväällä 1983 istutettiin ryhmäruusuja ja 
vuonna 1984 vielä joitakin töitä. 1994 on istutettu kaksi vuorijalavaa. 
Puistokortisto, määräluettelot. KPOLA/HKR.

210 Lastenlehdon kilpailun arvostelupöytäkirja.
211 1926 otettu ilmakuva HKM/261783.
212 Hallituksen puheenjohtaja Idström jätti eriävän mielipiteen ja totesi 

että koska julkisen rakennuksen tekeminen kuitenkin tulee kestämään, 
olisi tärkeä paikka syytä muokata kuntoon joka ei rumentaisi seutua; 
Yleisten töiden hallitus rahatoimikamarille 20.8.1912. Yleisten töiden 
hallituksen kirjetoisteet 1912. RK/HKA; Styrelsen för stadens allmänna 
arbeten. Protokoll 1912 19/2. RK/HKA.

213 KHKK 1912 s. 416, KHKK 1913 s. 394.
214 Häyrynen 1994 s. 167, 173.
215 KHKK 1915 s. 339; KHKK 1916 s. 272; KHKK 1917 s. 336.
216 HKR/KPOA 201; HKR/KPOA 200.
217 Sommitelman keskipisteenä on pyöreä aukio, jonka keskellä lienee 

paikka veistokselle. Pohjois- ja eteläsuunnassa aukiolle tulee istutuksin 
reunustetut akselit ja Unioninkadun ja Puutarhakadun varsilla on puu-
rivit. Puistikon pohjoiskärjessä on jonkinlainen allas.   

218 Häyrynen 1994 s. 195, kuva 157.
219 Rakennusviraston vanhan puistokortiston mukaan Puutarhakadun 

puistikko perustettiin vuosina 1927-28. Puistokortisto. KPOA/HKR.
220 Puutarhakadun puistikko. Puistokortisto. KPOA/HKR; KHKK 1928 s. 

201, *145; Puistikon alkuperäinen nimi oli Puutarhakadun puistikko. 
Puutarhakatu on vanha nimi, joka perustuu Kaisaniemen puutarhaan. 
Nykyinen, puistossa olevan veistoksen mukaan annettu nimi vahvistet-
tiin vuonna 1956. Helsingin kadunnimet 1 s. 146. Kolmiota on kut-
suttu myös Puutarhakadun istutuksiksi. Samaa nimeä on luultavasti 
käytetty – osittain jopa samaan aikaan – Yrjö-Koskisenkadun (entinen 

Puutarhakadun osuus) varren viheralueesta, mikä aiheuttaa esimerkiksi 
alueen myöhempien puistokorttien tulkinnassa ongelmia. 

221 Mäkinen 1989 s. 121.
222 Lilius 1989b s. 44.
223 Brunila 1962 s. 54.
224 Puistikko on merkitty istutusluetteloihin vuodesta 1927 alkaen. Vuon-

na 1958 on istutusluetteloissa viimeinen puistoa koskeva merkintä. 
Puisto-osasto. Vanhat istutusluettelot. KPOLA/HKR. On mahdollista, 
että silloin kukkaistutukset jäivät pois ainakin joksikin aikaa. Nykyään 
kesäkukat koristavat taas Varsapuistikon patsaan jalustaa.

225 Ks. esim. asemakaavamuutos 3652. ASKOA/KSV.
226 KPOA/HKR. Kuva on piirtäjä Martti Savolan käsialaa.
227 Aitaa istutettiin vuosina 1950, 52 ja 55. Muita pensasistutuksia tehtiin 

vuosina 1935–37 sekä 1947–55. Puisto-osasto. Vanhat istutusluettelot. 
KPOLA/HKR. Samoihin aikoihin on varattu määräraha ”Puutarhakadun 
sivuun jäävän puistokaistaleen” kunnostamista varten. Tämä saattaa 
viitata Varsapuistikkoon, sillä sen nimi ei ollut vielä vakiintunut, mutta 
mahdollisesti nimellä viitataan Unioninkadun ja Snellmaninkadun yh-
distävään istutukseen. (KHKK 1955 s. 247).

228 6.4.1998 päivätyt suunnitelmat (HKR/KPOA 4874) on allekirjoittanut 
Mirja Ruokokoski. Perenna-alueesta on erillinen suunnitelma. HKR/
KPOA 4874/3.
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Kantakaupungin nivelet. 
Kolmiopuistot ja jäännösaukiot Helsingin ruutukaavaverkkojen saumakohdissa. 

Katu- ja puisto-osaston julkaisut

Jussi Luomanen

Jouni Heinänen

Selvityksen aiheena ovat Helsingin kantakaupungin ruutukaavaverkkojen saumakohdissa sijait sevat kolmion muotoiset aukiot ja 

puistot. Tutkimuskohteina on yhdeksän pientä puistoa ja kolme aukiota.

 Tarkoituksena on selvittää näiden ruutukaavan poikkeamakohtien historia: kaupunki tilojen syntytausta sekä eri aikoina tehdyt 

suunnitelmat ja muutokset. Lisäksi selvitetään kohteiden nykytilaa ja kaupunkikuvaa sekä niiden kokonaisuuden yhteisiä piirteitä ja 

mer kitys tä. Tutkimus täydentää helsinkiläisten kaupunkipuistojen toistaiseksi vähäistä historiankirjoitusta. Tärkeimpinä lähteinä ovat 

arkistoaineisto ja kirjallisuus.

 Kolmion muotoisia pieniä aukioita ja puistoja on käytetty ruutukaavajärjestelmässä sovit tamaan suorakulmaisia ruutukaavaverkkoja 

toisiinsa ja maastoon. Helsingissä kaupungin ytimeksi tuli 1800-luvun alussa kolmen erisuuntaisen puistokadun ympärille ryhmittyvien 

ruutuverkkojen järjestelmä. Verkkojen liitoskohtiin muodostettiin pieniä kolmikulmaisia aukioita. 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 

alkuvuosina osa aukioista muutettiin pieniksi  kau punki puistoiksi. Samalla laajenevan kaupungin uusien ruutuverkkojen saumakohtiin 

perustettiin lisää kolmikulmaisia puistoja.

 Pienillä tutkimuskohteilla on yllättävän monivivahteinen historia. Niiden hahmo on muut tunut vuosien varrella useaan otteeseen 

suunnitteluihanteiden ja käyttö tarpei den vaihdellessa. Ne ovat saaneet eri aikoina tehdyissä kunnostus- ja muutos suunnitelmis sa uusia 

ajallisia kerrostumia. Vain muutama kohteista on säilyttänyt alkuperäisen suun nitelmansa ja puutarhataiteellisen arvonsa. Paikkojen 

luonteen ylijäämäisyyttä on koros tanut niiden käyttö liikennejärjestelyissä ja erilaisten kunnallisteknisten rakennelmien sijoitus-

paikkoina. Osa kohteista on nykyään hyväkuntoisia ja toimivia kaupunkitiloja, kun taas osa on alun perin avoimen ja monikäyttöisen 

tilan sulkeuduttua ja käytön yksi puolis tut tua muuttunut syrjäytyneeksi tilaksi.

 Tutkitut paikat ovat yksi Helsingin paikan henkeä muodostavista tekijöistä. Puu rivien ympä röimä ja rakennusten rajaama 

huonemainen kolmikulmainen puistikko tai epä sään nöllinen aukio on Helsingille tyypillinen kaupunkitila. Avoimet, ympäröivästä 

raken teesta poik keavat tilat ovat kaupunkirakenteellisia solmukohtia ja erityisesti niiden puut ovat kau punkikuvallisesti tärkeitä. Pienet 

puistikot toimivat tiiviin kantakaupungin viheralueiden verkoston osana.

 Suurin osa kohteista on ominaisluonteeltaan arkista ja käytöltään monipuolista tilaa. Tä tä piirrettä tulisi vaalia ja korostaa tulevissa 

muutoksissa. Kohteet on jaettu niiden his torian, luonteen ja nykytilan mukaan neljään ryhmään, joille esitetään yleispiirteisiä kehit-

tämissuosituksia. Neljälle kohteelle tarjotaan tarkempia kehittämisohjeita, jotka käsit tävät lähinnä syrjäytyneiden tilojen avaamista ja 

aktivoimista monikäyttöisiksi pieniksi kohtauspaikoiksi.

Helsinki, julkinen ulkotila, aukio, kaupunkipuisto, historia, asemakaavahistoria, puistohistoria, kaupunkisuunnittelu, 

kaupunkikuva




