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Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevat Sibeliuk-
sen ja Topeliuksen puistot, joiden historia, si-
jainti ja sommitelmat ovat kietoutuneet yhteen. 
Puistot	 rakennettiin	 1800-luvulla	 perustetulle	
huvila-alueelle 1930-luvulta lähtien. Ne edusta-
vat osaansa helsinkiläisten kaupunkipuistojen 
kehityksessä	ja	puistokulttuurin	murrosvaihetta,	
jolloin puistojen käytön valvonta vähitellen va-
pautui. Sibeliuksen puisto oli ensimmäisiä va-
paamman	puistokulttuurin	kohteita	Helsingissä.	
Kohdepuistoilla on myös oma merkityksensä 
Helsingin	 viheraluerakenteen	 kehittymisessä.	
Etenkin	 Sibeliuksen	 puistoa	 on	 pidetty	 osana	
Keskuspuiston – Helsingin keskeisen laajan vi-
heralueen	–	muuhun	käyttöön	otettuja	osia	kor-
vaavana viheralueena.

Nykyisin puistot kaipaavat kunnostusta. Nii-
den kasvillisuus on iäkästä, tilarakenne hämär-
tynyt ja näkymät kasvaneet umpeen. Kunnos-
tustyön	 lähtökohdaksi	 tulee	 selvittää	 puistojen	
historia, arvot ja ominaispiirteet.

Tässä diplomityössä tutkitaan Sibeliuksen ja 
Topeliuksen	puistojen	historiaa	eli	maankäyttöä,	
asemakaavoitusta,	suunnittelua	ja	rakentamista.	
Tavoitteena	on	selvittää	puistojen	 rakentamisen	
jälkeiset muutokset, säilyneisyys ja arvot. Diplo-
mityö	painottuu	historiaselvitykseen	sekä	puis-
tojen	arvojen	ja	ominaispiirteiden	selvittämiseen,	
minkä lisäksi esitetään yleissuunnitelma koko 
puistoalueelle.	Selvitykselle	on	tarvetta	puistojen	
kunnostuksen	 ja	 Töölön	 aluesuunnittelun	 ajan-
kohtaisuuden vuoksi.
Työssä	havaittiin	puistojen	kätkevän	sisäänsä	

kolme	 eriluonteista	 puistoaluetta.	 Tällä	 perus-

teella alue jaetaan yleissuunnitelmassa kolmeen 
osa-alueeseen: Topeliuksen puistoon, Sibeliuk-
sen puiston itäosaan ja Sibeliuksen puiston länsi-
osaan. Kunkin alueen arvot ja luonne poikkeavat 
toisistaan: (i) Topeliuksen puiston arvo on tun-
nistettu	muun	muassa	Museoviraston	 toimesta.	
Puiston on hyvin säilynyt ja aikaansa edustava 
suunnittelijan	 taidonnäyte	 1930-luvun	 puisto-
suunnittelusta.	 Sen	 eteläosan	 arkkitehtoninen	
sommitelma on osa Töölön kirkon ympäristöä 
ja luo alueelle suuren osan sen kaupunkikuval-
lisesta arvosta. Topeliuksen puiston pohjois-
osaa muokkasi voimakkaasti Töölön kirjaston 
rakentaminen 1970-luvulla. Puisto ja kirjasto 
muodostavat kuitenkin yhdessä kokonaisuuden. 
(ii) Sibeliuksen puiston itäosaa luonnehtivat koi-
vikkoalueet. Osa-alueen sommitelma pohjautuu 
Kinnekullen huvilan puutarhaan ja kasvillisuu-
teen. (iii) Sibeliuksen puiston länsiosa tunnetaan 
Sibelius-monumentista. Alueelle ei ole tehty ko-
konaissuunnitelmaa vaan se on rakentunut vuo-
sikymmenten kuluessa.
Yleissuunnitelmassa	 pyritään	 säilyttämään	 ja	

palauttamaan	 selvityksessä	 havaitut	 arvokkaat	
piirteet sekä huomioimaan nykykäytön vaati-
mukset. Suunnitelmassa esitetään keinot puis-
tojen tilarakenteen ja kasvillisuuden kunnosta-
miseksi	sekä	puistojen	 liittämiseksi	vahvemmin	
osaksi	 Töölön	 läntistä	 rantapuistovyöhykettä.	
Kokonaissuunnitelman	 ohella	 on	 esitetty	 yleis-
suunnitelma kuhunkin kolmeen osa-alueeseen 
erikseen.

TiiViSTeLMä

Aalto-yliopisto
Taiteiden	ja	suunnittelun	korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos
Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma
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The Sibelius and Topelius Parks, located in 
the Taka-Töölö district of Helsinki, Finland, are 
closely tied together by their history, location, 
and layout. They were originally established 
in	 an	 area	 occupied	by	villas	 in	 the	 1800s.	 The	
parks represent a transition period in the 
development of parks in Helsinki from the 
1930s, when park use became less controlled 
and more “permissive.” Both parks have played 
a role in the development of the Helsinki green 
area structure. Particularly, the Sibelius Park is 
considered to have been compensation for the 
reduction in the size of the Helsinki Central Park.

Currently, the parks are in poor condition due 
to the aged vegetation, reduced spatial structure, 
and the blocking of vistas by overgrown plants. 
As	a	first	step	towards	restoration,	the	history	of	
the parks must be examined and their values and 
characteristics analyzed.

This thesis describes the history of the parks, 
their land use, town planning, design, and 
construction,	 as	 well	 as	 later	 modifications,	
level of preservation, and the values underlying 
these parks. The parks are examined through 
an historical survey and by identifying the 
values and characteristics of the sites, resulting 
in a general plan for the entire area. This work 
is of current importance due to the need for 
rehabilitation of the parks, and current regional 
planning of the Töölö area.
Clear	 differences	 were	 identified	 in	 the	 two	

parks. Examination of the sites actually revealed 
three parks with distinctive characteristics. Thus, 

the general plan divides the area into three 
parts: Topelius Park, Eastern Sibelius Park and 
Western Sibelius Park. Each part is characterized 
by its owns values and features: (i) The values of 
the Topelius Park have been recognized by the 
Finnish National Board of Antiquities. The park 
is well preserved and represents a masterpiece 
of Finnish park design from the 1930s. Its 
architectural design forms a part of the Töölö 
Church, and the park also occupies a central 
position in the Töölö townscape. The informal 
northern part of the Topelius Park has been 
influenced	 by	 the	 establishment	 of	 the	 Töölö	
library in the 1970s; today, the park and library 
form a whole. (ii) The eastern part of the Sibelius 
Park is characterized by a birch forest. The 
composition was originally based on the garden 
and vegetation of Villa Kinnekulle. Sibelius Park 
was	one	of	the	first	parks	to	allow	permissive	use	
of parklands in Helsinki. (iii) The western part 
of the Sibelius Park is known for the Sibelius 
Monument. No overall plan exists for the area, 
but it has instead developed into its present form 
over the decades.

The general plan aims to maintain and restore 
the	 valuable	 features	 indentified	 in	 the	 parks,	
as well as to take current use into account. The 
plan aims to improve the spatial structure of the 
parks, guide renewal of vegetation, and integrate 
the parks into the western green areas of Töölö. 
In addition to the overall plan, a general plan is 
presented separately for each of the three park 
areas	identified	in	this	thesis.

AbSTrAcT
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EsiPuhE
Diplomityöprosessin aikana olen saanut tutus-

tua kahteen Suomen historian merkkihenkilöön 
Jean Sibeliukseen ja Zachris Topeliukseen sekä 
heidän teoksiinsa aivan uudella tavalla – pohti-
malla heidän merkitystään helsinkiläisille nimik-
kopuistoilleen ja niiden tulevaisuudelle.

Olen aina pitänyt historian merkitystä nykyi-
syydelle ja tulevaisuudelle suurena. Etsiessäni 
diplomityöaihetta	 sain	 ehdotuksen	 Sibeliuksen	
ja Topeliuksen puistojen historiaselvityksen te-
kemisestä. Helsingin kaupungin rakennusvi-
rastossa	 suunniteltiin	 Töölön	 aluesuunnittelun	
aloittamista	 vuonna	 2013.	 Suunnittelun	 avuksi	
tarvittiin	 puistojen	 historiaselvitys,	 joka	 toimisi	
myös pohjana puistojen inventoinnille ja kun-
nostuksen	suunnittelulle.

Vierailin puistoissa kevään ja kesän 2012 ai-
kana	 ja	 vastaanotin	 lokakuussa	 harjoittelupai-
kan Helsingin kaupungin rakennusvirastossa. 
Loppuvuodesta 2012 tein rakennusvirastolle 
alustavan selvityksen puistojen historiasta. Työ 
painottui	lähdeaineiston	kokoamiseen	ja	tulkin-
taan.	Tämä	osoittautui	työlääksi	projektiksi,	sillä	
kyseisiä	puistoja	ei	ole	aiemmin	paljoa	 tutkittu.	
Harjoittelujakson	päätyttyä	joulukuussa	2012	jat-
koin kokoamani materiaalin työstöä omatoimi-
sesti diplomityöksi ohjaajani avustuksella.

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen histori-
aan ja nykytilaan tutustuessani kävi ilmi puisto-
jen monipuolisuus, keskinäinen erilaisuus sekä 
etenkin Sibeliuksen puiston kerroksellisuus. 
Puistoihin	 liittyy	myös	 ajankohtainen	 kysymys	
niiden pitkälti tasaikäisen ja iäkkään puuston 
uudistamisesta. Tarpeelliset uudistamistyöt tule-
vat	varmasti	herättämään	keskustelua.

Diplomityöni ei olisi valmistunut ilman 
seuraavien henkilöiden apua ja tukea. Kiitän 
lämpimästi ohjaajaani maisema-arkkitehti Pia 
Kuusiniemeä ja työn valvojaa professori Jyrki 
Sinkkilää. Kiitos Annikki Paasikiven stipendi-
rahastolle minulle myönnetystä stipendistä. Li-
säksi	haluan	kiittää	Heikki	Kiurua,	Anu	Kiiskistä	
ja Dendrologian seuraa sekä kaikkia niitä hen-
kilöitä, jotka ovat antaneet aikaansa ja osaamis-
taan avukseni. Kiitos kuuluu myös ystävilleni ja 
työhuone Mukalle saamastani pöytäpaikasta ja 
kannustuksesta. Kiitos erityisesti Sanni Aallolle, 
Daniela Rosqvistille ja Pauliina Korhoselle hyö-
dyllisistä	kommenteista.	Haluan	erikseen	kiittää	
dosentti	 Eeva	 Ruoffia	 hänen	 opintojeni	 aikana	
pitämistään luennoista ja maastokäynneistä.
Suurin	kiitos	on	osoitettu	Arno	Solinille,	 joka	

on	tukenut	ja	auttanut	minua	tiiviin	työskentely-
ni aikana.

Helsingissä 7.5.2013



Sibeliuksen puiston koivikko 28.7.1979.
HKRA, P. Ingervo.
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JOhdanTO
Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot sijaitsevat 

Helsingin Taka-Töölössä. Vaikka puistot ovat 
erillisiä, niiden historia, sijainti ja sommitelmat 
ovat kietoutuneet yhteen. Puistot ovat Töölön vi-
heralueina	merkittäviä,	mutta	niiden	historiasta	
ei	vielä	ole	 tehty	kattavaa	selvitystä.	Nykytilas-
saan puistot kaipaavat kunnostusta, sillä niiden 
kasvillisuus on iäkästä, tilarakenne hämärtynyt 
ja	 näkymät	 umpeutuneet.	 Jotta	 kunnostustyö	
olisi puistojen arvojen mukaista, on sen poh-
jaksi tehtävä historiaselvitys, jossa nuo arvot 
selvitetään.

Työn TavoiTTeeT ja aiheen rajaus

Tässä diplomityössä selvitetään Sibeliuksen 
ja Topeliuksen puistojen historiaa ja kootaan 
hajallaan olevaa tietoa yksiin kansiin. Työn ta-
voitteena	on	selvittää	puistojen	arvot	ja	ominais-
piirteet	 sekä	 esittää	 yleissuunnitelma	 arvojen	
säilyttämiseksi.

Selvityksessä esitetään puistojen maankäyt-
töhistoria ja asemakaavoitus sekä tarkastellaan 
puistojen	 suunnitteluun	 ja	 rakentamiseen	 liitty-
viä vaiheita. Historiaselvityksen avulla tutkitaan 
puistojen	säilyneisyyttä	ja	muutoksia	nykytilaan	
peilaten. Tämän jälkeen tehdään puistojen arvo-
tus, joka pohjautuu historiaselvitykseen. Havait-
tujen	arvojen	ja	ominaispiirteiden	säilyttämiseksi	
alueelle tehdään yleissuunnitelma.

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot käsitellään 
samassa selvityksessä, koska niiden historiat 
ja	 sijainti	 liittyvät	 tiiviisti	 toisiinsa.	 Työ	 on	 ra-
jattu	 koskemaan	 nykyisten	 asemakaavarajojen	
sisäistä	 puistoaluetta	 (ks.	 kuva	 1).	 Työhön	 on	
kuitenkin	 sisällytetty	 mainintoja	 puistojen	 tila-
rakenteeseen oleellisesti kuuluviin tai puistois-
ta myöhemmin lohkaistuihin alueisiin. Tällaisia 
ovat Sibeliuksen- ja Topeliuksenkadun puuri-
vit, päiväkoti Päiväpirtin alue, Välskärinkatu, 
Mechelininkatu, Merikannontie sekä Toivo Kuu-
lan puiston. Puistoja rajaavien katujen historiaan 
ei	ole	perehdytty.
Ajallisesti	 työ	 on	 rajattu	 Töölön	 kaavoituk-

sesta eli 1900-luvun alusta nykypäivään. Töölön 
varhaisempaa historiaa esitellään lyhyesti. Puis-
tojen rakentamisen jälkeisiä vaiheita käsitellään 
yleispiirteisesti	 karttojen	 ja	 kaavioiden	 avulla.	
Puistoihin	 vaikuttavat	 suunnitteilla	 olevat	 pro-
jektit on esitelty työn yhteydessä lyhyesti.
Alueen	 nimistönä	 on	 käytetty	 kohteiden	 ny-

kyisiä virallisia nimiä (ks. kuva 2). Topeliuksen 
puistoa on ennen nimen virallistamista kutsut-
tu nykyisen nimen eri versioilla ja Sibeliuksen 

Kuva 1. Ortokuvaan on  merkitty kohdealueen rajaus, joka perustuu nykyisiin 
kaavarajoihin. Katkoviivalla on merkitty puistojen alueeseen aiemmin 
kuuluneita osia kuten Toivo Kuulan puiston ranta-alue sekä puistoihin 
liittyviä osia kuten Töölön kirkon edustan kalliorinne.
Pohjalla ote vuoden 2012 ortokuvasta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Sibeliuksen
puiston
länsiosa

Sibeliuksen
puiston
itäosa

Topeliuksen
puiston

pohjoisosa

Topeliuksen
puiston
eteläosa

puisto	 tunnettiin	vuoteen	 1945	 asti	 nimen	 ’Hu-
mallahdenpuisto’	 eri	versioina.	 Sibeliuksenkatu	
oli aiemmin Kammionkatu, Merikannontie oli 
Läntinen Rantatie ja Eino Leinon katua kutsut-
tiin Meilahdenkaduksi.

LähTöTiedoT

Kyseisistä	 puistoista	 on	 aiemmin	 kirjoitettu	
pieniä	 oppaita	 ja	 lyhyitä	 tekstejä,	 mutta	 varsi-
naista selvitystä ei puistojen historiasta ole tehty. 
Kaksi	 tärkeää	 lähdettä	 ovat	 olleet	 Dendrologi-
an seuran Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen 
puisto-opas	 vuodelta	 1988	 ja	 Eva-Lisa	 Telénin	
tekemä Töölön viheraluesuunnitelma 2003–2012.

Helsingin ja Töölön historiaa sekä asemakaa-
voitusta on sen sijaan käsitelty useissa lähteissä. 
Niihin	 tutustuttiin	 kattavan	 käsityksen	 saami-
seksi	alueen	historiasta,	mutta	aiheet	käsitellään	
tässä työssä vain puistojen kannalta oleellisilta 
osilta.	 Merkittävimpinä	 lähteinä	 mainittakoon	
Helsingin kaupungin historia -kirjasarja, Helsin-
gin kaupungin museon Narinkka-julkaisusarja, 

nykyisen Helsinki-Seuran Entisaikain Helsinki 
-sarjan julkaisut, Arkkitehti-lehden kirjoitukset, 
Helsingin asemakaavahistoriallinen kartasto ja 
Tommi Lindhin lisensiaatintyö Töölöläisfunk-
tionalismin	neljä	 vaihetta.	Töölön	kirjastoon	on	
lisäksi	koottu	runsaasti	Töölön	historiasta	kerto-
via teoksia. Helsingin kaupunkipuistojen kehi-
tyksestä	haettiin	tietoa	Maunu	Häyrysen	kirjasta	
Maisemapuistosta reformipuistoon.
Puistojen	 historiaa	 käsittelevä	 lähtöaineis-

to	 koottiin	 pääosin	 vuoden	 2012	 lokakuus-
sa enimmäkseen eri kirjastoista ja arkistoista. 
Merkittävimmiksi	 näistä	 lähteiksi	 osoittautui-
vat Helsingin kaupungin kunnalliskertomuk-
set sekä kokouspöytäkirjat ja vanhat valokuvat. 
Puistoalueen kehityksestä saatiin tietoa myös 
Helsingin	 kaupunkimittausosaston	 ortokuvis-
ta sekä puolustusvoimien tiedustelukeskuksen 
topografikunnan	 ilmakuvista	 eri	 vuosikymme-
niltä.	 Valokuvia	 tutkittiin	 pääosin	 Helsingin	
kaupunginmuseon ja Helsingin kaupungin ra-
kennusviraston arkistojen sekä Museoviraston 
kuva-arkiston kokoelmista. Pauligin huvila-alu-

Päiväkoti 
Päiväpirtti

Toivo Kuulan 
puisto

Kesäkatu

Sibeliuksenkatu

M
echelininkatu

rajasaarentie

m
erikannontie

Topeliuksenkatu

humalist
onkatu

Välskärinkatu
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ja	sähköpostitiedustelut	sekä	haastattelut.	Näitä	
on tehty puistojen parissa työskenteleville sekä 
mahdollisuuksien	mukaan	 puistojen	 suunnitte-
luun	ja	hoitoon	osallistuneille.	Haastatteluilla	on	
myös	haettu	vastauksia	erityistä	asiantuntijuut-
ta	vaativiin	kysymyksiin.	Erittäin	tärkeitä	olivat	
myös maastokäynnit, joita tämän työn yhteydes-
sä tehtiin keväästä 2012 vuoden loppuun sekä 
kevättalvella	vuonna	2013.	Lähteissä	mainittujen	
kasvilajien	 ajantasaista	 nimistöä	 on	 tarkistettu	
Ella Rädyn Viljelykasvien nimistöstä.
Puistojen	merkitystä	on	pohdittu	myös	tutus-

tumalla kaunokirjallisiin lähteisiin. Kevennyk-
senä työn teolle ja toisaalta tiedonlähteenä on 
katsottu	 myös	 elokuvia,	 joissa	 kyseiset	 puistot	
toimivat kuvauspaikkana. Koska työn kohtee-
na	ovat	olleet	kahden	merkittävän	suomalaisen	
nimikkopuistot, on aiheeseen syventymiseksi 
myös	tutustuttu	lähemmin	Topeliuksen	 ja	Sibe-
liuksen elämään ja tuotantoon.

Työn tekijän ja kenties lukijankin aiheen sy-
vemmän ymmärtämisen tueksi on diplomityö-
hön	 koottu	 harmaalla	 taustalla	 osoitettuja	 esit-

telyjä	 puistoihin	 vaikuttaneista	 henkilöistä	 ja	
tapahtumista.

Lähtöaineistoa on ollut runsaasti. Työn ulko-
puolelle	 on	 jätetty	yhteistyö	 asukkaiden	 ja	 töö-
löläisseurojen kanssa, vaikka töölöläisillä olisi 
varmasti paljon aineistoa historiaselvityksen ja 
suunnittelun	 pohjaksi.	 Asukasyhteistyön	 puu-
tetta	korvaa	osin	Telénin	Töölön	viheraluesuun-
nitelmassa kirjaamat asukasyhteistyön tulokset. 
Myöskään Helsingin kaupunginarkiston kaik-
kea	aiheeseen	mahdollisesti	liittyvää	materiaalia	
ei	kyetty	diplomityön	yhteydessä	käymään	läpi.	
Näistä	mainittakoon	esimerkiksi	Helsingin	kau-
pungin painetut asiakirjat.

Lähtöaineiston tiedot ovat olleet osin ristirii-
taisia, mikä korostui etenkin uutisten ja lehtikir-
joitusten osalta. Muihin lähteisiin vertailemalla 
ja alkuperäislähteille etsiytymällä on kuitenkin 
pystytty	ratkomaan	epäselvyyksiä,	mutta	joiltain	
osin ovat todelliset tapahtumat jääneet historian 
verhon	 taa.	 Tällöin	 on	 pyritty	 pidättäytymään	
reippaista tulkinnoista.

hisToriaLLisTen puisTojen 
säiLyTTämisen probLemaTiikkaa

Laadukas lähtöaineisto on historiallisten puis-
tojen	 kunnostuksessa	 merkittävässä	 asemassa,	
sillä sen avulla saadaan käsitys puiston kehityk-
sestä. Puistot ovat helposti tuhoutuvia ja katoa-
via1	ja	vaativat	jatkuvaa	ylläpitoa	sekä	ajoittaista	
uudistamista.	Hoidotta	jäänyt	puisto	voi	kasvaa	
umpeen,	 mutta	 hoidettukin	 puisto	 voi	 kadot-
taa perusluonteensa tai ominaispiirteitään, jos 
hoito on harkitsematonta. Muutos on osa puis-
tojen	luonnetta,	sillä	puiston	arkkitehtuuri	muo-
dostuu enimmäkseen elävästä kasvillisuudesta. 
Muutosten	tulisi	kuitenkin	olla	hallittuja.2
Luonteeltaan	 muuttuvan	 puiston	 säilyttämi-

nen on paradoksi. Kenties tästä syystä puistojen 
kunnostamiseen	 ja	 ylläpitoon	 liittyvät	 käsittei-
tä tulkitaan monilla tavoin (ks. liite 1). Yleensä 
puiston kunnostuksessa hyödynnetään useita 
menetelmiä sekaisin.3	 Valittava	 lähestymistapa	
voi vaihdella historiallisen puiston luonteen ja 
arvojen erilaisuuden sekä nykyisen käytön vai-
kutuksesta. Myös päätös puiston kunnostami-
sesta	tai	hoidosta	pidättäytymiseen	on	toimenpi-
de,	joka	vaikuttaa	puistoon	ja	sen	tulevaisuuteen	
yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi restaurointi.
1  Puutarha 1992, Sinkkilä: Menneisyys ja tulevaisuus, s. 3.
2	 	The	Florence	Charter	1981:	Historic	Gardens.	2.	ja	11.	artikla;	

Jacques, 2005, s. 24.
3  Puutarha 1992, Sinkkilä: Historiallinen 

puutarha – menneisyyden suojeltava muistomerkki, s. 9.

Kuva 2. Kohdealueen ja sen lähiympäristön nimistö kartalla. 
Pohjakarttana kantakartta 1:5000 lokakuulta 2012. 
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.
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eesta löytyi arvokasta kuvamateriaalia Svenska 
litteratursällskapetin	 arkistosta.	 Kaikkia	 diplo-
mityön	kannalta	merkittäviä	valokuvia	ei	 lupa-	
ja	kustannussyistä	voitu	liittää	osaksi	selvitystä.	
Näihin	muutamiin	kuviin	 on	kuitenkin	viitattu	
tekstissä ja ne voidaan löytää tarpeen mukaan 
sitä	 kautta.	Käytetyn	kuva-	 ja	 karttamateriaalin	
lähde	on	mainittu	kuvatekstin	yhteydessä,	 ellei	
kuva ole tekijän oma.

Runsaasti aikalaiskuvauksia puistoista ja nii-
den vaiheista löytyi aikakaus- ja sanomalehdistä. 
Lehtiartikkeleita	 selattiin	 pääosin	 Brages	 pres-
sarkivissa ja kansalliskirjastossa. Julkisista veis-
toksista	 koottua	 tietoa	 tutkittiin	Helsingin	 kau-
pungin	 taidemuseossa.	Suunnitelmia	 ja	karttoja	
puistojen	historiaan	 liittyen	koottiin	muun	mu-
assa kaupunginarkistosta, Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston	 asemakaavaesittelystä	 ja	
rakennusviraston arkistosta, jossa osa aineistosta 
on arkiston ulkopuolista materiaalia ja projekti-
sihteeri Ritva Kyrklundin hallussa.
Hyvin	 merkittävässä	 roolissa	 etenkin	 yleis-

suunnitelman teon kannalta ovat olleet puhelin- 
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Kuva 3. Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen sijainti Helsingin Taka-Töölössä on 
korostettu kartasta oranssilla. Pohjalla on ote opaskartasta 1:20 000.
Pohjakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

kokeilu.dgn  11.12.2012 11:31:02

200 m0

Kunnostustoimenpiteiden yhteydessä toteu-
tettavat	 muutokset	 perustellaan,	 dokumentoi-
daan ja mieluiten myös julkaistaan.4 Jatkuvassa 
muutoksessa olevan puiston kunnostamisessa 
herää kysymys alkuperäisyydestä ja aitoudesta, 
autenttisuudesta.5

Koska puiston arkkitehtuuri muodostuu 
enimmäkseen kasvillisuudesta, jota aika ajoin 
tulee uusia, ovat aitouden ja alkuperäisyyden 
kysymykset vaikeita. Rakennuksien ja taide-
teosten	 kunnostamiseksi	 on	 kehitetty	 yleises-
ti	 hyväksyttyjä	 standardeja,	 mutta	 puistoilta	
nämä vielä – kansainvälisiä julistuksia lukuun 
ottamatta	–	puuttuvat.6

Puistoihin sovelletaan rakennussuojelun kä-
sitteitä,	 mutta	 ne	 eivät	 sovi	 tarkoitukseen	 täy-
dellisesti.7	Rakennussuojelussa	autenttisiksi	voi-
daan luokitella myös myöhemmissä vaiheissa 
tehdyt	aidot	 lisäykset,	mutta	alkuperäisen	osan	
korvaaminen kopiolla voi tuhota kohteen au-
tenttisuuden.8 Kasvillisuuden perusluonteeseen 
kuuluu	muuttuvuus,	 joten	 sen	 korvaamista	 sa-
malle paikalle samaa kantaa olevalla kasvilajilla 
ei	voida	pitää	puiston	alkuperäisyyttä	vähentä-
vänä tekijänä.9

Autenttisuus	 on	 historialliselle	 puistolle	 pe-
rusedellytys, sillä tieto, joka puiston vanhoihin 
aiheisiin ja materiaaleihin sisältyy, on keskeinen 
osa sen historiallista arvoa.10 Yhteistä rakennus-
ten ja puistojen kunnostamisen ja suojelun peri-
aatteissa	 on	 tietoon	 pohjaavien	 toimenpiteiden	
hyväksyminen,	 mutta	 olettamuksin	 tehtyjen	
kunnostusten	välttäminen.

Keskeisenä ohjenuorana historiallisten puis-
tojen kunnostuksessa on kunnioitus.11	 Valitta-
essa lähestymistapaa puiston kunnostukseen 
tulee pohtia onko puiston ulkoasun yhtenäisyys 
merkittävämpi	 tavoite	 kuin	 puiston	 luonteen	
tai	 toimintojen	 säilyttäminen.	Useimmiten	kun-
nostustyön yhteydessä puistoihin tuodaan joka 
tapauksessa	ajan	ja	suunnittelijan	näkemys	sekä	
tulkinta puistosta.

4  Suneson, 2000, s. 64–73.
5	 	Autenttisuus,	eng.	authenticity.	Oxford	English	Dictionary	

antaa sanalle authenticity muun muassa seuraavia määritelmiä: 
1. as being real, actual; reality, 2. as being in accordance with 
fact, as being true in substance, 3. as being what it professes in 
origin or authorship, as being genuine; genuineness.

6  Woudstra, 2005.
7  Puutarha 1992, Sinkkilä: Historiallinen 

puutarha	–	menneisyyden	suojeltava	muistomerkki,	s.	8.
8	 	Kairamo,	2006,	s.	10.
9  Puutarha 1992, Sinkkilä: Historiallinen 

puutarha	–	menneisyyden	suojeltava	muistomerkki,	s.	8.
10  Woudstra, 2005.
11  Woudstra, 2000, ss. 5–6.

Lähtökohtina	 suunnitteluperiaatteita	 mie-
tittäessä	 ovat	 kansainväliset	 asiakirjat,	 kuten	
ICOMOSin12 Venetsian julistus, Firenzen ju-
listus	 ja	 Naran	 dokumentti	 autenttisuudesta.13 
Lisäksi	 mainittakoon	 Euroopan	 neuvoston	
maisemayleissopimus.

Suomessa kaikkia historiallisia puistoja, kuten 
muitakin alueita, koskevat valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet,	 joiden	 yhtenä	 tavoitteena	
on	 turvata	 kulttuuriperinnön	 säilyminen	 aluei-
den	 käytön	 suunnittelussa.14 Puistoja voidaan 
suojella kaavoituksessa tai rakennusperinnön 
suojelua	 koskevan	 lain	menettelyllä,	mutta	 esi-

12  ICOMOS on UNESCOn alainen rakennusmuistomerkkien ja 
historiallisten alueiden neuvosto.

13  International Charter for the Conversation and Restoration of 
Monuments	and	Sites	(1964),	Historic	gardens	(1981),	Nara	
Document on Authenticity (1994).

14  Ympäristöministeriö, 2012.

merkiksi Helsingissä asemakaavalla suojeltuja 
puistoja on todella vähän.15

Muutos puistoissa on toisinaan hidasta ja 
ihmisten kokemukset puistoista usein lyhyitä 
suhteessa	 puistojen	 ikään.	 Kun	 hoito,	 käyttö	 ja	
kasvillisuuden	 luontaiset	muutokset	muuttavat	
puistoa, tulee ihmisen lyhyenä aikana kokemas-
ta puiston vaiheesta helposti vallitseva näkemys 
puiston luonteesta. Voidaan toki argumentoida 
puistojen	 olevan	 tärkeimpiä	 juuri	 käyttäjilleen,	
mutta	 historiallisten	 puistojen	 kohdalla	 on	 asi-
aa	 tarkasteltava	 laajemmin.	Käyttäjien	puistolle	
antamien henkilökohtaisten arvojen ja muistojen 
lisäksi puistolla on runsaasti myös muita arvo-
ja.16	Kun	käyttäjien	toiminta	on	sopeutunut	puis-
tossa ja ajankuvassa tapahtuneisiin muutoksiin, 
syntyy kunnostustilanteessa helposti ristiriitoja. 
15  Perälä et al.,	2008,	s.	8.
16  Jacques, 2000, ss. 21–24.
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Kuva 4. Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot (oranssilla) ovat osa Töölön länsirannan viheralueita 
(harmaalla), jotka antavat suurelle osalle Helsingin kantakaupungin länsirannasta vehreän 
ilmeen. Puistojen vihreä rantaviiva (katkoviiva) erottuu pitkälle Seurasaarenselällä ja näkyy 
laajoilta alueilta saavuttaessa kaupunkiin lännestä (keltaiset näkymälinjat).

merkitys.	 Puistojen	 säilyttäminen	 on	 jatkuvaa	
työtä, joka ei koskaan valmistu.19 Tämän työn 
kohdepuistot ovat historiallisia puistoja, jotka 
ovat	muuttuneet	ja	tarvitsevat	luonteenpiirteen-
sä	säilyttääkseen	erilaisia	toimenpiteitä.

kohdeaLueen esiTTeLy

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot sijaitsevat 
vierekkäin Helsingin 14. kaupunginosassa Taka-
Töölössä (ks. kuva 3). Taka-Töölö on lähinnä 
asuntokaupunginosa,	 joka	 on	 rakennettu	 suh-
teellisen yhtenäisenä kokonaisuutena 1920- ja 
1930-luvuilla.20 Myös selvityksen kohdepuistot 
rakennettiin	 pääosin	 1930-luvulla.	 Topeliuksen	
puisto	oli	kaavoitettu	viheralueeksi	vuonna	1906.	
Asuinkortteleiksi	kaavoitettu	Sibeliuksen	puisto	
merkittiin	viheralueeksi	asemakaavamuutoksel-
la vuonna 1916, jolloin puistojen suunniteltiin 
muodostavan yhdessä suuren viheralueen.

Puistot ovat osa Töölön läntisten ranta-aluei-
den viheralueiden sarjaa ja niiden läntinen julki-
sivu	on	osa	kaupungin	vehreää	rantavyöhykettä	
(ks. kuva 4). Puistot ovat yhteiseltä pinta-alaltaan 
Taka-Töölön ja koko kantakaupungin alueen laa-
jimpia viheralueita (ks. liite 2). Topeliuksen puis-
to on pinta-alaltaan noin 3,1 ha ja Sibeliuksen 
puisto noin 9,7 ha.

Puistot sijaitsevat Taka-Töölön entisellä hu-
vila-alueella ja ovat Helsingin kaupungin omis-
tuksessa. Puistoja rajaavat kadut joka sivulla ja 
lisäksi puistoalueen halkaisevat vuoden 1929 ase-
makaavan mukaisesti Välskärin- ja Mechelinin-
kadut, joista Mechelininkatu on eräs Helsingin 
pääkaduista. Puistotilaa reunustavat kerrostalot 
läntistä Humallahteen rajautuvaa reunaa lukuun 
ottamatta.	Suuri	osa	puistojen	ympärillä	olevista	
rakennuksista on arvokkaita ja suojeltuja.

Topeliuksen puisto edustaa aikansa suunnit-
teluihanteita ja muotokieltä ja on sommitelmal-
taan hyvin säilynyt. Puisto on liki suorakaiteen 
muotoinen alue, jonka etelä- ja pohjoispäissä 
kohoavat	 mäet.	 Mäkien	 laelle	 on	 sijoitettu	 ete-
lään Töölön kirkko ja pohjoiseen Töölön kirjasto. 
Puistosommitelmassa	on	havaittavissa	eräänlai-
nen kahden julkisen rakennuksen välinen kes-
kustelu. Puistolla onkin tärkeä rooli näiden ra-
kennusten	vaikuttavuudelle	kaupunkitilassa	(ks.	
kuva 102 sivulla 76).
Puiston	 eteläinen	 osa	 on	 rakennettu	 arkki-

tehtoniseen tyyliin ja pohjoisin osa vapaamuo-

19  Puutarha 1992, Hemgård: Historiallisen puiston restaurointi, 
ss. 23–24.

20	 	Lindh,	2002,	ss.	9–12;	Telén,	2002,	s.	7.
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nauttia	 puistoistamme	 on	 meidän	 muistettava	
myös	 tulevien	 sukupolvien	 oikeus	 nauttia	 sa-
masta edusta.17 ICOMOSin Venetsian julistuk-
sessa todetaan:

”It is our duty to hand them [historic monu-
ments and sites] on in the full richness of their 
authenticity.”18

Hoitotoimien ja kustannusten tarpeellisuuden 
tunnustamiseksi	 olisi	 tärkeää	 herättää	 kiinnos-
tusta kunnostuksia kohtaan ja pyrkiä hälventä-
mään ristiriitoja.

Historialliset puistot säilyvät niille ominaisten 
luonteenpiirteiden	 jatkuvuudessa.	 Jotta	 histori-
allisen	puiston	voisi	 säilyttää,	 tulee	pystyä	ym-
märtämään luonnollisen jatkuvan muutoksen 
17  Puutarha 1992, Sinkkilä: Menneisyys ja tulevaisuus, s. 3.
18  The Venice Charter, 1964.

Niitä	voi	syntyä	myös,	jos	puistoon	on	kehittynyt	
esimerkiksi	luontoarvoja,	jotka	asettuvat	puiston	
historiallisten arvojen kanssa vastakkain.
Merkittävä	tekijä	historiallisten	puistojen	kun-

nostuksessa ovat nykyajan vaatimat muutokset 
puistojen käytössä ja varustelussa. Ne voidaan 
pyrkiä	sovittamaan	puistoon	niin,	että	vain	har-
jaantunut	silmä	erottaa	ne	lisäyksiksi	tai	mahdol-
lisesti	myös	toteuttaa	alkuperäisin	rakennusme-
netelmin ja materiaalein. Toinen vaihtoehto on 
tuoda selvästi esiin uuden ja vanhan ero. Kaikkia 
uudistuksia ei myöskään tarvitse tuoda jokai-
seen	puistoon,	mutta	esimerkiksi	valaistus	koe-
taan Suomen puistoissa turvallisuuden ja viihty-
vyyden	vuoksi	välttämättömyydeksi.
Puistojen	säilyttämiseksi	vaadittava	työmäärä	

ja	 sitä	 kautta	kustannukset	 ovat	 suuria.	 Puistot	
on	kuitenkin	rakennettu	pysyviksi	osiksi	ympä-
ristöämme,	 mikä	 tarkoittaa,	 että	 saadessamme	
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toiseen	 tyyliin	 (ks.	 liite	 1).	 Pohjoisosa	 liittyy	
tyyliltään ja käytäväverkostoltaan Sibeliuksen 
puistoon. Topeliuksenkadulle päin puiston ja 
kadun lehmusrivit muodostavat visuaalisesti 
voimakkaan	puistotilan	 rajan,	mutta	kadun	ää-
net kuuluvat puistoon. Topeliuksenkatu on alu-
eellinen kokoojakatu ja sitä pitkin kulkee useita 
bussilinjoja. Sibeliuksenkatu jakaa puiston sen 
keskivaiheilla kahteen osaan. Puistokäytävien 
linjojen	 katkeaminen	 sekä	 suojatien	 puuttumi-
nen kadun keskivaiheilta korostavat Sibeliuksen-
kadun	erottavaa	vaikutusta.	Leimallista	puistolle	
on sen monipuolinen kasvilajisto, leikatut pensa-
saidat ja puut, aksiaalinen sommitelma ja laajat 
leikkialueet puiston keskiosissa (ks. kuvat 5 ja 6).

Sibeliuksen puisto on yksi Töölön suosituim-
mista ja arvokkaimpana pidetyistä viheralueista. 
Asukkaat	 kokevat	 sen	 Töölön	 kulttuurihistori-
allisesti, kaupunkikuvallisesti ja luonnonarvoil-
taan	 merkittävimmäksi	 puistoksi.21 Sibeliuksen 
puisto on maisemallisesti tärkeä viheralue, jonka 
arvot	pohjautuvat	vahvasti	topografiaan	ja	puus-
toon. Avokalliot, koivikot, männikköiset mäet ja 
vanhan huvila-alueen merkit, kuten käytävät, ki-
vijalat ja kasvillisuus luovat Sibeliuksen puistolle 
sen	kansallisromanttiseksikin	tulkitun	luonteen.	
Historian kerrokset ja huvilaperinne näkyvät sel-
keimmin puistoalueella säilyneen Pauligin huvi-
lan	 ympäristössä.	 Puiston	 merkittävyyttä	 lisää	
vuonna	 1967	 puistoon	 sijoitettu	 Sibelius-monu-
mentti,	 jota	 vuosittain	 arviolta	 puoli	 miljoonaa	
ihmistä käy katsomassa22	(ks.	kuvat	8	ja	9).
Eva-Lisa	 Telén	 mainitsee	 puistot	 tärkeinä	 ja	

kunnostettavina	 kohteina	 vuonna	 2002	 tehdys-
sä Töölön viheraluesuunnitelmassa. Kymmenen 
vuotta	myöhemmin	 puistot	 ovat	 edelleen	 kun-
nostuksen tarpeessa. Puistojen kasvillisuuden 
monimuotoisuus ja tilarakenteen selkeys ovat 
vähentyneet ajan saatossa. Tasa-ikäisen puuston 
elinaika	on	päättymässä	 ja	 toimenpiteitä	vaadi-
taan	 pian,	 jotta	 vältytään	 laajojen	 puuttomien	
alueiden syntymiseltä.
Puistoista	 on	 vuosien	 saatossa	 lohkottu	 osia	

eri	 käyttötarkoituksiin.	 Parhaillaan	 suunnitellut	
Mechelininkadun pyörätiet ja Töölön kirjaston 
peruskorjaus	 tulevat	 toteutuessaan	 aiheutta-
maan muutoksia puistoihin.

Kadut katkaisevat voimakkaasti puistotiloja. 
Vaikka jalankulkumahdollisuus pääosin jatkuu-
kin kadun toisella puolella, suojatie useimmi-
ten	puuttuu.	Merikannontie	 on	 selkeä	kulkues-
te,	 mutta	 Toivo	 Kuulan	 puiston	 pohjoinen	 osa	
21	 	Telén,	2002,	ss.	9–11.
22	 	Telén,	2002,	s.	100.

Kuva 6. Topeliuksen eteläosan leikattuja pensaita osana 
aksiaalista sommitelmaa. Puistotilan reunoille on istutettiin 
vuonna 1936 runsaasti eri kasvilajeja.

Kuva 7. Maisemarakennekarttaan on merkitty selänteet, 
laaksomaiset ja alavat tilat, ranta-alueet, täyttömaat ja rakennetut 
alueet. Lisäksi on nostettu esiin kaupunkitilassa orientoitumista 
helpottavia kohteita puistoalueella ja sen reunoilla. Puistot 
asettuvat rakennetun alueen syliin avautuen kohti Humallahtea.
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Kuva 5. Topeliuksen puiston pohjoisosan puuryhmien väleistä 
avautuu useita puiston sisäisiä näkymiä. Taustalla kulkeva 
Topeliuksenkatu ei juuri näy puistomaisemassa. Kuva MAW.
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Kuva 10. Puistoalueen ja Humallahden rannan topografia on esitetty metrin korkeuseroin eri väreillä. Korkein 
kohta sijoittuu Töölön kirkon mäelle ja alavinta on Humallahden rannalla. Topeliuksen puisto on enimmäkseen 
melko tasaista, mutta Sibeliuksen puistossa korkeuserot vaihtelevat. Kuvasta on havaittavaissa myös sadevesien 
kerääntyminen 1930-luvulla täytettyn poukaman alueelle (kellanvihreä alue puiston keskiosassa) ennen niiden 
valumista kohti rantaa. Puistojen perustamisvaiheessa ja vielä 1950-luvulla on maastoa tasoitettu ja täytetty 
kosteiden paikkojen vähentämiseksi.
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Kuva 9. Sibeliuksen puisto tuli 1930-luvulla tunnetuksi tiheästä 
koivikostaan, joka harventumisestaan huolimatta on yhä 
merkittävä osa puiston maisemaa.

Kuva 8. Sibeliuksen puiston huvilaperinteen vaikutus näkyy 
kasvilajistossa ja puiston rakenteissa. Taustalla Pauligin huvila ja 
Kesäkadun asuinkerrostalot.

ei visuaalisesti erotu Sibeliuksen puistosta (ks. 
kuva 2). Näkymät Humallahdelle vievät helposti 
Merikannontietä	kävelevän	huomion	 jättäen	Si-
beliuksen puiston syrjäiseen asemaan.

Kohdealueen maiseman yleispiirteet

Sibeliuksen	 ja	Topeliuksen	puistot	 sijoittuvat	
osaksi	selännettä,	joka	jatkuu	Suomenlinnan	saa-
rilta Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Korkea-
vuoren	kautta	Töölöön.	Selänne	jakaa	maiseman	
Sibeliuksen puiston itäosan kohdalla itäiseen ja 
läntiseen osaan. Lännessä sijaitsevat ranta-alueet 
täyttömaineen	 ja	 idässä	 Töölön	 laaksoalueita.	
Puistojen kohdalla selänteessä on painauma. 
Maisematila	 avautuu	 kohti	 länttä	 ja	Humallah-
tea, mitä korostaa kerrostalojen muodostama sel-
keä tausta puiston muilla reunoilla (ks. kuva 7).

Puistojen maisemassa kuin myös koko kau-
punginosan	 mittakaavassa	 merkittäväksi	 maa-
merkiksi voidaan lukea Töölön kirkko. Tunnis-
tettavia	 ja	 orientoitumista	 helpottavia	 kohteita	
ovat	myös	Töölön	kirjasto,	Sibelius-monumentti,	
Ilmatar ja sotka -veistos, Pauligin huvila ja sen 
kahvilaksi	 muutettu	 nuottahuone	 (sjöbodan),	
Topeliuksen puiston muotopuutarhaosion istu-
tukset, sekä alueen useat sairaalarakennukset. 
Kaduilla liikkujalle Sibeliuksen ja Topeliuksen 
puistot toimivat sijaintia ja orientoitumista hel-
pottavina	kohteina.

Topeliuksen puisto on enimmäkseen melko 
tasainen,	 mutta	 sen	 etelä-	 ja	 pohjoispäissä	 on	
suuriakin korkeuseroja. Eteläinen Töölön kirkol-
le kohoava mäki nousee noin +20,3 metriä me-
renpinnan yläpuolelle (m mpy) ja kirjaston mäki 
noin +12 m mpy. Pääosin maaston korkeus Tope-
liuksen	puistossa	on	noin	+7,5–8	m	mpy.	Kirkolle	
kohoavaa	rinnettä	on	tasoitettu	ja	rinteen	puoli-
väliin rakennetulle puistokäytävälle johtavat 
luonnonkiviset portaat. Kirjaston ympäristössä 
maastoa on terassoitu tukimuurein ja kirjaston 
sisäänkäynnille vievät portaat sekä luiska (ks. 
kuva 10).

Sibeliuksen puistossa on runsaasti kumpu-
ja ja mäkiä. Kokonaisuutena maasto nousee 
kohti puiston korkeimmalle kohdalle (noin 
+13	m	mpy.)	sijoitettua	Ilmatar	ja	sotka	-veistos-
ta sekä Mechelinin- ja Sibeliuksenkadun risteys-
tä (noin +12 m mpy.). Näiden väliin jää hieman 
matalampi näköalapaikka (+11,3 m mpy.). Koko 
puistoalueen matalimmat kohdat ovat länsio-
sissa, missä maasto nousee vain noin 2 metriä 
merenpinnan yläpuolelle. Pohjois- ja eteläpäässä 
olevat	mäet	valuttavat	sadevedet	puiston	mata-
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limmille kohdille, joissa vesi jää aika ajoin nur-
mikoille sekä puistokäytäville seisomaan.

Puistoalueen kallioperä on enimmäkseen 
amfiboliittiä,	 jossa	 kulkee	 puistojen	 keskiosissa	
luode-kaakkosuuntainen	 graniittijuoni.	 Tope-
liuksen	puiston	pohjoisosa	on	granodioriittia	(ks.	
kuva 11).23 Puistojen kallioperän emäksisillä ki-
vilajeilla,	 kuten	 amfiboliitillä	 on	 kasvillisuuden	
kannalta edullinen ravinnevaikutus, joten alu-
eella viihtyy vaativampiakin kasvilajeja.24

Puistojen maaperä on suurimmaksi osaksi 
avokallioiden	 täplittämää	 kitkamaata.	 Poikke-
uksena	ovat	 täyttömaa-alueet	puiston	 länsiosis-
sa (ks. kuva 12).25 Puistojen rakentamisen aikaan 
maastoa	tasoitettiin	ja	täytettiin,	joten	maaperän	
todellisesta laadusta ei ole tarkkaa tietoa. Puis-
toissa on kuitenkin enimmäkseen suotuisat olot 
kasvillisuudelle. Etenkin Sibeliuksen puiston 
länsiosat ovat otollisia alueita Suomen oloissa 
harvinaisemmallekin kasvillisuudelle.

Kasvilajisto puistoissa on hyvin monipuolista. 
Kallioalueilla	on	 erikoistunutta	kasvillisuutta	 ja	
paikoitellen puistoissa on myös kosteita paikko-
ja, joilla kaikki yleisimmät puistojen kasvit eivät 
viihdy. Topeliuksen puistossa yleisimpiä ovat 
Acer-, Picea- ja Betula-sukuiset puut. Sibeliuk-
sen puistossa vastaavasti Betula, Acer ja Pinus. 
Sibeliuksen	 puiston	 täyttömaa-alueelle	 Humal-
lahden	 rannalle	 on	 istutettu	Helsingin	puistoil-
le harvinaisempaa kasvilajistoa kuten euroo-
panpyökki (Fagus sylvatica) ja pikkulehtikatsura 
(Cercidiphyllum japonicum). Puistojen puulajeista 
on	 esitetty	 Helsingin	 kaupungin	 puurekisterin	
luettelot	 puistokohtaisesti	 liitteessä	 5.	 Luettelot	
ovat	 kuitenkin	 päivittämättömiä	 ja	 esimerkik-
si vuonna 2007 Topeliuksen puistosta poistetut 
poppelit26	 ovat	 yhä	 osana	 luetteloa.	 Poppelien	
poistaminen	muutti	Topeliuksen	puiston	puula-
jisuhteita	huomattavasti.

23  GTK, 2013.
24	 	Rautamäki,	1989,	s.	17.
25  KMO, 2012.
26  HS 1.12.2007, Topeliuksen puiston kartiopoppelit kaadetaan.

Kuva 12 yllä: Maaperäkartta puistojen alueelta. Kitkamaa-
alueilla maakerroksen paksuus on yli metrin, kun taas savi- ja 
täyttöalueilla 1–3 metriä. Kallioisilla alueilla maakerros on alle 
metrin paksuinen.
Tiedot: KMO, 2012.

Kuva 11 oikealla: Kallioperäkartta puistojen alueelta.
Tiedot: GTK, 2013.
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Kohdealueen suojelutilanne

Puistot ovat paikallisesti ja valtakunnallises-
ti	 merkittäviä,	 mutta	 niiden	 suojelutilanne	 on	
alueen rakennuskantaa heikompi. Topeliuksen 
puisto sekä Töölön kirkko ja kirjasto ovat osa 
Museoviraston	 luokittelemaa	 Taka-Töölön	 ker-
rostaloalueen	valtakunnallisesti	merkittävää	 ra-
kennettua	 kulttuuriympäristöä.27 Töölön kirkko 
on	 lisäksi	 suojeltu	vuoden	1980	 asemakaavassa	
ja kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla vuonna 2004. 
Sibeliuksen puistossa sijaitseva Pauligin huvila 
ja	 puistoalueella	 vielä	 1980-luvun	 alussa	 sijain-
nut päiväkoti Päiväpirtin vanha huvilarakennus 
ovat suojelukaavalla suojeltuja.

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistoja ei ole suo-
jeltu	asemakaavassa,	mutta	yleiskaavassa	ne	on	
mainittu	 merkittävinä	 kohteina.	 Topeliuksen	
puisto on kuitenkin yksi Helsingin kaupungin 
rakennusviraston	 luokittelemista	 arvoympäris-
töistä. Sibeliuksen puiston osalta arvoympäris-
töstatuksen	käsittely	on	käynnistynyt.

Kohdealueen suunnittelutilanne

Helsingin Yleiskaavassa 2002 Sibeliuksen ja 
Topeliuksen	puistot	on	merkitty	kaupunkipuis-
toiksi,	 jotka	ovat	kulttuurihistoriallisesti,	 raken-
nustaiteellisesti	 ja	 maisemakulttuurin	 kannalta	
merkittäviä.	Niitä	tulee	yleiskaavan	mukaan	ke-
hittää	alueiden	arvot	ja	ominaisuudet	säilyttäen	
(ks. kuva 14).

Topeliuksen puistossa ja Sibeliuksen puiston 
itäosassa	on	voimassa	21.8.1980	vahvistettu	ase-
makaava	 (kaavanumero	 8044).	 Puistot	 on	 ase-
makaavassa	 merkitty	 puistoalueeksi	 (P).	 Sibe-
liuksen puiston länsipuolta koskee asemakaava 
(kaavanumero	9133),	 joka	on	vahvistettu	ympä-
ristöministeriössä	6.8.1986.	Sibeliuksen	puisto	on	
merkitty	asemakaavassa	puistoksi	 (VP).	Töölön	
kirjaston alueella on voimassa 24.9.1963 vahvis-
tettu	 asemakaava	 (kaavanumero	 5260).	 Töölön	
kirjaston	tontti	(Yok)	sijaitsee	puistoalueella	(P).	
(Ks. kuva 13).
Osa	puistoon	miellettävästä	alueesta	on	Töö-

lön kirkon kaava-alueella (kaavanumero 12059). 
Asemakaava on tullut voimaan 6.7.2012. Kirkolta 
kohti Topeliuksen puistoa laskeutuva kallioinen 
alue	 on	 asemakaavassa	 merkitty	 istutettavaksi	
alueen osaksi, jonka kunnostustöiden tulee pe-
rustua historialliseen selvitykseen ja sen pohjalta 
laadittuun	kunnostussuunnitelmaan.
27  Museovirasto, 2009a.

ajantasakaava.dgn  2.11.2012 14:20:54

Kuva 13. Ajantasa-asemakaavassa Topeliuksen puistoon 
on merkitty ohjeellisina kaksi suorakulmaista aluetta 
leikkikentiksi (ul) ja Topeliuksen- ja Sibeliuksenkadun puurivit. 
Sibeliuksen puiston pohjoisosan leikkipaikka on merkitty 
leikkikentäksi (vk). Asemakaavassa osa puistoalueesta on 
varattu kirjaston ajoneuvoliikenteelle (l) kirjaston pohjois- ja 
itäpuolilla. Välskärinkatu on merkitty yleiselle jalankululle ja 
polkupyöräilylle varatuksi alueeksi. Pauligin huvila on merkitty 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
kohteeksi (sr-1) sekä rakennusalana, jolle saa sijoittaa kerho- 
ja kokoontumistiloja (ylk). Huvilalle vievä reitti on erotettu 
puistoalueen osaksi, jolla huoltoajo on sallittu (h). Huoltoajo on 
sallittu myös puiston luoteisosan tunneliin.
© Kaupunkimittausosasto, Helsinki. 2.11.2012.

Kuva 14. Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot (ympyröity) ovat 
Helsingin yleiskaavassa 2002 merkittäviä kaupunkipuistoja. 
Sibeliuksen puiston läntisen osan ali on merkitty Mechelininkadun 
ja Paciuksenkadun välinen pääliikenneverkon maanalainen osuus 
(maanalainen yleiskaava). Läheiseen Rajasaareen on suunniteltu 
julkisten palveluiden korttelia (vaaleanpunaisella), jonka 
rakentaminen muuttaa Sibeliuksen puistosta avautuvia näkymiä. 
KSV.
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Töölön kaupunginosien alueelle on vuonna 
2002 tehty Töölön viheraluesuunnitelma 2003–
2012,	joka	linjaa	puistojen	ja	metsien	kehittämis-
tä sekä hoidon laatutasoa. Se on tällä hetkellä 
tuorein	 suunnitelma,	 jossa	 on	 esitetty	 Töölön	
puistoalueiden	 tavoitteita.	 Suunnitelmassa	 suo-
sitellaan Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen 
kasvillisuuden inventointia ja kuntokartoitus-
ta	 sekä	 hoito-	 ja	 kehittämissuunnitelman	 laati-
mista. Työssä korostetaan Topeliuksen puiston 
arvoa	 ja	 kunnostuksen	 tärkeyttä.	 Sibeliuksen	
puiston osalta esitetään tarkennuksia puiston 
hoitoon ja painotetaan puuston uudistamissuun-
nitelman	tärkeyttä.

Puistot sijaitsevat kantakaupungin pyörä-
teiden tavoiteverkkosuunnitelman alueella. 
Puistojen	 kohdalla	 on	 suunnitteilla	 sekä	 Tope-
liuksenkadun	 että	 Mechelininkadun	 pyörätie-
yhteyksien parantaminen. Mechelininkadun 
pyöräteiden liikennesuunnitelmat valmistuivat 
diplomityönteon	 aikana,	 mutta	 ne	 palautettiin	
suunnitteluun.	Topeliuksenkadun	pyörätien	 lii-
kennesuunnittelu	 on	 aloitettu.	 Topeliuksenka-
dulla	suunnitellaan	aloitettavan	myös	raitiovau-
nuliikennettä	vuonna	2016.

Töölön kirkon uudisrakentamisessa kirkon 
yhteyteen	on	suunnitteilla	kaksi	uudisrakennus-
ta: kirkkoherranvirasto sekä lasten- ja nuorten 
kerhotalo.28	Töölön	kirjaston	suunnitteilla	olevan	
perusparannuksen yhteydessä otetaan kantaa 
myös Topeliuksen puiston pohjoisosassa sijait-
sevan kirjaston pihajärjestelyihin.

Puistojen alueella ei ole voimassa aluesuun-
nitelmaa,	 mutta	 Helsingin	 rakennusvirastossa	
aloitetaan Töölön aluesuunnitelman tekeminen 
vuonna 2013 kuntokartoituksella, jota seuraavat 
vuonna 2014 tehtävät hankeohjelmat.

28  Paavilainen, 12.10.2012.

Työn rakenne

Koska	diplomityön	tavoitteena	on	antaa	kuva	
puistojen	 historiasta	 ja	 esittää	 yleissuunnitelma	
puistojen alueelle, jakautuu työ kahteen osaan: 
historiaselvitykseen ja yleissuunnitelmaan.

Johdannossa esitellyn kohdealueen historia-
selvitys	aloitetaan	alueen	maankäyttöä	ja	asema-
kaavahistoriaa	esittelevällä	kappaleella,	jossa	on	
esitelty lyhyesti alueen vaiheita huvila-alueena, 
kunnes	 se	 kaavoitettiin	 puistoiksi.	 Työssä	 on	
esitelty	myös	 asemakaavoituksen	 taustoja,	 jotta	
ymmärretään puistojen asemakaavallinen arvo 
ja merkitys ympäristössään.
Kaavoittamisen	 jälkeen	 perehdytään	 puisto-

jen	 suunnitteluun	 ja	 rakentamiseen,	 jotta	 saa-
daan selville puistojen valmistumisajankohdan 
tila	 sekä	 suunnittelun	 tavoitteet.	Tätä	 tilannetta	
verrataan	 nykytilaan	 puistojen	 säilyneisyyttä	
käsittelevässä	kappaleessa,	jossa	esitellään	myös	
puistoissa tapahtuneet muutokset. Näin saadaan 
selville puistojen säilyneet ja kadonneet piirteet 
sekä ajalliset kerrostumat ja alkuperäisyys.
Säilyneisyyden	 ja	 historiatiedon	 kautta	 on	

määritelty Sibeliuksen ja Topeliuksen puistoille 
niiden	merkittävät	arvot	ja	ominaispiirteet,	jotka	
esitellään	osiossa	puistojen	arvottaminen.	Ne	toi-
mivat ohjenuorana yleissuunnitelmalle.

Työn toisessa osassa eli yleissuunnitelmassa 
esitetään suunnitelma puistojen historiaosiossa 
havaittujen	 arvojen	 ja	 ominaispiirteiden	 säilyt-
tämiseksi. Yleissuunnitelmassa alue jaetaan kol-
meen osaan, niiden eri luonteiden ja siten tarvit-
tavien toimenpiteiden vuoksi.
Työn	loppuun	on	koottu	liiteosio,	joka	täyden-

tää	historiaselvitystä.	Liitteeksi	on	valittu	lähtö-
aineistoa,	joista	on	katsottu	olevan	hyötyä	puis-
tojen	tarkemmassa	suunnittelussa.



Puistojen maankäyttö- ja 
asemakaavahistoria
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PuisTOJEn maanKäyTTö- Ja asEmaKaavahisTOria

Kuva 15. Ote Töölöä koskevasta C. P. Hagströmin tekemästä kartasta kaupungin 
tiluksista vuosilta 1776–1777. Topeliuksen ja Sibeliuksen puistot rakennettiin kartassa 
Hummel Wikeniksi nimetyn lahden rantamille. Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen 
nykyiset kaavarajat on piirretty kartalle mahdollisimman oikeaan kohtaan harmailla 
viivoilla. Suunnilleen Sibeliuksen puiston länsiosan paikkeille on merkitty kalliolla 
kasvavaa kuusimetsää (något Granskog). Muilta osin alueella on merkitty kasvavan 
kuusi-, mänty- sekä koivumetsää ja Taivallahdelle (Edes Wiken) päin mentäessä myös 
lepikkoa. Muutamaa kalliota  on kuvattu sanalla ”Slätt” tarkoittaen todennäköisesti 
jonkinlaista aukeaa kalliota, lähinnä kai vähäpuustoista kalliomaata.
KA, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, B7 Helsinki: 31/8–14 Töölö.

TööLön kyLä osaksi pääkaupunkia

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot sijaitsevat 
entisen Töölön maalaiskylän alueella. Nimellä 
Töölö	 kutsuttava	 alue	 käsitti	 ennen	 Helsingin	
kaupungin perustamista nykyiseen pinta-alaan-
sa	verrattuna	noin	nelinkertaisen	alueen	–	likipi-
täen koko nykyisen kantakaupungin alueen.29

Kun	Helsingin	 kaupunki	 siirrettiin	 Vantaan-
joen suulta Vironniemeen, koko vanhan Töölön 
kylän	maat	liitettiin	lahjoituksena	Helsingin	kau-
punkiin laidunmaaksi vuonna 1643. Myös alu-
een metsiä ja viljelymahdollisuuksia hyödynnet-
tiin.	 Vähitellen	 Töölöksi	 kutsuttu	 alue	 supistui	
käsittämään	alkuperäistä	huomattavasti	pienem-
män alueen.30

Helsingin	 tulevaisuus	muuttui	 vuonna	 1812,	
kun siitä tuli tuoreen suuriruhtinaskunnan pää-
kaupunki. Tämän seurauksena myös Töölön 
maalaismaisema	 tuli	 muuttumaan.	 Helsingin	
uudelleenrakentamiskomitea	 teki	 vuonna	 1820	
maistraatille	 aloitteen	 kaupungin	 laita-alueiden	
hyödyntämisestä kaupungin alueen kassan 
täyttymistä	ja	alueen	siistimistä	ajatellen.	Maist-
raatti	hyväksyi	Töölöstä	vuokrattaviksi	alueiksi	
viljelyyn huonommin soveltuvat osat. Nämä si-
jaitsivat työn kohdealueen paikkeilla nykyisen 
Mannerheimintien länsipuolella ja nykyisen Si-
beliuksenkadun pohjoispuolella kaupungin sil-
loiseen pohjoisrajaan eli Meilahden tilan maihin 
asti.31 (Ks. kuva 15).

Taka-Töölön huvila-alue

Töölön	tontteja	alettiin	vuokrata	1820-luvulla.	
Erään	tontin	vuokralainen,	Otto	Wilhelm	Furuh-
jelm,	 laajensi	 alueitaan	 runsaasti	 ja	 rakennutti	
vuosina	1822–1838	huvilan	 ja	 laajan	puutarhan.	
Puutarha ei kuitenkaan valmistunut kokonai-
suudessaan.32 Furuhjelmin tontin järjestelyistä 
29	 	Tuomi,	1988,	ss.	5–6.	Helsingin	kaupungin	perustamisen	

aikoihin 1550-luvulla kylässä asui kuusi verotalonpoikaa, 
jotka 1500-luvun lopulla veronmaksukyvyttöminä menettivät 
maansa kruunun haltuun. Maat siirtyivät edelleen palkintoina 
ansioituneiden	kruunun	alamaisten	hallintaan.	Tuomi,	1988,	
ss. 12–13

30	 	Tuomi,	1988,	s.	13.
31	 	Korvenmaa,	1982,	ss.	68–72.
32	 	Korvenmaa,	1982,	ss.	68–72.	Furuhjelmin	puutarhaa	

voidaan sommitelmaltaan verrata Espoon Träskändan 
puutarhaan,	jota	on	ennen	pidetty	ainoana	1800-luvun	alun	
säteittäissommitelmapuistona Helsingin läheisyydessä. 
(Korvenmaa,	1982,	ss.	68–72.)	Furuhjelmin	saavutuksista	on	
kerrottu	tarkemmin	Helsingin	kaupunginmuseon	vuoden	1982	
vuosikirjassa Narinkka, jossa Pekka Korvenmaa esittelee alueen 
historiaa ja Furuhjelmin henkilöhistoriaa. Laaja huvilatontti 
vuokrattiin edelleen muutamia kertoja, kunnes Furuhjelmin 
aikanaan	saama	vuokraoikeus	päättyi	vuonna	1872.
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Kuva 16 ylhäällä vasemmalla. Ote Simon Grönlundin laatimasta 
kartasta Helsingin kaupungin maista vuodelta 1830. Karttaan 
on hahmoteltu Furuhjelmin puutarha tonteille 8 ja 9. Alueet D 
ja E Furuhjelm vuokrasi itselleen vuonna 1931. Harmaat viivat 
kuvaavat Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen kaavarajoja. 
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, karttarekisteri, arkisto270, 
tunnus 22.

1830-luvulta	 on	 viitteitä	 nykyisten	 Sibeliuksen	
ja Topeliuksen puistojen alueella. Ranskalaisista 
1600-luvun muotopuutarhoista innoitusta saa-
neen puutarhan keskeinen käytävälinja on säi-
lynyt osana Sibeliuksen ja Topeliuksen puistoja 
(ks. kuvat 16 ja 17).
Vuosina	 1841–1843	 kaupungininsinööri	

C.	W.	Gyldén	laati	vuokra-alueiden	jakosuunni-
telman, jonka mukaan muun muassa nykyisen 
Taka-Töölön	 maat	 jaettiin	 vuokrattaviin	 ”hu-
vilatontteihin”.	 Tontteja	 kutsuttiin	 tuolloin	 vil-
loiksi,	joista	osa	oli	tarkoitettu	asunnoiksi	ja	osa	
talouskäyttöön.	Töölön	villoissa	 asui	 enimmäk-
seen	työväkeä,	mutta	Sibeliuksen	ja	Topeliuksen	
puistojen alue muodostui varakkaan väen huvi-
la-alueeksi (ks. kuva 17).33

Furuhjelmin laajalle vuokra-alueelle rakennet-
tiin	1840-luvun	alussa	komea	Kinnekullen34 hu-
vila, jonka puutarha tuli myöhemmin muodosta-
maan pohjan Sibeliuksen puiston itäiselle osalle 
(ks.	kuva	18).	Humallahden	rantaan	nykyisen	Si-
beliuksen	puiston	 länsiosiin	oli	 rakennettu	vaa-
timattomammat	Nedra	 ja	Öfra	Hummelvik	 (ks.	
kuva 17).35	 Ne	 olivat	 1870-luvun	 alussa	 raken-
nettujen	Miramarin	 ja	Humlevikin36 huviloiden 
edeltäjät. Miramariin ja Humlevikiin rakennet-

33  Lindh, 2002, ss. 30–31.
34  Mainitaan lähteissä toisinaan virheellisesti nimellä Kinnekulla.
35	 	Korvenmaa,	1982,	ss.	78–80,	86;	HKMKA	XXVI301a,	

Liewendahl. Helsingin kaupunginmuseolla säilytettävissä 
litografioissa näkyy Humallahden rakennettu rantaviiva 
puuriveineen sekä pihajärjestelyjä kivimuureineen ja aitoineen. 
Litografioissa rakennusten nimenä on Hummelvik, ei 
Humlevik.

36  Mainitaan lähteissä toisinaan virheellisesti nimellä Hummelvik.

Kuva 17. Ote C. W. Gyldénin vuokra-alueiden jakosuunnitelmasta 
vuosilta 1841–1843. Tonteille 55, 56 ja 57 rakennettiin noin sata 
vuotta myöhemmin Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot. Kartassa 
näkyvät Furuhjelmin puutarhan toteutuneet osat ja puuriveillä 
rajattu reitti, joka kulkee yhä puistojen halki. Sen päässä ovat Öfre
 ja Nedra Humlevikin rakennukset (ympyröity). KA, Maanmittaus-
hallituksen uudistusarkisto, B7 Helsinki: 31/19–27 Töölö.

Kuva 18. G. Reuterin laatima kartta Edetin, Rosavillan 
ja Kammion huvila-tonteista vuodelta 1872. Sibeliuksen 
puiston itäosan alueelle on rakennettu huvila Kinnekulle 
(ympyröity). Puistojen nykyiset kaavarajat on piirretty kartalle 
mahdollisimman oikeaan kohtaan harmailla viivoilla.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, karttarekisteri, arkisto 270, 
tunnus 28.
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tiin viihtyisät puutarhat, jotka tulivat muodos-
tamaan pohjan Sibeliuksen puiston länsiosalle.37

Sibeliuksen puistossa on yhä jäljellä Pauligin 
huvilana	 nykyisin	 tunnettu	 huvila	 Humlevik.	
Huvilan puutarha on vähitellen katoamassa, 
mutta	sen	piirteet	ovat	yhä	selvästi	havaittavissa.	
Huviloista Miramar ja Kinnekulle on Sibeliuk-
sen puistossa jäljellä vain muistumia esimerkiksi 
käytävälinjoissa.

Päiväkotina toimiva entinen huvila Bråval-
la38 oli myös alkujaan osa Sibeliuksen puistoa. 
Bråvallan huvilatontin länsiosan puistoalue oli 
1940-luvulle tultaessa muodostunut tiheäksi 
metsäksi, jonka pohjalta luotiin Sibeliuksen puis-
ton länsiosan puistomaisemaa39 (ks. kuva 19).

Kaupungin ja Töölön rakennuskannan kas-
vaessa	 Töölön	 kaavoitus	 osoittautui	 ajankoh-
taiseksi.	 Etu-Töölöä	 varten	 päätettiin	 laatia	
asema-kaavaehdotus.

37  Huviloilla oli myös jonkin verran peltoalaa. Tonttijaon, 
maankäyttömuotojen vaihtelun ja huviloiden yksityisen 
luonteen vuoksi alueella oli runsaasti tienviittoja, kieltotauluja 
sekä aitoja. KHKK 26:147; SLSA, Pauligin suvun valokuvat.

38  Tunnettiin aiemmin nimellä Eriksberg. HKA, Arkisto 270, 
tunnus 10.

39  Månads revyn 1940, Tölö blottar sina härligheter. Huvila-aluetta, 
johon Bråvallakin kuului, kutsuttiin Humaliston (ruots. 
Humleberg) huvila-alueeksi. Suomenkielinen nimitys otettiin 
käyttöön vasta 1900-luvun alussa. Selvityksen kohdepuistot 
sijaitsevat eri huvila-alueilla, nimittäin Humlebergin, Rosavillan 
ja Edetin.

Kuva 19 oikealla ylhäällä. Humallahden rannan huviloiden 
sijainti ja niiden puutarhojen järjestelyt noin 1870- ja 
1880-luvuilla. Kuva on koostettu sijoittamalla huvila-alueen 
karttoja nykyisen kantakartan päälle. Kartat on pyritty 
asemoimaan huvilan päärakennuksen ja maastossa yhä 
havaittavien kohteiden mukaisesti. Karttaan on kirjoitettu 
huviloiden nimet sekä nykyisten katujen ja paikkojen nimiä.
Vanhat kartat HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 270, 
tunnukset 34, 17, 31, 28 ja arkisto 866, nro 1478. Pohjakartta 
© Kaupunkimittausosasto, Helsinki.
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Kuva 20. Sibeliuksen puistossa nykyisin olevan Pauligin 
huvilan eli Humlevikin istutuksia pääsisäänkäynnin 
edustalla. Vasemmalla näkyy huvilan nykyisin purettuja 
piharakennuksia.
SLSA.

Kuva 21. Viistoilmakuvassa noin vuodelta 1932 näkyvät metsäiset maat ja 
Sibeliuksen puiston kolme huvilaa. Kuvan keskellä Humlevik, vasemmalla 
Miramar ja taaempana Kinnekulle. Kuvan etualalla näkyy aukeana 
tilana Humelvikin kasvimaa. Kuvan oikeassa yläkulmassa pilkottavat 
Topeliuksenkadun kerrostalot.
SLSA.
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Kuva 23. Villa Humlevik eli Pauligin huvila.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 866, nro 1479.

Kuva 24. Villa Miramar.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 866, nro 1478.

Kuva 25. Villa Bråvalla.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 866, nro 1421.

Kuva 22. Villa Kinnekulle.
HBL 13.7.1939, Många vackra parker i bortre Tölö.

Frans Antolius Sjöströmin suunnitelmien mukaan. 
aiemmin paikalla oli sijainnut vaatimattomampi 
rakennus, öfra hummelvik, 1830-luvulta. huvilaan 
kuului myös pienempi asuinrakennus, näköalapavil-
jonki, keilarata ja nuottahuone. huvilan rakennutti 
leipurimestari sandberg, joka myi sen saksalaiselle 
liikemiehelle Gustav Pauliglle (1850–1907) vuonna 
1886.41 Pauligin esi-isät olivat useassa sukupolvessa 
olleet kauppapuutarhureita ja myös Gustav oli pe-
rinyt kiinnostuksen kasveihin. Myös hänen tulevan 
puolisonsa Bertha Bohnhofin isä oli kauppapuutar-
hureiden sukua. vuosien saatossa he loivat humle-
vikiin komean ja rehevän puutarhan.42 Puutarhasta 
huolehti palkattu puutarhuri, kuten huvilan raken-

41  Kontorsvärlden, 1957, Gustav Paulig.
42  Astra, 1956, Handelshuset Gustav Paulig.

nuttaneella leipurimestari sandbergilläkin.43 Pauligin 
pariskunnan kiinnostuksesta puutarhaan ja kasvei-
hin kertoo myös heidän hopeahääpäivänään tekemä 
20 000 markan lahjoitus Tölö folkbarn trädgårdille.44 
huvilarakennusta muutettiin vuonna 1879 Theodor 
höijerin, vuonna 1890 Waldemar aspelinin ja vuon-
na 1922 Walter Fyrqvistin suunnitelmien mukaan. 
Kaupunki osti rakennukset vuonna 1932.45 ne luo-
vutettiin ensin Kivelän sairaalan hoitajattarien asun-
noiksi. Päärakennus toimii nykyisin järjestötiloina ja 
nuottahuone kahvilana. muut rakennukset maakel-
laria lukuun ottamatta on purettu.

Villa Miramar
miramar rakennettiin 1870-luvun alussa vuonna 

1874 hyväksyttyjen piirustusten mukaan. lindhin 
mukaan rakennus on Elia heikelin vuonna 1895 
suunnittelema.46 aiemmin paikalla oli sijainnut vaati-
mattomampi rakennus, nedra hummelvik, 1830-lu-
vulta. miramarissa aloitti vuonna 1928 toimintansa 
myös Tölö svenska samskola. Kaupungin omistuk-
seen siirtynyt huvila paloi pahasti vuoden 1942 jou-
lukuussa tehdyssä tuhopoltossa, minkä seurauksena 
kaupunginarkkitehti hilding Ekelund ehdotti, että 
huvila korjattaisiin kahvilaksi. idea ei koskaan toteu-
tunut, vaikka piirustukset jo hyväksyttiin kiinteistö-
lautakunnassa.47 huvilan kivijalka on yhä paikoillaan 
Sibeliuksen puistossa.

Villa Bråvalla, Eriksberg
Bråvalla rakennettiin vuonna 1875 hyväksyttyjen 

piirustusten mukaisesti. Bråvallassa piti 1900-luvun 
alussa kahvilaa huvilan vuokrannut leski Ellen seger-
berg. Kaupunki osti rakennukset vuonna 1943. ra-
kennuksessa on toiminut päiväkoti vuodesta 1939. 
huvilan läheisyyteen valmistui uusi päiväkoti vuon-
na 1988. huvilarakennus on viimeaikoina kärsinyt 
home- ja sisäilmaongelmista.48

43	 	Korvenmaa,	1982,	ss.	84–85.
44  HBL 10.2.1907, Dödsfall.
45	 	Korvenmaa,	1982,	ss.	84–85;	Kontorsvärlden,	

1957,	Gustav	Paulig;	HKA,	Sinetti-arkistotieto-
kanta,	arkisto	866,	nro	1479;	KHKK	32:21,	24.

46  Lindh, 2002, s. 49.
47	 	Korvenmaa,	1982,	s.	84;	Hansson,	1988,	ss.	28–29;	

KHKK	42/2:64;	HBL	28.2.1943,	Sommarkafé	på	
villaområdet Miramar.

48	 	KHKK	32:182	ja	42/I:22,	51;	HKA,	Sinetti-
arkistotietokanta,	Tilastotoimisto,	DXXVIh	
Kiinteistökortisto,	1879,	Humalisto	ja	
Humalluoto; HU 29.6.2011, Pikkupirtin toiminta 
uhkaa loppua.

siBEliuKsEn Ja TOPEliuKsEn PuisTOJEn 
aluEElla siJainnEET huvilaT

Villa Kinnekulle
Kinnekulle rakennettiin 1840-luvun alussa. huvi-

laan kuului myös talous- ja ulkorakennus, liiteri, jää-
kellari ja kaivo. myöhemmin rakennettiin myös kaksi 
varastorakennusta. Kinnekullessa toimi virvoitusjuo-
matehdas 1900-luvun vaihteessa. Päärakennus pu-
rettiin vuonna 1938 ja todennäköisesti siirrettiin 
siuntioon, jossa se paloi.40

Villa Humlevik, Pauligin huvila
humlevik rakennettiin vuonna 1873 arkkitehti 

40	 	Korvenmaa,	1982,	s.	78,	84;	MVKA,	kansio	
Hki	23A;	HKA,	Sinetti-arkistotietokanta,	arkisto	
866,	nro	1478.
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Kuva 26. Gustaf Nystömin ja Lars Sonckin vuoden 1906 Töölön 
asemakaavassa Sibeliuksen puiston alueesta suunniteltiin asuinaluetta 
ja Topeliuksen puisto esitettiin nykyistä suurempana.
HKVSA, 447.

TopeLiuksen puisTo TööLön 
asemakaavassa

Topeliuksen puisto esiintyy ensimmäisen 
kerran Töölön asemakaavassa vuodelta 1906. 
Maamme ensimmäinen asemakaavakilpailu jär-
jestettiin,	kun	Etu-Töölöä	varten	tehty	asemakaa-
vaehdotus	hylättiin.49

Töölön asemakaavakilpailun toiseen vaihee-
seen kutsun saaneet arkkitehtityöryhmät Gustaf 
Nyström	 ja	Herman	Norrmén	sekä	Lars	Sonck,	
Bertel	Jung	ja	Valter	Thomén	työstivät	uudet	ase-
makaavaehdotukset,	jotka	ulottuivat	myös	Taka-
Töölön alueelle. Tämän jälkeen Gustaf Nyström 

49  Meurman, 1969. Tapahtumien kulusta on kuvaus 
Helsingin	kaupunginarkiston	vuonna	1983	julkaisemassa	
näyttelyjulkaisussa Entisaikain Töölö. Hylkäämisen taustoista 
ja kaupunkisuunnittelun noususta on kerrottu muun 
muassa Otto-Iivari Meurmanin kirjoituksessa Helsingin 
asemakaavan historiasta, johon voi tutustua Pro Helsingfors 
-säätiön julkaisemassa Olof Steniuksen kirjassa Helsingin 
asemakaavahistoriallinen kartasto.

TOPEliuKsEn PuisTOn nimEäminEn

Topeliuksen puisto sai nimensä Topeliuksenkadus-
ta, joka esiintyi vuoden 1906 asemakaavassa Topeli-
uskatuna. Kadun nykyinen kirjoitusasu vahvistettiin 
vuonna 1928. Katu sai nimensä runoilija-kirjailija 
Zachris (Zacharias, sakari) Topeliuksen (1818–1898) 
mukaan.51 Topelius oli monilahjakkuus, joka toimi 
kirjailijana, toimittajana, historian professorina ja 
ennen kaikkea kulttuurivaikuttajana. vanhemmiten 
hänet tunnettiin lastenkirjatuotantonsa ja välskä-
rin kertomusten ansiosta koko kansan satusetänä. 
hän vaistosi monet tuloillaan olevat mullistukset ja 
toimi muun muassa naisasialiikkeessä ja tuki eläin-
suojeluaatetta sekä nousevaa isänmaallisuutta. hän 
tunsi myös menneisyyden arvon ja oli Suomen Mui-
naismuistoyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja 
ja sittemmin muinaistieteellisen toimikunnan (nyk. 
museovirasto) jäsen.52

Topeliuksen puistosta käytettiin pitkään hieman 
eri kirjoitusasuja, kuten Topeliuspuisto, Topeliuksen 
puistikko ja Topeliuksen esplanadi. Topeliuksen puis-
ton (ruots. Topeliusparken) nimi vahvistettiin kau-
punginhallituksessa vasta vuonna 1956.53

51  Terho, 1970.
52  SKS, 1997.
53  KHKK 56:263.
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GusTaF nysTröm (1856–1917)

Karl Gustaf nyström oli jo menestynyt arkkitehti 
osallistuessaan Töölön asemakaavakilpailuun. hän 
oli kaupunkisuunnittelun edelläkävijöitä, mikä näkyy 
Töölön asemakaavan kunnallisteknisen tietämyksen 
yhdistymisessä asemakaavaoppiin ja maastonmuo-
toihin perustuvaan sommitteluun.

nyström suunnitteli urallaan nimekkäitä raken-
nuksia niin helsinkiin kuin muuallekin suomeen. hän 
valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta 
ensimmäisten joukossa vuonna 1876 ja oli harjoit-
telijana Frans Anatolius Sjöströmin toimistossa. Ajan 
tavan mukaan nyström myös opiskeli Wienissä ja 
teki opintomatkoja ulkomaille. 

nyström teki merkittävää työtä Polyteknillisen 
opiston opettajana ja vuonna 1895 hänet nimet-
tiin maan ensimmäisen arkkitehtuurin professuu-
rin hoitajaksi. hän toimi myös opiston johtajana ja 
myöhemmin Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuu-
riosaston johtajana. Opetuksessaan hän tukeutui 
arkkitehtuurin historiaan ja edisti suomen rakennus-
taiteen dokumentointia sisällyttämällä historiallisten 
monumenttien mittapiirustuksen tekemisen osaksi 
arkkitehdin tutkintoa. hän myös painotti rakennus-
tekniikan opiskelun tärkeyttä. nyström ohjasi arkki-
tehtuurikoulutuksen suuntaa sen merkittävässä ke-
hitysvaiheessa. Opetustyössään ja suunnitelmissaan 
nyström pyrki aitojen materiaalien käyttöön, mikä 
osaltaan vaikutti kansallisromanttisen suuntauksen 
syntyyn Suomessa.54

54  Arkkitehtuurimuseo, 2013a; SKS, 2006; 
Arkkitehti, 1916, Professor Gustaf Nyström 60 år.

lars sOncK (1870–1956)

Lars eliel Sonck oli toinen Töölön asemakaavan 
suunnittelijoista. hän puhui kaupunkirakennustai-
teen puolesta ja vaikutti kirjoituksillaan suomen 
asemakaavoituksen uudistumiseen. hän oli myös 
suomalaisen puuarkkitehtuurin uudistamisen en-
simmäisiä kannattajia. Opintonsa sonck aloitti Turun 
teollisuuskoulussa ja valmistui arkkitehdiksi Polytek-
nillisestä opistosta vuonna 1894. Opintomatkoja hän 
teki muun muassa saksaan, itävaltaan ja ranskaan.

Sonckin kädenjälki voidaan nähdä Töölön lisäksi 
myös helsingin Eirassa ja Kulosaaressa. hän suun-
nitteli eräitä maan merkittävistä kirkkorakennuksista 
ja pysyi uskollisena omalle tyylilleen ja vakaumuk-
selleen. hänen suunnittelemistaan yksityistaloista 
mainittakoon Jean sibeliukselle suunniteltu ainola.55

55  Arkkitehtuurimuseo, 2013b; Arkkitehti, 1930, 
Lars	Sonck	60	vuotta.

Gustaf Nyström 
Eric Sundtrömin 
kuvaamana.
Arkitekten, 1916, s. 1.

Lars Sonck.
Arkitekten, 1930, 
s. 118.

Kuva 27. Vuoden 1906 Töölön asemakaavassa Topeliuksen 
puiston läntiset ja itäiset rajat asettuvat likimain nykyisille 
paikoilleen. Kapea puiston eteläpäätyyn korkealle kalliolle 
on suunniteltu paikka julkiselle rakennukselle, joka saa 
vaikuttavuutta puistosommitelmasta. Kaareva istutusaihe 
(1), puistotilasta istutuksin erotettu katu (2), poikittainen 
yhteys puiston läpi (3) ja pieni pyöreä aukio (4) ovat jossain 
muodossa päätyneet puiston 1930-luvun loppupuolella tehtyihin 
varsinaisiin suunnitelmiin asti.
HKVSA, 447.

1

2

3

4

ja Lars Sonck laativat yhdessä asemakaavaehdo-
tuksen,	 joka	 hyväksyttiin	 23.10.1906	 (kaavanu-
mero 477, ks. kuva 26).50

Töölön asemakaavassa (ks. kuva 27) Topeliuk-
sen puistoa ympäröivät sairaala-alue ja asuin-
korttelit	 joka	 sivulla	 lukuun	 ottamatta	 puiston	
pohjois-	 ja	 eteläpäätyjä,	 joihin	 on	 sijoitettu	 jul-
kiset rakennukset. Pohjoispäässä rakennus on 
sijoitettu	 puiston	 sisään	 sen	 itäreunaan	 tukeu-
tuen.	Asemakaavassa	 puisto	 ulottuu	 nykyiselle	
Linnankoskenkadulle	 asti	 ja	 on	 siis	 huomatta-
vasti pidempi kuin nykyinen Topeliuksen puis-
to. Puiston jakavat useampaan osaan sen poikki 
kulkevat kadut. Tyyliltään asemakaavassa esi-
tetty	 Topeliuksen	 puisto	 poikkeaa	 1930-luvulla	
toteutuneesta puistosuunnitelmasta.
Sibeliuksen	 puisto	 on	 kaavoitettu	 asuinalu-

eeksi,	 jonka	kortteleiden	osina	on	säilytetty	alu-
eella olleet huvilat Kinnekullen huvilaa lukuun 
ottamatta.
50  Lindh, 2002, ss. 34–36; Brunila, 1947, 163–165; Arkkitehti, 1916, 

De nya förslagen till stadsplan för Tölö stadsdel i Helsingfors. 
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sibeLiuksen puisTo LisäTään 
asemakaavaan

Töölön asemakaava tehtiin asemakaavoituk-
sen	 murrosvaiheessa,	 johon	 vaikutti	 vahvasti	
keskiaikaisten kaupunginasemakaavojen ihan-
nointi. Trendit ja tyylit vaihtuivat kuitenkin no-
peasti ja Töölön asemakaavaa tultiin myöhem-
min	 arvostelemaan	 ja	 muuttamaan	 useasti.56 
Sibeliuksen	puiston	kannalta	merkittävä	muutos	
asemakaavassa oli asemakaava-arkkitehti Bertel 
Jungin työstämä muutos vuodelta 1916 (kaava-
numero	123,	ks.	kuva	28).

Jungin Töölön asemakaavan muutospiirus-
tuksen	 tavoitteena	 oli	 uudistaa	 asemakaavaa	
sekä huomioida paremmin alueen maastonmuo-
dot.	Yhtenä	keskeisistä	tavoitteista	oli	myös	lisä-
tä Töölön viheralueiden määrää.57	 Jung	kasvatti	
koko Töölön asemakaavan viheralueiden osuut-
ta	noin	5	prosentista	13	prosenttiin.	Käytännössä	
osa	 kortteleista	 tuli	 siis	 muuttaa	 viheralueiksi.	
Uuden	 viheralueen	 sijainnin	 valintaan	 vaikutti	
nykyisen Sibeliuksen puiston alueen historia hu-
vila-alueena. Uusi puistoalue oli Jungin mielestä 
huviloiden puutarhojen vuoksi pienellä vaivalla 
muutettavissa	viihtyisäksi	puistoksi.58

Syyt kaavamuutokseen ovat osin 1900-luvun 
alussa käydyssä julkisessa keskustelussa puisto-
jen	 tarkoituksesta,	 tarpeesta	 ja	 suunnittelusta.59 
Bertel	 Jung	 ajatteli	 puistoja	 uusien	 amerikka-
laisten ja saksalaisten kaupunkipuistojen tapaan 
leikkiä ja urheilua tukevina laajoina toiminnal-
lisina ja terveellisinä verkostoina kaupunkiku-
vallisten	yksittäisten	koristeaiheiden	sijaan.	Esi-
kuvia	 haettiin	 Chicagon	 leikkikentistä,	 Turun	
Kupittaan	 urheilupuistosta	 sekä	 Frederick	 Law	
Olmstedin ja Charles Eliotin puistovyöhykkeis-
tä Yhdysvalloissa. Tärkeää oli tarjota kaupungin 
työläisväestölle mahdollisuus virkistymiseen.60 
Viheralueiden lisäämisen perusteina lienevät 
myös Martin Wagnerin vuonna 1915 julkaisemat 
pinta-aloihin ja puistojen hyötyarvoon perustu-
neet viheralueiden määrää standardoineet las-
kelmat.61 Jung myös näki Töölön vahvasti iden-
tifioituvan	 asuinalueeksi,	 jolle	 viheralueilla	 oli	
tervehdyttävä	vaikutus.62 (Ks. myös s. 39 Helsin-
gin kaupunkipuistojen kehityksestä.)
56  Lindh, 2002, ss. 41–42.
57  Lindh, 2002, ss. 39–41; Kaavamuutoksen taustoista on kirjoitettu 

Arkkitehti-lehdessä vuonna 1916. Artikkelin osana on myös 
Bertel	Jungin	kirjoittama	promemoria.

58  Arkkitehti, 1916, De nya förslagen till stadsplan för Tölö 
stadsdel i Helsingfors.

59  Maunu Häyrynen käy teoksessaan Maisemapuistosta 
reformipuistoon tarkemmin läpi tuota keskustelua.

60  Häyrynen, 1994, ss. 147–153; Puutarha 1992, Häyrynen: Suomen 
puutarhataiteen tyyleistä, s. 17; KVSTO 16.4.1924, 5 §.

61  Sinisalo, 1997, s. 219.
62	 	Nikula,	1988,	ss.	31–32.

siBEliuKsEn Ja TOPEliuKsEn PuisTOT vuOdEn 
1916 asEmaKaavamuuTOKsEssa

Jung typisti Topeliuksen puiston kahden julkisen 
rakennuksen tontin (kuvassa 28 tonttinumerot 480 
ja 488) väliseksi symmetrisesti istutetuksi alueek-
si. Puistoa rajasivat asemakaavassa Topeliuskatu 
ja choraeuskatu. Puiston pohjoisosa on muutos-
piirustuksessa liitetty osaksi laajaa yhtenäistä va-
paamuotoista puistoaluetta, josta muodostettiin 
humallahdenpuisto eli nykyinen sibeliuksen puisto. 
Topeliuksen puiston pohjoisosaan ei enää ole osoi-
tettu julkista rakennusta. sen sijaan mechelininka-
dun ja nykyisen sibeliuksenkadun päätteisiin muo-
dostetun aukion pohjoisreunalle on Jung ehdottanut 
kahta julkista rakennusta.

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen reunojen ja 
rajojen kannalta asemakaavaan tehtiin suuria muu-

Kuva 28. Ote asemakaavan muutospiirustuksesta vuodelta 1916. Pohjalla näkyy poistuvia kaavamerkintöjä. 
Kaavassa Topeliuksen puisto on pieni neliskulmainen julkisten rakennusten välinen edustapuisto ja laaja Sibeliuksen 
puisto jatkuu Topeliuksenkadulle asti. Kuvasta on ympyröity puistoalueen ulkopuolelle kaavoitettu Pauligin huvila.
HKSVA, 123.

toksia. Puistojen pohjoispuoliselle alueelle Jung eh-
dotti huvila-aluetta, jonka toteutuminen olisi anta-
nut puistoille vehreämmän taustan.63 Viheralue olisi 
tällöin visuaalisesti jatkunut laajemmalle alueelle. 
nykyiset kerrostalot sen sijaan muodostavat selkeän 
reunan puistolle. suunnitelmassa läntiseksi ranta-
tieksi nimetty humallahden rantaa kulkeva tie reu-
nustaa puiston osin täytettyä länsipuolta erottaen 
sen jyrkästi erilleen merestä.64 Tien nimi vaihdettiin 
myöhemmin merikannontieksi ja sen linjausta muu-
tettiin. Pauligin huvilan alue on rajattu puistoalueen 
ulkopuolelle ja puisto päättyy etelässä huvilan säi-
lytettyyn pihapiiriin. Pohjoisosastaan puisto jatkuu 
rantaa pitkin kohti meilahtea.

63	 	Wäre,	1988,	s.	57–59.
64  Bertel Jung, Kaupungin asemakaavan 

muutospiirustus	(nro	123)	18.2.1916.
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BErTEl JunGin KEsKusPuisTOEhdOTus

Vuosisadan vaihteessa kansainvälisten trendien 
vaikutuksesta osa arkkitehdeistä alkoi todella pe-
rehtyä kaupunkisuunnitteluun. helsingin kaupunki 
osoitti toiminnallaan ymmärtäneensä työn vaativan 
erityistä ammattitaitoa.65 Kaupunginhallinnossa ha-
vaittiin etteivät sen voimavarat riittäneet ohjaamaan 
kaupungin nopeaa kasvua.66 vuonna 1908 helsingin 
kaupungille perustettiin ensimmäinen asemakaava-
arkkitehdin virka, johon valittiin arkkitehti Bertel 
Jung (virassa 1908–1916). hän ryhtyi työhön muun 
muassa helsingin yleiskaavan laatimiseksi pohja-
naan tutkimukset kaupungin väkiluvun tulevasta 
kehityksestä.67

Kaupunginarkistossa säilytettävässä joulukuussa 
1911 päivätyssä suunnitelmassa Jung esittää helsin-
kiin laajenevaa kaupunkia palvelevaa viheraluetta 
(ks. kuva 29). siinä hän ehdottaa omaa versiotaan 
Euroopan ja Pohjois-amerikan suurkaupungeissa 
ajankohtaisista viheralueverkostoteorioiden laajois-
ta rengas- ja kiilamaisista rakenteista.68 Jungin ehdo-
tus on eräänlainen kiila, joka erottaa kohti koillista 
ja luodetta suuntaavia kaupungin laajenemisalueita. 
Keskuspuisto on tämän viherverkon osa, joka sijait-
see helsingin keskellä.69

Keskuspuiston tarkempi suunnittelu aloitettiin 
nopeasti ja päätös alueen varaamisesta puistoksi 
tehtiin vuonna 1914.70 sekä Jung että myöhemmin 
asemakaava-arkkitehti Birger Brunila vertasivat Kes-
kuspuistoa ja sen asemaa helsingin kaupunkiraken-
teessa muun muassa Berliinin Tiergarteniin ja Parii-
sin Bois de Boulogneen.71

Jungin keskuspuistoehdotuksesta on huomattava 
myös Topeliuksen puistolle annettu suuri arvo Töö-
lön laajan asuinalueen keskeisenä viheralueena. To-
peliuksen puisto on merkitty kuvaan Töölön alueelle 
yhtä merkittävänä kuin Esplanadi vanhan kantakau-
pungin alueelle. humallahdenranta on säilytetty 
huvila-alueena, joka liittyy meilahden huviloiden 
alueeseen.

65  Meurman, 1969.
66	 	Nikula,	1988,	s.	14.
67  Meurman, 1969; Arkkitehti, 1911, 

Stor-Helsingfors.
68  Jung hyödynsi ajatustensa pohjana myös 

puutarhalautakunnan ja kaupunginpuutarhurin 
vuosia kestänyttä suunnittelutyötä. Häyrynen, 
1994,	s.	178.

69  Arkkitehti, 1911, Stor-Helsingfors.
70	 	Nikula,	1988,	ss.	27–28;	KVSTO	16.4.1924,	5§.
71  Häyrynen, 1994, s. 151; KVSTO 16.4.1924, 5§.

Kuva 29. Bertel Jungin Helsingin yleissuunnitelmaehdotuksen 
painopiste on laajassa Keskuspuistossa ja siihen liittyvissä metsä 
ja puistoalueissa. Töölön osalta on huomioitava Topeliuksen 
puiston (ympyröity) merkitys etenkin Taka-Töölön asuinalueelle. 
Keskuspuiston vähittäinen supistaminen korosti myöhemmin 
koko Helsingin läntisen ranta-alueen viheralueiden merkitystä.
HKA, Sinetti, karttarekisteri, arkisto 865, tunnus 8.

BErTEl JunG (1872–1946)

axel Bertel Jung tunnetaan helsingin ensimmäi-
senä asemakaava-arkkitehtina (1908–1916) ja en-
simmäisenä hän myös antautui täysipäiväisesti ase-
makaavoittajan työhön. virassaan hän alkoi työstää 
helsingin ensimmäistä yleiskaavaa, jossa hän esit-
teli keskuspuistosuunnitelmansa (ks. kuva 29). hän 
myös uudisti Töölön asemakaavaa ja lisäsi sibeliuk-
sen puiston Töölön viheralueisiin. hän oli aiemmin 
osallistunut Töölön asemakaavakilpailuun.

Jung kirjoitti ylioppilaaksi vuona 1891 ja valmistui 
arkkitehdiksi Polyteknillisestä yliopistosta vuonna 
1895. valmistuttuaan hän lähti opiskelemaan Ber-
liinin kuninkaalliseen taidekouluun koristekuvan-
veistoa. Palattuaan Jung työskenteli osakkaana eri 
arkkitehtitoimistoissa, muun muassa lars sonckin 
toimistossa. he olivat molemmat kiinnostuneita kau-
punkirakennustaiteesta ja camillo sitten ajatuksista.

Jung edisti kaupunkirakennustaiteen merkitystä 
kunnallispoliitikkojen silmissä. hän osallistui useisiin 
kansainvälisiin tapaamisiin ja oli siten yhteyksissä 
muun muassa saksalaisen kielialueen teoreetikkojen 
kanssa. hän sai sitä kautta vaikutteita omaan kaa-
voitustyöhönsä ja teki asemakaavoja muun muassa 
viipuriin, vaasaan, Ouluun, Joensuuhun, Poriin ja 
helsingin Kulosaareen. Jungin työt olivat monumen-
taalisuuteen taipuvia. hän oli mukana tekemässä 
vuonna 1918 julkaistua suur-helsinki-suunnitelmaa 
”Pro helsingfors” sekä munkkiniemi-haaga-suunni-
telmaa.

Jung työskenteli myös muun muassa Turun kau-
pungin asemakaava-arkkitehtina vuosina 1923–
1925, kunnes perusti veljensä valterin kanssa arkki-
tehtitoimiston Jung & Jung. heidän suunnitelmiinsa 
kuuluvat muun muassa hotelli Torni ja a. ahlströmin 
liikepalatsi helsingissä. Jung oli ahkera kirjoittaja ja 
toimi arkkitehti-lehden ensimmäisenä päätoimitta-
jana ja myöhemmin vakituisena avustajana.72

72  Arkkitehtuurimuseo, 2013c; Sundman et al.,	1988;	
Arkkitehti, 1922, Bertel Jung 50 vuotta.

Bertel Jung.
Arkkitehti 1922, s. 72.
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sibeLiuksen ja TopeLiuksen puisTojen 
merkiTys korosTuu

Sibeliuksen	puiston	kannalta	merkittäviä	pää-
töksiä kaupunginvaltuustossa tehtiin vuosina 
1922 ja 1924, kun uusi tuberkuloosisairaala ja 
keskussairaala saivat tontit Helsingin Keskus-
puiston alueelta. Yleisten töiden lautakunta ja 
asemakaava-arkkitehti Birger Brunila (virassa 
1917–1948)	 vastustivat	 puiston	 supistamista,	
mutta	Brunila	 ei	 löytänyt	 sairaalalle	 terveyden-
hoitoviranomaisia	 miellyttävää	 tonttia	 muual-
ta.	 Brunila	 ehdotti	 ”sekundaarisen	 puistovyö-
hykkeen” varaamista Lapinnimeltä Meilahteen 
ulottuvalta	 ranta-alueelta	 ja	 näin	 päädyttiin	 te-
kemään.73 Myöhemmin rantapuistoidean tuke-
na	toimi	suosittu	vuonna	1929	sattumien	kautta	
toteutunut Hietaniemen uimaranta.74

Brunila laski Keskuspuiston supistamisen 
korvautuvan Töölön uusilla puistoalueilla, joi-
den osana Sibeliuksen ja Topeliuksen puiston 
olivat.75 Keskuspuistoa korvaavan niin sanotun 
Läntisen rantapuiston alueet olivat Brunilan las-
kelmissa laajemmat kuin mitä ne nykyisin ovat.

Sibeliuksen puiston alue sai Keskuspuis-
ton kustannuksella yhä vahvemman ja puis-
tot	 kokonaisuudessaan	 yhä	 merkittävämmän	
viheraluestatuksen. Osana Helsingin läntistä 
rantapuistovyöhykettä	 ne	 eräällä	 tapaa	 perivät	
Keskuspuiston Berliinin Tiergarteniin ja Pariisin 
Bois	de	Boulogneen	verrattua	asemaa	Helsingin	
kaupunkirakenteessa.76

Etu- ja Taka-Töölön läntisen rantojen puis-
tovyöhykettä	 ruvettiin	 suunnittelemaan	 ta-
voitteena	 muodostaa	 viheralueiden	 ketju.	 Ase-
makaavaosastolla	 tehtiin	 vuosina	 1927	 ja	 1928	
Elis Kaalamon77 toimesta kaksi ehdotusta ranta-

73	 	Häyrynen,	1994,	s.	179;	HBL	8.3.1930,	Parker	och	
friytor i det framtida Helsingfors. Samankaltainen 
rantapuistovyöhyke oli esiintynyt jo esimerkiksi Suur-Helsingin 
asemakaavaehdotuksessa	”Pro	Helsingfors”	vuonna	1918.	
Brunila koki Helsingin harvat viheralueet tärkeiksi ja vertasi 
niiden määrää muihin Euroopan kaupunkeihin. Toisaalta hän 
koki Bertel Jungin tapaan Helsingin merenläheisyyden ja ranta-
alueet viheraluetilannetta parantavana, muttei Keskuspuistoa 
korvaavana. KVSTO 16.4.1924, 5 §; Arkkitehti, 1930, Puistot ja 
vapaatilat tulevaisuuden Helsingissä; Arkkitehti, 1916, De nya 
förslagen till stadsplan för Tölö stadsdel i Helsingfors.

74	 	Brunila,	1947,	ss.	197–198;	Häyrynen,	1994,	ss.	147–153;	
Brunila, 1962, s. 30. Hietaniemeen oli suunniteltu öljysatama-
aluetta. Alueella oli jo kaupungin suuri hiekkavarasto, jonka 
eräänä päivänä huomattiin luhistuneen ja huuhtoutuneen 
hiekkarannaksi. Kaupunginvaltuusto perui päätöksensä 
satama-alueesta ja hiekkarantaa alettiin järjestää julkiseksi 
uimarannaksi.	Brunila,	1966,	s.	148;	Brunila,	1947,	ss.	194–195.

75  KVSTO 16.4.1924, 5 §; Arkkitehti, 1930, Puistot ja vapaatilat 
tulevaisuuden Helsingissä.

76  KVSTO 16.4.1924, 5 §.
77  Kaalamo oli palkattu ylimääräiseksi arkkitehdiksi 

asemakaavaosastolle vuonna 1919. Hän siirtyi vuonna 1929 
Tampereen kaupungin asemakaava-arkkitehdiksi. Brunila, 1966, 
s. 147.

Kuva 30. Valokuva asemakaavan muutospiirustuksesta vuodelta 1929. Mechelininkatu jakaa asemakaavassa 
Sibeliuksen puiston kahteen osaan. Humallahden rannan järjestelyjä tultiin vielä muuttamaan hieman 
maltillisemmaksi muun muassa vähentämällä rannan täyttöjä ja keventämällä rannan rakenteita. Topeliuksen 
puiston muoto ja rajat ovat tässä asemakaavassa Töölön kirkon päätyä ja kirjaston tonttia lukuun ottamatta 
nykyisenlaiset.
HKSVA, 1087A.

alueen järjestelystä.78 Näiden ehdotusten poh-
jalta tehtiin Sibeliuksen ja Topeliuksen puistoja 
koskeva vuoden 1929 asemakaavamuutos (kaa-
vanumero	1087A,	ks.	kuva	30).79

Asemakaavamuutos oli Sibeliuksen puiston 
kannalta	 merkittävä.	 Muutoksessa	 puisto	 jaet-
tiin kahtia, kun Nordenskjöldinkatu ja Mecheli-
78  Vanhempi piirustus (HKA, Seurasaaren ja Lapinniemen välisen 

ranta-alueen järjestelyehdotus) esittää ilmeisesti ensimmäistä 
versiota	suunnitelmasta.	Uudempi,	vuoden	1928	helmikuussa	
päivätty asemakaavan järjestelyehdotus (HKSVA, nro 979) 
poikkeaa Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen osalta aiemmasta 
piirustuksesta vain hieman. Molemmat ehdotukset on esitetty 
liitteessä 19.

79	 	HBL	10.5.1938,	Västparksprojektet	tar	slutlig	form.
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ginvaltuuston päätöksellä huhtikuussa 1932.82 
Asemakaavamuutosta on tarkasteltu lähemmin 
liitteessä	9.
Vuoden	1929	asemakaavan	pohjalta	aloitettiin	

ensi	 kertaa	 jo	 vuosisadan	 alussa	 kaavoitettujen	
puistojen rakentaminen.

puisTojen rakenTaminen TuLee 
ajankohTaiseksi

Taka-Töölö	 rakennettiin	 hieman	 Etu-Töölöä	
jäljessä. Suurimmat väestömäärän kasvun vuo-
det Taka-Töölössä olivat 1920- ja 1930-luvuilla, 
jolloin väestö suurin piirtein kaksinkertaistui 
molempina vuosikymmeninä. Muutos vuodes-
ta 1910 vuoteen 1940 on valtava, sillä väkiluku 
Taka-Töölössä kuusinkertaistui.83 Samalla myös 
väestö	muuttui	työläisistä	keskiluokkaisemmak-
si.84	Taka-Töölön	asemakaavan	toteuttamisen	al-
kaessa tulevan puistoalueen huvilatontit olivat 
vielä	vuokrattuina	(ks.	kuva	32).
Taka-Töölöön	muutti	runsaasti	uusia	asukkai-

ta, jotka toivat mukanaan myös vilkasta seura-
kuntatoimintaa. Omia vakinaisia tiloja toimin-
nalle ei kuitenkaan ollut tarjolla ja vähitellen 
puute kärjistyi.85

Vuonna 1924 kirkkovaltuusto myönsi kirkon 
rakentamiseksi	varat,	mutta	sopivan	tontin	 löy-
tyminen	 vei	 monta	 vuotta.86	 Kirkko	 päätettiin	
lopulta	sijoittaa	tulevan	puiston	eteläpään	korke-
alle kalliolle (ks. kuva 31). Tämän johdosta ase-
makaavaa järjesteltiin uudestaan vuonna 1927 ja 
Topeliuksen puistolle palautui sen pitkänomai-
nen muoto, joka Jungin vuoden 1916 asemakaa-
vassa oli typistynyt.87 Kirkon tontille valmistui 
vuonna	 1930	 seurakuntasali,	 joka	 vihittiin	 kir-
koksi vuonna 1941.88 Topeliuksen puistoa ei tuol-
82  KVSTO 13.4.1932, 13 §.
83  Wirilander et al.,	1983,	s.	19.
84  Wirilander et al.,	1983,	s.	23;	SLSA	1457a,	Tölöbona	och	deras	

fritid.
85  1150 kaupunkilaista allekirjoitti vuonna 1923 anomuksen kirkon 

rakentamiseksi. Keinänen, 1997, ss. 145–146; Wirilander et al., 
1983,	ss. 39–41.

86  HBL 5.3.1926, Församligshustomten i bortre Tölö; HBL 
12.3.1924, Församlingshuset i bortre Tölö.

87  Vuonna 1933 yleisten töiden lautakunta tiedusteli 
Topeliuksenkadun puistikon tasoitustyöstä. Epäselvää oli 
ulottuisivatko tasoitustyöt seurakuntasalilta Sibeliuksenkatuun 
asti, sillä kaupungin viranomaisten keskuudessa oli keskusteltu 
kirjaston tai muun julkisen rakennuksen sijoittamisesta 
kyseiselle kohdalle. Lautakunta oli pyytänyt tiedusteluunsa 
kiinteistölautakunnalta lausuntoa, jossa todettiin, että 
”– – rakennus tulisi pilaamaan puiston ja ympäristön 
kokonaisvaikutuksen, eikä rakennus sinänsä vaikuttaisi 
edullisesti, ottaen huomioon että korkealla sijaitseva kirkko on 
aivan lähellä.” Kaupunginhallitus ilmoitti, että töitä sai jatkaa 
katuun saakka. KHKK 33:132; KHS 22.6.1933, 1066 §.

88  HBL 13.4.1930, Församlingshuset i Tölö inviges i dag av tvenne 
biskopar.

Kuva 31. Vasta valmistunut Töölön kirkko kuvattuna Topeliuksenkadun 
itäpuolelta. Kuvassa oikealla näkyy tulevan Topeliuksen puiston 
kallioinen rinne, jossa kasvaa mäntyjä. Kuva on 1930-luvun alusta.
MVKA.

ninkatu	 yhdistettiin.	 Näin	 Jungin	 vuonna	 1916	
kaavasta	 poistama	 katuyhteys	 palautettiin	 ase-
makaavaan.80 Birger Brunila perustelee päätöstä 
kaupunginvaltuustolle 7.2.1929 seuraavasti:

”Vaikka kadusta tuleekin suuri liikenneväylä, 
ei se kuitenkaan tule jakamaan puistoa kah-
teen	toisistaan	eristettyyn	osaan,	sillä	käyttäen	
maastoa hyväkseen, voidaan puiston osia yh-
distävä käytävä johtaa kadun alitse.”81

Alikulkutunneli	ei	koskaan	toteutunut,	mutta	
Mechelininkadun	 leveyttä	 kavennettiin	 neljällä	
metrillä puiston kohdalla 20 metriseksi kaupun-
80  Lindh, 2002, s. 41.
81  KVSTO 225.1929, 1 §.

Kuva 32. Tulevan Topeliuksen puiston reunalle valmistuivat 
ensimmäiset kivikerrostalot vuosina 1911 ja 1912. 1920-luvulla 
Topeliuksenkadulle oli rakennettu yhtenäinen kerrostalojen rivi, 
mutta huvilatonteilla kasvatettiin heinää.
SLSA.
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loin	oltu	vielä	 suunniteltu,	mutta	puiston	paik-
ka	oli	toki	tiedossa.	Koska	kirkon	toteuttaminen	
seurantasalin yhteyteen oli pitkällä tulevaisuu-
dessa,	Ekelund	sovitti	seurakuntasalin	Topeliuk-
sen	puiston	taustaksi	 ja	asetti	kirkon	pääjulkisi-
vun kohti puistoa.89

Tässä vaiheessa oli päästy tilanteeseen, jossa 
Taka-Töölön viheralueille oli tarjolla jo runsaasti 
käyttäjiä.	 Tuli	 ajankohtaiseksi	 suunnitella	 ja	 ra-
kentaa myös Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot 
(ks.	 kuva	 33).	 Puistojen	 suunnittelun	 ja	 raken-
tamisen	aloittamista	olivat	osaltaan	 jarruttaneet	
I maailmasota ja lamakausi.90 Sibeliuksen puis-
ton alueella sijainneiden huviloiden vuokra-ajat 
olivat	 päättymässä	 vuonna	 1932,	mikä	 antoi	 ti-
laisuuden tehdä alustavia suunnitelmia. Osaa 
vuokra-ajoista	 kuitenkin	 vielä	 pidennettiin	
muuttunein	 ehdoin.	 Topeliuksenkadun	 asuk-
kaat	 ja	 Töölön	 kirkon	 käyttäjät	 odottivat	 Tope-
liuksen	puiston	rakentamisen	aloittamista	ja	alu-
een siistimistä.91

89  Arkkitehti, 1930, s. 106. Asemapiirroksessaan Ekelund esittää 
puiston ja kirkon rajalle puuriviä.

90  Häyrynen, 1994, s. 147.
91  Töölön seurakuntatalon rakennustoimikunta anoi 

vuonna 1930 oikeutta rakentaa kiviportaat Topeliuksenkadulta 
seurakuntatalolle ja tien Välskärinkadulta seurakuntatalon 
edessä olevalle pengermälle. Tähän suostuttiinkin, mutta 
pyyntöön ”ympäröivän alueen kaunistamisesta” ei voitu 
ryhtyä, ”– – ennen kuin lopullinen ohjelma oli laadittu ja 
tarpeelliset varat myönnetty”. Rakennuskonttorin puisto-
osastoa kehotettiin kuitenkin alueen puhdistamiseen. Kyseessä 
oli kirkon eteläpuolelle tulevan koulun ja/tai pohjoispuolelle 
tulevan puiston alue. KHKK 30:234–235.

Kuva 33. Vuoden 1932 ilmakuvassa näkyy tilanne Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen alueella 
ennen puistojen rakennustoimenpiteiden varsinaista aloittamista. Alue oli pääosin metsäistä 
yksityistä huvila-aluetta ja Topeliuksen puiston kohdilla avointa viljelysmaata ja kalliota. Puistoa 
ympäröivien kerrostalojen asukkaat kaipasivat viheralueita käyttöönsä ja kaupungille osoitettiin 
pyyntöjä alueiden rakentamiseksi. Oranssilla viivalla on osoitettu työn kohdealueen rajaus. 1:5000.
Ilmakuva © Topografikunta.

Kuva 34. Brunilan allekirjoittama 
asemakaavamuutos  vuodelta 
1927, jossa tontti 488 muutetaan 
puistoalueeksi. Tässä kaavamuutoksessa 
on ensi kertaa esitetty Topeliuksen 
puistoa ympäröivät puurivit.
HKSVA, 775a.
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BirGEr Brunila (1882–1979)

Birger august Konstantin Brunila muistetaan eten-
kin toimistaan helsingin asemakaava-arkkitehtina 
vuosina 1917–1948. Eräänä näistä on myös Tope-
liuksen puiston pohjaratkaisu leikkikenttineen ja 
käytävineen.

Brunila valmistui arkkitehdiksi Polyteknillises-
tä opistosta vuonna 1905, työskenteli Gustaf ny-
strömin toimistossa ja teki poikkeuksellisen paljon 
opintomatkoja ulkomaille. ennen asemakaava-ark-
kitehdin virkaa hän oli viisi vuotta apulaisena silloi-
selle asemakaava-arkkitehdille, Bertel Jungille, joka 
kehotti Brunilaa hakemaan luovuttamaansa virkaa.

Brunila oli asemakaava-arkkitehtina aikana, jol-
loin suomen itsenäistyminen, helsingin pääkaupun-
kiasema ja liitosalueiden suunnittelu sekä esimerkik-
si olympiakaupungiksi valmistautuminen kiihdyttivät 
kaupungin kehittämis- ja rakentamistarpeita. Brunila 
pyrki säilyttämään Jungin keskuspuistosuunnitelmaa 
ja vastasi suurelta osin helsingin kantakaupungin ka-
tukuvan muodostumisesta. Brunila keskittyi etenkin 
asunto-ongelmien ratkaisemiseen ja teki urallaan 
kaavoitustöitä ja rakennussuunnitelmia helsingin li-
säksi myös muualle Suomeen.

hänen suunnitelmissaan korostuvat yhteys luon-
toon, ihmisläheinen elämänrytmi ja yksilön kiinty-
minen asuinpaikkaansa. brunila oli haaveillut myös 
kirjailijan ammatista ja kirjoitti siksi aktiivisesti arkki-
tehti-lehden päätoimittajana sekä avustajana.92

92  Arkkitehtuurimuseo, 2013d; SKS, 2003; Brunila, 
1966, s. 146–137.

Birger Brunila.
Arkkitehti, 1932, s. 33.

Hilding Ekelund.
STS ja TFiF, 1948.

Töölön KirKOn raKEnTaminEn

Suomen- ja ruotsinkielisten evankelisluterilaisten 
seurakunta anoi vuonna 1926 kaupungilta käyttöön-
sä Taka-Töölön korttelia numero 488 muun muassa 
kirkko- ja seurakuntatalon rakennuspaikaksi. raha-
toimikamari huomautti lausunnossaan, että kortteli 
soveltui erittäin hyvin puistoksi Topeliuksen puiston 
luonnollisena jatkona ja ehdotti kirkkoa ja seurakun-
tataloa varten luovutettavaksi korttelin numero 480 
pohjoisosaa (ks. kuva 34).94

vuonna 1927 kesäkuussa kaupunginvaltuusto hy-
väksyi Birger Brunilan asemakaavamuutoksen (kaa-
vanumero 775a), jossa tontti nro 480 jaettiin kah-
teen osaan ja tontti 488 muutettiin puistoalueeksi.95

Kirkon suunnittelusta järjestettiin vuoden 1927 
alussa arkkitehtuurikilpailu.96 ensimmäisessä vai-
heessa oli tarkoitus rakentaa seurakuntasali sekä 
muita tiloja ja esittää suunnitelma myöhemmin to-
teutettavaa kirkkosalia varten. Kilpailun voitti Georg 
hilding Ekelund ehdotuksellaan nec Trabes hymet-
tiae. Ehdotuksessa kirkkosali oli sijoitettu kaarevalle 
terassille, jonne puistosta johtivat monumentaaliset 
portaat.97

Töölön seurakuntasalin rakentaminen aloitet-
tiin 1929 ja työ valmistui seuraavana vuonna. Pää-
sisäänkäynti sijoitettiin rakennuksen pohjoispuolelle 
kohti tulevaa puistoa. Tontille saavuttiin Topeliuksen-
kadun puoleisia portaita.98 seurakuntasali vihittiin 
kirkoksi vuonna 1941, kun Töölö erotettiin omaksi 
seurakunnakseen.99 Kirkkosalia ei koskaan rakennet-
tu, vaan rinteeseen istutettiin kalliopuutarha. ny-
kyisessä asemakaavassa puistosta onkin puolikkaan 
kuusikulmion muotoinen alue osana Töölön kirkon 
tonttia.100

94  KHKK 26:13–14.
95  KHKK 27:6.
96  Kilpailun tuloksia on esitelty Arkkitehti-lehden 

vuoden 1927 numerossa 5 sivuilla 57–63.
97	 	Vesikansa,	ss.	1–3,	8.
98  HBL 13.4.1930, Församlingshuset i Tölö inviges i 

dag av tvenne biskopar.
99	 	Vesikansa,	ss.	1–3,	8.
100  Töölön kirkosta ja sen vaiheista sekä Ekelundin 

toteutumattomista kirkkosalin suunnitelmista 
on Kristo Vesikansa koonnut Töölön kirkon 
peruskorjaussuunnittelun yhteydessä raportin 
Töölön kirkon peruskorjaus ja laajennus 
– Rakennushistoria.

hildinG EKElund (1893–1984)

Georg hilding Ekelund valmistui arkkitehdiksi Tek-
nillisestä korkeakoulusta vuonna 1916 ja osallistui 
uransa alussa ahkerasti kilpailuihin. hän voitti klas-
sismia edustavalla monumentillaan Töölön kirkon 
suunnittelukilpailun toimittuaan yli kymmenen vuot-
ta arkkitehtina. Ekelund teki useita ulkomaanmatko-
ja ja eräällä niistä hän tutustui italian niin kutsuttuun 
”architettura minoreen”.

valmistuttuaan hän oli työskennellyt eri arkkiteh-
titoimistoissa, kunnes perusti vaimonsa, arkkitehti 
Eva Kuhlefelt-Ekelundin, kanssa oman toimiston 
1920-luvun vaihteessa. eva Kuhlefelt-ekelund doku-
mentoi uransa aikana useita puutarhoja ja yhdessä 
Ekelundit ylläpitivät puutarhaharrastusta.

hilding Ekelund teki arkkitehtina pitkän uran, 
jonka aikana hän pyrki rakennuskulttuurin kehittä-
miseen ja arkkitehdin sosiaalisen vastuun kantoon. 
Tätä hän toteutti etenkin asuntosuunnittelussa. luo-
van arkkitehdin työnsä ohella hän toimi myös krii-
tikkona ja opettajana. Ekelund toimi arkkitehtuurin 
lehtorina (1927–1941) ja professorina (1950–1958) 
Teknillisessä korkeakoulussa. sitä ennen hän oli hel-
singin kaupunginarkkitehtina vuosina 1941–1949.

Ekelundin töihin kuuluvat helsingissä sijaitsevat 
Taidehalli, soutustadion, helsingin velodromi ja 
Olympiakylä. hän aloitti klassismin hengessä ja ete-
ni funktionalismiin etsien tyylisuuntien ulkopuolelta 
niin sanottua ikuista arkkitehtuuria. hän oli myös te-
räväsanainen ja toimi arkkitehti-lehden vakituisena 
avustajana ja päätoimittajana vuosina 1931–1934.93

93  Helander, 1997, ss. 9–10; Arkkitehtuurimuseo, 
2013e.
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Topeliuksen puisto suunniteltiin ja rakennet-
tiin selkeästi kahdessa vaiheessa, joten Topeliuk-
sen puiston suunnitelmat ja rakennusvaiheet esi-
tellään	jakaen	puisto	Sibeliuksenkatu	erottamiin	
eteläiseen ja pohjoiseen osaan.
Sibeliuksen	 puiston	 suunnittelu	 ja	 toteutus	

taas alkoi koko puistoalueen laajuisena. Myö-
hemmin	 alueita	 suunniteltiin	 ja	 rakennettiin	
erikseen. Tästä syystä Sibeliuksen puistosta 
esitellään ensin koko puistoa koskevat vaiheet, 
minkä	 jälkeen	 on	 esitelty	 puistojen	 suunnitte-
lu ja rakentaminen itäisestä ja läntisestä osasta 
erikseen.	 Puistonosia	 erottavana	 rajana	 toimii	
Mechelininkatu (ks. kuva 35).
Suunnittelun	 ja	 rakentamisen	 vaiheista	 on	

koostettu	 kaavio,	 jossa	 esitetään	 myös	 milloin	
puistot	niin	sanotusti	avattiin	yleisölle	(ks.	kuva	
36). Puistojen rakentamisvuosista oli eri lähteissä 
yleisesti virheellistä tietoa. Virhe perustui histo-
riallisen puistokortistossa101	esitettyihin	vuosilu-
kuihin,	jotka	koskivat	vain	tiettyä	puiston	osaa.

101  HKA.
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Topeliuksenkatu
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PuisTOn
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Kuva 35. Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheita käsitellään neljänä osa-alueena, jotka ovat 
Sibeliuksen puiston itäosa ja länsiosa ja Topeliuksen puiston 
eteläosa ja pohjoisosa. Aluerajaukset on esitetty kuvassa 
keltaisella viivalla. 1:8000.
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

PuisTOJEn suunniTTElu Ja raKEnTaminEn
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Kuva 36. Kaavio Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen 
rakennus- ja suunnitteluvaiheista. Kaaviossa on esitetty myös 
puistojen valmistumisajankohta eli milloin valmis puisto on 
avattu yleisölle. Sibeliuksen puiston länsiosan rakentaminen 
ja suunnittelu on tapahtunut pitkän ajan kuluessa pienissä 
osissa ilman kokonaissuunnitelmaa. Sibeliuksen puisto 
avautui kokonaisuudessaan vasta Bråvallan huvilan vuokra-
ajan päätyttyä vuonna 1943. Sibeliuksen puiston kohdalla 
on myös huomioitava, että osa puistojen rakentamisesta oli 
tavallaan tapahtunut jo huviloiden perustamisen yhteydessä. 
Kaikista vaiheista ei ole onnistuttu löytämään tarkkoja tietoja, 
mitä kuvastavat kysymysmerkit teksteissä. Kaavio kuvastaa 
rakennus- ja suunnitteluvaiheita suurpiirteisesti.



Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen historiaselvitys ja yleissuunnitelma 

39

hElsinGin KauPunKiPuisTOJEn KEhiTyKsEsTä

helsingin ensimmäiset puistot olivat niin sanot-
tuja maisemapuistoja, joissa pääosin käytiin päivä-
kävelyllä ja ihailemassa puiston kasveja. Kaupungin-
puutarhuri vastasi tuolloin puistojen suunnittelusta. 
ensimmäiset puistoista olivat mannermaista kau-
punkipuistotyyliä, mikä näkyi puistoissa korostetus-
sa asemassa olevista näkymälinjoista ja kasvillisuu-
desta. Puistot oli rakennettu lähinnä herrasväkeä 
ajatellen, joten puistoissa oli tiukat odotukset käyt-
täytymisen suhteen.102 Julkisia puistoja oli helsingis-
sä vähän. Zachris Topelius ehdotti kirjoituksissaan, 
että Töölönlahden rantaan perustettaisiin puisto työ-
läisiä ja heidän huvituksiaan ajatellen, sillä Kaisanie-
men puiston porvarillinen luonne karkotti työläiset 
julkisesta puistosta sopimattomaan illanviettoon.103

1900-luvun alussa puistosuunnittelu koki muutok-
sia ja puistosuunnitelmissa suosittu tyyli sekä puis-
tojen tarkoitus muuttuivat. Puistoihin alettiin suun-
nitella aktiviteetteja, valvottua leikkitoimintaa ja 
etenkin urheilumahdollisuuksia. Eräänä tavoitteena 
oli halu kurinalaistaa työläisten vapaa-ajan käyttöä, 
kun pelkästään luonnonhelmaan viennin ei katsottu 
enää riittävän.104 Leikki- ja urheilupaikkoja oli tosin 
vastahakoisesti ja pakon sanelemana perustettu jo 
1890-luvulla. Tuolloin leikkitoiminta oli jäänyt pahas-
ti urheilun jalkoihin.105 1910-luvulla ne alettiin ottaa 
erillisinä huomioon ja leikkialueetkin jaettiin eri ikä-
ryhmien mukaan. maisematyyli tuomittiin joissain 
piireissä elitistiseksi ja vanhoilliseksi. maisemapuis-
tojen ideologin säilyttämisen puolestapuhujat taas 
vetosivat ”luonnonmukaisuuteen” ja hyvään ma-
kuun. Terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset nou-
sivat osaksi keskeisiä suunnitteluperiaatteita, joissa 
lasten ja nuorten etuja korostettiin.106

Puistoja alettiin suunnitella laajoina viheralue-
kokonaisuuksina osana kaupunkirakennetta. ase-
makaava-arkkitehti Jungin mukaan uusien viher-
alueita tarvittiin lähellä asuntokaupunginosia, jotta 
ne voivat tyydyttää asukkaiden luonnonkaipuun ja 
esteettiset tarpeet. Jung myös halusi jättää kaiken 
epäfunktionaalisen pois puistoista aktiviteettien tiel-
tä. Puisto ei voinut olla vain koriste kaupungissa.107 
vastuuta puistojen suunnittelusta siirrettiin ase-
makaavaosastolle, koska asemakaava-arkkitehdin 
katsottiin kykenevän yhdistämään puistoihin sekä 

102  Häyrynen, 1994, s. 211–212.
103  Häyrynen, 1994, s. 65.
104  Åström, 1957, s 118; Häyrynen, 1994, s. 214; 

Topelius, 1940.
105  Häyrynen, 1994, s. 214.
106  Häyrynen, 1994, ss. 146–148, s. 213.
107  Häyrynen, 1994, ss. 146–152.

PuisTOJEn hOidOsTa sOTavuOsina 1939–1945

Topeliuksen puisto ja suuri osa Sibeliuksen puisto-
akin oli jo pääosin valmistunut, kun puistojen hoitoa 
jouduttiin sotavuosien vuoksi vähentämään. Kulje-
tuskalusto ja yli puolet työmiehistä oli rintamalla tai 
muissa tehtävissä, joten puistotöitä ja kuljetuksia ei 
voitu tehdä normaalisti. nurmikon annettiin useissa 
puistoissa kasvaa pitkäksi ennen niittoa ja vain mer-
kittävimmät nurmialueet leikattiin.110

helsingissä puistoihin hankittiin mahdollisimman 
vähän ja halpoja kukkia. Kukkaistutuksia tehtiin vain 
keskeisimmille alueilla ja niiltäkin puuttuivat tuonnin 
loputtua sipulikasvit kokonaan. siellä minne kukkais-
tutuksia tehtiin, käytettiin pistokkaista lisättäviä kas-
veja, kuten pelargonioita ja verenpisaroita.111

Puistoista myös vuokrattiin palstoja perunanvil-
jelyyn, mutta tiettävästi näin ei tehty sibeliuksen ja 
Topeliuksen puistojen jo rakennetuissa osissa.112 To-
peliuksen puiston leikkikenttää käytettiin ilmeisesti 
varastointiin. huvila miramarin pelto, jossa nykyisin 
on puistolampi, oli todennäköisesti viljelykäytös-
sä. Pauligin huvilan pienellä viljelyalalla Kesäkadun 
länsipäässä kasvatettiin heinää. lisäksi sibeliuksen 
puiston täyttömaa-alueella sekä Topeliuksen puiston 
eteläiselle leikkikentälle kasattiin kiviainesta.113

Talvisodan ja jatkosodan välillä syyskuussa 1940 
kaupunginhallitus perusti väestönsuojelukeskuksen, 
jonka tehtävänä oli järjestää pommisuojia kaupunki-
laisille. rakennustoimisto ja yksityiset talonomistajat 
rakensivat sirpalesuojia puistoihin ja toreille.114 Sibe-
liuksen puistoon oli myös rakennettu puilla ja hirsillä 
tuettu maakuoppa välskärinkadun ja sibeliuksenka-
dun kulmaan.115

sodan lisäksi helsingin puistoihin vaikutti muitakin 
seikkoja. vuonna 1940 todettiin kovien pakkasten 
saaneen puistoissa aikaan pommituksia pahempia 
vaurioita.116 Jatkosodan jälkeen helsingin puistojen 
kunnostamiseen ja istutuksiin budjetoitiin helsingis-
sä 18 miljoonaa markkaa. vuoden 1946 kesällä puis-
tokäytäviä ja nurmikoita kunnostettiin ja puistoihin 
rakennetut sirpalesuojat täytettiin ja nurmetettiin.117

110  KHKK 41:252*, 255*; Sv Pr 6.3.1942, Stadsträd-
gårdsmästaren har många bekymmer.

111  KHKK 40:230–231; Sv Pr 6.3.1942, Stadsträd-
gårdsmästaren har många bekymmer.

112  KHKK 41:252*, 255*; Ortokuva 1943.
113  Ortokuva 1943; Ilmakuva 1950; HBL 

6.11.1946, Stadens parker genomgå grundlig 
försköningskur.

114		Simonen,	1978,	ss.	65–67.
115  Ortokuva 1943; Linnankivi, 2003, s. 126.
116  KHKK 40:235*; KHKK 41:249; Puutarha, 1940, 

Pakkastalven jäljet Helsingin kaupungin 
taimistossa.

117		HBL	29.8.1946,	Parkerna	i	staden	försättas	i	skick.

terveysajattelun että erityisintressit, kuten urhei-
lun ja luontonautinnot. asemakaavaosastolla näistä 
muokattiin kaupunkiestetiikkaa kaupunginpuutar-
hurin keskittyessä istutuksiin. Kun maisematyyliä 
suosinut kaupunginpuutarhuri svante Olsson luopui 
virastaan vuonna 1924, puistotoimi byrokratisoitui ja 
saksalaisperäinen arkkitehtoninen tyyli otti vahvem-
man sijan helsingissä. Puistoihin saatettiin silti liittää 
myös vapaamuotoisempi osio. Puistoissa yleistyivät 
myös alppi- ja kalliokasvipuutarhat ja puistojen luon-
nonolosuhteita alettiin huomioida suunnittelussa ai-
empaa enemmän. Töölönlahden rantatiet sen sijaan 
jatkoivat promenadiperinnettä.108

1930-luvulla puistosuunnittelu vakiintui ja arki-
päiväistyi ja puistokäyttäytymisen normit alkoivat 
hellittää. virkistysalueita ajateltiin palveluna, jonka 
käyttöä käyttäjä itse ohjaa. Tästä ensimmäisinä esi-
merkkeinä on sibeliuksen puisto, jossa nurmikolla 
kävely oli sallittua. viheralueiden ajattelu peruspal-
veluna muutti puistot esteettisiä arvoja korostavista 
kasvierikoisuuksin kuorrutetuista maisemapuistoista 
yhteisen vapaa-ajan sijoituspaikaksi.109

108  Häyrynen, 1994, s. 212, ss. 214–215; Puutarha 
1992, Häyrynen: Suomen puutarhataiteen 
tyyleistä, s. 16–17.

109  Häyrynen, 1994, s. 147, 215.
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Kuva 37. ”Ehdotus Topeliuspuiston järjestelyksi.” Ehdotuksessa 
on Birger Brunilan allekirjoitus ja päiväys 15.9.1934. 
Pohjoisosasta on käytävällä erotettu vuonna 1929 kaavoitettu 
tontti numero 488. Se korvasi puistoksi muutettua julkisen 
rakennuksen tonttia Sibeliuksenkadun eteläpuolella. 
Puisto toteutui suurelta osin suunnitelman mukaisesti. 
Ainoastaan eteläisen osan muutamissa yksityiskohdissa 
on eroja toteutuneeseen puistoon nähden. Tällaisia 
ovat Sibeliuksenkadulle vievä puistokäytävä ja kaarevan 
perennatarhan reunojen muotoilu ja muotopuutarhan 
pohjoinen pääte. Suunnitelmassa korostui katselusuunta kirkolta 
kohti pohjoista, jonne on sijoitettu näkymän päätepiste.
HKRA – RK, PUO 060.

TopeLiuksen puisTon suunniTTeLu ja 
rakenTaminen

Topeliuksen	 puiston	 suunnittelu	 aloitettiin	
vuonna 1934. Puiston perusratkaisun teki – tai 
ainakin	 allekirjoitti118 – kiinteistölautakunnan 
tilauksesta asemakaavaosastolla asemakaava-
arkkitehti	 Birger	 Brunila	 (ks.	 kuvat	 37	 ja	 38).	
Suunnitelma	pohjaa	Elis	Kaalamon	vuonna	1928	
laatiman asemakaavan muutosehdotuksen viit-
teelliseen puistosuunnitelmaan (ks. liite 19). Istu-
tussuunnitelmat	sen	sijaan	laadittiin	kaupungin	
istutusosastolla puutarha-arkkitehti Ola Mann-
strömin ja todennäköisesti myös kaupungin-
puutarhuri Johan Arangon (virassa 1924–1941) 
toimesta.119 Mannström toimi silloisen tavan mu-
kaan	 ulkopuolisena	 konsulttina	 suunnitteluteh-
tävän taiteellisuuden vuoksi.120 Mannström oli 
ollut ennen toimeksiantoa Helsingin kaupungin 
apulaispuutarhurina ja oli parhaillaan Lepaan 
puutarhaopiston	 ylimpänä	 puutarhasuunnitte-
lun	opettajana.121

Vuonna 1934 lokakuun viimeisenä päivänä 
kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistölauta-
kunnan	 laadituttaman	 suunnitelman	 tuolloin	
vielä Topeliuksenpuistikoksi kutsutun alueen

”–	–	kunnostamisesta	siten,	että	sen	kumpaan-
kin Kammionkadun [nykyisin Sibeliuksenka-
tu]	 toisistaan	 erottamaan	 osaan	 järjestettäisiin	
lasten leikkikentät sekä nurmikkokaistaleita 
puineen, pensaineen ja kukkaryhmineen Mei-
lahdenkadun [Eino Leinon kadun] vastaisen 
pään jäädessä luonnonpuistoksi.”122

Puiston	pohjoisosan	leikkikenttä	varattiin	pie-
nille lapsille ja eteläinen suuremmille.123

118  Tuohon aikaan oli yleistä, että asemakaava-arkkitehti 
allekirjoitti suunnitelman, mutta sen saattoi olla suunnitellut 
joku muu. Karisto, 14.11.2012.

119  Näränen, 2011 Topeliuksen puiston kohdekortti.
120  Häyrynen, 1994, s. 215.
121  Puutarha, 1954, Uutisia: Puutarhateknikko, tarkastaja Ola 

Mannström 60 v; Puutarha, 1964, Puutarha-arkkitehti Ola 
Mannström 70 v.

122  KHKK 34:26.
123  Eteläistä leikkikenttää kritisoitiin sen suuren koon vuoksi ja 

alueen keskelle istutettiin 1960-luvulla lehmuksia. HBL 3.5.1936, 
Två nya esplanader i Helsingfors.

Kuva 38. Topeliuksen puiston suunnitelman väritetty osio 
saattaa olla puisto-osastolla tehty lisäys. (Häyrynen, 1944, s. 
215.) Pohjoisempi muotopuutarhan osa on esitetty tarkemmin ja 
sen istutukset on järjestetty toteutuneesta poikkeavalla tavalla. 
Leikattu pensasaita on sijoitettu suunnitelman tässä vaiheessa 
rajaamaan puistoa katutilasta, mikä olisi luonut eriluonteisen 
katutilan. Koristeellisimmat istutukset on osoitettu leikkikentän 
ympärille puistokäytävän reunan sijaan ja niille taustan 
muodostaa leikattu pensasaita. Suunnitelmassa on korostettu 
eteläistä sisäänkäyntisuuntaa, jonka näkymän päätteenä on 
ilmeisesti suuri kukkaistutus ja kenties paikka veistokselle. 
HKRA – RK (PUO 060).
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Kuva 39. Vaikka kasvillisuus on vielä nuorta, näkyy vuonna 1949 otetussa 
valokuvassa jo idea Töölön kirkolle nousevista terassoinneista, joita 
pensasaidat korostavat. Kasvillisuus rajaa puistotilaa sen reunoilla ja leikatut 
kartiopoppelit ohjaavat katsetta kohti kirkkonäkymää. Kirkon edustalla on 
komea kalliopuutarha. Kuvassa oikealla näkyy säilytettyjä mäntyjä.
HKMKA, N85445, Pietinen.
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Kuva 40. Ola Mannströmin Topeliuksen puistoon tekemä 
perennatarhasuunnitelma numero I vuodelta 1936. 
Suunnitelma on rakennusviraston arkiston tietojen mukaan 
päivätty 1. tammikuuta. Huomioitavaa on, että Mannströmin 
nimi on kirjattu työhön lyijykynällä ilmeisesti jälkeenpäin. 
Leikkikentän reunaa rajaava istutusalue poikkeaa vuoden 
1934 suunnitelmasta. Siihen on lisätty istuskeluun tarkoitetut 
syvennykset perennatarhan puolelta. Tällöin katselusuunta on 
vaihtunut leikkikentästä kohti Töölön kirkkoa ja perennatarhaa. 
Pyöreää istutusaihetta perennatarhan keskellä ei toteutettu. 
Kaarevaa käytävää rajaava istutusaihe ilmeisesti perennoineen 
ja pensasaitoineen yksinkertaistui lopulta leikatuksi 
pensasaidaksi.
HKRA – RK, PUO 016.

Kuva 41. Valokuvassa näkyvät Topeliuksen puiston 
leikkikentälle vastaistutetut lehmukset ja niiden juurella olevat 
nurmikkopyörylät.
MVKA.

Kuva 42. Topeliuksen puiston eteläistä osaa reunusti 
Sibeliuksenkadun kohdalla pensasaita, joka näkyy vuonna 1944 
julkaistun elokuvan still-kuvassa vasemmalla.
Saarikivi, 1944.

Topeliuksen puiston eteläosan suunnittelu ja 
rakentaminen

Topeliuksen	 puiston	 tarkempi	 suunnittelu	
ja	 toteutus	 aloitettiin	 puiston	 eteläisestä	 osasta,	
joka jää Sibeliuksenkadun ja Töölön kirkon vä-
liin.	 Puutarha-arkkitehti	 Ola	Mannström	 aloitti	
työn	 suunnittelemalla	 puiston	 perennatarhan	
vuonna 1936. Kaksi vaihtoehtoa ”perennatar-
hoista	 Topeliuskadun	 varrella”	 noudattavat	
puistosta asemakaavaosastolla tehtyä suunnitel-
maa	muutamia	yksityiskohtia	lukuun	ottamatta.
Vaihtoehdoista	 on	 toteutettavaksi	 valittu	 nu-

mero	I	(ks.	kuva	40,	toteutumaton	liitteessä	19).124 
Perennatarhaa	ei	toteutettu	täysin	suunnitelman	
mukaisesti.125 Istutukset perennatarhan reunoil-
la ovat toteutusvaiheessa yksinkertaistuneet ja 
nurmialueen keskellä oleva pyöreä istutus on jä-
tetty	pois.	Sen	sijaan	koko	nurmialue	on	rajattu	
neliskulmaisilla istutusaiheilla. Kyseisten leimu-
penkkien (Phlox) kasvilajistosta on säilynyt päi-
väämätön piirustus rakennusviraston arkistos-
sa.126	Sen	toteutumisesta	on	viitteitä	valokuvissa,	
mutta	 lajikkeita	 on	 mustavalkokuvista	 vaikea	
todistaa. Suunnitelmasta ja sen kasvivalinnoista 
sekä	 toteutumisesta	 on	 esitetty	 tietoa	 liitteessä	
10.	 Vuonna	 1947	 perennat	 korvattiin	 Tanskasta	
edellisenä talvena saaduilla ruusuilla. Samoja 
ruusuja	 istutettiin	myös	Eiran	puistoon.127 Kau-
niit ruusut katosivat helposti helsinkiläisten 
kukkaruukkuihin,	mutta	Topeliuksen	puisto	sai	
maineen yhtenä Helsingin ruusupuistoista.128
Puiston	 muiden	 osien	 istutussuunnittelusta	

on todennäköisesti vastannut kaupunginpuutar-
huri Johan Aranko.129 Topeliuksen puiston ete-
läosan istutuksista säilyneeseen suunnitelmaan 
(ks.	kuva	44)	on	piirretty	kasvien	sijainti	sekä	kir-
jattu	niiden	laji.	Kuvassa	ei	ole	päivämäärää	tai	
allekirjoitusta,	mutta	arkiston	tietojen	mukaan	se	
on	päivätty	18.6.1936.
Suunnitelmasta	 nähdään	 tavoite	 häivyttää	

kaupunkiympäristö näköpiiristä reunaistutuk-

124  HKRA, PUO 016. Toteutumaton vaihtoehto (PUO 015) on 
esitelty liitteissä.

125		Vuonna	1938	otettujen	Helsingin	kaupunginmuseossa	
säilytettävien valokuvien perusteella.

126  HKRA, PUO 065.
127		HBL	15.4.1947,	Danska	gräsmattor	och	rosor	i	stadens	parker.
128		HBL	15.4.1947,	Danska	gräsmattor	och	rosor	i	stadens	parker;	

HBL	25.3.1948,	Huvudstadens	sommarfröjd:	52.788	blommor;	N	
Pr	29.8.1948,	Flammor,	studenter	får	rabattblommor.

129  Näränen, 2011, Topeliuksen puiston kohdekortti; Karisto, 
14.11.2012.
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Kuva 43. Näkymä Töölön kirkolta kohti Topeliuksen puistoa 1950-luvulla. Puiston kasvillisuus rajaa kadut pois 
näkymistä ja leikkikenttä erottuu avoimena. Etualalla istuskeluryhmän taustapensaita, japaninhappomarjaa (Berberis 
thunbergii) ja syyshortensioita (Hydrangea paniculata ’Grandiflora’). Siro teräsvaijeriaita esti poikkeamasta nurmikolle.
HKMKA, N8370, C. Grünberg.

Kuva 44. Todennäköisesti Johan Arangon tekemä 18.6.1936 päivätty suunnitelma 
Topeliuksen puiston eteläosan istutuksista. Suunnitelmaan on kirjattu kasvilajit.
HKRA, PUO 974.

silla ja toisaalta Töölön kirkon roolin korostami-
nen osana puistonäkymiä.

Puistossa nykyisin olevan kasvillisuuden, 
vuonna	 1988	 tehdyn	 inventoinnin130, vanhojen 
valokuvien ja historiallisen puistokortiston131 
tietojen perusteella voidaan todeta puiston istu-
tusten	toteutuneen	liki	suunnitelman	osoittamal-
la	tavalla.	Suunnitelmassa	esitettyjä	syreenejä	ei	
lähteiden	mukaan	istutettu	kuin	kahta	lajia	ja	Si-
beliuksenkadun	reunaan	lisättiin	pensasaita	(ks.	
kuva 42).

Töölön kirkon edustan rinteen istutuksia ei 
esitetä tässä suunnitelmassa. Niistä ei ole työn 
yhteydessä löytynyt paljoa tietoa muutamaa va-
lokuvaa	 lukuun	ottamatta	 (ks.	 kuvat	 45	 ja	 	 46).	
Kalliorinteessä kerrotaan olleen keinotekoinen 
”luonnonporras” (naturtrappa). Tätä luonnon-
porrasta ei puistosta syksyllä 2012 löytynyt, ellei 
sillä	 tarkoitettu	 luonnonkivistä	 tehtyjä	 portai-
ta. Svenska Pressenissä mainitaan vuonna 1936 
avokalliota koristamassa kasvaneen kalliokasvil-
lisuutta.	Muistitiedon	mukaan	kallioalueen	istu-
tukset säilyivät ainakin 1960-luvulle.132 Vuoden 
1980	 kaavamuutoksessa	 (kaavanumero	 8044)	
alue	on	merkitty	istutettavaksi	alueeksi,	jossa	on	
oltava myös pensaita ja puita. Vuoden 2012 kaa-
vassa	(kaavanumero	12059)	määrätään,	että	alu-
een kunnostustyön tulee perustua historialliseen 
selvitykseen.
Helsingin	 kaupunginarkistossa	 säilytettävän	

historiallisen puistokortiston133 mukaan Tope-
liuksen	puisto	rakennettiin	vuosina	1935–1936.134 
Tämä rakennusaika koskee vain Topeliuksen 
puiston eteläistä osaa, josta rakentaminen aloi-
tettiin.	Lisäksi	tasoitustyöt	aloitettiin	varhain	en-
nen varsinaisten suunnitelmien valmistumista. 
Topeliuksen	 puiston	 eteläistä	 osaa	 tasoitettiin	
hätäaputöin usean vuoden ajan ja tasoitustyön 
tuloksia näkyy jo vuoden 1932 ilmakuvassa.135

Vuonna	 1934	 varattiin	määrärahat	 Topeliuk-
sen	puiston	eteläosan	töiden	varsinaista	aloitta-
mista varten.136	Rakentaminen	aloitettiin	seuraa-
vana vuonna, jolloin puiston perustamistöihin 
jouduttiin	 ottamaan	 lisärahoitusta	 kaupungin	

130		Lindholm,	1988.
131  HKRA; HKA. Puistokortiston kasvilistat on esitetty liitteissä 6 

ja 7.
132  Sv Pr 15.9.1936. En nyanlagd plantering i Helsingfors; Kiuru, 

16.2.2013.
133  Niin sanottu Visacard-kortisto.
134  HKA ja HKRA, Historiallinen puistokortisto.
135  HBL 3.5.1936. Två nya esplanader i Helsingfors; Ilmakuva 1932.
136  KHKK 34:75.
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istutuksiin varatuista määrärahoista.137 Suun-
nittelu	 ja	 rakentaminen	 ovat	 siis	 tapahtuneet	
samanaikaisesti.

Istutukset Topeliuksen puiston eteläosaan 
tehtiin pääosin vuonna 1936 (ks. liite 7).138 Kysei-
senä vuotena Helsingin monivuotisten kukkien 
istutuksista miltei puolet tehtiin Topeliuksen 
puistoon.	Puistoon	istutettiin	5	008	monivuotis-
ta kukkaa sekä 4 376 koristepuuta ja -pensasta. 
Orapihlaja-aidat (Crataegus) sekä happomarja-
aita (Berberis)	 istutettiin	 myös	 vuonna	 1936.139 
Syyskuussa osa istutuksista oli vielä kesken ja 
niitä	täydennettiin	vuonna	1937.140

Loppuvuodesta 1936 puisto oli miltei valmis 
ja	 syyskuussa	puistoon	pystytettiin	 lapsille	kei-
nu.141	 Keinu	 oli	 sijoitettu	 pitkän	 näkymälinjan	
suuntaisesti, jolloin se ei korostunut puistomai-
semassa. Puistoon tuotiin myös kolme hiekkalaa-
tikkoa,	6	roska-astiaa	ja	24	keltaiseksi	maalattua	
puistopenkkiä.142	 Puistossa	 oli	 nykymittapuulla	
vähän leikkivälineitä. Vuonna 1970 Harald Car-
stens	 suunnitteli	 Topeliuksen	 puistoon	 uuden	
hiekkalaatikon (ks. liite 16).143 Kolmeen osaan 
jaettu	 neliskulmaisista	 osista	 koostuva	 hiekka-
laatikko on yhä puistossa. Leikkikentän keskelle 
istutettiin	1960-luvulla	lehmuksia144.
Kun	 puistonosa	 valmistui,	 sitä	 kehuttiin	

kasvivalinnoistaan ja kasvillisuudella aikaan-
saadusta aksiaalisesta sommitelmasta. Kiitos-
ta saivat myös viranomaisten toimet puuston 
säilyttämiseksi	 puiston	 alueella.145 Topeliuksen 
puiston eteläisintä osaa, jonka kirkolta laskeu-
tuva rinne portaineen sekä perennatarha muo-
dostivat, arvioitiin vähintään yhtä kauniiksi ja 
näyttäväksi	 kuin	 pidetty	 Eiranpuisto,	 ellei	 jopa	
kauniimmaksi.146

137  KHKK 35:63, 27*.
138		KHKK	36:28*.
139  KHKK 36:26*.
140		HKA	ja	HKRA,	Historiallinen	puistokortisto;	HBL	15.8.1936.	

Helsingfors	har	i	år	fått	tre	nya	parker;	Sv	Pr	15.9.1936.	En	
nyanlagd plantering i Helsingfors.

141  HKA ja HKRA, Historiallinen puistokortisto.
142		HKA	ja	HKRA,	Historiallinen	puistokortisto;	HBL	15.8.1936.	

Helsingfors	har	i	år	fått	tre	nya	parker.
143		HKRA,	PUO858.
144  Lehmukset näkyvät vuoden 1966 ilmakuvassa.
145  HBL 3.5.1936. Två nya esplanader i Helsingfors.
146		HBL	15.8.1936.	Helsingfors	har	i	år	fått	tre	nya	parker;	

Eiranpuistikoksi tuolloin kutsuttu puisto oli Helsingin 
ensimmäinen arkkitehtoniseen tyyliin suunniteltu istutus. Se 
valmistui vuonna 1915; Häyrynen, 1994, s. 154.

Kuva 46. Vasta valmistuneet istutukset Töölön kirkon edustalla Topeliuksen puistossa 1930-luvun 
lopulla. Kuvassa vasemmalla näkyy huolella istutettuja kalliokasveja avokallioiden väleissä. Taka-alalla 
nurmikolle leikatun pensasaidan viereen oli istutettu pensaita. Osa pensaista näkyy vielä vuonna 1997 
otetuissa valokuvissa (HKRA). Leikattu pensasaita reunusti kirkon piha-aluetta koko puiston puoleisella 
matkalla.
HKMKA, N15289.

Kuva 45. Töölön kirkolta viettävään jyrkkään rinteeseen, joka osin oli kaupungin ja osin seurakunnan 
maata, oli jätetty matalakasvuisia mäntyjä (Pinus). Säästettyjen mäntyjen suojiin oli istutettu tuijia (Thuja), 
vuorimäntyjä (Pinus mugo) vaahteroita (Acer), pihlajia (Sorbus) ja hevoskastanjoita (Aesculus). Säilytettävän 
puuston rungot suojattiin lankuilla, jolloin pyrittiin mahdollistamaan juuriston ilmansaanti. (HBL 15.8.1936. 
Helsingfors har i år fått tre nya parker; Sv Pr 15.9.1936. En nyanlagd plantering i Helsingfors.)
HKRA – RK.
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Kuva 47. Topeliuksen puiston eteläinen 
leikkikenttä oli 1930-luvun lopulla 
suosittu kaupunkilaisten keskuudessa.  
Puistossa oli alkujaan vain keinu ja kolme 
pientä hiekkalaatikkoa sekä runsaasti 
tilaa peleille ja juoksentelulle. Valokuvaa 
käytettiin myös Helsinkiä mainostavien 
oppaiden kuvituksena, mikä kertoo 
Topeliuksen puiston arvosta 1930- ja 
1940-lukujen Helsingille. Kuvan etualan 
mänty on yhä puistossa.
HKMKA, N112951, Pietinen.

hElsinKiläisEsTä lEiKKiTOiminnasTa 
1900-luvulla

1800-luvun lopulla helsinkiin vastahakoisesti pe-
rustetut ensimmäiset leikkipaikat olivat 1910-luvulla 
auttamattomasti riittämättömiä. suomen voimistelu-
opettajaliitto lähetti vuonna 1913 kaupunginvaltuus-
tolle kirjelmän, jossa vaadittiin lasten leikki- ja ur-
heiluympäristöjen kehittämistä. he ehdottivat myös 
leikinohjausta leikkikentille. asemakaava-arkkitehti 
Bertel Jung perehtyi asiaan ja totesi vuonna 1914, 
että tarve työväen lasten virkistysmahdollisuuksien 
parantamiseen kasvoi jatkuvasti. leikkitoiminnan 
kehittäminen aloitettiin samana vuonna aluksi kokei-
lumielessä.147

asemakaava-arkkitehtina Jung suunnitteli viher-
alueita asuinalueiden keskuuteen ja koki niiden 
olevan sosiaalipoliittisia eikä pelkkiä kaupungin ko-
risteita.148

1910–1930-luvuilla urheilun suosio kasvoi hel-
singissä nopeasti ja urheilutoiminnot liitettiin puis-
toihin.149 leikkikenttien määrä sen sijaan kasvoi 
hitaasti. Kaupungin suhtautuminen leikkikenttien 
toimintaedellytyksiin oli puutteellista eikä vastannut 
esimerkiksi Keski-euroopan tai muiden pohjoismai-
den tasoa. 1930-luvun uutta puistorakentamista 
kritisoitiin urheilukenttien ja jäykkien suojattomien 
sommitelmien suosimisesta.150

Topeliuksen puisto ja samoihin aikoihin valmistu-
nut hesperian esplanadi koettiin helsingin houkut-
televimmiksi ja viihtyisimmiksi uusiksi istutusalu-
eiksi vuosikymmeneen. Etenkin leikkikentät otettiin 
ilolla vastaan, vaikka niiden laajoja hiekkakenttiä jo 
1940-luvulla kritisoitiinkin. Topeliuksen puisto, ku-
ten hieman myöhemmin valmistunut Sibeliuksenkin 
puisto olivat suosittuja ulkoilupaikkoja etenkin äi-
tien ja lasten keskuudessa.151 1930- ja 1940-luvulla 
lehdissä kirjoitettiin leikki-ikäisten lasten kurjasta 
tilanteesta, turvattomuudesta ja leikkipuistojen 

147  Häyrynen, 1994, s. 214; KHS 16.12.1937, 4/2324 §; 
KSV,	1982,	s.	62–65;	Åström,	1956,	ss.	221–222.

148  Häyrynen, 1994, s. 212, ss. 146–152, 214–
215; Puutarha 1992, Häyrynen: Suomen 
puutarhataiteen tyyleistä, s. 16–17.

149		KSV,	1982,	s.	65.
150  Häyrynen, 1994, ss. 146–147; KHS 16.12.1937, 

3/2324 §; HBL 3.5.1936, Två nya esplanader i 
Helsingfors;	KHS	16.12.1937,	4/2324	§;	KSV,	1982,	
s. 65.

151		KSV,	1982,	s.	66;	HBL	15.8.1936,	Helsingfors	har	
i	år	fått	tre	nya	parker;	HBL	3.5.1936,	Två	nya	
esplanader i Helsingfors; HBL 13.7.1939, Många 
vackra parker i bortre Tölö.

aitaamisessa oli siis kyse alueen rauhoittamisesta ul-
koisten häiriöiden, kuten juopottelijoiden, koiranul-
koiluttajien ja oikojien vuoksi.156 1960-luvulla puis-
toissa järjestystä ylläpitäneet puistovahdit jäivät 
vähitellen eläkkeelle eikä Topeliuksen puistoonkaan 
enää palkattu uutta. Topeliuksen puiston leikkiken-
tällä oli jo 1960-luvun alussa muun muassa liukumä-
ki, puupylväitä ja betoniputkitunneli, mutta kenttää 
ei oltu vielä aidattu. Puiston leikkikentälle oli istutet-
tu lehmuksia.157

1960-luvulla ei puistojen käyttö lasten iloksi enää 
rajoittunut vain leikkikenttiin. sibeliuksen puistossa 
pidettiin niin sanottu aktivointitapahtuma, josta on 
säilynyt valokuvia eri arkistoissa. Kuvissa näkyy Sibe-
liuksen puistoon tuotuja kotieläimiä aitauksissaan ja 
puihin ripustettuja kiipeilyverkkoja ja oksiin sidottuja 
rengaskeinuja. Puistossa pelattiin krokettia, kieritel-
tiin autonrenkaita, ratsastettiin, nautittiin virvokkei-
ta ja kuultiin viulunsoittoa.

1980-luvulla kohdepuistojen leikkikentät keski-
tettiin Topeliuksen puiston eteläiseen leikkikenttään 
ja sibeliuksen puistoon rakennettuun uuteen leikki-
paikkaan. ilmatar- ja sotka -veistoksen edustan pieni 
leikkikenttä poistettiin käytöstä.

156		HBL	21.8.1950,	Trevligt	för	stadsbarn;	KHS	
16.12.1937, 4/2324 §; HBL 23.3.1949, Bilar, bäckar 
och barbiplaner på projekterade lekområden.

157  Nevalainen, 1961, s. 93, 97; Rive, 2000, s. 36.

mielikuvituksettomuudesta.152 Kaupunkirakenteen 
tiivistymisen, vapaa-ajan lisääntymisen, 1940-luvun 
lopulla syntyneiden suurten ikäluokkien, 1960-luvun 
suuren syntyvyyden ja naisten työssäkäynnin sekä 
maalta muuton vaikutuksesta leikkipuistojen kehit-
täminen otti suuria askeleita.153 1940-luvun lopulla 
nimetty leikkikenttäkomitea154 korosti puiden merki-
tystä leikkipaikoilla. suorakulmaisten hiekkakenttien 
aika tuntui olevan ohi ja lapsille etsittiin kaupungin-
kin toimesta virikkeellisempiä oleskeluympäristö-
jä.155 innoittajina tuntuvat olleen ulkomaiset leikki-
paikat, kuten tanskalaisen maisema-arkkitehdin c. 
Th. sørensenin (1893–1979) suunnittelema Emdru-
pin rakenteluleikkipaikka.

Myös Topeliuksen puiston leikkipaikkojen varus-
telua pyrittiin tuomaan ajan tasalle. vuoden 1950 
kesällä puistoon asennettiin eräs helsingin ensim-
mäisistä lastenkaruselleista. Leikki- ja urheilualueita 
oli jo aiemmin alettu aidata ja leikkikenttien eristä-
miseen ehdotettiin pensaita ja puita sekä köynnök-
sin koristeltuja verkkoaitoja. alkujaan leikkikenttien 

152  N Pr, 23.7.1947, Fotbad i enda plaskdammen – 
Helsingfors ingen barnstad; HBL 23.3.1949, Bilar, 
bäckar och barbiplaner på projekterade lekområden.

153		KSV,	1982,	s.	67;	Häyrynen,	1994,	s.	214.
154  Leikkikenttäkomiteoita nimettiin vielä 1950- ja 

1960-luvuilla.
155  N Pr, 23.7.1947, Fotbad i enda plaskdammen – 

Helsingfors ingen barnstad; HBL 23.3.1949, Bilar, 
bäckar och barbiplaner på projekterade lekområden; 
KSV, 1982, s. 68.
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Topeliuksen puiston pohjoisosan suunnittelu ja 
rakentaminen

Topeliuksen	 puiston	 pohjoisosan	 suunnitte-
lijasta ei ole varmaa tietoa. Puistosta on säily-
nyt	 kaksi	 allekirjoittamatonta	 ja	 päiväämätöntä	
istutusehdotusta, jotka ovat mitä varmimmin 
1930-luvun	 loppupuolelta.	 Toinen	 on	 oletetta-
vasti lopullinen suunnitelmaehdotus ja toinen 
tätä edeltänyt luonnos.158 Istutusehdotuksen vä-
ritetty	versio	on	esitetty	kuvassa	48.	Topeliuksen	
puiston pohjoisosan symmetriaan perustuva osio 
on toteutunut juuri suunnitelmassa esitetyn kal-
taisena kukkaistutuksia159 ja yhtä pensasaitariviä 
lukuun	ottamatta.	Hopeasalavat	on	tosin	esitetty	
leikattavaksi	neliskulmaisiksi	lieriön	sijaan.

Suunnitelmassa esitetään myös vapaamuo-
toisen niin sanotun luonnonpuiston käytäväver-
kosto	ja	kasvillisuus.	Se	suunniteltiin	liittymään	
osaksi Välskärinkadun länsipuolista kauniik-
si kuvailtua koivikkoa.160 Puiston nykytilaan, 
vanhoihin valokuviin sekä ilma- ja ortokuviin 
verratessa	 huomataan,	 ettei	 suunnitelma	 to-
teutunut täysin piirustuksen mukaisesti. Kes-
keiset sommitelman osat, kuten pieni pyöreä 
aukio,	 ryhmittäin	 istutetut	 puut,	 lehmusrivi	 ja	
risteyskohtien pensasistutukset löytyvät jo tästä 
suunnitelmasta.

Syitä suunnitelman muutokselle toteutusvai-
heessa voidaan lähteiden valossa vain arvailla. 
Tarkasteltaessa vuoden 1932 ilmakuvaa sekä 
vuoden	 1943	 ortokuvaa	 havaitaan,	 että	 puis-
tossa	 säästettiin	 huomattavasti	 enemmän	 puita	
kuin suunnitelmassa ehdotetaan. Kenties tämä 
oli	yksi	syy	suunnitelman	muuttamiselle.	Myös	
Furuhjelmin	aikainen	1800-luvun	alusta	periyty-
vä	 tielinjaus	 on	 päätetty	 suunnitelmasta	 poike-
ten	säilyttää.	Päätös	on	voinut	vaikuttaa	pienen	
pyöreän	aukion	sijainnin	muuttamiseen.	Samalla	
puistokäytävät	olisi	 jouduttu	linjaamaan	uudel-
leen.	Mutta	kuten	sanottua,	ei	muutoksen	syistä	
ole tarkkaa tietoa.

158  HKRA PUO 963 ja PUO 909. Luonnokseksi arvioitu 
istutusehdotus on esitetty liitteissä.

159  Pohjoisosan kukkaryhmistä on olemassa tarkempi suunnitelma 
(HKRA, PUO 019), jossa ilmoitetaan istutusten mitat ja pinta-
ala. Siinä yhtenäiset perennanauhat on katkottu lyhyempiin 
osiin. Suunnitelma on päivätty 3.2.1943, joten se on ollut lähinnä 
dokumentoiva. Leikkikentän istutukset on summittaisesti 
mitattu 30.9.1939 päivätyssä piirustuksessa (HKRA, PUO 035). 
Ks. liite 11.

160  HBL 3.5.1936. Två nya esplanader i Helsingfors.

Kuva 48. Topeliuksen puiston pohjoisen osan istututusehdotus. Puisto on jaettu kahteen tyyliltään erilaiseen osaan. Pohjoisemman 
osan sommitelmassa olennaista ovat ryhmittäin istutetut puut, risteysten pensasistutukset ja pyöreä pieni aukiomainen tila, joka 
jää kasvillisuuden sisään. Punaisella merkityt kukkaistutukset ovat nauhamaiset, mutta toteutuivat erillisten kukkapenkkien sarjana. 
Hesperian Esplanadin länsipään sommitelmassa (HKRA) on samoja piirteitä kuin Topeliuksen puiston muotopuutarhaosiossa. Myös 
piirustustyyli on hyvin samankaltainen. Kuvan suunnitelma on päiväämätön, mutta todennäköisesti 1930-luvun lopulta.
HKA.

Kuva 49. Vuoden 
1952 valokuvassa 
kasvillisuussommitelman 
rytmikkyys erottuu kauniisti.  
Puistotila oli tehokkaasti 
rajattu. Käytävää reunustavien 
kukkaistutusten määrää oli 
vähennetty jo 1950-luvulla.
Taustalla näkyy Topeliuksen 
puiston eteläosan istutuksia. 
HKMKA, N121051, Foto Roos.
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Kun Topeliuksen puiston eteläosa oli vuoden 
1936 rakennustoimenpiteiden jälkeen viimeiste-
lyä vailla valmis, ei puiston pohjoisosan raken-
tamista	oltu	vielä	aloitettu.161 Pohjoisosan raken-
taminen	 aloitettiin	 sen	muotopuutarhamaisesta	
osasta tasoitustöillä vuonna 1937.162

Arkkitehtonisen osan perustamiseen varatus-
ta määrärahasta163 jäi 100 000 markkaa säästöön, 
sillä	 täytemaa	 ja	 osa	mullasta	 saatiin	 hankittua	
ilmaiseksi. Kun rakennustyöt ja istutukset oli 
vuonna	1938	tehty,	Aranko	anoi	yleisten	töiden	
lautakunnalta	 lupaa	 käyttää	 ylijääneet	 varat	
puiston kaikkein pohjoisimman osan siistimi-
seen.	Aluetta	oli	pidemmän	aikaa	käytetty	muun	
muassa rakennustarpeiden varastointiin (ks. 
kuva 50). Lautakunta antoi tälle suostumuksensa 
ja pohjoisimman osan siistimistyöt tehtiin vuon-
na 1939.164

Koko Topeliuksen puisto sai lopullisen muo-
tonsa vuosien 1935 ja 1939 välisenä aikana. Töö-
lön puistojen165 sommitelmat saivat kritiikkiä 
eri	 tyylien	 töksähtävästä	 liittymisestä	 toisiinsa.	
Ilmeisesti	vapaamuotoiseen	sommitteluun	puis-
ton	 pohjoisimmassa	 osassa	 päädyttiin	 haasta-
vien maaston muotojen vuoksi ja puiston poh-
joispään julkiselle rakennukselle varatun tontin 
vuoksi.166

Topeliuksen puisto teki sitä ympäröivät ra-
kennukset halutuiksi. Esimerkiksi puiston 
pohjoispäähän rakennetut Humalistonkadun 
kerrostalojen	 asunnot	 vuokrattiin	 jo	 ennen	 val-
mistumistaan suurelta osin puiston yli aukeavi-
en näkymien vuoksi (ks. kuva 79 sivulla 67).167 
Nämä	näkymät	 tosin	muuttuivat	Töölön	kirjas-
ton rakentamisen myötä.

161  HBL 3.5.1936, Två nya esplanader i Helsingfors; Eri arkistoissa 
säilytettävien vanhojen valokuvien perusteella.

162		HBL	15.1.1938,	Flera	nya	planteringar	i	Helsingfors	detta	år;	
KHKK	38:236;	HKA	ja	HKRA,	Historiallinen	puistokortisto;	Eri	
arkistoissa säilytettävien vanhojen valokuvien perusteella.

163  Puistonosan rakentamiseen varattiin 362 000 markkaa (HBL 
15.1.1938,	Flera	nya	planteringar	i	Helsingfors	detta	år),	mikä	
vastasi vuonna 2011 noin 125 000 euroa. (Tilastokeskuksen 
viralliseen elinkustannusindeksiin perustuvien 
rahanarvokertoimen avulla laskettuna.)

164		KHKK	38:236;	KHS	8.9.1938,	1681	§.
165  Topeliuksen puisto, Kirjailijan puisto ja Hesperian esplanadi.
166		KSV,	1982,	s.	66.
167  HBL 13.7.1939, Många vackra parker i bortre Tölö.

Kuva 51. Vuonna 1944 kuvatussa elokuvassa näkyy Topeliuksenkatu 
ennen kadun leventämistä nykyisiin mittoihinsa. Katu rajautui 
Topeliuksen puiston lehmusriviin ja still-kuvasta erottuu helposti 
tuleva levennysalue, jolle kadun lehmuksetkin istutettiin.
Saarikivi, 1944.

Kuva 50. Topeliuksen puiston pohjoispää oli kuoppaista ja kosteaa ennen 
tasoitustöiden tekoa. Asukkaat kuivattivat 1930-luvun alussa tulevan 
Topeliuksen puiston pohjoisosan rinteessä pyykkiä. Kuva on vuodelta 1930.
MVKA, Pietinen.

TOPEliuKsEnKadun Puurivin isTuTus

Puistoa reunustaville kaduille oli istutettu leh-
musrivit jo ennen puiston varsinaisia rakennustöitä. 
Topeliuksenkadulle, runebergin- ja sibeliuksenka-
dun väliselle osalle, istutettiin lehmuksia168 (Tilia) jo 
vuonna 1930. Sibeliuksenkadulle lehmuksia istutet-
tiin vuonna 1935.169 Topeliuksenkadulle Sibeliuksen-
kadun pohjoispuoliselle osalle lehmusrivi istutettiin 
kuitenkin vasta vuonna 1949 Topeliuksenkadun le-
ventämistyön yhteydessä (ks. kuva 51). leventämi-
nen tapahtui puiston puoleista jalkakäytävää kaven-
tamalla. 170

168  Lehmusrivissä on sekä puisto- että 
isolehtilehmuksia. Kiuru, 16.2.2013.

169  HKA ja HKRA, Historiallinen puistokortisto; 
Ilmakuva 1932; KHKK 30:149.

170		KHKK	49/II:288;	HKRA,	KAO	6825;	Ilmakuva	
1943; Eri arkistoissa säilytettävien vanhojen 
valokuvien perusteella.
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Kuva 52. Topeliuksen puiston pohjoisosan tiukkaa sommitelmaa pehmensivät 
puiston keskiosan vapaasti kasvavat pensaat. Pensasaitojen pitäminen matalana 
säilytti puiston sisäiset näkymät avoimena ja labyrinttimaiselta tunnelmalta 
vältyttiin. Kuva on vuodelta 1952.
HKMKA, N121051, Foto Roos.
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Ola Mannström.
Puutarha, 7/1954, 
s. 347.

Ola mannsTröm (1894–1969)

Ola Fredrik mannström jätti kädenjälkensä Tope-
liuksen puistoon sen perennatarhan suunnitelleena 
puutarha-arkkitehtina. mannström oli suomalaisen 
puutarhataiteen kehittäjä, joka erikoistui urallaan 
hautausmaiden suunnitteluun. hän toimi muun mu-
assa hautausmaiden hoitajat ry:n ja suomen puutar-
ha-arkkitehdit ry:n perustajajäsenenä.

nuori Ola mannström menetti vanhempansa jo 
varhain. hän pääsi keskikoulun käytyään harjoitteli-
jaksi lepaan puutarhaopistoon vuonna 1911, minkä 
jälkeen hän opiskeli Kiihtelysvaarassa niittylahden 
puutarhakoulussa vuosina 1913–1915 ja jatkoi suo-
raan Lepaan puutarhaopistoon vuosien 1915–1917 
kurssille. Opintojen päätyttyä mannström suuntasi 
ulkomaille opiskelemaan muun muassa Köstritzin 
korkeampaan puutarhaoppilaitokseen Türingeniin 
Saksaan. Lisäksi hän opiskeli taidekäsityökoulussa 
hampurissa ja oli harjoittelijana puutarhatoimistos-
sa lyypekissä. ulkomailta palattuaan mannström toi-
mi helsingin kaupungin apulaispuutarhurina vuosina 
1922–1927, mutta kieltäytyi apulaispuutarhurin vir-
kaan kuuluneesta Kaupunginpuutarhan asunnosta, 
joka jäi svante Olssonin käyttöön.

Mannström avioitui norjalaistaustaisen eline 
Wagerin (1902–1990) kanssa vuonna 1926 ja teki 
hatjalahden tilan hoidon ohella töitä itsenäisenä 
puutarha-arkkitehtina viipurin ympäristössä vuosina 
1928–1933. noilta ajoilta ovat säilyneet Jaakkiman, 
hiitolan ja Johanneksen uusien hautausmaiden 
suunnitelmat vuosilta 1931 ja 1932. Mannström 
toimi vuosina 1933–1943 lepaan puutarhaopiston 
ylimpänä puutarhasuunnittelun, puutarhahistorian 
ja piirustuksen opettajana. Tuona aikana puutarha-
opisto paloi ja korjaustöissä puutarha uudistettiin 
Mannströmin suunnitelman mukaan.

mannström tutustui vuonna 1937 valtion raken-
nustaiteen asiantuntijalautakunnan stipendiaattina 
Pohjoismaiden suurimpien kaupunkien hautausmai-
hin ja istutuksiin. hän haki vuonna 1941 vapautu-
nutta helsingin kaupunginpuutarhurin virkaa muun 
muassa Elisabeth Kochin ja aarno hellemaan ohella, 
muttei tullut valituksi. Kaksi vuotta myöhemmin hän 
sai viran helsingin evankelis-luterilaisen seurakun-
nan hautausmaiden tarkastajana.

Virkansa ohella Mannström teki myös suunnit-
telutöitä muun muassa Jyväskylän vanhalle hau-
tausmaalle vuonna 1958 ja Vantaan Kaivokselan 
alueelle vuonna 1965. Kaivokselan suunnitelman 

Johan Aranko.
Puutarha, 8/1937, 
s. 285.

kasvilajisto oli poikkeuksellisen monipuolinen, mut-
tei toteutunut kokonaisuudessaan. hän suunnitteli 
myös hietaniemen hautausmaan uurnalehdon, joka 
otettiin käyttöön vuonna 1949. mannström jäi viras-
taan eläkkeelle vuoden 1964 elokuussa täytettyään 
70 vuotta.171

171  Puutarha, 1954, Uutisia: Puutarhateknikko, 
tarkastaja Ola Mannström 60 v; Puutarha, 
1964, Puutarha-arkkitehti Ola Mannström 70 v; 
Fagerström, 2010; KHKK 23:224; Häyrynen, 
1994,	s.	146;	Puutarha,	1938,	Uudenmaan	
puutarhanäyttelyn palkintoluettelo; MMA, 
III Jb Talousarkisto/Kartat, asemakaavat ja 
piirustukset/Hautausmaakartat; Museovirasto, 
2011; Puutarha, 1941, Helsingin kaupungin 
puutarhurin virkaa; Lampinen et al.,	1989,	s.	32;	
Museovirasto, 2009b; Schalin et al.,	2008–2012,	
s. 50, 55; Puutarha, 1969, Puutarha-arkkitehti Ola 
Mannström †.

JOhan aranKO (1877–1941)

Johan Emil aranko (ent. Blomqvist) teki pitkän 
uran suomen puutarhataiteen parissa. hänet muis-
tetaan etenkin helsingin kaupunginpuutarhurina 
vuosina 1924–1941, jolloin kaupungin istutusten 
pinta-ala vähintään kaksinkertaistui. arangon virka-
aikana rakennettiin Töölöön Topeliuksen ja sibeliuk-
sen puistojen lisäksi muun muassa hesperian espla-
nadi ja hietaniemenrannan puisto. myös Kallioon ja 
vallilaan perustettiin useita uusia puistoja.

Johan Aranko suuntasi jo nuorena kiinnostuksen-
sa puutarhoja kohtaan ja käytyään ylemmän kansa-
koulun hän opiskeli mustilan puutarhassa. aranko 

toimi harjoittelijana Elimäen moisiossa ja valkealan 
Kirjokiven kartanossa ja valmistui helsingin kaupun-
gin puutarhan nykyisellä paikalla sijainneen suoma-
laisen puutarhayhdistyksen puutarhakoulusta vuon-
na 1898. aranko jäi kouluun puutarhuriksi, kunnes 
hänet vuonna 1899 valittiin niittylahden puutarha-
koulun puutarhuriksi ja puutarha-aineiden opetta-
jaksi Kiihtelysvaaraan.

Marraskuussa 1901 Aranko siirtyi kahdeksi vuo-
deksi Tuorlan kartanon yksityisen puutarhakoulun 
johtajaksi Piikkiöön ja toimi samalla maanviljelyskou-
lun tuntiopettajana. aranko ja hänen vaimonsa man-
di (1881–1943) muuttivat suuren perheensä kanssa 
miehen työn perässä paikkakunnalta toiselle. Piikki-
östä Johan aranko palasi niittylahteen toimiakseen 
siellä vuoden 1911 syksyyn asti, jolloin sai paikan Ou-
lun kaupunginpuutarhurina. Oulussa hän osallistui 
muun muassa hupisaarten koulupuutarhan ja siir-
tolapuutarhan perustamiseen. Vuonna 1917 Aranko 
siirtyi Lepaan puutarhaopiston ylipuutarhuriksi ja 
opettajaksi sekä toimi vuonna 1923 perustetun le-
paan puutarhakoulun opettajana.

vuonna 1924 aranko haki svante Olssonin (1856–
1941) eläkkeelle jäämisen vuoksi vapautunutta hel-
singin kaupunginpuutarhurin virkaa. hänet valittiin 
tehtävään, vaikka esille oli noussut ajatus, että hel-
singin kaupunginpuutarhurin virkaa hoitamaan vaa-
ditaan ulkomaalaista osaamista. Vuosien kuluessa 
aranko kuitenkin osoitti epäilykset turhiksi. hän kävi 
uransa aikana useilla opintomatkoilla ulkomailla, ku-
ten Kööpenhaminassa vuonna 1912, Göteborgissa 
vuonna 1923 ja kuukauden matkalla Pohjoismaissa 
vuonna 1927.

aranko osti vuonna 1926 nytorp-nimisen palsta-
tilan värälästä Elimäeltä ja hoiti siellä puutarhavilje-
lystä. hän toimi eri työvaliokunnissa ja palkintolauta-
kunnissa ja oli myös aktiivinen kuorolaulaja. aranko 
oli Kaupunginpuutarhurien seuran puheenjohtaja 
ja perustajajäsen sekä osallistui Puutarhaviljelijäin 
liiton ja helsingin puutarhaseuran toimintaan. hän 
kuoli 63-vuotiaana pitkäaikaiseen sairauteen 
4.6.1941, jolloin hänen töitään ryhtyi hoitamaan 
apulaiskaupunginpuutarhuri lauri saarela. arangon 
hautajaisiin hietaniemen uudella hautausmaalla 
osallistui myös Ola Mannström.172

172  Puutarha, 1937, Kaupungin puutarhuri 
J. E. Aranko 60-vuotias; Puutarha, 1941, 
J. E. Aranko kuollut; Puutarha, 1941, 
Kaupunginpuutarhuri J. E. Arangon 
ruumiinsiunaus; Puutarha, 1943, Rouva Mandi 
Aranko.
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siBEliuKsEn PuisTOn nimEäminEn

sibeliuksen puisto tunnettiin aiemmin epäviralli-
sella nimellä humallahdenpuisto (ruots. hummel-
viksparken). nimen taustalla on suomeksi 1800-lu-
vun lopulla käännetyn lahden nimi, humallahti 
(ruots. hummelviken). sibeliuksen puiston itäiseen 
osaan on joissain yhteyksissä viitattu myös nimellä 
Kinnekullen puisto, sillä se muodostettiin Kinnekulle-
nimisen huvilan alueelle. Puistonosaan vuonna 1946 
sijoitettu ilmatar ja sotka -veistos on antanut aiheen 
puiston joissain yhteyksissä esiintyvälle epävirallisel-
le kutsumanimelle Sotkapuisto.

humallahdenpuiston nimeksi virallistettiin sibe-
liuksen puisto (ruots. sibeliusparken) marraskuussa 
vuonna 1945 tehdyllä kaupunginvaltuuston pää-
töksellä. Puiston nimeämisellä haluttiin kunnioittaa 
yhden aikakautensa kuuluisimman säveltäjän, Jean 
sibeliuksen (1865–1957), 80-vuotispäivää. sibeliuk-
sella oli ollut oma roolinsa Suomen itsenäisyystais-
telussa ja suomalaisen kansallisidentiteetin luomi-
sessa. nimettävän alueen tulikin olla sijainniltaan, 
käytöltään ja ulkoasultaan arvokas ja humallahden-
puistoa kehuttiin yhdeksi helsingin kauneimmista. 
Tuolloin puisto ulottui humallahden rantaan asti.

sibeliusta kunnioitettiin myös nimeämällä Kam-
mionkatu hänen mukaansa, vaikka alkujaan sibe-
liuksenkaduksi oli ehdotettu Eteläisestä hesperian-
kadusta pohjoiseen kulkevaa Mechelininkadun osaa. 
sibelius oli asunut kyseisellä kadulla talven 1940–
1941. Tuolloin sibeliuksen puisto koivikkoineen toimi 
hänen todellisen kotinsa, ainolan, metsän eräänlai-
sena korvikkeena. hän iloitsi meren läheisyydestä ja 
käveli päivittäin Töölön länsirannalla. 186

186		KHKK	45/I:96–97;	KSVTO	27.11.1945,	1/680	§;	
Levas,	1986,	s.	304,	196,	340,	283,	235,	ss.	338–339,	
214–216, 125–126; Murtomäki, 2007, s. 45, 52, 76.

mien pohjaksi.178 Puistoksi kaavoitetulla alueella 
olleiden	huviloiden	vuokra-aika	oli	päättymässä	
vuoden 1932 joulukuussa ja Pauligin huvilan 
rakennukset	ostettiin	kaupungille	jo	saman	vuo-
den	syyskuussa.	Ne	luovutettiin	Kivelän	sairaa-
lan uuden paviljongin sairaanhoitajien asun-
noiksi.179 Kolmen muun huvilan vuokra-aikoja 
pidennettiin.	 Koska	 Töölössä	 oli	 huutava	 pula	
viheralueista,	 rajattiin	 vuokra-alueet	 pääraken-
nuksen	välittömään	läheisyyteen.180 Näin saatiin 
avattua	osa	Sibeliuksen	puistosta	virkistyskäyt-
töön. Tuolloin voidaan katsoa Sibeliuksen puis-
ton eli silloisen Humallahdenpuiston rakentumi-
sen alkaneen.
Kiinteistölautakunta	 teetti	 asemakaavaosas-

tolla suunnitelman puiston järjestämisestä jul-
kiseen	käyttöön.181 Kyseessä on todennäköisesti 
kaupunginarkistossa	 säilytettävä	Werner	 Lillen	
tekemä	 13.3.1933	 päivätty	 kartta,	 jossa	 näkyvät	
huviloiden vuokratut alueet sekä puiston käytä-
väverkosto (ks. kuva 53).

Puistoalueella tehtiin raivauksia vuonna 1933. 
Syreenejä, siperianhernepensaita ja puita jou-
duttiin	 poistamaan	 uusien	 puistokäytävien	 ja	
178  Ennen vuotta 1930 oli Taka-Töölössä tehty mittaus, josta näkyy 

puistoalueen silloinen tila. HKA, Sinetti-arkistotietokanta, 
karttarekisteri, Arkisto 270, tunnus 2 (ks. liite 19). Ajoittamisessa 
on huomioitu kartassa vielä näkyvä Pauligin huvilan 
portinvartijan rakennus, joka 5.12.1930 määrättiin purettavaksi 
Sibeliuksenkadun tasoittamistyön tieltä viimeistään 1.2.1931. 
KHKK	30:218.	Suunnittelualueesta	tehtiin	myös	oletettavasti	
vuonna 1932 kartta, jossa on esitetty Humallahden puistoalue 
sekä vuokra-alueiden vuokra-ajan päättymispäivä (ks. liite 19). 
HKA.

179  HKA, Sinetti-arkistotietokanta, karttarekisteri, Arkisto 270, 
tunnus	17;	KHKK	32:21,	24;	KHS	22.3.1934,	1/568	§;	Kiint.ltk.	
17.5.1932,	1/554	§;	KHS	22.3.1934,	2/568	§.	Kiinteistölautakunta	
ei olisi halunnut varata Pauligin huvilan ranta-alueita vain 
sairaalahenkilökunnan käyttöön, mutta joutui taipumaan 
kannassaan.	KHS	22.3.1934,	1/568	§.

180		KHS	22.3.1934,	1/568	§.	Vuokra-ajan	pidentämisen	ehtona	
yleiseksi puistoalueeksi asemakaavaan merkityille alueille ei 
saanut pystyttää raja-aitoja. Tätä edellytettiin myös Pauligin 
huvilan alueella, mutta puistoissa yleisesti käytettävät matalat 
metallilanka-aidat	sallittiin.	KHKK	34:98.

181		KHS	22.3.1934,	1/568	§.

Sibeliuksen	 puiston	 suunnittelijoista	 ei	 ole	
tarkkaa tietoa. Alueella sijainneiden huviloiden 
puutarhojen	 suunnittelijoiden	 voidaan	 ajatella	
tehneen	osan	suunnittelutyöstä	tai	maastoon	so-
peuttamisesta,	sillä	huviloiden	puutarhojen	poh-
jalta	 rakennettiin	 myöhemmin	 osa	 Sibeliuksen	
puiston käytävistä ja muista puiston rakenteista.
Puiston	 suunnittelijoiksi	 on	 joissain	 lähteis-

sä	 esitetty	 puutarha-arkkitehti	 Bengt	 Schalinia	
ja silloista kaupunginpuutarhuria Johan Aran-
koa.173	 Mitään	 virallista	 viitettä	 tästä	 ei	 tämän	
työn yhteydessä kuitenkaan löytynyt. Aranko 
toimi Helsingin kaupunginpuutarhurina vuo-
sina 1924–1941 ja Schalin vuosina 1946–1957.174 
Näin	 voidaan	 olettaa	 Arangon	 vaikuttaneen	
Sibeliuksen	 puiston	 itäosan	 suunnitteluun.	
Puisto-osastolla oli tosin töissä myös apulais-
kaupunginpuutarhuri Lauri Saarela sekä yksi 
toimistoapulainen.175 Saarela toimi virkansa 
ohella myös kaupunginpuutarhurin tehtävissä 
vuosina 1941–1946, jolloin Sibeliuksen puiston 
länsiosan viimeisten huvila-alueiden vuokra-
ajat	päättyivät	ja	maat	palasivat	kaupungin	hal-
tuun.176	Länsiosaa	rakennettiin	vielä	1950-luvul-
la, jolloin puistoon tehtiin muun muassa kaksi 
lampea. Tuolloin oli kaupunginpuutarhurina 
Schalin, joten hänen kädenjälkensä voi näkyä 
näissä kohdin.

Puiston itäisestä osasta on säilynyt 1930-lu-
vun lopulla tehty puistosuunnitelma, joka on 
myös	 toteutettu.177 Länsiosa on rakentunut ajan 
saatossa	 yksittäisten	 suunnitelmien	 tai	 maas-
tossa tehtyjen päätösten pohjalta. Läntisessä 
osassa onkin nähtävillä runsaammin ajallisia 
kerrostumia. Siellä myös huviloiden pihapiirit 
ovat paremmin säilyneet. Tämä voisi viitata sii-
hen,	ettei	länsiosasta	koskaan	tehty	niin	sanottua	
kokonaissuunnitelmaa.

Sibeliuksen puistoa suunniteltiin jo 1930-lu-
vun	 alussa.	Aluetta	 kartoitettiin	 1920-luvun	 lo-
pulla ja 1930-luvun alussa ilmeisesti suunnitel-
173  Muun muassa Näränen, 2011, Sibeliuksen puiston puistokortti.
174  Puutarha, 1941, Kaupunginpuutarhuri J. E. Aranko kuollut.
175		KHKK	38:37*.
176  KHKK 41:231*, 46:260.
177  HKRA – RK, PUO 052.

sibeLiuksen puisTon suunniTTeLu ja rakenTaminen
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Kuva 53. Werner O. Lillen kartta Humallahden rantaseudusta 13.3.1933. Kuvassa punaisella on rajattu 
huviloiden supistetut vuokra-alueet. Pauligin huvilan alue aiottiin aluksi osaksi puistoa, mutta se 
luovutettiin väliaikaisesti Kivelän sairaalan käyttöön. Huvilatonttien aitojen poistaminen tehtiin ilman sen 
suurempaa tiedotusta asiasta ja kaupunkilaiset olivat hetken aikaa tietämättömiä muutoksesta. Lehdissä 
alettiin kuitenkin kirjoittaa uudesta viheralueesta tuota pikaa. Uusi puistoalue herätti kiinnostusta, koska 
se oli osa menetetyksi katsotun Keskuspuiston korvaavaa läntistä rantapuistovyöhykettä. Vyöhykkeen 
läpi Lapinlahdelta Seurasaareen suunniteltiin kulkevaksi pitkään rantapromenadia, jota puurivit 
reunustaisivat molemmin puolin. Siitä toivottiin jopa Helsingin uutta nähtävyyttä.
HBL 9.7.1933, Ny örtagård för huvudstaden; Kartta HKA.

Mechelininkadun tieltä. Vanhojen puiden kaata-
minen	herätti	vastustusta	ja	sitä	kautta	on	säily-
nyt tietoa huviloiden kasvillisuudesta.182
Myös	osa	Pauligin	huvila-alueesta	muutettiin	

puistoalueeksi kesäkuussa vuonna 1932 saadulla 
rahoituksella. Kyseisen alueen käytävät puhdis-
tettiin	ja	sinne	sijoitettiin	hiekkalaatikko	ja	muu-
tama penkki. Samaan aikaan olivat käynnissä 
Mechelinin- ja Sibeliuksenkadun tasoitustyöt ja 
ylijäämämaata	 ajettiin	 todennäköisesti	 Humal-
lahteen	täyttömaaksi.183

Sibeliuksen puistossa ei vuosikymmenen alun 
jälkeen ilmeisesti tehty suuria muutoksia, sillä se 
oli osa niin sanotun Länsipuiston (Västparken) 
suunnittelualuetta.	 Taivallahden	 ja	 Humallah-
den ranta-alueiden 1930-luvun puolivälin suun-
nitteluvaiheista	 ei	 ole	 aineiston	 vähäisyyden	
vuoksi	pystytty	tässä	yhteydessä	muodostamaan	
selkeää	kuvaa.	Vuonna	1938	Birger	Brunila	esit-
teli kiinteistölautakunnalle Länsipuistosta teh-
tyä suunnitelmaa.184 Sibeliuksen puiston osal-
ta	 toteutumatta	 jäänyt	 suunnitelma	 on	 esitelty	
liitteessä	19.

Seuraavat toimenpiteet Sibeliuksen puistossa 
tehtiin vuosina 1937–1939. Nuo vuodet on histo-
riallisessa	puistokortistossa	merkitty	Sibeliuksen	
puiston185 perustamisvuosiksi. Silloin rakennet-
tiin Sibeliuksen puiston itäinen osa, jossa sijaitse-
van	Kinnekullen	huvilan	pidennetty	vuokra-aika	
oli	 päättymässä.	 Todellisuudessa	 Sibeliuksen	
puiston	 suunnittelua	 ja	 rakentamista	 tehtiin	
1930-luvun alusta 1950-luvulle asti. Muutoksia 
puistoon	tehtiin	vielä	1980-luvulla.

182  HBL 9.7.1933, Ny örtagård för huvudstaden. Bråvallan alueen 
arvokkaiksi puiksi luokiteltiin suuriksi kasvaneet harmaalepät. 
Miramarin länsipuolella toivottiin säilytettävän siellä kasvavat 
vanhat vaahterat, hevoskastanjat, sembramännyt sekä eräs 
komea suuri kuusi. Huvilan itäpuolella kasvoi eriskummallinen 
koivu,	joka	oli	säästynyt	vuoden	1890	elokuun	myrskystä,	
mutta menettänyt latvansa. Puun kahdesta säilyneestä 
oksahaarasta oli lähtenyt kasvuun uusia oksia suoraan kohti 
korkeuksia. Kinnekullen koivumetsässä kasvoi niin kutsuttu 
käärmekuusi (ormgran). Kyseessä oli heiveröinen pieni 
puu, jonka oksat olivat käärmemäisen pitkiä ja kiemuraisia. 
Huviloiden alueella kasvoi suuriakin puita, sillä osan rungon 
halkaisijaksi mainitaan 60 cm.

183		KHKK	32:182;	Ilmakuva	1932.
184		HBL	10.5.1938,	Västparkesprojektet	tar	slutlig	form.	Kun	huvila-

alueet tulivat kaupungin haltuun, myös satamalautakunta 
kiinnostui kyseisistä rannoista. Satamalautakunta ehdotti 
kiinteistölautakunnalle yhteisen toimikunnan perustamista. 
Tarkoituksena	oli	tehdä	vuoden	1938	syksyllä	katselmus	ranta-
alueiden	järjestämisestä.	Kiint.ltk.,	21.6.1937,	1108	§.

185  Tuolloin puisto tunnettiin nimellä Humallahden puisto.
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sibeliuksen puiston itäosan suunnittelu ja 
rakentaminen

Sibeliuksen puiston itäosan istutus-, tasoitus- 
ja	puhdistustöiden	suorittamiseen	varattiin	mää-
rärahat vuonna 1936.187 Puistosta tehtiin ilmei-
sesti 1930-luvun loppupuoliskolla suunnitelma 
(ks.	kuva	54).	Suunnitelman	mukaisesti	pyrittiin	
alueella	säilyttämään	runsaasti	olemassa	olevaa	
kasvillisuutta.	 Puiston	 etelä-	 ja	 keskiosissa	 oli	
laajoja havu-, koivu- ja sekametsäalueita. Puis-
toon	 istutettiin	 ainakin	 kaksi	 vaahteraa	 ja	 12	
koivua (Betula alba) sekä joitain pensaita.188 (Ks. 
liite 6).
Rakennustyöt	 aloitettiin	 seuraavana	 vuonna	

1937 puiston eteläisestä osasta, joka oli jo joitain 
vuosia ollut julkisena viheralueena. Puistossa 
tehtiin lähinnä puuston harvennuksia ja uusia 
käytäviä.189	Rakennustyöt	ulottuivat	Kinnekullen	
huvilan rajaan asti.190 Kun Kinnekullen huvilan 
vuokra-aika	 oli	 päättynyt	 ja	 huvilan	 rakennuk-
set	 purettiin	 alkuvuodesta	 1938,	 rakennustyöt	
puistoalueen	pohjoisosassa	voitiin	aloittaa.191 Pu-
retun	huvilan	paikalle	pystytettiin	vuonna	1946	
pronssinen Ilmatar ja sotka -veistos (ks. Ilmatar 
ja sotka -veistos s. 54).

Käytäväverkosto toteutui suunnitelman mu-
kaisesti.	 Puistoon	 rakennettiin	 suorakulmai-
nen	 leikkikenttä	 puretun	 Kinnekullen	 huvilan	
päärakennuksen sisäänkäynnin edustalle (ks. 
kuva 57).192 1930- ja 40-lukujen valokuvissa puis-
tokäytävät soljuvat vaaleina ja kaartuilevina pui-
den	 lomitse.	 Osan	 puista	 sallittiin	 myös	 jäädä	
käytävän linjalle (ks. kuva 56).
Eräs	puiston	huomiota	herättävimmistä	osis-

ta	oli	tiheä	ja	laaja	koivikkoalue.	Se	on	mainittu	
puiston ja toisinaan myös Helsingin kauneim-
maksi paikaksi useissa lähteissä. Sitä kuvataan 
ihaillen myös kaunokirjallisuudessa. Koivikon 
rauhallista	 luonnetta	 ja	 sen	 luomaa	 luonnon-
läheistä	 tunnelmaa	 arvostettiin.	 Koivikkoa	
pidettiin	 ainutlaatuisena	 paikkana,	 jollaisia	

187  KHKK 36:69.
188  HKA, Historiallinen puistokortisto.
189  Ilmakuva 1932 ja ortokuva 1943.
190  KHKK 37:31*; Sv Pr 23.9.1937, Västparken – en promenadplats 

som är i vardande.
191  Kinnekullen huvilaa olivat vuodesta 1925 vuokranneet asiamies 

Hugo ja Julia Veckström. Leskeksi jäänyt Julia Vekström anoi 
vuokra-ajan pidennystä. Pidennyksen ehtona tuli päärakennus 
korjauttaa ja maalata sekä purkaa osa ulkorakennuksesta. 
Vuokra-aika pidennettiin vuoden 1937 loppuun. KHKK 
35:234;	Kiint.ltk.	5.6.1935,	875	§;	HKA	ja	HKRA,	Historiallinen	
puistokortisto. Museoviraston kuva-arkistossa säilytettävän 
kuvan kuvatekstin mukaan Kinnekullen huvila siirrettiin 
Siuntioon ja nimettiin Solvikiksi. Huvila jäi kuitenkin Porkkalan 
luovutusalueelle ja paloi. Kuvaa säilytetään kansiossa Hki 23A.

192  HKA ja HKRA, Historiallinen puistokortisto.

Kuva 54. Humallahdenpuiston järjestelysuunnitelma 1930-luvun lopulta. Suunnitelmassa hyödynnettiin alueen 
metsäalueita, puusto oli nykyistä tiheämpää ja puistokäytäviä vähän. Suunnitelmassa Kinnekullen huvila on 
purettu ja sen paikalle on ehdotettu istutettavaksi saarnivaahteroita (Acer negundo). Niiden länsipuolelle 
rakennettiin neliskulmainen lasten leikkipaikka. Huvilan piha-alue on muokattu julkiseen puistoon sopiviksi 
säilyttämällä sekä uutta lisäämällä. Puiston keskivaiheille on esitetty näköalapaikan rakentamista. Pyöreää 
näköalapaikkaa reunustaa suunnitelmassa kurtturuusuistutus (Rosa rugosa). Pensasistutuksista suuri osa on 
nykyään kadonnut.
HKRA – RK, PUO 052.

Kuva 55. Vuoden 1932 ilmakuvassa näkyvät itäistä puiston osaa 
rajaavat kadut puiston koillis- ja eteläreunoilla rakennettuina 
(keltainen viiva). Sibeliuksen puiston itäinen osa oli ennen 
puiston rakentamista metsäinen alue, jonka keskellä oli 
Kinnekullen huvila. Huvilan piha-alue erottuu avoimempana 
tilana puuston keskellä (1). Huvilan läheisyydesta voidaan 
erottaa puukujanne (2) ja nykyisen näköalapaikan avoimet 
kalliot (3). Näiden välisellä elueella erottuu pienilatvuksiset 
tiheässä kasvavat koivut (4). Puiston kaakkoiskulma on ollut 
puuton ja sitä ovat reunustaneet havupuut (5). 
Ilmakuva © Topografikunta.

1
2

3 5
4



Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen historiaselvitys ja yleissuunnitelma 

53

Kuva 56. Vuonna 1949 otetussa valokuvassa Sibeliuksen puiston 
koivikko on vielä tiheä ja kauniin valkorunkoinen. Puistokäytävät 
rakennettiin melko leveiksi, mutta käytävillä kasvavat puut 
saavat käytävän vaikuttamaan kapeammalta. Keväisin koivujen 
alla kukki narsisseja ja kieloja. 
HKMKA, N14402, Pietinen.
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harvoin näki suurkaupungissa.193 Keväisin koi-
vikon lomassa kukki kieloja ja pieniä keltaisia 
narsisseja,194	 jotka	oli	 istutettu	satunnaisen	oloi-
sesti	 puistoon.	 Tavoitteena	 lienee	 ollut	 jäljitellä	
kukkien	luonnollista	levittäytymistä.195

Sibeliuksen	 puiston	 itäosa	 otettiin	 tyytyväi-
senä vasta an valmistumisensa jälkeen. Huono-
kuntoiset vanhukset ja muut, jotka harvemmin 
matkustivat maaseudulle kesäksi virkistäyty-
mään, olivat iloisia metsikkömäisestä puistos-
ta.196 ”Luonnonpuisto”, kuten aikalaiset sitä kut-
suivat, poikkesi tyyliltään arkkitehtonisesta ja 
toiminnallisesta Topeliuksen puistosta.
Erityisen	 puistosta	 teki	myös	 se,	 että	 nurmi-

kolla sai kävellä, mikä ei ollut tuon ajan Helsin-
gin kaupunkipuistoissa yleinen käytäntö.197

193  Esimerkiksi Hämäläinen, 2007 (ensijulkaisu 1941), ss. 59–61, 
344–345; Sv Pr 23.9.1937, Västparken – en promenadplats som 
är	i	vardande;	HBL	22.6.1938,	Liljekonvaljer	och	narcisser	
blomma i Kinnekulleparken. Puiston koivikko syntyi kenties 
vuonna	1890	Helsinkiä	riepotelleen	elokuisen	myrskyn	tuhojen	
jälkeen. Myrsky kaatoi runsaasti puita ja saattoi näin muodostaa 
koivuille otollisen kasvupaikan. (HBL 9.7.1933, Ny örtagård 
för huvudstaden.) Koivikkoa on ajan saatossa harvennettu 
ja kuolleita yksilöitä poistettu. Esimerkiksi vuonna 1962 
tehdyssä harvennuksessa koivuista poistettiin noin 25–30 %. 
Harvennuksella pyrittiin parantamaan puiden elinolosuhteita ja 
valonsaantia.	(Jyränkö,	1988;	HBL	12.8.1962,	Radikal	gallring	i	
Sibeliusparken.)

194  (jonquiller) tarkoittanee Narcissus jonquillaa, nunnannarsissia. 
Lähdeaineistossa on myös mainittu narsissien olleen 
valkonarsisseja (pingstlilja eli Narcissus poëticus), mutta pidän 
tätä epätodennäköisenä, sillä mainintoja on vain yksi, eikä 
kyseinen lehtikirjoitus vaikuta erityisen asiantuntevalta. 
Kukkien mainittiin myös tuoksuneen voimakkaasti.

195		Puutarha,	1938,	Pääkaupungin	keväinen	vihreys;	HBL	22.6.1938,	
Liljekonvaljer och narcisser blomma i Kinnekulleparken.

196  HBL 13.7.1939, Många vackra parker i bortre Tölö.
197		HBL	22.6.1938,	Liljekonvaljer	och	narcisser	blomma	i	Kin-

nekulleparken;	HBL	13.8.1940,	Parkområdena	vid	Edes-	och	
Hummelvikarna. ilmaTar Ja sOTKa -vEisTOs

1930-luvun alussa kansalliseepoksemme oli ajan-
kohtainen puheenaihe. Kalevala-aiheisen taideteok-
sen tekemistä oli jo suunniteltu ja Kalevalaseura ju-
listi vuonna 1933 aiheesta kilpailun. Tuloksettomaksi 
jäänyt kilpailu oli varmasti osa Kalevalan juhlavuon-
na 1935 käytyjä vilkkaita keskusteluja.

leo ja regina Wainsteinin säätiö päätti järjestää 
Suomen kuvataiteilijoille uuden kilpailun vuonna 
1938. Parhaaksi Kalevala-aiheiseksi monumentik-
si valittiin aarre aaltosen ilmatar ja sotka -niminen 
veistos, joka poikkesi perinteisten keskeisten Kale-
valan hahmojen kuvauksista.198 veistos lahjoitettiin 
kaupungille vuonna 1939, mutta pystytys viivästyi 
sodan vuoksi.199

aaltosen pronssiin valettu veistos sai vuonna 

198  Kruskopf, 2000, s. 67.
199  Karjala 2.10.1946. T. W. T.

Kuva 57. Näkymä Ilmatar ja sotka -veistokselle sekä sen edustan pienelle leikkipaikalle. Hiekkalaatikon lisäksi aukean reunalla oli 
koivunjalkapenkkejä. Näkymät Mechelininkadulle olivat paikoin sulkeutuneita. Valokuva on 1940-luvun ja 1950-luvun vaihteesta.
MVKA, Pietinen. 

1946 paikan sibeliuksen puiston keskeiseltä ja kor-
keimmalta kohdalta Kinnekullen huvilan entiseltä 
paikalta.200 Paikkaa kuvailtiin koivujen ympäröimäksi 
kummuksi.201

Teokseen liittyvät säkeet ”tuuli neittä tuuitteli, tuli 
sotka suora lintu” Kalevalan ensimmäisestä runosta. 
siinä ilmatar ajelehtii aalloilla ja hänen polvelleen 
laskeutuvan sotkan munasta syntyy maailma. Veis-
toksen jalustaan on kirjoitettu ”Tämän Kalevala-ai-
heisen patsaan lahjoitti vuonna 1939 leo ja regina 
Wainsteinin säätiö helsingin kaupungille.” 1940-lu-
vun lopulla helsingin puistoissa oli vielä kovin vähän 
veistoksia, joten ilmatar ja sotka -veistos kohotti si-
beliuksen puiston merkitystä ja arvoa.202

200  Rautio, 2006, s. 156.
201  Karjala 2.10.1946. T. W. T.
202  LBL, 15.9.1949, Parker och planteringar osaser för 

storstadsbon.
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sibeliuksen puiston länsiosan suunnittelu ja 
rakentaminen

Sibeliuksen	 puiston	 länsiosaan	 ei	 tiettävästi	
ole tehty tarkkaa suunnitelmaa, vaan puisto on 
rakentunut vähitellen pala palata.203 Toisinaan 
rakennustyöt ovat olleet suuria ja tehty nopeasti, 
joskus muutokset ovat olleet pieniä tai tehty pit-
kän ajan kuluessa. Läntisen osan rakentaminen 
julkiseksi puistoksi oli alkanut vuonna 1932, kun 
huviloiden	 vuokra-alueista	 otettiin	 osia	 puis-
tokäyttöön	 (ks.	 kuva	 53).	 Tuolloin	 rakennettiin	
joitain	 uusia	 käytäviä,	 mutta	 samalla	 pyrittiin	
säilyttämään	huviloiden	puutarhojen	arvoja.	Vii-
meisenä	puistoon	liitettiin	huvila	Bråvallan	alue,	
jonka	vuokra-aika	päättyi	vuonna	1943.204

Sibeliuksen puiston länsiosa ei oikeastaan kos-
kaan ole valmistunut, sillä muutoksia puistoon 
on tehty koko sen olemassa olon ajan. Kiinnos-
tavaa puistonosassa onkin sen kerroksellisuus 
sekä	vahvat	juuret	huvilakulttuurissa.

Kun Humallahden rannan kolmea huvilaa 
ympäröivät tiheät metsäalueet sekä puutarhat 
hedelmäpuineen ja istutuksineen tuotiin osaksi 
julkista puistoa, syntyi kokonaisuus, jossa jul-
kisen puiston ja yksityisen puutarhan erilaiset 
mittakaavat	 ja	 piirteet	 kohtasivat.205 Muun mu-
assa	Bråvallan	aidattu	tenniskenttä,	puutarhaka-
lusteet ja puutarhakäytäviä reunustavat valkeat 
kivet viestivät huviloiden yksityisestä luonteesta 
(ks.	kuva	58).206

Huvila-alueen	 kasvillisuutta	 ja	 rantaviivaa	
pidettiin	1930-luvulla	arvokkaana207 ja toisinaan 
virheellisesti myös luonnollisena (ks. kuvat 59 ja 
60). Tosiasiassa huviloiden omistajien vaikutus 
alueen kasvillisuuteen208 ja rantaviivan muotoon 
oli	merkittävä.	 Jo	1850-luvun	 litografioista	näh-

203  Poikkeuksena ovat niin sanotun Läntisen rantapuiston 
suunnitelmat, jotka koskivat koko Töölön läntisiä ranta-alueita 
ja olivat luonteeltaan hyvin yleispiirteisiä.

204		KHKK	32:182	ja	42/I:22,	51.
205  HBL 13.7.1939, Många vackra parker i bortre Tölö.
206		Månads	revyn	1940,	Tölö	blottar	sina	härligheter.
207  Arkkitehti Waldemar Wilenius esitti eriäviä mielipiteitään 

Humallahden rannan rakentamisesta vuonna 1934. Häntä 
harmitti yksitoikkoinen lähestymistapa kaupungin rantoihin, 
joista etenkin Humallahdessa olisi ollut mahdollista 
tehdä herkkä ja nautinnollinen kokemus. Syyksi rantatien 
rakentamiseen niin korkealle ja etäälle vedestä hän mainitsee 
Rajasaaren puhdistuslaitokselle vievät viemäriputket. 
Arkkitehti, 1934, Humallahti Helsingissä.

208  Puistojen rakentamisen alkaessa metsäkukkien esiintymät 
koettiin kaupunkilaisille arvokkaiksi ja kaupungin vauhdikkaan 
rakentumisen vuoksi harvinaisiksi. Puiston puolella oli 
luonnonvaraista kasvillisuutta, kuten sini- ja valkovuokkoja 
(Hepatica nobilis ja Anemone nemorosa) sekä kieloja (Convallaria 
majalis). Niitä oltiin voitu myös tuoda koristeeksi puutarhaan. 
Sv Pr 23.9.1937, Västparken – en promenadplats som är i 
vardande.

Kuva 58. Kun huvila Miramarin edustalle tehtiin puistokäytävä 1930-luvun lopulla asettui 
julkinen puisto yksityisen huvilan pihapiiriin. Takana kuvan vasemmassa reunassa näkyy 
puistossa yhä oleva siperianhernepensasmaja. Valokuva on otettu ennen huvilan paloa 
vuonna 1942.
HKMKA, N258630, E. J. Viitasalo.

Kuvat 59 ja 60. Humallahden rantaviiva on huviloiden aikaan ollut paikoitellen melko luonnontilainen, mutta enimmäkseen 
vahvastikin rakennettu. Veteen ulottuvien kallioiden, vapaasti kasvavan rantalepikon ja ruokojen lisäksi valokuvissa näkyy 
venevajoja, laitureita ja pensasistutuksia. Pauligin ja Miramarin huviloiden välillä on ollut arvioilta noin metrin veden 
pinnan yläpuolelle noussut luonnonkivistä kenties 1830-luvulla rakennettu rantamuuri. Tuolloin muuria reunusti puurivi. 
Myöhemmin puut korvattiin siperianhernepensailla, jotka jäivät muurin ohella 1930-luvulla täyttömaan alle. 
SLSA; HKMKA, XXVI301a, Liewendahl; HKA Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 866, nro 1478.
Kuvat Humallahden rannasta SLSA. Ks. myös liite 3 puiston rajojen kehittymisestä.
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Kuva 61. Sibeliuksen puiston täyttömaa-alue oli vielä 1950-luvulla 
avointa tilaa. Kuvassa oikealla näkyy puistosta sittemmin poistettu 
tai ajan kanssa täyttynyt lampi, jonne vesi virtasi ylempänä 
Mechelininkadun varrella olevasta lammesta. Avokallioalueet olivat 
merkittävä osa Sibeliuksen puistoa. Valokuva on otettu 2.10.1952.
HKMKA, N120952, Foto Roos.
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huvila Bråvallan länsipuolista tiheää ja hämyistä 
metsää osaksi puistoa. Vehreässä havumetsäs-
sä risteili uusia käytäviä siellä täällä ja paikoin 
katseen vangitsivat valkeana kukkivat tuo-
met.	 Puistoon	 avattiin	 myös	 uusi	 sisäänkäynti	
Rajasaarentieltä.211

211		Månads	revyn	1940,	Tölö	blottar	sina	härligheter.	Palossa	
menehtyi palomies ja kaksikerroksinen rakennus tuhoutui 
irtaimistoineen melkein kokonaan.

Kuva 63. Vuonna 1943 Kesäkatu rajaa puistoa etelässä ja 
Merikannontie erottaa puiston rannasta (keltainen viiva). Näkö-
yhteys merelle on rannan täyttöjen jälkeen paikoin esteetön (1). 
Tilannetta voi verrata sivun 52 ilmakuvaan vuodelta 1932, josta 
näkyy rannan puustoisuus. Puistolampi rakennettiin pellolle (2).
Ortokuva © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Kuva 62. Vuoden 1963 valokuvassa näkymä Sibeliuksen 
puiston itäosasta Mechelininkadun yli puiston länsiosaan oli 
näköalapaikalta katsotaessa avoin. Mechelininkatua reunusti 
sen länsireunassa leikattu pensasaita.
HKMKA, N21125, C. Grünberg.

Kisojen	alla	vuosina	1938	ja	1939	rakennettiin	
myös runsaasti katuja.212 Koska hätäaputöiden 
teettäminen	 vuoden	 1938	 keväänä	 oli	 ajankoh-
taista	 haluttiin	 myös	 Kesäkadun	 ja	 Läntisen	
Rantatien eli Merikannontien rakentaminen 
aloittaa.213 Vuonna 1942 puistojen asemakaavaa 
(kaavanumero	 2107)	 muutettiin	 etenkin	 ranta-
alueiden	 osalta.	Merikannontie	 linjattiin	 uudel-
leen,	jolloin	vältyttiin	runsailta	täytöiltä.	Raken-
nettu	rantalinja	vaihtui	keveämpään	ratkaisuun,	
jossa tien ja rantaviivan väliin jäi kapea viheralue 
ja kävelytie. Myös Humallahden venesataman 
suuria	suunnitelmia	kevennettiin.	Samalla	puis-
tojen	 alueella	 olleet	 kaavamerkinnät	poistettiin,	
eikä puistokäytävien, istutusten ja puurivien 
paikkoihin	 otettu	 enää	 kantaa.	 Tämä	 kuvastaa	
osaltaan Sibeliuksen puiston vakiintumista ja 
kaavan yhteydessä suunnitellusta Mechelininka-
dun alikulusta lopullisesti luopumista.

Vuoden 1943 ortokuvassa puistoa rajaavat 
kadut	näkyvät	 rakennettuina	 (ks.	kuva	63).	Ke-
säkadun rajaava vaikutus korostui 1990-luvun 
lopussa	 kun	 sen	 varrelle	 rakennettiin	 kaarevat	
asuinkerrostalot.214 Ortokuvassa näkyy myös osa 
Sibeliuksen puiston länsiosan puistokäytävistä 
rakennettuina.	Uusia	käytäviä	 rakennettiin	kui-
tenkin vielä 1950-luvulla samoin kuin Mecheli-
ninkadun läheisyydessä oleva lampi, jota raken-
nettiin	vuonna	1952.215 Samana vuonna puistoon 
rakennettiin	 myös	 minigolfrata,	 joka	 on	 Suo-
men vanhin toiminnassa oleva minigolfrata.216 
Puiston rakentaminen jatkui paikoitellen vielä 
1980-luvun	lopulle	ja	vähäisimpänä	muutoksena	
tuskin voidaan pitää Sibelius-monumentin sijoit-
tamista puistoon vuonna 1967.
212		Simonen,	1978,	s.	63–65.
213		HBL	24.3.1938,	Västra	strandpromenaden	omregleras.
214  Gullichsen Kairamo Vormala arkkitehdit Ky, 1993; Rakennukset 

valmistuivat	vuosina	1998,	1999	ja	2000.
215  Eri arkistoissa säilytettävien vanhojen valokuvien, ilma- sekä 

ortokuvien perusteella; HKMKA N120952, Foto Roos 2.10.1952.
216  Sibeliuspuiston minigolfin internetsivuilla kerrotaan radan 

syntyhistoriasta: ”Teekkareiden yhteiskristillinen yhdistys 
Ristin Kilta halusi [teekkari-]kylään myös oman kappelin, 
mutta varoja sen rakentamiseen ei ollut. Eräs ristinkiltalainen, 
Eric Schalin, oli tutustunut minigolfiin Englannissa ja sai 
idean perustaa radan kappelin rahoittamiseksi. – – Parhaana 
toimintavuonna kävijöitä on ollut hivenen yli 50 000. – – 
Ratoja on luonnollisesti jouduttu uusimaan vuosien varrella; 
ensimmäiset radat olivat hiilimurskapintaisia, mutta 
nykyiset puurakenteiset radat ovat vuodelta 1992.” Teekkarit 
suunnittelivat ja rakensivat radan itse ja toteuttivat muutamia 
perinteisiin verrattuna kekseliäitäkin ratkaisuja. Ristin Kilta ry.

Kuva 64. Sibeliuksen puiston länsiosan tiheää metsikköä 
Mechelininkadun ja Rajasaarentien kulmauksessa. Puita oli 
jo kaadettu puistokäytävien tieltä, vaikka kuvassa puita on 
yhä runsaasti. Koivut ovat kasvaneet elintilasta kilpaillessaan 
kapeiksi ja niiden latvukset ovat korkealla.
HKRA.

Kuva 65. Sibeliuksen puiston istutettuja koivuja Rajasaarentien 
varrella vuonna 1984. Kuvassa näkyy myös kolme säästettyjä 
koivua, jotka kasvoivat viereisen kuvan koivikossa.
HKRA.

2

1

dään, kuinka voimakkaasti Humallahden rantaa 
ja	kasvillisuusalueita	oli	muokattu.209

Sibeliuksen puiston läntisen osan rakentamis-
ta	kiihdytti	Helsinkiin	vuodeksi	1940	kaavaillut	
kesäolympialaiset. Tuolloin Helsingin puisto-
ja	 rakennettiin	 ja	 kunnostettiin	 ennätystahtia.	
Kisojen peruuntuminen ja toinen maailmasota 
puolestaan	 hidastivat	 töitä,	 mutta	 paljon	 eh-
dittiin	 saada	 aikaan.210	Vuonna	 1940	muutettiin	
209		HKMKA,	XXVII:301b	1,	3	ja	4,	F.	Liewendal,	noin	1852.
210		Simonen,	1978,	s.	63–65.
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PuisTOJEn säilynEisyys

asemakaavassa, kun Humallahden ranta kaavoi-
tettiin	omaksi	puistokseen	vuonna	1999.

Koska puistojen käytäväverkosto ja tilara-
kenne ovat kokeneet suurimmat muutokset, on 
niiden	kehitystä	 ja	 säilyneisyyttä	 tarkasteltu	 lä-
hemmin	(ks.	kuvat	88	ja	91).	Erityisen	tarkastelun	
kohteeksi	 on	 valittu	myös	Topeliuksen	puiston	
istutukset, millä pohjustetaan suunnitelmassa 
tehtyjä	 valintoja	 (ks.	 kuvat	 98–101).	 Tehdyistä	
kaavioista nähdään toisaalta puiston kasvilli-
suuden	alkuperäisyys	ja	säilyneisyys,	mutta	toi-
saalta	kasvillisuuden	 ja	 sitä	kautta	myös	kasvi-
lajiston runsaat poistumat. Samassa yhteydessä 
on	 esitetty	 myös	 Topeliuksen	 puiston	 puiden	
kuntokartoitus.
Puistojen	nykytilasta	on	esitetty	havainneku-

vat, joiden jälkeen on muutoksia esitelty kuva-
parien avulla. Tämän jälkeen on lyhyesti käyty 
läpi	puistoihin	vaikuttavia	uusia	suunnitelmia	ja	
mahdollisia tulevia muutoksia.
Puistojen	 kalusteista	 ja	 varusteista	 on	 koottu	

tietoa	 liitteeseen	 17.	 Kasvillisuuden	 nykytilasta	
ei	tämän	työn	yhteydessä	koostettu	julkaistavaa	
materiaalia	 vaan	 tiedot	 on	 kerätty	 tämän	 työn	
avuksi ja yleissuunnitelman lähtötiedoiksi. In-
ventointityö tulee tehdä ja julkaista ennen tar-
kemman	suunnittelun	aloittamista.

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot ovat säily-
neet 1930–1940-luvuilla tapahtuneen rakentami-
sen jälkeen hyvin, vaikka niiden kunto onkin ra-
pistunut. Poikkeuksena on Sibeliuksen puiston 
länsiosa,	 jota	 ei	 toteutettu	 yhden	 suunnitelman	
pohjalta, vaan joka rakentui vuosikymmenten 
aikana vähitellen.

Molempiin puistoihin on tehty suuri puistoa 
muuttanut	lisäys.	Topeliuksen	puiston	kohdalla	
on kyse Töölön kirjaston rakentamisesta puiston 
pohjoispäätyyn 1960- ja 1970-lukujen vaihtees-
sa.	 Sibeliuksen	 puistoon	 taas	 sijoitettiin	 vuon-
na	 1967	 Sibelius-monumentti.	 Töölön	 kirjasto	
muutti	puistoa	kerralla	nopeasti,	kun	taas	Sibe-
lius-monumentin kasvavat vierailijamäärät ovat 
muokanneet	 ja	 kuluttaneet	 puistoa	 vähitellen.	
Kirjaston ja Sibeliusmonumentin vaikutuksia on 
käsitelty	tarkemmin,	mutta	muut	muutokset	on	
esitetty	 seuraavien	 sivujen	 ilma-	 ja	 ortokuvien	
avulla.

Topeliuksen puistossa muutokset ovat olleet 
lähinnä	kasvillisuuden	poistoja	ja	sitä	kautta	la-
jirunsauden köyhtymistä. Puiston eteläisen leik-
kikentän	varustelun	muutokset	ovat	muuttaneet	
puiston	ilmettä	voimakkaasti.

Sibeliuksen puistosta on vähitellen kadonnut 
huviloiden puutarhojen kasvillisuuden moni-
muotoisuus. Puistoon on lisäksi tehty pienialai-
sia	muutoksia,	kuten	leikkikenttä	ja	lampi.	Hie-
man suurempi muutos näkyi oikeastaan vain 
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Kuva 66. Kantakartan päälle koostettu esitys alueesta noin 
1870- ja 1880-luvuilta. Huviloiden tonttijako ja alueen 
tieverkosto loivat pohjaa puistolle ja asemakaavalle 
(pisteviivat). Oranssilla viivalla on esitetty puistojen nykyiset 
rajat. Kartoissa alue on esitetty aukean oloisena, mikä johtunee 
osin karttateknisistä syistä.
Vanhat kartat HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 270, 
tunnukset 34, 17, 31, 28 ja arkisto 866, nro 1478.
Kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Kuva 67. Vuoden 1932 ilmakuvassa näkyy kuinka Taka-Töölöä 
katuineen ollaan rakentamassa ja Topeliuksen puiston paikka 
alkaa hahmottua. Sen eteläpäähän on rakennettu Töölön kirkko 
(1) ja pohjoispäässä on kuivatetaan pyykkiä (2). Sibeliuksen 
puistossa tulevan Välskärinkadun viereinen koivikko on nuori, 
tiheä ja pienilatvuksinen (3). Suuri osa puistoalueesta on 
metsäistä. Rannassa on tehty täyttöjä (4).
Ilmakuva © Topografikunta.

Kuva 68. Vuoden 1943 ortokuva näyttää puistot rakennettuina 
ja Taka-Töölö katuineen rajaa puistoja. Humallahden rantaa 
on täytetty Merikannontien rakentamiseksi (1). Kuva on otettu 
lehdettömään aikaan ja siinä voidaan erottaa kolme laajempaa 
havupuualuetta (2–4). Topeliuksen puistossa erottuvat puut ovat 
lähinnä säästettyjä havupuita ja leikkikentällä on varastoitu 
maa-ainesta (5). Huvila Miramar on juuri palanut (6).
Ortokuva © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Kuva 69. Vuoden 1950 ilmakuvassa näkyy Topeliuksen 
puiston leikkikenttä yhä väliaikaiskäytössä (1). Sibeliuksen 
puiston länsiosassa on vielä osa puistokäytävistä ja lampi 
(2) rakentamatta. Näköalapaikalta (3) on näköyhteys 
Mechelininkadun yli. Pauligin huvilan piharakennukset ovat 
vielä purkamatta (4). 
Ilmakuva © Topografikunta.

Kuva 70. 12.5.1966 otetussa ilmakuvassa näkyvät tulevan 
Sibelius-monumentin lähiympäristön muutoksia kuten aukea 
kenttä (1). Sibeliuksen puiston länsiosan polkuverkosto on täy-
dentynyt  ja pysköinti kaduilla lisääntynyt verrattuna vuoden 
1950 tilanteeseen. Huvila Bråvallan alue on aidattu erilleen puis-
tosta (2). Osa Topeliuksen puiston hopeasalavista näyttää kuol-
leen (3). Mechelininkadun puuistutukset eivät ylety Sibeliuksen 
puiston kohdalle kuten nykyisin (4). Ilmakuva © Topografikunta.

Kuva 71. Vertailun vuoksi on tässä esitetty ortokuva vuodelta 
2012. Siinä näkyvät suuret muutokset, kuten Sibelius-
monumentin ympäristön kuluminen (1), Töölön kirjasto 
(2) ja Topeliuksen puiston eteläisen leikkipaikan aukean 
tilan umpeutuminen (3). Alueen puusto on harventunut 
silminnähden.
Ortokuva © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.
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1.		Puiston	lampi	ja	siihen	liittyvä	puro	rakennettiin	
vuonna 1952 Bengt Schalinin ollessa kaupungin-
puutarhurina. Lampi ympäristöineen on nykyisin 
merkittävä	osa	puistoa.	Sommitelmaan	liittyi	myös	
toinen	lampi,	joka	on	sittemmin	poistettu	(ks.	
kuva 61).

2.		Minigolfrata	rakennettiin	vuonna	1952.	Se	sijaitsee	
mäen päällä aivan Pauligin huvilan läheisyydessä, 
mutta	sulautuu	mataline	rakenteineen	maisemaan.

3.		Topeliuksen	puiston	leikkikentälle	istutettiin	
1960-luvulla lehmuksia, jotka katkaisivat puiston 
keskeisen pitkän näkymän. Puut tuovat toisaalta 
eloa ja varjoa leikkikentälle. (Ks. kuva 41.)

4.		Sibelius-monumentti	pystytettiin	vuonna	1967.	
(Ks. sivu 64.)

5.  Töölön kirjasto valmistui vuonna 1970. (Ks. 
sivu 67.)

6.		Ilmatar	ja	sotka	-veistoksen	edustalle	vuonna	1938	
rakennettu	leikkipaikka	poistettiin	todennäköisesti	
1980-luvulla.	Alueelta	poistui	samalla	oleskeluun	
luontevasti soveltunut aukea, joka loi veistokselle 
sen edusta-aukion. Nykyisin paikalla oleskellaan 
nurmikolla istuen.

7.		Sibeliuksen	puistoon	tehtiin	1980-luvun	alussa	
koivuistutuksia. Istutukset tehtiin alueelle, jossa 
vuonna	1955	oli	täytetty	puistossa	sijainnutta	
notkelmaa. Täytön seurauksena kymmenkunta 
koivua ja muutamia mäntyjä sekä kuusia kuoli.217 
Koivuistutukset	luovat	alueelle	esteettistä	arvoa	
(ks. kuva 65).

8.		Lars	Liljeforsin	suunnitelma	huvila	Miramarin	
kivijalan	istutuksista	toteutettiin.	(Ks.	kuva	76.)

9.		Vuoden	1983	lokakuussa	Sibeliuksen	puistoon	
istutettiin	presidentti	Mauno	Koiviston	60-vuotis-
merkkipäivän visakoivikko. Visakoivuja (Betula 
pendula var. carelica)	istutettiin	merkkipäivän	
mukaisesti	60	kappaletta,	ja	ne	lahjoitti	Visaseura.	
Muistomerkkiin kuuluu myös musta puupyl-
väs teksteineen.218	Visakoivikkoa	on	sittemmin	
harvennettu.	Se	on	osa	puistoa,	vaikka	on	huvila	
ympäristölle vieras. Vuosi 2013 on Koiviston 
90-vuotisjuhlavuosi.

10.  Sibeliuksen puiston läntisen ranta-alueen ase-
makaavaa	uusittiin	vuonna	1986	(kaavanumero	
9133, ks. liite 13). Huvila Bråvallan alue lohkaistiin 
pois puistosta ja siitä tehtiin julkisten lähipalve-
lurakennusten	korttelialue	(10a).	Asemakaavassa	
osoitettiin	Sibeliuksen	puiston	pohjoisosaan	myös	
leikkikenttäalue	osin	varmasti	päiväkodin	tarpeita	
ajatellen (10b). Leikkipaikka alueella oli ollut jo 

217  HKRA, diat- ja valokuvat.
218  Rautio, 2006, s. 155. Suunnitelman tekivät Pentti Ritoniemi ja 

Eino Pursio.

ainakin	vuodesta	1982.219	Leikkipuisto	sijoitettiin	
maisemassa avoimelle paikalle, jota metsä ympä-
röi. Päiväkodin tontin koilliskulmaan Sibeliuksen 
puiston	puolelle	varattiin	alue	maanalaiseen	
kalliotunneliin	liittyvälle	huoltoaukolle	ja	sinne	
johtavalle huoltoajoreitille (10c). Ne toivat puis-
toon sinne kuulumatonta toimintaa ja rakenteita. 
Asemakaavasta	poistettiin	Pauligin	huvilan	yhtey-
teen	kaavaillun	julkisen	rakennuksen	korttelialue,	
mikä turvasi huvilan aseman ympäristössään. 
Huvilalle johtavan silmukkamaisen tien pohjois-
osassa	sallittiin	huoltoajo.	Pauligin	huvila	ja	sen	
vanha	nuottahuone,	jossa	kahvila	Regatta	nykyisin	
toimii, suojeltiin (10d).

11.		Vuonna	1987	sijoitettiin	yleisö-WC	Merikannon-
tien varrelle. Myös Topeliuksen puistoon sijoitet-
tiin yleisö-WC todennäköisesti samoihin aikoihin. 
WC:t	uusittiin	vuosina	2006	ja	2007.	Topeliuksen	
puiston	uusi	käymälä	sijoitettiin	pidemmälle	
puistoon, jolloin ovien edustalle muodostui 
pieni tila.220	WC:t	eivät	liity	saumattomasti	osaksi	
puistoja vaan WC-mallin mukana on tuotu myös 
standardimaiset kiveykset ja istutukset. Käymälöi-
den toiminnallinen aspekti on sen sijaan varmasti 
toivottu.	(Ks.	liite	17.)

12.		Vuonna	1997	Mielenterveysseura	istutti	juhlavuo-
tensa kunniaksi Sibeliuksen puistoon yli 10 000 
kukkasipulia.221

13.		Sibeliuksen	puiston	ranta-alueet	kaavoitettiin	
Toivo Kuulan puistoksi vuonna 1999 (ks. liite 14). 
Muutoksella	erotettiin	huvila-alueeseen	kuuluneet	
rannat	alkuperäisistä	vuokratonttien	päärakennuk-
sista.	Visuaalisesti	tilanne	maastossa	ei	muuttunut.

14.  Vuonna 1999 rakennusviraston viherosastolla 
tehtiin Topeliuksen puiston eteläisen leikkikentän 
varusteiden uudistussuunnitelma (ks. liite 16). 
Leikkivälineitä	oli	lisätty	puistoon	jo	aiemmin	ja	
kenttä	oli	myös	aidattu.	Välineistö	pyrkii	vastaa-
maan	nykyistä	leikkikenttien	varustelutasoa	ja	
ylläpitää siten puistolle tärkeää toimintoa. Puiston 
sommitelman ja ajankuvan eheyden kanssa muo-
dostuu kuitenkin ristiriita.

15.		Sibeliuksen	puistoon	sijoitettiin	vuonna	2006	
arkkitehti	Yrjö	Sormusen	suunnittelema	Heimove-
teraanien muistomerkki. Muistomerkin kylkeen on 
pronssikirjaimin	kirjoitettu	”1941–1944	Jatkosodas-
sa Suomen armeijassa taistelleiden 2500 itäkar-
jalaisen ja inkeriläisen muistolle.” (ks. liite 15). 

219		KSV,	1982,	s.	192.
220  HKRA, lupakuvat ja piirustusarkisto, City-WC. Käymälöiden 

ympäristö kivettiin 2000-luvulla harmailla lohkotuilla 
90 × 90 mm kokoisilla graniittinoppakivillä ja WC:n edusta 
harmailla ristipäähakatuilla 300 × 300 mm kokoisilla 
graniittilaatoilla.

221		Telén,	2002,	s.	103.

Muistomerkin suhde paikkaansa on kevyt ja siksi 
irrallinen.

16.		Vuonna	2007	Topeliuksen	puistosta	poistettiin	
34 kartiopoppelia (Populus suaveolens	’Fastigiata’).	
Poppeli-istutuksia	oli	täydennetty	ennen	1980-lu-
vun puoliväliä berliininpoppeleilla (P. × berolinen-
sis),	jotka	myös	poistettiin	vuonna	2007.222 Puiston 
eteläosaan	jätettiin	muutamia	poppeleita,	joista	osa	
on	yhä	puistossa.	Leikattujen	poppeli-istutusten	
hoito	on	työlästä,	mutta	ne	ovat	tärkeä	osa	puiston	
sommitelmaa.

17.  Merikannontien länsipuolinen ranta-alue kun-
nostettiin	vuonna	2009.	Vielä	1960–1970-luvuilla	
ranta	oli	suora,	yksitoikkoinen	ja	kapea	viettävä	
viheralue, joka yhdistyi merenrantaan suhteellisen 
leveällä kivipenkereellä. Muutama pieni puu ja 
pensas reunustivat siellä täällä rannanmyötäisesti 
luikertelevaa polkua.223 Samantyyppinen tilan-
ne on nähtävissä jo vuoden 1943 ortokuvassa. 
Rantaan	rakennettiin	todennäköisesti	1980-luvun	
alussa kivituhkapintainen kevyen liikenteen 
reitti,	joka	näkyy	asemakaavassa	vuodelta	1986.	
Sen	reunoille	oli	tuotu	muutamia	niin	sanottuja	
koivunjalkapenkkejä. Kunnostuksen jälkeen ranta 
näyttäytyy	siistittynä,	istutettuna	ja	viimeisteltynä.	
Se ei kuitenkaan sido Sibeliuksen puistoa osaksi 
rantaa tai muodosta selkeää rantapromenadimais-
ta puistonosaa.

18.		Lähivuosina	on	Sibeliuksen	puistoon	istutettu	
uusia koivuja sekä kasvierikoisuuksia kuten veri-
pyökkejä.224	Koivujen	uusiminen	on	tärkeää,	mutta	
istutukset on tehty liian harvaan koivikon luon-
teen	säilyttämistä	ajatellen.	Kasvilajiston	rikas-
tuttaminen	soveltuu	täytetyn	lahdelman	alueelle,	
mutta	Sibelius-monumentin	läheisyyteen	istutetut	
”huomiolajit”	tuovat	sen	ympäristöön	tarpeetto-
mia piirteitä.

19.  Vuoden 2011 tapaninpäivän myrskyn jälkeen 
poistettiin	etenkin	Sibeliuksen	puiston	itäosasta	
useita puita.225 Tämä tekee puuston uudistamisesta 
ja täydentämisestä entistä ajankohtaisempaa.

222		Karhu,	1986,	s.	33,	76.
223  HKMKA N107945. Viistoilmakuva vuodelta 1965.
224		Kiema,	18.2.2013.
225		Kiema,	18.2.2013.

1940-luvun jälkeiset muutokset 
aikajärjestyksessä
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Kuva 72. Muutoksia puistoissa 1940-luvun jälkeen 1:4000. 
Kuvasta huomataan muutosten keskittyneen Sibeliuksen 
puiston länsiosaan. Tämä johtuu siitä, että puiston länsiosaa 
rakennettiin vielä 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Ortokuva vuodelta 2012 © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.
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SibeliuS-monumenTTi muuTTaa 
sibeLiuksen puisToa

Humallahdenpuisto	 nimettiin	 Sibeliuksen	
puistoksi vuonna 1945. Jo tuolloin puistoon oli 
suunnitteilla	 myös	 Sibeliuksen	 muotokuva	 (Si-
belius-byst) sekä estradi musiikki- ja lauluesi-
tyksille.226 Tämä tuli lopulta ajankohtaiseksi Jean 
Sibeliuksen kuoltua vuonna 1957.

Sibelius-Seura järjesti vuonna 1960 muisto-
merkkikilpailun,	 jonka	 voittajateoksen	 oli	 tar-
koitus	valmistua	vuonna	1965	vietettävän	sävel-
täjän syntymän satavuotispäivän kunniaksi.227 
Veistoksen	 suunnittelusta	 ja	 toteutuksesta	 tuli	
kuitenkin pitkä prosessi.228 Muistomerkin te-
kijäksi	 valittiin	 taiteilija	 Eila	Hiltunen	 ja	 hänen	
ehdotuksensa Passio Musicae. Lopputulokse-
na Helsinki sai ensimmäisen abstraktin ympä-
ristön kanssa vuorovaikutussuhteessa olevan 
ulkoilmaveistoksensa.229

Monumentin	sovittamisesta	Sibeliuksen	puis-
toon vastasi Hiltusta jo kilpailuissakin avustanut 
arkkitehti Juhani Kivikoski. Pystytystyöt käyn-
nistettiin	 vuonna	 1966	 ja	 niiden	 oli	 tarkoitus	
valmistua	seuraavan	vuoden	kesäkuussa,	mutta	
työt	 venyivät	 syyskuulle.	 Monumentti	 kilpai-
luohjelman	 mukaisesti	 sijoitettiin	 Sibeliuksen	
puiston läntisen osan kallioille. Alkujaan Sibe-
lius-monumentti	oli	tarkoitus	pystyttää	kallioon	
ilman	 ympäristöön	 tehtäviä	 muutoksia,	 mutta	
viimeisessä vaiheessa tehdyt muutokset kasvo-
kuvan	 liittämisestä	 teokseen	 saivat	 Hiltusen	 ja	
Kivikosken	muuttamaan	suunnitelmiaan.230

Kasvokuvaa	 ei	 haluttu	 sijoittaa	 makaavana	
kallioille, joten syntyi idea kallioleikkauksesta, 
jolloin	kasvokuva	voitaisiin	kiinnittää	syntyvään	
seinämään.	 Juhani	 Kivikoski	 suunnitteli	 alku-
jaan Sibelius-monumentin ympäristön erään-
laiseksi	 konsertti-	 ja	 seremonia-aukioksi,	 jonka	
rakennettavaksi	 ehdotettu	 kanava	 erotti	 kuin	
saareksi muusta puistosta. Tämä olisi korostanut 
monumentin asemaa puistossa ja muodostanut 
veistokselle puistoon rauhoitetun paikan. Kana-
van yli olisi päässyt pieniä siltoja pitkin monelta 
suunnalta. Idea vesiaiheista syntyi puistossa jo 
sijainneen lammen sekä muualla puistossa ollei-
den kosteiden kohtien hyödyntämisestä. Monu-

226		HBL	8.12.1945,	Sibeliuspark	i	bortre	Tölö.
227		Rautio,	2006,	ss.	156–157;	Karjalainen,	1998,	s.	22.
228  Muistomerkin suunnittelun ja toteuttamisen vaiheista on 

kirjoitettu seikkaperäisesti Helsingin kaupungin taidemuseon 
julkaisemassa teoksessa Eila Hiltusen Sibeliusmonumentti, 
Passio Musicae.

229	Karjalainen,	1998,	ss.	56–58.
230		Karjalainen,	1998,	ss.	50–55.

menttia	suunniteltiin	lähestyttäväksi	eräänlaises-
ta Mechelininkadun varren ”lähtöruudusta”.231

Kustannussyistä suunnitelmaa yksinkertais-
tettiin	 ja	 kanava	 vaihdettiin	 neljään	 kapeaan	 ja	
kaarevaan lampeen (ks. kuva 74). Siltoja oli vain 
yksi	 ja	monumentin	 alla	 oleva	 kallio	 tasoitettu.	
Tämän	suunnitelman	toteuttaminen	kaatui	myös	
kustannuksiin, julkisivulautakunnan antamaan 
toteuttamiskieltoon	ja	kallion	heikkouteen.	Puis-
toa	 kuitenkin	 muokattiin	 monumentin	 ehdoil-
la.232	Kallioperä	ei	ollut	otollisinta,	mutta	leikkaus	
saatiin tehtyä.233 Kallioräjäytyksin tehtiin vaaka- 
ja	 pystytasot.	 Tämän	 jälkeen	 pinnat	 tasoitettiin	

231  Kivikoski, 6.3.2013.
232		Karjalainen,	1998,	ss.	52–56.
233  Kivikoski, 6.3.2013.

ja käsiteltiin Hiltusen ja Kivikosken valvonnas-
sa.	Kallioseinästä	tuli	aiottua	lyhyempi	ja	mata-
lampi,	jolloin	kasvokuva	jouduttiin	sijoittamaan	
suurimmaksi osaksi kallioleikkauksen päälle.234 
Kasvokuvan	taustalle	istutettiin	havupensaita.235

Hiltunen	 kuvaili	 Sibelius-monumenttia	 ym-
päristötaideteokseksi, jolla on laaja reviiri, eikä 
hyväksynyt kojuja tai muita rakenteita monu-
mentin läheisyyteen.236 Monumentin – kuten 
Sibeliuksen musiikinkin – ajatus kumpuaa luon-
nosta.	Osana	monumenttia	onkin	puiston	kuvas-

234  HKTM.
235  Pietinen, 2012, s. 170.
236  IS 19.6.2003, Sibelius-puiston kohukoju järkytti taiteilijan.

Kuva 73. Sibeliusmonumentti muutti Sibeliuksen puiston maisemaa 
ja merkitystä 1960-luvulla. Vaikka yksi monumentin kantavista 
ideoista on sen sopeutuminen ympäristönsä osaksi, jouduttiin tämän 
saavuttamiseksi muokkaamaan puiston avokallioita.
HKRA.
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Kuva 74. Juhani Kivikosken yksinkertaistetun suunnitelman 
pienoismalli Sibelius-monumentin ympäristöstä. Silta johtaa 
monumentille suoraan Mechelininkadulta ylittäen neljän 
lammen muodostaman vesiaiheen. Mallissa monumentin 
edusta on vapaa, mutta aukiota kiertää korkea kasvillisuus.
HKRA.

Kuva 76. Lars Liljeforsin suunnitelma Sibeliuksen puistoon 
niin sanotun Sibelius-monumentin aukion järjestelyistä. 
Suunnitelma on päivätty 24.4.1984. Sen on piirtänyt Sirpa 
Tikka ja tarkistanut Eino Pursio. Uudet portaat rakennettiin 
liuskekivestä ja niiden läheisyyteen istutettiin kolme 
serbiankuusta (Picea omorica). Puiden sijainti korostaa Sibelius-
monumenttia etelästä katsomaan saapuvan kokemusta (nuoli) 
sulkemalla pienipiirteiset istutukset maisemasta. Puut myös 
ohjaavat sijainnillaan Miramarin huvilan kivijalan istutusten 
lävitse monumenttia lähestyvän kulkua. Kaksi kuusista joutui 
muistitiedon mukaan ohikulkijoiden joulukuusiksi.
HKRA (VIO 3331); Kiuru, 16.2.2013.

tama luonnonrauha.237 Professori Sakari Saariki-
vi	 on	 kuvannut	 Sibelius-monumentin	 yhteyttä	
ympäristöönsä seuraavasti:

”Putkiosan vertikaaliviivat ja lieriömuodot 
liittävät	 sen	 ympäröivään	 puustoon	 samoin	
kuin	 Sibeliuksen	 musiikki	 liittyi	 Suomen	
luontoon,	 mutta	 sen	 metallinen	 muotokieli	
on samalla tavoin abstraktia kuin Sibeliuksen 
musiikkikin.”238

Sibelius-monumentti	 osoittautui	 yhdeksi	
Helsingin	merkittävimmistä	nähtävyyksistä.	 Si-
beliuksen puistoa ei oltu valmisteltu vastaanot-
tamaan	 bussilasteittain	 saapuvia	 monumentin	
ja säveltäjän ihailijoita, mikä näkyi pian myös 
puiston kunnossa. Viimeksi ongelmaan pyrit-
tiin saamaan ratkaisu rakennusviraston vuonna 
1998	 teettämällä	 kunnostussuunnitelmalla	 (ks.	
liite	 19).	 Suunnitelmaa	 ei	 kuitenkaan	 toteutettu	
ja	ongelmakohdat	jäivät	ratkaisematta.
Sibelius-monumentin	aukioksi	kutsuttuja	mo-

numentin kaakkois- ja eteläpuolisia alueita muu-
tettiin	 vuonna	 1984,	 kun	 Lars	 Liljeforsin	 suun-
nitelma	toteutettiin	käytävälinjoihin	ehdotettuja	
muutoksia	lukuun	ottamatta	(ks.	kuva	76).	Suun-
nitelma	 keskittyi	 Miramarin	 huvilan	 kivijalan	
sisäpuolisiin istutuksiin. Lisäksi kivijalan läpi 
avattiin	 uusi	 kulkuyhteys.	 Ennen	 Liljeforsin	
suunnitelmaa Miramarin sokkelissa oli joitain 
istutuksia	(ks.	kuva	75).	Suunnitelma	näyttäytyy	
symmetrisyytensä ja kivijalan rakenteisiin liit-
tyvänä puiston yleisestä tyylistä poikkeavana ja 
siksi vieraana aiheena.

Linjauksia Sibeliuksen puiston ja monumentin 
suhteesta tehtiin vuonna 1993, jolloin Helsingin 
kulttuurilautakunta	käsitteli	Eila	Hiltusen	ehdo-
telmaa Sibeliuksen puiston lammen läheisyyteen 
sijoitettavista	 veistoksista.	 Kaupunkisuunnitte-
luvirastossa	 katsottiin	 Sibeliuksen	 puiston	 ole-
van Sibelius-monumentin ympärille suunniteltu 
kokonaisuus,	 jonne	 ei	 voida	 siksi	 sijoittaa	mui-
ta veistoksia. Hiltusen suunnitelmaa ei lähdet-
ty	 toteuttamaan	 lammen	 pohjan	 savisuuden	 ja	
lampeen	 sijoitettavaksi	 ehdotettujen	 veistosten	
perustamiskustannusten vuoksi. Kaupungin os-

237  Sibeliuksen puistossa toimi jonkin aikaa siirrettävään teräs- ja 
puurakenteiseen rakennukseen sijoitettu kioski, jossa myytiin 
Sibelius-aiheisia matkamuistoja ja musiikkitallenteita. Kioski 
ei kuitenkaan säilynyt puistossa pitkään. Karlsson, 7.3.2013; IS 
19.6.2003, Sibelius-puiston kohukoju järkytti taiteilijan.

238  Saarikivi, 1967.

Kuva 75. 12.5.1966 otetussa ilmakuvassa Miramarin huvilan 
kohdalle oli tehty istuskelupaikka, josta ei rannan kasvillisuuden 
vuoksi avautunut laajoja näkymiä Humallahdelle. Sibelius-
monumentin ympäristön rakentamistyöt ovat jo alkaneet.
Ilmakuva © Topografikunta.
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siBElius-mOnumEnTTi

Teos muodostuu teräsputkista, joiden pintarosoi-
suudet ja aukot ovat hiltusen hitsaamia. hänellä oli 
työssä apunaan nuori hitsaaja Emil Kokkonen. hil-
tuselta kului sibelius-monumentin valmistamiseen 
liki neljä vuotta. muistomerkki oli kookas, joten se 
valmistettiin lauttasaaressa ateljeessa, joka oli teh-
ty Mannerheimin ratsastajapatsaan työstöä varten. 
monumentti on 8,5 m korkea, 10,5 m pitkä ja 6,5 m 
leveä. se painaa noin 24–30 tonnia. Teräsputkia 
teoksessa on lähes 600 kappaletta. monumentin 
yhteyteen on vuonna 2003 lisätty tekstilaatta, jossa 
lukee ”Passio musicae 1967 / säveltäjä Jean sibeliuk-
selle (1865–1957) omistettu muistomerkki / Kuvan-
veistäjä Eila hiltunen.”242

monumentista tehty ensimmäinen mallikappale 
on unescon palatsin edustalla Pariisissa ja monu-
mentin yksityiskohta yK:n päämajan aukiolla new 
yorkissa. monumentin 6,7 metriä korkea osaluonnos 
hommage à sibelius oli esillä montrealin maailman-
näyttelyssä 1967 ja helsingin kaupunki lahjoitti sen 
montrealin kaupungille.243 Kyseinen osaluonnos kui-
tenkin katosi tai varastettiin vuonna 1998 ja se löytyi 
myöhemmin air canadan paviljongin rungon alle va-
rastoituna ja osin vaurioituneena.244

sibelius-monumentti paljastettiin kaksi vuotta si-
beliuksen juhlavuoden jälkeen 7.9.1967.245

242		Pietinen,	2012,	ss.	174–178;	Karjalainen,	1998,	
ss. 5–6, 12–13, 40, 46; Rautio, 2006, ss. 156–157; 
Mononen, 6.3.2013.

243  Rautio, 2006, ss. 156–157; Karjalainen,	1998,	s.	68.
244  Suomen kuvalehti 14.12.2012, ss. 56–57.
245  Rautio, 2006, ss. 156–157.

Kuva 77. Eila Hiltusen Sibelius-monumentti vuonna 2012. Kuva 78. Sibeliuksen puiston kulumisen jälkiä Sibelius-
monumentin läheisyydessä vuonna 2012.

tama	 taide	haluttiin	 lisäksi	 sijoittaa	 laajalle	 alu-
eelle	 keskittämättä	 etenkään	 saman	 taiteilijan	
töitä samaan paikkaan.239

Monumentin	 lähiympäristössä	 on	 järjestetty	
joitain tapahtumia, kuten ääni- ja valoinstallaatio 
kulttuuripääkaupunkivuonna	 2000	 ja	 Fillarilla	
yöhön -tapahtuma vuonna 2011. Myös mara-
tonreitti	kulki	monumentin	editse	yleisurheilun	
MM-kisavuonna 2005. Yleisötapahtumien jär-
jestämistä monumentin läheisyydessä ei kuiten-
kaan suosita.240 Sibeliuksen lähestyvän juhlavuo-
den (2016) vuoksi on Sibelius-Seura hakemassa 
lupaa	 monumentin	 läheisyydessä	 pidettävälle	
juhlakonsertille.241 Se sopii vuoden 1945 alkupe-
räiseen	ideaan	Sibeliuksen	kunnioittamisesta.

Sibeliuksen puistoksi nimeäminen ja lopul-
ta	 Sibelius-monumentin	 sijoittaminen	 puistoon	
sinetöivät silloisen Humallahdenpuiston kohta-
lon.	 Puisto	 tuli	muuttumaan	merkittävästi	mo-
numentin rakentamistöiden myötä sekä siitä 
seuranneen yleisösuosion vuoksi. Monumentin 
ympäristösuunnitelman	 oli	 tarkoitus	 muuttaa	
puiston	 luonnetta	 voimakkaasti	 monumentin	
ehdoilla,	 mutta	 suunnitelmat	 kutistuivat	 pai-
kallisiin muutoksiin. Puiston merkitystä monu-
mentti	 ja	 sen	ympäristölle	 sekä	kasvillisuudelle	
esittämät	 vaatimukset	 muokkasivat	 kuitenkin	
suuresti. Sibeliuksen puiston länsiosa ei ole vain 
huvilapuistoista julkiseksi virkistysalueeksi 
muutettu	viheralue.	Se	on	kokoelma	eri	aikojen	
tavoitteita,	muistumia	ja	osasuunnitelmia,	joista	
Sibelius-monumentti	ei	ole	vähäisin.	Monument-
ti antaa alueelle lähtökohdan, jonka mukaisesti 
muun puiston tulee toimia.

239		HKTM,	lausunto	18.11.1993.
240  Mononen, 6.3.2013.
241  Tarasti, 2013.
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TööLön kirjasTo muuTTaa TopeLiuksen 
puisToa

Topeliuksen puiston pohjoisosaan oli vuonna 
1939 tehty joitain istutuksia ja puistokäytäviä (ks. 
kuva 79).246 Alueella oli kuitenkin vuoden 1942 
asemakaavan mukaan varaus julkiselle raken-
nukselle	 ja	 tuolle	 tontille	 (nro	 488)	 rakennettiin	
Töölön kirjasto.

Töölön kirjasto oli perustamisestaan vuon-
na	1898	 lähtien	 toiminut	vuokratiloissa.	Töölön	
kirjaston	 uudisrakennuksen	 suunnittelu	 alkoi	
toden teolla vasta vuonna 1957, kun kirjaston 
arkkitehdiksi	valittiin	Aarne	Ervi	(1910–1977).247

Töölön kirjastosta suunniteltiin alkujaan Hel-
singin	ensimmäistä	musiikkikirjastoa,	mutta	ide-
at	ehtivät	projektin	aikana	muuttua.	Vaikeuksia	
tuotti	kirjaston	paikan	valinta.	Ervi	teki	vuoteen	
1961 mennessä ehdotukset neljälle eri tontille. To-
peliuksen puiston pohjoispäädyn valinta kirjas-
ton	tontiksi	tapahtui	mutkien	kautta.	Lehdistö	ja	
arkkitehdit muun muassa keskustelivat kiivaasti 
oliko kirjaston soveliasta lohkaista osaa töölö-
läisten viheralueesta, kun lisääntyvä rakentami-
nen ja liikennejärjestelyt jo muutenkin uhkasivat 
kaupungin viheralueita. Topeliuksen puiston 
tontin	 valintaan	 vaikuttivat	myös	Alvar	Aallon	
Töölönlahti-suunnitelma ja sen julkisten raken-
nusten vyöhyke sekä keskuskirjastohanke.248
Topeliuksen	puiston	 tontti	kuitenkin	valittiin	

ja asemakaavaan tehtiin muutos (kaavanumero 
5260),	 joka	 vahvistettiin	 vuonna	 1963.	Muutok-
sessa	 julkisen	 rakennuksen	 tontti	 on	 irrotettu	
katulinjoista	 ja	 siirretty	 vinottain	 puistoalueen	
sisään	(ks.	kuva	80).
Ratkaisusta	 kirjaston	 sijoittamiselle	 puisto-

alueelle	ei	ole	paljoa	 tietoa.	Tavoitteet	ovat	var-
masti olleet kaupunkikuvallisia ja niihin on to-
dennäköisesti	 vaikuttanut	 viereiseen	 kortteliin	
(nro 492) suunniteltu Taka-Töölön virastoraken-
nustenkompleksi edusta-aukioineen. Kyseistä 
korttelia	ei	kuitenkaan	toteutettu.249

Asemakaavamuutoksen vahvistamisen jäl-
keen	 todettiin	kirjaston	 jo	pitkälle	viedyt	 suun-
nitelmat kirjastoteknisesti vanhentuneiksi. Ra-
kennuksen	perusmuodosta	jouduttiin	kuitenkin	
pitämään	 kiinni,	 vaikka	 suunnittelua	 jatkettiin.	
Louhintatyöt	aloitettiin	alkusyksystä	1968	ja	Töö-

246		KHKK	38:236;	KHS	8.9.1938,	1681	§.
247  Arkkitehdit Mustonen Oy, 2009, s. 11. Vuonna 2009 on 

Arkkitehdit Mustonen Oy:ssä tehty Töölön kirjaston 
rakennushistoriaselvitys. Selvityksessä on käyty läpi kirjaston 
suunnittelun historiaa.

248		Arkkitehdit	Mustonen	Oy,	2009,	s.	5,	ss.	11–18.
249  Arkkitehdit Mustonen Oy, 2009, s. 14.

lön	kirjasto	avattiin	yleisölle	22.12.1970.	Musiik-
kiosasto – Helsingin ensimmäinen – sekä kahvio 
avattiin	vasta	alkuvuodesta	1971.	250

Ervin	tavoitteena	oli	sovittaa	kirjasto	ympäris-
töönsä.	Kirjaston	ja	katujen	väliin	jätettiin	puisto-
aluetta	 ja	puiston	puoleinen	maasto	 terassoitiin	
valaistujen tukimuurien avulla.251 Ervin ensim-
mäisissä luonnoksissa kirjaston sisäosat porras-
tuivat	maastonmuotoja	noudattaen,	mutta	 tästä	
jouduttiin	kirjastoteknisistä	syistä	luopumaan.252 
Rakennus hyödyntää puistomaisemaa kuitenkin 
ulkoarkkitehtuurissaan. Puistoa syleilevä kaare-
va	ja	runsain	ikkunapinnoin	varustettu	julkisivu	

250		Arkkitehdit	Mustonen	Oy,	2009,	ss.	18–19,	s.	4.
251  Arkkitehdit Mustonen Oy, 2009, s. 26. Valaistus ei ole enää 

käytössä.
252  Arkkitehdit Mustonen Oy, 2009, s. 13.

Kuva 79. Topeliuksen puiston pohjoisosaa Välskärinkadulta kohti 
Humalistonkatua kuvattuna vuonna 1942. Kuvan kerrostalojen 
kysyntä oli kovaa osin juuri Topeliuksen puiston vuoksi. Tälle 
paikalle puistoon rakennettiin sittemmin Töölön kirjasto ja vain 
kuvan keskellä näkyvä mänty säästettiin.
HKMKA, N85644, Pietinen.

Kuva 80. Töölön kirjaston asemakaava vuodelta 1963. 
Kaavamerkinnöissä määrättiin rakentamatta jäävät tontinosat 
istutettaviksi.
HKSVA.
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Kuva 83. 1.1.1970 päivätty Harald Carstensin tekemä 
suunnitelma Töölön kirjaston istutuksista. Kirjaston läheisiä 
pihlajia (ympyröity) ei istutettu vaan alueella säilytettiin laaja 
avokallioalue.
HKRA, VIO 2128.

Kuva 81. 1.1.1970 päivätty Harald Carstensin tekemän 
istutussuunnitelman illustroitu versio. 
HKRA, VIO 2127.

Kuva 82. Auli Hietakankaan tekemä toteutumaton suunnitelma 
Töölön kirjaston istutuksista. Piirustus on päivätty 1.1.1968.
HKRA, VIO 1083.

liittää	puiston	osaksi	kirjaston	sisätilaa.	Kirjaston	
yhteyteen	rakennettiin	nykyisin	käytöstä	poistet-
tu	suihkukaivo	(ks.	kuva	85).

Varsinainen suunnitelma kirjastoa ympä-
röivistä	istutuksista	laadittiin	Helsingin	kaupun-
gin rakennusvirastossa. Suunnitelmia on tehty 
kaksi, joista toisen on tehnyt Auli Hietakangas 
vuonna	1968	(ks.	kuva	82)	ja	toisen	Harald	Car-
stens	vuonna	1970	(ks.	kuva	81).253 Hietakankaan 
istutuspiirustuksessa Töölön kirjasto on hieman 
erimallinen,	 mikä	 on	 vaikuttanut	 piha-alueen	
suunnitelmaan. Carstensin suunnitelmaan on 
määritelty myös kasvilajit ja se vastaa toteutu-
nutta	pihaa.	Suunnitelmista	ei	käy	ilmi	kirjaston	
ympäristön kannalta oleellinen seikka: vielä ai-
nakin 1970-luvun lopulla kirjaston eteläpuolella 
on hyvin laaja puhdas avokallioalue, joka ulot-
tuu kirjaston länsipäädyn istutuksiin ja suihku-
kaivolle	asti	(ks.	kuva	83).254

Suihkukaivon ympärillä oli runsaat istutuk-
set,	 joiden	 lajit	 on	 kirjattu	 Harald	 Carstensin	
laatimaan	 suunnitelmaan	 (ks.	 kuva	 	 84).	 Itse	
suihkukaivo suunniteltiin todennäköisesti Ervin 
toimistossa.255

Kirjaston	sisäänkäynnin	tuntumaan	sijoitettiin	
vuonna 1972 Kari Juvan pronssiveistos Lukusa-
li	 (ks.	kuva	86).	 256	 Julkisia	veistoksia	 sijoitettiin	
Helsingin	kaupunkikuvaan	runsaasti	1970–1980	
luvuilla ja Juva oli Helsingin kaupunkikuvassa 
aikakauden näkyvimpiä kuvanveistäjiä.257 Veis-
tosta reunustava kirjaston portaiden vierellä 
suunnitelman mukaiset alppiruusuistutukset 
(Rhododendron).
Kirjasto	muutti	puiston	pohjoisosaa	merkittä-

västi. Se toi mukanaan 1970-luvun tyylipiirteitä 
ja	 kasvillisuutta.	Yhdessä	 kirjasto	 ja	 puistonosa	
muodostavat kokonaisuuden. Kirjasto antaa To-
peliuksen puiston vapaamuotoiselle osalle vah-
vemman statuksen suhteessa muotopuutarhaan. 
Samalla Töölön kirkko sai kirjastosta vastaparin. 
Näiden julkisten rakennusten vuoropuhelu ja 
niiden edustapuistojen erilaisuus ovat Topeliuk-
sen puistoa nykyisin kuvastava piirre.

253		HKRA,	VIO1083	ja	VIO2127.
254		HKMKA	N80240.
255  HKRA, Töölön kirjaston lupakuvan pääpiirustus 24.7.1970.
256  Rautio, 2006, s. 156.
257  Kruskopf, 2000, s. 99.

Kuva 84. Kirjaston suihkukaivon istutukset Harald Carstensin 
laatimassa 15.10.1970 päivätyssä suunnitelmassa. Suihkukaivon 
ympärille on istutettu soikkovuorenkilpeä (Bergenia crassifolia), 
siperiankurjenmiekkaa (Iris sibirica), sikoangervoa (Filipendula 
hexapetala, nykyisin vulgaris), sormivaleangervoa (Rodgersia 
aesculifolia) ja koristeruohoja.
HKRA, VIO 2178.



Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen historiaselvitys ja yleissuunnitelma 

69

Kuva 85. Töölön kirjasto kuvattuna Sibeliuksen puiston puolelta 
vuonna 2012. Etualalla näkyy suihkukaivo ja pieni alue avokalliota, 
joka on peittynyt nurmikon ja sammaleiden alle. Oikealla näkyvät 
kirjaston edustalle istutetut koristeomenapuut. Niitä ei esitetä 
kirjaston ympäristön suunnitelmissa.

Kuva 86. Kari Juvan Lukusali-veistos Töölön kirjaston 
sisäänkäynnin edustalla vuonna 2012. Veistoksen taustalla 
näkyvät alppiruusuistutukset.

aarnE Ervi (1910–1977)

aarne adrian Ervi (ent. Elers) oli menestynyt suo-
malainen arkkitehti, joka otti töissään huomioon 
luonnon ja maiseman, sillä piti niitä suunnittelunsa 
lähtökohtina. hän tavoitteli inhimillistä mittakaavaa. 
Töölön kirjasto Topeliuksen puiston yhteydessä oli 
hänen viimeisiä töitään.

Ervi kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1930 ja valmistui 
arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta viisi vuotta 
myöhemmin. hän työskenteli alvar aallon ja Toivo 
Paatelan toimistoissa funktionalismin jo vakiinnut-
tua suomessa. vuonna 1938 Ervi perusti oman toi-
miston, jonne lopulta pyrittiin töihin ulkomailta asti.

Ervi toimi myös helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston virastopäällikkönä vuosina 1965–69, jona 
aikana hänelle myös myönnettiin professorin arvoni-
mi. hän opetti Taideteollisuuskeskuskoulussa ja Tek-
nillisessä korkeakoulussa 1930 ja 1940-luvuilla. Ervi 
suunnitteli useita kouluja, huoltoasemia ja yksityis-
asuntoja. hänen töistään mainittakoon Espoon Ta-
piolan keskeiset rakennukset sekä Turun yliopisto.258

258  Arkkitehtuurimuseo, 2013f.

Aarne Ervi.
STS ja TFiF, 1948.
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käyTäväverkosTon kehiTys ja 
säiLyneisyys

Puistojen käytäväverkoston kehitystä on tut-
kittu	muun	muassa	karttojen,	 ilmakuvien,	orto-
kuvien	ja	valokuvien	avulla.	Kuvan	88	kaavioissa	
esitetään tulkinta käytäväverkoston kehitykses-
tä.	Mitä	vanhempaa	kartta-aineisto	on	ollut,	sen	
todennäköisempää	 on,	 etteivät	 karttojen	 mitta-
ukset	ole	vastanneet	todellisuutta	täysin	tarkasti.	
Koska käytävälinjat ovat myös aikojen kuluessa 
siirtyilleet, tulisi tarkan tiedon saamiseksi tehdä 
maastossa	koekaivauksia.	Työssä	on	pyritty	läh-
töaineiston vertailun ja sekä nykytilanteen kaut-
ta etsimään todennäköisimmät käytävien paikat. 
Sama pätee myös avokallioihin. Ne eivät tosin 
ole	siirtyilleet,	mutta	niitä	peittävän	kasvillisuu-
den määrä on vaihdellut. Kaavioista nähdäänkin 
kalliopaljastumien alan pienentyneen.
1880-luvulla	 puistoalueella	 oli	 melko	 vähän	

käytäviä. Poikkeuksena ovat Kinnekullen ja Pau-
ligin huviloiden lähialueen tiheä puutarhakäytä-
vien	verkosto	 (ks.	 kuva	 88:	 1880).	 Puutarhoissa	
käytävät olivat melko kapeita. Ne oli myös pe-
rustettu	 nykykäytännöstä	 poikkeavalla	 taval-
la	 ja	 päällystetty	hiekalla.	Käytävien	profiili	 oli	
kupera	 ja	 niiden	 reunat	 tarkkaan	 kantattuja.259 
Pauligin huvilan edustalla on kulutuksen vuoksi 
tullut näkyviin käytävien perustuksia. Käytävi-
en	reunoilla	saattoi	paikoitellen	rakennusten	lä-
heisyydessä olla kouruja tai reunakiviä. Käytä-
väverkosto	 oli	myös	 asetettu	maastonmuotojen	
mukaan.	 1800-luvulla	Meilahteen	vievä	yleinen	
tie kulki alueen läpi ja sen linjaus on säilynyt liki 
muuttumattomana	 (Rajasaarentie,	 Välskärinka-
tu). Huomioitavaa on myös Furuhjelmin aikai-
sen	 eli	 1800-luvun	 alun	 Humallahden	 rantaan	
vievän	 tien	osittainen	 säilyminen	osana	puisto-
käytäviä (ks. kuva 90).

1930-luvulle mennessä myös huvila Mirama-
rin	 edustalle	 oli	 perustettu	 runsas	 käytäväver-
kosto	(ks.	kuva	88:1933).	Alueen	kulkuyhteyksiä	
muuttivat	Taka-Töölön	rakentumisen	yhteydes-
sä maastoon tasoitetut leveät kadut. Katujen lin-
jaukset	noudattivat	asemakaavaa	ja	niiden	tieltä	
louhittiin	paikoin	kalliota.	Nuo	kallioleikkaukset	
ovat yhä nähtävissä.
Vuoden	 1943	 tilannetta	 esittävässä	 kaavi-

ossa ovat Topeliuksen puiston ja Sibeliuksen 
puiston	 itäosan	 käytäväverkostot	 jo	 rakennettu	
(ks.	kuva	88:1943).	Myös	alueen	katuverkko	on	
täydentynyt liki nykyisen kaltaiseksi. Huviloi-
den yksityiset kapeat ja kiemurtelevat käytävät 
eivät soveltuneet julkiseen puistoon ja käytävä-

259  SLSA, Pauligin suvun valokuvat.

verkostoa	yksinkertaistettiin.	Myös	uusia	käytä-
viä tehtiin. Ne olivat leveitä ja niiden linjauksille 
jätettiin	 puita	 sinne	 tänne.	 Sibeliuksen	 puiston	
länsiosan käytävien vähyys johtuu lähtöaineis-
ton monitulkintaisuudesta. Ilmakuvissa selkeäs-
ti	erottuvat	käytävät	on	lisätty	karttaan,	mutta	jo	
nurmettuneet	käytössä	olleet	käytävät	eivät	ku-
vista	erotu.	Myös	1940-luvun	karttoihin	on	mer-
kitty	vain	harvat	käytävät.	Jo	puistojen	rakenta-
misen	 yhteydessä	 kadotettiin	 osa	 avokallioista	
tasoitustyön	 tuloksena,	 mutta	 säilytetyt	 alueet	
ovat	puistojen	luonteelle	merkittäviä.

Nykytilanteessa käytäväverkko on koko alu-
een	kattava,	mutta	yhteydet	meren	rannalta	puis-
toon ovat harvassa. Kaupunkitilan lisääntyneet 

Kivituhka

Asfaltti

Betonilaatoitus

Betoniset portaat

Luonnonkivilaatoitus

Luonnonkiviportaat

Polku

Kivituhka
asfaltti
betonilaatoitus
betonilaatoitetut portaat
Luonnonkiveys
Luonnonkiviportaat
Polku

Kuva 87. Puistokäytävien pintamateriaalit ja portaat 1:5000 vuonna 2012.

määränpäät ja tavoiteltavat kohteet ovat luoneet 
uusia	reittejä,	mikä	on	osaltaan	tehnyt	jotkin	van-
hoista puistokäytävistä turhiksi. Oikopolut ovat 
vakiintuessaan täydentäneet alueen kulkuyhte-
yksiä	 suorilla	 yhteyksillään	 (ks.	 kuva	 88	 2013).	
Toisinaan	 polun	 paikalle	 on	 rakennettu	 viralli-
nen	 reitti,	 mitä	 korostaa	 niiden	 varrelle	 raken-
nettu	valaistus.	Töölön	kirjaston	läheisyyteen	on	
kirjaston	 rakentamisen	 yhteydessä	 perustettu	
betonilaatoitettuja	 käytäviä.	 Jossain	 vaiheessa	
osa jyrkistä puistokäytävistä on asfaltoitu (ks. 
kuva	 87).	Asfaltoinnit	 on	 todennäköisesti	 tehty	
aikaisintaan	 1980-luvulla.	 Avokallioalueet	 ovat	
pienentyneet entisestään.

200m100500
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Kuva 88. Puistokäytävien, teiden ja avokallioalueiden muutokset 
puistoalueella eri vuosikymmeninä.

Kuva 90. Puistokäytävien ja teiden ikäluokitus.

1933

1943

~1880

~1830 käytävät
~1880 käytävät
1933 käytävät
1943 käytävät
2013 käytävät

noin 1830-luvulta

noin 1840–1880-luvuilta

ajalta ennen puistojen rakentamista (1933)

Puistojen rakentamisen jälkeen (1943)

viime vuosikymmeniltä (2013)

2013

Puistokäytävät ja tiet

Avokalliot

Kohdealueen raja

Puistokäytävät ja tiet

Avokalliot

Puutteellista tietoa

Tilarakenne:

Suljettu tila

Avoin tila

Puoliavoin tila

Merkittävä näkymä

Puistoalueen raja

Kuva 89. Puistokäytävien ja portaiden materiaaleja Sibeliuksen 
ja Topeliuksen puistoissa vuonna 2012.
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Kuva 91. Tilarakenteen ja näkymien muutokset puistoalueella 
eri vuosikymmeninä. Sulkeutuneeksi tilaksi on merkitty myös 
tilaa rajaavat puustoalueet.

1933~1880

1943

Kuva 92. Tilarakenteen säilyneisyys.

Avoin 1880-luvulta

Sulkeutunut 1880-luvulta

avoin 1940-luvulta

sulkeutunut 1940-luvulta

Puoliavoin 1940-luvulta

muuttunut tilarakenne

Tilarakenne:

1880 avoin

1880 sulkeutunut

1943 avoin

1943 sulkeutunut

1943 puolivoin

muuttunut

sulkeutunut tai rajaava tila

avoin tila

Puoliavoin tila

merkittävä näkymä

Kohdealueen raja

Tilarakenne:

Suljettu tila

Avoin tila

Puoliavoin tila

Merkittävä näkymä

Puistoalueen raja

2013

TiLarakenTeen kehiTys ja säiLyneisyys

Puistoalueen	 tilarakennetta	 on	 tarkasteltu	
karttojen,	 ilmakuvien	 ja	 ortokuvien	 pohjalta.	
Vanhin	 kartta-aineisto	 on	 muista	 lähteistä	 poi-
keten	ollut	tilarakenteen	kannalta	epäluotettava	
tietolähde.	Kartoissa	on	usein	käytetty	karttatek-
nisistä syistä merkintöjä, jotka voidaan tulkita 
monella tapaa, jos merkintöjen selityksiä ei ole 
saatavilla.	Täydennystä	tietoihin	on	haettu	mah-
dollisuuksien mukaan aikalaiskuvauksista ja 
puistosuunnitelmista sekä valokuvista.
1880-luvun	paikkeilla	puistoalueen	tilaraken-

ne	 vaikutti	 olleen	melko	 pienipiirteinen	 ja	 osin	
rikkonainen, sillä neljän eri huvilan pihapiirit oli 
erotettu	toisistaan	ja	niiden	sisään	oli	luotu	oma	
tilarakennekokonaisuutensa.	 (ks.	kuva	91:1880.)	
Aidat,	kivimuurit	ja	kasvillisuus	jaottelivat	tilaa,	
jonka sisällä oli myös selkeitä avoimia kohtia 
muun muassa viljelyksien vuoksi. Tulevan Tope-
liuksen puiston alue oli pääosin avointa ja pitkä 
näkymälinja Töölön kirkon paikalta pohjoiseen 
toteutui luultavasti jo tuolloin. Toinen merkit-
tävä näkymä avautui Pauligin huvilan huvima-
jalta kohti Humallahtea. Alueella on voinut olla 
kaaviossa	esitettyä	tilannetta	metsäisempää.	On	
myös	muistettava,	että	puistoalueen	ulkopuolel-
la ei ollut nykyisen kaltaista rakennusten massaa 
vaan näkymät ja tilavaihtelut olivat samantyyp-
pisiä koko alueella.

Etenkin vuoden 1932 ilmakuvan tietoihin poh-
jautuva tilarakenteen tulkinta (ks. kuva 91:1933) 
osoittaa	 alueella	 olleen	 puistojen	 rakentamisen	
lähestyessä melko laajoja metsäisiä alueita. Vil-
jelyskäytössä olleet aukeat säilyivät avoimina ja 
kaupunkirakenne lähestyi tulevan puiston reu-
noja. Rantanäkymät eivät olleet avoimia kenties 
tuulen ja yksityisyyden suojaksi.

Puistojen rakentamisen jälkeen vuonna 1943 
alueen tavoiteltu tilarakenne ei hahmotu täy-
dellisesti kasvillisuuden ollessa vielä nuorta 
(ks. kuva 91:1943). Sibeliuksen puiston itäosassa 
oli	 säilytetty	 selkeitä	metsiköitä	 ja	 sinne	 raken-
nettiin	 myös	 näköalapaikka.	 Puistojen	 kasvil-
lisuus rajasi sisäänsä puoliavoimien ja avoimi-
en tilojen alueen. Topeliuksen puistoa lukuun 
ottamatta	 viljelykäytössä	 olleet	 alueet	 säilyivät	
yhä	avoimina.	Humallahden	rantaan	rakennettu	
Merikannontie avasi puistosta aukeita näkymiä 
merelle, mikä on ollut väliaikainen vaihe, sillä 
rantaan	 suunniteltiin	 puurivein	 rajattua	 pro-
menadia. Sibeliuksen puiston länsiosaan tehtiin 
vielä	paljon	muutoksia,	mutta	pääpiirteinä	hah-
mottuvat	 pohjoisosan	 sulkeutunut	 metsäinen	
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tila ja huvilakasvillisuuden luomat puoliavoimet 
alueet.

Nykyään puistojen tilarakenne on pääosin 
hämärtynyt. Etenkin Sibeliuksen puistossa on 
lähinnä yksitoikkoista puoliavointa tilaa ja reu-
nojen rakennukset näkyvät vahvasti puistotilas-
sa (ks. kuva 91:2013). Kokemusta puiston sisällä 
olemisesta ei pääse syntymään puiston suuresta 
koosta	huolimatta.	Topeliuksen	puiston	reunais-
tutukset ovat kasvaneet rajaamaan keskelleen 
avointa	 tilaa,	 mutta	 näkymä	 puiston	 sisällä	 on	
umpeutunut, kuten myös Pauligin huvilan huvi-
majan näkymä kohti merta. Puistoalueen suhde 
rantaan vaihtelee selkeästi rajautuneesta täysin 
avoimeen.

puisTojen ToiminTojen säiLyneisyys

Topeliuksen puiston toiminnot ovat pääosin 
säilyneet	 ja	 liittyvät	 lasten	 leikkipaikkoihin	 ja	
kävelyyn.	Nykyisin	 leikkivälineillä	 on	osoitettu	
leikkimisen	 paikkoja,	 mutta	 yhtä	 kiinnostavil-
ta	 lapsista	 vaikuttavat	 esimerkiksi	 Topeliuksen	
puiston leikkipaikan eteläiset pensasistutukset. 
Uutena epävirallisena toimintona on puiston 
eteläosan jyrkkä pulkkamäki, joka jatkuu kaare-
ville pensasistutuksille asti. Mäenlaskun vuoksi 
puiston eteläisintä käytävää reunustavat pen-
sasistutukset ovat kuluneet liki kokonaan pois 
(ks. kuva 93). Pulkalla lasketaan myös puiston 
pohjoisosan mäkeä kohti Topeliuksenkatua. To-
peliuksen puistolla on merkitystä varmasti myös 
Töölön	ja	Kivelän	sairaaloissa	hoidettaville	poti-
laille, jotka voivat ikkunoista katsella puistoon.
Sibeliuksen	 puiston	 käyttö	 ei	 oikeastaan	

ole	 muuttunut,	 mutta	 puistossa	 on	 nykyisin	
enemmän	 osoitettuja	 toimintoja.	 Toisaalta	 oles-
kelupaikkoja on alkuperäistä suunnitelmaa 
vähemmän.

Sibeliuksen puistossa oleskellaan nurmialu-
eilla sekä käytävien reunoille tuoduilla penkeillä 
istuen. Puistossa tapaa kasvillisuudesta tai lin-
nuista kiinnostuneita harrastajia, koiranulkoilut-
tajia ja kävelyllä olevia ihmisiä sekä Sibelius-mo-
numenttia	 ihailemaan	 tulleita	 ryhmiä.	Puistoon	
on	rakennettu	suurempi	leikkipaikka	ja	minigol-
frata.	Lammen	lähistöllä	on	yksi	 frisbeegolfkori	
ja päiväkodin lähistöllä toinen. Rataa puistossa 
ei ole.

Talviaikaan puiston pienet mäet kutsuvat 
hiihtäjiä ja uskalikot laskevat Pauligin huvilan 
pohjoispuolisilta kallioilta mäkeä. Puiston reu-
nalle Merikannontien varrelle tuodaan kesäisin 
jäätelökioski. Pauligin huvilassa on nykyisin 

Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n, Helsingin 
Maan ystävien ja Pääkaupunkiseudun 4H-yh-
distysten kerhotilat. Huvilan alakerrassa toimii 
retkeilyvälinelainaamo Wempaimisto.

sibeLiuksen puisTon kasviLLisuuden 
säiLyneisyys

Sibeliuksen	puiston	kasvillisuutta	 leimaa	hu-
vilapuutarhojen	 perintö	 sekä	 niiden	 tontteihin	
liittyneet	 metsikköalueet	 ja	 koivikot.	 Nykyisin	
etenkin	 länsiosassa	on	kasvillisuuden	ryhmitte-
lyssä	 epäselvyyttä	 ja	 löysyyttä	 ja	 näkymät	 ovat	
paikoin kasvaneet umpeen.

Sibeliuksen puiston puusto on ajan saatossa 
harventunut	 ja	 siten	 levittynyt	 tasaisesti	 koko	
puiston alueelle. Suuri osa puista on myös melko 
samanikäistä: täysikasvuista tai jo vanhaa ja hoi-
toa vaativaa. Puiston länsiosassa on alueen vähit-
täisen rakentamisen vuoksi eri-ikäistä puustoa 
ja tilanne on itäistä osaa parempi. Länsiosassa 
uhkana onkin kasvilajiston monimuotoisuuden 
väheneminen, sillä vanhimmat puut ovat huvila-
kauden monipuolista lajistoa. Puistossa on myös 
joitain	merkittäviä	 yksittäispuita,	 kuten	Meche-
lininkadun varrella kasvavat poppeli ja lehmus 
(ks. kuva 94).

Puiston puille ei ole nuorena tehty rakenne-
leikkausta, mikä näkyy puiden kunnossa.260 Hoi-
toleikkauksilla ja kuolleita yksilöitä poistamalla 
on	parannettu	kasvavan	puuston	 elinolosuhtei-
ta, mikä on johtanut puuston harventumiseen. 
Puistoon on tehty joitain täydennysistutuksia, 
jotka	 nuorentavat	 puuston	 ikärakennetta.	 Puis-
ton	itäosaan	on	istutettu	koivuja	harvakseltaan	ja	
tasavälein. 

Puiston pensaat ovat harvassa ja istutuksia on 
poistettu	 eivätkä	 ne	 ole	 enää	 kovin	 edustavia.	
Puistossa on myös pensasryhmiä, joiden ryhmit-
telyssä	 on	 muuttuneiden	 kulkureittien	 vuoksi	
kehittämisen	varaa.
Sibeliuksen	 puistolle	 merkittäviä	 ovat	 myös	

keväiset kukkaistutukset. Ne ovat ajan saatossa 
harventuneet	 liki	 olemattomiin,	 mutta	 esimer-
kiksi	joitain	lähiaikoina	istutettuja	narsisseja,	hel-
mililjoja, krookuksia ja tulppaaneja puistossa voi 
keväisin nähdä (ks. kuva 95).

Erityisen kohteen kasvillisuudeltaan muodos-
taa	Pauligin	huvilan	alue.	Alueen	mittakaava	 ja	
yksityiskohdat poikkeavat julkisesta puistosta. 
Alueen kasvilajisto on köyhtynyt ja kaipaa eri-
tyistä	huolenpitoa	sekä	suunnitelmallisuutta.

260		Kiema,	18.2.2013.

Kuva 93. Topeliuksen puiston pensasaita on kärsinyt 
mäenlaskusta.

Kuva 94. Mechelininkadun jalkakäytävällä kasvava vanha 
lehmus kuvattuna vuonna 2012.

Kuva 95. Sibeliuksen puiston keväistä kukintaa Ilmatar ja sotka 
-veistoksen luona vuonna 2012.
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Kuva 97. Yllä on esitetty skenaariot Topeliuksen puiston puiden vähentymisestä muutamien kymmenien vuosien aikana, mikäli 
toimenpiteitä puuston uudistamiseksi tai hoitamiseksi ei tehdä. Vasemmalla on tilanne, jossa nykyisin iäkkäät tai vaurioituneet/
sairastuneet puut on poistettu. Oikealla tilanne, jossa myös muutamien kymmenien vuosien päästä ikääntyvä puusto on poistettu. 
Puuston toteutuvaan ikään vaikuttavat kuitenkin monet tekijät. Tässä on pyritty karkeasti kuvaamaan, kuinka suuria muutokset 
voivat pahimmillaan olla. Huomioitavaa on myös lehmusrivien merkittävyys puistolle ja sen tulevaisuudelle hoitotoimista 
riippumatta.

huonokuntoiset, pian poistettavat

seurattavat, hoidettavat

hyväkuntoiset

Puiden kunto:
Huonokuntoiset, pian poistettavat
Seurattavat, hoidettavat
Hyväkuntoiset

Kuva 96. Topeliuksen puiston puiden kunto vuonna 2013.

TopeLiuksen puisTon kasviLLisuuden 
säiLyneisyys ja kunTo

Topeliuksen puiston kasvillisuus on monipuo-
lista, iäkästä ja pääosin alkuperäistä. Suuri osa 
kasveista	 on	 vuosien	 1936–1938	 istutuksia.	Osa	
on	 vanhempia	 puistossa	 säilytettyjä	 puita,	 joita	
on etenkin puiston pohjoisosassa. Kasvilajisto on 
köyhtynyt	 alkuperäisestä.	 Puustoa	 on	 jouduttu	
harventamaan ja kokonaisia kasvillisuusaiheita 
poistamaan. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2007 
puiston kartiopoppeleille, jotka kasvoivat poh-
joisosan leikatun pensasaidan ja lehmusrivien 
välissä.261 Pensasistutukset ovat paikoin päässeet 
kasvamaan suuriksi ja osassa pensasryhmistä on 
aukkoja.	 Leikattujen	 pensasaitojen	 läpi	 on	 pai-
koitellen tehty oikopolkuja. Tällaisia on esimer-
kiksi Sibeliuksenkadun pohjoispuolella puiston 
kulmissa.
Puiden	 säilyneisyyttä	on	 esitelty	kuvissa	 98–

101. Osa istutuksista ei alkujaan menestynyt, ku-
ten	esimerkiksi	puiston	lounaisosiin	säästettyjen	
mäntyjen alle istutetut kontortamännyt (Pinus 
contorta var. latifolia).262

Puiston kukkapenkkejä on ajan saatossa vä-
hennetty263 ja eteläisen perennatarhan perennat 
korvattiin	 vuonna	 1947	 ruusuilla.	Kirkon	 edus-
talla	 olevan	 kalliorinteen	 istutettu	 kasvillisuus	
on liki kokonaan kadonnut ja muutama kylväy-
tynyt puu on ehtinyt rinteessä hyvään kasvuun. 
Kirjaston edustalla suihkukaivon yhteydessä ol-
leet istutukset ovat osin kadonneet.

Kuntokartoitus

Tarkempi	 puiden	 kuntokartoitus	 on	 rajattu	
koskemaan Topeliuksen puistoa puistojen luon-
teiden vuoksi. Topeliuksen puistossa puiden 
sijainti on osa suunnitelmaa ja Sibeliuksen puis-
tossa suuri osa puista on osana puuryhmää, jos-
sa	yksittäisen	puun	paikka	ei	ole	kokonaisuuden	
kannalta olennainen. Sibeliuksen puiston puus-
toa on tarkasteltu yleispiirteisesti ja muistiin-
panot	 on	 tehty	 omaan	 käyttöön	 suunnitelman	
pohjatiedoksi.
Puiden	kuntoa	kartoitettaessa	arvioitiin	puun	

elinvoimaisuutta	 lähinnä	 puun	 habituksen,	 lat-
261  HS 1.12.2013, Topeliuksen puiston kartiopoppelit kaadetaan.
262  Istutuspaikka käy ilmi suunnitelmasta sekä vanhoista 

valokuvista ja kasvilaji historiallisesta puistokortistosta.
263  Kukkapenkkien kasvilajistoa tulee jatkosuunnittelun 

yhteydessä tutkia tarkemmin. Eräs maininta kasvilajistosta 
on vuodelta 1956, jolloin puistoon oli istutettu valkoisia liljoja 
(Lilium), punaisia kannoja (Canna) ja tohvelikukkia (Calceolaria). 
Sahlberg, 1956, s. 45.

vuksen, rungon ja puun iän sekä tehtyjen hoito-
toimenpiteiden perusteella. Lisäksi kartoitukses-
sa	tarkasteltiin	muun	muassa	latvuksen	suhdetta	
rungon pituuteen, runkovauriota ja latvuksen 
pienennysleikkauksia. Puiden kuntokartoituk-
sen tueksi haastateltiin lehtori Heikki Kiurua. 
Puut luokiteltiin kolmeen eri kuntoisuusryh-
mään (ks. kuva 96).
Huonokuntoisten	 ja	 pian	 poistettavien	 ryh-

mään	 luokiteltiin	 erittäin	 huonokuntoiset	 puu-
vanhukset, joiden hoitotoimenpiteet olivat jo 
hyvin pitkälle vietyjä. Puut, joiden elintila oli 
käynyt liian pieneksi ja latvus oli vähälehtinen, 
luokiteltiin	 tähän	 ryhmään.	 Merkittävä	 huo-
nokuntoisten	 puiden	 keskittymä	 on	 puiston	
pohjoisosan muotopuutarhaosiossa, jossa hope-
asalavat ovat uusimisen tarpeessa. Suuri toden-
näköisesti jalavapakurin vaivaama jalava puis-
ton etelärinteessä on luokiteltu tähän ryhmään 

ja	 sen	poistamisella	 tulee	olemaan	 suuri,	mutta	
puiston sommitelman kannalta myönteinen vai-
kutus puistomaisemaan.
Seurattavien	 ja	 hoidettavien	 ryhmään	 luoki-

teltiin puut, joissa esiintyi joitain vaurioita. Esi-
merkiksi puut, joissa oli kääpiä, luokiteltiin tä-
hän ryhmään, sillä kaikki käävät eivät ole puille 
vaaraksi	 ja	 puulla	 saattaa	 käävästä	 huolimatta	
olla	 useita	 elinvuosia	 jäljellä.	 Hoidettaviin	 pui-
hin luokiteltiin myös iäkkäät puut, joiden elin-
ikää voidaan pidentää hoitotoimenpiteillä.

Hyväkuntoisten ryhmässä ovat hyvässä kas-
vussa olevat tai elinvoimaisen näköiset puut, 
joissa	ei	havaittu	vaurioita	tai	sairauksia.	Hyvä-
kuntoisten ryhmään on luokiteltu myös suuri 
osa Topeliuksenkadun puoleisista lehmuksista. 
Niistä	osa	on	uusittu	ja	niiden	elinolosuhteita	tu-
lisi parantaa.
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Puiston rakentamisen yhteydessä säästetyt puut:
poistuneet havupuut
poistuneet lehtipuut
säilyneet havupuut
säilyneet lehtipuut, uusittu lehtipuu

Vuosien 1936–38 säilyneet istutukset:
havupuu
lehtipuu
pensas
perennaistutus

havupuu

lehtipuu

Pensas

Perenna-/kesäkukkaistutus

Vuosien 1936–38 poistuneet istutukset:
havupuu
lehtipuu
pensas
perennaistutus
puu, kasvin lajitieto epävarma
pensas, kasvin lajitieto epävarma

havupuu

lehtipuu

Pensas

Perenna-/kesäkukkaistutus

Puu, kasvin lajitieto epävarma

Pensas, kasvin lajitieto epävarma

Poistunut havupuu

Poistunut lehtipuu

Säilynyt havupuu

säilynyt, uusittu lehtipuu

Puiston rakentamisen jälkeen tehdyt lisäykset:
1947, pensas
1949, puu, uusittu puu, poistunut puu
1960–65, puu, pensas
1970, puu, pensas, muu istutus
myöhemmät lisäykset, puu, pieni puu, pensas

1947: pensas

1949: puu, uusittu, poistunut

1960–1965: puu, pensas

1970: puu, pensas, muu istutus

muut: puu, pensas tai köynnös

Kuva 98. Vuosina 1936–1938 tehdyt ja säilyneet istutukset Topeliuksen puistossa vuonna 2013.

Kuva 99. Vuosina 1936–1938 tehdyt ja poistuneet istutukset Topeliuksen puistossa vuonna 
2013.

Kuva 100. Rakentamisen yhteydessä säästetyt puut ja niiden säilyneisyys Topeliuksen puistossa vuonna 2013.

Kuva 101. Puiston rakentamisen jälkeen tehdyt ja säilyneet lisäykset Topeliuksen puistossa vuonna 2013.
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Kuva 102. Topeliuksen puiston nykytila 1:2000 vuonna 2012.
Kartassa on esitetty maastokäyntien yhteydessä päivitetty 
kantakartan pohjalta piirretty tilanne. Karttaan on merkitty 
havu- ja lehtipuut sekä pensaat ja perennaistutukset. 
Puusymbolit on jaettu kolmeen kokoluokkaan, jotka kuvaavat 
puun ikää ja kokoa. Suuri symboli kuvaa siis kookasta tai 
erityisen vanhaa puuta. Latvuksien kokoa ei ole kartoitettu. 
Lisäksi on eroteltu kovat pinnat, nurmialueet ja avokalliot.

lehtipuu

havupuu

Pensas

leikattu pensasaita

Perenna- tai kesäkukkaistutus

nurmikko

Avokallio

Kivituhka tai asfaltti

Töölön kirkko

Kivelän sairaala

Sibeliuksenkatu

leikkipaikka

Välskärinkatu

humalist
onkatu

Topeliuksenkatu

Töölön sairaala

Töölön kirjasto

Wc

100m500
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Kuva 103. Sibeliuksen puiston nykytila 1:2000 vuonna 2012.
Kartassa on esitetty maastokäyntien yhteydessä päivitetty 
kantakartan pohjalta piirretty tilanne. Karttaan on merkitty 
havu- ja lehtipuut sekä pensaat ja perennaistutukset. 
Puusymbolit on jaettu kolmeen kokoluokkaan, jotka 
kuvaavat puun ikää ja kokoa. Suuri symboli kuvaa siis 
kookasta tai erityisen vanhaa puuta. Latvuksien kokoa 
ei ole kartoitettu. Lisäksi on eroteltu kovat pinnat ja 
nurmialueet sekä avokalliot ja vesipinnat.

lehtipuu

havupuu

Pensas

leikattu pensasaita

Perenna- tai sipulikukkaistutus

nurmikko

Avokallio

Kivituhka tai asfaltti

Vesi

Kivelän sairaala

leikkipaikka

Wc

Presidentti Koiviston 
muistomerkki

heimoveteraanien 
muistomerkki

ilmatar ja sotka

minigolfrata

Pauligin huvila

Sibelius-
monumentti

humallahti

Kesäkatu

Välskärinkatu

m
erikannontie

M
echelininkatu

rajasaarentie

Sibeliuksenkatu

100m500
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Kuva 104. Sibeliuksen puiston koivikosta vuodelta 1949. Vasemmalla puiden takana 
näkyy Topeliuksen puisto ja sen leikattu pensasaita Välskärinkadun varressa.
HKMKA, N14402, A. Pietinen Oy.

Kuva 105. Valokuva samasta paikasta vuonna 2012. Koivikko on harventunut silminnähden ja 
puistokäytävä kaventunut. Oikeassa reunassa näkyy uusia koivuistutuksia. Välskärinkatu on 
täyttynyt autoista.

Kuva 107. Kasvillisuus kallioilla on rehevöitynyt, joten nykytilakuvaa ei päästy ottamaan samasta 
kohtaa. Kuva on otettu kutakuinkin kohdasta, jossa vuoden 1952 kuvassa seisova henkilö katselee 
puistoon. Aukealle nurmikolle on istutettu puita ja pensaita, jolloin Merikannontie ja Humallahti 
sulkeutuvat osin pois puistonäkymästä. Lampi on poistettu tai muuttunut kosteikoksi ja ajan 
saatossa täyttynyt veden mukanaan kuljettamalla maa-aineksella.

Kuva 106. Sibeliuksen puistoa kuvattuna Pauligin huvilan pohjoispuolisilta kallioilta 2.10.1952. 
Kuvassa näkyy Miramarin ja Pauligin huvilan välinen täytetty lahti. Puistomaisema on ollut 
tällä kohtaa avoin. Puiston osassa on lähinnä säilytettyä puustoa. Kuvassa näkyvä lampi 
ei ole Mechelininkadun viereinen lampi vaan nykyinen kosteikkoalue, jota muun muassa 
kanukkaistutukset verhoavat. HKMKA, N120952, Foto Roos.

puisTojen muuToksia kuvaparein

Vanhat valokuvat ovat tärkeitä apuvälineitä 
puistojen	historian	 selvittämisessä.	Merkittävis-
tä	valokuvista	otettiin	nykytilaa	kuvaava	vastine	
vuoden 2012 syksyllä. Kuvaparien avulla voi-
daan	 esittää	 puistoissa	 tapahtuneita	muutoksia	
yksinkertaisesti,	mutta	havainnollisesti.
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Kuva 108. Sibeliuksen puisto vuonna 1963 näköalapaikalta kohti 
Mechelininkatua, jota on sen länsireunassa rajannut leikattu pensasaita.
HKMKA, N21125, C. Grünberg.

Kuva 109. Nykytilassa näkymät ovat kasvaneet umpeen ja kallio 
on suurelta osin peittynyt kasvillisuuden alle. Mechelininkadun 
länsipuolella on kasvillisuus ollut nykyistä runsaampaa.

Kuva 110. Näkymä Topeliuksen puiston istutusalueista kohti etelää vuodelta 1952. Kuvaajan näkö-
kulmasta Välskärinkatu kulkee oikealla puolella. Puistotila on hyvin suoraviivainen ja selkeä. Istu-
tusten korkeusvaihtelut rytmittävät muuten yksinkertaista sommitelmaa. Käytävän päässä  ja 
oikealla puolella näkyvät leikatut kartiopoppelit. Kulkemista ohjattiin matalilla teräsvaijeriaidoilla.
HKMKA, 121051, Foto Roos.

Kuva 111. Vuonna 2012 otetussa kuvassa näkyy, että käytävän reunalinjat ovat 
siirtyneet. Puiston linjakkuus kärsii myös leikatun pensasaidan huonosta kunnosta 
ja kartiopoppeleiden puuttumisesta. Puistokäytävän päätteenä olleen kartipoppelin 
sijaan huomio kiinnittyy oikoreittiä tukkivaan penkkiin.
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Kuva 114. Vasta valmistuneen Topeliuksen puiston kasvillisuus ei ole vielä kasvanut 
rajaamaan puistotilaa kaduista. Kuvassa korostuvat puiston keskiosan avoimuus ja 
kirkon asema puistonäkymässä. Rinteeseen on säästettyjen mäntyjen alle istutettu 
vuorimäntyjä ja tuijia. Pieniä runkopuita ympäröivät leimuistutukset.
HKMKA, N259080, A. Pietinen.

Kuva 115. Vuoden 2012 kuvassa huomio kiinnittyy ylikasvaneisiin poppeleihin 
sekä villiviinin peittämään leikkipaikan aitaan. Kasvillisuus peittää 
katunäkymien lisäksi myös puiston keskeisen näkymän. Ruusupensaat kuvan 
keskivaiheilla ovat kasvaneet täyteen mittaansa ja nurmikko on vallannut 
käytävien pintaa.

Kuva 112. Näkymä Topeliuksen puiston pohjoisosasta kohti Töölön kirjastoa 
vuonna 1952. Leikatut pensasaidat ovat matalat ja mahdollistavat näkymiä 
puistotilan sisällä. Leikkikenttää reunustava vapaasti kasvava ruusuaita peittää 
istuvat, mutta paljastaa seisovat puistovieraat. Ruusuaita ei ole yhtenäinen. 
Leikkikentän kulmiin on sijoitettu hiekkalaatikot ja penkkejä. Tuolloin käytössä 
olivat niin sanotut koivunjalkapenkit.
HKMKA, 121050, Foto Roos.

Kuva 113. Valokuva vuodelta 2012. Pensasaitojen korkeus peittää näkymää 
ja saa aikaan labyrinttimaisen tilan. Kartiopoppelit on poistettu ja osa 
hopeasalavista puuttuu. Leikkikentän varusteet on muutamaa penkkiä lukuun 
ottamatta poistettu. Penkkimalli on vaihtunut. Leikkikenttää reunustava 
ruusuaita on ylikasvanut. Töölön kirjaston valkea julkisivu pilkottaa puiden 
takana.
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Kuva 116. Vuonna 1949 Topeliuksen puiston istutukset olivat jo 
päässeet hyvään kasvuun. Pensasaidat jäsentävät puistomaisemaa ja 
näkymä kirkolle on esteetön. Puistovalaistusta ei vielä tuolloin ollut.
HKMKA, N85445, Pietinen.

Kuva 117. Nykyisin puistotila on sulkeutuneempi kasvillisuuden kasvettua 
ja kylväytynyt vuorijalava peittää kirkon taakseen. Kuvassa oikealla 
näkyy perennatarhan keskelle istutettu leikattu kiiltotuhkapensasaita. 
Puiston penkkimalli on vaihdettu. Kuvassa oikealla näkyy yksi säilyneistä 
kartiopoppeleista, joka on päässyt kasvamaan vapaasti. Käytävillä on kahden 
väristä kivituhkaa.

Kuva 118. 1950-luvulla otetussa valokuvassa näkyy kuinka puistoa hoidettiin avoimena tilana, 
jonka reunoille puut saivat kasvaa rajaamaan puistotilaa. Perennatarhan istutukset kukoistavat 
ja niitä ihaillaan portaiden päähän sijoitetuilta penkeiltä. Penkkien taustalle on istutettu 
pensaita ja syyshortensioita. Leikkikentälle on sijoitettu uusia leikkivälineitä, kuten betoniputki 
ja ilmeisesti hiekkalaatikko. Aivan kuvan alareunassa nähdään kalliorinteen istutuksia.
HKMKA, N8370, C. Grünberg.

Kuva 119. Nykyisin näkymää peittää pihlaja sekä leikkaamatta 
jäänyt kartiopoppeli. Penkkien taustaistutukset ovat 
yksinkertaistuneet ja penkit siirretty pois. Kalliorinteen istutukset 
ovat hävinneet.



Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen historiaselvitys ja yleissuunnitelma 

82

suunniTeLmia ja TuLevia muuToksia

Puistojen historiaselvityksen ajankohtai-
suus johtuu osaltaan puistoja pian kohtaavista 
muutoksista niiden ympäristössä. Jotkin muu-
toksista ovat ehtineet juuri toteutua ennen sel-
vityksen valmistumista. Tällaisen muutos oli 
vuoden	 2012	 syksyllä	 toteutettu	 Topeliuksen	
puiston valaistuksen uusiminen.264 Toinen jo 
asemakaavamuutoksen265 tasolle ehtinyt muutos 
on tulossa Töölön kirkon läheisyyteen. Kirkon 
tontin itä- ja länsireunoihin on suunniteltu kahta 
uudisrakennusta: kirkkoherranvirastoa sekä las-
ten- ja nuorten kerhotaloa. Samassa yhteydessä 
on suunniteltu kirkon pohjoisrinteen kallioalu-
een	istutusten	palauttamista.266

Töölön	 kirjaston	 peruskorjaussuunnittelu	 on	
edennyt	pitkälle	ja	kunnostustyöt	tulevat	ulottu-
maan myös kirjaston piha-alueelle. Tämän työn 
yhteydessä	 on	 tarkasteltu	 24.4.2012	 päivättyjä	
luonnoksia. Suunnitelmissa on muun muassa 
uuden jätekatoksen rakentaminen ja puisto-
käytävien uudelleenlinjaaminen sekä joidenkin 
käytävien	 asfaltointi.	 Tavoitteena	on	 tehdä	ym-
päristöstä	esteetön.	Kasvillisuutta	esitetään	pää-
osin	 uusittavaksi.	 Piha-alueelle	 on	 suunniteltu	
myös uusia pyöräpaikkoja, muureja ja portai-
ta sekä luiskia. Muutostöistä ei ole tehty vielä 
päätöksiä.267

Mechelininkadun	pyöräteiden	suunnittelu	on	
kohdannut	 vastustusta,	 mutta	 mikäli	 pyörätiet	
toteutetaan	tulevat	ne	vaikuttamaan	Sibeliuksen	

264  Suunnitelma tehtiin Pöyry Finland Oy:ssä.
265  Töölön kirkon asemakaavaa muutettiin 6.7.2012 voimaan 

tulleella kaavamuutoksella (kaavanumero 12059).
266  Paavilainen, 12.10.2012. Uudisrakennuksia on suunnitellut 

Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy ja 
kalliopuutarhaa Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

267  Peruskorjausta on suunniteltu Arkkitehdit Mustonen Oy:ssä.

puistoon. Suunnitelmista on tämän selvityksen 
tekohetkellä ollut käytössä 24.1.2012 päivätyt tar-
kastetut suunnitelmat. Myös Topeliuksenkadul-
le	 ollaan	 suunnittelemassa	 pyörätietä	 ja	 raitio-
vaunukiskoja,	mutta	projekti	on	vasta	aluillaan.

Sibeliuksen puiston on jo vuosikymmeniä 
ollut Helsingin liikennesuunnitelmien kohtee-
na.268 Helsingin yleiskaavassa on vuodesta 1932 
lähtien ollut vaihtelevia varauksia uudelle yh-
teydelle Mechelininkadun ja Paciuksenkadun 
välillä. Helsingin kasvu, suuret alueliitokset ja 
autoistuminen	 innoittivat	 1960-	 luvulla	 suuri-
suuntaisiin liikennesuunnitelmiin. Yleiskaavassa 
2002 Sibeliuksen puistoa koskeva yhteys on osoi-
tettu	tunnelina	Sibeliuksen	puiston	länsiosan	ali.	
Suunnitelman joskus toteutuessa tulisi se vaikut-
tamaan Sibeliuksen puiston kallioperään ja ve-
sisuhteisiin	 ja	 sitä	 kautta	myös	 kasvillisuuteen.	
Mahdolliset ilmastointi- tai huoltokuilut olisivat 
puistolle todennäköisesti haitaksi.

Tulevista muutoksista kalliorinteen istutusten 
palauttaminen,	 kirjaston	 piha-alueen	 uudistus-
työt ja Mechelininkadun pyörätiet tulevat toteu-
tuessaan	vaikuttamaan	Sibeliuksen	 ja	Topeliuk-
sen puistoihin. Uudistustöissä tulee huomioida 
puistojen	 arvot,	 jotka	 on	 esitetty	 seuraavassa	
kappaleessa.

268		HBL	2.11.1966,	Park	offras	åt	trafiken;	HBL	11.12.1969,	Alterna-
tiva	mardrömmar;	HBL	21.10.1971,	‘Kyllä	hymy	hyytyy’.



Puistojen arvottaminen

hKmKa, n85160, Fred runeberg.
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Topeliuksen puisto ja Sibeliuksen puisto muo-
dostavat	 yhdessä	 Helsinkiin	 kulttuurihistori-
allisesti arvokkaan puistokokonaisuuden. Ne 
edustavat Helsingin rakentamisen ja kaupunki-
puistojen	historiassa	vaihetta,	 jolloin	asemakaa-
voituksen	ja	maankäytön	tavoitteet	ja	periaatteet	
olivat murroksessa. Tiiviisti rakennetun kaupun-
ginosan laajana viheralueena niiden virkistysar-
vo on kiistaton. Sibeliuksen puisto on lisäksi tär-
keä osa Töölön läntisten ranta-alueiden puistojen 
sarjaa. Topeliuksen puisto on osa Taka-Töölön 
valtakunnallisesti	merkittävää	rakennettua	kult-
tuuriympäristöä.	 Yhdessä	 ne	 ovat	 merkittävä	
osa koko Helsingin viheraluerakenteen läntistä 
viheraluevyöhykettä.

Topeliuksen puisto on esiintynyt jo Töölön 
varhaisissa asemakaavasuunnitelmissa ja sen 
merkittävyys	 Taka-Töölön	 keskeisenä	 viher-
alueena	 on	 tunnistettu	 jo	 ennen	puiston	 raken-
tamista esimerkiksi Bertel Jungin Helsingin 
yleiskaavoituksen ehdotuksessa 1910-luvulta. 
Sibeliuksen	puistosta	teki	sen	sijaan	merkittävän	
koko kaupunkia palvelevan viheralueen keskus-
puistosuunnitelmien	muuttuminen	ja	Jungin	laa-
tima vuoden 1916 asemakaavamuutos.

Molemmilla puistoilla on jo nimensä puoles-
ta merkitys suomalaisten merkkihenkilöiden, 
Zachris Topeliuksen ja Jean Sibeliuksen, nimik-
kopuistoina. Heidän tiedetään vierailleen puis-
tojen alueella ja Sibelius myös asui jonkin aikaa 
Sibeliuksenkadun varrella. Lisäksi puistot esiin-
tyvät kirjallisuudessa ja taiteessa, mikä tekee 
niistä myös kirjallisuus- ja taidehistorian kannal-
ta arvokkaita.
Kohteita	 on	 arvotettu	 työn	 aikana	 kerätyn	

tiedon pohjalta lähinnä puutarhataiteellisesta 
näkökulmasta	 sekä	 osana	 kaupunkirakennetta.	
Arvoista	 on	 myös	 koostettu	 karttaesitys,	 jossa	
puistojen arvot esitellään (ks. kuva 120). Työssä 
esitellyt arvot ja ominaispiirteet ovat oman ai-
kamme	käsitysten	ja	arvottajan	oman	näkemyk-
sen	 värittämiä,	 vaikka	 ne	 pohjautuvatkin	 his-
toriaselvitykseen. Vaikka puistot muodostavat 
yhdessä kokonaisuuden, ovat niiden arvot pit-
kälti erilaisia. Tämän vuoksi on kohteiden arvoja 
ja	ominaispiirteitä	pohdittaessa	käsitelty	puistot	
erikseen	(ks.	sivut	86	ja	87).

Arvokartta:
Puistojen alue laajimmillaan.

Museoviraston luokittelema valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö.

Huvila-alueilla tulee vaalia huvilapuutarhojen säilyneitä 
osia, kasvillisuutta ja rakenteita.

1930-luvun säilynyt ja tyyliltään ehyt kokonaisuus. Edustaa 
aikansa suunnitteluihanteita.  Erityisen merkittävä 
kaupunkirakenteessa ja Töölön kirkon eduspuistona. 
Avoimia alueita rajaavat puut ja pensaat ovat enimmäk-
seen puiston alkuperäistä kasvillisuutta.  Ei ole tehty 
peruuttamattomia muutostöitä. Eteläisen kalliopuutarha 
restauroinnilla voidaan palauttaa Töölön kirkolle sen 
kaupunkikuvallista vaikuttavuutta.

Ensimmäisiä vapaan puistokulttuurin kohteita Helsingissä

1950-luvun kokonaisuus

1960-1970-lukujen vaihteen kokonaisuus. Puiston sisään 
sijoitetun kirjaston ympärsitö . Puisto ja rakennus 
muodostavat kokonaisuuden.

Dendrologisia arvoja

Pauligin huvilan puutarhan vähimmäisalue.

Puiston luonteelle ja historialle merkittävä koivikko tai 
puustoalue.

Merkittävät avokalliot

Tärkeät toiminnalliset alueet: Topeliuksen puiston 
leikkikentät. 1930-luvulla alkanut leikkitoimita on jatkunut 
paikalla yhtäjaksoisesti.  Ova

Julkiset veistokset ja muistomerkit sekä niiden 
lähiympäristö.

Tärkeä näkymä

1800-luvun puistokäytävä. Linjaus ei ole säilynyt täydellis-
esti koko matkalla.
 

Puistojen alue laajimmillaan.

museoviraston luokittelema valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö.

Entinen huvila-alue, jolla tulee vaalia huviloiden puutarhojen 
säilyneitä osia, kuten kasvillisuutta ja rakenteita.

1930-luvun säilynyt ja tyyliltään ehyt kokonaisuus. 
Edustaa aikansa suunnitteluihanteita.  Erityisen merkittävä 
kaupunkirakenteessa ja Töölön kirkon eduspuistona. Avoimia 
alueita rajaavat puut ja pensaat ovat enimmäkseen puiston 
alkuperäistä kasvillisuutta. alueella ei ole tehty peruuttamattomia 
muutostöitä. eteläisen kalliopuutarhan restauroinnilla voidaan 
palauttaa Töölön kirkolle sen kaupunkikuvallista vaikuttavuutta.

varhaisimpia vapaan puistokulttuurin kohteita helsingissä. 
rakennettiin alueen lähtokohdista käsin olevaa puustoa 
säätäen. merkittävä etenkin kasvillisuuden, puistokäytävien 
ja avokallioiden kautta, mutta on menettänyt tilarakenteensa 
monimuotoisuutta.

1950-luvun lammen ja puron sekä niiden istutusten muodostama 
kokonaisuus, jonka osana ollut eteläinen lampi tulee palauttaa.

1960–1970-lukujen vaihteen kokonaisuus. Puiston sisään sijoitettu 
kirjasto muodostaa puiston kanssa kokonaisuuden, joka on 
säilynyt yhtenäisenä. muutokset tulee sovittaa puistonosan tyyliin 
ja aikakauteen sekä toiminnoiltaan että materiaaleiltaan.

alueella on erityisiä dendrologisia arvoja.

Pauligin huvilan ja puutarhan muodostama alue on pääosiltaan 
säilynyt esimerkki helsingin huvilakulttuurista 1800-luvulta ja 
edustaa puiston vanhimpia säilyneitä kulttuurikerrostumia. 
myös itse rakennus on arvokas. Karttaan on merkitty alueen 
vähimmäislaajuus. 

Puiston luonteelle ja historialle merkittävä koivikko tai puustoalue, 
jota tulee hoitaa tiheänä ja selkeästi erottuvana.

Puiston ja sen luonteen kannalta merkittävät avokallioalueet, 
jotka ovat olleet osa alueen maisemaa jo ainakin 1700-luvulta.

Tärkeät toiminnalliset alueet. Topeliuksen puiston leikkikentillä 
tulee säilyttää leikkitoiminta.

Julkiset veistokset ja muistomerkit sekä niiden lähiympäristö, jolla 
toimittaessa tulee huomioida veistosten arvon säilyminen.

Tärkeät näkymät puistoissa. näkymät tulee palauttaa ja niiden 
säilyminen turvata.

1800-luvun puistokäytävä. linjaus ei ole säilynyt täydellisesti 
koko matkalla. Tämän vuoksi on käytävälinjan  ympäristössä 
tehtävien muutosten yhteydessä huomioitava ja dokumentoitava 
mahdolliset käytävien jäänteet.

PuisTOJEn arvOTTaminEn
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Kuva 120. Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen arvokartta 1:4000. Kartassa näkyy puistojen 
arvojen päällekkäisyys, mutta myös katujen vaikutus arvojen sijoittumiseen ja rajautumiseen. 
Erillisten arvojen lisäksi puistot ovat tärkeitä Helsingin ja Töölön viheralueverkostossa. 
Arvokartassa nähdään puistojen jakautuminen kolmeen erityyppiseen alueeseen: Topeliuksen 
puistoon, Sibeliuksen puiston itäosaan ja Sibeliuksen puiston länsiosaan.
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.
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TopeLiuksen puisTon arvoT

Topeliuksen puisto on sommitelmaltaan hy-
vin	 säilynyt	 ja	 kulttuurihistoriallisesti	 erittäin	
merkittävä	 puistokohde	 Helsingissä.	 Helsinki-
oppaissa, postikorteissa ja Helsingin olympia-
laisten	kaupunkiesitteissä	1940-	 ja	1950-luvuilta	
Topeliuksen puisto esiintyy yhtenä kaupungin 
nähtävyyksistä. Puisto on luovan henkilön tai-
donnäyte	 ja	merkittävä	osa	helsinkiläisten	kau-
punkipuistojen kehitystä. Sen geometrisiin sel-
keisiin muotoihin leikatut puut ja pensaat sekä 
sommitelma	 ovat	 hyvin	 aikansa	 suunnittelui-
hanteita	 ja	 muotokieltä	 edustavia.	 Verrattaessa	
puistoa aikakauden vastaaviin sommitelmiin, 
esimerkiksi Hesperian esplanadiin, voidaan 
Topeliuksen puiston todeta olevan sekä kau-
punkikuvallisesti	että	puutarhataiteellisesti	kor-
keatasoinen. Puisto on korkeussuhteiltaan ja 
pohjaltaan	säilynyt	eikä	sitä	voida	erottaa	ympä-
ristöstään. Osana Taka-Töölön kaupunkiraken-
netta	ja	kaupunkikuvaa	se	on	ympäristönsä	tyy-
liin sopeutuva ja sille arvoa antava. Lisäksi se on 
puistoon	liittyvien	rakennusten	kannalta	merkit-
tävä.	Puisto	on	myös	kasvilajistoltaan	merkittävä	
kohde.

Topeliuksen puistossa ei ole tehty suuria 
kunnostustoimenpiteitä	 tai	 peruuttamattomia	
muutoksia, jotka olisivat lopullisesti vähentä-
neet	 sommitelman	 arvoa.	 Muotoon	 leikattujen	
istutusten	 hoidon	 lopettaminen	 ja	 siitä	 seuran-
nut ylikasvaminen on kuitenkin koitunut joiden-
kin sommitelma-aiheiden kohtaloksi. Poistetut 
istutukset ja kuollut kasvillisuus ovat tehneet 
sommitelmasta	puutteellisen	ja	sumentaneet	sen	
hahmottumista,	mutta	osa	puutteista	on	korjatta-
vissa asianmukaisin hoitotoimin, täydennysistu-
tuksin tai kokonaisuuksia uusimalla. Topeliuk-
sen	puisto	on	nykyisistä	puutteistaan	huolimatta	
hyvin säilynyt ja tyyliltään suomalaisessa kau-
punkiympäristössä harvinainen.

Puistosuunnitelma on puutarhataiteellisesti 
arvokas ja siitä huolehtiminen parhaalla mah-
dollisella tavalla on tärkeää. Maastonmuotojen 
huomioiminen jo kaavoitusvaiheessa ja kirkon 
sijoituspaikkaa	valittaessa	on	ollut	merkittävä	te-
kijä puiston onnistuneelle ilmeelle, joka hoidon 
yksinkertaistumisen ja kasvillisuuden ikään-
tymisen	 vaikutuksista	 huolimatta	 voidaan	 yhä	
todeta.

Topeliuksen puiston arvo on osin sen ajallises-
sa	yhtenäisyydessä.	Puisto	rakennettiin	lyhyessä	
ajassa ja se on yksityiskohtiaan myöten pääosin 
eheä kokonaisuus. Poikkeuksena tästä ovat ka-

lusteiden ja varusteiden uusiminen tai lisäämi-
nen sekä kirjaston ja sen lähiympäristön lisäyk-
set 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Kirjaston 
ympäristö on toisaalta omaa aikaansa edustava 
ja kirjastorakennuksen tyyliin soveltuva koko-
naisuus,	joka	on	sopeutettu	puistoon	sijoittamal-
la se puiston vapaamuotoiseen osaan. Puistoalu-
een merkitys eteläiseltä julkisivultaan avoimelle 
kirjastolle on korvaamaton.

Topeliuksen puiston leikkikentät ovat osa 
suomalaisten kaupunkien leikkipaikkojen kehi-
tyshistoriaa. Lasten leikkipaikan varustelutavan 
muutokset	ovat	vuosien	mittaan	vähentäneet	To-
peliuksen	puiston	keskiosan	avoimuutta	 ja	vie-
neet huomiota puiston reuna-alueiden istutuk-
silta sekä pitkältä näkymälinjalta. Leikkipaikan 
käytännöllisyyttä	 ja	 kaupallisia	 valmistuotteita	
korostava sommitelma ei nykyisellään sovellu 
puiston muuten yhtenäiseen tyyliin.

Topeliuksen puiston arvo muodostuu myös 
sen monipuolisuudesta. Istutusalueet, toimin-
not, maastonmuodot ja niiden hyödyntäminen 
kohtaavat luontevasti Topeliuksen puistossa ja 
liittävät	sen	osaksi	ympäristöään.	Sommitelman	
tyylilajin muutos ja niiden välinen kontrasti te-
kevät puistosommitelmasta kiinnostavan, mut-
ta jakautuneen. Pohjoisosan vapaamuotoinen ja 
alkujaan istutuksiltaan tiivis puiston osa muut-
tuu	avoimien	 leikkikenttien	 ja	niitä	 reunustavi-
en istutusten alueiksi. Avoimet suorakulmaiset 
kentät	 vaihettuvat	 eteläosissa	 symmetriseen	
kaartuvien käytävien, portaiden ja terassointien 
sommitelmaan,	 jonka	 päätteeksi	 nousevat	 Töö-
lön kirkon julkisivun vertikaaliset linjat. Kallio-
puutarha toimi jalustana kirkolle, jonka julkisivu 
on	oleellinen	osa	puistonäkymää.	Palautettaessa	
kalliopuutarha myös korostaa kirkkorakennuk-
sen luontaista hengellistä latausta, jota korkealle 
mäelle	sijoittaminen	vahvistaa.

TOPEliuKsEn PuisTOn 
OminaisPiirTEET

   • Sommitelmassa kahden tyylin 
vastakkainasettelu

   • Arkkitehtonisen osan aksiaalisuus ja 
symmetria, joka hajoaa täysin puiston 
vapaamuotoisessa osassa

   • Suuret aukeat leikkikentät puiston 
keskiosissa

   • suorat käytävälinjat, jotka vaihtuvat 
vapaamuotoisen osan kaartuviin linjoihin

   • Puiston avointa tilaa rajaavat istutukset ja 
puurivit puiston reunoilla

   • Geometrisiin selkeisiin muotoihin leikatut 
puut ja pensasaidat 

   • Puistopenkkien sijoittaminen 
pensasaidan syvennyksiin

   • monipuolinen kasvilajisto, jossa 1930-  
sekä 1970-luvun kasveja

   • Suorakulmaiset perenna- ja 
ruusuistutukset

   • Pienet runkopuut
   • Töölön kirkko ja kirjasto osana 

puistomaisemaa
   • maastoa muokattu luiskin ja 

terassoinnein, joita pensasistutukset 
korostavat

   • Kalliopuutarha alppikasveineen
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sibeLiuksen puisTon arvoT

Sibeliuksen puiston arvot poikkeavat Tope-
liuksen puiston arvoista. Sibeliuksen puisto on 
kerroksellinen,	 noin	 1830-luvulta	 lähtien	 muo-
dostunut kokonaisuus, jota voi lähinnä kuvailla 
1900-luvun alun vapaamuotoiseksi puistoksi. 
Puiston osa-alueet – itäinen ja läntinen – ovat 
keskenään erilaisia ja muodostavat laajan koko-
elman eri aikakausien puisto- ja puutarhasuun-
nittelukohteita	 aina	 1800-luvun	 huvilapuutar-
hasta	1950-luvun	vesiaiheiden	kautta	1900-luvun	
lopun leikkipaikkaan. Itäistä osaa leimaavat sen 
ulkoasua yhtenäistävät piirteet ja läntistä huvila-
puutarhojen perintö. Sibeliuksen puistolla onkin 
runsaasti	kulttuurihistoriallisia	arvoja.
Sibeliuksen	 puistolla	 on	 puistokulttuurin	

kehitykseen	 liittyviä	arvoja,	 sillä	 se	edustaa	en-
simmäisiä	 vapaan	 puistokulttuurin	 kohteita	
Helsingissä. Puiston nurmikoilla sai tavallisesta 
käytännöstä poiketen kulkea ja oleskella. Ny-
kyisin	Sibeliuksen	puistolla	on	käyttöarvoa	niin	
laajana ja monipuolisena virkistyspuistona kuin 
myös läheiset koulujen ja päiväkotien opetuk-
sellisena	 kohteena.	 Myös	 puiston	 suunnittelu	
oli jossain määrin poikkeuksellista, sillä puiston 
suunnitelma ja toteutus pohjaavat vahvasti puis-
toalueella olleeseen kasvillisuuteen ja maaston 
lähtökohtiin.
Sibeliuksen	 puistossa	 säilytetty	 kasvillisuus	

ja	 avokalliot	 muodostavat	 merkittävän	 osan	
puiston puutarhataiteellisista ja maisemallisista 
arvoista. Esimerkiksi Topeliuksen puiston ark-
kitehtonisessa osassa säilytetyt puut olivat vain 
väliaikaisesti osana puistosommitelmaa ja kal-
lioalueita	 peitettiin	 istutusten	 ja	 nurmikon	 alle.	
Sibeliuksen puiston kasvillisuus on monipuolis-
ta, mikä johtuu osin huvila-ajan kasvillisuudes-
ta ja osin myöhemmistä lisäyksistä. Puistossa 
on	 erikoisiakin	 kasveja,	 mutta	 toisaalta	 puisto	
on leimautunut myös luontaisten kasvilajiem-
me kuten raudus- ja hieskoivujen puistoksi. 
Asema kansallissäveltäjämme puistona on omi-
aan	 lisäämään	 Sibeliuksen	 puistolle	 asetettuja	
suomalaisuusmääreitä.

Vuonna 1967 valmistunut Sibelius-monu-
mentti	on	tärkeä	osa	puistoa	ja	sen	identiteettiä.	
Se on tuonut Sibeliuksen puistoon runsaasti kä-
vijöitä,	 mutta	 myös	 muuttanut	 puistoa.	 Puisto	
on	ollut	veistoksen	sijoittamisen	suhteen	sopeu-
tuvainen,	mutta	kävijämäärän	kasvu	on	ylittänyt	
puiston	 vastaanottokyvyn.	 Muutokset	 Sibelius-
monumentin ympäristössä ovat tarpeen, sillä 
monumentin siirtäminen muualle ei tule ky-

seeseen. Sibelius-monumentin ja puiston luon-
teeseen soveltuvat tilarakenteen ja toimintojen 
järjestely vapaamuotoisen puistotyylin keinoja 
soveltaen kasvillisuuden ja maastonmuotojen 
avulla. Sibeliuksen puiston muut veistokset ja 
muistomerkit lisäävät puiston nähtävyysarvoa.

Sibeliuksen puisto tarjoaa kaupunkilaisille 
kokemuksen luonnossa oleskelusta, vaikka se 
on	ihmisen	toimesta	syntynyt	rakennettu	puisto.	
Sibeliuksen puistolla on Helsingissä erityisase-
ma, sillä sen vanhat koivikot ovat ainutlaatuisia 
yleensä jaloin lehtipuin istutetuissa helsinkiläis-
puistoissa. Etenkin itäisen puistonosan koivikko 
on	 puiston	 perustamisesta	 lähtien	 herättänyt	
ihailua	 ja	 sentimentaalisuutta	 töölöläisten	 ja	
muidenkin puistossa vierailleiden keskuudessa. 
Koivikko on ajan kuluessa harventunut ja puis-
ton tilarakenteen muodostaneiden metsikköryh-
mien rajat hälventyneet.

Pauligin huvilan ympäristö on Sibeliuksen 
puistossa poikkeus. Se on osa puistoa ja sen 
mielenkiintoista konseptia yksityisten huvila-
puutarhojen	 muuttamisesta	 julkiseksi	 puistok-
si. Pauligin huvilalla on erityinen asema ainoa-
na puistossa todella säilyneenä huvilana. Koko 
puisto	on	rakennettu	huvila-alueen	puutarhojen	
pohjalle,	mutta	 vain	 Pauligin	 huvilan	 ympäris-
tössä	 huvilapuutarhamaisuutta	 voidaan	 vielä	
nähdä laajemmassa kokonaisuudessa kuin vain 
fragmentteina.

Kokonaisuudessaan Sibeliuksen puisto on 
merkittävä	osa	Helsingin	viheralueverkostoa.	Si-
beliuksen	puiston	aluetta	on	sen	historian	aikana	
useaan	otteeseen	supistettu	ja	puistoon	on	sijoi-
tettu	 muun	 muassa	 huoltotunnelin	 suuaukko.	
Haluttaessa	 vaalia	 puistolle	 ominaisia	 herkkiä	
yksityisen puutarhan piirteitä osana julkista vi-
heraluetta,	ei	puistoon	voida	sijoittaa	 järeitä	 ra-
kenteita	puiston	arvojen	kärsimättä.

siBEliuKsEn PuisTOn 
OminaisPiirTEET

   • huviloiden puutarhojen perintö puiston 
sommitelmassa, kasvillisuudessa ja 
rakenteissa; julkisen ja yksityisen 
kohtaaminen

   • Kasvilajiston monimuotoisuus ja 
kansalliseen identiteettiin vetoavuus 
kohtaavat

   • Ajatus puiston tarjoamasta maaseudulla 
tai luonnonympäristössä tapahtuvan 
virkistäytymisen kokemuksesta

   • Puistosommitelman aiheet harvalukuiset 
ja yksinkertaiset, jolloin niiden merkitys 
korostuu: käytävät, puusto, avokalliot, 
nurmikko

   • Puistokäytävien kaartuilevat, mutta 
tarkoituksenmukaiset linjaukset

   • nurmikolla suuri rooli puiston käytössä
   • nurmikkopinnan kukkaloistolla tyylitelty 

kevätasu: mm. narsissit, kielot.
   • Tiheät koivikkoalueet, runkopilaristot
   • Kasvit kasvavat vapaasti omaan 

muotoonsa, sommitelmat ovat 
vapaamuotoisia

   • maasto mäkistä, mutta pinnoiltaan 
tasoitettua

   • Avokallioalueet ja avoimet kalliomäet
   • Lammet ja niiden 1950-luvun ympäristö
   • Veistokset ja muistomerkit
   • Metsikkömäisten alueiden keskellä 

aukeita tai puoliavoimia tiloja kuten 
huvilapihapiirit puutarhansa keskellä.

   • Kiinteä osa Töölön länsirannan 
viheralueita





Yleissuunnitelma
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ylEissuunniTElma

puisTojen eriLaiseT LuonTeeT

Historiaselvityksessä	 havaittiin	 Sibeliuksen	
ja Topeliuksen puistojen arvojen ja ominais-
piirteiden olevan erilaisia. Topeliuksen puiston 
pohjois- ja eteläosassa ne pohjaavat vahvasti al-
kuperäiseen suunnitelmaan – sen kasvilajistoon, 
sommitelmaan, toimintoihin ja ulkoasun yhte-
näisyyteen. Sibeliuksen puiston arvot ja ominais-
piirteet	liittyvät	enemmän	sen	luonteeseen,	mer-
kitykseen ja toimintoihin. Itäosa on piirteiltään 
yhtenäinen	ja	siinä	on	ulkoasuun	liittyviä	arvoja	
ja ominaispiirteitä, kuten koivikot ja kaartuilevat 
puistokäytävät. Länsiosa on sen sijaan pitkän 
ajan kuluessa tapahtuneen rakentamisen vuok-
si kerroksellinen – jopa hajanainen. Länsiosalle 
leimallisinta onkin huvilapuutarhojen perintö, 
joka jäi puiston itäosassa taka-alalle 1930-luvun 
suunnitelman myötä.

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistot kätkevät 
siis sisäänsä kolme arvoiltaan ja ominaispiir-
teiltään	 erityyppistä	 puistoaluetta:	 Topeliuksen	
puiston, Sibeliuksen puiston itäosan sekä Sibe-
liuksen puiston länsiosan (ks. kuva 121). Yleis-
suunnitelman	tavoitteissa	on	huomioitu	puisto-
jen	 luonteen	 ja	 arvojen	 erilaisuus,	 jotta	 puistot	
eivät menetä erityisiä piirteitään.269

suunniTeLman TavoiTTeeT

Käsitys puistojen kunnostamisen tarpeesta 
vahvistui puistojen säilyneisyyden tarkastelussa. 
Yleissuunnitelma	pyrkii	palauttamaan	puistojen	
ominaispiirteet ja arvot, joita muutokset puisto-
jen tilarakenteessa sekä käytäväverkostossa ovat 
heikentäneet. Suunnitelmassa pyritään korosta-
maan	ja	selkeyttämään	puistojen	ominaispiirtei-
tä	ja	liittämään	puistot	osaksi	Töölön	länsirannan	
viheraluevyöhykettä.

konsepTi

Puistojen	yleissuunnittelun	 lähtökohdaksi	on	
otettu	historiaselvityksessä	havaitut	ominaispiir-
teet.	Niiden	avulla	on	korostettu	puistoalueiden	
arvoja,	 joista	 keskeisiksi	 on	valittu	Topeliuksen	
puistossa puutarhataide, Sibeliuksen puiston itä-
osassa koivikot ja Sibeliuksen puiston länsiosas-
sa	huvilakulttuurin	perintö	(ks.	kuva	124).
Kunnostuksen	 lähestymistavaksi	 on	 valittu	

kunkin osa-alueen kannalta sopivimmat mene-
269  Helsingin kaupungin rakennusvirasto on ohjeistanut 

hallinnassaan olevien arvoympäristöjen erityispiirteiden 
huomioimista suunnittelu- ja korjausprosesseissa. Ohjeet on 
huomioitu suunnitelmassa. Perälä et al.,	2008.

Kuva 121. Puistoalueen kolme erityyppistä osaa, joita 
käsitellään yleissuunnitelmassa erikseen: Topeliuksen puisto, 
Sibeliuksen puiston itäosa ja Sibeliuksen puiston länsiosa. Osa-
aluejako perustuu puistojen arvoihin ja ominaispiirteisiin sekä 
alueiden kunnostustarpeiden erilaisuuteen. 1:8000.
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Sibeliuksen 
puiston itäosa

Topeliuksen 
puisto

Sibeliuksen 
puiston länsiosa

Kuva 122. Kaavio puistojen tilallisesta kehittämisestä 1:8000. 
Kasvillisuus muodostaa puistolle reunan ja tila avautuu 
Merikannontieltä merelle sekä Töölön kirkolta kohti puistoa.
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Puustokonsepti:

Kasvillisuuden muodostama reuna

Pääosin avoimen tilan rajat

Osittain rajautuva

Tilan päänäkymät

Kasvillisuuden muodostama reuna

avoimen/puoliavoimen tilan raja

Puiston sisäinen rajaava reuna

Tilan avautumissuunta

Kuva 123. Kaavio kehitettävistä yhteyksistä ympäröiviin 
viheralueisiin 1:8000. Kulun Humallahden rannalta puistoon 
sekä Mechelininkadun ylittämisen tulee olla helppoa.
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Pääyhteydet ympäröiviin viherauelisiin
Parannettava yhteyssuunta
Mechelininkatu ja sen ylitystarve
Vehreä katutila

Pääyhteydet ympäröiviin viheralueisiin

Parannettava yhteyssuunta

Mechelininkatu ja sen ylitystarve

vehreä katutila
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Kuva 124. Konseptikaavio ja 
tavoitellut toiminnot.

TOPEliuKsEn PuisTO
   • Töölön kirjaston ja kirkon 

edustapuisto
   • Kasvit puiston alkuperäistä lajistoa
   • Pelit, pulkkamäki, puistokävelyt 
   • nykyaikainen ja toimiva puiston 

tyyliin sovitettu leikkipaikka
   • Paikkoja lukemiseen kirjaston 

lähettyville

siBEliuKsEn PuisTOn iTäOsa
   • Suomalainen metsäluonto 

kaupungistuneena, koivikot, 
kevätkukat

   • Kansalliseen identiteettiin vetoava 
kasvillisuus

   • Puistokävelyt, auringonotto, 
piknikit, pelit, lenkkeily ja pienet 
hiihtolenkit

   • näköalapaikka

siBEliuKsEn PuisTOn länsiOsa
   • huvilakulttuurin perintö 

ympäristössä ja monipuolisessa 
kasvillisuudessa

   • auringonotto, piknikit, leikki ja 
turismi

   • Pulkkamäki, keinut, minigolf, 
puistokävelyt ja lenkkeily

   • sibelius-monumentti osana 
ympäristöään

   • Järjestötoimitila ja tilavuokraus 
pieniin tapahtumiin

   • Yhteisiä ominaispiirteitä puiston 
itäosan kanssa

Puutarha-
taide

Koivikothuvila-
kulttuurin 

perintö

ominaispiirteet

telmät. Topeliuksen puisto restauroidaan, Sibe-
liuksen puiston itäosassa konservoidaan puiston 
luonteenpiirteet ja Sibeliuksen puiston länsiosas-
sa yhdistellään erilaisia menetelmiä restauroin-
nista uuden rakentamiseen.

Puistoalueen kokonaisideaa kehitetään pa-
rantamalla	puistojen	tilarakennetta	puuston	uu-
simisen	 ja	 täydentämisen	avulla	niin,	että	puis-
toalueelle muodostuu reunavyöhyke, joka rajaa 
ympäröivät rakennukset puistokokemuksen 
ulkopuolelle (ks. kuva 122). Puistojen yhteyksiä 
muihin	viheralueisiin	parannetaan	helpottamal-
la poikkeamista puistoon Sibeliuksen puiston 
länsireunalla (ks. kuva 123).

Topeliuksen puisto – puutarhataide

Topeliuksen puistossa vaalitaan sen muoto-
kieltä	 ja	kasvillisuutta.	Puistoa	kehitetään	Taka-
Töölön arvoympäristönä. Yleissuunnitelmassa 
tavoitellaan puiston alkuperäistä tavoitetilaa eli 

puiston	suunnittelijan	näkemystä	–	ei	siis	palau-
tusta	vuoden	1938	tilaan	säästettyine	mäntyineen	
ja hiekkalaatikkoineen. Kirjaston läheisyydes-
sä tavoitellaan sen valmistumisen aikaista tilaa, 
mutta	 nykykäytön	 vaatimat	 muutokset	 sopeu-
tetaan	 ympäristön	 tyyliin.	 Suunnitteluperiaat-
teet löytyvät alkuperäisistä suunnitelmista ja 
lähdeaineistosta. Leikkitoiminnan säilyminen 
on puiston luonteelle olennaista. Nykyaikaisiin 
vaatimuksiin	 vastaavan	 leikkipaikan	 suunnitte-
luperiaatteiden	määrittelyllä	tavoitellaan	sen	so-
peuttamista	ympäristöönsä.

Sibeliuksen puiston itäosa – koivikot

Sibeliuksen puiston itäosassa säilytetään koi-
vikot ja käytävälinjojen luonne sekä palautetaan 
kevätkukkaistutukset. Puistonosaa kehitetään 
Sibeliuksen	 puiston	 kansallisromanttisena	 osa-
na, jonne valkea koivikko ja keväinen kukkalois-
to	vetävät	vierailijoita	kauempaakin.	Tavoitteena	

on	vaalia	puiston	 luonnetta	 ja	sovittaa	nykyiset	
kulkureitit puiston tyyliin.

sibeliuksen puiston länsiosa – huvilakulttuurin 
perintö

Sibeliuksen puiston länsiosaa kehitetään huvi-
lakulttuurin	perinnöstä	ammentaen.	Ajanviettoa	
puistossa ohjataan rentoon oleskeluun esimer-
kiksi	 osoittamalla	 alueita	 pelailuun	 ja	 ripusta-
malla	 keinuja	 puihin.	 Esiin	 otettavat	 avokalliot	
saavat näkyvän roolin puistossa ja tarjoavat paik-
koja	esimerkiksi	piknikeille.	Kasvillisuutta	moni-
puolistetaan ja kasvit valitaan alueen huvilakau-
delle	 tyypillisistä	 lajeista.	 Merkittävässä	 osassa	
on	 myös	 Sibelius-monumentti,	 jonka	 taustan	
istutuksia	täydennetään,	jotta	monumentti	istuu	
ympäristöönsä. Puiston tyyliä yhtenäistetään Si-
beliuksen puiston itäosan kanssa. Tässä työssä ei 
ole	syvennytty	Pauligin	huvilan	lähiympäristön	
kasvillisuuden kunnostamiseen.

hKmKa, n85160.

SLSA.

hKra.



Kuva 125. Yleissuunnitelma 1:2500.
Pohjalla ortokuva  © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.
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Kehitettävä puustoinen alue

Tiheä koivikko

havupuuvaltainen alue

nurmikkoa ja yksittäisiä puita tai puuryhmiä

harvemmin hoidettu nurmikko ja yksittäisiä 
puita tai puuryhmiä

Puustoinen alue

Koivikko

Havupuuvaltainen alue

Nurmikkoa ja yksittäisiä puita tai puuryhmiä

Harvemmin hoidettua nurmikkoa ja yksittäisiä puita tai puuryhmiä

Nurmikkoa ja Helsingin puistoille harvinaisempaa puuvartista 
kasvillisuutta yksittäin tai pienissä ryhmissä

Avoin alue
Kalliopuutarha

Avokallioalueet

Vesi

Puurivit, muotoonleikatut puut ja pienet runkopuut

Leikatut pensasaidat

Avattava näkymä

Sibelius-monumentin näkyvyys Humallahdelle

nurmikkoa ja helsingin puistoille 
harvinaisempaa puuvartista kasvillisuutta yksittäin tai pienissä ryhmissä
avoimena kehitettävä alue

Palautettava kalliopuutarha

Puhdistettavat avokalliot

Vesi

Puurivit, muotoonleikatut puut
ja pienet runkopuut

Leikatut pensasaidat

avattava tai säilytettävä näkymä

sibelius-monumentin näkyvyys humallahdelle

Viereisen sivun kuvassa esitetään yleissuun-
nitelman tavoitetila pääpiirteissään. Puustoiset 
alueet	on	sijoitettu	nykyisen	kasvillisuuden	ja	ku-
vassa 122 esitellyn tavoitellun tilarakenteen mu-
kaisesti	reunustamaan	puistoaluetta.	Sibeliuksen	
puistossa	 on	myös	 osoitettu	 havupuuvaltaisina	
ja	 koivikkoisina	 kehitettävät	 alueet.	 Topeliuk-
sen puiston tilaa rajaavat reunat muodostuvat 
pääosin lehmusriveistä. Käytäväverkosto on 
Topeliuksen	puistossa	pääosin	 säilytetty,	mutta	
Sibeliuksen puistossa muutoksia nykytilantee-
seen	on	esitetty	runsaammin.	Käytäväverkoston	
muutoksia	 ja	 tavoiteltua	 tilarakennetta	 on	 ha-
vainnollistettu	seuraavalla	aukeamalla.
Sibeliuksen	 puistossa	 avokallioita	 esiin	 otta-

malla	 muodostetaan	 uutta	 käyttöpintaa	 puis-
toon. Topeliuksen puiston perusluonteen muo-
dostavat muotoonleikatut puut ja keskeisten 
näkymälinjojen	 sekä	 kalliopuutarhan	 palautta-
minen. Kalliopuutarhaa ei tässä työssä ole suun-
niteltu, sillä se rajautuu varsinaisen kohdealueen 
ulkopuolella	ja	sen	suunnittelua	varten	tulee	ke-
rätä lisää lähdeaineistoa.

Yleissuunnitelmassa esitetään myös alueet, 
joilla	nurmikkoa	hoidetaan	matalana	pidettävä-
nä	 niin	 sanottuna	 käyttönurmena.	 Ne	 poikke-
avat harvemmin hoidetun nurmikon alueista, 
joilla nurmikko saa kasvaa hieman pidemmäk-
si. Harvempi hoitoväli myös vähentää puihin 
kohdistuvia vaurioita ja siten pidentää puiden 
elinikää. Kuvassa esitetään myös alue, jolle is-
tutetaan Helsingin puistoille harvinaisempaa 
puuvartista	 kasvilajistoa.	Alueen	 sijoittumiseen	
on	 vaikuttanut	 nykyinen	 kasvilajisto	 sekä	 alu-
een historia toisaalta huvila-alueiden vaikutus-
piirissä	 ja	 toisaalta	 täyttömaana.	 Kuvassa	 on	
esitetty	myös	avoimina	kehitettävät	alueet	 sekä	
palautettavat	näkymät,	joille	ei	istuteta	puita	uu-
sia	 istutuksia	 tehdessä	 ja	 puiden	 ikärakennetta	
monipuolistettaessa.

Kuva 126. Vasemmalla on esitetty kaaviot 
Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen tavoitelluista 
tilojen luonteista. Ylinnä puistojen sulkeutunutta ja 
rajaavaa tilaa, keskellä puoliavointa tilaa ja alinna 
avoimena pidettävät alueet. Tilarakennetta on 
esitelty tarkemmin sivulla 95.

suunniTeLman pääpiirTeeT

Yleissuunnitelmassa esitetään ensin suunni-
telman	pääperiaatteet	sekä	Sibeliuksen	 ja	Tope-
liuksen puistojen tilarakenteen, yhteyksien ja 
valaistuksen	kehittämissuunnitelmat.	Tämän	jäl-
keen	syvennytään	puistoihin	osa-alueittain.

Yleissuunnitelmassa otetaan kantaa seuraa-
viin asioihin:

 • Käytävien linjaus ja oikopolut
 • Puistojen tilarakenne ja kasvillisuus
 • Avokallioalueet
 • Avattavat	näkymät
 • Leikkipaikkojen luonne
 • Valaistus

Suunnitelmaosion	lopuksi	on	esitetty	muutos-
ehdotuksia	puistoihin	oleellisesti	liittyvien	katu-
alueiden – Välskärinkadun, Mechelininkadun ja 
Merikannontien – järjestelyihin.
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puisTokäyTäväT

Yleissuunnitelmassa käytäväverkostoa paran-
netaan	muuttamalla	 reittejä	 yhteystarpeita	 vas-
taaviksi	 ja	 selkeyttämällä	 käytävien	välistä	 hie-
rarkiaa niiden leveyden avulla (ks. kuva 127).270 
Puistojen käytävien tyylit säilytetään (ks. kuvat 
128	ja	129)	ja	talviaikaisten	reittien	aurausta	kehi-
tetään	kuvan	130	osoittamalla	tavalla.

Sibeliuksen puiston alueella käytävät on jaet-
tu kahteen luokkaan: kapeisiin 1,5-metrisiin 
käytäviin sekä leveämpiin 3–3,5 metriä leveisiin 
käytäviin. Käytävien hierarkian selventäminen 
helpottaa	 puistossa	 kulkevan	 orientoitumista	
alueella. Topeliuksen puistossa käytävälinja-
ukset ja käytävien reunojen tyyli säilytetään ja 
muuttuneilla	kohdin	palautetaan.	Töölön	kirjas-
ton läheisyydessä betonikiveykset kunnostetaan 
alkuperäisen ladontakuvion mukaisesti.

Sibeliuksen puiston itäosassa käytävälinjauk-
sia	 ja	niiden	yhtenäistä	 tyyliä	muuttaneet	oiko-
polut otetaan osaksi puiston käytäväverkostoa, 
mutta	 muokataan	 puiston	 tyyliin	 soveltuvik-
si	 linjauksia	 ja	 leveyksiä	 muuttamalla.	 Vanhat	
puistokäytävät säilytetään ja kadonneet osat 
palautetaan.

Sibeliuksen puiston länsiosan käytäväverkos-
toa täydennetään, jolloin poikkeaminen puistoon 
Merikannontieltä	 helpottuu.	 Puistokäytävien	
tyyli yhtenäistetään Sibeliuksen puiston itäosan 
kanssa. Poikkeuksena on Pauligin huvilan alue, 
jonka käytäväverkostosta osa esitetään palautet-
tavaksi,	 jotta	alue	liittyy	paremmin	osaksi	puis-
toa ja sen arvot säilyvät.

Tehostuneet hoitotoimenpiteet ja kova kulu-
tus vaativat puistokäytäviltä paljon ja jyrkissä 
rinteissä kulkevien käytävien pinta on toisinaan 
asfaltoitu,	jotta	sateiden	jälkeen	vältyttäisiin	käy-
täväpintojen korjaamiselta. Puistokäytävät aihe-
uttavat	 historiallisten	 puistokohteiden	 kunnos-
tuksissa ongelmia, sillä hiekkapintaiset käytävät 
ovat	merkittävä	osa	historiallisen	puiston	maise-
maa ja puistokokemusta.
Asfaltoituja	pintoja	 on	 sekä	Topeliuksen	 että	

Sibeliuksen	 puistossa	 (ks.	 kuva	 87	 sivulla	 70).	
Suunnitelmassa Topeliuksen puiston arvon ja 
säilyneisyyden vuoksi nykyiset kivituhkapinnat 
säilytetään. Sibeliuksen puistossa käytävät ovat 
puiston vähäeleisyyden vuoksi korostunees-
sa asemassa, joten myös siellä kivituhkapinnat 
säilytetään.
270  Puistoalueen käytäväverkoston historiasta ja nykytilasta on 

kerrottu sivuilla 70–71.

Kuva 130. Puistokäytävien talvikunnossapidon kehittäminen 
1:8000. Topeliuksen puistossa aurauksella varmistetaan myös 
ettei satanut lumi estä leikkipaikan porttien avautumista.
Muokattu kantakartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki.

Kuva 127. Kaavio uusista ja poistuvista puistokäytävistä 1:4000. 
Uudistukset keskittyvät Sibelius-monumentin ympäristöön 
ja Sibeliuksen puiston itäosan keskivaiheille. Palautettavia 
osia on etenkin Pauligin huvilan läheisyydessä. Kaaviossa  on 
esitetty myös Topeliuksen puiston leikkikentän kivituhka-alueen 
nurmikkoalueiden poistaminen.

Kuvat 128 ja 129. Vasemmalla on Sibeliuksen puiston 
kaartuilevia käytäviä (HKMA, N14402) ja oikealla Topeliuksen 
puiston suoria ja ryhdikkäitä käytävälinjauksia (HKMA, 
N121051).
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Talvikunnossapito:

Nykyisin auratut reitit

Aurauksen piiriin lisättävät reitit

Lumenkasauspaikka

auratut reitit vuonna 2012

uudet auratut reitit

Uudet käytävät

Poistuvat käytävät

Uusia puistokäytävän osia

Palautettavia puistokäytävien osia

Puiston osa, jossa käytävien kulmat 
kantataan teräviksi

uudet ja säilyvät puistokäytävät

Poistuvat puistokäytävät ja polut

uusia osia

Palautettavia osia

Puiston osa, jossa käytävien 
kulmat kantataan teräviksi. 
Muualla kulmat pyöristetään.
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suojatie
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Sibeliuksenkatu

Topeliuksenkatu
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Kuva 131. Kaavio tilarakenteen kehittämisestä kasvillisuuden avulla 1:4000.

Sulkeutuneet tai rajaavat

Puoliavoimet, joitain puita, puuryhmiä

Avoimet, yksittäispuita
Vahvistettavat reunat
Porttimaiset tilat
Näkymät

rajaavat tai sulkeutuneet tilat,
joissa puusto on paikon tiheää ja paikoin 
väljempää ja luo siten vaihtelevaa tilaa.

Puoliavoimet tilat,
joissa puita kasvaa harvakseltaan tai pienissä 
ryhmissä, joiden väliin jää pieniä avoimia tiloja.

Sulkeutuneet tai rajaavat

Puoliavoimet, joitain puita, puuryhmiä

Avoimet, yksittäispuita
Vahvistettavat reunat
Porttimaiset tilat
Näkymätavoimet tilat,

jotka ovat pääosin avoimia, mutta joissa on 
harvoja yksittäispuita

vahvistettavat reunat

Porttimaiset tilat

Palautettavat ja ylläpidettävät näkymät

TiLarakenne ja kasviLLisuus

Yleissuunnitelmassa	tilarakennetta	kehitetään	
rajaamalla kasvillisuudella puiston sisälle vehre-
ää tilaa, jossa puistokokemus vahvistuu. Rajaa-
vien tilojen välisiä alueita hoidetaan avoimina 
ja puoliavoimina (ks. kuva 131). Lisäksi puistoi-
hin palautetaan keskeiset näkymälinjat. Puisto-
alueen läntiselle reunalle palautetaan puurivin 
avulla	 puoliavoin,	 mutta	 tilaa	 rajaava	 luonne.	
Kasvillisuuden täydennysistutusten avulla to-
teutettavilla	 porttimaisilla	 tiloilla	 korostetaan	
puistoon saapumista. Sibelius-monumentin 
ympäristöön on tilarakennekaaviossa osoitet-
tu avointa tilaa, mikä perustuu veistoksen te-
kijän	 tavoitteeseen	 sovittaa	 monumentti	 osaksi	
ympäristöään.271

Tilarakenteen	perusluonteen	määritteleminen	
on tärkeää, sillä alueen kasvillisuuden uudista-
minen	 ja	 istutukset	 tulee	 tehdä	 tilarakennetta	
kunnioittaen.272	Tilarakennetta	kehitettäessä	kas-
villisuutta	poistetaan,	uusitaan	ja	istutetaan.	Tila-
rakenteen vahvistaminen vaatii runsaita istutuk-
sia ja puistojen ominaispiirteiden esiin tuominen 
vaatii myös kasvillisuuden poistoja ja uusimista.

Historiallisissa puistoissa kasvilajin ja alku-
perän valinnalla on suuri merkitys. Topeliuksen 
puistoon palautetaan kasvilajiston monimuotoi-
suus 1930-luvun suunnitelman mukaisella kas-
vivalikoimalla hyödyntäen puiston alkuperäisiä 
kasvikantoja. Poikkeuksena on Töölön kirjaston 
1970-luvun ympäristö.

Kansallissäveltäjämme puistossa koivikot 
vahvistavat	 kansallista	 identiteettiämme	 iko-
nimaisena valkorunkoisena pilaristona, vaikka 
nämä	viittaukset	eivät	monumenttia	katsomassa	
käyville turisteille aukeaisikaan. Vanhojen hu-
viloiden	 ympäristöjä	 korostetaan	 istuttamalla	
niiden lähistöön huvilaympäristöön soveltuvaa 
kasvillisuutta.	 Kasvillisuuden	 kehittämiskeinot	
on	 esitetty	 tarkemmin	 osa-aluesuunnitelmien	
yhteydessä.

271  Teoreettisesti kohde sulautuu taustaansa, jos kohteen 
korkeuden ja etäisyyden suhde on 1:4. Koska monumentti on 
8,5	m	korkea	tulisi	sitä	tarkastella	34	metrin	päästä.	Rautamäki,	
2006.

272  Puistoalueen tilarakenteen kehittymisestä ja nykytilasta on 
kerrottu sivulla 72–73.
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sulkeutunut tai rajaava tila

avoin tila

Puoliavoin tila

merkittävä näkymä

Kohdealueen raja

Tilarakenne:

Suljettu tila

Avoin tila

Puoliavoin tila

Merkittävä näkymä

Puistoalueen raja

2013

Kuva 132. Nykyisin umpeutuneet näkymälinjat ja Sibeliuksen 
puiston laajat puoliavoimet tilat tekevät puistoalueesta 
tilarakenteeltaan yksitoikkoisen, mikä vaikeuttaa orientoitumista 
ja vaikuttaa suoraan puistokokemuksen miellyttävyyteen.
Stenros, 1992, s. 105–107.
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200m100500

Kuva 133. Valaistuskaaviossa esitetään puistojen valaistuksen 
kehittämisen periaatteet 1:4000.

Valaistus:
Valaistu kohde
Uusi kohdevalaistus 

Valaistu alue

Katualueelle rajattu valaistus

“Rantapromenadivalaistus”

Valaistu reitti
Uusi valaistu reitti
Poistuva valaistus

Valaisinten sijoituspuoli.

Näkymälinja, jolle ei sijoiteta valaisin-

Valaistu kohde

uusi valaistu kohde

Valaistu alue

Katualueelle rajattava valaistus

Puistoon soveltuva valaistus, uudet valaisimet

valaistu reitti

uusi valaistu reitti

Poistuvia valaisimia

Valaisinten sijoituspuoli

näkymälinja, jolle ei sijoiteta valaisinpylväitä

vaLaisTus

Puistoihin ei niiden rakentamisen yhteydes-
sä	 tehty	 valaistusta,	 mutta	 katuvalaistus	 osaan	
puistoja	rajaavista	kaduista	rakennettiin	1930-lu-
vun alussa.273	 Nykyinen	 valaistus	 on	 toteutettu	
ajan tekniikan ja asiantuntemuksen pohjalta läh-
tökohtana	 puistojen	 turvallisuuden	 ja	 käytettä-
vyyden parantaminen. Valaistus ei siis ole ollut 
osa puistosuunnitelmia eikä sille ole historialli-
sia perusteita.
Valaistussuunnitelman	periaatteena	on	valais-

ta pääreitit ja pidentää pimeinä iltoina käytet-
tävien	 tilojen	käyttöaikaa.	Puistot	ovat	vahvasti	
valaistujen katujen rajaamia ja valaistun kaupun-
kitilan ympäröimiä. Puistoja ei siis ole tarkoitus 
nostaa valaistuksella esiin, joten valaistus koh-
distuu	keskeisten	kulkureittien	ja	käyttöalueiden	
valaisemiseen.	Orientoitumisen	helpottamiseksi	
ja viihtyisyyden lisäämiseksi suunnitelmassa 
osoitetaan	 merkittävinä	 kohteina	 valaistavia	
puita, veistoksia ja avokallioalueita. Mereltä Hu-
mallahden	suunnasta	katsottuna	puiston	hillitty	
valaistus luo taustan Merikannontietä kulkevan 
rantareitin valaistukselle. Valaistuksen ja valon 
laatuun	tulee	alueen	jatkosuunnittelussa	kiinnit-
tää huomiota.

Osana valaistussuunnitelmaa Mechelininka-
dun, Merikannontien ja Välskärinkadun puis-
tojen kohdalla kulkevan osuuden valaistusta 
uusitaan	puiston	lähtökohdista	käsin,	mutta	tur-
vallisuusnäkökohdat huomioiden. Muutokset 
koskevat valaistun alueen rajaamista kadun lä-
heisyyteen	ja	valaisintyyppien	sovittamista	puis-
tomiljööseen (ks. kuva 133).
Puistokäytävillä	 valaisinten	 sijoittamisella	

etäälle toisistaan vältetään alueen kaduille tyy-
pillinen tasainen valo ja luodaan rytmillinen va-
laistus (ks. kuva 135). Valaisinten paikat on va-
littu	näkymälinjat	ja	päänäkymät	huomioiden	ja	
ne esitetään osa-aluesuunnitelmien yhteydessä. 
Kohdevalaistuksia ei ole tässä työssä suunniteltu 
tarkemmin,	mutta	valaisinten	paikat	tulee	valita	
niin,	että	ne	ovat	valoisaan	aikaan	huomaamatto-
missa kohdissa.

273  KHKK 29:199; 30:239; 35:115.
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Kuva 134. Valaistusillustraatio 1:5000. Puistoja reunustavien katujen ja rakennusten valaistuksella on 
suuri merkitys Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen valaistukselle ja pimeän ajan tunnelmalle. Puistojen 
pohjois- ja eteläsivuilla katujen ja rakennusten läsnäoloa puistotilassa vähennetään kasvillisuuden avulla. 
Topeliuksenkadun asuinkerrostalot sen sijaan luovat pimeällä puistoalueelle kauniin taustan.

Kuva 135. Kaavio puistokäytävien valaistuksen periaatteesta, 
jossa valaisinten sijoittelulla saadaan aikaan rytmillinen 
valaistus tasaisen valaistuksen sijaan.Tavoiteltu rytmillinen valaistus

Tasainen valaistus

Valaistu avokallio.

Valaistu veistos.

Valaistu puu.
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   • Keskeisakseli ja -näkymä

   • Kirkko ja kirjasto osana puistoa ja sen näkymiä
   • leikkitoiminta suurilla avoimilla leikkikentillä

   • Kalliopuutarha
   • Monipuolinen kasvilajisto

   • Kasvillisuuden rajaava vaikutus puiston reunoilla

   • Sommitelman vapaamuotoinen tyyli

   • Sommitelman arkkitehtoninen tyyli

   • näkymälinja on umpeutunut etenkin leikkipuiston 
keskelle istutettujen lehmusten vuoksi

   • Kirkko ei kasvien kasvamisen vuoksi näy puistoon
   • leikkivälineet eivät sovellu ympäristönsä arvoon, 

lehmukset ovat poistaneet kentän avoimen luonteen
   • leikatuissa istutuksissa puutteita ja käytävälinjat ovat 

epätarkkoja tai siirtyneet
   • Kasvillisuus ikääntyy tasaisesti, uudistukset kiireellisiä
   • ikääntyvä kasvillisuus rikkoo poistuessaan puiston 

tilarakenteen perusluonteen, jota myös leikkikentän 
lehmukset osaltaan hämärtävät

   • Kasvillisuuden monipuolisuus vähentyy kiihtyvästi
   • Kalliopuutarha on kadonnut ja sen asemaa 

korostaneet nauhamaiset pensasistutukset kuluneet
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   • huvilapuutarhan perintö
   • Kansalliseen identiteettiin vetoava kasvillisuus
   • ajatus maaseudun/luonnonympäristön kokemisesta
   • Käytävät, puusto, avokalliot ja nurmikko korostuvat
   • Kaartuilevat, tarkoituksenmukaiset käytävälinjat
   • nurmikolla oleskelu
   • nurmikkopinnan kukkaloistolla tyylitelty kevätasu
   • Tiheät koivikkoalueet, runkopilaristot
   • Kasvit kasvavat omaan muotoonsa, sommitelmat 

vapaamuotoisia
   • maasto mäkistä, mutta pinnoiltaan tasoitettua
   • Avokallioalueet ja avoimet kalliomäet
   • Veistokset ja muistomerkit
   • Metsikkömäisten alueiden keskellä aukeita 

tai puoliavoimia tiloja kuten huvilapihapiirit 
puutarhansa keskellä

   • huviloiden puutarhojen perintö
   • Kasvilajiston monimuotoisuus
   • sibelius-monumentti osana maisemaa
   • Kasvit kasvavat omaan muotoonsa, sommitelmat 

vapaamuotoisia
   • maasto mäkistä, mutta pinnoiltaan tasoitettua
   • Avokallioalueet ja avoimet kalliomäet
   • lammet, puro ja niiden 1950-luvun ympäristö
   • Kiinteä osa Töölön länsirannan viheralueita 
   • Metsikkömäisten alueiden keskellä aukeita tai 

puoliavoimia tiloja kuten huvilapihapiirit puutarhansa 
keskellä

   • Kasvilajisto on köyhtynyt
   • Puusto on ikääntynyttä ja poistuma nopeaa
   • Puistokokemusta vähentää lähirakennusten läsnäolo
   • valaisimet ovat uusi aihe, joka kilpailee huomiosta
   • Oikopolut ovat suoruudessaan puistolle vieraita
   • nurmikolla oleskelua haittaa ajoittainen kosteus
   • Keväinen kukkaloisto on kadonnut
   • Puuston tasaikäisyys ja väärät istutustavat
   • istutusten tasavälisyys ja muotoonistutus on puistolle 

vierasta
   • Kosteiden kohtien kuivatus
   • avokallioalueet peittymässä kasvillisuuden alle
   • Muistomerkki on sommitelmasta irrallinen
   • Puiston tilarakenne on  hämärtynyt

   • hoidon resurssit
   • huviloiden kasvillisuudesta paljon jo menetetty
   • Kuluneisuus ja puuston rajan pakeneminen
   • Miramarin kivijalan symmetriset istutukset ovat 

puistolle vieraita
   • Kosteiden kohtien kuivatuksen menetelmät
   • Peittyvät kasvillisuuteen pois puistonäkymistä
   • Lammen sommitelma jää irralliseksi muusta puistosta
   • Puistoon on vaikea poiketa merikannontieltä
   • Puiston tilarakenne on hämärtynyt

oSa-alueSuunniTelmaT
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raTKaisuT Ja TOimEnPiTEET

   • Kasvilajistoa monipuolistetaan
   • Puustoalueita täydennysistutetaan ja uusitaan
   • reunojen rajaavaa vaikutusta vahvistetaan istutuksin ja 

nurmikon hoitotavat määritellään uudestaan
   • Puiston perusosien kuntoa parannetaan
   • Käytäväverkosto vastaamaan tarkoitusta ja tyyliä
   • Kosteat kohdat kuivataan maastonmuotoilun avulla
   • Kevätkukkien palauttaminen
   • Koivikkoja uudistetaan tiiviinä istutuksina
   • Tehtyjä koivuistutuksia täydennetään
   • Kuivatuksessa huomioidaan maaston luonteen säilyminen
   • Avokallioita otetaan esiin
   • muistomerkki rajataan katutilasta osaksi puistoa
   • Tilarakennetta palautetaan istutuksien avulla

   • näkymälinja avataan. Osa lehmuksista poistetaan, eikä 
istutuksia säästettyjen puiden poistuessa uusita

   • Kirkko palautetaan osaksi puistonäkymiä istutuksia 
uusimalla ja hoitamalla

   • leikkikenttä suunnitellaan uudelleen ajan tarpeita ja 
historiallisia arvoja vastaavaksi. Tavoitteena ”matala 
leikkipaikka”, jonka välineistö ei häiritse puistonäkymiä

   • istutuksia uusitaan ja käytävälinjat suoristetaan
   • vapaamuotoisen osan ja puiston reunojen kasvillisuutta 

uusitaan vaiheittain
   • Kasvilajistoa monipuolistetaan alkuperäisen lajiston 

mukaan
   • Kalliopuutarha ja pensasistutukset palautetaan

   • Osa Pauligin huvilan puutarhan puuvartisesta kasvillisuudesta 
ja käytävistä palautetaan. huvilaperintö kasvillisuudessa, 
toiminnoissa  ja valikoiduissa kunnostuskohteissa

   • Kasvierikoisuuksia sijoitetaan kootusti, jotta yhteys itäosan 
luonteeseen säilyy

   • monumentin ympäristön uudelleenjärjestely, lähtökohtana 
veistoksen sopeutuminen ympäristöönsä

   • Sommitelmissa ja käytävälinjoissa noudatetaan itäosan 
periaatteita

   • Kuivatus maastonmuodot huomioiden ja hyödyntäen
   • Avokallioita otetaan esiin ja osaksi puistonäkymiä
   • Poistettu lampi palautetaan
   • Yhteyksiä puistoon parannetaan
   • Tilarakennetta palautetaan istutuksien avulla

Kalliopuutarha.
HKMKA, N15289.

Kirkkonäkymä.
HKMKA, N85445.

Ruusuja.

Nauhamaiset kukka-
istutukset.

Suorat käytävät.
HKMKA, N14404.

Monipuolinen 
kasvilajisto.

Keväisiä
kukkia.

Kallioita ja 
kalliokasvillisuutta.

Tiheä koivikko. Kaartuilevat 
puistokäytävät.

Nurmikolla oleskelu.

Avokalliot osana 
puistoa.

Rentoa 
oleskelua.
HKRA.

Sibelius-monumentti 
osana ympäristöä.
HKRA.

Lampia.

Helsingin puistoille 
harvinaisia kasvilajeja.
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oSa-alue 1 – TopeliukSen puiSTo

Puiston tasaikäisen kasvillisuuden uusiminen 
näyttäytyy	toteutushetkellä	suurena	muutoksena	
ja	sitä	on	siksi	vaiheistettu	(ks.	kuvat	137	ja	138).	
Puiston	 arkkitehtonisen	 osan	 kasvillisuutta	 uu-
sitaan	 istuttamalla	 sama	 laji	 samalle	 paikalle,	
kun taas vapaamuotoisessa osassa puuistutukset 
tehdään ryhminä. Kartiopoppelit palautetaan 
puiston	 eteläosaan,	mutta	 pohjoisosassa	 niiden	
uusiminen	 saa	odottaa	 lehmusrivien	uusimisen	
ajankohtaa, jolloin valon määrä on kartiopop-
peli-istutuksille	 riittävä.	 Puiston	 harventuneet	
hopeasalavaistutukset	 uusitaan	 kerralla,	 mutta	
leikattujen	 mustamarjaorapihlajien	 sommitel-
maa täydennetään kookkailla yksilöillä. Puis-
ton keskeinen näkymä palautetaan poistamalla 
eteläiseltä leikkikentältä kolme puistolehmusta. 
Kolme	 erikoisempaa	 lajiketta	 säästetään,	mutta	
niitä ei myöhemmin enää uusita. Kasvilajiston 
monipuolisuus palautetaan puiston reunaistu-
tuksia täydentämällä.

Kirjaston ympäristön betonilaatoituksen ja 
suihkukaivo istutuksineen kunnostetaan. Si-
säänkäynnin edustan vuorimännyt uudistetaan 
ja	 istutusaluetta	 laajennetaan	 vastaamaan	 alku-
peräistä suunnitelmaa. Kirjaston edustan avokal-
lioalue puhdistetaan kasvillisuudesta ja pestään. 
Sisäänkäynnin yhteyteen osoitetaan pyöräpaik-
koja ja puistoon tuodaan lisää penkkejä.

Topeliuksen puiston leikkikentän periaatteet

Koska Topeliuksen puiston pinta-alasta jopa 
15	 %	 on	 leikkiin	 tarkoitettua	 aluetta,	 tulee	 sen	
suunnitteluun	 kiinnittää	 erityistä	 huomiota.	
Puiston leikkikentät pyrkivät 1930-luvulla lähin-
nä tarjoamaan leikille tilaa ja nykyisin kirjavat 
korkeat välineet ovat ristiriidassa puiston näky-
mien ja tilarakenteen kanssa. Leikkipaikka osana 
historiallista puistoa vaatii ympäristön huomioi-
mista ja leikkialue tulee suunnitella paikkaansa 
sopivaksi kokonaisuudeksi. Yleissuunnitelmassa 
eteläinen	 leikkikenttä	 määritellään	 nykyaikai-
seksi välineiltään ja toiminnoiltaan, sillä alueen 
suojelu	 ei	 palvele	 sen	 käyttöä	 (ks.	 kuvat	 139	
ja	140).	Pohjoinen	leikkikenttä	säilytetään	vapaa-
na	käyttöpintana.	Tässä	työssä	määritellään	ete-
läisen	leikkipaikan	suunnitteluperiaatteet:

 • Materiaalit	ja	värit	valitaan	niin,	etteivät	ne	
korostu puistomaisemassa, vaan huomio 
kiinnittyy	puiston	näkymiin	ja	istutuksiin.

 • Leikkiin kannustetaan maastoa muotoi-
lemalla. Tällöin menetetään leikkikentän 
tasainen	 pinta,	 mutta	 säilytetään	 näkymät	

humalist
onkatu

Topeliuksenkatu

Sibeliuksenkatu

Välskärinkatu

avokallio 
otetaan 

esiin

uusi 
jätehuone istutukset 

uusitaan

istutukset 
uusitaan

uusia
pyöräpaikkoja

puusto uusitaan 
vaiheittain

pensaat 
palautetaan

ruusut 
uusitaan ja 
penkkejä 
lisätään

hopeasalavat 
uusitaan

oikopolku 
poistetaan

oikopolku 
poistetaan uusi suojatie

hiekkalaatikko 
kunnostetaan

leikkipaikka 
uudistetaan

pelialue

istutuksia 
palautetaan 
ja uusitaan

istutuksia 
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kalliopuutarha 
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KivElän sairaala

Töölön sairaala

Kuva 136. Topeliuksen puiston yleissuunnitelma 1:2000. 
Yleissuunnitelmassa on esitetty tilanne puuvartisen 
kasvillisuuden kolmivaiheisen uudistuksen jälkeen.

Havumetsä

Lehtimetsä

Säilyvä havu- ja lehtipuu

Istutettava havu- ja lehtipuu

Säilyvä pensas

Uusi pensas

Nurmikko

Hoitamattomampi nurmikko

Pelinurmi

Pelto

Istutus

Kevätkukat

Avokallio

Vesi

Pyörätie/-kaista

säilytettävä havu- ja lehtipuu

istutettava havu- ja lehtipuu

Poistettava puu, pensas, aita

säilytettävä pensas

istutetttava pensas

nurmikko
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Perenna- ja kesäkukkaistutukset

Avokallio
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Kuva 138. Topeliuksen puiston puiden ja pensaiden uusiminen 
vaiheittain 1:2000. Kasvilajit on valittu puiston alkuperäisen 
suunnitelman, vanhojen valokuvien, Dendrologian seuran vuonna 
1988 tekemän kasvillisuusinventoinnin sekä vuosina 2012 ja 2013 
tehtyjen maastokäyntien perusteella.

vaihe 1: istutetaan/poistetaan 1 vuoden kuluessa

vaihe 2: istutetaan/poistetaan noin 7 vuoden päästä

vaihe 3: istutetaan/poistetaan noin 20 vuoden päästä 
ryhminä kasvillisuuden kunnon mukaan

Kuva 137. Topeliuksen puiston vaiheittan poistettavat puut ja pensaat 1:2000.

istutettavat kasvilajit

ag Alnus glutinosa, tervaleppä 

An Acer negundo, saarnivaahtera

Ap Acer platanoides, metsävaahtera

ApF Acer platanoides ’Faassen’s Black’, hurmevaahtera

At Acer tataricum subsp. ginnala, mongolianvaahtera

bpe Betula pendula, rauduskoivu

bpu Betula pubescens, hieskoivu

bt Berberis thunbergii, japaninhappomarja

cd Crataegus douglasii, mustamarjaorapihlaja

cg Crataegus grayana, aitaorapihlaja

Df Dasiphora fruticosa, pensashanhikki 

ee Euonymus europaeus, euroopansorvarinpensas

hp Hydrangea paniculata ’Grandiflora’, syyshortensia

Lt Lonicera tatarica, rusokuusama

Ma Mahonia aquifolium, (lännen)mahonia

Mt Malus toringo var. sargentii, marjaomenapensas

Pc Pinus contorta var. latifolia, kontortamänty

Pma Picea mariana, mustakuusi

Pme Pseudotsuga menziesii, lännendouglaskuusi

Pmu Pinus mugo, vuorimänty

Pp Philadelphus pubescens, hovijasmike

PpG Picea pungens ’Glauca’, hopeakuusi 

Ps Populus suaveolens ’Fastigiata’, kartiopoppeli

rf Rosa foetida ’Persiana’, persiankeltaruusu 

rG Rosa Grootendorst-ryhmä, neilikkaruusu

rr Rosa rugosa, kurttulehtiruusu

Sa Sorbus aucuparia, kotipihlaja

Sal Symphoricarpos albus var. laevigatus, valkolumimarja 

Sas Salix alba var. sericea ’sibirica’, hopeasalava

Sn Sambucus nigra ’laciniata’, sulkamustaselja

ToF Thuja occidentalis ’Fastigiata’, pilarituija

ToG Thuja occidentalis ’Globosa’, pallotuija

Tv Tilia × vulgaris, puistolehmus

Vo Viburnum opulus ’roseum’, lumipalloheisi

Merkkien selitys
vaihe 1, 1 vuosi
vaihe 2, 7 vuosi
vaihe 3, 15-20 vuotta
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Kuva 139. Leikkaus A–A’ 1:500.

leikkikenttä uudistetaan ja kolme lehmusta poistetaan 
näkymälinjalta, loput lehmukset poistetaan niiden 

kunnon huononnuttua
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Kuva 140. Leikkaus B–B’ 1:500.
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A

A’

b

b’

istutukset
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ja	 tilarakenne.	 Leikkialueen	 aidat	 peittävät	
nykyisin tasaisen kentän näkymästä, joten 
muotoilemalla maastoa aitojen korkeuden 
puitteissa	säilytetään	puiston	avoin	luonne.

 • Leikkivälineet	 eivät	 ylitä	 aluetta	 rajaavi-
en	 aitojen	 korkeutta.	 Poikkeuksena	 ovat	
yksittäiset	 pylväät,	 kuten	 keinujen	 tolpat,	
jotka	 tulee	 sijoittaa	 näkymät	 ja	 tilarakenne	
huomioiden.

 • Leikkikentän eteläosaan jätetään avointa ta-
saista pelitilaa.

 • Leikkikentän eteläpäädyn istutukset 
kunnostetaan.

 • Kentän keskelle istutetuista lehmuksista 
poistetaan ensin keskeiselle näkymälinjalle 
istutetut	kolme	puistolehmusta	ja	säilytettä-
vät kolme lehmusta poistetaan niiden tulles-
sa elinikänsä päähän. Näin saadaan palau-
tettua	puiston	tilarakenne	vaiheittain.
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oSa-alue 2 – SibeliukSen puiSTon 
iTäosa

Merkittävimmät	kunnostustoimenpiteet	Sibe-
liuksen	puiston	itäosassa	liittyvät	koivikkoaluei-
den	uudistamiseen	 ja	palauttamiseen.	Koivikoi-
den	 uudistusperiaatteita	 on	 esitelty	 viereisellä	
sivulla.
Muut	 suuremmat	 muutokset	 liittyvät	 käytä-

väverkostoon ja kevätkukkiin. Puistokäytävien 
linjauksia ja leveyksiä tarkistetaan käytäväsuun-
nitelman mukaisesti ja vakiintuneita oikopolkuja 
otetaan osaksi käytäväverkostoa (ks. kuva 127). 
Kevätkukat, kuten kielot, narsissit ja valkovuo-
kot, istutetaan satunnaisina vapaamuotoisina 
ryhminä puistokäytäviä ja maastonmuotoja 
mukaillen. Kutakin kasvia istutetaan sille suo-
tuisimpaan kasvupaikkaan. Istutukset on suun-
nitelmassa	sijoitettu	niin,	että	ne	havaitaan	myös	
Mechelininkatua	ajettaessa.
Puiston	kasvilajiston	monipuolisuutta	lisätään	

istuttamalla	 Ilmatar	 ja	 sotka	 -veistoksen	 lähei-
syyteen puita, kuten metsälehmuksia, jotka so-
veltuvat entiseen huvilaympäristöön. Veistoksen 
taustan istutukset kunnostetaan ja edusta-aukio 
palautetaan. Myös näköalapaikka kunnostetaan 
ja sieltä avautuvat näkymät palautetaan. Lisäksi 
avataan näkymä kohti Ilmatar ja sotka -veistosta.

Puiston pohjois- ja eteläosien istutuksia täy-
dennetään havupuilla, joilla vahvistetaan puis-
ton reunojen kasvillisuusalueiden rajaava vai-
kutusta ympärivuotisesti. Osan nurmikoista 
hoitoväliä harvennetaan etenkin tiiviimmin istu-
tettujen	alueiden	kohdalla.
Avokallioita	otetaan	esiin,	mutta	sammaleet	ja	

matalat kalliokasvit säästetään. Heimoveteraani-
en	muistomerkki	 erotetaan	 palautettavilla	 pen-
sasistutuksilla katutilasta osaksi puistoa.

Kuva 141. Sibeliuksen puiston itäosan yleissuunnitelma 1:2000. 
Yleissuunnitelmassa on esitetty tilanne kasvillisuuden uusimisen  
ja täydennysistutusten jälkeen. Poistettavina puina on esitetty 
kiireellisimmin toimenpiteitä vaativat puut.
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Kuva 144. Puiston koivikot tulee istuttaa tiheään (a), jolloin 
saavutetaan puistolle ominainen koivikko (b). Täiheässä 
kasvavien koivujen oksien karsiutuminen tapahtuu luonnostaan 
jo aikaisessa vaiheessa ja koivikkoa harvennettaessa on 
mahdollista valita sopivia elinvoimaisia yksilöitä. Tasavälein 
istutettu harva koivikko (c) muodostaa latvustoltaan yhteen 
kasvaneen paksurunkoisen ja -oksaisen koivikon, jossa näkymät 
eivät ole halutun kaltaisia (d). 

Kuva 142. Puistossa tulee olla myös 
kauniiksi maisemapuiksi kasvavia 
yksittäispuita.

a

c

b

d

Kuva 143. Sibeliuksen puiston itäosan puiden 
uudistamisen vaiheistaminen 1:4000.
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Koivikko uudistetaan kahdessa vaiheessa, 
koska koivut tarvitsevat kasvaakseen paljon va-
loa	ja	puistossa	halutaan	säilyttää	täysikasvuisia	
koivuja uudistuksen aikana mahdollisimman 
pitkään. Uudistusalat määräytyvät koivujen 
kunnon	 ja	 valon	määrän	 riittävyyden	mukaan.	
Uudistettavien	alueiden	lisäksi	nuorten	koivujen	
alueita täydennetään kilpailukykyisillä taimilla 
(ks. kuva 143).
Pioneeripuuna	koivu	valloittaa	jonkin	häiriön,	

kuten metsäpalon tai myrskyn muuntamat au-
keat aurinkoiset paikat. Laajoilla uudistusaloilla 
imitoidaan koivun luontaista aukeaa kasvupaik-
kaa. Pienet aukkomaiset uudistukset eivät sovel-
lu valoa vaativalle koivulle. Koivikot eivät kasva 
kerroksellisina eri-ikäisten koivujen metsikkönä, 
vaan nuorimmat karsiutuvat kilpailussa pois.274

Koivikot istutetaan satunnaisin välein ja tihe-
ään. Tällöin uudistuksessa saavutetaan Sibeliuk-
sen puiston aikanaan tunnetuksi tehnyt valoisa 
koivikkotila. Siinä koivujen latvukset ovat kor-
kealla ja rungot pitkiä ja valkeita (ks. kuva 144).

Koivikkoon istutetaan hies- ja rauduskoivu-
ja. Ne viihtyvät hieman erilaisessa kasvuympä-
ristössä. Rauduskoivut istutetaan rinnemaille ja 
hieskoivut rinteiden juurille, missä on enemmän 
kosteutta.

Uudistusalalla kasvaa myös muutamia män-
tyjä, jotka säilytetään osana koivikkoa.
274		Kiuru,	16.2.2013;	Kalela,	1961,	ss.	137–157;	Raulo,	1981,	

ss. 61–65.
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Kuva 147. Ote leikkauksesta C–C’ 1:1000.

Kuva 146. Leikkaus C–C’ Sibeliuksen puiston itäosasta 1:2000.
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c’ Kuva 145. Sibeliuksen puiston koivikko vuonna 2012. Kuvan iäkkäät koivut ovat jo 
huonokuntoisia ja tehtyjä uusia istutuksia tulee pikimmiten täydentää suurilla taimilla, 
jotta koivikko muodostaa luonnostaan runkojen pilariston.

Sibeliuksen puiston itäosan leikkauksessa esi-
tetään puiston eri alueiden luonteita. Näitä ovat 
avokallioalueet, koivikot, huvilan puoliavoimet 
ja avoimet tilat sekä havupuuvaltaiset alueet 
puiston reunoilla. Puiston eteläosissa havupuiksi 
istutetaan enimmäkseen mäntyjä ja pohjoispääs-
sä kuusia. Koivikkoalueilla säilytetään männyt. 
Kevätkukat istutetaan eriluonteisten alueiden 
lomaan vyöhykkeinä yhdistämään puiston eri 
osia.
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Kuva 148. Näkymäkuva Sibeliuksen puiston uudistetusta koivikosta. Puistoon 
istutetut kevätkukat koristavat puistoa keväisin. Näkymäkuva esittää 
tilannetta noin 20–25 vuoden kuluttua koivikon uudistamisesta, jolloin 
ensimmäiset harvennukset on jo tehty.
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oSa-alue 3 – SibeliukSen puiSTon 
Länsiosa

Sibeliuksen puiston länsiosaa kehitetään uu-
simalla ja täydentämällä yleissuunnitelmassa 
havu-	 ja	 lehtipuuvaltaisina	 osoitettuja	 alueita.	
Istutukset tehdään vaihtelevalla istutusvälillä ja 
muodostamalla pieniä satunnaisia puuryhmiä. 
Puiston pohjoisosan koivikkoa täydennetään te-
kemällä sen reunaan uusia istutuksia Sibeliuksen 
puiston	 itäosan	 koivikon	 periaatteiden	 mukai-
sesti. Puiston itäosan piirteitä sovelletaan myös 
alueen käytäväverkostossa ja jatkamalla kevät-
kukkaistutuksia Mechelininkadun länsipuolelle.

Puiston pohjoisen havupuualueen istutuksia 
täydentämällä rajataan Sibeliuksen puiston leik-
kipaikka pois Sibelius-monumentin näkymistä. 
Leikkipaikka kunnostetaan ja sitä kehitetään ma-
teriaaleiltaan ja toiminnoiltaan paikkaan sovel-
tuvana metsäteemaisena leikkipaikkana, jossa 
välineet mahdollistavat kiipeilyn ja seikkailulei-
kit.	Leikkipaikan	tarkempi	suunnittelu	on	rajattu	
tämän työn ulkopuolelle.

Sibelius-monumentin ympäristön käytäviä 
uudistetaan linjaamalla puistokäytävät vastaa-
maan	 nykyistä	 käyttöä.	 Samalla	 poistetaan	 oi-
kopolkuja ja kulkua ohjataan istutusten avulla. 
Miramarin huvilan kivijalan istutuksia yksin-
kertaistetaan ja penkkejä lisätään, jolloin paikalle 
saadaan uusi toimivampi oleskelualue.

Puiston 1950-luvun ympäristö eli puro ja 
lampi kunnostetaan. Sommitelmaan kuulunut 

Kuva 149. Sibeliuksen puiston länsiosan yleissuunnitelma 
1:2000. Poistettavina puina on esitetty kiireellisimmin 
toimenpiteitä vaativat puut.
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Kuva 150. Noin vuonna 1950 otetussa viistoilmakuvassa näkyy Sibeliuksen puiston rantaa ja Merikannontie. Taustalla ovat 
Topeliuksenkadun kerrostalot ja kuvassa oikealla Pauligin huvila piharakennuksineen. Puisto rajautuu erilleen rannasta. 
Poikkeuksena on kuvan keskivaiheilla näkyvä täyttömaa-alue, jolle ei vielä ole tehty istutuksia ja lampea. Puisto ja katu ovat 
erillisiä ja näkymiä puistosta kohti merta on ollut harvakseltaan. Laajat näkymät merelle ovat auenneet vasta kadulle tultaessa.
HKRA – RK, Veljekset Karhumäki Oy.

Kuva 151. Merikannontien periaatteellinen järjestely 
Sibeliuksen puiston kohdalla. Mahdollistamalla useampi 
tilaisuus jalankulkijalle poiketa Merikannontieltä puistoon 
(oranssit reitit) saadaan Sibeliuksen puisto liitettyä paremmin 
osaksi Töölön läntisten rantojen viheraluevyöhykettä.

Kuva 152. Puiston julkisivu D–D’ Humallahdelle päin 1:500. Puiston julkisivun vehreyttä 
palautetaan istutuksilla. Sibelius-monumentin näkyvyys Humallahdelle on rajattu keskeisiin 
näkymiin. Toivo Kuulan puiston rantareitiltä avautuvat laajat näkymät Humallahdelle.
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Kuva 153. Leikkaus E–E’ Sibeliuksen puiston länsiosasta ja Humallahden rannasta 1:500. Merikannontien liikennejärjestelyjä uudistetaan ja kadun varteen istutetaan uusi puurivi.
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Kuva 154. Sibeliuksen puiston länsiosassa Sibelius-monumentin 
lähistöllä kosteus ja oikopolut aiheuttavat ongelmia. Taustalla 
näkyy alla olevassa leikkauksessa kunnostettavana esitetty 
metsikkömäinen alue. Sibelius-monumentti rajautuu kuvasta 
ulos vasemmalle.

Kuva 155. Vesi kerääntyy puiston pohjoisosaan haitaten 
puistokäytävillä kulkua.
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Kuva 156. Leikkaus F–F’ Sibeliuksen puiston länsiosan uudesta lammesta ja Sibelius-monumentin edustan aukiosta 1:500.

e

e’
F

F’

D

D’

eteläinen lampi palautetaan ja pohjoispuolelle 
rakennetaan uusi lampi. Sen tarkoituksena on 
yhdistää puiston eriluonteisia alueita, estää puis-
toa	 kuluttava	 oikominen	 sekä	 poistaa	 alueelle	
kerääntyvän	sadeveden	aiheuttamat	haitat.	Lam-
pi myös korostaa Sibeliusmonumentin asemaa 
puistossa	(ks.	kuvat	154–158).
Avokallioita	 otetaan	 esiin,	 mutta	 samma-

leet ja matalat kalliokasvit säästetään. Puiston 
keskiosan laajasta kallioalueesta tehdään niin 
sanotut piknik-kalliot, jotka talvisin toimivat 
mäenlaskupaikkana.

Osa Pauligin huvilan puutarhan käytävistä ja 
puuvartisesta kasvillisuudesta sekä rakenteista 
kunnostetaan. Huvila-alueen ja sen käytävien 
kunnostamisesta tulee tehdä erillinen suunnitel-
ma, joka pohjautuu huvilan puutarhan historia-
selvitykseen ja asianmukaisiin maastokartoituk-
siin. Tarkemmassa suunnitelmassa ei kuitenkaan 

tule tavoitella täydellistä restaurointia huvila-
puutarhaksi vaan kunnostaa keskeisimmät ai-
heet	ja	sovittaa	alue	sen	nykyiseen	julkiseen	käyt-
töön.	 Yleissuunnitelmassa	 huvilan	 lähettyville	
kunnostetaan tasainen pelinurmi erilaisia seura-
pelejä varten. Merikannontien ja Kesäkadun kul-
mauksessa oleva entinen viljelysmaa ojitetaan ja 
siinä	kasvatetaan	kaupunkilaisten	poimittavaksi	
esimerkiksi hunajakukkia, pellavaa ja auringon-
kukkia vuorovuosin.

Merikannontien järjestelyihin ehdotetaan 
muutoksia, jotka korostavat sen rantapromena-
dimaisuutta	 (ks.	kuva	165).	Leikkauksessa	E–E’	
(kuva	 153)	 on	 havainnollistettu	puiston	 puolel-
le	 rakennettavaa	 uutta	 aukiota,	 jolle	 Merikan-
nontietä	 bussilla	 Sibelius-monumenttia	 katso-
maan saapuvat voivat kokoontua. Sibeliuksen 
puistoon	ohjataan	uusia	käytäviä	helpottamaan	
puistoon poikkeamista (ks. kuva 151). Uusien 
käytävien varrelle kootaan puu- ja pensaserikoi-
suuksia huomioiden kallion päällä olevan näkö-
alapaikan näkymän säilyminen. Näköalapaikka 
kunnostetaan	ja	sinne	johtanut	reitti	palautetaan.

Näköalapaikan viereisen minigolfradan aita-
linjausta	muutetaan	 ja	sen	käyttämättömänä	ol-
leen	osan	läpi	ohjataan	reitti	Mechelininkadulta	
puiston kalliolle. Pauligin huvilan ja minigolf-
radan Mechelininkadun puoleinen sisäänkäynti 
kunnostetaan ja rajataan pensasistutuksilla sekä 
muurilla.
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Kuva 160. Näkymäkuva Sibeliuksen puiston länsiosan kunnostetavalta 
purolta kohti palautettavaa lampea. Vasemmalla näkyvät vahvemmin osaksi 
puistotilaa otettavat avokallioalueet, jotka soveltuvat oleskeluun, piknikeille 
ja talvisin mäenlaskuun. Oikealla on Sibeliuksen puiston kasvierikoisuuksille 
osoitettu alue, jonka uudet puistokäytävät mahdollistavat poikkeamisen 
puistoon  Merikannontieltä. Puiston nurmipintaa koristavat kevätkukat kuten 
valkovuokot ja kielot.

Kuva 159. Tilanne puistossa vuonna 2012.

Kuva 157. Tilanne puistossa vuonna 2013.

Kuva 158. Näkymäkuva Sibeliuksen puiston länsiosan uudesta lammesta. 
Lampi rakennetaan luonnostaan kosteaan kohtaan. Uusi lampi liittyy osaksi 
puiston lampien sarjaa ja sen rakentamisella sekä maaston hienovaraisella 
muotoilulla ratkaistaan puiston pohjoisosan kosteusongelmat. Näin saadaan 
puistoon lisää käyttöpintaa ja reitit toimiviksi. Lammen kohdalta poistetaan 
rakentamisen yhteydessä oikopolku.
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Kuva 161 oikealla. Osa Nordenskiöldinaukion ja 
Mechelininkadun tarkistetusta pyörätiesuunnitelma 
24.1.2012. Pyöräkaistat on sijoitettu Mechelininkadun varrelle 
jalkakäytäviä kaventamalla ja katua leventämällä. Tämä 
vaihtoehto on Sibeliuksen puiston luonteen parhaiten säilyttävä.
KSVL.

Kuva 162 sivun oikeassa reunassa. Yleissuunnitelmassa esitetty 
Mechelininkadun pyöräteiden järjestely 1:1500. Suunnitelmassa 
linja-autopysäkki on siirretty yleisistä liikennesuunnittelun 
tavoitteista poiketen risteyksen pohjoispuolelle, jolloin 
Sibeliuksen puistoon kohdistuvat muutokset vähenevät 
huomattavasti.

Mechelininkatu

Kaupunkisuunnitteluviraston	 liikennesuun-
nitteluosaston	suunnitelma275	pyörätien	toteutta-
misesta	Mechelininkadulle	aiheuttaa	Sibeliuksen	
puiston kohdalla kadun levenemisen, mikä ei ole 
puiston	 kannalta	 toivottavaa.	 Suurimmat	muu-
tokset kohdistuvat puiston kohdalla olevan linja-
autopysäkin	 länsipuolelle,	 missä	 jouduttaisiin	
suunnitelman	 toteutuessa	 tekemään	 huomatta-
via	täyttöjä	puiston	koivikon	kustannuksella.
Yleissuunnitelmassa	tutkittiin	erilaisia	vaihto-

ehtoja	pyörätien	toteuttamiseksi.276 Loppupäätel-
mä oli monen tekijän summa. Sibeliuksen puiston 
todettiin	 parhaiten	 kestävän	 Mechelininkadun	
hienovaraisen leventämisen. Mechelininkadun 
pyörätie on hierarkkisesti korkeassa asemassa 
kaupungin pyöräteiden tavoiteverkkosuunnitel-
massa.	Kaupunki	ei	tavoittele	virkistyspyöräily-
reittiä	vaan	tehokasta	korkeanopeuksista	”pika-
väylää”. Tällaisen tuominen puistoon vähentäisi 
puiston	viihtyisyyttä	ja	sen	luonteelle	ominaisen	
luonnonrauhaisan	tunnelman	tavoittelua.

Yleissuunnitelmassa katutila levenee keski-
määrin 50 cm277,	mutta	pyörätiet	saadaan	toteu-
tettua	 kaupunkisuunnitteluviraston	 esittämällä	
tavalla.	Pääasia	kuitenkin	on,	että	pyörätiet	voi-
daan	sovittaa	puiston	kannalta	niin,	etteivät	sen	
arvot ja ominaispiirteet kärsi. Kaupunkisuun-
nitteluviraston	ehdotusta	on	parannettu	seuraa-
vin muutoksin: uusi suojatie siirretään puiston 
yhteyksien kannalta sopivampaan kohtaan, yh-
destä turistibussin pysähdyspaikasta luovutaan, 
linja-autopysäkki siirretään Rajasaarentien poh-
joispuolelle ja kadun eteläistä liikenteenjakajaa 
käännetään. (ks. kuvat 161 ja 162).

275  Suunnitteluvaiheessa oli käytössä 24.1.2012 päivätty tarkistettu 
pyörätiesuunnitelma.

276		Pyörätietutkielmia	on	esitetty	liitteessä	18.
277  Keskimäärin puolet vähemmän kuin liikennesuunnitteluosaston 

ehdotuksessa.

Kaupunkisuunnittelu-
viraston suunnitelman
reunat

nykyiset mechelininkadun 
reunat
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Välskärinkatu

Välskärinkatu	erottaa	Sibeliuksen	ja	Topeliuk-
sen puistoja toisistaan (ks. kuva 163). Sen merkitys 
pysäköintikatuna tulee korostumaan kantakau-
pungin pyöräteiden tavoiteverkkosuunnitelman 
toteutumisen edetessä, sillä pyörätiet vievät Ta-
ka-Töölöstä useita pysäköintipaikkoja.278

Yleissuunnitelmassa Välskärinkadun tasoerot 
poistetaan ja katu muutetaan pihakaduksi. Katu 
rajataan puistoista reunakivellä ja lasketaan 10 
cm	 puistojen	 tason	 alapuolelle.	 Katumaisuutta	
hälvennetään	paikkaan	sopivalla	asfalttiin	maa-
lattavalla	taideteoksella,	 jonka	avulla	osoitetaan	
myös	säilytettävät	pysäköintipaikat.

merikannontie

Merikannontien järjestelyihin otetaan yleis-
suunnitelmassa	 kantaa,	 sillä	 ne	 liittyvät	 olen-
naisesti Sibeliuksen puiston länsiosaan ja sen 
liittämiseen	 Töölön	 läntisten	 ranta-alueiden	
puistovyöhykkeeseen. Suunnitelmassa pyörätie-
stä erotetaan osa jalankulkua varten, sillä käve-
ly kadun rannan puoleisella jalkakäytävällä on 
luontevampaa. Kadun reunaan puiston puolel-
le istutetaan puurivi korkearunkoisista puista. 
Uusi puurivi korvaa huonokuntoisen ja iäkkään 
jalavarivin Sibeliuksen puiston eteläosassa. Puu-
rivin avulla ja valaisimet vaihtamalla koroste-
taan	 Merikannontien	 rantapromenadiluonnetta	
ja hälvennetään puiston ja katutilan kontrastia.
278  Tikkanen, 6.2.2012.

Kuva 163. Välskärinkatu kaipaa uudelleenideointia, vaikka 
pysäköinti kadulla säilyisikin. Tavoitteena on sen puistoa 
halkaisevan katumaisen luonteen hälventäminen.

Kuva 164. Merikannontien länsipuolinen pyörätie houkuttelee 
nykyisin jalankulkijoita. Merikannontie järjestetään uudestaan 
osana Sibeliuksen puiston länsipuolisia muutoksia ja 
Merikannontien rantapromenadiluonnetta korostaen.

Kuva 165. Periaateleikkaus Merikannontien uudelleenjärjestelyistä 1:300.
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lOPuKsi
Tässä työssä tutkitut Sibeliuksen ja Topeliuk-

sen	 puistot	 kaavoitettiin	 Taka-Töölöön	 vuonna	
1906 ja 1916. Paikalla sijainneiden huvilapuutar-
hojen	 katsottiin	 olevan	 helposti	 muutettavissa	
viihtyisäksi puistoalueeksi. Puistojen merkitys 
kantakaupungin viherrakenteessa korostui Hel-
singin Keskuspuiston supistamisen myötä, ja ne 
rakennettiin	Taka-Töölön	rakentamisen	edetessä	
pääosin 1930-luvun lopulla.

Puistot ovat säilyneet hyvin, koska suuria 
kunnostustöitä ei ole tehty. Samalla puistojen 
kasvillisuus on kuitenkin vähentynyt ja lajirik-
kaus köyhtynyt, minkä seurauksena puistojen 
tilarakenne on hämärtynyt. Vähäisten istutus-
ten vuoksi puistojen puusto on tasa-ikäistä ja 
vanhaa.
Tässä	 työssä	 koottiin	 yhteen	 hajanaista	 tie-

toa	 puistojen	 historiasta.	 Samalla	myös	 oiottiin	
virheellisiä käsityksiä puistojen rakentamisen 
ajankohdista. Puistojen historiaselvityksessä ha-
vaittuihin	arvoihin	ja	ominaispiirteisiin	pohjaten	
tehtiin alueelle yleissuunnitelma, jossa tavoitel-
tiin Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen tilara-
kenteen ja yhteyksien parantamista. Suunnitel-
massa Topeliuksen puisto restauroidaan ja sen 
leikkipaikan	suunnitteluperiaatteet	määritellään.	
Sibeliuksen puiston itäosaan esitetään sen luon-
netta	koivikoiden,	käytävien	 ja	kukkaistutusten	

kautta	 konservoiva	 suunnitelma.	 Sibeliuksen	
puiston länsiosa kunnostetaan yhdistäen eri ai-
kakausien rakentamisvaiheita ja korostaen sekä 
sen	 historiaa	 huvila-alueena	 että	 yhteyttä	 puis-
ton itäosaan.

Tämä työ tarjoaa taustatietoa ja yleiset suunnit-
teluperiaatteet	 Sibeliuksen	 ja	Topeliuksen	puis-
tojen tarpeelliselle ja ajankohtaiselle kunnostuk-
selle. Yleissuunnitelma parantaa osaltaan Töölön 
viheralueiden	yhtenäisyyttä	ja	on	ajankohtainen	
puistojen kasvillisuuden kunnon vuoksi. Työssä 
ei kuitenkaan voitu käsitellä kaikkia mahdollisia 
näkökulmia,	 vaan	 keskityttiin	 kiireellisimmin	
toimenpiteitä vaativiin osa-alueisiin.
Jatkosuunnittelussa	 tulee	 tutkia	 tarkemmin	

etenkin Topeliuksen puiston kalliopuutarhan ja 
kukkaryhmien istutuksia sekä Pauligin huvilan 
ympäristön historiaa ja kunnostusta. Kasvilli-
suuden tarkat inventoinnit, kuntokartoitukset 
ja alueen maastokartoitukset tulee tehdä ennen 
tarkemman	 suunnittelun	 aloittamista.	 Jatko-
suunnittelussa	 tulee	 myös	 kiinnittää	 erityistä	
huomiota kasvilajien ja -kannan valintaan sekä 
puistoihin ja koivikoille soveltuvan kuivatuk-
sen	 suunnitteluun.	 Suositeltavaa	 olisi	 aloittaa	
asukasyhteistyö ja kasvillisuuden uudistaminen 
mahdollisimman pian.
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LiiTTeeT

liiTe 1. TyöSSä käyTeTyT käSiTTeeT

 • Maisemarakenne on maaston perusosien 
(kallioperä, maaperä, ilmasto, vesi) sekä nii-
den yhteisvaikutuksesta muodostuneen kas-
vupaikkatyypin ja siihen sopeutuneen kasvi- 
ja eläinlajiston muodostama rakenne. Myös 
ihminen	ja	sitä	kautta	kulttuuriprosessit	ovat	
osa dynaamista ja sisäisiltä suhteiltaan riip-
puvaista	kokonaisuutta.279

 • Historialliset puistot tai puutarhat ovat tyy-
lipiirteiltään erilaisia pieniä puutarhoja tai 
laajoja puistoja, joilla on historiallista ja tai-
teellista merkitystä. Historiallisen puiston 
olennaisina osina ovat pohjakaava, korkeus-
suhteet sekä elävä kasvillisuus ja niiden muo-
to-	ja	mittasuhteet	sekä	väritys,	ryhmittely	ja	
siitä syntyvä tilavaikutelma. Osa historiallis-
ta	puutarhaa	 ovat	myös	kohdetta	 jäsentävät	
rakenteelliset ja koristeelliset yksityiskohdat 
sekä vesi. Historiallinen puisto voi nykytilas-
saan olla monien vaiheiden tulos, kokonai-
suus, joka voi pitää sisällään useita tyylejä ja 
ajallisia kerrostumia.280

 • Arkkitehtonisella tyylillä tarkoitetaan tässä 
työssä Topeliuksen puiston eteläosan tyyliä, 
jossa	 puisto	 on	 järjestetty	 käyttäen	 selkeitä	
geometrisia	 muotoaiheita.	 Tyyliä	 suosittiin	
1900-luvun alkupuolella Helsingin asema-
kaava-osastolla,	jossa	sosiaalipoliittisia	ja	ter-
veydellisiä	 tavoitteita	 pyrittiin	 yhdistämään	
monumentaaliseen kaupunkiestetiikkaan. 
Arkkitehtonisen tyylin saadessa sijaa Helsin-
gissä urheilu- ja leikkitoiminnot tulivat osaksi 
puistosuunnitelmia.281

 • Vapaamuotoisella tyylillä tarkoitetaan tässä 
työssä Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen 
maisemaa ja luontoa mukailevaa tyyliä. To-
peliuksen	 puiston	 pohjoisosaa	 kutsuttiinkin	
1930-luvulla toisinaan luonnonpuistoksi. 
Tyylille on ominaista puiston olevien maas-
tonmuotojen ja kasvillisuuden huomiointi 
sekä	 käytännöllisyys.	 Puistoille	 asetettiin	
myös	 sosiaalipoliittisia	 tavoitteita	 ja	 puistot	
arkipäiväistyivät työväen virkistyspalveluk-

279		Rautamäki,	1989,	s.	9.
280  Puutarha, 1994, Firenzen julistus, kääntänyt Sinkkilä, 

1990; Puutarha 1992, Sinkkilä: Historiallinen 
puutarha – menneisyyden suojeltava muistomerkki, s. 7, 9.

281		Häyrynen,	1994,	ss.	212–214;	Sinisalo,	1997,	ss.	169–183,	216–219;	
Merivuori,	1987,	s.	55.

si.	Vapaamuotoinen	tyyli	tulee	erottaa	helsin-
kiläisistä	1800-luvun	loppupuolen	maisema-
puistoista (esimerkkinä Tähtitornin vuori), 
joissa tavoiteltiin Suomen karuista olosuh-
teista	 huolimatta	 mannermaista	 kaupunki-
puistoa.	 Tyylille	 keskeistä	 oli	 esteettisyys-
painotteisuus,	 jossa	 luonto	 esiintyi	 tarkkaan	
suunniteltuna taideteoksena. Maisemapuis-
tojen	 käyttäytymisodotukset	 promeneera-
uksesta ja suunniteltujen näkymien sekä 
kasvierikoisuuksien ihailusta sulkivat työvä-
enluokan	käyttäjäkunnan	ulkopuolelle.282

 • Arvottamisella tarkoitetaan puiston arvojen, 
ominaispiirteiden	 ja	 identiteettitekijöiden	
arvioimista.	 Arvottaminen	 on	 usein	 subjek-
tiivista,	 kulttuuritaustaan	 ja	 ajankuvaan	 liit-
tyvää,	 mutta	 objektiivisuutta	 kohti	 voidaan	
pyrkiä huomioimalla useita arvoihin vaikut-
tavia taustatekijöitä. Tässä työssä puistoja on 
arvotettu	etenkin	niiden	kaupunkikuvallisis-
ta ja -rakenteellisista, historiallisista sekä es-
teettisistä	lähtökohdista.

 • Puiston arvot voivat olla aineellisia tai aineet-
tomia. Puistojen arvot ovat esimerkiksi esteet-
tisiä,	 kulttuurisia,	 historiallisia,	 sosiaalisia,	
taiteellisia ja symbolisia tai ne voivat olla yhtä 
luonnonarvojen kanssa. Arvot ovat usein 
myös	 päällekkäisiä	 ja	 voivat	 liittyä	 puiston	
harvinaisuuteen, alkuperäisyyteen tai tyypil-
lisyyteen eli edustavuuteen.

 • Puiston ominaispiirteillä tarkoitetaan omi-
naisuuksia, jotka kuuluvat tietylle puistolle. 
Ominaispiirre on kyseiselle puistolle, sen 
tunnistettavuudelle	 ja	 luonteelle	 olennai-
nen,	 muttei	 välttämätön	 puistoille	 yleensä.	
Ominaispiirre voi piillä esimerkiksi puiston 
tyylissä, rakenteissa, yksityiskohdissa, kasvi-
lajeissa tai kasvillisuuden käytössä. Ominais-
piirteet muodostavat puiston luonteen.

282		Häyrynen,	1994,	ss.	55–56,	211–212;	Merivuori,	1987,	s.	58.

Vaihtoehtoisia lähestymistapoja historiallisen 
puiston tai sen osan kunnostamiseksi283

 • Ylläpitävä hoito on puiston säännöllistä nor-
maalia hoitoa, jolla säilytetään puistokoko-
naisuutta	ja	sen	yksityiskohtia.	Ylläpitävä	hoi-
to	pyrkii	puiston	väistämättömän	muutoksen	
ja katoamisen ehkäisemiseen ja muutospro-
sessin pidentämiseen.

 • Konservointi on	puiston	säilyttämistä	ja	kes-
tävyyden turvaamista erilaisin toimenpitein. 
Konservointi tulee kyseeseen, jos on olemas-
sa jokin lähtökohta, jonka säilymistä pyri-
tään toimenpitein pidentämään, esimerkik-
si puu, jonka elinikää pyritään hoitotoimin 
pidentämään.

 • Restaurointi on korjaamista pohjautuen al-
kuperäisen	 materiaalin	 ja	 autenttisten	 do-
kumenttien	 kunnioittamiselle.	 Tällöin	 res-
tauroinniksi	 ei	 voida	 kutsua	 olettamuksiin	
pohjautuvia kunnostustoimenpiteitä. Res-
tauroinnissa kiinnitetään huomiota kohteen 
kulttuurihistoriallisiin	 arvoihin	 ja	 rakennus-
tapaan sekä huomioidaan puiston historial-
liset	kehitysvaiheet.	Kohdetta	ei	 tarvitse	res-
tauroida	 tiettyyn	aikakauteen	 tai	 vaiheeseen	
vaan	 voidaan	 kunnioittaa	 sen	 kerrokselli-
suutta.	 Restauroimalla	 voidaan	 säilyttää	 ja	
tuoda	 esiin	 puiston	 esteettinen	 ja	 historialli-
nen arvo. Käsitys restauroinnista on vaihdel-
lut eri aikoina.

 • Rekonstruointi on kokonaan tai suurelta osin 
hävinneen puiston tai sen osan rakentaminen 
uudelleen	 säilyneiden	 fragmenttien	 ja/tai	
asiakirjojen pohjalta. Rekonstruoinnissa on 
erittäin	tärkeää,	että	sen	pohjana	oleva	mate-
riaali	on	tiedoiltaan	aukotonta.	On	tunnettava	
alkuperäiset materiaalit ja rakennustekniikat 
sekä	oltava	varma,	että	dokumenttien	mukai-
nen	puisto	on	joskus	toteutettu.	Rekonstrukti-
ot voivat epäonnistuessaan luoda väärennök-
sen	tai	aivan	uudisrakentamiseen	verrattavan	
kohteen.

283  Käsitteiden määrittelyssä on käytetty apuna seuraavia 
julkaisuja:	The	Florence	Charter,	1981;	Puutarha,	1992,	
Sinkkilä: Historiallinen puutarha – Menneisyyden suojeltava 
muistomerkki; Kairamo, 2006; Mattinen, 1997.
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sinebrychoffin puisto 
3,0 ha

Sibeliuksen puisto
9,5 ha

Kaivopuisto
15,5 ha

Kaisaniemen puisto
17,0 ha

esplanadin puisto
2,0 ha

eiran puisto
0,5 ha

Topeliuksen puisto
3,0 ha

hesperian esplanadi
4,0 ha
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liiTe 3. puiSTojen rajojen kehiTTyminen

Oheisissa	kaavioissa	on	esitetty	puiston	viral-
listen	 rajojen	 (paksu	musta	viiva)	 kehittyminen	
1880-luvulta	nykypäivään.	Oranssilla	viivalla	on	
kaavioissa	 osoitettu	 tämän	 työn	 kohdealueraja-
us.	 Huvilatonttien	 rajat	 perustuivat	 osin	maas-
tossa jo olleisiin tielinjauksiin. Samalle pohjal-
le	 toteutettiin	 myös	 asemakaavojen	 linjoja	 (ks.	
kuva	1880).

1930-luvulla puistoksi kaavoitetut alueet avat-
tiin	 osin	 julkiseen	 käyttöön,	 jolloin	 huvilatont-
tien	 vuokra-alat	 pienennettiin	 koskemaan	 vain	
päärakennuksen lähiympäristöä (ks. kuva 1933). 
Pauligin huvila-alue sen sijaan tuli Kivelän sai-
raalan	käyttöön	vuonna	1932.	Kaavarajoista	huo-
limatta	 julkinen	 viheralue	 ulottui	 tuolloin	 käy-
tännössä rantaan asti.

Kaavioista voidaan havaita rakennuskannan 
lisääntyminen Taka-Töölön rakentuessa ja toi-
saalta huvilarakennusten vähentyminen. Myös 
rantaviiva	 muuttui	 rakentamisen	 edetessä	 (vrt.	
kuvia	1880	ja	1943).	Suurisuuntaisimmat	rannan	
rakentamissuunnitelmat,	 joita	 esitettiin	 vuoden	
1929 asemakaavassa, eivät tosin toteutuneet 
(ks. kuva 1933). Samassa asemakaavassa esitet-
tiin	myös	 julkisten	 rakennusten	 tontteja	Töölön	
kirjaston ja Pauligin huvilan paikkeille. Toinen 
rakennettiin	 vuoteen	 1970	 mennessä	 ja	 toinen	
poistettiin	asemakaavasta	vuonna	1986	(vrt.	ku-
via 1933 ja 2013).

Puistojen rakentamisen jälkeen maastos-
sa	 havaittavat	 rajat	 vastasivat	 kaavarajoja	 (ks.	
kuva	1943).	Nykyisin	puistojen	aluetta	on	supis-
tettu	Topeliuksen	puiston	eteläpäästä	ja	Sibeliuk-
sen puiston luoteis- ja länsiosista (ks. kuva 2013).

rosavilla nro 56 E 

edet nro 57

humleberg nro 55 

56a B ja 56b B

1942

1943
1937

Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen nykyiset asemakaavarajat 
noudattavat paikoitellen huviloiden aikaisiin tielinjoihin osin 
perustuvia huvilatonttirajoja (kuvassa mustalla viivalla). 
Katkoviiva kuvaa oletettavasti erillissopimuksiin perustuvia 
poikkeuksia vanhoissa kartoissa näkyvistä virallisista 
tonttirajoista. Oranssilla on esitetty kohdealueen rajaus, joka 
pohjautuu nykyisiin kaavarajoihin.

huvilakausi, 1880-luku

Huviloiden vuokra-alueet rajattiin päärakennuksen 
lähiympäristöön (punaisella) muiden osien tullessa julkiseen 
käyttöön. Vuosiluku huvilan vuokra-alueella osoittaa vuoden, 
jolloin huvilarakennukset ostettiin kaupungille. Pisteviiva kuvaa 
vuoden 1929 asemakaavassa esitettyjä puistokäytävälinjauksia 
ja suunniteltua rantaviivaa. Nykyisen Töölön kirjaston paikkeille 
ja Pauligin huvilan länsipuolelle varattiin tontti julkiselle 
rakennukselle.

puistojen rakentamisen alkaessa, 1933

Asemakaavamuutoksessa vuodelta 1942 puistot saivat nykyisen 
muotoisen alueensa, jota on sittemmin paikoin supistettu.  
Pauligin huvilan eteläpuolelle sekä Töölön kirjaston paikalle oli 
varattu tontti julkista rakennusta varten (katkoviiva).

puistojen rakentamisen jälkeen, 1943
Sibeliuksen puiston luoteisnurkaan rakennettiin päiväkoti 
vuonna 1988 ja sen tontti erotettiin puistoalueesta. Töölön 
kirjaston tontti sijoitettiin irralleen katulinjoista. Puistoon 
on sallittu huoltoajo alueilla, jotka on osoitettu katkoviivoin. 
Viimeisin muutos on vahvistettiin vuonna 2012, kun Töölön 
kirkon tonttia suurennettiin (vertaa vuoden 1943 tilanteeseen).

nykytilanne, 2013
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liiTe 4. DenDrologian Seuran 
kaSvilliSuuSinvenToinTi, 1988

Dendrologian	 seuran	 vuonna	 1988	 julkai-
semassa Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen 
puisto-oppaassa ilmestynyt kasvillisuuskartoi-
tus,	 jota	 käytettiin	 diplomityössä	 puistojen	 säi-
lyneisyyden	selvittämiseen	ja	yleissuunnitelman	
pohjatietona.
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luettelossa on mainittu sekä sibeliuksen että Topeliuksen 

puistoissa kasvavat puuvartiset kasvit. lyhennys s nimen perässä 

tarkoittaa sibeliuksen puistoa ja T Topeliuksen puistoa. numerot 

viittaavat karttaan. Karttaan ei ole voitu ottaa kaikkia luettelon 

kasveja.

Acer ginnala, mongolianvaahtera/ginnalalönn s T 1.

 – negundo, saarnivaahtera/asklönn T 2.

 – platanoides, metsävaahtera/skogslönn s T 3.

  – – ’Faassen’s Black’, hurmevaahtera s T 4.

  – – ’schwedleri’, verivaahtera/blodlönn s T 5.

  – – ’stollii’, stollinvaahtera s 6.

 – tataricum, tataarivaahtera/rysk lönn s T 7.

Aesculus hippocastanum, hevoskastanja/hästkastanj s T 8. 

Alnus glutinosa, tervaleppä/klibbal s T 9.

Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja/häggmispel s 10.

 – spicata, isotuomipihlaja/häggmispel s T 11.

Berberis × ottawensis ’superba’, hurmehappomarja/holländsk 

blodberberis S 12.

 – thunbergii, japaninhappomarja/häckberberis s T 13.

 – vulgaris, ruostehappomarja/vanlig berberis s 14.

Betula papyrifera, paperikoivu/pappersbjörk s 15.

 – pendula, rauduskoivu/vårtbjörk s T 16.

  – – var. carelica, visakoivu/masurbjörk s 16a.

 – pubescens, hieskoivu/glasbjörk s T 17.

Caragana arborecens, siperianhernepensas/sibirisk ärtbuske s 18.

Cercidiphyllum japonicum, katsura/katsura s 19.

Chaenomeles japonica, japaninruusukvitteni/rosenkvitten s 20.

Cornus alba subsp. alba, idänkanukka/rysk kornell s T 21.

  – – ’Kesselringii’, verikanukka/blodkornell s T 22.

  – – ’sibirica’, korallikanukka/korallkornell s T 23.

  – – subsp. sericea ’Flaviramea’, keltaoksakanukka/gullkornell 

s 24.

Corylus avellana, pähkinäpensas/vanlig hassel s 25.

Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas/häckoxbär T 26.

 – nanshan, kivikkotuhkapensas/klippoxbär T 27.

Crataegus douglasii, mustamarjaorapihlaja T 28.

 – grayana, aitaorapihlaja/häckhagtor s T 29.

Euonymus europaeus, euroopansorvarinpensas/vanlig benved 

S T 30.

Fagus sylvatica ’atropunicea’, veripyökki/blodbok s 31.

Forsythia × intermedia, komeaonnenpensas/hybridforsythia s 32.

Fraxinus excelsior, lehtosaarni/vanlig ask T 33.

 – pennsylvanica, punasaarni/rödask s 34.

Hydrangea paniculata ’Grandiflora’, syyshortensia/vipphortensia 

T 35.

Juniperus communis ’suecica’, pilarikataja/träden s T 36.

Larix gmelinii var. japonica, kurilienlehtikuusi/kurilerlärk s 37.

Ligustrum vulgare, aitalikusteri/liguster T 38.

Lonicera tatarica, rusokuusama/rosentry s T 39.

 – xylosteum, lehtokuusama/skogstry T 39a.

Mahonia aquifolium, mahonia/mahonia T 40.

Malus cv., koristeomenapuulajikkeita/äppelträd s 41.

 – sargentii, marjaomenapensas/bukettapel s T 42.

Parthenocissus inserta, säleikkövilliviini/vanligt vildvin T 43.

Philadelphus pubescens, hovijasmike/kungsschersmin T 44.

 – sp., jasmike/schersmin s 45.

Picea abies, metsäkuusi/vanlig gran s 46.

  – – ’nana’, kääpiökuusi s 47.

 – engelmannii, engelmanninkuusi/engelmannsgran s 48.

 – mariana, mustakuusi/svartgran T 49.

 – omorika, serbiankuusi/serbiskgran s 50.

 – pungens ’Glauca’, hopeaokakuusi/blågran s T 51.

Pinus cembra subsp. sibirica, siperiansembra/sibirisk tall s 52.

 – mugo, vuorimänty/bergtall s T 53.

  – – var. pumilio, kääpiövuorimänty/dvärgbergtall s 54.

 – peuce, makedonianmänty/makedonisk tall s 55.

 – sylvestris, metsämänty/vanlig tall s T 56.

Populus × berolinensis, berliininpoppeli/berlinerpoppel T 57.

 – × canescens, harmaapoppeli/gråpoppel s 58.

 – × petrowskyana, tsaarinpoppeli s 59.

 – suaveolens ’Pyramidalis’, kartiopoppeli T 60.

 – tremula, haapa/asp s T 61.

Potentilla fruticosa, pensashanhikki/ölandstok T 62.

Prunus cerasus, hapankirsikka/surkörsbär s 63.

 – domestica, luumu/plommon s 64. ·

 – laurocerasus ’Zabelii’, laakerikirsikka/lagerhägg s 65.

 – padus, tuomi/hägg s T 66.

 – sargentii, rusokirsikka/bergkörsbär s 67.

Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi/douglasgran T 68.

Quercus robur, metsätammi/skogsek s T 69.

 – rubra, punatammi/rödek s 70.

Rhododendron catawbiense, puistoalppiruusu/parkrododendron 

S T 71.

  – – ’Grandiflorum’, puistoalppiruusu/parkrododendron s 72.

Ribes alpinum, taikinamarja/måbär s T 73.

 – aureum, kultaherukka/gullrisp s 74.

 – nigrum, mustaherukka/svart vinbär s 7K.

 – pallidum, hollanninpunaherukka/röda vinbär s 76.

Rosa canina, koiranruusu/stenros s T 77.

 – dumalis, orjanruusu/nyponros s 78.

 – glauca, punalehtiruusu/daggros s T 79.

 – hugonis, kiinankeltaruusu/kinesis gulros s T 80.

 – nitida, nukkeruusu/dockros s T 81.

 – pimpinellifolia ’Plena’, juhannusruusu s 82.

  – – ’Poppius’, suviruusu s 83.

 – rugosa, kurttulehtiruusu/vresros T 84.

  – – ’F. J. Grootendorst’, neilikkaruusu T 85.

  – – ’hollandica’, ymppäruusu T 86.

Rubus idaeus, vadelma/skogshallon s 87.

Salix alba ’sericea’, hopepaju/silverpil s T 88.

  – – ’britzensis’ S 89.

 – aurita, virpapaju/bindvide s 90.

 – caprea, raita/sälg s 91.

 – ’chrysocoma’, riippapaju/kaskadpil s 92.

 – purpurea ’Pendula’, riippapunapaju/hängvide s 93.

 – × rubens, kujapaju/grönpil s 94.

Sambucus nigra ’laciniata’, sulkamustaselja T 95.

 – racemosa, terttuselja s T 96.

Sorbaria arborea var. glabrata, isopihlaja-angervo/stor rönnspirea 

S 97.

Sorbus aria ’majestica’, saksanpihlaja/vitoxel s 98.

 – aucuparia, kotipihlaja/vanlig rönn s T 99.

 – commixta, japaninpihlaja/japansk rönn T 100.

Spiraea × cinerea ’Grefsheim’, norjanangervo/hybrdidspirea T 101.

 – × bumalda ’Froebelii’, ruusuangervo/rosenspirea s 102. 

 – chamaedryfolia, idänvirpiangervo/kvastspirea T 103.

Symphoricarpos albus var. laevigatus, lumijarja/snöbär s 104.

Syringa × henryi, puistosyreeni/norrlandssyren s T 105.

 – josikaea, unkarinsyreeni/ungersk syren s T 106.

 – tomentella, nukkasyreeni/luddsyren s 107.

 – vulgaris, pihasyreeni/vanlig syren s T 108.

vulgaris-hybr., jalosyreeni/ädelsyren s 109.

Taxus cuspidata, japaninmarjakuusi/japansk idegran s 110.

Thuja occidentalis ’Fastigiata’, pilarituija T 111.

  – – ’Globosa’, pallotuija T 112.

Tilia cordata, metsälehmus/skogslind s 113.

 – × euchlora, kriminlehmus/glanslind s 114.

 – platyphyllos, isolehtilehmus/bohuslind s 115.

 – × vulgaris, puistolehmus/parklind s T 116.

Tsuga canadensis, kandanhemlokki/vanlig hemlock s 117.

Ulmus glabra, vuorijalava/skogsalm s T 118.

 – laevis, kynäjalava/vresalm s 119.

Vaccinium myrtillus, mustikka/blåbär s 120.

Weigela middendorffiana, keltakotakuusama/gulblommigt praktry 

T 121.

Viburnum dentatum var. lucidum, hammasheisi/tandolvon s 122.

 – opulus, koiranheisi/skogsolvon T 123.
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liiTe 7. puiSTokorTiSTon kaSviliSTaT – 
TopeLiuksen puisTo

kasvilaji puistokortissa kpl nykyinen tieteellinen nimi  nykyinen nimi suomeksi
Acer platan.  12 Acer platanoides   (metsä)vaahtera
acer negundo  10 Acer negundo   saarnivaahtera
acer ginnala  10 Acer tataricum subsp. ginnala  mongolianvaahtera
aesculus hippocast.  5 Aesculus hippocastanum  balkaninhevoskastanja
Azalea japonica  15 Rhododendron molle subsp. japonicum japaninatsalea
betula alba  17 Betula pendula   rauduskoivu
Berberis thunbergii  540 Berberis thunbergii   japaninhappomarja
cornus   24 Cornus    kanukka 
crataegus coccinea  2934 Crataegus grayana   aitaorapihlaja
crataegus douglasii  5 Crataegus douglasii   mustamarjaorapihlaja
cydonia japonica  15 Chaenomeles japonica  japaninruusukvitteni
euonymus europea  23 Euonymus europaeus   euroopansorvarinpensas
hydrangea pan.  23 Hydrangea paniculata  syyshortensia
Juniperus   8 Juniperus    kataja
Tilia   43 Tilia  × vulgaris   puistolehmus
Lonicera tatarica  10 Lonicera tatarica   rusokuusama
malus sargentii  35 Malus toringo var. sargentii   marjaomenapensas
mahonia aquif.  59 Mahonia aquifolium   mahonia
Pinus murrayna  11 Pinus contorta var. latifolia  kontortamänty
Pinus montana  26 Pinus mugo   vuorimänty
Picea Engelmannii  10 Picea engelmannii   engelmanninkuusi
Pseudotsuga douglasii 6 Pseudotsuga menziesii  douglaskuusi
Populus suaveolens   32 Populus suaveolens 'Fastigiata'  kartiopoppeli
Philadelphus coronar. 13 Philadelphus coronarius  pihajasmike
Quercus pedunc.  11 Quercus robur   (metsä)tammi
rhododendron pril.?  18 ?    alppiruusu
rosa lutea Persian yellow 16 Rosa foetida 'Persiana'  persiankeltaruusu
rosa rugosa Pohj. Kuning. 20 Rosa rugosa-ryhmä 'Pohjolan Kuningatar' tarhakurtturuusu 'Pohjolan Kuningatar'
rosa rugosa F. J. Grootendorst 29 Rosa Grootendorst-ryhmä  neilikkaruusu
Salix alba splendens  21 Salix alba var. sericea 'Sibirica'  hopeasalava
Sambucus laciniata  5 Sambucus nigra 'Laciniata'  sulkamustaselja
spiraea call. margarit. 37 Spiraea japonica 'margaritae'  kreetanangervo
Sorbus aucuparia  5 Sorbus aucuparia   kotipihlaja
syringa Josikaea  9 Syringa josikaea   unkarinsyreeni
syringa vulgaris  13 Syringa vulgaris   pihasyreeni
Thuja occidentalis  26 Thuja occidentalis   kanadantuija
Thuja orientalis  42 Platycladus orientalis?  idäntuija?
Viburnum opulus sterile 11 Viburnum opulus 'roseum'  lumipalloheisi
Berberis thunbergii  10 Berberis thunbergii   japaninhappomarja
Berberis thunbergii atrop. 15 Berberis thunbergii 'Atropurpurea' purppurahappomarja
cotoneaster adpressa 15 Cotoneaster adpressus  lamotuhkapensas
cydonia Maulei  37 Chaenomeles japonica  japaninruusukvitteni
euonymus europaea  9 Euonymus europaeus   euroopansorvarinpensas
Juniperus communis  6 Juniperus communis   (koti)kataja
Potentilla Farrerii prostr. 5 Dasiphora fruticosa?   pensashanhikki?
Potentilla hersii  5 Dasiphora fruticosa?   pensashanhikki?
Potentilla frut. leucanta 5 Dasiphora fruticosa?   pensashanhikki?
Potentilla veitchii  3 Dasiphora fruticosa 'Veitchii'  pensashanhikki
Potentilla fruticosa  15 Dasiphora fruticosa   pensashanhikki
rosa Moyesii  9 Rosa moyesii   mandariiniruusu
rosa hybr. mad. Plantier 9 Rosa Alba-ryhmä   neidonruusu
rosa blanche Moreau 7 Rosa centifolia muscosa-ryhmä  sammalruusu
Sambucus laciniata  7 Sambucus nigra 'Laciniata'  sulkamustaselja
spiraea callosa margar. 50 Spiraea japonica 'margaritae'  kreetanangervo

jatkoa

Topeliuksen puisto 25 puulajia
Tieteellinen nimi  kpl
Abies sp.   6
Acer negundo  2
Acer platanoides  55
Acer tataricum  6
Aesculus hippocastanum 2
Alnus glutinosa  2
Betula pendula  23
Betula pubescens  5
Betula sp.   1
Crataegus sp.  5
Fraxinus excelsior  2
Malus ’hyvingiensis’  3
Malus sp.   3
Picea abies  22
Picea pungens  10
Pinus sylvestris  13
Populus sp.  44
Prunus padus  1
Quercus robur  11
Salix ’Sibirica’  33
Sorbus aucuparia  3
Thuja occidentalis  2
Tilia platyphyllos  2
Tilia x vulgaris  90
Ulmus glabra  2

Sibeliuksen puisto 32 puulajia
Tieteellinen nimi  kpl
Acer platanoides  252
Aesculus hippocastanum 3
Alnus glutinosa  26
Alnus sp.   1
Betula pendula  211
Betula pubescens  141
Betula sp.   19
Cercidiphyllum japonicum 2
Fagus sylvatica  2
Fraxinus excelsior  1
Larix sp.   1
Malus sp.   1
Picea abies  25
Picea sp.   6
Pinus cembra  2
Pinus sp.   8
Pinus sylvestris  164
Populus sp.  3
Populus tremula  23
Prunus padus  5
Prunus sp.   3
Quercus robur  8
Quercus rubra  3
Salix caprea  6
Salix ’Sibirica’  7
Salix sp.   14
Sorbus aucuparia  66
Sorbus sp.   5
Tilia cordata  5
Tilia x vulgaris  16
Ulmus glabra  32
Ulmus laevis  1

liiTe 5. puiSTopuuT helSingin kaupungin 
puurekisTerissä

kasvilaji puistokortissa  kpl nykyinen tieteellinen nimi   nimi suomeksi
Acer platanoides       2 Acer platanoides              (metsä)vaahtera
Betula alba      12 Betula pendula              rauduskoivu

liiTe 6. puiSTokorTiSTon kaSviliSTaT – 
sibeLiuksen puisTo
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Ehdotus huvilatontti Eriksbergin, 
myöhemmin huvila Bråvallan 
puutarhan järjestelyiksi. 
Suunnitelman toteutumisesta 
ei ole tietoa, mutta se tuskin 
toteutui kokonaisuudessaan.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, 
karttarekisteri, arkisto 270, 
tunnus 10.

Kartta Humlevikin huvilan 
alueesta tontilla 56 B vuodelta 
1877. Kartan on laatinut 
G. G. Ekebom ja se vastaa 
toteutuneita pihajärjestelyjä.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, 
arkisto 270, tunnus 31.

huvila humlevik (Pauligin huvila)

huvila humlevik (Pauligin huvila) huvila Kinnekulle

huvilat Kinnekulle ja miramar

huvila Eriksberg (Bråvalla) huvila miramar

Huvila Miramarin 
puutarhasuunnitelma. 
Suunnitelma ei 
todennäköisesti ole toteutunut 
ainakaan kokonaisuudessaan.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, 
arkisto 270, tunnus 18.

Huvilatontin numero 56 A 
eli huvila Kinnekullen alueen 
kartta vastaa toteutunutta 
tilannetta alueella.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta,  
arkisto 270, tunnus 17.

Huvilatontin 56 B, Humlevik 
(nykyisin Pauligin huvila), 
rakennuslupapiirustus vuodelta 
1873. Puutarha toteutui 
erilaisena ja keilarata sekä 
pienempi asuinrakennus 
sijoitettiin muualle. Pisteviivalla 
alueella sijainneen  Öfra 
Hummelvikin pihajärjestelyjä.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta,  
arkisto 866, nro 1479.

Huvilatonttien 56 A ja B 
(Kinnekulle ja Miramar)
pihajärjestelyjä vuodelta 
1883. Huviloiden 
suunnittelijoiksi on merkitty 
Th. Höijer (vuonna 1878), 
K. Th. Nyberg (1890), 
W. Jakobsson (1893), 
G. Jakobsson (1896) ja 
A. Jakobsson (1897).
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, 
arkisto 866, nro 1478.

liiTe 8. humaliSTon huviloiDen 
suunniTeLmia
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Vuoden 1929 kaavamuutos.
HKSVA, 1087A.

liiTe 9. vuoDen 1929 
asemakaavamuuTos

Vuoden 1929 asemakaavamuutoksessa (kaa-
vanumero	 1087A)	 Mechelininkadun	 jatkeella	
saatiin suora yhteys Länsisatamasta pohjoiseen 
kohti Kalliota ja Pasilaa.
Puistoalueiden	 erottamista	 puollettiin	 mah-

dollisuudella yhdistää puistoalueet toisiinsa 
Mechelininkadun	 alittavalla	 ”käytävällä”.	 Kaa-
vamuutoksessa Kesäkadun varrella sijaitseva 
korttelin	 numero	 491	 läntiset	 osat	 liitettiin	Hu-
mallahdenpuistoon itäisten osien muodostaessa 
julkiseen rakentamiseen varatun tontin.284 Kaa-
vamuutos	 hyväksyttiin	 kaupunginvaltuustossa	
22.5.1929.285 Kaupunginvaltuusto oli toivonut 
Pauligin	 huvilan	 pohjoispuolelle	 katuyhteyttä,	
mutta	 tämä	 todettiin	 asemakaava-arkkitehdin	
kanssa käydyissä keskusteluissa haastavaksi 
kohdaksi	kadulle.	Brunila	oli	 todennut,	että	ka-
tulinjaa voi toki myöhemmän tarpeen tullessa 
harkita uudestaan ja tässä yhteydessä muokata 
julkisen	rakennuksen	tonttia	tai	jopa	poistaa	sen	
kokonaan asemakaavasta.286

Läntinen Rantatie on kaavamuutoksessa muo-
tokieleltään	kulmikas	ja	suora	verrattuna	Jungin	
vuonna 1916 linjaamaan rannan muotoja seuraa-
vaan	mutkittelevaa	rantatiehen.	Myös	täytettävät	
alueet	olivat	huomattavasti	laajemmat.	Ehdotuk-
sessa on Miramarin ja Pauligin huviloiden välil-
le	Läntisen	Rantatien	yhteyteen	esitetty	aukiota,	
josta puistokäytävät lähtevät kohti itää. Kyseistä 
aukiota	reitteineen	ei	koskaan	toteutettu.

284  KHKK 29:4–5.
285  Brunila, 1962, s. 53.
286  KVSTO 22.5.1929, 1 §.
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Topeliuksen puiston leimuistutuksien suunnitelma saattaa olla 
vuodelta 1936 tai 1937. On myös mahdollista, että kuvassa on 
esitetty kaksi eri suunnitelmaa. Ylävasemmalle on myös kirjattu 
ilmeisesti toteutuneet istutusmäärät, jotka vanhojen valokuvien 
perusteella voidaan kuitenkin kyseenalaistaa.
HKRA, PUO 065.

nimi suunnitelmassa  Tieteellinen nimi    kukinnon väri 
istutettu:     
cambell  80 kpl Phlox paniculata tai deccusata ’Elizabeth campbell’ vaaleanlohenpunainen, keskus vaaleampi
Graf Zeppelin 295 kpl Phlox paniculata ’Graf Zeppelin’   lumivalkoinen, silmä karmiininpunainen
hindenburg 350 kpl Phlox paniculata ’hindenburg’   iloisen karmiininpunainen, matalahko
smiles  440 kpl Phlox paniculata tai deccusata ’smiles’  ruusunpunainen, silmä karmiininpunainen
snowdrift  350 kpl Phlox ’snowdrift’  
     
Suunnitelmassa:     
Olympia   Phlox ’Olympia’  
chicago   Phlox ’chicago’
Florida   Phlox ’Florida’

Mia ruis   Phlox paniculata ’Mia ruys’   valkoinen
elisabeth cambell  Phlox paniculata tai deccusata ’Elizabeth campbell’ vaaleanlohenpunainen, keskus vaaleampi
snöwdrift   Phlox ’snowdrift’  
Smiles   Phlox paniculata tai deccusata ’smiles’  ruusunpunainen, silmä karmiininpunainen
Graf. Zeppelin  Phlox paniculata ’Graf Zeppelin’   lumivalkoinen, silmä karmiininpunainen
hindenburg  Phlox paniculata ’hindenburg’   iloisen karmiininpunainen, matalahko

lähteinä: Puutarha, 1938, Phlox deccusata (paniculata) ”syysleimukukka”; räty, 2012.

liiTe 10. TopeliukSen puiSTon 
LeimuisTuTukseT

Topeliuksen puiston perennatarhan istutus-
suunnitelmassa	näyttää	olevan	kaksi	 suunnitel-
maa	 päällekkäin.	 Vanhojen	 vuosina	 1936–1938	
otettujen	valokuvien	perusteella	voidaan	olettaa	
alkuperäisen istutussuunnitelman jääneen toteu-
tumatta.	 Samaan	 piirrokseen	 on	 sitten	 kuvattu	
uusi istutus kasvimäärineen.
Toteutumattomassa	 istutuksessa	 leimulajik-

keina mainitaan Phlox ’Olympia’,	 ’Chicago’	 ja	
’Florida’.	 Istutukset	 oli	 tarkoitus	 tehdä	 istutta-
malla ryhmiin Olympiaa ja Chicagoa vuorotel-
len. Perennatarhan pohjoisosan kolmeen kuk-
karyhmään	 oli	 varattu	 Floridaa.	 Perennatarhan	
tulppaani-istutukset	tosin	toteutettiin	tämän	pe-
riaatteen	mukaisesti.287

Myöhemmin istutukset suunniteltiin siten, 
että	 pohjoisreunan	 kolmessa	 ryhmässä	 on	 Ph-
lox	 ’Hindenburgia’	 ja	 eteläisimmässä,	 mäelle	
vievien	 portaiden	 päätteessä,	 P.	 ’Mia	 Ruysta’.	
Näiden välissä on kaksi ryhmää P. ’Elizabeth	
Campbellia’,	yksi	 ryhmä	P. ’Snowdriftia’,	kaksi	
ryhmää P.	’Smilesia’	ja	yksi	ryhmä	P. ’Graf	Zep-
peliniä’.	 Valokuvia	 ja	 kasvien	 kappalemääriä	
vertailu	 paljastaa	 kuitenkin,	 että	 P.	 ’Elizabeth	
Campbellia’	 on	 istutettu	vain	 80	 kpl,	mikä	 tus-
kin	 olisi	 riittänyt	 neljään	 kukkaryhmään.	 Kap-
palemäärälistasta	 lisäksi	puuttuu	P.	 ’Mia	Ryus’	
kokonaan, vaikka valokuvien perusteella pe-
rennatarha	 näyttää	 toteutuneen	 suunnitelman	
mukaisesti.

Istutussuunnitelman lajikkeiden kukintojen 
värit (valkoinen, lohenpunainen, karmiininpu-
nainen,	 ruusunpunainen)	 oli	 ilmeisesti	 valittu	
sointumaan Töölön kirkon julkisivun, havu-
puuistutusten	 ja	nurmikenttien	kanssa.	Samalla	
varmistettiin	 kuitenkin	 niiden	 näyttävyys,	 jota	
valkoisen ja punaisen kontrastit korostivat.
Vuoden	1938	keväänä	Topeliuksen	puistossa	

kukki	 yli	 4000	 kappaletta	 Darwin-tulppaaneja	
(Tulipa):	 karmiininpunaisia	 ’Bartigonia’,	 kullan-
keltaista	’Pekingiä’	ja	keltaista	’GelberPrinziä’.288 
Samana keväänä ilmestyi tuohtunut kirjoitus, 
jossa	 toruttiin	 tuntemattomaksi	 jäänyttä	 tekijää	
ilkivallasta Topeliuksen puistossa. Kukkais-
tutukset olivat saaneet kyytiä, kun jopa yli 200 
tulppaania	oli	revitty	juurineen	maasta	ja	heitetty	
pitkin	leikkikenttää	sekä	puiston	penkeille,	jotka	
oli	 kaadettu	 nurin.289 Tulppaani-istutukset Hel-
singin puistoista jäivät kuitenkin sotien vuoksi. 
Sipulikukkien sijaan puistojen kukkapenkeissä 
kukkivat lemmikit (Myosotis), orvokit (Viola) ja 
kaunokaiset (Bellis).290

287  Valokuvan mukaisesti. HKRA – RK.
288		Puutarha,	1938,	Pääkaupungin	keväinen	vihreys.
289		Puutarha,	1938,	Väärä	kehityssuunta	kauneuden	kaipuulla.
290  KHKK 43/II:235.
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Perennatarha kuvattuna Välskärinkadulta 10.8.1938 tai 1939. 
Leikkikenttää vasten on istutettu tummimmat leimut, valkeat 
on sijoitettu nurkkiin ja kaaren alkuun seka kärkeen. Muhkeat 
leimuistutukset näkyvät kadulle asti. Topeliuksen puiston 
perennatarha houkutteli taiteilijoita ikuistamaan loistonsa. 
HKRA – RK.

Vuonna 1938 otetun valokuvan alanurkassa näkyy perennapenkkien 
kukintojen värivaihtelu. Suurennos on epätarkka, mutta sävyerot 
ovat havaittavissa. HRKA – RK.

Topeliuksen puiston tulppaani-istutukset vuoden 1937 paikkeilla. Vuonna 1938 ilmestyneen 
Puutarha-lehden heinäkuun numerossa kerrotaan Topeliuksen puistossa keväällä kukkineen 
karmiininpunaisia ’Bartigonia’, kullankeltaista ’Pekingiä’ ja keltaista ’GelberPrinziä’.
HKRA – RK.
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Yllä Topeliuksen puiston pohjoisosan kukkaryhmät mittoineen 
30.9.1939. Kuvaan on kirjattu mittojen olevan epätarkkoja. 
HKRA, PUO 035.

Vasemmalla Topeliuksen puiston pohjoisosan kukkaryhmät 
mittoineen 3.2.1943.
HKRA, PUO 019.

liiTe 11. TopeliukSen puiSTon 
pohjoisosan isTuTukseT

Topeliuksen puiston pohjoisen osan istututusehdotus.
HKRA, PUO 909.

liiTe 12. TopeliukSen puiSTon pohjoiSoSan 
isTuTusehdoTus
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Kaavamuutoksessa (9133), joka vahvistettiin 6.8.1986, lohkaistiin 
Sibeliuksen puiston luoteiskulmasta tontti päiväkodille.
KMO – paikkatietopalvelu.

liiTe 13. vuoDen 1986 aSemakaavamuuToS

Toivo Kuulan puiston kaavoituksen (10704) yhteydessä 
vuonna 1999 osa Sibeliuksen puiston alueesta siirtyi kaavassa 
muodostetun uuden puistoalueen osaksi.
KMO – paikkatietopalvelu.

liiTe 14. vuoDen 1999 aSemakaavamuuToS

Jussi Luomasen tekemä istutussuunnitelma Yrjö 
Sormusen Heimoveteraanien muistomerkin ympäristöön 
Sibeliuksenkadun ja Välskärinkadun kulmauksessa. 
Suunnitelma on päivätty 29.9.2006.
HKRA.

liiTe 15. heimoveTeraanien 
muisTomerkki

Veistos on tehty punertavan ruskeasta polte-
tusta himmeästä graniitista. Monumentin ympä-
ristösuunnitelman teki maisema-arkkitehti Jussi 
Luomanen). Suunnitelmassa muistomerkille 
vie	 punertavasta	 kuusikulmaisesta	 graniittilaa-
tasta	 rakennettu	 polku.	 Muistomerkin	 taakse	
on	 esitetty	 istutettavaksi	 villaheisiä	 ja	 pensas-
hanhikkia. Monumentin eteläpuolelle ja lähei-
sen	 puistokäytävän	 pohjoispuolelle	 on	 esitetty	
sipulikukkaistutuksia.
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Topeliuksen puiston eteläisen leikkialueen 
uudet varusteet. Suunnitelman on tehnyt Ritva 
Keko 3.5.1999.
HKRA, VIO 4998 1.

Topeliuksen puiston eteläisen leikkialueen 
välineet vanhojen valokuvien pohjalta tulkittuna. 
Puistossa oli kolme puista hiekkalaatikkoa (HL) 
ja yksi keinu. Penkkien lisäksi kentän reunoilla 
oli kaksi roska-astiaa (RO) ja yksi puinen 
laatikko, jonka tarkoitus ei ole selvillä. Huomaa 
myös kentän pohjoispäässä ollut kaareva 
nurmikonraja.

liiTe 16. TopeliukSen puiSTon 
LeikkikenTän suunniTeLmia

Uusia leikkivälineitä on suunnitelmassa esitet-
ty	sijoitettavaksi	10	kappaletta	ja	lisäksi	on	han-
kittu	 kaksi	 pöytäpenkkiryhmää.	 Piirustuksesta	
voidaan nähdä myös muutamia leikkikentällä 
jo olleita leikkivälineitä ja kalusteita. Leikkiken-
tän eteläpäässä olleet kaksi pientä hiekkalaatik-
koa eivät suunnitelmassa enää näy, joten ne on 
todennäköisesti	 poistettu	 puistosta	 jo	 aiemmin.	
Alkuperäiseen	 leikkikenttään	 verrattuna	 on	
suunnitelmassa	esitetty	runsaasti	 leikkivälineitä	
ja	selkeästi	leikille	rajattu	alue.	Keskeisesti	istute-
tut puut rajaavat tilan kahteen osaan, leikkiin ja 
pelailuun. Käsitys leikkikentistä ja niiden varus-
telusta on puiston valmistumisen ja 1990-luvun 
suunnitelman	välillä	ehtinyt	muuttua	huimasti.

Ennen vuonna 1999 tehtyä suunnitelmaa oli 
puistossa jo joitain uusia välineitä. Tällaisia ovat 
kolme	 lähekkäin	 sijoitettua	 puutolppaa,	 kak-
si keinua, leikkivälinelaatikko, neljä penkkiä ja 
katos.

Alkujaan Topeliuksen puiston eteläisellä leik-
kikentällä oli kolme pientä hiekkalaatikkoa ja 
yksi	kolmipaikkainen	keinu.	Kenttää	 ei	 oltu	 ai-
dattu	 lainkaan	 ja	 penkkejä	 oli	 sijoitettu	 kentän	
laidoille.	 Leikkikenttä	 oli	 kuitenkin	 kaupunki-
laisten	keskuudessa	varsin	suosittu.

Topeliuksen puiston hiekkalaatikon periaatepiirustus. 
Hiekkalaatikon suunnitteli Harald Carstens. Piirustus on päivätty 
24.4.1970.
HKRA, PUO 858.
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liiTe 17. puiSTojen kaluSTeeT ja varuSTeeT vuonna 2012

Göteborg-penkki ja roska-astia

Välskärinkadun valaisinmalli

Uusi valaisinmalli, Victor

Poistetut valaisimet

Kirjaston betonikivetyt portaat ja kaide

Suihkukaivo

Töölön kirkolle johtavat luonnonkiviset portaat

City-WC ja nykyistä teknistä varustelua

Leikkikentän teräsverkkoaita köynnöksineen

Topeliuksen puisto

Penkit ja roska-astiat
Topeliuksen puistossa on ollut sen valmistumises-
ta lähtien runsaasti penkkejä. Puiston penkkimalli 
oli	koko	puiston	alueella	alkujaan	niin	sanottu	
kaivopuiston	puupenkki,	mutta	vaihtui	sittemmin	
vihreisiin Göteborg-mallisiin penkkeihin. Leikki-
kentällä on puiston muista penkeistä poikkeava 
malli. Myös roska-astioiden malli on vaihtunut. 
Alkujaan niitä oli puistossa vain kymmenkunta.

Valaisimet
Puisto ei alkujaan ollut valaistu eikä valaistuksen 
tarkkaa rakentamisaikaa tiedetä. Puistossa oli 
ennen valaisinten uusimista syksyllä 2012 noin 
1970-luvulta peräisin ollut valaistus. Käytäviä 
valaisivat	SLO	8480	-valaisimet	ja	eteläistä	leikki-
kenttää	Idman	Pilot	70149	-valaisimet.291 Puiston 
valaisimet	uusittiin	malliin	Victor.	Uusi	valistus-
suunnitelmaa ei sovellu ympäristön vaatimuksiin 
ja	osa	uusista	valaisimista	on	sijoitettu	ikävästi	
puiston näkymälinjoille.

Suoja-aidat ja kaiteet
Alkujaan Topeliuksen puiston nurmikkoalueita 
suojattiin	ajalle	tyypilliseen	tapaan	matalilla	ja	
siroilla metallitolppiin kiinnitetyillä teräsvaije-
riaidoilla.	Leikkikenttää	ei	oltu	aidattu	ollenkaan.	
Eteläisemmässä osassa puistoa on nykyään leik-
kikenttää	kiertävä	verkkoaita	verhottu	villiviini-
istutuksiin.	Leikkikenttä	aidattiin	todennäköisesti	
1970-luvulla. Töölön kirjaston edustan portaiden 
vierelle	on	kirjaston	rakentamisen	jälkeen	lisätty	
neliskulmaisesta metalliputkesta tehty kaide.

Leikkivälineet
Leikkivälineitä Topeliuksen puiston leikkipaikalla 
on runsaasti ja ne ovat keskenään eri-ikäisiä. Osa 
on	paikalle	suunniteltuja,	osa	katalogeista	valittu-
ja. Suuri osa nykyisistä leikkivälineistä ei sovellu 
puiston puutarhataiteellisiin arvoihin.

Veistokset
Kirjaston sisäänkäynnin edustalla on 
Lukusali-veistos.

Rakenteet
Töölön	kirjaston	ympäristöön	liittyy	useita	raken-
teita. Suuri osa sijaitsee kirjaston tontilla, kuten esi-
merkiksi	valkobetonilla	pinnoitettu	suihkukaivo,	
tukimuurit ja betonilaatoitetut portaat. Töölön 
kirkon mäelle johtavat luonnonkiviset portaat ovat 
huonossa kunnossa. Puistoalueelle on lisäksi sijoi-
tettu	muun	muassa	sähkökaappeja	ja	yleisö-WC.

291  Vilkas, 14.12.2012.
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Roska-astioita

Jätekatos

Pauligin huvilan valaisin

Minigolfradan valaisin

Lampi

Puro ja putous

Heimoveteraanien
muistomerkki

Huoltotunneli

Yleisö-WC

Huviloiden rakenteita
Ajoeste

Aitoja

Portti

Monumentin valaisimet
Katujen valaisimet

Puiston valaisin

Puiston penkkimallit
Kuva SM.

Penkit ja roska-astiat
Alkujaan Sibeliuksen puistossa oli käytössä koivunjalka-
penkit.	Nykyisin	on	käyttöön	otettu	myös	Göteborg-mallisia	
penkkejä. Puiston penkit ovat irtonaisia ja niitä siirrellään 
nurmikolla kulloinkin mieluisaan kohtaan.

Valaisimet
Sibeliuksen puisto ei alkujaan ollut valaistu, eikä valaisinten 
asentamisajankohta tai mallinimi selvinnyt. Pauligin huvilan 
pihapiirissä ja minigolfradalla on lisäksi oma valaisintyyppin-
sä. Katualueiden sekä Humallahden rannan kevyen liikenteen 
raitin valaisimet ovat myös omanlaisensa. Lisäksi Sibelius-
monumentin yhteydessä on kahden mallisia kohdevalaisimia. 
Sibelius-monumentti	valaistiin	jo	sen	rakentamisvuonna.	
Monumentin	valaistus	koettiin	tärkeäksi,	sillä	sitä	valaistiin	
aluksi	tilapäislaittein.292	Valaistusta	uudistettiin	2000-luvun	
alussa Hiltusen oikeudenhaltijan ja Kaupungin taidemuseon 
valvonnassa.293

Suoja-aidat
Sibeliuksen puiston länsiosan nurmikkoalueita ja lampea 
suojattiin	ajalle	tyypilliseen	tapaan	matalilla	ja	siroilla	metal-
litolppiin kiinnitetyillä teräsvaijeriaidoilla. Viimeisiä huono-
kuntoisia	suoja-aitoja	näkyy	vielä	1980-luvun	valokuvissa.	
Nykyään suoja-aitoja ei ole ja Merikannontien varressa on 
ajoesteiksi tuotu luonnonkivilohkareita. Sibeliuksen puiston 
leikkipaikkaa rajaa Helsingin leikkipaikoille tyypillinen tum-
manvihreä teräksinen Legi-aita. Päiväkodin aita on vaalea ja 
puurakenteinen,	mutta	puiston	puoleinen	osuus	on	teräsverk-
koaitaa. Minigolfradan aita on pääosin teräsverkkoa ja siinä 
on	vihreäksi	maalattu	portti.	Osin	aidassa	on	myös	puuraken-
teisia jaksoja.

Leikkivälineet
Sibeliuksen puiston leikkipaikan välineet ovat tyypillisiä kata-
logeista	valittuja	värikkäitä	leikkivälineitä.	Puistossa	on	myös	
kaksi frisbeegolf-koria.

Veistokset
Kalliolle	sijoitettu	Sibelius-monumentti	on	yksi	puiston	kes-
keisimmistä nähtävyyksistä. Puistossa sijaitsee myös Ilmatar 
ja sotka -veistos, jonka taustaistutukset ja ympäristö käytävi-
neen kaipaavat kunnostusta. Välskärin ja Sibeliuksenkadun 
kulmauksessa on Heimoveteraanien muistomerkki, joka on 
jäänyt	irralleen	muusta	puistosommitelmasta.	Presidentti	Koi-
viston muistomerkki vaatii erillisen kunnostussuunnitelman.

Rakenteet
Puistossa on huviloiden puutarhoista jääneitä rakenteita, 
kuten käytäviä, kivijalkoja, kivimuurien pohjia ja pensaista 
istutettuja	lehvämajoja.	Pauligin	huvilan	yhteydessä	on	myös	
sen	nykyiseen	toimintaan	liittyviä	jätekatoksia	ja	pyöräteli-
neitä.	Puistoon	on	rakennettu	tekolampi	puroineen.	Puron	
keskivaiheille	on	rakennettu	putous.	Puistossa	on	lisäksi	
sähkökaappeja, huoltotunnelin suuaukko sekä yleisö-WC. 
Sibelius-monumentin	pystyttämisen	yhteydessä	kalliota	muo-
kattiin	voimakkaasti.

292		KHKK	67/I:288.
293  Virtanen, 7.3.2013.

Sibeliuksen puisto
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liiTe 18. mechelininkaDun 
pyöräTieTuTkieLmia

Mechelininkadun uusien pyöräteiden vaiku-
tuksia	Sibeliuksen	puistoon	tutkittiin	luonnosten	
avulla.	Tässä	on	esitetty	kaksi	tutkielmaa,	 joista	
toisessa	jalkakäytävä	on	linjattu	puiston	puolelle	
ja	toisessa	puistoon	on	siirretty	yhdistetty	jalka-
käytävä ja pyörätie.

Maaston muokkauksilla ja pienellä kalli-
olouhinnalla jalkakäytävä olisi mahdollista siir-
tää puiston puolelle. Katutila kapenisi hieman 
vaikka	pyörätiet	lisättäisiin	sen	reunoille.	Koska	
maasto on mäkistä, eivät oikomiseen taipuvaiset 
jalankulkijat todennäköisesti suosisi puistoon 
ohjattua	 reittiä.	 Turistibussien	 pysähtymismah-
dollisuuksien vuoksi kadun länsireunalla on säi-
lytettävä	jalkakäytävä,	mikä	luo	päällekkäisyyk-
siä käytäväverkostoon.
Sekä	pyörätien	että	jalkakäytävän	siirtämisel-

lä puiston puolelle Mechelininkatu kapenisi vain 
yhden jalkakäytävän verran, sillä turistibussien 
pysähtymispaikalle on oltava kulkuyhteys ka-
dun	 reunassa.	Kevyenliikenteenreitti	 on	pyritty	
sovittamaan	 maastonmuotojen	 mukaan,	 niin	
että	reitti	olisi	mahdollisimman	 tasainen.	Pitkät	
suorat käytävät eivät kuitenkaan sovellu puiston 
luonteeseen,	joten	reitti	on	esitetty	kaartuilevana.	
Tämä ei kuitenkaan sovellu pyörätien pikaväylä-
mäiseen luonteeseen.

Tutkielma Mechelininkadun pyörätiestä 1:1500. 
Jalkakäytävät on siirrettty puiston puolelle. Yksisuuntaiset 
pyöräkaistat kulkevat Mechelininkadun reunoilla. 
Mechelininkadun poistetulle jalkakäytävälle vievät 
puistokäytävät on poistettu.

Tutkielma Mechelininkadun pyörätiestä 1:1500. 
Yhdistetty pyörä- ja kävelytie on tuotu osaksi puistoa. 
Kadun länsipuolella pyörätie laskeutuu pyöräkaistaksi. 
Mechelininkadun poistetulle jalkakäytävälle vievät 
puistokäytävät on poistettu.
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Ote kanavasuunnitelmasta Humallahden ja Töölönlahden välille 
vuodelta 1907.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 865, tunnus 8.

liiTe 19. ToTeuTumaTTomia 
suunniTeLmia

Kanavahanke

1800-	 ja	 1900-lukujen	 vaihteessa	 oli	 liki	 20	
vuoden ajan suunniteltu Töölön halkaisevaa 
kanavaa, joka parantaisi Töölönlahden veden 
vaihtumista ja loisi samalla yhteyden koillisten 
ja läntisten vesialueiden välille. Kanavaa suun-
niteltiin aluksi Etu-Töölöön nykyisten Hesperian 
esplanadin	kohdalle,	mutta	vuonna	1906	esitet-
tiin	 myös	 kanavan	 sijoittamista	 pohjoisemmas	
Taka-Töölön alueelle Töölön sokeritehtaan eli 
nykyisen kansallisoopperan kohdille. Hanke 
kuitenkin kariutui useiden siltojen tarpeeseen 
sekä	niiden	aiheuttamaan	haittaan	vesi-	 ja	maa-
liikenteelle. Myös veden laadun parantumisesta 
ei ollut takeita, joten hyödyt olisivat jääneet vain 
kaupunkikuvallisiksi. Hankkeen eräänlaisena 
tuloksena	 päädyttiin	 rakentamaan	 Hesperian	
esplanadina	tunnettu	puistokatu.294

294  Wirilander et al.,	1983,	ss.	15–16.

Oikealla sivun reunassa Seurasaaren ja Lapinniemen välinen 
ranta-alue. Elis Kaalamon laatima järjestelyehdotus Töölön 
länsirannan puistoalueeksi vuodelta 1927.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 865, tunnus 33.

Asemakaavan järjestelyehdotus vuodelta 1928

Keskuspuiston	 supistamisten	 myötä	 alettiin	
suunnitella	 korvaavaa	 puistovyöhykettä	 Hel-
singin länsirannalle. Laajan puiston keskeisiksi 
osiksi	 hahmottuvat	 Hesperian	 esplanadin	 Tai-
vallahden puoleinen pääty, joka on käsitelty 
suunnitelmassa arkkitehtonista muodonantoa 
ja	 suureellista	mittakaavaa	hyödyntäen.	Toinen	
painopiste	 sijoittuu	Humallahden	 venesataman	
paikkeille, missä pääpuistokäytävät polveilevat 
osin maastonmuotojen mukaan. Hautausmaan 
aluetta	 lukuun	 ottamatta	 tällä	 kohdin	 on	myös	
puiston laajin yhtenäinen viheralue, jonka tosin 
Mechelininkatu halkaisee. Piirroksista sekä 1929 
tehdyn asemakaavamuutoksen perusteluista295 
käy	 ilmi,	 että	 keskeinen	 puistokäytävä	 alittaa	
Mechelininkadun nykyisen Sibeliuksen puiston 
keskiosassa. Suunnitelmissa esitetään nykyisiä 
runsaammat katupuuistutukset paikoitellen ka-
dun ja toisinaan puiston puolella. Kadun molem-
min puolin on puurivit Humaliston-, Välskärin-, 
Mechelinin-, Sibeliuksen- ja Kesäkadun sekä ny-
kyisen Merikannontien varrella. Rajasaaren- ja 
Topeliuksenkadun	 varsilla	 puurivi	 on	 esitetty	
vain puiston puolella.

Ehdotuksessa Sibeliuksenkadun länsipääs-
sä	 sijaitsevan	 aukion	 länsireunalle	 on	 sijoitettu	
julkinen	 rakennus,	 johon	esitettiin	myöhemmin	
sijoitettavaksi	esimerkiksi	tennishallia.296 Raken-

295  KHKK 29:4–5.
296		HBL	10.5.1938,	Västparkesprojektet	tar	slutlig	form.

nuksen	tontti	käsittää	nykyisen	Pauligin	huvilan	
rakennetun alueen. Rakennuksen paikka kaavoi-
tettiin,	mutta	poistettiin	 asemakaavasta	vuonna	
1986.	Myös	Topeliuksen	puiston	pohjoispäähän	
esitettiin	julkista	rakennusta.

Jungin vuoden 1916 kaavamuutoksessa pois-
tettu	julkisen	rakennuksen	paikka	palautettiin	ja	
rakennettiinkin,	 kun	 Töölön	 kirjasto	 valmistui	
vuonna	1970.	Välskärinkadun	linja	on	suoristettu	
Topeliuksenkadun suuntaiseksi ja näissä ehdo-
tuksissa esiintyy ensi kertaa Topeliuksen puiston 
suorakulmaiset viheralueet käytävineen. Niiden 
koko ja sijainti eivät kuitenkaan täysin vastaa 
vuonna 1934 tehtyä varsinaista puistosuunnitel-
maa, jossa maastonmuodot ovat selvästi vaikut-
taneet suunnitelmaan tehtyihin muutoksiin.
Humallahden	rantaan	on	esitetty	eräänlainen	

rantabulevardi – Läntinen Rantatie – ja suuri ve-
nesatama.	Ranta-alue	on	täyttöineen	suunniteltu	
selvästi rakennetuksi rannaksi. Asemakaavan 
muutosehdotukseen	 on	myöhemmin	 lisätty	 Si-
beliuksen puiston itäiseen osaan Kinnekullen 
huvilan paikalle aukiomainen tila ja sille johtavat 
kolme puistokäytävää. Aukion erikoisesta muo-
dosta päätellen on kyseessä olevaan tilanteeseen 
pohjautuva aukiosuunnitelma. Aukio ei kuiten-
kaan päätynyt seuraavana vuonna tehtyyn kaa-
vamuutokseen asti.

Oikealla asemakaavan järjestelyehdotus koskien Turuntien 
länsipuoleista Töölön aluetta Helsingin kaupungissa vuodelta 
1928.
HKSVA, 979.
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Yllä ilmeisesti 1920-luvun viimeisiltä vuosilta oleva mittaus 
Humallahden rannoilta. Kartan selityksissä lukee seuraavasti: 
”Punaiset käyrät esittävät 1 metrin korkeuseroja. Ruskeat 
(sepia) käyrät esittävät vanhoja 0,5 metrille sattuvia käyriä.”
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 270, tunnus 2.

Vasemmalla kartassa näkyvät tulevat muutokset, kun teitä 
on alettu tasoittaa ja osa alueesta on avattu yleisölle.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 270, tunnus 18.

Kartta Humallahden rannalle suunnitellusta puistoalueesta. 
Puistoalue on merkitty karttaan vihreällä viivoituksella. 
Karttaan on vihreällä viivoituksella merkitty tulevan puiston alue. 
Puisto ulottuu Topeliuksenkadulta Humallahteen. Pohjoisessa 
se rajautuu Rajasaarentiehen ja etelässä Kivelän sairaalan 
ja huvila Humlevikin eli Pauligin huvilan pohjoispuolelle. 
Nykyinen Sibeliuksenkatu ulottuu katuna Mannerheimintieltä 
Topeliuksenkatuun asti ja jatkuu mutkittelevana tienä Kivelän 
sairaalalle ja kapeampana Pauligin huvilalle. Sibeliuksenkadun 
jatkaminen, Mechelininkadun ja Kesäkadun rakentaminen sekä 
Merikannontie tulivat jatkossa muodostamaan Sibeliuksen 
puistolle selkeät rajat. Karttaa on työstetty arkiston tietojen 
mukaan vuosina 1932 ja 1939.
HKA, Sinetti-arkistotietokanta, arkisto 270, tunnus 17.

humallahden rantaseutu
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Oikealla suunnitelma Länsipuistosta.
HBL 10.5.1938, Västparksprojektet tar slutlig form.

Oikealla sivun reunassa suunnitelma Länsipuistosta. Kuvaan on 
merkitty suunniteltujen tenniskenttein paikat. Katkoviivalla on 
korostettu suunniteltu katulinjaus.
HBL 10.5.1938, Västparksprojektet tar slutlig form.

Länsipuisto – Västparken

Vuonna	 1938	 Hufvudstadsbladetissa	 julkais-
tussa Läntisen rantapuiston suunnitelmassa Län-
tisen Rantatien eli Merikannontien läheisyyteen 
suunniteltiin	 muutamia	 tenniskenttiä,	 joiden	
tarpeellisuuden	 kyseisen	 artikkelin	 kirjoittaja	
kyseenalaisti.297	Näitä	tenniskenttiä	ei	sittemmin	
toteutettukaan.

297		HBL	10.5.1938,	Västparkesprojektet	tar	slutlig	form.

Topeliuksen puiston pohjoisosan istutukset 
1991

Topeliuksen puiston pohjoisen leikkikentän 
istutuksista tehtiin rakennusviraston puisto-
osastolla perusparannussuunnitelma vuonna 
1991. Suunnitelman teki Lars Liljefors ja se on 
päivätty	6.3.1991.	Suunnitelmasta	on	mikrofilmi	
rakennusviraston arkistossa.

Leikkikentän eteläpäähän suunniteltiin uusi 
istutusalue,	 joka	 tyyliltään	 muistuttaa	 pohjois-
osan	neliskulmaista	istutusaluetta.	Istutusalueet	
on	 rajattu	 harmain	 graniittireunakivin	 ja	 nur-
mialuetta	 reunustavat	 jaloruusuistutukset.	 Uu-
den	 istutusalueen	 läpi	 on	 merkitty	 kulkemaan	
keltaisella	 kartanokiveyksellä	 päällystetty	 reitti.	
Reitin	 keskikohtaan	 on	 levennetty	 pieni	 aukea,	
jonka	 nurkkiin	 on	 ehdotettu	 istutettavaksi	 lei-
katut hopeapajut, Salix alba	 ’Sericea’.	 Kyseisen	
puulajin	 nimi	 on	 sittemmin	 muuttunut	 hopea-
salavaksi (Salix alba var. sericea	 ’Sibirica’).	 Tätä	
suunnitelmaa	 ei	 kuitenkaan	 koskaan	 toteutettu	
eikä syytä ole tässä yhteydessä saatu selville.

Lars Liljeforsin suunnitelma Topeliuksen puiston keskiosan 
istutuksista 6.3.1991. Suunnitelma ei toteutunut.

HKRA, VIO 4094.
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sibelius-monumentin ympäristö 1998

Sibelius-monumentti	osoittautui	yhdeksi	Hel-
singin	merkittävistä	nähtävyyksistä.	Sibeliuksen	
puistoa	ei	oltu	suunniteltu	vastaanottamaan	bus-
silasteittain	 saapuvia	monumentin	 ja	 säveltäjän	
ihailijoita, mikä näkyi pian myös puiston kun-
nossa.	Asiaan	pyrittiin	saamaan	ratkaisu	raken-
nusviraston	vuonna	1998	teettämällä	kunnostus-
suunnitelmalla. Osaksi Ramboll Oy:tä 1.4.2004 
liitetyn	Viatek	Oy:n	tekemästä	23.12.1998	päivä-
tystä	 suunnitelmasta	 on	 nähtävillä	 mikrofilmi	
rakennusviraston arkistossa. 
Lähtökohdaksi	suunnitelmassa	on	otettu,	että	

suuri osa busseista tuo matkustajansa katso-
maan	 monumenttia	 Merikannontien	 puolelta.	
Suunnitelmassa	 on	kulkua	yritetty	ohjata	 ja	 ra-
joittaa	muun	muassa	Mechelininkadun	ja	puisto-
käytävien	varteen	rakennettavilla	40	senttimetriä	
korkeilla	 graniittikivireunuksilla.	 Lisäksi	 ehdo-
tetaan puisia suoja-aitoja ja kivipenkkien sijoit-
tamista vaikeasti ratkaistaviin oikomiskohtiin. 
Kivipenkin mallista oli monumentin suunnitel-
lut	Eila	Hiltunen	tehnyt	17.8.1998	suunnitelman,	
joka myös on nähtävillä rakennusviraston arkis-
tossa.	 Suunnitelmassa	 on	 lisäksi	 esitetty	 ratkai-
sua Sibeliuksen puiston tekolammelta lähtevän 
puron tulvaongelmien ratkaisemiseksi. Pieni sil-
ta ja kosteikkoalue istutuksineen ovat keskeisin 
osa ratkaisua.
Suunnitelmaa	ei	 kuitenkaan	 toteutettu	 ja	on-

gelmakohdat	 jäivät	 ratkaisematta.	 Kaupunki-
mittausosaston	 ortokuvista	 päätellen	 Sibelius-
monumentin	 aiheuttama	 kulutus	 puistoon	 on	
kasvanut	huomattavasti	vuosien	2001	ja	2005	vä-
lillä, eivätkä Viatek Oy:n tekemän suunnitelman 
ratkaisut	kulutuksen	hillitsemiseksi	 olisi	 välttä-
mättä	riittäneet.

Sibelius-monumentin ympäristön kunnostussuunnitelma tehtiin Viatek Oy:ssä ja on päivätty 23.12.1998. Suunnitelman 
yhteydessä tehtiin myös pohjatutkimus, sadevesiviemärisuunnitelma, siltasuunnitelma, istutus- ja kiveysdetaljisuunnitelmia 
sekä suunnitelma puisista ajonestopollareista. Suunnitelmia ei koskaan toteutettu. HKRA, VIO 4926 1.

Sibelius-monumentin ympäristön kunnostussuunnitelmaan liittyi myös leikkauspiirustus, 
jossa esitetään muun muassa kosteikon ja kivikkouoman periaatteet.
HKRA, VIO 4926 2.

Vasemmalla Eila Hiltusen suunnitelma Sibelius-monumentin ympäristöön soveltuvasta 
kivipenkistä, ”malli Hiltunen”. Suunnitelma on tehty Viatek Oy:n tekemän Sibelius-monumentin 
ympäristösuunnitelman yhteydessä. Luonnosmainen suunnitelma on päivätty 17.8.1998.
HKRA, VIO 4926  10.
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Sibeliuksen puiston pohjoisosaan Rajasaarentien varteen 
suunnitellun hiekkasiilon täyttökannen maisemointisuunnitelma. 
Suunnitelman on tehnyt Eva-Lisa Telén 9.4.1996. Piirroksessa on 
esitetty myös puiden suojausohjeet ja arvolaskennat.
HKRA, PUO 4653 1b.

Ola Mannströmin tekemä Topeliuksen puiston eteläosan 
perennatarhan toteutumaton suunnitelma.
HKRA – RK, PUO 15.

sibeliuksen puiston hiekkasiilo 1996

Sibeliuksen puiston läntisen osan pohjoispää-
hän	tehtiin	vuonna	1996	Eva-Lisa	Telénin	toimes-
ta	 hiekkasiilon	 täyttökannen	 maisemointisuun-
nitelma. Mechelininkadulta kohti Sibeliuksen 
puiston	leikkikenttää	kulkeneen	puistokäytävän	
pohjoispuolelle koivikon reunaan oli suunniteltu 
hiekkasiiloa, joka ei kuitenkaan toteutunut. Sii-
lolle	olisi	tultu	pitkin	Rajasaarentieltä	lähtenyttä	
puistokäytävää, jota olisi tarpeen mukaan leven-
netty.	Siiloa	olisivat	rajanneet	leikatut	kuusiaidat	
(Picea)	 ja	 sen	 kanteen	 olisi	maalattu	 shakkiruu-
dukko.	 Suunnitelmaan	on	merkitty	Rajasaaren-
tiehen rajautuvan suunnitellun siilon läheisen 
koivikkoistutuksen tilanne vuonna 1996.
Suunnitelmasta	on	mikrofilmi	rakennusviras-

ton	arkistossa.	Suunnitelma	on	päivätty	9.4.1996	
ja viimeinen muutos siihen on tehty 16.10.1996.
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