
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (2)
Kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöyksikkö

27.6.2016
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
kaupunginmuseo@hel.fi http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu-

seo
+358 9 310 36664 FI02012566

Helsingin kaupunginmuseon lausunto Rosina Heikelin puiston osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 31.5.2016

Asemakaavan muutos koskee Tukholmankadun ja Haartmaninkadun 
kulmassa olevaa kolmiomaista Rosina Heikelin puistoa ja sitä reunus-
tavia katualueita. Tavoitteena on mahdollistaa raitiovaunulinja 7 pääte-
pysäkin rakentaminen puiston kaakkoisreunalle. Linja tulee Tukholman-
katua pitkin Pasilan suunnasta ja kääntyy päätepysäkille Haartmanin-
kadun kautta. Huonokuntoinen puisto kunnostetaan raitiotien ja kadun-
rakentamisen yhteydessä. Puiston pinta-ala pienenee jonkin verran uu-
sien liikennejärjestelyiden takia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2010) suunnittelualue on puistoa 
(VP) ja katualuetta. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi asumisen ja toimitilojen alueeksi sekä kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alu-
eeksi. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) alue on mer-
kitty kantakaupungiksi. Tukholmankatu on merkitty pääkaduksi. Sille on 
myös osoitettu pikaraitiotievaraus. Topeliuksenkadun puolella on raide-
liikenteen runkoyhteysmerkintä. Suunnittelualue on osa Meilahden sai-
raala-alueen valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympä-
ristöä (RKY 2009).

Rosina Heikelin puisto on kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin aikana 
1950-luvulla perustettu kaupunkipuisto. Puisto on Tukholmankadun ja-
kaman kaksiosaisen Tukholmanpuiston eteläinen kolmiomainen osa, 
joka nimettiin uudestaan vuonna 2010 Suomen ensimmäisen naislää-
käri Rosina Heikelin mukaan. Puisto oli rakentamiseen saakka mänty-
metsää. Schalin jätti puistosuunnitelmassa puistoon muutamia mäntyjä 
ja täydensi sommitelmaa kukkivilla puilla ja pensailla. Puiston ilmeelle 
oli ominaista myös avokalliot. Puiston reunoja on muutettu vuosien 
saatossa rakennuskäyttöön ja sen pinta-ala on pienentynyt alkuperäi-
sestä. Puisto on tällä hetkellä huonossa kunnossa: läpikulkuliikenne ja 
viereisen tontin rakennustyömaa ovat kuluttaneet pintoja. Huonosta 
kunnosta huolimatta puistossa on komeiden mäntyjen lisäksi säilynyt 
muutamia arvokkaita kasvilajeja. Puisto kunnostetaan kadun rakenta-
misen yhteydessä. Kaavaluonnoksen yhteydessä on laadittu puisto-
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suunnitelma (päivätty 16.5.2016). Lisäksi rakennusvirasto on inventoi-
nut puiston kasvillisuuden. Schalinin suunnitelma ei ole ilmeisesti toteu-
tunut kokonaisuudessaan, ja siitä on nykyään jäljellä vain muutamia 
kasveja. 

Kaupunginmuseo katsoo, että asemakaavaluonnoksessa on otettu 
huomioon puiston arvo sekä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön osana että yksittäisenä 1950-luvulla valmistuneena 
puistona. Vaikka puisto tulee hieman pienenemään kaavamuutoksen 
seurauksena, on sen ominaispiirteiden säilyttämiseen ja vahvistami-
seen kiinnitetty riittävästi huomiota eikä museolla ole asemakaavan 
muutosluonnoksesta huomautettavaa.
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