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§ 217
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta Sibe-
liuspuiston WC:stä

HEL 2017-010604 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmal-
min ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017–2026. Sibeliuksen 
puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kii-
reellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Alue-
suunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää 
tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa. 

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa 
alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston pe-
ruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on 
taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Ra-
hoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu 
myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaa-
van Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen 
arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Sibe-
liuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolis-
taminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. 
Kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden käy-
mälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän tarkan sijaintipaikan et-
sintä on aloitettu. Vuoden 2018 aikana puistoon voidaan toteuttaa aina-
kin uuden käymälän edellyttämä kunnallistekniikka. 

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdolli-
suuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuisto-
myymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on 
vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvila-
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus 
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mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maanta-
sokerrokseen.

Tutkitaan mahdollisuutta saada alueelle kahvila esimerkiksi jompaan 
kumpaan alueella olevista vanhoista huviloista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kohtaan kuusi lisäys: Tutkitaan mahdollisuutta saada 
alueelle kahvila esimerkiksi jompaan kumpaan alueella olevista van-
hoista huviloista.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Sibeliuksen puiston korjaus- ja kehittämistarpeet todetaan Kampinmal-
min ja Töölön aluesuunnitelmassa vuosille 2017–2026. Sibeliuksen 
puisto tulee suunnitella ja järjestää uudelleen. Kunnostustarpeen kii-
reellisyyttä korostaa puiston asema suosittuna matkailukohteena. Alue-
suunnitelmassa linjataan, että Sibeliuksen puistossa halutaan kehittää 
tapahtumakäyttöä, erityisesti pienimuotoista konserttitoimintaa. 

Aluesuunnitelman yhteydessä puistoon laadittiin hankeohjelma, jossa 
alustava kustannusarvio on 530 000 euroa. Tällä hetkellä puiston pe-
ruskorjaus on ohjelmoitu investointiohjelmassa vuodelle 2019. Sille on 
taloussuunnitelmaehdotuksessa varattu alustavasti 500 000 euroa. Ra-
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hoituksesta ei vielä ole varmuutta. Kunnostuksessa on varauduttu 
myös pienimuotoiseen esiintymislavaan.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja Helsingin uuden yleiskaa-
van Kulttuuriympäristöt-teemakartassa Sibeliuksen puisto on merkitty 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäväksi kohteeksi. Puistoa tulee kehittää siten, että alueen 
arvot ja ominaisuudet säilyvät. Suunnittelun pohjaksi on laadittu Sibe-
liuksen ja Topeliuksen puistojen puistohistoriaselvitys.

Puistossa on yksi City-käymälä. Puiston tapahtumakäytön monipuolis-
taminen edellyttäisi toisenkin City-käymälän sijoittamisen puistoon. 
Kaupunkiympäristön toimiala edistää Sibeliuksen puiston uuden käy-
mälän suunnittelua ja rakentamista. Käymälän tarkan sijaintipaikan et-
sintä on aloitettu. Vuoden 2018 aikana puistoon voidaan toteuttaa aina-
kin uuden käymälän edellyttämä kunnallistekniikka. 

Asemakaavoituksen yhteydessä on ollut tavoitteena tutkia mahdolli-
suuksia sijoittaa puistoa tukevia palveluja, kuten kahvila, matkamuisto-
myymälä ja käymälä, puistoa ympäröiviin rakennuksiin. Parhaillaan on 
vireillä Rajasaarentie 6:n asemakaavan muutos, jossa suojellun huvila-
rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä on tarkoitus 
mahdollistaa kahvilan tai ravintolan sijoittuminen rakennuksen maanta-
sokerrokseen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 15 muuta valtuutettua ovat teh-
neet 27.9.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Matkailu on Helsingille tärkeä elinkeino, mutta meillä on vähän veto-
voimaisia kohteita vierailla. Yksi suosituimmista nähtävyyksistä on Si-
belius-monumentti, jossa parhaimpina päivinä käy 10 bussilastillista 
matkailijoita. Sibeliuspuiston hoitoon ja peruspalveluihin pitäisi siis kiin-
nittää huomiota. WC-palvelut ovat riittämättömät ja puiston yleisilme 
kuivine lammikoineen vaatisi pikaista kohennusta. Monumentin ympä-
ristöä pitäisi muutenkin kehittää. 

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupunkiympäristön toimiala kohdentaa uudelleen puhtaanapitoon ja 
saniteettitiloihin varattuja määrärahoja, jotta Sibeliuspuiston matkailija-
palveluja kyetään kohdentamaan huomattavasti nopeammalla aikatau-
lulla.

Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.5.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


