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VUOROVAIKUTUSMUISTIO Ma403-35

Sibeliuksenpuisto
Suunnittelualueena oleva Sibeliuksenpuisto on Kesäkadun, Merikannontien, Rajasaarentien,
Välskärinkadun ja Sibeliuksenkadun rajaama puistoalue, jonka halki kulkee Mechelininkatu.
Puistoalue sijoittuu Taka-Töölön kaupunginosaan ja sen ympärillä on asuinkerrostaloja, Kivelän
sairaala sekä puistoalueita, Topeliuksenpuisto ja mereen rajoittuva rantaraitti. Puistossa
sijaitsee Pauligin huvila ja puiston kulmassa, erillisellä tontilla Villa Bråvalla. Suunnittelu
perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin.

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6058/1–2 (esillä 17.11.–27.11.2019)

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa,
(Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki) ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 17.11.–27.11.2019 välisenä
aikana.

Suunnitelmaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin osana Uutta kantakaupunkia -
tapahtumaa tiistaina 19.11.2019 klo 15–19 keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuudessa oli paikalla
Helsingin kaupungin edustajia kaupunkiympäristön toimialalta (aluesuunnittelija,
projektinjohtaja, asemakaavoittaja) sekä suunnittelukonsultin edustajat.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta ja asukastilaisuudesta lähetettiin puistoon
rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistykselle.

Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnoksiin pyydettiin toimittamaan 27.11.2019 mennessä.
Suullista palautetta saatiin yleisötilaisuudessa runsaasti. Kaupunkiympäristön toimialan arvion
mukaan tilaisuudessa kävi noin 700 henkeä. Sibeliuksenpuiston suunnitelmaluonnokseen kävi
tutustumassa useita kymmeniä henkilöitä.

Sähköpostitse saatiin kuusi palautetta yksittäisiltä henkilöiltä. Kaksi palautteenantajaa edusti
Töölön kaupunkiviljelijöitä.
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Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Yleisötilaisuudessa saatu suullinen palaute

Yleisesti puiston kunnostamista pidettiin hyvänä. Erityistä kiitosta saivat vesiaiheen
kunnostaminen ja toisen lammen rakentaminen, avokallioiden ja näköalapaikkojen esiinotto,
uusi kuntoilupaikka sekä Sibelius-monumentin ympäristön kulun ohjaaminen. Eniten kritiikkiä
annettiin Mechelininkadun ja Merikannontien turistibussien pysäköinnistä, jonka osalta palaute
ohjattiin liikennesuunnitteluun. Puistosuunnitelma ei koske liikennettä tai katualueita.

Yleinen palaute:

- Hyvältä näyttää!
- Perennat lammen ympärillä kiva juttu. Perennoja saisi olla enemmänkin.
- Vesiaiheen kunnostusta pidettiin ihanana.
- Mechelininkadun ja Merikannontien turistibussit ovat häiriö alueen asukkaille. (liikennesuun.)
- Sisääntuloaukio havainnekuvassa on liian autio.
- Merikannontien poistetut suojatiet tulisi saada takaisin. (liikennesuun.)
- Hienoa, että kuntoilupaikka soveltuu myös ns. senioriväestölle.
- Hienoa, jos saadaan musiikkiesityksille paikka.
- Nykyinen aukio Sibelius-monumentin edustalla on ”tyhjä kenttä”. Kokoa harkittava.
- Hieno suunnitelma.
- Kallioiden esiinotto on hyvä.
- Tosi kiva, että näköalapaikat otetaan esiin.
- Kulunohjaus monumentin ympärillä on hyvä.
- Tarvitaan paljon roskiksia!

Palaute:

Yleisö-wc:itä tulisi olla enemmän.

Vastaus:

Puistoon on vastikään lisätty kaksi uutta yleisö-wc:tä Rajasaarentien ja Mechelininkadun
kulmaan, minkä lisäksi Merikannontien reunassa sijaitsevaa city-wc:tä on laajennettu siten, että
siinä on nyt yhteensä 5 vessaa. Suunnitteilla ei ole lisätä tätä vessamäärää uusilla city-wc:illä.
Nykyinen määrä on Helsingin suurin. Mikäli Pauligin huvilaan tai Villa Bråvallaan tulisi kahvila tai
muu palvelu, voisivat niiden vessat palvella myös puiston käyttäjiä.

Palaute:

Työmaa-aikataulu tulee sovittaa yhteen turismin kanssa.

Vastaus:

Puisto toteutetaan todennäköisesti vaiheittain ja sillä pyritään, että Sibelius-monumentin
ympäristön työt saataisiin toteutettua vilkkaimman turistisesongin ulkopuolella.



HELSINGIN KAUPUNKI 3 / 6
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Postiosoite: PL 2100, 00100 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki +358 9 310 1691

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6

Palaute:

Bussit Merikannontiellä sulkevat näkymät puistosta ja monumentilta merelle.

Vastaus:

Puistoa ympäröivien katujen tai niiden liikennesuunnitteluun ei voida vaikuttaa
puistosuunnittelussa. Nykyistä sulkevaa kasvillisuutta Sibelius-monumentin ympäristössä
vähennetään merinäkymän avaamiseksi.

Palaute:

Onko vaarana, että sisääntuloaukioista tulee parkkipaikkoja?

Vastaus:
Sisääntuloaukiot sijoittuvat jalkakäytävien ”sisäpuolelle”. Jalkakäytävän ja kadun välillä on
korkea reunakivi, jonka ylitys ei ole vaivatonta tai mielekästä. Nykyäänkään bussit eivät pysäköi
jalkakäytävälle / puiston puolelle vaan pysyvät kadulla, joten riski vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Palaute:

Kuntoilupaikalle tulee valita välineitä ”kunnon treeniin”, uudenlaisia kuntoiluvälineitä, jollaisia ei
ole vielä Suomessa. Kuntoiluvälineiksi tulisi rohkeasti valita sellaisia välineitä, joissa on liikkuvia
osia. Esimerkiksi Talissa on hyvät laitteet. (2 palautetta)

Vastaus:

Sibeliuksenpuiston kuntoilupaikalle on tarkoitus valita välineitä, jotka soveltuisivat
mahdollisimman hyvin kaikenikäisille ja -kuntoisille treenaajille. Tarkemmin välineet valitaan
jatkosuunnittelussa. Välineiden valinnassa kiinnitetään huomiota kestävyyteen,
helppokäyttöisyyteen sekä turvallisuuteen.

Palaute:

Mauno Koiviston visakoivikon harvennus lisää liikenteen melun kantautumista viereisiin
asuinrakennuksiin.

Vastaus:

Visakoivikko on nykyisellään huonokuntoinen liian tiheän istutusvälin vuoksi. Koivikon
harvennus antaa jäljelle jääville puille enemmän kasvutilaa ja latvukset levenevät saadessaan
tilaa. Lopputuloksena koivikon vihermassa pysyy nykyisellä tasolla tai kasvaa, eli melunielu
pysyy samana.
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Palaute:

Pöytä-penkki-ryhmiä voisi sijoittaa näköalapaikoille.

Vastaus:

Pöytä-penkki-ryhmien sijoittelua tarkistetaan jatkosuunnittelussa. Näköalapaikat ovat kuitenkin
historiallinen elementti puistossa, joissa pyritään säilyttämään alkuperäinen henki. Tarkoitus on
käyttää historiallista penkkimallia.

Palaute:

Koira-aitauksessa tulee ehdottomasti olla penkkejä, mieluiten myös pöytiä.

Vastaus:

Koira-aitaus varustetaan penkein Helsingin kaupungin koirapuistolinjauksen mukaisesti.
Kohteessa voidaan käyttää myös pöytä-penkki-ryhmiä penkkien sijaan.
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Kirjallinen palaute

Palaute:

Aitoja ei toivota.

Vastaus:

Puiston koirapuisto ja leikkipaikka on aidattava kaupungin linjausten mukaisesti. Sibelius-
monumentin ympäristössä matalien suoja-aitojen tarkoitus on ohjata suurten turistimassojen
kulkua ja pitää puiston muut osat paremmassa kunnossa. Matalat suoja-aidat ovat tyypillinen
tapa rajata nurmialueita historiallisissa puistossa, vrt. esim. Esplanadi.

Palaute:

Toivottavasti kaikki saadaan toteutettua laadukkaasti.

Vastaus:

Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään kaupunkikuvallisesti korkeaan laatutasoon.

Palaute:

Kesäkadulta Pauligin huvilalle muodostunut polku kallion ja visakoivikon välissä tulisi perustaa
käytäväksi.

Vastaus:

Polku on muodostunut kallioiselle alueelle, johon ei ole mahdollista perustaa käytävää.
Kulmauksen yhteyksiä kuitenkin tarkastellaan ja uusi käytävä Kesäkadulta Pauligin huvilan
suuntaan lisätään suunnitelmaan.

Palaute:

Suunnitelmassa ei ole riittävällä tavalla huomioitu luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja
edistämistä.

Vastaus:

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on toiminut yhtenä suunnittelun lähtökohtana.
Suunnitelmassa on mm. säilytetty laajoja niittyalueita, joita voidaan pitää poikkeuksellisina
kantakaupungin puistoissa. Niityille sekä joillekin toiminnallisille alueille on esitetty alueita, joille
voidaan sijoittaa maapuita lahopuutarhoiksi. Puistosta on myös laadittu kattava
kasvillisuusinventointi, jonka havaintoja on hyödynnetty suunnitelman laatimisessa.
Kasvillisuuden poistoilla on pyritty avaamaan tärkeitä näkymiä sekä parantamaan jäljelle jäävän
puuston kasvuolosuhteita. Luontoarvojen lisäksi Sibeliuksenpuisto on tärkeä virkistyspuisto
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alueen asukkaille sekä merkittävä turistikohde. Erilaiset lähtökohdat on pyritty ottamaan
huomioon ja yhteensovittamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Palaute:

Valaisussa tulisi käyttää lämpimiä sävyjä ja himmeää valoa.

Vastaus:

Valaistusta ei ole vielä suunniteltu tälle tasolle, mutta jatkosuunnittelussa valaistuksen sävyyn,
kirkkauteen, turvallisuuteen ja toimivuuteen kiinnitetään huomiota.

Palaute:

Puistosuunnitelmaa voisi muokata niin, että nykyinen viljelyksille kaupungilta vuokrattu alue
voitaisiin jättää siihen missä se on tai mahdollisesti laajentaa muutamalla laarilla. Aluetta voisi
korostaa tekemällä virallisen polun viljelysten viereen ja tuomalla paikalle myös
puistonpenkkejä.

Vastaus:

Viljelypalstojen vuokrasopimuksen jatkosta päätetään toisaalla. Puiston suunnitelmaa
tarkennetaan kuitenkin siten, ettei se estä toiminnon jatkumista. Alueelle linjataan käytävä sekä
sijoitetaan muutama pöytä-penkki-ryhmä, joilla pyritään osoittamaan alue paremmin osaksi
puistoa ja välttämään yksityisalueen tunne.

Palaute:

Toivotaan, että puistoalueen suunnittelussa huomioitaisiin Helsingin kaupungin edistämä
kaupunkivilejlytoiminta, millä on suuri merkitys sekä asukkaiden että muiden käyttäjien kannalta.

Vastaus:

Viljelypalstojen vuokrasopimuksen jatkosta päätetään toisaalla. Puiston suunnitelmaa
tarkennetaan kuitenkin siten, ettei se estä toiminnon jatkumista. Alueelle linjataan käytävä sekä
sijoitetaan muutama pöytä-penkki-ryhmä, joilla pyritään osoittamaan alue paremmin osaksi
puistoa ja välttämään yksityisalueen tunne.


