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§ 77
Sibeliuksenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Taka-Töölö

HEL 2020-000733 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Sibeliuksenpuiston puis-
tosuunnitelman nro VIO 6058/1.

Hyväksyessään Sibeliuksenpuiston peruskorjaussuunnitelman lauta-
kunta kehottaa varmistamaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan kanssa päiväkoti Topeliuksen ulkoilumahdollisuudet puiston 
remontin aikana.

Lisäksi hyväksyessään Sibeliuksenpuiston peruskorjaussuunnitelman 
lautakunta kehottaa huomioimaan, että vilkkaaseen puistoon pitäisi 
saada kahvila. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä mm 2 historialli-
sesti arvokasta huvilaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Hyväksyessään Sibeliuksenpuiston peruskorjaus-
suunnitelman lautakunta kehottaa varmistamaan yhteistyössä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan kanssa päiväkoti Topeliuksen ulkoilu-
mahdollisuudet puiston remontin aikana.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Hyväksyessään Sibeliuksenpuiston peruskor-
jaussuunnitelman lautakunta kehottaa huomioimaan, että vilkkaaseen 
puistoon pitäisi saada kahvila. Tähän tarkoitukseen on käytettävissä 
mm 2 historiallisesti arvokasta huvilaa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Laura 
Rissasen ja Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotukset.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi
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Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6058-1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6058-1
3 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6058-2
4 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Sibeliuksenpuiston 
puistosuunnitelman nro VIO 6058/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Taka-Töölön kaupunginosassa sijaitseva perus-
korjattava Sibeliuksenpuisto. Se on Kesäkadun, Merikannontien, Raja-
saarentien, Välskärinkadun ja Sibeliuksenkadun rajaama puistoalue, 
jonka halki kulkee Mechelininkatu. Puisto on voimassa olevissa ase-
makaavoissa puistoaluetta (P ja VP). Suunnittelualueen kokonaispinta-
ala on noin 9,8 hehtaaria.

Peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva 
ja viihtyisä kaupunkipuisto. Nykytilanteessa puiston yleisilme on paikoin 
erittäin kulunut ja toiminnalliset osa-alueet kaipaavat päivitystä. Sibe-
liuksenpuiston peruskorjauksen tavoitteena on alueen ominaispiirteiden 
ja arvojen huomioiminen sekä joissain tapauksissa niiden ennallistami-
nen. Puiston suunnittelussa pyritään vastaamaan myös kasvavan tu-
rismin aiheuttamiin vaatimuksiin. Toteutuksessa pyritään korkeaan 
kaupunkikuvalliseen laatutasoon.

Sibeliuksenpuiston peruskorjaus tukee kaupunkistrategian tavoitetta 
keskustan vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämisestä.

Suunnitelman sisältö
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Sibelius-monumentin kulunutta ympäristöä uusitaan suuret kävijämää-
rät mutta myös historialliset näkökulmat huomioiden. Bussien jättö-
alueille tehdään kaarevat sisääntuloaukiot ja muotoa toistetaan monu-
mentin edusaukiossa, joka voi toimia jatkossa myös pienten musiikki-
tapahtumien pitopaikkana. Monumentin läheisyydessä sijaitseva lampi 
ja uoma kunnostetaan, minkä lisäksi alempana puistossa 1950-luvulla 
sijainnut lampi palautetaan.

Muistumat puistoa edeltävistä huvila-ajoista nostetaan esiin. Pauligin 
huvilan ympäristöön palautetaan huvilapuutarhan vanhoja käytäviä. Mi-
ramarin huvilan muurit kunnostetaan. Puistosta tehdään uusi käytä-
väyhteys vieressä sijaitsevalle Villa Bråvallalle.

Puiston pohjoisosassa sijaitseva leikkipaikka uusitaan nykyiselle paikal-
leen. Sibelius-monumentin muotoja toistaviin pyöreisiin leikkialueisiin 
sijoitellaan monipuolisesti välineitä niin isommille kuin pienemmillekin 
lapsille. Leikkipaikan taakse sijoitetaan pieni kuntoilupaikka. Mecheli-
ninkadun kulmaukseen, entisen minigolf-radan paikalle, sijoitetaan uusi 
koira-aitaus pienille koirille. Puiston vanhat näköalapaikat otetaan pa-
remmin esiin uusin käytäväyhteyksin sekä poistamalla kylväytynyttä 
kasvillisuutta.

Suunnittelualueelta on tehty viime vuosina yksittäisiä liito-
oravahavaintoja ja viereisen Topeliuksenpuiston liito-oravan ydinalueen 
rajaus ulottuu osittain Sibeliuksenpuiston kaakkoiskulmaan. Pesäpuita 
Sibeliuksenpuistosta ei ole tunnistettu. Liito-oravien käyttämille puille ei 
ole osoitettu toimenpiteitä. Muita luontoarvoja puistosta tunnistettiin 
kasvillisuusinventoinnin yhteydessä; kolme kallioketoa määriteltiin ar-
voniityiksi niissä esiintyvien harvinaisten lajien vuoksi.

Puiston kasvisuunnittelussa pyritään säilyttämään aikakauden ilmapiiri 
ja tunnelma käyttämällä puistolle tunnusomaista lajistoa ja lajiyhdistel-
miä. Puistoon istutetaan monipuolisesti uusia puita, pensaita ja peren-
noja. Puistoon tehdään myös kausikasvi- ja sipulikukkaistutuksia.

Puiston tärkeimmät käytävät, leikkipaikka ja koira-aitaus valaistaan. 
Nykyisen Sibelius-monumentin kohdevalaistuksen lisäksi myös Ilmatar 
ja sotka -veistos valaistaan. Puiston maisemakohteista kallioseinämä 
Pauligin huvilan pohjoispuolella erikoisvalaistaan. Pääkäytävät suunni-
tellaan esteettömiksi.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevien asemakaavojen mukaiseen 
ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
vaatimukset.
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Vuorovaikutus

Sibeliuksenpuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön 
toimialan toimeksiannosta.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä 17.11.–27.11.2019 kaupunkiympä-
ristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Sörnäistenkatu 1 sekä 
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja 
puistosuunnitelmat). Suunnitelmaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pi-
dettiin osana Uutta kantakaupunkia tapahtumaa 19.11.2019 keskusta-
kirjasto Oodissa.

Suunnitelmaluonnoksen esilläolosta ilmoitettiin kirjeitse suunnittelualu-
eeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja Töölö-Seuralle. Mahdolli-
set kommentit suunnitelmaluonnoksiin pyydettiin toimittamaan 
27.11.2019 mennessä.

Suullista palautetta saatiin yleisötilaisuudessa runsaasti. Kaupunkiym-
päristön toimialan arvion mukaan tilaisuudessa kävi noin 700 henkeä. 
Sibeliuksenpuiston suunnitelmaluonnokseen kävi tutustumassa useita 
kymmeniä henkilöitä. Sähköpostitse saatiin kuusi palautetta yksittäisiltä 
henkilöiltä.

Saadut asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (liite 4).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston kokonaispinta-ala on 9,8 ha.

Puiston arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 3,6 miljoonaa eu-
roa eli noin 37 euroa/m² (alv. 0 %).

Sibeliuksenpuistoa hoidetaan nykyisin luokkien A1, A2 ja A3 mukaan. 
Hoitoluokkien rajoja tarkennetaan, mutta määrällisesti ylläpidettävien 
alueiden laajuudet pysyvät likimain nykyisellä tasolla. Uudet arvoniitty-
kohteet muutetaan hoitoluokkaan B5 Arvoniitty.

Puistoalueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 160 000 euroa 
eli 1,63 euroa/m² (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu merkittä-
västi nykyisestä.

Puiston rakentamiseen on varauduttu taloussuunnitelmassa. Rakenta-
minen pyritään aloittaman vuoden 2020 lopussa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040101 Uudet puistot ja 
puistojen peruskorjaus.

Sovelletut säännökset
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 6058-1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6058-1
3 Suunnitelmapiirustus nro VIO 6058-2
4 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Sami Haapanen
Rakennukset ja yleiset alueet/Tilapalvelu/Grundström Irmeli
Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja

Päätöshistoria
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