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§ 388
Hesperian puiston, Hakasalmen puiston ja Karamzininrannan suun-
nittelun lähtökohdat ja tavoitteet

HEL 2020-006576 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 ja 2 mukaiset 
8.5.2020 päivätyt Hesperian puiston, Hakasalmen puiston ja Karamzi-
ninrannan suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet jatkosuunnittelun poh-
jaksi sekä merkitä tiedoksi puistojen ja kadun rakentamisen kustannu-
sarvion.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää että alueella tehdään kattava 
linnustoselvitys, jonka tulokset huomioidaan suunnittelun lähtökohtina 
siten, että alueen runsastunut lintulajisto säilyy vähintään nykytasolla. 
Lisäksi alueella tulee tehdä kattava kartoitus luontoarvoista, jonka tu-
lokset huomioidaan suunnittelun lähtökohtana.

Salavien osalta lautakunta edellyttää, että niiden kunto kartoitetaan yk-
silöllisesti ja tutkitaan mahdollisuudet uusia salavat vaiheittain. Rannan 
eroosiota ehkäisevissä toimenpiteissä luonnonmukainen ranta on ensi-
sijainen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli maisema-arkkitehti Aino Leskinen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää että alueella 
tehdään kattava linnustoselvitys, jonka tulokset huomioidaan suunnitte-
lun lähtökohtina siten, että alueen runsastunut lintulajisto säilyy vähin-
tään nykytasolla. Lisäksi alueella tulee tehdä kattava kartoitus luon-
toarvoista, jonka tulokset huomioidaan suunnittelun lähtökohtana.

Salavien osalta lautakunta edellyttää, että niiden kunto kartoitetaan yk-
silöllisesti ja tutkitaan mahdollisuudet uusia salavat vaiheittain. Rannan 
eroosiota ehkäisevissä toimenpiteissä luonnonmukainen ranta on ensi-
sijainen.

Kannattaja: Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Liitteet

1 Hesperian ja Hakasalmen puistojen suunnittelun lähtökohdat ja tavoit-
teet

2 Karamzininrannan lähtökohdat ja tavoitteet
3 Hakasalmen ja Hesperian puistojen suunnittelun lähtökohdat ja tavoit-

teet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 ja 2 mukaiset 
8.5.2020 päivätyt Hesperian puiston, Hakasalmen puiston ja Karamzi-
ninrannan suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet jatkosuunnittelun poh-
jaksi sekä merkitä tiedoksi puistojen ja kadun rakentamisen kustannu-
sarvion.

Esittelijän perustelut

Suunnittelun lähtökohdat

Hesperian puisto, Hakasalmen puisto ja Karamzininranta sijaitsevat 
Helsingin keskustassa Töölönlahden ja Finlandia-talon lähiympäristös-
sä Etu-Töölön (13), Taka-Töölön (14) ja Kluuvin (2) kaupunginosissa. 
Puistojen kokonaispinta-ala on noin 8,2 ha. Katualueen pituus on 300 
metriä.

Hesperian puisto ja Hakasalmen puisto muodostavat pitkän ja melko 
yhtenäisen historiallisen puistokokonaisuuden, jolla on poikkeuksellisen 
suuri kaupunkikuvallinen ja visuaalinen arvo. Hakasalmen puisto on 
osa Finlandia-talon ympäristön valtakunnallisesti merkittävää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä (RKY). Puistojen muodostamalla kokonaisuu-
della on rannan puuriveineen keskeinen merkitys osana Töölönlahden 
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ja Eläintarhan alueen muodostamaa maisematilaa ja Helsingin saapu-
mismaisemaa niin Mannerheimintietä kuin rautatietäkin pitkin. Puistot 
ovat osa historiallista Keskuspuisto-suunnitelmaa. Toiminnallisesti ja 
viheralueiden kehittämisen kannalta Hesperian ja Hakasalmen puistoa-
lueella on tärkeä merkitys osana keskustan viherpalveluita ja -
verkostoa.

Karamzininranta on osa kaupunkikuvallisesti arvokasta Töölönlahden 
kokonaisuutta. Karamzininrannan katutilalla on huomattava kaupunki-
kuvallinen merkitys Finlandia-talon itäpuolen katuaukiona, joka liittyy 
keskeiseen, yhä lisääntyvässä tapahtumakäytössä olevaan Töölönlah-
den puistoon. Voimassa olevassa asemakaavassa Karamzininranta on 
merkitty katuaukioksi, joka tulee suunnitella Finlandiatalon kaupunkiku-
vallisen ja rakennustaiteellisen arvon mukaisesti.

Töölönlahti rantoineen on kokonaisuudessaan tärkeä lintu- ja lepakkoa-
lue. Lisäksi Hesperian puiston läpi on merkitty kehitettäväksi määritelty 
liito-oravareitti. Lähtökohtana on luontoarvojen säilyttäminen ja niiden 
huomioiminen jatkosuunnittelussa yhteistyössä luontoasiantuntijoiden 
kanssa.

Karamzininrannan kulkumuotoja ovat pääasiassa jalankulku ja pyöräily, 
joiden lisäksi kadulla on Finlandia-taloon liittyvää huolto- ja saattolii-
kennettä sekä sisäänajo Eduskuntatalon ja Töölön pysäköintilaitoksiin 
ja huoltotiloihin. Vuoden 2016 yleiskaavassa alueen läpi on osoitettu 
etelä-pohjoissuuntainen baanayhteys.

Puistojen kehittämisen lähtökohtana toimivat Hakasalmen ja Hesperian 
puistojen puistohistoriallinen selvitys (2010) sekä vuonna 2011 laadittu 
toteutumaton puistosuunnitelma. Tarkoituksena on päivittää puistojen 
kunnostuksen periaatteet jo kertaalleen hyväksytyn puistosuunnitelman 
pohjalta. Hesperian puiston kasvillisuusinventointi ja puuston kuntotut-
kimus on laadittu 2008. Puusto on ikääntynyttä ja puiden kuntoa on 
seurattu säännöllisesti. Suurin osa rannan kaupunkikuvallisesti merkit-
tävän puurivin huonokuntoisista salavista on jouduttu poistamaan. 
Vuoden 2019 heinäkuussa yksi rantarivin vanhoista puista romahti yl-
lättäen. Tämän vuoksi kaupunki kiirehtii alueen peruskorjausta ja ky-
seisen huonokuntoisen puurivin uusimista.

Karamzininrannan suunnittelu on kytkeytynyt kiinteästi Töölönlahden 
alueen suunnitteluun 2000-luvulla. Töölönlahden alueen kokonais-
suunnitelmaan liittyy keskeisesti Töölönlahden puiston suunnittelu sekä 
ajatus Kluuvinlahden kanavasta, johon perustuvat vuosina 2011–2013 
laaditut Karamzininrannan katu- ja rakennussuunnitelmat. Suunnittelun 
lähtökohtien ja ympäröivien suunnitelmien muututtua merkittävästi Ka-
ramzininranta rakennettiin vuonna 2014 laaditun väliaikaisen raken-
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nussuunnitelman mukaisesti, vuoden 2013 rakennussuunnitelman si-
jaan. Karamzininrannan nykytila ei vastaa asemakaavan tavoitetta ka-
tutilan sopimisesta Finlandia-talon kaupunkikuvalliseen ja rakennustai-
teelliseen arvoon. Vuoden 2011 katusuunnitelma ei myöskään enää 
vastaa muuttuneita suunnittelun lähtökohtia eikä siten ole toteuttamis-
kelpoinen. Finlandia-talon arviolta 2024 valmistuvan perusparannuksen 
vuoksi on syytä määritellä Karamzininrannan tavoitetila ja kaupunkiku-
valliset vaatimukset nykypäivän toiminnallisiin tarpeisiin ja Finlandia-
talon arvoon sopiviksi. 

Suunnittelun tavoitteet

Hesperian puisto

Hesperian puiston kehittämisen painopisteet ovat puuston uudistami-
sessa, rannan ja rantaraitin kunnostamisessa sekä tilarakenteen ja nä-
kymälinjojen selkeyttämisessä puiston kulttuuri- ja maisemahistorialliset 
arvot huomioon ottaen.

Rannan puurivi ennallistetaan istuttamalla uusi yhtenäinen puurivi kah-
della puulajilla, hopeasalavilla (entinen nimi hopeapaju) sekä vihreäleh-
tisillä salavilla. Muuta puustoa uudistetaan vaiheittain turvaten puuston 
jatkuvuus. Tilarakennetta ja näkymiä selkeytetään puuston rytmittämi-
sen avulla. Ruovikkoa poistetaan valittujen näkymäsektorien kohdilta.

Töölönlahden ympäristö on suosittu vapaa-ajan virkistysalue kaupunki-
laisille ja vierailijoille. Puiston palvelutarjonta halutaan turvata jatkossa-
kin. Töölönlahden rannassa toimineen väliaikaisen kahvilakioskin kor-
vaajaksi etsitään  uusi pysyvä kioskipaikka puiston keskivaiheilta. Leik-
kipaikka siirretään parempaan kohtaan puistossa, jossa melutaso on 
pienempi. Nykyisen hiekkakentän paikalle perustetaan käyttönurmi. 
Kuntoiluvälineet siirretään rantaraitin varrelle. Näköalapaikka kunnoste-
taan. Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan lisäksi Mannerheimintien 
hulevesien käsittelemistä Hesperian puiston keskiosassa ottaen huo-
mioon kulttuurihistorialliset, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset arvot.

Suurin osa rantavyöhykkeestä kunnostetaan luonnonmukaisena kasvi-
peitteisenä rantana. Jaksoittain rantavyöhykkeen nykyiset kiviladonnat 
säilyvät ja paikoin nykyisiä ladontoja ja muureja korjataan tai uusitaan. 
Rantaraittia siirretään sisämaahan päin, jotta rannan puuriville ja eroo-
siosuojaukselle saadaan tarvittava tila. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyk-
siä rantaraitilta Hesperian esplanadille sekä Mannerheimintielle paran-
netaan. 

Puiston käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan uusimalla valaistus 
koko puiston alueella. Valaistuksella luodaan historialliseen ympäris-
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töön sopiva, yhtenäinen kokonaisuus, jolla parannetaan näkyvyyttä rai-
teilla ja toiminnallisissa kohteissa.

Hakasalmen puisto

Hakasalmen puiston kehittämisen periaatteena on kunnostaa se 1960- 
ja 1970-luvun vaihteen Finlandia-talon ympäristön suunnitteluperiaat-
teiden mukaan. Tavoitteena on, ettei maastossa näy tonttien ja puistoa-
lueiden rajoja, vaan alueet muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Puiston yleisilmeen tavoitteena on vihreys ja puistomaisuus. Puuston 
kunto ja uusimistarve määritellään kunnostuksessa. Puustoa, pensaita 
ja köynnöksiä uusitaan kunnostuksen yhteydessä 1960- ja 1970-luvun 
vaihteen lajistolla tai niiden kaltaisilla kasvilajeilla.

Hakasalmen puiston rakenteiden eli puutarhaterassien ja niihin liittyvien 
portaiden kunto kartoitetaan ja ne kunnostetaan tarpeellisin osin. Puis-
tossa sijaitsevat ilmanvaihtorakenteet maastoutetaan köynnösistutuksil-
la alkuperäisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Maastoa myötäilevä käytäväverkosto yhdistää Hakasalmen huvilan ja 
Finlandia-talon ympäristön sekä Hesperian puiston. Käytäväverkosto 
kunnostetaan huomioimalla sen hierarkia, mitoitus ja pintamateriaalit.

Hakasalmen puisto on valaistu Alvar Aallon suunnittelemilla puistova-
laisimilla. Alkuperäiset valaisimet säilytetään ja niiden valotehoa paran-
netaan.

Karamzininranta

Karamzininrannan kehittämisen tavoitteena on päivittää katusuunnitte-
lun periaatteet vastaamaan ympäristön laatutasoa sekä nykypäivän 
vaatimuksia liikenneratkaisujen ja toiminnallisuuden suhteen. Katutilan 
jäsentely säilyy pääosin ennallaan.

Tavoitteena on muodostaa Karamzininrannasta viihtyisä ja turvallinen 
kävely-ympäristö. Suurin osa katuaukiota osoitetaan jalankulkualueek-
si, joka päällystetään korkealaatuisin luonnonkivilaatoin. Kadun läpi 
kulkeva baanayhteys siirretään Töölönlahden puiston rajalle. Pyörälii-
kenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen sekä erotteluun jalankulusta kiin-
nitetään erityistä huomiota etenkin risteyskohdissa ja tapahtumien ai-
kana. Baana päällystetään punaruskealla asfaltilla. Huolto- ja saattolii-
kenne Finlandia-taloon mahdollistetaan Karamzininrannan eteläosan 
ajotiellä, joka päättyy kääntöympyrään. Ajotie päällystetään luonnonki-
vellä. Tavoitteena on luoda jaettu katutila, jossa jalankulku sekä huolto- 
ja saattoliikenne ovat samanarvoisia. Kadun rakentamisessa uusitaan 
pintojen lisäksi rakennekerrokset sekä kuivatusjärjestelmä.
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Karamzininrannan ja Töölönlahden puiston tapahtuma-alueita tarkas-
tellaan kokonaisuutena siten, että liittyminen tapahtumien aikaan ka-
tuaukiolta Töölönlahden puiston puolelle on luontevaa. Tapahtumien 
aikana huomioidaan myös pyöräliikenteen vaatimukset.

Kadun nykyiset istutukset uusitaan. Tavoitteena on sijoittaa katupuita 
alueelle nykyistä runsaammassa mittakaavassa ottaen huomioon lii-
kenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset. Tarkoituksena on elävöittää 
katua sijoittamalla sinne korkealaatuisia kalusteita. Ajoa jalankulkua-
lueille rajataan tarvittavilta osin pollarein. Karamzininranta on valaistu 
alkuperäisillä, Alvar Aallon suunnittelemilla valaisimilla. Valaisimet säi-
lytetään, mutta niiden sijoittelu tarkistetaan ja ne kunnostetaan.

Karamzininrannan suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden asettelussa 
on tehty yhteistyötä Finlandia-talon kanssa. Valmistelun aikana järjes-
tettiin kaksi yhteensovituspalaveria.

Kustannukset ja aikataulu

Hesperian puiston, Hakasalmen puiston ja Karamzininrannan kunnos-
tamisen kustannukset tilaaja- ja työmaatehtävineen on arvioitu yhteen-
sä 12,6 miljoonan euron suuruisiksi. Kustannukset jakautuvat osa-
alueittain seuraavasti:

Rantavyöhyke, puurivin uusiminen ja rantaraitti 3,6M€  
Hesperian puisto 2,4 M€  
Hakasalmen puisto 1,0 M€  
Karamzininranta 5,6 M€  

Toteutusaikataulu on riippuvainen siitä, millainen talousarvioehdotuk-
sen raami on tulevina vuosina. Toteutusaikataulussa on tavoitteena 
priorisoida puiston huonokuntoisimpia ja vaarallisiksi todettuja osia: 
rantavyöhykettä, puurivin uusimista ja rantaraittia. Finlandia-talon lä-
hiympäristössä sijaitsevat Karamzininranta ja Hakasalmen puisto on 
tavoitteena toteuttaa vuonna 2024 valmistuvan Finlandia-talon perus-
korjauksen jälkeen.
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Mikko Aho
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