
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 1 (3)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/20
08.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

§ 138
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta klassisen musii-
kin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että elävä ja elämyksellinen 
Sibeliuksenpuisto matkailijoille ja helsinkiläisille on tärkeä tavoite. Kiin-
teän katoksen rakentaminen puistoon haittaisi kuitenkin puiston näky-
vyyttä sekä muuta käyttöä, ja rajaisi siellä tarjottavien esitysten muotoa 
ja kokoa. Nykyisessä puistosuunnitelmassa on otettu huomioon erilais-
ten tapahtumien tarpeet, ja kesäkonserttien järjestäminen on Sibelius-
puistosta saatujen aiempien kokemuksien perusteella mahdollista 
myös ilman kiinteää katosta.

Sibeliuksenpuisto on merkittävä turistinähtävyys ja suosittu kohde, joka 
kerää erityisesti kesäaikaan paljon vierailijoita. Puistolla on runsaasti 
sekä luontoarvoja että kulttuurisia arvoja. Valtuustoaloite nostaa esiin 
Helsingin vahvan aseman klassisen musiikin saralla. Helsingin musiik-
kielämä on kansainvälisesti rikasta ja Sibelius on yksi kaikkien aikojen 
tunnetuimpia suomalaisia maailmanlaajuisesti.  

Puisto ja monumentin ympäristö ovat kovassa käytössä, ja puistoa ol-
laan peruskorjaamassa lähiaikoina. Kaupunkiympäristölautakunnassa 
11.2.2020 hyväksytty (diaarinumero HEL 2020-000733) Sibelius-
puiston puistosuunnitelma (VIO 6058/1) on parhaillaan rakennussuun-
nitelmavaiheessa. Puistosuunnitelmassa on Sibelius-monumentin 
edustalle esitetty ”Uusi musiikkiaukio”, jossa on mahdollista järjestää 
myös konsertteja ja muita tapahtumia. Väliaikaisen katoksen tai lavan 
voi rakentaa tapahtuman tarpeiden mukaan, ja lisäksi esiintymismah-
dollisuudet on huomioitu varmistamalla tapahtumasähkön saatavuus.  

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on käyty läpi myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuus. Kiinteä lava peittäisi osan puiston nä-
kyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Lisäksi kiinteä katos mää-
rittelisi ennakkoon paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.  

Kiinteä katos ei myöskään ole edellytys pienimuotoisten konserttien jär-
jestämiselle. Sibeliuksenpuistossa toteutettiin vuonna 2014 Helsingin 
kaupungin rahoittama puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin va-
paan kentän toimijoiden kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppura-
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portin mukaan puisto soveltuu kamarimusiikkiin, ja konserteissa oli 
200–300 hengen yleisö.  

Puiston koko sen sijaan estää järjestämästä laajaa yleisöjoukkoa pal-
velevia klassisen musiikin suurimuotoisempia puistokonsertteja, jollai-
sista myös on kansainvälisesti hyviä kokemuksia useista kaupungeista. 

Mikäli ulkoilmakonsertti tarvitsee kiinteämmän lavan ja katoksen, on 
Helsingillä käytössään muun muassa Espan lava, jonka ympäristö si-
joittuu myös historiallisesti monin tavoin tiiviisti Sibeliuksen elämän vai-
heisiin. Kokemukset Savoy-teatterin ylläpitämän Espan lavan käytöstä 
ovat hyviä ja se on vakiinnuttanut paikkansa kesäisten konserttien 
paikkana. Tekniikaltaan ja sijainniltaan hyvä Espan lava olisi mahdollis-
ta ottaa rahoituksen salliessa vielä nykyistä täysimääräisemmin helsin-
kiläisiä ja matkailijoita palvelevaan musiikkikäyttöön.  

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentin luona vieraillaan tyy-
pillisesti osana matkailijoiden Helsinki-kierrosta. Sibeliuksenpuiston kä-
vijämäärät ovat suuret, mutta yksittäisen vierailun aika on valtaosalla 
kävijöistä lyhyt. Pistekohtaisissa konserteissa keskeinen kysymys on 
esitysten ajoittaminen niin, että ne keräävät ansaitsemansa kuulijamää-
rän eivätkä jää vain juuri sillä hetkellä paikalle sattuvien matkailijoiden 
iloksi. Sibeliuksenpuiston tapahtumatoimintaa voisi mahdollisesti jat-
kossa täydentää kehittämällä digitaalista musiikkisisältöä esimerkiksi li-
sätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen, jolloin musiikki on tasa-
arvoisesti jokaisen Sibelius-monumentin vierailijan saavutettavissa päi-
västä ja kellonajasta riippumatta.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä 20:nnen esityksen kokouksen 19:ntenä 
asiana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Terho Sampo, Valtuustoaloite klassisen 
musiikin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 19.6.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sampo Terhon ja 
16:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Hel-
singin kaupunki rakennuttaa esiintymiskatoksen Sibeliuksenpuistoon ja 
järjestää maksuttomia klassisen musiikin konsertteja Sibeliuspuistossa 
kesäaikaan. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä. Aikataulusyistä lau-
sunto tulee antaa tässä lautakunnan kokouksessa 8.9.2020.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Terho Sampo, Valtuustoaloite klassisen 
musiikin tapahtumien järjestämiseksi Sibeliuksenpuistossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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