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1
LÄHTÖKOHDAT
 

Kellomäen alueelle laadittiin vuonna 1998 Kellomäen ympäristön 

yleissuunnitelma (työryhmä Arkkitehtitoimisto Krokfors & Virka-

mäki Oy ja Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy), joka oli 

pohjana asemakaavoitukselle. Alueella on voimassa Vanhankau-

pungin Annalan ja Kellomäen asemakaava vuodelta 2003 (nro 

10950). 

Kellomäen yleissuunnitelmassa ja sen jatkotyönä laaditussa 

Vanhankaupungin Kellomäen ympäristön lähiympäristön suun-

nitteluohjeessa tutkittiin Kellomäen alueen kunnostamista ns. 

vuosisatapolkuna. Kellomäelle sijoittuu Helsingin ensimmäinen 

sijaintipaikka 1500- ja 1600-luvuilla, joten kyseessä on kulttuu-

rihistoriallisesti merkittävä alue. Vuosisatapolun ideana oli, että 

sitä kiertämällä Kellomäen alueella voisi havainnoida kaupun-

gin rakentumisen kerrostumia aina kaupungin perustamisesta 

tähän päivään. Museoviranomaiset pitivät vuosisatapolun ideaa 

sinänsä hyvänä, mutta asemakaavasta jouduttiin rajaamaan pois 

vanhinta 1500–1600-lukujen Helsinkiä kuvaamaan suunniteltu 

uudisrakentaminen. Tähän päädyttiin koska museoviranomai-

lähtökohdat
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set katsoivat, että Helsingin ensimmäisen sijaintipaikan arvo on 

nimenomaan siinä, että nyt rakentamaton alue säilyy rakenta-

mattomana. Ainoastaan esiin otettavia arkeologisia kohteita suo-

jaamaan suunniteltuja rakennuksia pidettiin mahdollisina osana 

alueesta suunniteltavaa arkeologista puistoa. Näiden suojara-

kennusten rakentaminen on asemakaavan mukaan mahdollista, 

mutta asemakaavan laatiminen nykyisestä kaavasta pois rajatul-

le alueelle edellyttää uutta suunnitelmaa. 

lähtökohdat

1. Ensimmäisen toteusvaiheen yhteydessä rakennetut uudet portaat osana 
Kellomäen reitistön parantamista. Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen 
Oy/Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy.
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Suunnittelualue

Tulevan arkeologisen puiston keskeisin, nyt rakentamaton alue 

sijaitsee Kellomäen alarinteellä Vanhankaupungintien ja Vanhan-

kaupunginojan välissä ja liittyy asemakaavan mukaiseen Kustaa 

Vaasan puistoon. Alue avautuu Hämeentielle taustanaan Kello-

mäki ja Vanhankaupungintien rakennukset sekä metsikkö, jonka 

taakse jäävät kaupungin perustamisen muistomerkki, Helsingin 

ensimmäinen kirkkotarha ja Kustaa Vaasan tie. Lähellä Hämeen-

tietä on jäljellä käytöstä poistettu bussien kääntöpaikka, jota käy-

tetään pysäköintiin. Kaupunginoja on puuston katveessa. Kustaa 

Vaasan tien melu on alueella huomattavan häiritsevää. 

Varsinaiseen arkeologiseen puistoon kuuluviksi suunnitellaan 

Hämeentien, Vanhankaupungintien, kirkkotarhan ja Vanhankau-

punginojan välinen rakentamaton alue sekä kirkkotarhan ja kau-

pungin perustamisen muistomerkin alue. 

Suunnitelma ulottuu myös ympäröiville alueille Hämeentien itä-

reunaan, Vanhankaupungintien pohjoisreunaan, Kustaa Vaasan 

tien itäreunaan Annalantunneliin saakka sekä sieltä lähtevän 

Kaupunginojan laaksossa kulkevan kevyen liikenteen tien Anna-

lan puoleiseen reunaan ja asuinkorttelin (920) pohjoisreunaan. 

2,3. Vasemmalla ilmakuva Kellomäen alueesta. Punaisella on rajattu kaupunkiajan 
alue, jota suunnitteluohje koskee. Yllä kaupungin perustamisen muistomerkkialue 
Koskelantien ja Vanhankaupungintien kulmauksessa. Paikka on vaikeasti löydettävis-
sä ja kauniit kivipaadet seisovat unohdettuina.

lähtökohdat
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Voimassa oleva asemakaava edellyttää meluesteen rakentamis-

ta Kustaa Vaasan tien reunaan suunnittelualueen länsireunassa. 

Melueste on rakenteilla. Sen on suunnitellut professori, arkkitehti 

Sami Rintala Arabianrannan taideprojektin ehdotuksesta. Melu-

muuri valonauhoineen merkitsee puiston länsireunan ja on tee-

mallisesti puistoon liittyvä elementti. Kustaa Vaasan tien ja Kos-

kelantien liikennejärjestelyihin on rakenteilla ramppijärjestelyjen 

muutos, jonka tiesuunnitelman mukainen linjaus on suunnitelman 

lähtötietona.

Kellomäki on pitkään elänyt hiljaiseloa ja on nyt melko hoitamat-

tomassa tilassa. Yleisvaikutelma on sekava ja ympäristön hoito 

puutteellista. Alueelle kätkeytyvät historialliset kerrostumat eivät 

ole maisemassa havaittavissa. Vuoden 1998 yleissuunnitelman  

pohjalta laadittiin HKR:n toimeksiantona puiston toteutussuunni-

telma (Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, Arkkitehti-

toimisto Karin Krokfors Oy), jonka perusteella Kellomäelle teh-

tiin kevyt puiston kunnostus Helsingin 450-juhlavuodeksi 2000. 

Puustoa harvennettiin ja reitistöä vahvistettiin rakentamalla uusia 

polkuja, siltoja ja portaita. Alue on kuitenkin jälleen heinittymässä 

ja vesakoitumassa. 

Kellomäen alueen merkitys koko Vanhankaupungin ja Arabian-

lähtökohdat
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rannan alueen virkistyskäytössä on alueen kehittämisen myötä 

kasvamassa. Annalan kunnostus on tuonut myös tämän alueen 

elimelliseksi osaksi Kellomäen aluetta. Kellomäen historia liittyy 

tiiviisti Vantaanjoen eteläpuolisten vanhojen teollisuusrakennus-

ten historiaan. Tekniikan museon aktiivinen rooli Kellomäen alu-

een tietopalvelujen jakelupisteenä liittää sen myös entistä aktiivi-

semmaksi osaksi vuosisatapolkua. 

4,5. Vasemman puoleisessa kuvassa  kirkkomaa ja melumuurin alue. Oikealla 
arkeologisen puiston alue nykytilassa. Taustalla Vanhankaupungintie ja Kel-
lomäki. Maisemasta ei voi päätellä sinne kätkeytyvää historiaa. Avoin niitty 
on pensoittumassa. Tiheä puusto peittää taakseen Kellomäen korkean ka-
llion ja kirkkomaan. Maasto on epätasaista arkeologisten kaivausten jäljiltä. 
Laakson poikki kulkeva rinne näkyy muuta maisemaa puustoisempana.

lähtökohdat
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6.	Näkymä Kellomäelle Annalan suunnasta. Kallioinen mäki on koko alueen kes-
kipiste, joka hahmottuu vain lehdettömänä aikana. Arkeologisen puiston alue on 
kuvassa keskellä. Kaupunginoja virtaa tiheän puuston keskellä viljelypalsta-alu-
een takana.

7-9. Oikealla Kellomäkeä nykytilassaan.

lähtökohdat
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Suunnitelman tavoitteet

Vuosisatapolku ideoitiin osana Kellomäen suunnittelua. Siihen 

kuuluvat kuitenkin luonnollisina osina myös viereiset alueet: Van-

hankaupunginkosken ympäristö, Kuninkaankartanonsaari, Por-

naistenniemi ja Annala.

Suunnittelun tavoitteena on luoda alueesta omaleimainen elävä 

kokonaisuus. Alueen on tarkoitus houkutella vierailijoita historial-

laan ja tämän päivän lähtökohdista lähtevällä elämällä ja toimin-

nalla.

Lähiseudun asukkaiden virkistyskäytön lisäksi alueen merkitys 

laajemmassa käytössä tulee alueen kehittämisen myötä koros-

tumaan. Alue on ainutlaatuinen sen vuoksi, että kaikki Helsingin 

kaupungin historialliset aikakaudet ovat tavalla tai toisella läs-

nä täällä hyvin pienellä alueella aina 1500-luvulta nykypäivään. 

Tämä korostaa alueen merkitystä myös laajemmalle yleisölle. 

Helsingin syntysijan ja historian esille tuominen niin, että se kas-

vattaisi ymmärrystä myös tästä kaupunkivaiheesta on haaste 

suunnittelulle ja toteutukselle. Kaikista muista kaupungin histo-

rian aikakausista on hahmotettavia rakenteita jäljellä paitsi van-

himmasta kaupunkiajasta.1500- ja 1600-lukujen rakennukset 

lähtökohdat

10. Vanhankaupunginkoski.
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ovat hävinneet alueelta johtuen silloisesta vallitsevasta puura-

kentamisesta ja kaupungin siirrosta Vironniemelle. Arkeologiset 

kaivaukset alueella ovat kuitenkin tuoneet esiin mm. esineistöä 

ja rakennusten kivijalkoja, joiden pohjalta on saatu tietoa tämän 

aikakauden ihmisten elämästä ja kaupunkikulttuurista. Saman 

kauden säilynyt puurakentaminen Ruotsissa kertoo rakennusten 

mittakaavasta ja rakennustavasta, jota on käytetty todennäköi-

sesti myös täällä. Alueen kehittämisen päätavoitteena on tuoda 

esille eri aikakausien mittakaava ja materiaalimaailma helposti 

hahmotettavaksi alueella vieraileville, ja antaa samalla informaa-

tiota alueen historiasta ja esinelöydöistä.

Suunnitteluperiaate

Suunnittelun avulla pyritään havainnollistamaan alueen koko 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä kaupunkiajan kaari aina 1500-

luvulta nykypäivään asti. Kokoavana suunnitteluperiaatteena ja 

-teemana on ottaa esiin, havainnollistaa ja korostaa alueen eri 

aikakausia kullakin osa-alueella rinnastamalla niitä mittakaaval-

taan ja materiaalimaailmaltaan kiinteästi toisiinsa. Mittakaavalli-

set muutokset eri aikakausien rakentamisessa ja kaupunkitilassa 

ovat huomattavat verratessa vaikkapa 1800–1900-luvun teollista 

lähtökohdat

11. Näkymä Kellomäelta kohti Pornaistenniemeä.
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rakentamista varhaiseen kaupunkiaikaan. 

Kaupungin siirtyessä syntysijoiltaan Vironniemelle 1600-luvun 

lopulla alue muuttui kaukana kaupungista olevaksi maanviljelys-

alueeksi, Forsbyn tilan maiksi. Koskimaisemassa kuitenkin jatkui 

teollinen toiminta. Alueen teollinen perintö voimistui 1870-luvulta 

lähtien kun Helsingin liepeet levittäytyivät aina Vanhankaupun-

ginkoskelle asti. Silloin rakennettiin Vesilaitos, Arabia ja vähän 

myöhemmin Verkatehdas. Nyt 2000-luvun käänteessä Arabian-

rannan asuinkortteleiden rakentuessa keskustan kivikaupunki 

kasvaa kiinni asutuksen syntysijoille.

lähtökohdat

12-14. Yllä ilmakuva Kellomäestä ympäristöineen. Oikealla kuvat kartoista 
1640-luvun ja 2000-luvun Helsingistä. 
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2
KAUPUNKIHISTORIALLINEN PUISTO JA VUOSISA-
TAPOLKU 
 

OSA-ALUEET

Kaupunkiaika: 1500- ja 1600-lukujen kerrostuma

Vuosisatapolun vanhin aika sijoittuu Kellomäen ja Annalan rin-

teen väliseen laaksoon. Alue on tällä hetkellä niittyä, joka on osit-

tain vesakoitumassa ja kasvamassa umpeen. Laaksossa virtaa 

Kaupunginoja, joka on kunnostettu vuonna 2000 samalla kun 

alueella tehtiin puuston harventamista. Vanhimman ajan kaupun-

kikerrostuma toteutetaan arkeologisena puistona.

Forsbyn tilan aika: 1700-luvun kerrostuma

Vuosisatapolun 1700-luvun kerrostuma sijoittuu Kellomäelle ja 

sen rinteille. Olemassa oleva rakennuskanta muistuttaa kokonsa 

puolesta alueella 1700-luvulla olleita rakennuksia. Yksi raken-

nuksista, Fosbyn renkitupa, on todennäköisesti rakennettu 1700-

luvulla tai 1800-luvulla vanhasta rakennusaineesta. Maisema on 

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku

15. Oikealla kartta vuosisatapolun eri aikakausia edustavista kaupunkihistoriallisen 
puiston osista. 
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avoin eikä tälle alueelle asemakaavassa ole esitetty täydennys-

rakentamista. 

Varhainen teollisuusaika: 
1800- ja 1900-lukujen kerrostuma 

Vuosisatapolun 1800- ja 1900-lukujen kerrostuma sijoittuu Hä-

meentien varteen ja edelleen Vanhankaupunginkosken reunal-

le. Alueelle on kaavassa esitetty täydennysrakentamista tämän 

kerrostuman luonteen vahvistamiseksi. Täydennysrakentaminen 

käsittää työtiloja katutasossa ja asuintiloja yläkerroksissa.

Annala: 
1800-luvun huvilakulttuurin aika

Annalan alue edustaa 1800-luvun huvilakulttuuria Helsingissä. 

Huvilaa ympäröivä puisto ja puutarha hyötykasvitarhoineen on 

hiljattain kunnostettu. Alueella toimii aktiivisesti Hyötykasviyhdis-

tys. Kellomäen puoleisella osalla on vuokrattavia viljelypalstoja.

16. Varhaista teollisuusaikaa Hämeentien varrella.

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku
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Nykyaika:
2000-luku

Vuosisatapolun uusin kerrostuma sijaitsee Koskelantien pohjois-

puolella. Pyrkimyksenä on liittää vanhan Helsingin pohjoisin kärki 

osaksi kokonaisuutta. Kellomäen pohjoisin osa hävisi aikanaan 

Koskelantien rakentamisen myötä. Uudisrakennuksen kaareva 

muoto määrittelee vanhan Helsingin äärirajan. Tällöin nykyinen   

liittymä Koskelantieltä Lahdentielle muuttuu suoraksi ajorampik-

si. Rakennuskaari kokoaa visuaalisesti Koskelantien alta louhitun 

Kellomäen osan. Lahdentielle päin rakennuskaari ja Vesilaitok-

sen tiilirakennus toimivat yhdessä maamerkkinä saavuttaessa 

Helsinkiin.

17. Annala nähtynä Kellomäelta.

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku
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REITIT

Kellomäen alue liittyy luontevasti Arabianrannan virkistysreittei-

hin ja viheraluejärjestelmään sekä Vantaanjoen vartta kulkeviin 

seudullisiin ulkoilureitteihin. Alueen sisälle voidaan muodostaa 

erilaisia teemareittejä joko aikakausittain tai aihepiireittäin. Pää-

reitti esittelee kaikki vuosisatapolun osa-alueet. Polkujen yhtey-

teen sijoitetuilla opasteilla kerrotaan alueen sisällöstä. Alueopas-

teet ehdotetaan sijoitettavaksi Vanhankaupungintien molempiin 

päihin. Pääreitti kulkee kaupungin perustamisen muistomerkin ja 

Kellomäen laella sijaitsevan Kustaa II Adolfin muistokiven kaut-

ta.

Vanhankaupungintien liittymä Koskelantiehen muuttuu uusien 

ramppijärjestelyjen myötä. Liittymä sijaitsee muistomerkin lähel-

lä. Jyrkkä maastoluiska ehdotetaan rakennettavaksi muurina, 

joka liittyy Koskelantien reunassa olevaan kallioleikkaukseen. 

Tällöin näkymä arkeologisen puiston alueelle avautuu selkeästi.

Koskelantien ylitys muodostaa pulman vuosisatapolun päätteen 

saavuttamiseksi. Kevyenliikenteen ylikulkusilta ei ole mahdolli-

nen, mutta Kellomäeltä on ehdotettu portaan rakentamista alas 

Koskelantielle. Koskelantie tulisi materiaaleiltaan ja valaistuksel-

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku

18,19. Vasemmalla reittikartta. Yllä merkkien selitykset.
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taan suunnitella kallioleikkauksen kohdalla siten, että alueen liit-

tyminen Kellomäen kokonaisuuteen hahmottuu.

Kaupunginojan viertä kulkevalta kevyen liikenteen tieltä on suun-

niteltu uusi polkulinjaus, joka johdattaa kulkua kohti kaupunki-

ajan aluetta. Nykyinen linjaus säilyy tärkeänä alueellisena reitti-

nä. Annalantien liikennejärjestelyä asuinkorttelin pohjoispuolella 

on selkiytetty osoittamalla kadulle kääntöpaikka ja laajentamalla 

hieman Annalan pysäköintialuetta. Reitti jatkuu suojatietä Hä-

meentien yli Pornaistenniemeen johtavalle sillalle. Hämeen-

tien ajorata ehdotetaan kavennettavaksi kaupunkiajan reunasta 

Koskelantielle asti, jolloin myös itäreunalle saadaan yhtenäinen 

jalkakäytävä. Vuosisatapolun alueen alkaminen ja päättyminen 

merkitään Hämeentiellä Annalantien liittymän kohdalla ja Koske-

lantien liittymässä korotetulla suojatiellä ja ajoradan poikki  kulke-

valla noin 5 metriä leveällä kenttäkiviraidalla. Kenttäkiveys liittyy 

varhaisen teollisuusajan miljööseen ja samalla hidastaa ajono-

peuksia. Kiveys tehdään isoista kenttäkivistä, jotka asennetaan 

laakea pinta ylöspäin ottaen huomioon linja-autoliikenteen kan-

tavuusvaatimukset. Hämeentieltä Kellomäen suuntaan erkane-

vat reitit merkitään pinnoittein, jotka ohjaavat julkisen jalankulun 

tonttien poikki puistoon.

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku
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Suurin osa ehdotetuista reiteistä on jo olemassa alueella. Kirkko-

maan reunassa uuden melumuurin kyljessä oleva polku kunnos-

tetaan. Uusi puistokäytävä tarvitaan muistomerkkialueelta Kos-

kelantien yläpuoliselle kallioalueelle. Ehdotetut reitit on pyritty 

osoittamaan siten, että esteetön kulku on mahdollista.

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku

20. ‘Itäistä Viertotietä, nykyistä Hämeentietä, Vanhassa kaupungissa vuonna 
1907’. Kuvateksti kirjasta ‘Signe Brander 1869 –1942, Helsingin valokuvaaja.’ 
Taustalla näkyy Kellomäki.
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Näkymä Kellomäeltä kantakaupungin ja Arabian-
rannan suuntaan; näkymän saamiseksi avataan rin-
teen puustoa sekä ylärinteen pensaikkoa.

Näkymä Kellomäeltä kaupunkiajan ja arkeologisen 
puiston sekä Annalan suuntaan; näkymän saami-
seksi avataan rinteen puustoa, ylärinteen pensaik-
koa sekä ojan varren puustoa.

Näkymä Kellomäeltä nykyajan suuntaan; näkymän 
saamiseksi poistetaan puustoa Koskelantien reu-
nan kallioleikkauksen päältä.

Näkymä Kellomäeltä teollisuusajan ja Vanhankau-
punginkosken suuntaan; näkymän saamiseksi ava-
taan rinteen puustoa sekä ylärinteen pensaikkoa.

Näkymä Hämeentieltä kaupunkiajan ja arkeologisen 
puiston suuntaan.

Näkymä Koskelantieltä kaupunkiajan ja arkeologi-
sen puiston suuntaan.

Näkymä Annalasta kaupunkiajan, arkeologisen 
puiston ja Kellomäen suuntaan; näkymän saami-
seksi poistetaan puustoa ojan varresta.

Näkymä kaupunginojan vartta pitkin teollisuusajan 
suuntaan; näkymän saamiseksi poistetaan yksit-
täispuita ja karsitaan puiden alaoksia.

Näkymä Kellomäen rinteeltä nykyajan suuntaan; 
näkymän saamiseksi poistetaan puustoa Koske-
lantien reunan kallioleikkauksen päältä.

Näkymä Koskelantieltä teollisuusajan ja Vanhan-
kaupunginkosken suuntaan.

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku
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NÄKYMÄT

Kellomäen korkealta kalliolta kokonaisuus hahmottuu yhdestä 

paikasta katsoen. Lisäksi alueelle voidaan kehittää näkymäak-

seleita aikakaudesta toiseen. Annalan ja Kellomäen näköyhteyttä 

vahvistetaan. Samaten näkymiä Kellomäen suunnasta Vanhan-

kaupunginkoskelle. Puustoa harvennetaan edelleen, jotta alueel-

le ja eri aikakausille tyypillinen avoimuus ja puuttomuus hahmot-

tuu.

21,22. Vasemmalla sivulla näkymäkartta. Vieressä Kellomäen korkein kohta, josta 
näkyy Vanhankaupunginselälle, Arabiarantaan ja aina kantakaupunkiin asti. Mäen 
rinteillä kasvava puusto peittää osan tärkeistä näkymistä. Kallion laella kiertävän polun 
yhteyteen sijoitetaan näkymistä kertovia opasteita.

kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosisatapolku
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SUUNNITTELUOHJE: KAUPUNKIAIKA
 

ARKEOLOGINEN PUISTO

Puiston sisältö ja luonne 

Arkeologinen puisto pyrkii hahmottamaan vanhan Helsingin katu-

tilaa ja rakennusten rakeisuutta ja tiiviyttä erityisesti tähän paik-

kaan suunniteltujen näyttelyrakenteiden avulla. Esitystapa on 

abstrakti pastissinomaisen ilmeen välttämiseksi. Rakenteet si-

joittuvat vanhoille ja oletetuille rakennuspaikoille. Näyttelyraken-

teissa esitetty informaatio esittelee vanhimman ajan esinelöytöjä, 

aikakauden historiaa myös tunnetun henkilöhistorian kautta sekä 

alueella tehtyjä arkeologisia kaivauksia eri vuosikymmeniltä. 

Näyttelyn tarkempi sisältö hahmottuu suunnittelun myöhemmäs-

sä vaiheessa. Rakennus- ja pintamateriaaleilla sekä aikakaudelle 

tyypillisellä kasvillisuudella tuodaan esiin 1500- ja 1600-lukujen 

ympäristön tunnelmaa.

suunnitteluohje: kaupunkiaika

23. Vasemmalla suunnitteluohjekartta kaupunkiajan alueesta.
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Maaston käsittely

Muinaismuistolaki edellyttää arkeologisten kaivausten tekemistä 

ennen maaston muokkausta muinaismuistoalueella. Suunnitelma 

on laadittu siten, että lisäkaivauksia tehdään mahdollisimman vä-

hän. 

Vanhimman Helsingin kulttuurikerros on noin 20-100 cm nykyistä 

maanpintaa alempana. Kaivamattomilla alueilla maankaivuu ja 

täyttö ei ole sallittua. Alle 20 cm täyttöä voidaan pitää vähäisenä. 

Suunnitelma ja puistorakenteiden sijoittelu on laadittu siten, että 

yli 20 cm täyttöjä ei tehdä. Maasto viettää loivasti ojan suuntaan. 

Korttelialueelle tulevat näyttelyrakenteet sijoitetaan nykyisen 

maaston mukaan siten, että ylärinteen puolella puutaso on liki-

määrin maanpinnan tasossa eikä alarinteessä pudotusta tule yli 

40 cm. Vanha peltoalue säilyy nykyisessä korossa. Arkeologisten 

kohteiden kohdalla maanpinta palautetaan 1500-luvun tasoon. 

Tasoerojen avulla maisemassa on selvästi havaittavissa tutkittu, 

tiedossa oleva vanha maanpinnan korkeusasema suhteessa ny-

kyaikaan.

Kaupunkiajan katuja kuvaavat puistokäytävät perustetaan kanta-

vuudeltaan kevyen huoltoajon ja talvikunnossapidon kestäviksi. 

suunnitteluohje: kaupunkiaika
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24. Leikkaus B. 
Aluepoikkileikkaus kaupunkiajan alueelta. Pellon ja korttelialueen rajalla kulkee matala graniittimuuri. Esiin otettavat arkeologiset kohteet toteutetaan alkuperäisen maanpinnan tasoon (arkeologisen ker-
roksen korkoon) ja muuta maastoa alemmas. Vanhankaupungintie säilyy nykyisellä tasolla. Syntyvä korkeusero on noin 40-150 cm ja se tuetaan betonimuurilla. Muurin päällä tulee olla kevyt metallikaide.

25. Leikkaus A.
Aluepoikkileikkaus kaupunkiajan alueelta. Puisto jakautuu kahteen osaan. Näyttelyrakenteet sijoittuvat alatasanteelle. Penkereen päällä oleva alue jää nykyiseen korkeustasoon ja säilyy avoimena niittynä. 
Puutasot toimivat oleskelupaikkoina. 

suunnitteluohje: kaupunkiaika
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Suunnitelma edellyttää lisäkaivausten tekemistä tulevien puisto-

käytävien kohdalla ja Vanhankaupungintien luiskassa (ks. s. 45). 

Katujen tarkka linjaus voi täsmentyä kaivausten tuloksien perus-

teella.

Kortteli- ja katualueet

Vanhan Helsingin piha- ja katutilat pyritään toteuttamaan ajalle 

tyypilliseen tapaan vaatimattomilla pinnoitteilla ja kasvillisuudel-

la. Kortteleita rajaavat elementit ja pinnoitteet eivät saa herättää 

mielikuvaa alkuperäisistä materiaaleista. Oletetuilla pihoilla kulu-

tusalueet ovat soraa, hiekkaa tai tannerta. Näyttelyrakenteiden 

vieressä, sisäänkäyntien kohdalla on laakeita askelmakiviä tai 

pieni alue eri kokoisista seulanpääkivistä asennettua kenttäkive-

ystä. Esiteltävien arkeologisten kohteiden rakennusten lattia teh-

dään isorakeisesta vaaleasta kvartsihiekasta (raekoko esim. 2-6 

mm), joka erottuu muista pinnoitteista eikä viittaa alkuperäiseen 

lattiamateriaaliin.

Katujen reunat rajataan graniittisilla kourukivillä, joiden pinta 

on poltettu tai koneellisesti ristipäähakattu. Katualueet voidaan 

erottaa matalilla pollareilla oletetuista korttelialueista. Vanhan-

kaupungintien asfalttipinta poistetaan ja katu rakennetaan so-
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26. Leikkaus C.
Periaatepoikkileikkaus kaupunkiajan kadusta. Sorapinta rajautuu graniittisiin kouruihin, jotka tehdään pitkistä massiivikivistä. Kouru ei saa herättää mielikuvaa alkuperäisestä katurakenteesta. Kourukivien 
pinta on poltettu tai koneellisesti ristipäähakattu Kadun leveys vaihtelee 2,5 – 5 metriin.

27. Leikkaus D.
Periaatepoikkileikkaus graniittimuurista kaupunkiajan korttelialueen ja pellon rajalla. Murskeen päälle asennettavien paasikivien korkeus on 50 cm. Kivien näkyvät pinnat on poltettu tai koneellisesti risti-
päähakattu. Kantava murskekerros sovitetaan maastoon loivien luiskien avulla. Pellon puolella kulkee kapea kivituhkapolku, joka helpottaa kunnossapitoa ja estää matalaa muuria jäämästä peltokasvien 
katveeseen.  
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rapintaisena. Vanhankaupungintien linjaus säilyy nykyisellään 

ja kadun ei tarvitse olla tasalevyinen, vaan reunalinja voi välillä 

leventyä ja kaventua. Tori kivetään isoilla graniittilaatoilla (koko 

esim. 300x600 mm), joiden pinta on poltettu tai ristipäähakattu.

Korttelialueen reuna ja oletettu raja peltoalueen suuntaan mer-

kitään maastoon matalan graniittipaasikivimuurin avulla. Muurin 

korkeus 50 cm. Muurin kohdalta poistetaan ruokamultakerros ja 

kivet asetetaan 20 cm paksun murskepatjan päälle.

Arkeologisten kaivausten yhteydessä on selvitetty alueella kas-

vanutta kasvilajistoa. Tietoon tulleita lajeja käytetään pihoja ku-

vaavien alueiden istutuksissa. Koska täydelliseen autenttisuuteen 

ei ole mahdollista päästä, ehdotetaan käytettäväksi myös muita 

keskiajalla Suomessa viljeltyjä ja kasvatettuja vaatimattomia kas-

vilajeja. Pihoilla on yksittäisiä pihlajia tai raitoja, vadelmapensai-

ta, pieni ryyti- tai kaalimaa sekä humalasalkoja.

Pellot ja niityt

Korttelialueen eteläpuolelle sijoittuvassa rinteessä, entisten pel-

tojen kohdalla viljellään aikakaudelle tyypillisiä viljakasveja, ku-

ten tattaria ja ruista. Peltoaluetta jäsennöidään sarkaojilla. 

suunnitteluohje: kaupunkiaika
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28. Kuva kirjasta ‘Eeva Ruoff: Vanhoja suomalaisia puutarhoja, Otava 2001’.
Vanhoja hyötykasveja: 3. Sikuri, 4. Lehtikaali, 5. Vuonankaali, 8. Parsa, 9. Humala, 10. 
Vihanneskrassi. Keskiajalla kaali-sanalla tarkoitettiin mitä tahansa syötäviä lehtikasveja. 
Mikael Agricola mainitsee seuraavat kaalimaalla viljeltävät lajit: fenkoli, juuripersilja, kaali, 
koiruoho, kynsilaukka, minttu, salaatti, salvia, sinappi, sipuli ja viiniruutu. 

suunnitteluohje: kaupunkiaika
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29,30. Viereisellä sivulla korttelialueiden kartta. Yllä periaatekuva rakenteiden hahmoista.

RAKENTEET 

Mittakaavan havainnollistaminen

Näyttelyrakenteet havainnollistavat vanhimman ajan rakennus-

ten mittakaavaa ja katutilaa. Rakenteet on suunniteltu siten, että 

niistä hahmottuvat rakennusrungon ääriviivat ja tulisijan paikat. 

Katon harjakorkeus sekä räystäskorkeus ovat oletetuilla korke-

uksilla, jotka olivat huomattavasti matalammalla kuin nykyisessä 

puutalorakentamisessa. Rakennekehikkoihin kiinnitetään seinien 

kohdalle lasipintoja, joissa esitellään historiallista aineistoa. La-

sipinnat tekevät rakenteista ilmavia ja keveitä eivätkä ne estä nä-

kyvyyttä muihin puiston osiin. Rakennuskehikot sijoittuvat alem-

man kadun molemmin puolin katutilaa rajaamaan. Muut kartas-

sa esitetyt rakennusten paikat ovat puuterasseja, jotka toimivat 

oleskelutasoina puiston käyttäjille vaikkapa piknik-paikkana.

Historiallisen aineiston esittely

Historiallinen aineisto esitellään rakenteiden lasiosissa lasipinto-

jen sisään laminoituna kulumisen estämiseksi. Lasipinnat tehdään 

itsepuhdistuvasta lasista tekstin ja kuvamateriaalin luettavuuden 

vuoksi. Rakenteiden tulisijoja symboloiviin rakenteisiin voidaan 
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31,32. Viereisellä sivulla näyttelyrakenteiden ja katutilan hahmottuminen korttelial-
ueella. Yllä rakennuksia hahmottava rakennetyyppi.

liittää haluttaessa tietokoneita ja ne toimivat myös lasipintojen 

tavoin tekstin ja kuvamateriaalin kiinnityspintana. 

Rakennetyypit ja –ratkaisut

Näyttelyrakenteiden pääsääntöisinä materiaaleina ovat puu, te-

räs ja lasi. Rakennusrunkoa hahmottavat rakenteiden kantavat 

osat ovat puu-teräsrakenteisia.  Puu hahmottuu päämateriaalina, 

mutta varsinaisena kantavana osana on esivalmisteiset teräs-

kehikot, jotka suurimmaksi osaksi piiloutuvat puurakenteiden si-

sään ja sivuille. Rakennetyyppi mahdollistaa puurakenteiden uu-

simisen tarvittaessa ilman, että kantavia rakenteita tarvitsee pur-

kaa. Lasirakenteet tuetaan teräsrungosta. Rakenteet kiinnitetään 

sepeliarinan varassa maata vasten makaaviin esivalmistettuihin 

teräskehikoihin pulttiliitoksin, joita voidaan paikan päällä säätää 

myös rakenteiden mahdollisesti eläessä (mm. maanpainuminen). 

Sepeliarina ja teräskehikot upotetaan 20 cm syvyyteen maanpin-

nasta. Teräskehikot peitetään kantavalla masiivisella puulanku-

tuksella, joka toimii valmiina pintana. Teräskehikkoperustaminen 

mahdollistaa myös rakenteiden porrastamisen maaston mukai-

sesti. Tulisijoja hahmottavat rakenteet tuetaan maata vasten le-

pääviin teräskehikoihin. Muualla kuin esitetyn katutilan varrella 

rakennuspaikat otetaan esiin pelkästään teräsjehikkojen päällä 

lepäävillä lankkuterasseilla.  
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33. Aksonometrinen kuva rakenteista. Kuvassa oikealla katettuja arkeologisia kohteita.

suunnitteluohje: kaupunkiaika
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34. Yllä piiirustus vuoden 1993 arkeologisissa kaivauksissa löydetyistä rakennusten kivi-
jaloista ja uuninpohjista.

Arkeologiset kohteet 

Merkittävimmät tutkitut arkeologiset kohteet katetaan teräs-puu-

lasirakenteella, jotka peittävät herkät helposti vahingoittuvat ar-

keologiset löydöt. Myös nämä rakenteet hahmottavat olleen ra-

kennuksen mittakaavaa ja muotoa. Lasipinnoissa esitellään myös 

rakennuksesta löydettyä esineistöä ja arkeologisia kaivauksia. 

Arkeologisiin kohteisiin ei yleisö pääse sisään niiden vahingoit-

tuvuuden takia, mutta lasipinnat ja kohteen suhteellisen pieni 

koko mahdollistavat helpon tutustumisen kohteeseen. Jokaisen 

arkeologisen kohteen kaksi seinää ovat lasia ja kaksi muuta sei-

nää puuritilärakenteisia, joka mahdollistaa rakenteen hyvän il-

manvaihdon ja estää ylikuumenemista. Harjakatto on lasia, jonka 

toinen ympäristöön liittyvä ja näkyvä lape on peitetty puuritilällä. 

Lasi on itsepuhdistuvaa ja aurinkosuojattua.

Alueen arkeologisen arvon säilyttäminen edellyttää puistoraken-

nelmien ja rakenteiden perustamisratkaisuissa hienovaraista otet-

ta. Sadevesiä ei viemäröidä vaan pintavedet johdetaan maaston 

alempiin osiin vähäisellä pintamaan muokkauksella.  Perustusra-

kenteet tehdään paaluttamalla rakenteet  arkeologisen kerrostu-

man läpi kantavaan perusmaahan. Suunnitellut rakennelmat ovat 

pääosin keveitä, joten paalutuksessa voidaan käyttää hyvin ohui-
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35-37. Alla kuvia löytörikkaimmasta parituparakennuksesta. Osa rakennuksesta jää Van-
hankaupungintien alle. Mallinnettu kuva näyttää periaatteen arkeologisen löydön kat-
tamisesta.
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ta teräspaaluja tai teräksisiä maanauloja. Maanaulat porataan 

maakerroksiin ja niiden kärkeen injektoidaan ankkurointimassa. 

Vetoa kestävinä maanaulat mahdollistavat myös arkeologisen 

kohteen alemmasta maanpinnan tasosta johtuvan tukimuurin ra-

kentamisen ilman suurempaa kaivutyötä. Arkeologisiin kohteisiin 

liittyvät tukimuurit ovat paikalla valettua betonia. 

Esiin otettavia katettavia arkeologisia kohteita ovat vuoden 1993 

kaivauksissa löydetty paritupa ja sen viereiset rakennukset sekä 

vuoden 1999 kaivauksissa löydetty kellari (kellari A). Vuonna 

1993 löydetyn kellari B:n päälle rakennetaan näyttelyrakenneke-

hikko vastaavasti kuin katutilan varrella, mutta kohteen kokoise-

na. Siinä esitellään materiaalia kohteesta. Koska kellari B on vain 

osittain esiin kaivettu sen kattaminen voi vaarantaa muinaismuis-

ton ja vaikeuttaa mahdollista myöhempää jatkokaivausta.

Kirkon historiaa ja 1930–31 tapahtuneita arkelogisia kaivauksia 

esitellään kirkon läheisyyteen Vanhankaupungintien varrelle si-

joitettavalla lasitaulurakenteella muiden näyttelyrakenteiden ta-

paan.

suunnitteluohje: kaupunkiaika

38. Kuva kaupunkiajan viimeaikaisista arkeologisista kaivauksista. Vuonna 
1999 löydetty kellari (kellari A).
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39-41. Alla kuva kellari A:sta. Mallinnettu kuva näyttää periaatteen arkeologisen löydön 
kattamisesta. Viereisellä sivulla kuva kaivauksista ja kaivettavista alueista.
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42-44.Viereisellä sivulla  suunnitteluohjeeseen liittyvä kartta kirkkomaasta. Vieressä ar-
keologien tekemiin piirustuksiin pohjautuva taiteilijan näkemys kirkon ulkohahmosta. Yllä 
kuva kirkkomaasta nykytilassaan.

KIRKON YMPÄRISTÖ

Muistomerkki

Uusi kulkureitti Koskelantielle ohjaa kävijät luontevasti kaupungin 

perustamisen muistomerkin paikalle. Sen ympäristö kohennetaan 

arvoiseensa asuun. Kivien taustalle istutetaan ikivihreä pensasaita, 

joka antaa suojaa vilkkaasti liikennöidyn kadun suuntaan.

Kirkkomaa

Kirkkomaa kätkeytyy tiheän puuston katveeseen. Kirkon paikka hah-

mottuu kivillä reunustettuna leikatun nurmipinnan keskeltä. Kalustus 

on sekalaista. Haudan paikka on merkitty kukilla ja rajattu kettinki-

aidalla. Kirkkomaata ympäröivässä kivimuurissa kasvaa runsaasti 

puita ja juuret ovat paikoin irrottaneet kiviä. 
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45. Forsbyn renkitupa kirkkomaan läheisyydessä. Rakennukseen ehdotetaan sijoitetta-
vaksi seurakuntatiloja.

Alueen käyttö

Aluetta kehitetään seurakunnan käyttöön kirkollisten toimitusten 

ja konserttien pitämiseen. Vanhalla kirkkomaalla järjestetään jo 

nykyään jumalanpalveluksia ja konsertteja. Alueelta puuttuvat 

kuitenkin seurakuntatilat, joita ehdotetaan sijoitettavaksi kirkko-

maan viereiseen 1700-luvun rakennukseen, vanhaan Forsbyn 

renkitupaan (Spaakin taloon), ja sen läheisyyteen suunniteltuun 

lisärakennukseen. Alueen melunsuojauksen parantuessa ja van-

ha kirkkopohja katettaessa mahdollistuu nykyistä huomattavasti 

laajempi käyttö. Kirkon ja kirkkomaan tihenevä käyttö myös elä-

vöittää aluetta entisestään. Käytön kannalta tarpeellinen tuoliva-

rasto on ehdotettu sijoitettavaksi renkituvan pihapiiriin suunnitel-

tuun lisärakennukseen. Kirkkoa ympäröivä kiviaita kunnostetaan. 

Aidan vieressä ja päällä kasvava puusto ja muu kasvillisuus pois-

tetaan. Koivut ja penkit poistetaan kirkon kivijalan sisältä. Kirkon 

hautamuistomerkiltä poistetaan kukat ja ne korvataan isorakei-

sella vaalealla kvartsihiekalla (raekoko esim. 2-6 mm).

Kirkon kattaminen

Kirkon kattaminen on tarkoitus toteuttaa telttamaisena jännitet-

tynä teräs-kangasrakenteena pääasiassa kesäkäyttöä varten. 
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46-48. Periaatekuvia kirkon kattamisesta.

suunnitteluohje: kaupunkiaika

Kantavat rakenteet poistetaan talveksi. Kirkon kangaskatoksen 

perustaminen edellyttää kaivuuta ja järeää ankkurointia, mutta 

peruskaivantojen määrä on pieni. Perustusten kaivaussyvyys on 

noin 1 metri. Kirkon lattiamateriaalista on tehty oletuksia 1930-

luvulla suoritettujen arkeologisten kaivausten perusteella (Hel-

sinki 1550–1640, Narinkka 1994). On mahdollista, että kirkon 

käytävien lattia on ollut kalkkikivilaattoja, jotka on otettu mukaan 

kaupungin siirron yhteydessä. Kirkon kuoriosasassa ja siihen ra-

joittuvassa runkohuoneessa suurinta osaa lattiasta peittivät hau-

tapaasien jäännökset. Jotta kirkko soveltuisi nykyistä paremmin 

tilaisuuksien järjestämiseen, ehdotetaan lattian alue päällystettä-

väksi isoilla graniittisilla paasilaatoilla, joiden pinta on poltettu tai 

koneellisesti ristipäähakattu, niin ettei synny mielikuvaa alkupe-

räisestä lattiamateriaalista. Lattiakivet asennetaan ohuen murs-

kekerroksen päälle.
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ARKEOLOGISET KAIVAUKSET

Arkeologisten kaivausten tekeminen on tärkeä osa puiston ra-

kentamista ja alueesta kertovan tiedon välittämistä. Kaivausta-

pahtuman esittely yleisölle suunnitellaan osana puiston näytte-

lyrakentamista. Arkeologiset kaivaukset pohjautuvat vanhaan ja 

viitteelliseen 1640-luvulla tehtyyn karttamateriaaliin. Katujen ja 

rakennusten paikat  tarkentuvat arkeologisten kaivausten myötä. 

Kaivausten pohjalta tehdään vasta lopullinen suunnitelma näytte-

lyrakenteiden sijoittumisesta yhteistyössä Museovirastoa ja Hel-

singin kaupunginmuseota konsultoiden. 

49. Kuva arkeologisista kaivauksista vuodelta 1993.
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Kaivausta edeltävät suunnitelmat ovat siis periaatteellisia, joita 

sovelletaan alueen lopullisessa suunnittelussa. 

TAIDE OSANA VUOSISATAPOLKUA  

Arabian alueen taideteollista luonnetta tuodaan esiin myös vuo-

sisatapolun alueella. Taide lomittuu luontevasti alueen suunnitel-

miin, niitä täydentäen ja oman kerroksensa suunnitelmiin tuoden 

kertoen koko vuosisatapolun tarinaa. Tämä toteutetaan siten, 

että taide liittyy opasrakenteisiin elimellisesti esimerkiksi infor-

maatiografiikkana lasipinnoissa, tulisijoja hahmottavissa raken-

teissa ja valaistuksessa. Koskelantien maastoleikkauksessa on 

mahdollisuus ympäristötaiteelle, joka pohjaa pitkälti valaistuk-

seen. Taide liittyy myös tehtäviin arkeologisiin kaivauksiin ja siitä 

informointiin. Arkeologisista kaivauksista tallennettua kuvamate-

riaalia voidaan hyödyntää myös itse opasrakenteissa. 

suunnitteluohje: kaupunkiaika

50-60. Vanhankaupungin arkeologisissa kaivauksissa löydettyä esineistöä.
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4
VARUSTEET JA RAKENTEET

 

Valaistus

Valaistus on merkittävä osa koko alueen suunnittelua. Aikakau-

sille luonteenomainen hämäryys tuodaan myös valaistukseen. 

Korkeita paljon yleisvaloa antavia valaisinpylväitä vältetään. Van-

hankaupungintien valaisimet uusitaan ja valaistuksessa tutkitaan 

kaasuvalojen mahdollisuutta. Arkeologisessa puistossa valaistus 

kytketään pääsääntöisesti näyttelyrakenteisiin.  Muualla kaupun-

kihistoriallisen puiston alueella olevat opastusrakenteet valais-

taan myös osana rakennetta. Valaistus pyrkii noudattelemaan 

kaikkialla aikakauteensa liittyvää mittakaavaa. 

Opasteet  

Opasteet kulkevat koko vuosisatapolun osana, niin että omaehtoi-

nen tutustuminen vuosisatapolkuun on mahdollista ilman erillistä 

oheis- ja karttamateriaalia. Opasteiden rakenne on yhteneväinen 

koko kaupunkihistoriallisen puiston alueella. Niistä tehdään peri-

aatesuunnitelmat seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

varusteet ja rakenteet
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Kalusteet

Kalusteet vuosisatapolun osana ovat moderneja, mutta noudat-

televat  mittakaavaltaan ja materiaalimaailmaltaan kutakin aika-

kautta. 

61. Esimerkki valaisimista.Lähinnä teolliseen aikaan liittyvä lyhtymäinen valai-
sin voi olla muotoilultaan moderni, mutta on varustettu kaasuvalolla.

varusteet ja rakenteet
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5
MAISEMANHOITO

Maisemanhoidossa pyritään aikakaudelle tyypilliseen maisema-

kuvaan, joka on ollut huomattavasti nykyistä karumpi ja puutto-

mampi. Arkeologisen puiston alueella maisemanhoidon mene-

telminä pyritään käyttämään ajalle tyypillisiä työtapoja, niittoa 

ja mahdollisesti laidunnusta. Runsas tallaus on korttelialueella 

toivottavaa.

  

Avoimet alueet / pellot ja niityt  

Peltoja ja niittyjä joudutaan hoitamaan vuosittain. Kylvö ja niitto 

tehdään viljelyn ehdoilla. Nurmialueet leikataan siten, että kas-

vukorkeus voi olla tavanomaista suurempi, jolloin heinäkasvien 

kukkiminen sallitaan. 

Puuston harventaminen

Puustoa harvennetaan vaiheittain Kellomäen alueella. Tärkeät 

näkymät avataan ensin. Tavoitteena ei ole selväreunaisten auk-

kojen hakkaaminen vaan osa näkymistä voi olla puiden runkojen 

lomitse, jolloin alaoksien poisto riittää.

maisemanhoito
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Kellomäen kallion näkyminen eri suuntiin on tärkeää. Peittävä 

puusto poistetaan kauttaaltaan.

Puutarhat, pihat

Pihat ja puutarhat perustetaan siten, että niiden liiallinen rehevöi-

tyminen vältetään. Tarvittaessa pinnoitteiden alla käytetään suo-

datinkankaita. Hoitoa suunnataan kulutuksen mukaan. Tärkeää 

on, että hiekka- ja sorapinnat pysyvät rikkaruohottomina eivätkä 

pääse heinittymään. Tannerkasvillisuutta suositaan siellä, missä 

tallausta on riittävästi pitämään kasvit matalina.

Kaupunginojan varsi

Ojan varressa on kapea kosteikkokasvivyöhyke, jota pidetään 

kurissa niittämällä ja tarvittaessa ojan pohjan ruoppauksilla, jotta 

uoma ei kasva umpeen. Puustoa harvennetaan.

maisemanhoito
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6
ARKEOLOGISEN PUISTON RAKENTAMISEN 
EDELLYTYKSET
 

Arkeologiset kaivaukset

Kaivausten tekeminen on edellytys arkeologisen puiston rakenta-

miselle niiltä osin kuin maastoa joudutaan muokkaamaan kaiva-

malla tai täyttämällä yli 20 cm kerroksia. Nykyinen lainsäädäntö 

ei mahdollista muuta tulkintaa alueen rakentamisesta.

Täytöt

Yli 20 cm täytöt mahdollistuvat vain alueen arkeologisten kaiva-

usten myötä. 

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka arkeologisen puiston alueella muodostuu lä-

hinnä valaistusten sähkövedoista. Hämeentien varteen poistetun 

muuntamon paikalle sijoitetaan uusi puisto-wc, mallia HKR/city-

wc. Tarvittavat vesi-, viemäri- ja sähköliitännät saadaan Hämeen-

tieltä. Arkeologisia kaivauksia wc:tä varten ei tarvitse tehdä.

rakentamisen edellytykset
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