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1
Micropoliksen suunnittelun lähtökohtana oli luoda kol-
laasinen puutarha, jonka muodot soveltuvat skeittauk-
seen.

Asemapiirros
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MICROPOLIS, HELSINKI

Micropolis is a public park, open to everybody. The star-
ting point in the design was to create a collage-type gar-
den with shapes suited for skateboarding. Micropolis con-
sists of various details copied from the form world of the
streets, of green areas and an organically shaped pool.

The objective was to preserve all the trees in the area.
A network of green areas, connected with lawn corridors,
runs inside the park. The hares of the Central Park used to
feed here at nights. The lawn corridors ensure animals
can wonder freely in the park, and create interesting chal-
lenges to skateboarders. Thanks to subtle level differen-
ces the view over the entire park is unblocked.

Paved surfaces have been realised using red and sand-
brown non-beveled concrete stones. The paving dries

2, 4
Maahan upotettu mutkitteleva allas, eli ”pooli” on valettu
kuitubetonista. Valun sisällä on muotoon taivutettu teräs-
raudoitus. Pintakerros on ruiskubetonoitu, hiottu ja käsi-
telty akryylihartsiliuoksella.

3
Alueen kaikki puut pyrittiin säilyttämään. Muutama huo-
nokuntoinen puu tosin korvataan uudella.

5
Micropolis on kaikille avoin julkinen puisto.

quickly after rain, and the granite curbstones round the
paved surfaces keep the concrete stones in place and cre-
ate more angles for skateboarders. The bridges running
over lawn areas as well as all the other special stones are
grey granite from Kuru and red granite from Taivassalo.

The material of the winding, in-ground pool is fibrous
concrete, with form-bent reinforcement embedded in the
concrete. The surface layer is shotcreted, ground and tre-
ated with an acrylic resin solution. A zinc-coated metal
tube runs round the pool.

Visitors to the park may also encounter a crater com-
pass, a pyramid fountain for birds, a clearing dominated
by apple trees and a scented black box.

“ If I keep a green bough in my heart, then the singing
bird will come!”

-Chinese proverb

Micropolis on kaikille avoin julkinen puisto. Se sijait-
see Helsingissä, Eläintarhan puistoalueella. Norden-
skiöldinkadun vilkas liikenne huristaa puiston pohjois-
puolella ja eteläpuolella sijaitsee Eläintarhan yleisur-
heilukenttä.

Suunnittelun lähtökohtana oli luoda kollaasinen
puutarha, jonka muodot soveltuvat skeittaukseen.
Micropolis koostuu kaupungin katujen muotomaail-
man yksityiskohdista, nurmialueista sekä orgaani-
sen muotoisesta altaasta.

Alueen kaikki puut pyrittiin säilyttämään. Muuta-
ma huonokuntoinen puu korvataan uudella. Puiden
sijainti on vaikuttanut osaltaan puiston muotoon.
Micropoliksen sisällä kulkee viherverkosto, missä
nurmialueet on yhdistetty toisiinsa nurmikäytävillä.
Keskuspuiston rusakot tapasivat laiduntaa alueella
iltaisin. Nurmikäytävät säilyttävät eläinten esteet-
tömän kulun puistossa, sekä luovat mielenkiintoisia
haasteita skeittareille. Puiston tasoerot ovat hieno-
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varaisia. Täten näkymä puiston ylitse säilyy.
Pintojen laatoitukseen on käytetty punaisen ja

hiekanruskean sävyisiä viisteettömiä betonikiviä.
Laatoituspinta kuivuu sateen jälkeen nopeasti. Laa-
toituksen ympärillä kiertää graniittiset reunakivet,
jotka pitävät ladonnan paikallaan ja tuovat lisää
skeitattavia kulmia puistoon.

Nurmikaistaleiden yli kulkevat sillat, sekä muut
varustelukivet, ovat Kurun harmaata ja Taivassalon
punaista graniittia. Nämä kaksi graniittilajia sovel-
tuvat parhaiten skeittaukseen.

Maahan upotettu mutkitteleva allas, eli ”pooli”
on valettu kuitubetonista. Valun sisällä on muotoon
taivutettu teräsraudoitus. Pintakerros on ruiskube-
tonoitu, hiottu ja käsitelty akryylihartsiliuoksella.
Poolia reunustaa sinkitty metalliputki.

Poolin muodon toteutus oli haastava. Kaksois-
kaarevien pintojen säteet vaihtelevat poolin syven-
tyessä, joten tekovaiheessa oli käytössä monta eri

kaarisabluunaa.
Puistossa kävijä saattaa myös törmätä kraatteri-

kompassiin, pyramidi-varpusaltaaseen, omenapuu-
aukioon sekä tuoksuvaan mustaanlaatikkoon.

”Jos säilytät sydämessäsi vihreän oksan
saat myös laululinnun…”
-kiinalainen sananlasku.
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