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Hyväntoivonpuisto

Hyväntoivonpuisto yhdistää
Helsingin Jätkäsaaressa
Hyväntoivonpuisto on kaupunkikuvallisesti
ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi virkistysalue. Hyväntoivonpuisto on Jätkäsaaren
sydän, uudenlainen viheralue ja asukkaiden
olohuone, joka on täynnä elämää. Puistossa
on tilaa liikuntaan, oleiluun ja leikkimiseen.
Esteettömyys on otettu hyvin huomioon.
Puisto ja ympäröivät rakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden. Hyväntoivonpuistosta onkin jo muodostunut toimiva
kaupunginosan maamerkki ja sillä on vahva
oma identiteetti. Lopputuloksessa on mukana
niin 1700-luvun kuin moderninkin puutarhataiteen muotokieltä, totesi kilpailun tuomaristo. Maisemataidetta on nähtävillä betonisissa tukimuureissa ja seinissä sekä silloissa.
Puiston eteläosassa on kuvanveistäjä Laura
Könösen massiivinen kiviteos.
Rakenteet on suunniteltu ja toteutettu
laadukkaasti ja puisto on värimaailmaltaan
raikas. Korkeuserot on otettu hyvin haltuun,
kiitti tuomaristo perusteluissaan.
Hyväntoivonpuisto on suunniteltu asukkaiden mielipiteitä ja toiveita kuunnellen.
Puistoalueen tärkeitä suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia ovat olleet kunnossapidon
ja huollon helppous, jotka vaikuttavat jatkossa
alueen viihtyisyyteen ja elinkaareen.
Puistoalueesta tekee rauhallisen sen kumpuileva maasto. Tuomaristoa miellytti erityisesti se, että suunnittelussa on kiinnitetty huomiota maisematilojen sarjaan, joista muodos-
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”Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaaren sydän, uudenlainen viheralue ja asukkaiden olohuone, joka on täynnä elämää.
Puistosta on muodostunut toimiva kaupunginosan maamerkki
ja sillä on vahva oma identiteetti”, luonnehti Vuoden Ympäristörakenne 2020 -kilpailun tuomaristo voittajaa. Hyväntoivonpuisto
on esitelty laajasti myös Betoni 3-2020 lehdessä, ss.58–67.

tuu harmoninen kokonaisuus. Puustoryhmät
rytmittävät kokonaisuutta. Jo nyt puistossa voi
aistia metsän hengen, koska puut on istutettu
tarpeeksi isoina. Vastaavasti matalat pensasistutukset saavat aikaan tehokkaan kontrastin.
Tuomaristo kiinnitti erityisesti huomiota
alueen elävyyteen ja toiminnallisuuteen. Puiston tilat on otettu hyvin ja monipuolisesti käyttöön. Hyväntoivonpuiston yksi tärkeimmistä
toiminnallisuuksista on leikkiminen ja alueella
onkin useita avoimia leikkipaikkoja. Vapaiden
nurmialueiden lisäksi asukkaille on tarjolla liikuntakenttä ja koirapuisto. Hyväntoivonpuisto
on myös tärkeä kevyen liikenteen kulkuväylä,
joka lisää alueen käyttöä, mutta samalla tuo
haasteita. Puiston poikki kulkee useita yhdysreittejä ja oikopolkuja pääväylille.
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Hyväntoivonpuisto ja ympäröivät rakennuksen

muodostavat eheän kokonaisuuden.
2, 3 Korkeatasoiset taitorakenteet rikastavat keskeistä
kevyenliikenteen reittiä ja kaupunkikuvaa sekä luovat
uudelle kaupunginosalle identiteettiä ja muistumia
satamatoiminnoista. Voimakkaat siltaelementit ovat
Jätkäsaaren kaupunginosan maamerkkejä. Kirkkaan
oranssit ristikkorakenteiset terässillat yhdistävät vehmaat puiston osat ja ylittävät Välimerenkadun sekä
Länsisatamankadun. Poimuilevien yli 5 m korkeiden
taidetukimuurien musta pesubetoni ja kiiltäväksi
hiottu mosaiikkibetoni tuovat muistumia paikalla
sijainneista rantakallioista. Mustat betonimuurit
on valmistanut Betoniluoma Oy.
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Puistossa sijaitsevien päiväkotipihojen, koi-

rapuiston, leikki- ja urheilualueiden teräsverkkoaidatut alueet ovat läpinäkyviä lieriöitä vehmaan puiston
keskellä. Puiston eteläosassa on kuvanveistäjä Laura
Könösen kiviteos.
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Vuoden ympäristörakenne -kilpailu
Kilpailu järjestettiin nyt 30. kerran. Tämän
vuoden finaalissa olivat mukana Sipoonlahden
yhtenäiskoulun piha, Vantaan Åvikin jokiranta,
Vantaan Ankkapuisto sekä Helsingin Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto.
Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää korkeatasoisten ympäristökokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta.
Kohteissa arvostetaan uusien ratkaisumallien,
käyttökohteiden ja sovellutusten kehittämistä
sekä kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY) toteutumista.
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Tuomaristo:
Kilpailun järjestävät vuosittain Puutarhaliitto
ry, Betoniteollisuus ry jaKivi ry. Tuomaristossa
ovat mukana myös Suomen Arkkitehtiliiton,
Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, ympäristöministeriön ja Viherympäristöliiton edustajat.
Kilpailun 2020 tuomaristoon kuuluivat Jyri
Uimonen, Vesa Hopponen, Hannu Koivisto,
Soile Heikkinen, Jouni Heinänen, Timo Taulavuori, Niina Kilpelä, Emilia Weckman, Tiina
Kaskiaro ja Sini Laine.
Lisätietoja:
www.maisemabetoni.fi

Vuoden Ympäristörakenne 2020
kilpailussa palkittavat tahot:
• Rakennuttaja: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala
• Suunnittelijat: VSU maisema-arkkitehdit
Oy, Plaana Oy, Ponvia Oy, Geobotnia Oy,
LiCon-AT Oy, Arja Lehtimäki
• Toteuttajat: Stara, GRK Infra Oy
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Kasvillisuus on runsasta ja puita on istutettu

paikoitellen hyvinkin tiheään tavoitellen lähimetsän
tunnelmaa. Laajat nurmi- ja niittyalueet ovat merkittäviä niin käytön kuin maiseman ja maisematilojen
kannalta. Pitkät näkymät ovat tärkeä osa alueen
luontaista saaristomaisemaa.
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Hyväntoivonpuisto - Good Hope Park
– Environmental Structure of the Year 2020
Hyväntoivonpuisto - Good Hope Park is the
heart of the Jätkäsaari area in Helsinki, a
green area of a new kind and a living room for
the residents, full of life and action. The park
provides space for exercise, lounging and play.
Accessibility aspects have been taken well into
consideration. The Park has already become a
functional landmark of the town block with a
strong identity of its own. Environmental art
is on display on walls, bridges and retaining
walls built from concrete.
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The Jury commended the park for the pleasant variety that it offers. The structures have
been well designed and implemented and the
park boasts a fresh colour scheme. Differences
in elevation are well under control. Although
the overall impression is whole and functional,
the Jury would have liked to see a market-type
central square.
The Park has been designed listening to the
opinions and wishes of the residents. Important
factors for the park area included easiness of
maintenance which will affect the attraction
and lifecycle of the park also in the future. The

rolling terrain of the park as well as the series
of landscapes that create a harmonious whole
also appealed to the Jury.
Hyväntoivonpuisto-Good Hope Park provides several open playground areas. A sports
court and a dog park are among the offerings
provided to the residents, in addition to free
lawn areas. The Park is an important thoroughfare for pedestrians and cyclists with connections and shortcuts running through the park
to the main arterial roads.
Good Hope Park and the buildings on the
sides of the park create an unbroken whole.
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