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Hesperian esplanadin puisto on perusparannettava

Helsingin kaupunki on laiminlyönyt Hesperian esplanadin kunnossapidon. Samalla on unohdettu pre-
sidentti Risto Rytin ja presidentti Lauri Kristian Relanderin muistomerkkejä ympäröivien puistikoiden 
arvokas hoitaminen.  Risto Ryti oli talvisodan ajan pääministeri ja jatkosodan aikana Suomen tasaval-
lan presidentti. Hänen kuolemastaan tulee kuluneeksi 70 vuotta lokakuussa 2026.

Kyse on Suomessa harvinaislaatuisesta ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaasta puistoalueesta. 
Ensimmäinen luonnos Hesperian esplanadista on maineikkaan arkkitehti Bertel Jungin käsialaa 
(1910-11). Toteutunut ehdotus on vuodelta 1933 ja arkkitehti Birger Brunilan piirtämä. 

Hesperian esplanadin alennustila on jatkunut jo aivan liian pitkään. Istutukset ovat lepsahtaneet tai 
kadonneet, nurmikko on hoitamaton ja aukkoinen. Puiston hiekkakäytävät eivät ole särmässä. Penkit 
ovat rapistuneet ja roskakorit osin huonolla hoidolla.

Hesperian esplanadin puisto voisi olla yksi Helsingin käyntikorteista. Jo pienilläkin teoilla tämän puis-
ton saisi erittäin elegantiksi. Uudet kukat, muut istutukset ja penkit auttaisivat jo paljon. Silti Hesperian 
esplanadi kaipaa pikaisesti täydellistä perusparannusta: nurmialueiden ja käytävien perusteellista ko-
hentamista ja esimerkiksi idylliin sopivan valaistuksen saamista. Aikanaan esplanadin keskellä oleval-
la nurmikentällä oli pitkä istutusalue runsaine kasveineen: perennoja, tulppaaneja, daalioita, lumikello-
ja, sinililjoja, kukkivia pensaita, angervoja, kukkapuita ja syreenejä. Mallia uusia suunnitelmia laadit-
taessa voi ottaa myös puiston historiasta. Taidettakin esplanadille mahtuisi enemmän, samoin puis-
toon sopisi esimerkiksi suihkuallas.

Hesperian esplanadin kunnostus on ollut eri tavoin esillä jo noin 20-30 vuotta. Kampinmalmin ja Töö-
lön aluesuunnitelma 2017-2026:n käsittelyn aikana kuultiin vuonna 2016 asukkaita Hesperian espla-
nadin kehittämisestä ja saatiin runsaasti arvokasta palautetta. Mitään ei kuitenkaan ole tehty ja puisto 
rapistuu päivä päivältä enemmän. Yksi julkisuudessa esitetty tavoite on ollut tehdä Hesperian espla-
nadille peruskorjaus ”arviolta” 2020-luvun lopulla. Se kuulostaa kovin epävarmalta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunkiympäristön toimiala kiirehtii ja täsmentää Hes-
perian esplanadin puiston peruskorjauksen aikataulua ja ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä edel-
lä esittämämme näkökulmat.  
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