
Liite: OMASTADI – Ulkosirkusalue Suvilahteen tai lähiympäristöön 

 

Ulkosirkusalue suhteessa alkuperäisiin ideoihin 

Idea ulkosirkusalueesta vastaa useampaan toiveeseen, joita ideointivaiheessa esitettiin, vaikka se onkin 
kokonaisuutena uusi ja uniikki. Alueellisesti Suvilahti on osa Kalasataman kaupunginosaa. 

”Liikkuva Kalasatama” -ehdotuksessa kaivattiin Kalasataman alueelle liikunnallisia virikkeitä etenkin nuorille 
ja aikuisille. Samoin ”Ulkokiipeilypaikka 8–15-vuotiaille Kalasataman alueelle” -ehdotuksessa kaivattiin 
liikunnallista virikettä nimenomaan nuorille. Esimerkkinä ehdotuksessa mainittiin kiipeily, mutta 
pohjimmiltaan esityksessä kaivattiin ylipäänsä liikuntapaikkaa, joka eroaisi aikuisten ulkokuntoilusalista ja 
lasten leikkipaikoista.  

Ulkosirkusalue tarjoaisi uudenlaisia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Ehdotuksessa esitetyt 
sirkusvälineet mm. kiipeilyyn, käsinseisontaan, tasapainoiluun ja ilma-akrobatiaan kannustaisivat kaiken 
ikäisiä lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä temppuilemaan ja luomaan yhdessä, mutta etenkin nuorille se 
tarjoaisi uudenlaisen julkisen, maksuttoman kohtauspaikan virikkeineen. Ehdotuksessamme ulkosirkusalue 
rakentuu kiinalaisen tolpan ympärille. Kiinalainen tolppa on päällystetty kiipeilytolppa, jossa on mahdollista 
kiivetä ja tehdä erilaisia temppuja. Alueelle sopisivat myös esimerkiksi puolapuut, joissa olisi mahdollista 
kiipeillä ja tehdä voimaharjoitteita. Ehdotuksessa mainitut välineet ovat esimerkkejä, ja niitä olisi 
mahdollista täydentää ja muokata toteutusvaiheessa. Lopullinen kokonaisuus ja yksittäiset välineet tulisi 
suunnitella tarkemmin yhteistyössä sirkusalan ammattilaisten kanssa, jotta alue sopisi kaiken ikäisille ja 
välineet olisivat turvallisia kaikille taustaan katsomatta. 

”Vihreyttä ja viihtyvyyttä Suvilahteen” -ehdotuksessa kaivattiin Suvilahden kentälle ulko-oleskelualuetta. 
Tällä hetkellä Suvilahden kenttä on karu ja toimii suuren osan vuodesta pelkkänä parkkipaikkana ja 
läpikulkureittinä. Kesäaikaan alueella järjestetään festivaaleja, mutta muutoin virikkeitä on lähinnä 
skeittauksesta ja graffiteista kiinnostuneille. Vaikka ehdotuksemme tarkempi sisältö eroaa ideointivaiheen 
ehdotuksesta, on ydinidea sama. Keskeisellä paikalla kaupungissa olevalle kentälle kaivattaisiin kaiken 
ikäisiä houkuttelevia vapaa-ajan toimintoja. On hölmöä, että potentiaalinen alue jätetään hyödyntämättä 
suuren osan vuodesta vain, jotta alue olisi tyhjänä festivaaleja varten 3 kk ajan. Myös yhdenvertaisuuden 
vuoksi olisi tärkeää, ettei ulkoaluetta olisi suunnattu pelkästään maksaville aikuisille. 

Ulkosirkusalue olisi viihtyisä, värikäs ja eloisa alue, jossa kaiken ikäiset voisivat kohdata ja viettää aikaa 
ympäri vuoden. Kaikille avoin ulkosirkusalue houkuttelisi kaikkia katsomaan ja kokeilemaan eri sirkuslajeja. 
Yhteisöllinen alue kokoaisi myös sirkusharrastajat yhteen jakamaan tietoa toisilleen ja harjoittelemaan 
yhdessä. Sirkus on näyttävä ja visuaalinen laji, joka saa myös ohikulkijat pysähtymään. Esimerkiksi värikkäät 
jongleerauspallot tai liehuva ilma-akrobatiakangas vangitsevat väistämättä katseen. Alueella 
harjoitteleminen, muiden harjoitusten seuraaminen ja esiintyminen kulkisivat kaikki käsi kädessä. 
Alkuperäisessä ideassa mainitut istumapaikat ja viheristutukset sopisivat myös hyvin alueen yhteyteen. 

”Siirrettävä esiintymislava tapahtumia varten” -ehdotuksessa kaivattiin Helsinkiin kaikkien käytössä olevaa 
lavaa, jossa olisi mahdollista tehdä ulkoesityksiä. Ehdotuksessamme myös ulkosirkusalueella olisi lava tai 
lavoja, joilla olisi mahdollista harjoitella esiintymistä tai järjestää pienimuotoisia esityksiä. Ulkosirkusalue 
voisi joko olla yksi kiertävän lavan sijoituspisteistä tai alueella voisi olla oma kiinteä lava, joka osaltaan 
vastaisi kaupunkilaisten toiveeseen yleishyödyllisestä esiintymispaikasta. 

 



Ideointivaiheen ideat: 

Liikkuva Kalasatama 

Kalasatamaan ulkokuntosali tai muuta liikunnallista virikettä, esim. koripallokenttä/jalkapallokenttä. Kalasataman puisto on tällä hetkellä hyvin 
”lapsikeskeinen” ja nuoret (aikuiset) kaipaisivat myös virikkeitä. :) 

Ulkokiipeilypaikka 8–15-vuotiaille Kalasataman alueelle 

Kalasataman alueella on mukavasti leikkipaikkoja päiväkoti-ikäisille ja pikkukoululaisille. Noin 8 vuoden iästä eteenpäin kiipeilyn mahdollisuudet 
ovat huonot yksittäisiä telineitä lukuunottamatta. Usein isommat kiipeilijät joutuvat kiipeilemään esim liukumäkien ja pienten kiipeilytelineiden 
ulkopuolella, kun hakevat haastetta pienten paikoista. Tämä vaarantaa sekä alle jäävät pienet leikkijät, että isommat lapset. Toinen vaihtoehto on 
kiipeillä aikuisten kuntolaitteissa, mikä taas häiritsee aikuisia käyttäjiä eikä sekään ole turvallista, koska laitteiden päällä voi olla erilaisia liikkuvia, 
öljyttyjä osia tms mitkä sotkevat vaattet ja litistävät sormet. Usein 8. ikävuoden jälkeen ulkoilu onkin sitten puhelimien tuijottelua porukalla 
penkeillä tai hämppykeinuissa vaihtoehtojen puuttuessa. 

Toivoisin, että kehittyvälle alueelle voitaisiin suunnitella yksi selkeästi isommille lapsille/nuorille suunnattu liikuntapaikka, esim puistoon tai 
mustikkamaalle tai uusille puistoalueille. 

Vihreyttä ja viihtyvyyttä Suvilahteen 

Suvilahden alue on tällä hetkellä karu ja se toimii monelle pelkkänä parkkipaikkana tai läpikulkureittinä. Alueella on tekemistä lähinnä skeittauksesta 
ja graffiteista kiinnostuneille. Mielestämme kohderyhmää voisi laajentaa siten, että kaikille iästä tai liikuntarajoituksista huolimatta olisi yhteinen 
paikka mistä Suvilahdenalueella voisi nauttia. Esimerkiksi vanhemmat voisivat oleskella uusilla istumapaikoilla kun lapset viettävät aikaa 
skeittiparkissa. 
Ehdotuksemme on rakentaa Suvilahteen ulko-oleskelutila, jossa olisi mahdollista istuttaa kasveja/yrttejä yhteiseen käyttöön. Kasvatusalueen lisäksi 
uudella alueella olisi mukava oleskella suunnittelemissamme verkkotuoleissa, jotka toimisivat myös alueen vetonauloina. 
Idean tarkoituksena on tuoda Suvilahteen lisää väriä ja elävöittää aluetta. Haluamme suunnitelmallamme kunnioittaa alueen vanhaa arkkitehtuuria, 
joten olemme ottaneet kaasukellojen pyöreän muodon mukaan suunnitelmaamme. 

Siirrettävä esiintymislava tapahtumia varten 

Kuorma-auton/rekan konttiin rakennettu siirrettävä esiintymislava olisi käytännöllinen, koska sen siirtäminen olisi kätevää ja suljettuna se olisi 
turvassa ilkivallalta. Tällainen siirrettävä lava tarjoasi erilaisiin ulkotapahtumiin oivan esiintymispaikan ja kun se olisi sisältä suunniteltu nimenomaan 
esiintymislavaksi, voisi esim. äänentoistoa varten olla vakiona laitteistoa. Yleishyödylliset helsinkiläiset toimijat voisivat lainata lavaa omiin 
tapahtumiinsa veloituksetta. Siirrettövä esiintymislava mahdollistaisi ketterästi järjestettävät pienimuotoiset konsertit eri puolilla kaupunkia. Lavaa 
voisivat käyttää tapahtumajärjestäjien lisäksi esim. bändit, kuorot, sirkuskoulut, tanssiryhmät sekä muut esiintyjät. Jos lavalle virittäisi 
lisävarusteeksi läpinäkyvän osittaisen etulasiseinän sekä lämpöpuhaltimet sivuille, voisi esiintymiset hoitua jopa talvisissa oloissa. 

 

Turvallisuusnäkökulma 

Ulkosirkusalue tulisi suunnitella yhteistyössä sirkusalan ammattilaisten kanssa, jotta alue olisi 
mahdollisimman toimiva ja turvallinen kokonaisuus kaiken ikäisille aiempaan sirkustaustaan katsomatta. 
Harjoitusvälineet tulisi toteuttaa siten, että niitä on turvallista käyttää myös tilanteissa, joissa ei ole paikalla 
alan ammattilaista tai muuta valvontaa. 

Tällä hetkellä sirkusharrastajat ja sirkusartistit harjoittelevat etenkin kesäisin ulkona alueilla, joita ei ole 
suunniteltu sirkuskäyttöön ja joissa on siten turvallisuuspuutteita. Esimerkiksi ilma-akrobatiavälineitä 
rigataan siltojen alle ja tasapainoiluvälineitä, kuten slacklineja kiinnitetään eri puistojen puihin. Virallinen 
ulkosirkusalue muuttaisi harjoittelua turvallisemmaksi, sillä alue toimisi yhteisöllisenä kohtauspaikkana, 
jossa turvalliseen harjoitteluun olisi tarvittavat välineet ja kiinnityspisteet. 

Esimerkiksi Circus Helsinki on valmis jakamaan asiantuntemusta ilmaiseksi, koska kyseessä on 
yleishyödyllinen projekti. 

 

Sirkusalueen siirrettävyys 

Ulkosirkusalue olisi mahdollista toteuttaa myös siirrettävänä, jos se olisi Suvilahden festivaalien vuoksi 
tarpeellista. Sirkusalan perinteeseen kuuluu olennaisesti kiertuetoiminta ja siirtyminen paikasta toiseen. 



Alan ammattilaisten avulla kokonaisuus ja välineet olisi mahdollista suunnitella siten, että ne voi 
tarvittaessa purkaa ja rakentaa takaisin. Myös istumapaikat ja viheristutukset on helppo toteuttaa 
tarvittaessa siirrettävinä. 

 

Kommentteja ehdotukseen 

Sirkuksen harrastajien ja ammattilaisten keskuudessa ulkosirkusalueelle on kysyntää, ja ehdotus onkin 
saanut paljon tykkäyksiä ja positiivista huomiota sosiaalisessa mediassa. 
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- Mahtavaa! +,- 

- Hieno ehdotus!! "$%&' 

- Jess!!  ./01234  
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- Hyvä idea. Muistan, että Oslossa oli laitettu matala (itsestään seisova?) nuora yhdelle satama-alueen 
puisto-osuudelle. Oli suosittu. 

- Oi, kyllä! "#$"#$"#$ 


