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Helsingin katukuvaa piristetään
ikivihreillä istutuksilla
~ Istutusastiat
ovat ruosteista
rautaa

Markku Karumo
HELSINCIN SANOMAT

~ Isot ruosteisesta raudasta
tehdyt istutusastiat ikivihreine
pensaineen tuovat uutta ilmet-
tä Helsingin katukuvaan. Tuijat
ja muut vihreyden tuojat ovat
olleet kaupungin keskeisillä
kulkuväylillä pari viikkoa.
Pensaiden istutusastiat ovat

vinoreunaisia ja ylhäältä kape-
nevia. Ne ovat vinotahokkaita,
jotka saavat monen kulmakar-
vat kohoamaan.
Idean kehittelijä, rakennus-

viraston arkkitehti Väinö
Castren odottaa kaupunkilai-
silta palautetta. Vielä on ollut
hiljaista. "Syksymmällä kuul-
laan mahdolliset napinat", hän
sanoo.

Tarkastelemme uusia istu-
tuksia Kaisaniemenkadun ja
Mikonkadun kulmassa. Cast-
ren ei malta olla nyppimättä
rikkaruohostoa astioista pois.
Istutuspaikka ei voisi olla

keskemmällä kaupunkia. Vilk-
kaita ja kaupunkimaisia ovat
ne 12 muutakin paikkaa, jonne
istutuksia on sijoitettu: metro-
ja juna-asemia, Kurvi, Tullin-
puomi. Istutusastioita on ryp-
päinä paikoillaan kaikkiaan 80.
Kokeiluksi istutuksia vielä

sanotaan. Jatkosta päätetään,
kun nähdään ja kuullaan, mi-
ten ruosteraudan ja ikivihrei-
den pensaiden yhdistelmä is-
tuu katukuvaan, ja miten kas-
vit kestävät kaupungin olosuh-
teita.

Pääasiana on Castrenin mu-
kaan etsiä vihreyttä ja silmän-
iloa talviseen kaupunkimaise-
maan.
Istutusastian ruosteinen ja

vinoreunainen malli ei ole itse-
tarkoitus. "Kaupungissa kaikki
tuntuu olevan surullisesti vi-
nossa. Yritettiin etsiä astialIe
muoto, jossa vino utta ei huo-
maa."
Astioiden ruosteiseen pin-

taan suhtaudutaan Castrenin

merkkien tolppia. Pensailla voi
myös rakentaa suojavyöhyk-
keen kadun liikenteelle.
"Parilla sadalla saa parimetri-

sen tuijan. Se on halpa hinta,
jos talvella ei ole muuta tarjol-
.la", Castren sanoo. Nyt kokeil-
tavana olevat istutusastiat
maksavat tietysti enemmän,
mutta "parilla tonnilla on pyt-
ty kasveineen paikallaan".
Vastaavia istutusastioita on ,

kokeiltu jo pari vuotta Rune-
berginkadun ja Salomonkadun
kulmassa. Sieltä saatu palaute
oli Castrenin mukaan rohkai-
sevaa.

Väinö Castren katselee uusia istutusastioita Mikonkadun ja Kaisa-
niemenkadun kulmassa.

mukaan epäilevästi. Ruostetta
on totuttu pitämään huonona
asiana. "Rikottu maalipinta tai
betoni viestii välinpitämättö-
myydestä. Kolhittu ruostepinta
uusii ruostumalla itsensä.
Ruoste painii eri sarjassa."
Tärkeintä ovat kuitenkin is-

tutukset: ikivihreät tuijat, kata-
jat, kuuset ja männyt, kesåi-
semmillä kasveilla höystettyi-
nä. "Kataja on vaikeasti hoidet-
tava, mutta mielenkiintoinen,
urbaani ja paikallinen kasvi.
Siihen liittyy positiivisia la-
tauksia."
Castrenin mielestä istutus-

ten iso koko on eduksi. "Siten
saa kaupunkimaista ilmettä
erotu~seksi mummon yrttitar-
hasta.

Castren pohtii, miten ikivih-
reillä pensailla voi verhoilla
vaikkapa kierrätysastioita, säh-
kökaappeja, vessoja ja liikenne-

~ Palautetta ikivihreistä istu-
tuksista ja Uusista istutusas-
tioista voi lähettää Väinö Cast-
renille osoitteella Rakennus-
virasto, PL 1506,00099 Helsin-
gin kaupunki tai sähköpostilla
vaino.castren@hkr.hel.fi.

+


