
Kallioiden sylissä on orgaanisin muodoin rakennettu retriitti, jonka terassilta aukeaa 
näkymä aamuaurinkoon. Suurten lehtipuiden välistä pilkottaa meri. Kalliolta 

lähtee kivinen polku meren rantaan.

Lähtöpaikka on kappale luontoa ja historiaa keskellä suurkaupunkia: Maisemaa 
hallitsevat jääkauden muovaamat kalliot ja entisen asutuksen jälkeensä jättämä 

vanhojen lehtipuiden romanttinen puisto. Polku vie kulkijan mutkitellen alas kallioilta, 
halki puiston ja kuusikon, rantaleppien ja kaislojen välistä avoimeen rantaan, missä 
aukeaa esteettä Keilaniemen rantojen näkymät. Maiseman kontrastit puhuttelevat 
kulkijaa: historia ja nykyaika, luonto ja urbaani maisema.

Päätepiste tarjoaa kulkijalle paikan luonnonläheisestä rantaelämästä nauttimiseen 
keskellä urbaania näkymää. Paikka on länsirannalla, minne aurinko paistaa 

keskipäivästä auringonlaskuun saakka. Massiviinen kivilaituri luonnon keskellä tarjoaa 
vastapainon vastarannan voimakkaille torneille.

Kulkija kulkee polulla myös yksityisestä tilasta yleiseen tilaan: Retriitin yksityisestä 
rauhasta siirrytään polkua pitkin yleiselle rannalle, missä samaan aikaan voi olla 

muita kaupunkilaisia uimassa, eväsretkellä tai nuotiopiirissä. 
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Retriitti kalliolla

Paikka rannalla
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NÄKYMÄ KALLIOLTA YLI 
PUUTARHAN, PUIDEN VÄLISTÄ 
SIINTÄÄ MERI

Retriitin yläterassilta avautuu näkymä 
aamuaurinkoon.

KAISLIKKO PÄÄTTYY, 
NÄKYMÄ YLI LAHDEN 
AUKEAA JOKA SUUNTAAN.

Kun lähestytään Paikkaa, kaislikko 
loppuu ja näkymä länteen avautuu: 
Merenlahden toisella puolella kohoaa 
uhkeana lasin, teräksen betonin 
Keilaniemi geometrisine torneineen. 
rannan puolella rantaleppien 
ilmeikkäät kaaret saattelevat kulkijaa.
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KALLIOLTA 
LASKEUTUVAT 
VEISTOKSELLISET 
PORTAAT

Dramaattinen ja jännittävä 
laskeutuminen alkaa 
mutkitellen kallioden 
väliin tarkasti muuraattuja 
graniittisia kiviportaita pitkin.
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TIHEÄ KUUSIKKO, 
SULKEUTUNUT NÄKYMÄ

Länsirannalle kävellään kuusikon 
hämärässä. Mustikanvarpujen 
korkuiset, suuret sileät 
graniittilohkareet on aseteltu tiheiksi 
astinkiviksi, jotka muodostavat 
polun kuusten väliin.

POLKU KULKEE 
KORKEIDEN KAISLOJEN 
JA KAAREUTUVIEN 

RANTALEPPIEN VÄLISSÄ

Kuusikosta sukelletaan kiviportaita pitkin 
valoon, kun tullaan rannalle. Kuljetaan 
korkeiden kaislojen ja rantaleppien 
muodostamaa käytävää luoteeseen. Polku 
on graniitista muurattu matala kivipolku.

45
ROMANTTINEN, UNOHDETTU 
PUUTARHA

Polku mutkittelee loivasti pengerrettynä 
suurten vanhojen lehmusten alla . Ryhmyiset 
rungot ja käävät katseenvangitsijoina, yllä 
oksien vihreä  katto.

Portaat on reunustettu harmaalla graniitilla 
ja päällystetty puuhakkeella, joka joustaa 
lempeästi askeleen alla.
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PUOLIAVOIN NÄKYM
Ä 

PUIDEN VÄLISTÄ 

M
ERELLE

AVOIN NÄKYMÄ 
JOKA SUUNTAAN YLI 
LAHDEN KEILANIEMEN, 
OTANIEMNE SILLAN JA 
LÄNSIVÄYLÄN SILTOJEN 
SUUNTAAN

VANHA PUUTARHA, 
SUURET LEHTIPUUT

TIHEÄ KUUSIKKO, 
SULKEUTUNUT 
NÄKYMÄ

KUN TULLAAN RANTAAN, 
SUKELLETAAN TIHEIKÖSTÄ 
VALOON, MUTTA KORKEA 
KAISLIKKO SULKEE 
NÄKYMÄN.
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Loivasti pengerretty polku on reunustettu harmaalla graniittilla ja 
päällystetty puuhakkeella. 3

Sileäpintaiset graniittilohkareet on 
upotettu astinkiviksi mustikanvarpujen 
joukkoon.
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Kun tullaan rantaan, astinkivet sulautuvat 
taas yhteen muuratuksi poluksi, joka kulkee 
lähellä vesirajaa. 
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Leikkaus  A – A’ Leikkaus  B – B’ Leikkaus  C – C’
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Polku päättyy suuren harmaasta 
graniitista muuratun kivilaiturin 

hallitsemaan Paikkaan. 

Se on uimapaikka, nuotiopaikka, 
auringonottopaikka tai 

eväsretkipaikka. – Paikkaan voi 
tulla yksin tai seurueessa, ja se 
tarjoaa intiimin tilan useallekin 
ryhmälle yhtä aikaa. Saapua voi sekä 
rantapolulta että yleiseltä kävelytieltä 
paikan itäreunasta.

Laiturilla on nuotiopaikan lisäksi 
useita portaita oleskeluun, 

jalkojen uittamiseen meressä ja 
uimaan menemiseen.

Rannalla pukusuoja, katettuja 
pöytäryhmiä ja penkkejä 

sijoitettuna kohti aurinkoa 
keskipäivästä auringonlaskuun 
saakka.

Puiden alla on metsäniittyä ja 

heinikkoa luonnonmukaisena 

niittynä, hyvin samanlaisena 

aluskasvillisuutena kuin paikassa 

on jo ennen rakentamista. Siellä on 

heiniä ja niittykukkia, esimerkiksi 

metsäkastikka, metsälauha, 

kissankello ja syysmaitiainen.

Laiturin 

pohjoispuolella 

alkaa 

kaislavyöhyke, joka 

rajaa ja rauhoittaa 

alueen erilleen 

rakennetusta 

Lehtisaaresta ja 

Otaniemen sillan 

liikenteestä.

Puut ovat lajeja, 

joita alueella kasvaa 

luontaisestikin: 

Yläreunassa 

kasvaa mäntyjä ja 

lähimpänä vesirajaa 

tervaleppiä. Lisäksi 

paikassa kasvaa 

katajia, pihlajia ja 

jokunen pieni koivu.
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Perinteisellä pajuaidan rakentamisen 

tekniikalla on rakennettu näkösuojia 

yleiselle kävelytielle, tuulensuoja 

pöytäryhmälle vallitsevan 

lounaistuulen suuntaan ja pukusuoja 

uimareille .

Kaksi pöytäryhmää saavat oman 

rauhansa ja ne on katettu kevysti 

lautakatolla, joka suojaa pieneltä 

sateelta.

Kolme pitkää, kaarevaa 

lautaverhoiltua penkkiä 

on aseteltu katseen suunta 

lounaseen, länteen ja 

luoteeseen. 
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Leikkaus  E – E’

Näkymä yleiseltä kävelytieltä yli laiturin. 
Vastarannalla kohoavat Keilaniemen tornit.

Leikkaus etelästä pohjoiseen

Leikkaus lännestä itään


