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Esipuhe

Helsingin Yleiskaava 2002:n yhteydessä määriteltiin Helsingille 
viheraluerakenne, johon kuuluu kuusi laajaa sormimaista viher-
aluekokonaisuutta. Helsinkipuisto on näistä ”sormista” keskim-
mäinen. Helsinkipuisto on nimensä mukaisesti läpileikkaus Hel-
singin historiasta, puistohistoriasta ja luonnosta. Puiston suun-
nittelussa on sovellettu maankäyttö- ja rakennuslaissa määri-
teltyjä kansallisen kaupunkipuiston kriteerejä. Yleissuunnitelma 
pohjautuu Helsingin Yleiskaava 2002:een ja kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan vuonna 2007 tiedoksi merkitsemiin Helsinkipuis-
ton tavoitteisiin ja periaatteisiin.

Helsinkipuiston yleissuunnitelma on laajan viheraluekokonaisuu-
den luonnetta koskeva strateginen, ideatasoinen suunnitelma. 
Puiston lähtökohdat – maisema, toiminta, kaupunkirakenteelli-
nen asema ja nykytila – vaihtelevat huomattavasti sen eri osis-
sa. Siksi kokonaisuus on yleissuunnitelmassa jaettu osa-aluei-
siin. Suunnitelmassa määritellään näiden osa-alueiden arvot ja 
asema osana Helsinkipuiston kokonaisuutta, niiden kehittämis-
teemat ja -linjat sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia. 
 
Yleissuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupungin eri hallinto-
kuntien, muiden sidosryhmien sekä puiston käyttäjien ja asuk-
kaiden kanssa. Yleissuunnitelma toimii lähtökohtana alueelle 
laadittaville suunnitelmille, uusille asemakaavoille ja asemakaa-
vamuutoksille ja ohjaa kaupungin eri hallintokuntia Helsinkipuis-
ton kehittämisessä.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ympäristötoi-
mistossa työstä ovat vastanneet maisema-arkkitehti Jouni Hei-
nänen (2008–2012), toimistopäällikkö Matti Eronen (2008 asti), 
maisema-arkkitehti Jyri Hirsimäki, suunnittelija Liisa Kuokkanen-
Suomi ja maisema-arkkitehti Kaisa Yli-Jama.

Lisäksi työtä on ohjannut toimistopäällikkö Maria Jaakkola 
(2008–2012) ja siihen ovat osallistuneet maisema-arkkitehdit 
Maria Karisto ja Raisa Kiljunen-Siirola sekä suunnitteluavustajat 
Auli Järvelä ja Marja Saranpää.

Suunnitteluun ovat määräaikaisina työntekijöinä osallistuneet 
Kari Sarne, Iiris Koivula, Saija Vihervuori ja Sirpa Törrönen.
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Osa 1: Helsinkipuisto

1.1 Johdanto

Helsinkipuiston tausta
Maankäyttö- ja rakennuslaki tarjoaa mah-
dollisuuden kansallisen kaupunkipuiston 
perustamiseen. Tällaisen puiston perus-
tamista Helsinkiin on selvitetty kaupun-
kisuunnitteluviraston johdolla 1990-luvun 
lopulta lähtien. Asia nousi esille maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistamisen yh-
teydessä, kun kansallinen kaupunkipuis-
to tuli osaksi lainsäädäntöä. Kansalais-
järjestöt ja yksityishenkilöt tekivät lähes 
20 erilaista ehdotusta kansalliseksi kau-
punkipuistoksi. Ensimmäiset tehdyt eh-
dotukset koskivat nykyistä Keskuspuis-
toa. Samaan aikaan Helsingissä oli käyn-
nissä yleiskaavatyö, jonka osaksi selvi-
tystyö oli luontevaa liittää. Puiston luon-
teesta, sijainnista ja tarkemmista rajauk-
sista keskusteltiin usean vuoden ajan eri 
hallintokuntien ja viranomaisten, kaupun-
ginosa- ja luonnonsuojelujärjestöjen se-
kä kaupungin asukkaiden kesken. Kan-
sallisen kaupunkipuiston sijaan Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto päätyi lopulta 
esittämään kaavoituksen keinoin toteu-
tettavaa merellistä Helsinkipuistoa, joka 
edustaa monipuolisesti Helsingin histori-
aa, puistohistoriaa ja luontoa. Puiston alu-
een määrittelyssä sovellettiin kansallisen 
kaupunkipuiston kriteerejä.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa osoitettiin 
”Helsinkipuistona kehitettävä” kokonai-
suus suuntaa-antavalla rajauksella. Puisto 
liittyy pohjoisosissaan kiinteästi niinikään 
yleiskaavassa rajattuun Keskuspuistoon. 

1.2 Luonne ja erityispiirteet 
Helsinkipuisto on merkittävä kaupunki-
rakenteen sisäinen julkisten ulkotilojen 
kokonaisuus, toiminnallinen virkistys-
alueketju ja ekologinen käytävä. Kokonai-
suuteen kuuluu paikallisesti, kansallises-
ti ja kansainvälisestikin arvokkaita ympä-
ristöjä ja yksittäisiä kohteita. Puisto tar-
joaa läpileikkauksen Helsingin luonnosta, 
historian vaiheista ja urbaanista elämästä. 
Helsinkipuiston erityispiirteenä on omin-
takeinen ja ajallisesti kerroksellinen kult-

tuuriperintö, johon kuuluu linnoitushisto-
riallisia kohteita, Helsingin perustamis-
paikka Vanhassakaupungissa, kartanoita 
ja huviloita puutarhoineen sekä maatilo-
ja viljelysalueineen. Puiston kansainväli-
sesti tärkeimmät kohteet ovat Suomen-
linnan linnoituskokonaisuus sekä Vanhan-
kaupunginselän luontokokonaisuus. Alu-
eella on runsas ja monipuolinen luonto-
tyyppien kirjo sekä arvokkaita luontokoh-
teita. Helsinkipuiston kohteilla on myös 
merkittäviä matkailuarvoja.

Helsinkipuiston yhteydessä sovellettava 
tulkinta ”puiston” käsitteestä on laaja: ko-
konaisuuteen kuuluu selkeiden viheralu-
eiden lisäksi runsaasti rakennettua kult-
tuuriympäristöä ja laajoja vesialueita.

Maisemarakenne on tarjonnut luonnolli-
sen lähtökohdan Helsinkipuiston suunnit-
telulle. Puistoa yhdistävänä tarinana – si-
sällöllisenä ytimenä – on vaiheittain me-
rellisemmäksi muuttuvien vesialueiden 
jatkumo Haltialasta Helsingin edustan 
saaristoon: Vantaanjoki, Vanhankaupun-
ginselkä, Kruunuvuorenselkä sekä ulko-
saaristoon ja avomerelle avautuva meri-
alue. Vesi yhdistää alueita, mutta on toi-
saalta erityisesti Kruunuvuorenselän ran-
noilla ja eteläisimmissä osissa toiminnal-
lisesti erottava tekijä. Vantaanjoki ja meri-
alueet ovat tärkeitä Helsingin kaupunkiku-
vaa ja identiteettiä luovia elementtejä. Ve-
si eri muodoissaan on myös merellisen 
Helsinkipuiston tärkein yksittäinen veto-
voimatekijä.

Helsinkipuisto on luonteeltaan rakenne-
tun kaupunkiympäristön ja luonnonympä-
ristön kohtaamispaikka: aktiiviseen ja ur-
baaniin kokonaisuuteen kuuluu myös laa-
joja luonnonmukaisia alueita. Erityisesti 
eteläisimmissä osissaan puistoa reunus-
tavat alueet, jotka ovat parhaillaan muut-
tumassa teollisuus- ja satamakäytöstä 
asumiseen. Kalasataman, Kruunuvuoren-
rannan ja Hernesaaren osayleiskaava-alu-
eiden rakentaminen tulee avaamaan Hel-
sinkipuiston yhteyteen uutta julkisessa 
käytössä olevaa ranta-aluetta. Nämä julki-
set ulkotilat täydentävät Helsinkipuiston 
viheralue- ja reittitarjontaa. Samalla Hel-

sinkipuisto jäsentää ja yhdistää keskeis-
tä kehittyvää kaupunkialuetta. Helsinki-
puisto vahvistaa ja tukee viereisten uusi-
en asuinaluekokonaisuuksien erityisluon-
netta ja palveluja.

Helsinkipuistolla on prosessiluonne: se 
ei tule koskaan valmiiksi. Alueen histori-
aa on leimannut dynaamisuus ja kehitty-
minen ympäröivän kaupungin mukana. 
Tä mä on myös puiston kehittämisen kan-
tavia ajatuksia. Helsinkipuiston sateenvar-
jonimikkeen alla on mahdollista tarkastel-
la olemassa olevaa arvokkaiden alueiden 
ketjua kokonaisuuden näkökulmasta. Ke-
hittämisen tarkoituksena on muokata ko-
ko kaupungin identiteettiä nivomalla puis-
ton osa-alueet yhteen ja vahvistamalla nii-
den luonteita. 

Kansallinen kaupunkipuisto?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
voi daan perustaa kansallinen kaupun-
kipuisto, kun halutaan säilyttää kau-
punkimaiseen ympäristöön kuuluvan 
alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, 
luonnon monimuotoisuus, historialliset 
ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, 
sosiaaliset, virkistykselliset tai muut 
erityiset arvot. Puistojen tulee täyttää 
laissa määritellyt kriteerit, jotka koske-
vat alueen sisältöä, laajuutta ja eheyttä, 
ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kau-
punkikeskeisyyttä. Päätöksen kansal-
lisen kaupunkipuiston perustamisesta 
tekee ympäristöministeriö. Suomessa 
on nyt viisi kansallista kaupunkipuistoa.
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Mikä Helsinkipuisto?
- Helsinkipuisto on jo olemassa oleva koko 
kaupungin alueen läpi ulottuva kokonaisuus, 
johon kuuluu viheralueita, rakennettua 
kulttuuriympäristöä ja suuria vesialueita.

- Helsinkipuisto on konsepti, joka tarjoaa 
tavan tarkastella kaupunkirakennetta ja toimii 
sateenvarjona erilaisille kehittämishankkeille. 
Puistoa suunnitellaan samanaikaisesti useilla 
suunnittelutasoilla ja eri hankkeissa.

- Helsinkipuisto on prosessi, joka ei tule 
koskaan täysin valmiiksi. Se kehittyy elävän ja 
muuttuvan kaupungin mukana. 

- Helsinkipuiston sisällön keskeisiä 
teemoja ovat merellisyys, historia, luonto, 
kaupunkikeskeisyys ja toiminnallisuus. 

- Helsinkipuiston alueesta suurella osalla on 
kansainvälisesti, kansallisesti tai paikallisesti 
merkittäviä kulttuuri-, luonto- tai historiallisia 
arvoja. 

- Helsinkipuiston puitteissa luodaan myös 
uusia arvoja, näkemyksiä ja toimintoja. Pitkällä 
aikavälillä Helsinkipuisto luo mahdollisuuden 
kehittää tulevaisuuden kaupunkipuistoa.
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Itäinen 
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Helsinkipuiston sijainti. 
Kartan lähde: Törrönen 2010.

1.3 Helsinkipuiston alue

Haltialasta Harmajalle
Noin 19 kilometriä pitkä Helsinkipuisto lä-
päisee koko kaupungin alueen pohjois-
etelä-suunnassa. Puiston pinta-ala on lä-
hes 5 500 hehtaaria, josta valtaosa on ve-
sialuetta. Maa-alueen pinta-ala on noin 
1 500 ha. Puisto on kapeimmillaan Van-
taanjokilaaksossa vain reilun sadan met-
rin levyinen, mutta laajenee merialueella 
jopa 8 kilometrin levyiseksi.

Vantaanjokilaaksossa on perinteisiä kult-
tuurimaisemia, lähes luonnontilaisia met-
säalueita ja rantoja sekä puistomaista 
ympäristöä. Haltiala-Tuomarinkylä -alu-
een erityispiirteitä ja myös matkailuvaltte-
ja ovat viljelty kulttuurimaisema ja raken-
netut kulttuuriympäristöt. Jokilaakso päät-
tyy Vanhankaupunginkosken maisemalli-
seen solmukohtaan. Vanhankaupungin-
selkä on suojaisa sisälahti, jonka itäpuo-
lella on laaja luonnonaluekokonaisuus ja 
länsipuolella urbaania rantapuistoa sekä 
entistä varasto- ja teollisuusaluetta. Kruu-
nuvuorenselkä on saarten ja mantereen 
rajaama selkävesi, jonka länsirannan mai-
semia Helsingin keskusta-alueen raken-
nukset hallitsevat. Eteläisin alue, rannat 
ja saaristo, edustaa puiston merellisintä 
luontoa, jossa ollaan kuitenkin näköetäi-
syydellä kaupungista. 

Haltialassa puisto limittyy Keskuspuis-
ton pohjoisosiin, keskustassa Kaisanie-
menlahti ja Siltavuorensalmi yhdistävät 
Helsinkipuiston ja Keskuspuiston eteläi-
sen jatkeen, Töölönlahden, toisiinsa. Yh-
dessä nämä kaksi laajaa virkistysaluet-
ta muodostavat kaupungin ytimeen he-
vosenkenkämäisen viheraluekokonaisuu-
den. Helsinkipuisto on yhteydessä myös 
Keravanjoen varren virkistysalueeseen ja 
reitteihin, Viikki-Kivikon vihersormeen se-
kä Itä-Helsingin kulttuuripuistoon Tullisaa-
ressa.
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Avainalueet
Helsinkipuiston merkittävimmistä kulttuu-
rihistoriallisista, maisemallisista ja toimin-
nallisista kohteista ja arvokkaista luon-
nonalueista erottuu kolme erityistä arvo-
jen keskittymää, Helsinkipuiston avainalu-
etta. Kulttuurihistoriallisten arvojen keskit-
tymiä ovat Haltiala-Tuomarinkylä ja Suo-
menlinna lähisaarineen, luonnonarvojen 
kannalta korostuu edellä mainittujen li-
säksi Vanhankaupunginselkä ympäristöi-
neen. 

Helsinkipuisto kasvavassa kaupungissa 
Merkittävä osa Helsingin kasvavista alu-
eista sijoittuu Helsinkipuiston lähituntu-
maan. Puiston merkitys virkistys- ja tu-
ristikohteena tuleekin lähitulevaisuudes-
sa korostumaan. Puolentoista kilomet-
rin säteellä Helsinkipuistosta asuu yli 
200 000 helsinkiläistä sekä noin 20 000 

vantaalaista. Uusia asuinalueita suunni-
tellaan Helsinkipuiston reunoille Kalasa-
tamaan, Kruunuvuorenrantaan, Jätkäsaa-
reen ja Hernesaareen. Näille uusille pro-
jektialueille rakennetaan asuntoja noin 
50 000 asukkaalle. Helsingin väestömää-
rän ennustetaan kasvavan nykyisestä 
590 000:sta vuoteen 2030 noin 80 000 
asukkaalla ja Helsingin seudun 250 000 
asukkaalla. Helsinkiläisten määrä on en-
nusteiden mukaan vuonna 2050 noin 
700 000. 

Kaupungin kasvaessa ja tiivistyessä eri-
laisten luonto- ja kulttuuriympäristöjen yh-
distäminen luonteviksi ja toimiviksi koko-
naisuuksiksi on tärkeää. Se voi myös ra-
kentaa Helsingin imagoa historialtaan rik-
kaana, luonnonläheisenä ja monipuolisia 
virkistysmahdollisuuksia tarjoavana kau-
punkina. Helsinkipuisto lisää sekä uusien 

kaupunginosien että koko kaupungin ve-
tovoimaa asuinpaikkana ja matkailukoh-
teena. Kaupunkirakenteellisesti keskei-
sesti sijaitsevan Helsinkipuiston virkis-
tyspalvelut ovat helposti saavutettavissa 
suurimmalle osalle helsinkiläisistä.

Helsingin virkistysalueisiin kohdistuu asu-
kas- ja matkailijamäärän lisääntyessä yhä 
suurempia käyttöpaineita. Erityisesti Suo-
menlinnassa suuri kesäinen käyttäjämää-
rä on jopa ongelma. Suositun matkailu-
kohteen ja maailmanperintökohteen ar-
vojen sovittaminen yhteen on haastavaa. 
Pihlajasaarten ja Mustikkamaan kaltais-
ten alueiden kasvava käyttö tulee aiheut-
tamaan luonnon kulumiseen liittyviä on-
gelmia. 

Helsinkipuisto ja Helsingin rantojen laajat aluerakentamisprojektit. Ilmakuvasovitus: Tietoa Oy.

HERNESAARI

JÄTKÄSAARI

KALASATAMA

KRUUNUVUORENRANTA
H E L S I K I P U I S TO

N
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1.4 Suunnittelun lähtökohdat

Kaupunkipuiston perinne

Yleisen, kaikille avoimen kaupunkipuis-
ton idea syntyi 1800-luvun alussa Englan-
nissa. Kaupunkipuisto kehittyi ja sai uusia 
erityispiirteitä levitessään ympäri Euroop-
paa ja Yhdysvaltoja. Puistoverkosto vakiin-
tui 1800-luvun aikana osaksi kaupunkiym-
päristön peruselementtejä ja kaupunkien 
palveluita myös Suomessa.

Helsinkipuistoa voidaan verrata kansain-
välisesti tunnettuihin, julkisten puisto-
jen ja viheraluejärjestelmien kehityksel-
le tärkeisiin kaupunkipuistoihin tai puisto-
kokonaisuuksiin, kuten Englischer Garten 
ja siihen liittyvät viheralueet Münchenis-
sä, Bois de Boulogne Pariisissa, Amster-
damse Bos Amsterdamissa, New Yorkin 
Central Park sekä Bostonin smaragdikau-
lanauha, Emerald Necklace. 

Helsinkipuisto läpäisee kaupunkiraken-
teen, samaan tapaan kuin Münche-
nin Isar-joen rantapuistot. Myös Bosto-
nin Emerald Necklace edustaa vesistön 
varren järjestelmää, joka seurailee Mud-
dy River -joen laaksoa. Emerald Neckla-
cea kuitenkin kehitettiin kokonaissuunni-
telman mukaan alusta asti, kun taas Hel-
sinkipuisto on alue, joka on vähitellen ku-
routunut ympärillä kasvavan kaupungin si-
sään ja jota on alettu käsitellä yhtenäise-
nä nimettynä kokonaisuutena vasta myö-
hemmin. 

Ruotsin valtiopäivät perusti erillisellä lailla 
maailman ensimmäisen kansallisen kau-
punkipuiston vuonna 1994. Tämä Tukhol-
man ”Ekoparken” vaikutti taustalla kun 
suomalaista lakia kansallisesta kaupunki-
puistosta laadittiin. Se on myös tärkeä ny-
kypäivän esikuva Helsinkipuistolle. Eko-
parkenin maa-alueet ovat Helsinkipuistoa 
yhtenäisemmät ja sen kehittämisessä on 
painotettu voimakkaasti luonnonarvojen 
säilymistä. Pinta-alaltaan Helsinkipuisto 
on Ekoparkenia suurempi, mutta maapin-
ta-alaltaan pienempi.

Helsinkipuiston sijainti, laajuus, merelli-
syys ja monipuolisuus tekevät siitä kan-
sainvälisestikin kiinnostavan kokonaisuu-
den. Helsinkipuistolle ominaislaatuinen 
piirre on maa-alueiden hajanaisuuden ja 
vesialueen suuren määrän lisäksi moni-
muotoisuus. Jokivarren ja merenlahtien 
viheraluekokonaisuus liittyy suoraan kau-
pungin ydinkeskustaan, toisaalta ulko-
saariston luontoon ja toisaalta kulttuuri-
maisemaan. Tulevaisuudessa Helsinki-
puisto voisi olla kasvavalle ja tiivistyväl-
le kaupungille samanlainen identiteettite-
kijä kuin Central Park New Yorkille; Mieli-
kuvien Helsinki olisi merellinen ja vihreä. 
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Amsterdam | Amsterdamse Bos 

Boston | Emerald Necklace

München | Englisher Garten

Tukholma | Ekoparken

New York | Keskuspuisto

Helsinki | Helsinkipuisto

Helsinkipuisto ja sen kansainvälisiä vertailukohtia 
samassa mittakaavassa. 
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Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Uudenmaan liitto. 

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita koskevassa päätöksessä  
(2000, tarkistus 2008) edellytetään, että 
alueiden käytössä ja suunnittelussa toi-
mitaan niin, että valtakunnallisesti mer-
kittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvot säilyvät. Säilyttämisvelvoi-
te edellyttää, että viranomaisten laatimat 
valtakunnalliset inventoinnit otetaan huo-
mioon alueiden käytön suunnittelun läh-
tökohtina. Rakennetun kulttuuriympäris-
tön osalta valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden tarkoittamaksi inventoin-
niksi on valtioneuvoston 22.12.2009 teke-
mällä päätöksellä otettu Valtakunnallises-
ti merkittävät rakennetut kulttuuriympäris-
töt, Museovirasto 2009 (RKY 2009). Hel-
sinkipuiston alueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä on useita RKY 2009 -koh-
teita. Ks. kartta s. 13.

Valtakunnallisesti merkittävien rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen lisäksi valta-
kunnallisia alueiden käytön suunnittelun 
lähtökohdiksi tarkoitettuja inventointeja 
edustaa Valtakunnallisesti arvokkaat mai-
sema-alueet (Ympäristöministeriö, ympä-
ristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992). 
Keväällä 2010 on käynnistynyt valtakun-
nallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
päivitysinventointi. Helsinkipuiston poh-
joisin alue on osa Vantaanjokivartta seu-
railevaa valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta, joka alkaa Helsingistä Kehä 
I:ltä ja jatkuu Vantaan kautta edelleen Tuu-
sulaan. Vyöhyke edustaa kuntarajat ylittä-
vää laajaa, yhtenäistä ja vetovoimaista vir-
kistysaluetta. Suomenlinnan linnoitusko-
konaisuus on toinen Helsinkipuiston val-
takunnallisesti arvokkaista maisema-alu-
eista. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otet-
tava huomioon ekologisesti tai virkistys-
käytön kannalta merkittävät ja yhtenäi-
set luonnonalueet siten, ettei näitä alue-
kokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 
Toisaalta alueiden käytössä on turvattava 
myös olemassa olevien valtakunnallises-
ti merkittävien ratojen, maanteiden ja ve-
siväylien jatkuvuus ja kehittämismahdol-
lisuudet sekä valtakunnallisesti merkittä-
vien satamien kehittämismahdollisuudet. 
Lisäksi on varattava riittävät alueet jalan-
kulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuutta, tur-
vallisuutta ja laatua.

Helsingin seudun erityiskysymyksenä 
alueiden käytön suunnittelussa on turvat-
tava väestön tarpeiden edellyttämät yli-
kunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat 
riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet ja 
niitä yhdistävän viheralueverkoston jatku-
vuus.

Helsinkipuiston kehittäminen toteuttaa 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
Puiston tavoitteena on valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuri- ja luonnonperintö-
arvojen säilyminen ja korostaminen, se-
kä puiston ekologisesti ja virkistyskäytön 
kannalta tärkeiden ja yhtenäisten luon-
nonalueiden turvaaminen. 

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Uu-
denmaan maakuntakaavan 8.11.2006. 
Maa kuntakaavassa suuri osa Helsinki-
puiston alueesta on merkittävää viher-
aluetta tai aluetta, joka on kulttuuriympä-
ristön tai maiseman vaalimisen kannal-
ta tärkeää. Helsinkipuiston valtakunnal-
lisesti arvokkaat maisema-alueet on si-
sällytetty maakuntakaavaan. Vantaanjoen 
ja Suomenlinnan ohella Viikki, Kulosaari, 
Mustikkamaa ja Korkeasaari, Katajanok-
ka, Kaivopuisto, Suomenlinna ja Pihlaja-
saaret ovat maakuntakaavassa kulttuuri-
ympäristön vaalimisen kannalta tärkeitä 
alueita tai kohteita.

Vantaanjoki on maakuntakaavassa merkit-
ty myös vedenhankinnan kannalta arvok-
kaaksi pintavesialueeksi. 
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Maailmanperintökohde, Suomenlinna (UNESCO)

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriymp.  
Helsinkipuiston alueella (Museovirasto 2009)

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriymp.
Helsinkipuiston lähialueilla (Museovirasto 2009)

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
(valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

Kansallismaisema, Merellinen Helsinki 
(ympäristöministeriö)

Natura 2000, Viikki-Vanhankaupunginlahti

Kansainvälisesti arvokas lintualue FINIBA (SYKE/Birdlife)

Kansallisesti arvokas lintualue IBA (Birdlife Finland)

Helsinkipuistona kehitettävä alue (Yleiskaava 2002)

HELSINKIPUISTO Valtakunnallisesti 
merkittävät kohteet
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Ote Helsingin Yleiskaava 2002:sta. Helsinkipuistona kehitettävä alue on merkitty palloviivalla.

Maakuntakaavan merkintä ”Pääkaupunki-
seudun rannikko- ja saaristovyöhyke” kat-
taa laajoja osia eteläisestä Helsinkipuis-
tosta. ”Merkinnällä osoitetaan pääkau-
punkiseudun saaristo ja rannikkoalueet ja 
erillisellä virkistysaluemerkinnällä ne saa-
ret, joilla on erittäin tärkeä merkitys virkis-
tysalueina. Rajauksen sisäpuolella olevat 
virkistykseen soveltuvat yhtenäiset ja riit-
tävän laajat rakentamattomat maa-alueet 
varataan yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa virkistykseen, jollei erillisellä 
aluevarausmerkinnällä ole muuta osoi-
tettu. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on rajauksen sisäpuolella selvitet-
tävä ja otettava huomioon tärkeät lintu-
alueet. Rajauksen sisäpuolella olevilla alu-
eilla voidaan kaavamerkinnän mukaisen 
pääkäyttötarkoituksen lisäksi kehittää ym-

päristöönsä sopeutuvaa ja olemassa ole-
vaa loma-asutusrakennetta täydentävää 
loma-asumista.”
 

Yleiskaava ja osayleiskaavat
Helsinkipuiston alue on varattu Helsingin 
Yleiskaava 2002:een merkinnällä ”Helsin-
kipuistona kehitettävä alue”. Pääosa puis-
tosta on yleiskaavassa kaupunkipuistok-
si tai virkistys- ja luonnonsuojelualueeksi 
merkittyä aluetta ja suuri osa on merkitty 
myös kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittäväksi. Saariston osalta Yleiskaava 
2002 noudattaa pitkälti aiempaa Helsin-
gin saariston ja merialueen osayleiskaa-
vaa. Helsinkipuiston saarista on merkitty 
pääosa virkistysalueiksi, osa luonnonsuo-

jelualueiksi ja Kaivopuiston edustan saa-
ret kaupunkipuistoksi. 

Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuo-
renrannan ja Kuninkaantammen osayleis-
kaavoissa Helsinkipuiston lähituntumaan 
on kaavailtu asuntoja yli 40 000 uudel-
le asukkaalle. Valmisteilla on lisäksi Her-
nesaaren osayleiskaava, jonka luonnos 
hyväksyttiin vuonna 2009. Kivinokka on 
merkitty yleiskaavassa selvitysalueek-
si. Kivinokan pohjoiskärjessä Helsinki-
puiston rajaus ja selvitysaluerajaus ovat 
osin päällekkäiset. Kivinokan maankäytön 
suunnittelu käynnistyi vuonna 2011. 

Helsinkipuistoon kiinteästi liittyvän Kes-
kuspuiston alue on rajattu Yleiskaava 
2002:ssa. Kaupunkisuunnittelulautakun-
ta on päättänyt Keskuspuiston suunnitte-
luperiaatteista, joiden pohjalta on laadittu 
Helsinkipuistoon rajautuvalle Keskuspuis-
ton pohjoisosalle asemakaava.  

Asemakaavat
Valtaosa Helsinkipuiston maa-alueesta 
on asemakaavoitettu. Pääosin kaavat ovat 
ajantasaisia, mutta Vantaanjoen varren vi-
heralueilla on voimassa joitakin vanhoja 
asemakaavoja, joiden merkinnät ovat ny-
kytilanteeseen nähden puutteellisia. Tär-
keimpiä ajankohtaisia kaavoitushankkei-
ta ovat Tuomarinkylän kartanon asema-
kaavan muutos ja Suomenlinnan asema-
kaavoitus. Haltialan pellot ja metsät sekä 
Korkeasaari ja Hylkysaari on asemakaa-
voitettu 1980-luvun lopulla. Puiston 1990- 
ja 2000-luvulla asemakaavoitettuja aluei-
ta ovat mm. Lauttasaaren eteläkärki, Tul-
lisaaren puisto, Vasikkasaari, Mustikka-
maa, Kaivopuisto, Kaivopuiston edustan 
saaret, Arabianrannan puistoalue, Kello-
mäki, Kuninkaankartanonsaari, Viikin Ka-
lastajanranta, Viikinmäki, Tuomarinkylän 
kartano, Kapteenskanmäki sekä Lam-
massaari ja Kuusisaari.

Helsinkipuiston mantereisten osien mer-
kittäviä asemakaavoittamattomia alueita 
ovat Vanhankaupungin vedenpuhdistus-
laitoksen ympäristö, Vanhankaupunginse-
län itä- ja pohjoisosan ranta-alue (Viikin–
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelu-
alue, Pornaistenniemi, Viikin arboretum ja 
Fastholma) sekä pääosa Kivinokasta.
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HELSINKIPUISTO
Asemakaavoitetut viheralueet
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Kartan lähde: Törrönen 2010.
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Kaavoittamattomia saaria ovat Kauppato-
rin läheisyydessä sijaitsevat Klippan ja Val-
kosaari sekä Läntinen ja Itäinen Pihlaja-
saari, Harmaja ja lähes kaikki puiston pik-
kusaaret ja luodot, joista osa on luonnon-
suojelualueita. Suomenlinnan pääsaar-
ten, Särkän ja Lonnan asemakaava on vi-
reillä. 

Maanomistus
Pääosa Helsinkipuiston maa-alueesta on 
kaupungin omistuksessa. Merkittäviä val-
tion omistamia alueita ovat Viikin pellot 
ja Suomenlinna. Vanhankaupunginlahdel-
la sijaitseva Leposaari ja osa Fastholman 
alueesta on Helsingin seurakuntayhty-
män omistuksessa. 

Vantaanjoen varsi, Vanhankaupunginlahti ja Kruunuvuorenselkä kasvavassa Helsingissä. Lähde: Sundman 1983 ja Törrönen 2010.

1700 1800 1900

1940 1960 2009

Suunnittelutavoitteet ja -periaatteet
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkit-
si vuonna 2006 tiedoksi Helsinkipuiston 
suunnittelutavoitteet ja -periaatteet. Ne 
ovat tämän raportin liitteenä. Yleissuun-
nitelman yhteydessä päätetään puiston 
osa-alueiden tarkemmista kehittämispe-
riaatteista. 
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1.5 Historia näkyy Helsinkipuistossa

Helsinkipuisto tarjoaa edustavan läpileik-
kauksen Helsingin historiasta. Puisto yh-
distää Vantaanjoen ja merialueiden ympä-
rille syntyneitä Helsingin historiallisia kes-
kuksia ja kertoo tarinoita kaupungin kehit-
tymisen eri vaiheista.

Asukkaat asettuvat joen ympärille

2000–3000 vuotta sitten, kun Vantaanjo-
ki löysi nykyisen uomansa, seudulla asui 
pyyntikulttuurin edustajia. Ruotsalainen 
uudisasutus levisi 1100-luvulta lähtien 
rannikolle ja jokien alajuoksujen viljaville 
rantamaille. Vantaanjoki mainitaan ensim-
mäisen kerran kirjallisissa lähteissä vuon-
na 1351, jolloin virolainen Padisten luosta-
ri sai oikeudet kruunun kalavesiin Helsin-
ginjoessa (Helsingå). Uudenmaan rannik-
koa seuraillut Suuri Rantatie, Turun ja Vii-
purin välinen maantie, vedettiin seudun 
läpi 1300-luvulla. Se tuli myöhemmin vai-
kuttamaan suuresti alueen kehitykseen. 
Suuren Rantatien, Vantaanjoen ja Kera-
vanjoen risteyskohtaan muodostui seu-
dun keskus, Helsingin pitäjän kirkonkylä.

Tuomarinkylän ja Haltialan peltoja viljeltiin 
ainakin jo 1400-luvulta. Vantaanjoen var-
teen kasvoi useita pieniä kyliä, joista van-
himmat, Tuomarinkylä (Domarby) ja joen 
suulla sijainnut Koskela (Forsby), on mai-
nittu asiakirjoissa vuonna 1417. Taloluvul-
taan suurimmat kylät 1500-luvun keski-
vaiheilla olivat Oulunkylä (Åggelby) ja Ta-
paninkylä (Staffansby). Joen itärannan Pu-
kinmäen kartano (Bocksbacka Gård) sai 

Tuomarinkylän kartano. Kuva: Saija Vihervuori.

säterivapauden vuonna 1435 ja liitettiin 
1700- ja 1800-lukujen taitteessa Oulun-
kylän sivutilaksi. 

Vanhastakaupungista kulki Helsingin pi-
täjän kirkolle maantie Viikin Latokartanon 
kautta. Vantaanjoen länsirannalla kulki toi-
nen maantie, jonka linja näkyy nykyään 
Haltialan Laamannintiessä ja Kuninkaan-
tammentiessä. Vantaanjoen alajuoksun 
ylittäviä siltoja oli vain Haltialassa ja Van-
hankaupunginkoskella. 

Kaupunki perustetaan kosken partaalle 

Helsingin kaupunki perustettiin Kuningas 
Kustaa Vaasan käskykirjeellä vuonna 1550 
Vantaanjoen suulle, Forsbyn (Koskela) ti-
lan maille. Rakentaminen alkoi pian kii-
vaana Kuninkaankartanonsaarella ja kos-
ken länsipuolella. Kaupungin kasvu kui-
tenkin hiipui kunnianhimoisen alun jäl-
keen, eikä Vanhankaupungin pikkukau-
pungin asukasmäärä koskaan noussut yli 
tuhannen. Kaupunki siirrettiin levottomi-
en olojen ja alimitoitetun sataman vuok-
si kilpailukykyisempään paikkaan Viron-
niemelle 1640-luvulla, minkä seuraukse-
na Vanhakaupunki autioitui lähes täysin. 
Mylly jäi paikalleen kosken länsirannalle 
ja maat otettiin uudelleen viljelykäyttöön. 
Kosken itähaaraan rakennettiin vesisaha 
vuonna 1735 ja lisääntyneen kapasiteet-
titarpeen seurauksena 1700-luvun puoli-
välissä myös uusi mylly. Vanhankaupun-
ginkoskesta tuli pitkäksi ajaksi monipuoli-
nen teollisuus-, voimala- ja vedenpuhdis-
tusalue. 

1900-luvun alussa kaupungin perustamispaikka Vanhankaupunginkosken 
ympärillä oli teollisuusympäristöä. Kuva: HKM.

Vironniemen ja Kruunuvuorenselän kaupunki

Helsingin Kruunuvuorenselän historia ni-
voutuu kauppaan ja merenkulun kautta 
koko kaupungin olemassaoloon. Kaupun-
ki perustettiin alun perin siksi, että Tallin-
naan suuntautuva talonpoikaispurjehdus 
saataisiin kontrollin alaiseksi ja verotuk-
sen piiriin. Kruunuvuorenselkä oli pitkään 
Helsingin tärkein liikenneväylä. Se muo-
dosti myös luontaisesti suojaisan sisäsa-
taman. 

Muutamilla Helsingin saarilla oli asutusta 
jo keskiajalla. Kruunuvuorenselkä sai ko-
konaan uuden kulttuurihistoriallisen ulot-
tuvuuden Ison vihan aikana 1700-luvun 
alkupuoliskolla. Valtakunnan itäraja siirtyi 
Pietarista lännemmäs Kymijoen linjaan ja 
Suomenlahdelle piti muodostaa uusi lai-
vastotukikohta. Kruunuvuorenselkää ja 
laajaa merialuetta hallitsevan Suomenlin-
nan merilinnoituksen rakentaminen alkoi 
everstiluutnantti Augustin Ehrensvärdin 
suunnitelmien mukaan vuonna 1748. Eh-
rensvärd oli laatinut alkuperäisen suunni-
telman koko selän ympärille rakennetta-
valle linnoitusketjulle.

Viaporin linnoitustöiden ansiosta Helsin-
gistä tuli vuosisadan lopulla menestyvä 
kaupunki, jonka vaurastuneet asukkaat 
rakensivat kartanoita huolellisesti hoidet-
tuine puistoineen kaupungin ulkopuolelle 
mm. Tuomarinkylään, Kulosaareen ja Tul-
lisaareen.

Ruotsin vallan aika päättyi Suomen so-
taan. Vuonna 1808 venäläiset valloittivat 
Vironniemen pienen Helsingin ja Viapo-
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rin linnoitus antautui. Seuraavana vuon-
na Helsinki paloi. Jälleenrakennustyön ai-
kana Helsingistä tuli Venäjän autonomi-
sen Suomen suuriruhtinaskunnan pää-
kaupunki. Helsingistä tuli hallinnon kes-
kus, johon myös yliopisto siirrettiin vuon-
na 1828 Turusta. Suomen autonomian ai-
kana Kruunuvuorenselkä alkoi muodos-
tua kaupunkialueen sisäiseksi maisema-
tilaksi. Lännessä sijaitsi kaupungin ydin, 
Suomenlinnaan rakennettiin suuri ranta-
kasarmi ja Vallisaaren ja Santahaminan ra-
kentaminen alkoi. 1900-luvun alkuvuosina 
kaupunki levisi Kruunuvuorenselän poh-
joisosaan kun Kulosaaren huvilakaupun-
ginosa perustettiin. Selän itälaidalla sijain-
neen Laajasalon huvila-alueen rinnalle ra-
kennettiin öljysatama vuosisadan toisen 
neljänneksen aikana. 

Kaupunki kasvaa ja teollistuu 

Helsinginniemelle syntynyt ruutukaava-
kaupunki riitti kaupungin laajentumispai-
neisiin tarpeisiin vuosisadan jälkipuolis-
kolle asti, mutta sitten Helsinki alkoi kas-
vaa ja teollistua nopeasti. Vanhakaupun-
ki oli yksi varhaisen teollistumisen näyt-
tämöistä. Teollisuusalueita ja työväestön 

asuinalueita nousi kantakaupungin ulko-
kehälle lounaispuolelle, mutta erityisesti 
itäpuolelle. Vanhankaupunginkosken An-
nalan maille perustettiin 1800-luvun lopun 
nopean teollistumisen aikana Arabian ni-
mellä tutuksi tullut posliinitehdas, jonka 
vaikutuksesta kaupunkimainen asutus le-
visi Vanhankaupungin tuntumaan.

Kruunuvuorenselän keskeinen liikenteelli-
nen merkitys säilyi koko Suomen autono-
mian ajan. Pohjoissatama ja Eteläsatama 
olivat yhtä tärkeitä 1800-luvun jälkipuo-
liskolla, Sörnäisten satama avattiin 1864, 
jolloin rautatieverkko ja meriliikenne koh-
tasivat Suomessa ensimmäisen kerran. 
Länsisatamaan ja Sompasaareen 1900-lu-
vun aikana laajoille täyttömaa-alueille ra-
kennetut tavarasatama- ja telakka-alueet 
antoivat nykyisen Helsinkipuiston alueel-
le voimakkaan leimansa. Kruunuvuoren-
selän halki kulkeva etelä-pohjoissuuntai-
nen liikenne jatkui vilkkaana, kunnes se 
käytännöllisesti katsoen loppui Vuosaa-
ren sataman käyttöönoton myötä vuon-
na 2008.

Vanhankaupungin pohjoispuolinen alue 
pysyi pitkään maaseutumaisemana. Van-
taanjoen varren kartanoiden mahti kasvoi. 
Pellot saavuttivat suurimman laajuutensa 
1800-luvulla, jolloin alueen nykyisten mai-
sematilojen rajat vakiintuivat. Vantaanjoki-
varsi oli viljely- ja laidunaluetta Oulunky-
lästä Pitkäkoskelle. Vielä 1900-luvun alus-
sa itse joenuoman käyttö oli varsin moni-
puolista. Joki oli tärkeä uittoväylä ja jääh-
dytysjään nosto oli merkittävää liiketoi-
mintaa. Vantaanjoella on ajoittain myös 
liikennöity laivoilla. 

1900-luvun aikana uitto- ja kulkuväylästä 
ja energianlähteestä tuli tiiviin asutuksen 
keskellä sijaitseva virkistysalue ja ekolo-
ginen käytävä. 1900-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla asutus alkoi levittäytyä merkit-
tävästi kohti pohjoista ja vuosisadan puo-
livälin jälkeen myös Vantaanjoen ranto-
jen tuntumaan. Helsinkipuiston nykyinen 
alue kuroutui kasvavien asuinalueiden vä-
liin jokivarteen. 

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset ta-
pahtumat jättivät nykyisen Helsinkipuis-
ton alueelle jälkensä maa- ja merilinnoit-

Haltialan kartanon päärakennus 1900-luvun alkupuolella. Paikalla on nykyään jäljellä ainoastaan kivijalka. Kuva: HKM.
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teina, jotka ovat osa pääkaupunkiseudun 
linnoitusketjua. 

Tiivis omakotiasutus levisi sodanjälkeisi-
nä vuosikymmeninä Vantaanjoen uoman 
lähituntumaan, Oulunkylään, Pakilaan, Ta-
paninkylään ja Torpparinmäkeen. Entisten 
peltojen ja metsiköiden tilalle rakennet-
tiin asuin- ja työpaikka-alueita. Joen yli ra-
kennettiin myös kaksi moottoritietä sekä 
Kehä I.

Helsinkipuiston reunoille kehittyy uutta 
Helsinkiä

Uusin Helsinkipuistoon vaikuttava merkit-
tävä ajallinen kerrostuma on syntymässä. 
Vuosaaren sataman rakentaminen on va-
pauttanut historiallisen määrän uutta ra-
kentamismaata. Länsisatamaan suun-
nitellaan ja rakennetaan Jätkäsaaren ja 
Hernesaaren asuin- ja työpaikka-alueita 
ja Sörnäisten sataman paikalle on nouse-
massa uusi Kalasataman alue. Laajasalon 
öljysataman paikalle taas suunnitellaan 
Kruunuvuorenrannan asuinaluetta. Kaik-
kien näiden projektialueiden rannat ovat 
kosketuksissa Helsinkipuistoon. Muita 
merkittäviä asuinrakennushankkeita Hel-
sinkipuiston tuntumassa ovat Vanhankau-
punginselän länsirannan valmistumassa 

olevat Arabianrannan ja Toukolanrannan 
asuinalueet ja Vantaanjoen itärannan Vii-
kinmäki ja Viikinranta. Viikin biotieteisiin 
keskittyvää tiedepuistoa alettiin rakentaa 
1990-luvulla. Latokartanon asuinalue val-
mistuu 2010-luvun puoliväliin mennessä. 

Rannat ja saaret vaihtelevassa käytössä 

Kantakaupunki rantoineen rakennettiin 
tiiviisti 1800-luvun ja 1900-luvun aikana. 
Merellisen Helsingin rantaviiva ja saaret 
olivat kaupungin teollistuvaa takapihaa. 
Kaivopuiston rantaan jäi virkistysvyöhyke, 
josta tuli 1800-luvun alkupuolella kylpylä-
kulttuurin keskus, mutta suuri osa kanta-
kaupungin lähisaarista oli joko puolustuk-
sen tai teollisuuden käytössä. 1800-lu-
vun kuluessa monet niistä vapautuivat 
virkistyskäyttöön. Niihin syntyi huvilayh-
dyskuntia, joissa porvaristo vietti kesiään. 
Huvilaelämä kukoisti 1800-luvulta paikoin 
1960-luvulle asti. Entisiä huvilasaaria ovat 
Läntinen Pihlajasaari, Mustikkamaa, Kil-
lingholma ja Kuusiluoto ja mantereella hu-
viloita oli mm. Tullisaaressa, Annalassa ja 
Fastholmassa. 

Vapaa-aika- ja virkistysalueiden tarve li-
sääntyi vähitellen. Rannoista ja saarista 
tuli vilkkaan ulkoilmaelämän viettopaik-

koja ja tärkeitä luontoelämysten tarjoajia. 
Korkeasaareen avattiin 1800-luvun lopul-
la ensimmäinen saksalaisen mallin mu-
kainen kansanpuisto ja eläintarha.1900-lu-
vun alkupuolella perustettiin kansanpuis-
toja, siirtolapuutarhoja ja kesämaja-aluei-
ta. Kansanpuistoperinne levisi 1920–1930 
-luvuilla Mustikkamaalle, Kivinokkaan ja 
Lauttasaaren eteläkärkeen. Kansanpuis-
toina ovat toimineet myös Lammassaari, 
osa Tullisaarta, Palosaari, Läntinen Pihla-
jasaari ja Uunisaaret. Monet Helsinkipuis-
ton saarista ovat olleet purjehdusseuro-
jen käytössä. 

Arvokkaat historia- ja 
kulttuurimaisemakohteet
Helsinkipuiston alueen historian laajuu-
desta ja syvyydestä johtuen siihen kuuluu 
runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
ta kohteita. Suomenlinnan merilinnoitus 
– yksi Suomen seitsemästä maailmanpe-
rintökohteesta – edustaa kansainvälises-
ti merkittäviä kulttuuriarvoja. Suomenlin-
na on kuulunut Unescon maailmanperin-
tölistalle vuodesta 1991.

Merellinen Helsinki on yksi Suomen 27 
kansallismaisemasta. Se on historiallis-

Nykyistä merellisen Helsingin kansallismaisemaa ihailtiin jo 1900-luvun alussa. Näkymä Kaivopuistosta Harakkaan. Kuva: HKM.
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Historiallisia kohteita
Puistohistoria
1. Niskala, arboretum, 1900-l alku
2. Haltiala, kartanoympäristö, 1800-l
3.   Kapteenskanmäki
4.   Tuomarinkylän kartano ja puisto
5. Pakila, siirtolapuutarha, 1940-l
6. Oulunkylä, siirtolapuutarha, 1940-l
7. Annalan huvila, puutarha ja puisto, 1800-l
8. Viikin arboretum, 1960-l
9. Tullisaari, kartanopuisto, 1800-l
10. Kaivopuisto, 1830-l

Kulttuurihistoria 
1. Haltiala, pellot, 1500-l
2. Tuomarinkylä, pellot 1500-l
3. Vanhakaupunki, kaupungin syntysija, 1550
4. Viikin pellot, 1500-l
5. Lammassaari, virkistysalue, 1900-l
6. Kivinokka, kansanpuisto, 1930-l
7. Leposaari, hautausmaa, 1920-l
8. Mustikkamaa, kansanpuisto, 1920-l
9. Korkeasaari, virkistysalue, 1860-l
10. Harakka, sota- ja luonnonhistoria, 1800-l
11. Särkkä, merilinnoitus, 1700-l
12. Suomenlinna, merilinnoitus, 1700-l
13. Harmajan majakka, 1880-l
14. Pihlajasaari, kansanpuisto, 1920-l
15. Lauttasaari, kansanpuisto, 1920-l

ten arvojensa kannalta hyvin säilynyt mai-
semakokonaisuus, joka muodostuu Esp-
lanadeista, Kauppatorista, Senaatintoris-
ta, Eteläsatamasta, Katajanokasta, Kruu-
nuvuorenselästä, Tähtitorninmäestä, Kai-
vopuistosta, Suomenlinnasta sekä näil-
tä alueilta aina Harmajalle asti aukeavas-
ta maisemasta. Helsinkipuisto kattaa val-
taosan alueesta. Suomalaisia kansallis-
maisema-alueita ei ole varsinaisesti rajat-
tu, vaan niiden merkitys perustuu käytän-
nössä yhteisesti hyväksyttyihin käsityk-
siin niiden vaalimisen tärkeydestä. Merel-
lisen Helsingin maisema on Helsinkipuis-
ton arvojen keskeinen osa. Tavoitteena on 
kansallismaiseman arvon säilyminen.

Suomenlinnan linnoituskokonaisuus ja 
Vantaanjokilaakso on luokiteltu valta-
kunnallisesti arvokkaiksi maisema-alu-
eiksi valtioneuvoston periaatepäätöksel-
lä vuonna 1995. Arvokkaat maisema-alu-
eet ovat ympäristöministeriön asetta-
man maisema-aluetyöryhmän valtakun-
nalliseen inventointiin perustuvia näyttei-
tä parhaiten säilyneistä maisema-alueis-
ta. Alueiden valikoima painottuu maaseu-
dun kulttuurimaisemiin. Inventoinnin päi-
vittäminen on käymässä ajankohtaiseksi. 
Harakan, Suomenlinnan, Vallisaaren ja Ku-
ninkaansaaren muodostama kulttuurihis-
toriallisesti ainutlaatuinen linnoitusketju 
on määritelty myös valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi maisemanähtävyydeksi.

Helsinkipuistoon kuuluu useita valtakun-
nallisesti merkittäviä rakennettuja kult-
tuuriympäristöjä (RKY), kuten kartanoi-
ta, huviloita, puutarhoja, kansanpuisto-
ja sekä sotahistoriallisia kohteita. RKY 
on Museoviraston laatima valtakunnalli-
nen inventointi, jossa valitut kohteet an-
tavat alueellisesti, ajallisesti ja kohde-
tyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan 
maamme rakennetun ympäristön histori-
asta ja kehityksestä. Valtioneuvosto päätti 
joulukuussa 2009 ottaa RKY-inventoinnin 
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den tarkoittamaksi inventoinniksi raken-
netun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 
alkaen. Verrattuna aiempiin inventointei-
hin uusimmassa inventoinnissa useiden 
Helsinkipuistoon kuuluvien RKY-kohtei-
den rajaus on tarkentunut. Uutena koh-
teena tuli mukaan Vantaanjoen suun ve-
silaitoksen alue. 

Helsinkipuiston alueen jäänteet ensim-
mäisen maailmansodan aikaisesta maa- 
ja meririntamasta on suojeltu muinais-
muistolain nojalla. Maarintamalaitteita on 
mm. Tuomarinkylän kartanolla sekä Van-
taanjoen varressa Koskelassa ja Oulunky-
lässä. Merilinnoitukseen sisempään lin-
jaan ovat kuuluneet Lauttasaaren etelä-
kärki, Itäinen Pihlajasaari, Harakka, Suo-
menlinna, Särkkä, Lonna ja Vasikkasaari 
sekä merilinnoituksen etulinjaan Harmaja.

Viikin peltojen valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kuva: Jouni Heinänen.
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1.6 Nykytila 

Maisemallinen rakenne
Helsinkipuistossa on neljä luonnonympä-
ristöltään ja maisemiltaan selkeästi erot-
tuvaa alueellista kokonaisuutta. Vantaan-
jokilaakso on puiston sisämaata, jossa on 
perinteisiä kulttuurimaisemia sekä lähes 
luonnontilaisia metsiä ja rantoja ja puisto-
maista ympäristöä. Joki päättyy Vanhan-
kaupunginkosken maisemalliseen solmu-
kohtaan, josta alkaa Vanhankaupunginse-
län suojaisa sisälahti. Kulosaaren ja Itä-
väylän sillan eteläpuolella avautuu Kruu-
nuvuorenselkä. Se on saarten ja mante-
reen rajaama selkävesi, jonka länsirannan 
maisemia hallitsevat Helsingin keskusta-
alueen rakennukset. Suomenlinnan lin-
noitus- ja saariketju erottaa Helsinkipuis-
ton eteläisimmän ja merellisimmän osan, 
saariston. 

Yli puolet puiston pinta-alasta on avointa 
merialuetta, jonka lisäksi laajoja avoimia 
alueita on pelloilla, niityillä, ruovikoissa ja 
nurmikentillä. Laajimmat näistä ovat Van-
hankaupunginlahden jokisuiston niityt ja 
ruovikot sekä Vantaanjokilaakson savita-
sangolla sijaitsevat Tuomarinkylän ja Hal-
tialan pellot. Selkeät, edelleen osin met-
säisinä säilyneet selänteet reunustavat 
Vanhakaupunginselkää idässä ja Vantaan-
joen länsirantaa. Myös Viikistä koilliseen 
jatkuu selännemuodostuma. Haltialan yh-
tenäinen metsäkokonaisuus on tilallisesti 
sulkeutuneinta Helsinkipuistoa. 
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Helsinkipuiston alue Suomenlahden pohjoisrannan maisemassa. Kruunuvuorenselän 
liikennejärjestelyjen maisema-arviointi 2005.

Helsinkipuiston liittyminen muihin vihersormiin.

Helsinkipuisto               
viheralueverkoston osana 
Helsingin viheralueiden suunnittelun yh-
tenä tavoitteena on sovittaa yhteen virkis-
tyskäyttö, luontosuhteet, kulttuurimaise-
ma ja kaupunkirakenne. Erityisen tärkeinä 
kohteina kehitetään meren- ja joenranto-
ja. Mantereella viheraluejärjestelmän pe-
rustana ovat rakennettujen alueiden väli-

set säteittäiset luonto- ja maisemakoko-
naisuudet, jotka jäsentävät kaupunkira-
kennetta ja tuovat viheralueet kaikkien 
kaupunkilaisten ulottuville. Nämä alueet 
ja niitä yhdistävät poikittaiset viherväylät 
toimivat ulkoiluverkoston pohjana, eläin-
ten ja kasvien elinympäristöinä sekä eko-
logisina käytävinä. Helsinkipuisto on yk-
si Helsingin tärkeistä säteittäisistä viher-
aluekokonaisuuksista, vihersormista, jot-
ka sisältävät kaupungin kannalta merkittä-
viä luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvoja. 
Ta voitteena on kehittää näitä vihersormia 
yhtenäisinä ja toiminnallisina kokonaisuuk-
sina. Alueiden luonteita profiloidaan muun 
muassa historian, ympäröivän kaupunkira-
kenteen ja maiseman lähtökohdista. 

Helsinkipuisto liittyy Haltialassa suoraan 
Keskuspuiston vihersormeen, Viikissä 
Viikki-Kivikon vihersormeen ja Tullisaares-
sa Itä-Helsingin kulttuuripuistoon. 

Helsingin viheralueet ovat orgaaninen osa 
koko pääkaupunkiseudun viheraluever-
kostoa. Tämä takaa virkistysreittien kat-
keamattomuuden sekä ekologisten ver-
kostojen toiminnan myös laajemmassa 
mittakaavassa.
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Suomenlahden pohjoisrannan vesimaisemavyö-
hykkeet. Kruunuvuorenselän liikennejärjestelyjen 
maisema-arviointi 2005. 

Viikki-Vanhankaupunginlahden linnustonsuojelu-
aluetta Herttoniemen selänteeltä nähtynä. Kuva: 
Jouni Heinänen.

Luonnonolosuhteet ja arvokkaat 
luontokohteet

Ekologisesti monimuotoinen Helsinkipuisto

Helsinkipuisto muodostaa erittäin moni-
puolisen luonnonalueiden kokonaisuu-
den. Alueelta löytyvät lähes kaikki Suo-
men etelärannikolle tyypilliset luonnon-
biotoopit ja laaja kirjo kulttuurin muokkaa-
mia ympäristöjä; lähes luonnontilaisia ja 
hoidettuja metsäalueita, merta, jokiluon-
toa, rantoja, kosteikkoja, pienvesiä, kal-
lioita, rakennettuja puistoja, puutarhoja, 
viljelymaita ja niittyjä. Kasviston lajirun-
saus johtuu vaihtelevista elinympäristöis-
tä ja pitkäaikaisesta kulttuurivaikutukses-
ta. Enimmäkseen Helsinkipuiston alueel-
la on kaupunkiluontoa, jonka kehitykseen 
ihminen vaikuttaa.

Arvokkaat lintualueet

Helsinkipuiston keskellä sijaitseva Vii-
kin-Vanhankaupunginlahden alue on kan-
sainvälisesti merkittävä linnustonsuojelu-
alue, joka kuuluu Euroopan unionin Natu-
ra 2000 -verkostoon. Reilun kolmensadan 
hehtaarin alueella on monipuolinen pesi-
mä- ja muuttolinnusto. Vanhankaupungin-

selkä on matala murtovesilahti, jonka ar-
vokkaimmat luontotyypit ovat laaja yhte-
näinen ruovikkoluhta sekä rantojen luon-
nontilaiset tervaleppäluhdat ja -lehdot. 
Lintudirektiivin erityistä suojelua kaipaa-
vista pesimälajeista alueella esiintyvät 
ruisrääkkä, kaulushaikara, ruskosuohauk-
ka, valkoselkätikka, pikkulepinkäinen, pel-
tosirkku, luhtahuitti, kalatiira sekä palokär-
ki. Muuttoaikoina alueella levähtää sään-
nöllisesti 22 direktiivilajia. 

Vanhankaupunginlahti ja Espoon Laajalah-
ti muodostavat yhden Suomen kansain-
välisesti tärkeistä lintualueista (IBA). Hel-
sinkipuiston useat pienet saaret ja luodot 
yhdessä Espoon pienten saarien ja luoto-
jen kanssa muodostavat puolestaan yh-
den kansallisesti tärkeästä FINIBA -lintu-
alueista. FINIBA -alueet ovat virallisten 
suojeluohjelmien ulkopuolisia linnustolli-
sesti merkittäviä alueita.

Suuri osa Helsinkipuiston alueesta on 
Helsingin luontotietojärjestelmässä (Hel-

singin kaupungin ympäristökeskus) arvi-
oitu linnuston kannalta joko arvokkaaksi, 
tärkeäksi tai paikallisesti arvokkaaksi.
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Vantaanjoen valuma-alue. Tikkanen 1992. 

Vanhankaupunginselän rannoille on rakennettu 
useita lintujentarkkailupaikkoja. Lintutorni Fasthol-
massa. Kuva: Jouni Heinänen.

Helsingin kaupunki kartoitti tärkeimmät 
lepakoiden esiintymispaikat kesällä 2003. 
Helsinkipuistossa tärkeimmät lepakko-
kohteet ovat Kulosaaren kartanon ympä-
ristössä ja Kivinokan länsireunan meren-
rannalla. Muita lepakoiden kannalta mer-
kittäviä alueita ovat Tullisaaren puisto, Tuo-
marinkylän kartanoympäristö ja Lystikuk-
kula, Lammassaari, Läntisen Pihlajasaa-
ren itäranta ja Kulosaaren Hopeasalmi.
    
Vantaanjoen nisäkäslajistoon kuuluu 
saukko, luontodirektiivilaji, jota on tavattu 
kalastelemassa mm. Vanhankaupungin-
koskessa. Helsingin edustan merialueilla 
vierailee ajoittain myös itämerennorppia 
ja harmaahylkeitä. Vantaanjoessa esiintyy 
yli 30 kalalajia sekä nahkiaisia, Helsingin 
merialueella tavataan noin 60 eri kalalajia.

Vantaanjoen selkärangattomien joukossa 
on Suomessa harvinainen ja uhanalais-
luokituksessa silmälläpidettävä virtalude, 
sekä mm. joki- ja täplärapuja. Uhanalai-
sen ja rauhoitetun luontodirektiivilaji (liite 
II ja IV) vuollejokisimpukan (Unio crassus) 
populaatio Vantaanjoessa käsittää vuon-
na 2008 valmistuneiden tutkimusten mu-
kaan vähintään noin 2 miljoonaa yksilöä 
ja on siten yksi Suomen ja maailman tär-
keimmistä lajin tunnetuista esiintymistä. 
Ympäristöministeriö on ehdottanut Hy-
vinkäältä alkavaa 68 km pitkää Vantaan-
joen pääuoman vesialuetta liitettäväk-
si Natura 2000 -verkostoon. Keskeisenä 
valintaperusteena on vuollejokisimpukan 
populaatio. Alueen eteläisin osa Pitkäkos-
kelta Vanhankaupunginkoskelle olisi myös 
osa Helsinkipuistoa. Helsinkipuiston yh-
teydessä ehdotettavilla toimenpiteillä ei 
alustavan arvion mukaan liene vaikutus-
ta Vantaanjoen mahdolliseen Natura-alu-
eeseen.

Muut eläimet   

Helsingin neljästä eläimistön kannalta tär-
keästä erityisalueesta kolme – Vanhan-
kaupunginselkä, Harakka-Vanha-Räntty ja 
Haltialan-Niskalan alue – sijaitsevat Hel-
sinkipuistossa. Harakka ja Vanha-Ränt-
ty ovat edustava esimerkki merensaaren 
ekosysteemistä, jossa viihtyvät useat lin-
tu- ja perhoslajit. Haltialan-Niskalan -alue 
on tärkeä mm. linnustolle, erilaisille nisäk-
käille ja hyönteisille. 
  
Myös lepakoiden kannalta arvokkaita alu-
eita on Helsinkipuistossa runsaasti. Lepa-
kot ovat luonnonsuojelulain mukaan rau-

hoitettuja ja EU:n luontodirektiivin liitteen 
IV mukaisen vahvan suojelun piirissä. Le-
pakkoalueista suurin osa sijaitsee meren-
lahdissa, lampien reunoilla tai jokivarsilla, 
joissa on suojaisia ruokailualueita. Lepa-
kot viihtyvät myös mm. huvila- ja kartano-
alueilla sekä vanhoissa linnoituspaikoissa. 
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Haltialanpuro. Kuva: Kari Sarne. 

Vanhankaupunginselän luontoaluetta. Kuva: Jouni Heinänen.

Kasvillisuus

Helsinkipuistossa on reilut kymmenen 
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua 
aluetta, joista neljä sijaitsee mantereella 
ja loput saaristossa. Pitkäkosken ja Ruu-
tinkosken luonnonsuojelualueiden väli-
nen Vantaanjoen törmä on viimeksi rau-
hoitettavaksi esitetty kohde. Laajin ja tär-
kein luonnonsuojelualue on Viikin - Van-
hankaupunginselän kosteikko. Haltialas-
sa sijaitsevat Haltialan aarnialue, Niskalan 
puulajipuisto ja Ruutinkoski. Meren saa-
rista ja luodoista suojeltuja ovat Norppa, 
Kuutti, Puolimatkansaari, Pormestarinhe-
po, Vanha-Räntty, Koirapaasi ja Matalaha-
ra. Pieniä alueita on suojeltu myös Hara-
kasta ja Läntisestä Pihlajasaaresta. Puis-
tossa on lisäksi luonnonsuojelulain mu-
kaisia luontotyyppikohteita Läntisessä 
Pihlajasaaressa, Pitkäourissa ja Lautta-
saaren eteläkärjessä. Yksittäisiä rauhoi-
tettuja luonnonmuistomerkkejä on mm. 
Kaivopuistossa ja Tuomarinkylässä. Hel-
singin luonnonsuojeluohjelmassa 2008 – 
2017 olevia, vielä suojelemattomia koh-
teita ovat Kivinokan vanha metsä ja ter-
valeppälehto sekä Pornaistenniemen ter-
valeppälehto.

Helsingin arvokkaat kasvillisuuskohteet 
kartoitettiin 1990-luvulla (Kurtto & Helyn-
ranta, 1998) ja tiedot on päivitetty vuo-
sina 2004–2006. Luonnonsuojelualuei-
den ohella Helsinkipuiston arvokkaim-
mat kasvillisuuskohteet Helsingin luonto-
tietojärjestelmässä (Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus) ovat Vantaanjoen laak-
son rinne Pikkukosken eteläpuolella, Van-
taanjoen  törmä, Paloheinän ulkoilumajan 

koillispuolinen rehevä korpi- ja lehtokorpi-
alue, Haltialan pohjoinen lehtoalue, Mom-
bergintien lounaispuolen lehto- ja korpi-
alue, Tuomarinkylän kartanoalue, Viikin-
mäen rinne ja aluslehto, Purolahden pe-
rukka ja sillä sijaitseva Viikin perinneniit-
ty, Mustikkamaan ja Korkeasaaren meri-
vihviläesiintymät, Särkiniemen ja Veijari-
vuoren ranta-alueet sekä Suomenlinnan 
arvokkaat kasvillisuuskohteet. 

Vanhojen perinnemaisemien lajeja on 
löydettävissä mm. Suomenlinnasta, An-
nalasta, Tullisaaresta, Tuomarinkartanos-
ta, Haltialasta, Kapteenskanmäeltä, Pu-
kinmäen kartanolta, Viikistä ja Niskalasta. 

Helsinkipuiston kasvillisuuteen voi pe-
rehtyä esimerkiksi luontopoluilla, joita on 
Pornaistenniemellä, Kivinokassa, Haltia-
lassa ja Harakan saaressa. Harakan luon-
tokeskuksesta saa lisäksi tietoa luonto- ja 
ympäristöasioista.

Virkistys

Ulkoilu- ja liikuntapalvelut

Helsinkipuisto on luonteeltaan toiminnal-
linen. Puiston laajuus ja alueiden vaihte-
levuus mahdollistaa monipuoliset virkis-
tyspalvelut. Ulkoilumaastot ja hyvä palve-
luvalikoima, kuten leikkipuistot, peliken-
tät ja koira-aitaukset, tekevät Helsinki-
puistosta kaikenikäisten virkistysalueen. 
Liikuntapalvelujen tärkeimpiä keskittymiä 
ovat Mustikkamaan liikuntapuisto, Palo-
heinänmajan ympäristö, Tuomarinkarta-
non ratsastuskeskus ja Merisataman me-
rellinen ympäristö. 

Merenrantojen sekä Vantaanjoen varren 
ulkoilutiet houkuttelevat kävelijöitä, sau-
vakävelijöitä, lenkkeilijöitä ja pyöräilijöi-
tä. Ulkoilutieverkosto on hyvä ja rannoil-
la pääsee liikkumaan yhtenäisesti pitkiä 
matkoja. Luonnonrauhaa kaipaavat suun-
taavat erityisesti Vanhankaupunginlahdel-
le, Haltialaan ja Vantaanjoelle. Kaivopuis-
ton ja keskustan urbaanit rantareitit ovat 
suosittuja sunnuntaikävelykohteita.

Hiihto on pitkien hoidettujen latujen ansi-
osta suosittu talvinen liikuntamuoto eri-
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tyisesti Helsinkipuiston pohjoisosissa se-
kä useina vuosina myös merialueilla. Pa-
loheinän ulkoilumajalta voi vuokrata hiih-
tovälineitä. Luistelua, jääkiekkoa ja mui-
ta jäälajeja voi harrastaa liikuntaviraston 
luonnonjääkentillä esimerkiksi Annalassa 
ja Mustikkamaalla. Luistinratoja on myös 
Kaivopuistossa ja Vanhassakaupungissa. 
Kovina pakkastalvina luistelu onnistuu li-
säksi merenjäällä. Vähälumisten merialu-
eiden omatoiminen laji on retkiluistelu.

Jalkapalloa voi pelata mm. Annalassa, 
Arabiassa, Mustikkamaalla, Suomenlin-
nassa ja Torpparinmäessä. Liikuntaviras-
ton hoitamia tenniskenttiä on Mustikka-
maalla ja Pihlajamäessä. Lentopalloa voi 
Helsinkipuistossa pelata vain Toukolassa, 
mutta beachvolley -kenttiä on runsaasti.

Keskuspuistoon jatkuva Paloheinän-Hal-
tialan metsäalue on tärkeää suunnistus-
maastoa, joka on kuntosuunnistustapah-
tumien näyttämönä huhtikuulta lokakuul-

Tuomarinkylän kartano on ratsastuskeskus ja sen 
kulttuuurimaisemassa kiertää ratsastusreittejä. Ku-
va: Jyri Hirsimäki.

Haltialan pellot ovat tärkeää helsinkiläisten talvista 
virkistysympäristöä. Kuva: Matti Eronen.

Paloheinässä osa avoimesta maisemasta on golfkentän käytössä. Kuva: Jouni Heinänen.
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Keväisin Vantaanjoen virtaama on suurimmillaan ja Vanhankaupunginkoski tarjoaa 
mahdollisuudet koskimelontaan. Kuva: Matti Eronen. 

Vanhankaupunginkoski on tärkeä kalastusympäris-
tö. Kuva: Saija Vihervuori.

Helsinkipuisto tarjoaa erityisen hyvät 
mahdollisuudet veteen liittyville toimin-
noille. Helsingin edusta on Suomen vilk-
kaimpia veneilyalueita ja Helsinkipuistos-
sa on lukuisia kaupungin, venekerhojen 
ja pursiseurojen satamia. Helsinkipuistos-
sa voi harrastaa meri-, joki- ja koskime-
lontaa. Melonnan suosio on kasvanut voi-
makkaasti ja alueelle on perustettu usei-
ta kanootinvuokrauspisteitä mm. Pikku-
kosken pohjoispuolelle, Malmin uimaran-
nan läheisyyteen sekä Vanhankaupungin-
selän länsirannalle.

Vantaanjoen varren suosituimmat uima-
paikat ovat Pikkukoskella ja Tuomarinkar-
tanon kohdalla. Saarten uimarannoista 
ahkerimmin käytettyjä ovat Mustikkamaa, 
Uunisaari ja Pihlajasaari. Talviuintipaikko-
ja on mm. Katajanokalla, Uunisaaressa ja 
Lauttasaaressa.

Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat nekin 
Helsinkipuiston valtteihin. Merialueilla ka-
lastetaan Helsingin tyypillisiä saaliskaloja: 
ahventa, meritaimenta ja lohta. Vantaan-
joesta on myös kehittynyt arvostettu ka-
lavesi. Vanhakaupunki on yksi maamme 
suosituimmista perho- ja viehekalastus-
paikoista.

le. Eri suunnistusseurat järjestävät suun-
nistustapahtumia myös muun muassa 
Vantaanjoen varressa.

Tuomarinkartanon ratsastuskeskuksen 
ympäristössä sijaitsevat Helsingin olois-
sa harvinaisen laajat ja rauhalliset, ympä-
rivuotisessa käytössä olevat ratsastustiet. 
Alueella järjestetään säännöllisesti ratsas-
tuskilpailuja ja ratsastuskeskus on käyttä-
jämääriltään Helsingin suurin.

Paloheinän 9-reikäinen jokamiesgolfkent-
tä sijaitsee Torpparinmäen länsipuolella. 
Golfseura järjestää kursseja eri-ikäisille 
yksityishenkilöille sekä yrityksille ja ryh-
mille. Minigolfia voi pelata esimerkiksi 
Pukinmäen rantapuistossa ja Kaivopuis-
tossa. Savelanpuistossa harrastetaan rul-
lalautailua ja freestylepyöräilyä. 

Tuomarinkylän kartanon länsipuolella on 
Suomen merkittävin vinttikoirakeskus. 
Helsingin kaupunki on vuokrannut yli kol-
men hehtaarin alueen vinttikoirien kilpai-
lu- ja näyttelytoimintaa varten. Koira-aita-
uksia on Kaivopuistossa, Merisataman-
rannassa, Tervasaaressa, Katajanokalla, 
Kulosaaressa, Savelanpuistossa ja Näre-
puistossa. Koirien uimapaikkoja on Laut-
tasaaressa Veijarivuoren puistossa sekä 
Tervasaaressa. 

Siirtolapuutarhat, kesämaja-alueet ja 
viljelypalstat 

Helsinkipuiston perinteikkäät siirtolapuu-
tarhat, kesämajat ja viljelypalstat tarjoa-
vat tuhansille helsinkiläisille mahdollisuu-
den päästä kosketuksiin luonnon kans-
sa. 1900-luvun puolivälissä perustettujen 
Oulunkylän ja Pakilan siirtolapuutarhojen 
idyllinen miljöö muodostuu pienistä mö-
keistä, vuosikymmenten myötä kookkaik-
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si kasvaneista hedelmäpuista ja muusta 
kasvillisuudesta. Pakilan siirtolapuutarhan 
jatkeeksi liitetty Klaukkalanpuiston ryh-
mäpuutarha edustaa nuorempaa siirtola-
puutarhakulttuuria. Helsinkipuiston vilje-
lypalsta-alueilla on yhteensä useita sato-
ja palstoja.

Lammassaaressa, Kivinokassa, Lautta-
saaren eteläkärjessä ja Vasikkasaaressa 
on yhteensä noin 800 kesämajaa. Kivino-
kan ja Lauttasaaren eteläkärjen 1920- ja 
30-lukujen vaihteessa perustettujen kan-
sanpuistojen vähitellen kehittyneet kesä-
maja-alueet ovat nykyisin rauhaisia me-
renrantayhdyskuntia puiden siimeksessä. 

Matkailu ja Helsinkipuisto
Helsinki on Suomen suosituin kaupunki-
lomakohde, jossa arvioidaan käyvän vuo-
sittain noin 10 miljoonaa vierasta. Helsin-
kipuisto sijaitsee kaupungissa keskeises-
ti ja se on helposti saavutettavissa. Puis-
ton vetovoimatekijöitä matkailukohteena 
ovat mm. valtakunnallisesti ja kansallises-
ti merkittävät maisema- ja luontokohteet, 
vuodenaikojen mukaan vaihtelevat ulkoi-
lu- ja urheilumahdollisuudet, monipuoli-
nen tapahtumatarjonta sekä kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät ympäristöt.

Kauppatori on portti kesäiseen merelliseen Helsinkiin ja Helsinkipuistoon. Kuva: Jouni Heinänen.

Siirtolapuutarhat ja kesämaja-alueet ovat arvokas osa Helsinkipuiston sisältöä. Kuva: Jouni Heinänen.

Helsinkipuiston matkailu-
merkityksen kehittämisessä 
erityisiä mahdollisuuksia tarjoavat:
- Yhtenäisten matkailukohde-
koko naisuuksien vahvistaminen: 
Suomenlinnan saariryhmä, Tuomarin-
kylän kartano, Haltiala-Niskala, Vanhan-
kaupunginkoski-Gardenia-Lammassaari-
Pornaistenniemi
- Vantaanjoen varren virkistysympäristön 
tekeminen helpommin lähestyttäväksi 
ja paremmin muuhun Helsinkipuistoon 
liittyväksi
- Matkailuedellytysten parantaminen 
saaristossa ja Kruunuvuorenselällä vesi-
liikennettä kehittämällä.

Puiston alueen suosituimpia vierailukoh-
teita ovat Suomenlinna ja Korkeasaari, jois-
sa kävijöitä on vuosittain yhteensä yli 1,2 
miljoonaa. Tuhansien kesänviettoon kuu-
luu myös merimatka Pihlajasaariin tai Kai-
vopuiston edustan pieniin saariin. Moniin 
virkistyskäytössä oleviin saariin on järjes-
tetty kesäisin säännöllinen vesiliikenne, 
osassa on myös ravintola- ja kioskipalve-
luja. Helsinkipuiston tärkeimmät kulttuu-
rimiljööt ovat jo sellaisenaan nähtävyyk-

siä, mutta Suomenlinnan, Vanhankaupun-
gin ja Tuomarinkylän viehätystä täydentä-
vät museot. Suomenlinnassa ja Mustik-
kamaalla on kesäisin teatteri. Museoiden 
lähellä sijaitsevat kahvilat ja ravintolat pal-
velevat matkailijoiden lisäksi myös ulkoili-
joita. Niskalan ja Viikin arboretumit, luon-
nonsuojelualueet sekä useat luontopolut 
sopivat matkakohteeksi luonnosta ja kas-
veista kiinnostuneille.
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Osa 2: Yleissuunnitelma

2.1 Helsinkipuiston kehittäminen

Helsinkipuistolla eri rooli, sisältö ja eri 
työkalut eri alueilla.
Helsinkipuiston suhde kaupunkirakentee-
seen, luonnonolot, historiallinen tausta ja 
tilarakenne vaihtelevat alueelta toiselle, 
Haltialan pelloilta Harmajan majakkasaa-
relle. Myös puistokokonaisuuden merki-
tys sen yksittäisille osille vaihtelee. Hel-
sinkipuistoon sisältyy runsaasti alueita, 
joilla on vakiintunut käyttö ja oma vah-
va identiteetti. Näillä alueilla yleissuun-
nitelma on luonteeltaan toteava. Suurel-
le osalle puistosta on jo olemassa yleis-
suunnitelman tarkastelutasoa tarkempia 
suunnitelmia. Helsinkipuiston näkökulma 
on otettu monien alueiden suunnittelus-
sa huomioon jo ennen yleissuunnitelman 
valmistumista. Toisaalta kokonaisuuteen 
kuuluu alueita, joita tulee jatkossa suun-
nitella tarkemmin, suojella nykyistä katta-
vammin tai kehittää aktiivisesti. Helsinki-
puiston tärkein sisältö on arvokkaan koko-
naisuuden tunnistaminen ja nimeäminen.

Helsinkipuiston yleissuunnitelma tarken-
taa Helsingin Yleiskaava 2002:een merki-
tyn Helsinkipuiston sisältöä. Helsinkipuis-
ton laaja ja monimuotoinen alue on jaet-
tu yleissuunnitelmassa kuuteen vesimai-
sematilojen ympärille keskittyvään maise-
mallisesti ja toiminnallisesti kokonaisuut-
ta yhtenäisempään osa-alueeseen. 

Yleissuunnitelma:
• perustuu Yleiskaava 2002:een
• on yleispiirteinen ja strateginen
• sijoittuu tarkkuudeltaan yleiskaava- ja asemakaavatason väliin
• määrittelee Helsinkipuiston keskeiset arvot 
• tarjoaa periaatteet ja toimenpide-ehdotuksia jatkotyöhön ja 
osa-alueiden kehittämiseen
• ohjaa kaavoitusta ja muuta alueen tarkempaa suunnittelua
• turvaa puistokokonaisuuden arvojen säilymistä ja edistää sen 
kehittymistä

Yleissuunnitelman työkaluina on
• Helsinkipuiston yhtenäisenä kehitettävien aluekokonaisuuksi-
en ja niiden kehittämisperiaatteiden määrittely
• osa-alueiden nykyisten arvojen toteaminen ja suojelun tarken-
taminen tarvittavin osin
• tärkeimpien puiston osia yhdistävien pääreittien määrittely 
• vesiliikenteen kehittymisedellytysten parantaminen
• pyöräily- ja jalankulkuympäristön kehittäminen
• reittiverkon selkeyttäminen ja täydentäminen
• puiston sisääntulopaikkojen kehittäminen
• alikulkujen ja siltojen kehittäminen
• veden saavutettavuuden parantaminen
• ”Helsinkipuistobrändin” kehittäminen: opasteet, tapahtumat 
ja esitteet

Tärkeät kehittämiskohteet Helsinkipuiston tulevaisuuden 
kannalta 
• Kruunuvuorenselän vesiliikenteen kehittäminen
• Vantaanjoen varren rantojen kehittäminen
• Hernesaaren rantapuiston rakentaminen
• Kruunuvuorenselän kulttuurisaarten (Korkeasaari, Mustikka-
maa, Hylkysaari) kehittäminen kokonaisuutena

Lisäksi paikallisesti merkittäviä hankkeita ovat:
Vanhankaupunginkosken ja Pornaistenniemen kehittäminen
Fastholman ja Vanhankaupunginselän kiertävän reitin kehittämi-
nen
Tuomarinkylänkartanon kehittäminen
Vasikkasaaren virkistyskäyttö

Yleissuunnitelman kehittämisperiaatteet ja toimenpide-ehdotuk-
set ovat ohjeena asemakaavoja laadittaessa ja muutettaessa, 
alueiden kehittämisessä ja aluesuunnitelmien laatimisessa. 
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Helsinkipuisto ja kansalliset kaupunkipuistot?

Helsingissä on pitkään keskusteltu kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisesta. 
Helsinkipuiston alkuperäinen tarkoitus on 
olla kansallisten kaupunkipuistojen paikal-
linen vastine, eikä kaupungilla tällä het-
kellä ole tavoitetta saada kansallista kau-
punkipuistoa Helsinkipuiston alueelle tai 
muualle Helsinkiin. Oikeusvaikutteinen 
yleiskaava ja asemakaavat turvaavat Hel-
sinkipuiston arvojen säilymisen, eivätkä 
Helsinkipuiston sisältö, laajuus ja eheys 
sekä jatkuvuus ole uhattuina. Helsinki-
puisto täyttäisi kaupunkisuunnitteluviras-
ton tulkinnan mukaan kansallisen kaupun-
kipuiston sisällölliset kriteerit.

2.2 Yleiset periaatteet

Puiston rajat
Helsinkipuiston alue säilytetään elin-
voimaisena ja yhtenäisenä. Puiston si-
tovaa rajaviivaa tarkennetaan tarvitta-
essa seuraavien yleiskaavojen laatimi-
sen yhteydessä. 
Helsinkipuiston alue on määritelty Helsin-
gin Yleiskaava 2002:ssa. Tämä ”Helsinki-
puistona kehitettävä alue” on puiston ke-
hittämisen perustana, eikä Helsinkipuis-
tolle vahvisteta yleissuunnitelman yhtey-
dessä uutta rajausta. Rajausta on suunnit-
telun yhteydessä kuitenkin tulkitsemisen 
helpottamiseksi jossain määrin täyden-
netty ja tarkennettu, samalla kun suun-
nittelutarkkuus on kasvanut ja olosuhteet 
muuttuneet. 

Yleiskaavan rajaus muodostaa puiston 
ydinalueen. Se on valtaosin virkistysalu-
eeksi kaavoitettua aluetta, luonnonsuoje-
lualuetta tai viljelyaluetta. Ydinaluetta ym-
päröivät Helsinkipuiston tarkastelualu-
eet. Ne ovat varsinaisen puistorajauksen 
ulkopuolista, pääosin julkista tilaa, joka liit-
tyy maisemallisesti ja/tai toiminnallises-
ti Helsinkipuistoon, vaikuttaa puiston alu-
eeseen ja jonka käsittelyssä tulee tarkas-
tella vaikutuksia Helsinkipuiston kokonai-
suuteen. Laajimmat tällaiset tarkastelu-
alueet sijaitsevat Kantakaupungin ja Kruu-
nuvuorenselän rannoilla sekä Viikin pelloil-
la, jossa Helsinkipuisto limittyy Viikin-Kivi-
kon vihersormeen. Tarkastelualueeseen 
kuuluu myös Yleiskaava 2002:ssa raken-
tamiseen varattuja alueita. 

Helsinkipuiston kokonaisuus rakentuu 
vahvasti maisemallisen perusrungon ja 
veden äärellä kulkemisen varaan. Mo-
nin paikoin Helsinkipuisto liittyy liukuvas-
ti ympäröiviin laajempiin viheralueisiin 
tai merimaisemaan. Helsinkipuiston ko-
konaisuuden arvojen ja ominaisluonteen 
säilyttäminen ei edellytä koko alueen yk-
sityiskohtaista rajaamista, eikä alueen ra-
jaa myöskään ole tarpeen erityisesti ko-
rostaa maastossa. Helsinkipuisto eroaa 
luonteeltaan Keskuspuistosta, joka on ra-
jattu tarkasti Yleiskaavassa. Keskuspuisto 
on alueeltaan ja teemoiltaan yhtenäinen, 
ulkoiluun ja luontoon painottuva virkistys-
kokonaisuus. Alueeltaan hajanaisempaan 
Helsinkipuistoon kuuluu taas oleellisena 
osana urbaani sisältö, ja se on luonteel-
taan kehittyvän kaupungin mukana elävä 
alue. Siksi Helsinkipuiston ja uuden kau-
punkirakenteen välillä ei lähtökohtaisesti 
ole niin selkeää vastakkainasettelua kuin 
Keskuspuiston tapauksessa. 

Helsinkipuiston rajaus tulee jatkossa tar-
kentumaan Helsinkipuiston ja siihen liit-
tyvän rakentamisalueen suhdetta suun-
niteltaessa. Tällaista rajankäyntiä käy-
dään esimerkiksi Hernesaaren ja Kivino-
kan osayleiskaavojen yhteydessä, Por-
naistenniemessä ja Viikinrannassa. On 
perusteltua, että jatkossa selvitetään tar-
kastelualueelle kuuluvien Kruunuvuoren-
rannan rantapuistojen liittämistä Helsinki-
puiston alueeseen. Myös Suomenlinnan 
linnoituskokonaisuuden Vallisaari ja Kunin-
kaansaari olisivat maisemallisesti ja toi-
minnallisesti luonteva lisäys Helsinkipuis-

Helsinkipuiston tarkastelualueen osia: Eteläsata-
man allas ja Kauppatori. Kuva: Helsingin kaupungin 
aineistopankki, Rebekka Mustonen, Commaimage.

Vallisaari Helsinkipuiston tarkastelualueella on läheisessä yhtey-
dessä Suomenlinnaan. Kuva: Jouni Heinänen.

Kruunuvuorenrannan projektialueelle, Helsinkipuiston tuntumaan, on tulossa korkealaatuisia 
merellisiä viheralueita. Kuva: LOCI maisema-arkkitehdit.
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toon, kun ne tulevaisuudessa todennäköi-
sesti avautuvat yleiselle virkistyskäytölle. 

Lauttasaaren eteläkärki ja Tullisaari ovat 
historiallisesti ja luonnonarvoiltaan hyvin 
arvokkaita alueita. Ne ovat osa Yleiskaa-
va 2002:ssa määriteltyä Helsinkipuistoa, 
mutta samalla ne ovat maantieteellisesti 
muusta Helsinkipuiston kokonaisuudesta 
erillään. Niiden rooli osana Helsinkipuis-
toa ei ole kovin korostunut. Lauttasaaren 
kärkeä kehitetään ensisijaisesti arvokkaa-
na osana paikallista virkistysaluejärjestel-
mää. Tullisaarta tarkastellaan ja kehite-
tään jatkossa ennen kaikkea Itä-Helsingin 
kulttuuripuistoon liittyvänä osana.

Toiminnot
Helsinkipuistoa kehitetään monipuo-
lisena virkistysaluekokonaisuutena, 
jonka keskeisiä teemoja ovat merelli-
syys, historia, luonto, kaupunkikeskei-
syys ja toiminnallisuus. Helsinkipuis-
ton alueelle mahdollisesti sijoitettava 
kaupunkirakenne ja teknisen huollon 
rakenteet sopeutetaan puiston virkis-
tyskäyttöön, tärkeisiin luonnonarvoi-
hin, maisemaan ja kulttuurihistorialli-
siin arvoihin. Erityisesti pyritään edistä-
mään veteen liittyvää virkistystoimintaa 
ja palveluita, kuten melojien rantautumis-
paikkoja ja yleisiä oleskelu- ja kalastuslai-
tureita.

Tavoitteena on, että Helsinkipuiston 
alueella sijaitsevat kaupungin omis-
tamat rakennukset ovat yleisölle avoi-
messa käytössä ja tukevat Helsinki-
puiston virkistyspalveluja.

Liikenne, reitit ja saavutettavuus
Helsinkipuiston ulkoilureittien katta-
vuus ja sujuvuus turvataan. Erityisen 
tärkeitä puiston kokonaisuuden kan-
nalta ovat pohjois-etelä -suuntaiset 
rantoja seuraavat reitit Vantaanjoella 
sekä Vanhankaupunginselkää kiertä-
vä reitti.

Runkoreitit ja teemareitit

Helsinkipuiston osa-alueita yhdistä-
mään kehitetään kolme selkeää ja yh-
tenäistä runkovirkistysreittiä. Pääasi-
assa olemassa olevista osuuksista 
koostuvien runkoreittien omia luon-
teita vahvistetaan. 

Vanhankau-
punginlahden 
runkoreitti 

Sininen 
runkoreitti

Vihreä 
runkoreitti

KIERTÄVÄ VESILIIKENNE

KULTTUURISAARTEN 
KIERROS

Helsinkipuiston reittiverkko on jo nykyi-
sellään varsin kattava. Helsinkipuiston 
runkoreitien tarkoitus on yhdistää puiston 
osia ja sitoa puistoa yhtenäisemmäksi ko-
konaisuudeksi. Reitit pohjautuvat pääosin 
olemassa olevaan reittiverkostoon. Ne liit-
tyvät Helsinkipuiston sisääntulopisteisiin 
ja yhdistävät puiston tärkeitä nähtävyyk-
siä ja kohteita. Reittejä kehitetään omien 
luonteidensa mukaisesti. Reitit on myös 
mahdollista varustaa pienimuotoisella 

opastejärjestelmällä erikseen valmistel-
tavan suunnitelman mukaan. 

Sininen runkoreitti on selkärankamai-
nen yhteys, joka kulkisi rantoja seuraillen 
kaikkien Helsinkipuiston osa-alueiden lä-
pi. Se alkaisi Haltialasta, jatkuisi Vantaan-
joen itärantaa pitkin Vanhankaupungin-
koskelle ja sieltä Vanhankaupunginlah-
den länsirantaa Itäväylälle ja Sompasaa-
reen. Sieltä reitti kulkisi todennäköises-

Helsinkipuiston keskeiset reitit
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ti myöhemmin rakennettavaa siltaa pit-
kin Pohjoisrantaan, Kauppatorin sivuitse 
Etelärantaan, Kaivopuistoon ja aina Her-
nesaaren kärkeen asti. Runkoreitiltä oli-
si mahdollisuus jatkaa matkaa Kantakau-
pungin rantoja kiertävälle pyöräilyreitille, 
Jätkäsaareen tai Keskuspuistoon. Reitiltä 
voisi poiketa myös Katajanokan kiertäväl-
le osuudelle, Vanhankaupunginselän kier-
rokselle ja Helsinkipuiston kulttuurisaar-
ten kierrokselle, Mustikkamaan-Korkea-
saaren reitille. Reitti liittyisi julkiseen vesi-
liikenteeseen Kauppatorilla ja tulevaisuu-
dessa mahdollisesti myös Hernesaaren 
kärjessä, josta voisi matkustaa vesibus-
silla Pihlajasaareen. 

Vantaanjoen varrella sininen runkoreitti 
yhdistäisi toiminnallisia ja sellaiseksi ke-
hitettäviä alueita.

Vihreä runkoreitti kulkisi Vantaanjoen 
länsirannalla. Se olisi rauhallisten puutar-
hamaisten alueiden ja luonnonmukaisten 
metsäalueiden ketjua yhdistävä reitti.

Vanhankaupunginselän runkoreitti oli-
si Vanhankaupunginselkää kiertävä ren-
gasmainen reitti. Sillä tulee olemaan huo-
mattava merkitys Kalasataman uuden 
kaupunginosan asukkaiden virkistäytymi-
selle. Reittiä kehitetään sujuvana alueelli-
sena virkistysyhteytenä, jonka varrelle si-
joitetaan pysähtymis- ja oleskelupaikkoja. 

Helsinkipuistoon syntyy myös kävely-
ympäristön kannalta tärkeä kulttuurisaar-
ten kierros: Korkeasaari, Mustikkamaa ja 

Sompasaaren rannat. Se liittynee jatkos-
sa Kruunuvuorenselän yli kulkevaan reit-
tiin. Kruunuvuorenselän ylittävä joukkolii-
kenne-, jalankulku- ja pyöräily-yhteys yh-
distää Helsingin kantakaupungin, Helsin-
kipuiston kulttuurisaarten ja Kalasataman 
rannat Kruunuvuorenrannan uuden asuin-
alueen julkisiin rantoihin. Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että Kruunuvuoren joukko-
liikenneyhteys perustuu siltaan. 

Helsinkipuiston yhtenäiset teemat tarjoa-
vat mahdollisuuden myös uusien teemal-
listen virkistysreittien erillisen suunnitte-
luun. Teemareitit voivat hyödyntää esi-
merkiksi uusia rantarakentamiskohteita, 
historiallisia kohteita ja luontokohteita. 

Pyöräily

Helsinkipuiston alueella turvataan su-
juvat ja jatkuvat pyöräilyreitit niin va-
paa-ajan kuin työmatkapyöräilynkin 
tarpeisiin. 
Helsinkipuiston pyöräreittiverkoston yh-
tenäisyydestä huolehditaan. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota rantoja seurailevi-
en reittien jatkuvuuteen. Vantaanjoen itä-
rannalle toteutetaan pohjois-eteläsuuntai-
nen sujuva ja nopea pyöräilyn laatureitti, 
jolla pyöräily ja jalankulku erotetaan toisis-
taan. Osa-alueiden tarkemmassa suunnit-
telussa voidaan Helsinkipuistolle kehittää 
myös opastettuja teemallisia polkupyörä-
reittejä.

Helsingin kaupunki on hankkimassa ke-
säksi 2012 uuden vuokrattavien kaupun-
kipyörien järjestelmän. Jatkossa tulisi sel-

vittää mahdollisuutta jatkaa kaupunkipyö-
rien käyttöaluetta Helsinkipuiston alueelle 
tulevien uusien siltojen myötä ainakin Ka-
lasatamaan ja Korkeasaareen.

Vesiliikenne

Vesiliikenteen toimintaedellytyksiä tu-
etaan tavalla, joka mahdollistaa Hel-
sinkipuistoa vahvistavan ja sen osia 
yhdistävän vesiliikennereitin kehittä-
misen Helsinkipuiston vetovoimateki-
jäksi. Erityisesti Kruunuvuorenselän alu-
eella julkisella vesiliikenteellä on Helsinki-
puiston tavoitteiden toteutumisessa rat-
kaiseva merkitys. Kruunuvuorenselälle 
voidaan kehittää kiertävä vesiliikennereit-
ti, joka yhdistää Helsinkipuiston alueita ja 
parantaa saarten ja rantojen saavutetta-
vuutta. Samalla se voi jakaa Suomenlin-
nan käyttöpainetta laajemmalle alueelle. 

Joukkoliikenne

Helsinkipuisto on hyvin saavutettavis-
sa joukkoliikenteellä. Keskeisiä joukkolii-
kenteen solmukohtia ovat jatkossa poh-
joisessa Tuomarinkartano, etelässä Kala-
satama, Kauppatori sekä Hernesaari. Poi-
kittaisen liikenteen kehittämishankkei-
den Raide-Jokerin ja Jokeri II:n linjat kul-
kevat puiston läpi ja tulevat osaltaan pa-
rantamaan myös puiston saavutettavuut-
ta. Erityisesti Jokeri II-linjan kehittämises-
sä huomioidaan Helsinkipuiston kokonai-
suus ja erityisarvot. 

Talvireitit

Helsinkipuistossa on laadukas latuverkko 
joka kulkee Vantaanjoen varressa Vanhan-
kaupunginlahdelle saakka. Puistossa pi-
detään talvisin yllä latujen ohella myös yh-
tenäistä kävelyreittiverkostoa. 

Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomio-
ta sekä jalankulkijoiden että hiihtäjien tal-
visen reitistön sujuvuuden turvaamiseen 
erityisesti Vantaanjoen rannoilla ja Van-
hankaupunginselällä. Alikulkujen ja reit-
tien kehittämisessä turvataan myös latu-
verkon säilyminen.

Opastaminen, valaistus ja kalustus
Helsinkipuiston alueen kalustuksen ja va-
laistuksen suunnittelussa noudatetaan 
Hel singin kau punki kalusteohjetta sekä 
Helsingin valaistuksen yleissuunnitelmaa. 
Opastamisessa ja valaistuksessa tu-
lee pitää tavoitteena osa-alueiden ta-
solla yhtenäistä vaikutelmaa. Puiston 

Sininen runkoreitti Kruunuvuorenselällä. 
Kuva: Jouni Heinänen.

Helsinkipuiston runkoreitillä Vanhankaupungin-
lahdella. Kuva: Jouni Heinänen.
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tär keille sisääntulopaikoille suunnitel-
laan porttimaiset sisääntulo-opastus-
pisteet. 
Helsinkipuistossa on paljon eri toimijoi-
den opastettuja kohteita, kuten muse-
ot, luontopolut ja liikuntapaikat. Erilaisia 
opastetyyppejä on runsaasti esimerkiksi 
Vanhankaupunginkosken alueella. Helsin-
kipuiston osa-alueiden opastamisen tulisi 
hahmottua harmonisena, selkeänä ja es-
teettömänä. 

Puiston valaistuksessa noudatetaan Hel-
singin valaistuksen yleissuunnitelmaa. 
Yhtenäisten maisema-alueiden valaistus-
ta suunnitellaan kokonaisuuksina. Van-
taanjoen varren omaa luonnetta voidaan 

Helsinkipuistossa on paljon eri toimijoiden opastettuja kohteita: luontokohteita, historiallisia kohteita ja 
liikuntapaikkoja. Kuvat: Jouni Heinänen.

Vanhankaupunginkoski. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki, Ari Leppä.

pitkän ajan kuluessa yhteistyötä asukkai-
den, kaupungin eri hallintokuntien ja mui-
den sidosryhmien kanssa. Valmistelussa 
ovat olleet yhteistyössä kaupungin raken-
nusvirasto, liikuntavirasto, ympäristökes-
kus, kaupunginmuseo, matkailu- ja kong-
ressitoimisto, Korkeasaaren eläintarha 
sekä Suomenlinnan hoitokunta. 

Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä 
kaupunkisuunnitteluvirasto avasi syksyl-
lä 2011 kolmeksi viikoksi verkkokeskus-
telupalstan, jolla kerättiin ideoita ja toivei-
ta otsikolla ”Unelmiesi Helsinkipuisto”. 
Kommentteja esitettiin noin 80 ja ne kat-
toivat laajan kirjon aiheita. Lisäksi järjes-
tettiin yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa 
ja verkkokeskustelussa esille tulleet asi-
at on huomioitu suunnitelman tavoittei-
den mukaisesti. Yleissuunnitelman val-
mistuttua on vielä tavoitteena kerätä sii-
tä yleisöltä ja järjestöiltä kommentteja jat-
kosuunnittelua varten ja Helsingin uuden 
yleiskaavan lähtötiedoksi.

Yleissuunnitelmasta järjestettiin kau-
pungin sisäinen lausuntokierros loka-
marraskuussa 2011. Saadut lausunnot 
on pyritty huomioimaan suunnittelus-
sa. Yleisuunnitelmaa on esitelty lisäksi 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle sekä Suomenlinnan 
hoitokunnalle.

kehittää Helsingin valaistuksen yleissuun-
nitelman mukaisella yhtenäisellä valais-
tusteemalla, joka on ”matka”. On myös 
tärkeää että Helsinkipuiston laajat pime-
ät alueet Vanhankaupunginlahdella ja Hal-
tialassa säilyvät.

Tapahtumat
Helsinkipuiston alueen rikas tapahtuma-
tarjonta tukee Helsinkipuiston sisältöä. 
Tavoitteena on edistää etenkin puiston 
teemoja näkyväksi tekevää toimintaa. 

Vuorovaikutus
Helsinkipuiston suunnittelussa on tehty 
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2.3 Helsinkipuiston osa-alueittaiset tavoitteet ja 
periaatteet  
Helsinkipuisto on jaettu yleissuunnitelmassa kuuteen maise-
mallis-toiminnalliseen osa-alueeseen. Tässä kappaleessa on ku-
vattu osa-alueiden yleiset piirteet ja arvot sekä määritelty nii-
den päätavoitteet osana Helsinkipuiston kokonaisuutta. Niil-
le esitetään myös kehittämisperiaatteita ja toimenpide-eh-
dotuksia.

Helsinkipuiston alue

ydinalue

tarkastelualueet

Helsinkipuiston runkoreitit

Tärkeät kehittämiskohteet

Puistoa yhdistävä vesiliikenne

Luonnonsuojelualueet

Helsinkipuiston osa-alueet

yhtenäisenä kehitettävät aluekokonaisuudet 

Yleissuunnitelma
osa-alueet

F
E2

F
E2

F
E2

F
E2

A

B

C

D

E

F

A Metsä ja pellot
A1 Haltialan metsä ja aarnialue
A2 Vantaanjoen varren arvokas luonnonranta
A3 Haltialan ja Tuomarinkylän kulttuurimaisema
A4 Paloheinän - Torpparinmäen reunavyöhyke

B Jokivarsi: Vantaanjoen kapea osuus
B1 Vantaanjoen itärannan puistoketju
B2 Vantaanjoen länsirannan puistoketju
B3 Viikinmäen selännereuna
B4 Oulunkylän rantametsät

C Koski: Vanhankaupunginkoski
C1 Vanhankaupunginkoski, Annala ja Kellomäki

D Sisälahti: Vanhankaupunginselkä
D1 Länsirannan puistoketju
D2 Itärannan luonto- ja kulttuurimaisema-alue
D3 Herttoniemen selänteen reuna
D4 Kivinokan rannat

E Selkävesi: Kruunuvuorenselkä
E1 Kulttuurisaaret
E2 Suomenlinnan linnoitusketju
E3 Vasikkasaari
E4 Katajanokan kärki
E5 Eteläsataman saaret
E6 Tullisaari

F Avomerirannat ja saaristo: Kantakau pungin 
etelärannat ja merelliset alueet
F1 Etelärantojen puistoketju
F2 Merisatama ja Merisataman saaret
F3 Pihlajasaaret
F4 Luodot ja pikkusaaret
F5 Harmaja ja Matalahara
F6 Lauttasaaren eteläkärki
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A   Metsä ja pellot - Haltiala ja Tuomarinkylänkartano

Yleiskuvaus ja maisema

Helsinkipuiston pohjoisimman osan muo-
dostavat Helsingin rajojen sisäpuolinen 
Vantaanjoen rantavyöhyke, Haltialan met-
säselänne sekä Haltialan ja Tuomarinkar-
tanon pellot. Vantaanjoen avoin kulttuu-
rimaisema hallitsee aluetta. Varsinainen 
jokilaakso on kapea ja jyrkkäreunainen, 
mutta sen molemmille puolille levittäytyy 
savitasanko, jota reunustavat metsäiset 
tai rakennetut kallio- ja moreenimäet. Itse 
joen profiili Ruutinkoskelta etelään Van-
hankaupunginkoskelle asti on varsin ta-
sainen. Joen maisematilan reunoina hah-
mottuvat Haltialan ja Tuomarinkartanon 
metsäalueet sekä Torpparinmäen ja Pa-
kilan selännealueiden asuinalueet. Joen 
pohjoispuolella kulttuurimaisema jatkuu 
Vantaan kaupungin puoleisiin metsäisiin 
ja rakennettuihin selänteisiin ja Backak-
sen kartanon maisemiin. Vantaanjoen itä-
puolella Tammistossa on hiljattain raken-
nettu asuinalue aivan joen rannan tuntu-
maan. Asuinalueen ja joen väliin jää puis-
tomainen kaistale. 

Vantaanjokeen laskevan Näsinojan lisäk-
si Haltialan peltoja halkoo muutama tie. 
Suuret liikenneväylät Tuusulanväylä ja 

Vanha Tuusulantie katkaisevat kulttuuri-
maiseman ja pitkät näkymät. Pohjoisessa 
Vantaanjoen suunnassa ja Tuomarinkarta-
non peltojen halki pohjois-etelä-suunnas-
sa kulkevat voimalinjat ovat maisemassa 
häiritseviä tekijöitä.      

Kuusmiehentie ja Torpparinmäen asuin-
alueen reuna muodostavat selkeät rajat 
Helsinkipuiston pohjoisimman osan ydin-
alueelle. Tuomarinkartanon ja Itä-Pakilan 
ympäristössä Siliuksenmäen ja Risulan-
mäen rinteet reunustavat ydinalueeseen 
kuuluvaa peltoaukeaa. Keravanjoen ja 
Vantaanjoen liittymäkohdan pohjoispuo-
lella Vantaanjoki rajaa Helsinkipuistoa, ja 
siitä etelään puisto jatkuu joen molem-
milla rannoilla. Keskuspuiston ja Helsinki-
puiston välillä ei ole toiminnallisiin tai mai-
semallisiin tekijöihin perustuvaa tai maas-
tossa hahmotettavissa olevaa rajaa. 

Virkistystoiminnot ja -palvelut

Alue on laaja ja yhtenäinen virkistyskoko-
naisuus. Se liittyy suoraan Keskuspuiston 
pohjoisiin osiin, Keravanjoen varren puis-
toketjuun sekä Vantaan kaupungin puolel-
la sijaitseviin jokivarren virkistysalueisiin. 
Haltialan metsä on vilkkaassa virkistys-

käytössä. Paloheinän ulkoilumajan lähei-
syydessä sijaitsee myös 9-reikäinen golf-
kenttä. Torpparinmäen asuinalueen reu-
nalla ja Paloheinässä on urheilukentät. 
Haltialan tilakeskuksessa toimii kahvila ja 
kotieläintila. Tuomarinkylänkartanossa toi-
mii ravintola ja museo. Kartanoon liittyy 
myös ratsastuskeskus, Uudenpellon pel-
toaukealle on rakennettu vinttikoirarata.

Asemakaavat ja maanomistus

Alue on kokonaan asemakaavoitettu. Lä-
hes koko alue on kaavoissa varattu erilai-
siin virkistystoimintoihin, luonnonsuoje-
luun tai viljelyyn. Tuomarinkylän kartanon 
alueen asemakaavan muutos on vireillä. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on puol-
tanut asemakaavan muutoksen hyväksy-
mistä vuonna 2011. Haltialassa Helsinki-
puisto liittyy Keskuspuiston pohjoisosan 
asemakaava-alueeseen. Kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt Keskuspuiston poh-
joisosan asemakaavan 2010.Kuusmiehen-
tien varteen on kaavoitettu Keskuspuis-
ton alittava joukkoliikenteen väylä. (Kaava 
on saanut lainvoiman kesällä 2011).

TAVOITE | Metsien ja peltojen 
Helsinkipuisto ja Keskuspuiston 
pohjoisimmat osat muodostavat 
yhdessä saumattoman ja limit ty-
vän kokonaisuuden. Aktiivisessa 
ympärivuotisessa käytössä ole val la 
alueella on toimintaa ja pal veluja eri-
ikäisille ihmisille, erityi sesti perheille. 
Kult tuurihistoriallisesti arvokkaat 
peltoaukeat ovat kiinnostava osa 
virkistysympäristöä. Haltialan 
metsäalue on luonnonsuojelun 
ohella lisäksi arvokas osa 
virkistysaluetarjontaa. Kartanot ja 
tilakeskukset ovat alueen julkisten 
virkistyspalveluiden keskuksia ja 
toiminnallisia ytimiä. 
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Historialliset kohteet

Eteläisen Vantaanjoen laakson kulttuuri-
maisemaa ovat hallinneet selännealuei-
den tilakeskukset ja kartanot. Tuomarin-
kylän (Domarby) kartanon kantatilan his-
toria ulottuu 1500-luvulle. Kivinen päära-
kennus, sivurakennukset ja puisto ovat 
1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Ruu-
tujaettu puutarha muutettiin 1800-luvulla 
maisematyyliseksi. 1800-luvun puolivälis-
tä alkaen kartano oli Kavaleffin suvun hal-
lussa. Maatalousneuvos Jacob Kavaleff 
perusti alueelle Suomen ensimmäisen 
taimiston ja koepuutarhan. Kartano siirtyi 
kaupungille vuonna 1917 ja toimi karjatila-
na 1960-luvun alkuun asti, jolloin sitä alet-
tiin kehittää ratsastuskeskukseksi. Tuo-
marinkylän kartanomuseo avattiin päära-
kennuksessa vuonna 1962. Joen vasta-
rannalla sijainneesta Tapaninkylän karta-
nosta muistuttaa vielä vanha kasvillisuus. 

Haltiala (Tomtbacka) mainitaan kirjallisis-
sa lähteissä ensimmäisen kerran vuon-
na 1511. Kartanon viimeisimmäksi jäänyt 
päärakennus oli 1800-luvun alun empire-
tyylinen rakennus. Se paloi ja purettiin ki-
vijalkaa myöten 1960-luvun vaihteessa. 
Rakennusta ympäröinyt muotopuutarha 
on osittain säilynyt ja kunnostettu. 

Niskalankin (Nackböle) tilan historia al-
kaa 1500-luvulta. Tila yhdistettiin Haltialan 
kartanon kanssa säteritilaksi 1600-luvun 
lopussa. Niskala on ollut kaupungin omis-
tuksessa vuodesta 1934. Talonpoikainen 
päärakennus on vuodelta 1880. Sen län-
sipuolella on puulajipuisto eli arboretum, 
jonka alkuperänä on Jacob Kavaleffin pe-
rustama Tuomarinkylän taimiston esittely-
puisto. Puistoon istutettiin vuosina 1905–
1917 koristepensaita ja erityisesti havu-
puita. Arboretum on rauhoitettu luonnon-
suojelulain nojalla. Historiallinen, mui-
naismuistolailla suojeltu Kuninkaantam-
mentie kulkee Niskalan ja Haltialan tilo-
jen kautta.

Merkitys ja erityispiirteet

Haltialan metsän ja Vantaanjoen 
varren peltojen alue on seudullises-
ti tärkeä ja monipuolinen luonnon-
alueiden ja virkistysalueiden koko-
naisuus. Haltialan pellot muodostavat 
laajan, avoimen maisematilan Helsin-
gin kaupunkirakenteeseen. Alueella on 
oleellisen tärkeä merkitys kulttuurihis-
toriallisesti, maisemallisesti ja virkis-
tyksen kannalta.    

Metsä ja pellot edustavat Helsingin 
ja Helsinkipuiston luonnonarvojen 
avainaluetta. Lähes koko alue on lin-
nuston kannalta arvokasta (luokka I 
tai II). Tärkeimpinä lintukohteina koros-
tuvat Haltialan aarnialue, Haltiavuoren 
metsäalue sekä Niskala. Haltialan met-
sään kuuluu useita hyvin arvokkaita 
kasvillisuuskohteita (lehdot ja korvet, 
aarnialue). Myös Vantaanjoen ahde on 
hyvin arvokas ja Tuomarinkylän kartano 
arvokas kasvillisuuskohde.

Koko osa-alue edustaa kulttuurihistori-
allisesti merkittävää aluetta, jonka val-

Haltialan pellot ja Vantaanjoen laakso. Etualalla olevalla pellolla toimii 
nykyään golf-kenttä. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto.
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takunnalliset, maakunnalliset tai paikalliset arvot on todet-
tu useissa inventoinneissa. Haltiala ja Vantaanjoen laakso 
kuuluvat Vantaanjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen mai-
semakokonaisuuteen (Ympäristöministeriö). Alueen valta-
kunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
(RKY 2009, Museovirasto) edustaa Tuomarinkylän kartano 
ympäristöineen. Läheisyydessä sijaitsee myös Backaksen 
ja Elannon suurtilan valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö Vantaanjoen vastarannalla, Vantaan kau-
pungin puolella.

Alue muodostaa portin Helsingin tärkeälle sisääntulo-
reitille. Osa-alue sijaitsee Tuusulanväylän, Helsingin kes-
kustaan tuovan merkittävän sisääntuloreitin, ja lentokent-
täreitin varrella. Vantaanjoen ylitys on paikka, jossa Helsin-
kiin saavutaan, jossa on helposti tunnistettava maaston-
kohta, ja josta aukeaa esteettömät näkymät pohjoiseen ja 
etelään. Alue vaikuttaa siihen minkälaiseksi Helsinkiin saa-
puminen koetaan ja siten Helsingin imagoon. 
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Haltialan aarnimetsän luonnonosuojelualue. 

Ruutinkoski. 

Haltialan ja Niska-
lan rakennuksia. 
Sivun kuvat: Jouni 
Heinänen.

Periaatteet ja toimenpiteet:

Helsinkipuiston pohjoisin osa-alue säi-
lytetään riittävän laajana ja häiriöttö-
mänä virkistysaluekokonaisuutena, 
joka liittyy luontevasti ympäröivään 
luontoon ja maisemaan. Haltialan pel-
tojen maisemallisesti, kulttuurihistori-
allisesti ja luonnonarvoiltaan merkittä-
vä kulttuurimaisema säilytetään avoi-
mena, ehjien metsänreunojen ympä-
röimänä maisemana. Peltoaukeiden 
arvokkaat näkymät säilyvät avoimi-
na. Peltoja hoidetaan viljelykäytössä, 
maisemapeltoina tai muuten sellai-
sessa käytössä, että valtakunnallises-
ti merkittävän maisema-alueen arvot 
säilyvät. 
Haltiala on alue, jossa lapsilla ja aikuisilla 
on mahdollisuus saada kosketus maaseu-
tuun, luontoon ja historiaan. Haltiala on 
myös toiminnallinen solmukohta. Torppa-
rinmäen asuinalueen reunaa kehitetään 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maise-
matilan reunavyöhykkeenä. Alueen mah-
dollisia toimintoja voivat olla esimerkik-
si liikuntapaikat tai palstaviljely. Laaman-
nintien, Näsinojan ja Torpparinmäen rajaa-
malle vyöhykkeelle voidaan sijoittaa toi-
mintaa, joka säilyttää alueen avoimuuden 
ja kulttuurimaiseman arvon. 

Vantaanjoen ranta-alueen luonne Pitkä-
kosken ja Haltialan välillä säilytetään luon-
nonmukaisena, Haltialan ja Itä-Pakilan vä-
lillä rantaa hoidetaan ja kehitetään osa-
na kulttuurimaisemaa. Arvokkaiden joki-
näkymien ja Vantaanjoen varren luontoar-
vojen säilyminen turvataan. Luontoarvo-
jen suojelun tulee mahdollistaa myös vir-
kistyskäyttö.

Helsinkipuiston pohjoisinta osa-aluet-
ta suunnitellaan ja käsitellään yhtey-
dessä Keskuspuistoon. Puistokoko-
naisuuksien rajaa tai eroa ei koroste-
ta. Haltialan metsä on luonnon- ja vir-
kistysarvoiltaan merkittävä keskeinen 
metsäalue, joka muodostaa saumat-
toman kokonaisuuden Keskuspuiston 
kanssa. 
Haltialan aarnialueen luonnonsuojelualu-
etta hoidetaan hoito- ja käyttösuunnitel-
man mukaan. Nykyisten luonnonsuo-
jelualueiden arvojen säilyminen turva-
taan. Helsingin luonnonsuojeluohjelmas-
sa 2008–2017 olevat alueet Haltialan met-
sässä ja Vantaanjoen varressa suojellaan 
asemakaavassa. Luonnonarvojen ohella 
turvataan myös nykyisen virkistyskäytön 
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jatkuminen. Keskuspuiston pohjoisosien 
luonnonhoidon suunnittelu on käynnisty-
nyt vuonna 2011 rakennusvirastossa. Hel-
sinkipuiston pohjoisimmat osat Haltialan 
pelloilla ja metsässä kuuluvat tähän Kes-
kuspuiston suunnittelualueeseen.

Helsinkipuiston pohjoisten pelto- ja 
metsäalueiden läpi ei linjata uusia 
maanpäällisiä liikenneväyliä.
Helsinkipuiston pohjoisimman osan tär-
keimpiin piirteisiin kuuluu yhtenäinen, 
avoin maisematila. Sen arvojen säilymi-
nen edellyttää, ettei aluetta rasiteta uusil-
la maisemavaurioilla. 

Tavoitteena on, että Vantaanjoen var-
ren aluetta ja Helsinkipuiston reit-
tejä alueella kehitetään jatkossa yh-
teistyössä Vantaan kaupungin kanssa 
kuntarajat ylittävänä yhtenäisenä ko-
konaisuutena.
Vantaanjoen tulisi hahmottua myös puis-
tokokonaisuuden pohjoisimmalla osalla 
aluetta yhdistävänä, ei erottavana tekijä-
nä. Yhteyksiä Vantaanjoen yli parannetaan 
yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.   

Haltialan ja Niskalan tilakeskusten ra-
kennusten julkista käyttöä kehitetään. 
Rakennusten ja niiden lähiympäristön 
mahdollisimman avoin käyttö on Helsin-
kipuiston kannalta tärkeä tavoite. Asema-
kaava sallii Haltialan tilakeskuksessa uu-
disrakennuksen sijoittamisen selvittämi-
sen tuhoutuneen kartanorakennuksen ti-
lalle. Niskalan asemakaavassa suojellul-
le päärakennukselle tulisi osoittaa käyttöä 
jossa se on yleisölle avoimena.

Viivasuora Haltialantie on yksi osa-
alueen mahdollisista kehittämiskoh-
teista. Kuva: Jouni Heinänen.

Tuomarinkylän kartanon päärakennuksessa toimii kartanomuseo. Kuva: Jouni Heinänen.

Haltialan peltojen virkistysmahdolli-
suuksia kehitetään. Uusia toiminnal-
lisia kohteita voidaan sijoittaa metsä-
saarekkeisiin ja peltoaukean läpäise-
vän Haltialantien varteen kulttuurihis-
torialliset, maisemalliset ja luontoar-
vot huomioon ottaen.
Peltoalueen keskellä sijaitsevia pieniä 
metsäsaarekkeita voidaan kehittää ”toi-
mintasaarina”, joille sijoitetaan istuskelu-
paikkoja, opasteita tai esimerkiksi vaih-
tuvien ympäristötaideteosten näyttely. 
Uusien toimintojen sijoittamista tarkas-
tellaan kuitenkin aina tapauskohtaises-
ti. ”Saarten” metsäinen hahmo kulttuu-
rimaisemassa säilytetään. Haltialanties-
tä voidaan kehittää kulttuurimaiseman lä-
pi kulkeva yhtenäinen ulkoilutila. 2000-lu-
vun maisema-arkkitehtuuria ilmentävälle 
kokonaisuudelle voidaan suunnitella yhte-
näinen ilme ja koota tien varteen oleske-
lupaikkoja ja toiminnallisia pisteitä.
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Tuomarinkylän kartanoa kehitetään 
ratsastuskeskuksena ja samalla Hel-
sinkipuiston yleisen virkistyksen kes-
kuksena. Kartanoalueeseen liittyvät 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pel-
toaukeat säilytetään avoimena tilana.
Tuomarinkylän  kartanon alueelle on laa-
dittu asemakaavanmuutos. Kaavan ta-
voitteena on vahvistaa kartanoympäris-
tön arvoa ja kehittää alueen toimintoja. 
Tällä hetkellä kartanossa toimii museo ja 
sivurakennuksessa ravintola. Kaavamuu-
tos mahdollistaa kartanossa museo- ja 
näyttelytoiminnan ja alueelle saa sijoittaa 
myös ravintola-, kulttuuri ja ohjelmapalve-
lutoimintoja. Puisto voidaan kunnostaa ja 
tuoda siellä paremmin esiin 1700–1800- 
lukujen puutarhakulttuuria sekä kulttuu-
rihistoriallisesti arvokasta kasvillisuutta. 
Hyötyviljely on mahdollista puiston osa-
na. Hattujen sodan aikainen sotatanner 
säilyy avoimessa viljelymaisemassa. En-

simmäisen maailmansodan aikaiset lin-
noituslaitteet ja historialliset tielinjaukset 
suojellaan kaavalla.

Nykyisiä ratsastustalleja laajennetaan ja 
alueen hevosmäärä lisääntyy noin 20 %, 
eli jatkossa alueella on noin 170 hevos-
ta alueen kahdessa ratsastuskoulussa ja 
kahdessa täyshoitotallissa. Alueelle on 
suunniteltu kansainväliset mitat täyttävä 
ratsastusmaneesi, joka tulee jatkossa pal-
velemaan myös aluevalmennuskeskukse-
na. Vuosittain alueella järjestetään usei-
ta myös yleisölle avoimia kilpailutilaisuuk-
sia. Uuteen maneesiin on mahdollista si-
joittaa myös ulkoilijoita palveleva kahvila, 
josta on näköalat ratsastuskentälle ja ma-
neesin kentille. Vinttikoirarata palvelee tu-
hansia koiraharrastajia ja alueella on ta-
pahtumia lähes joka viikonloppu.

Kuvat: Saija Vihervuori (vas), Jouni Heinänen (ylh).

Haltialan peltojen avoin maisematila jatkuu Vantaanjoen 
yli Vantaan kaupungin puolelle. Kuva: Jouni Heinänen.

Tuomarinkylän kartanon Uusipellon alu-
eelle voidaan sijoittaa sellaista uutta toi-
mintaa, joka säilyttää näkymät avoimina 
ja käytön julkisena, kuten esimerkiksi koi-
rien maastojuoksuradan.

Haltialan ja Tuomarinkylän kartanon ti-
lakeskusten välistä yhteyttä tulee pa-
rantaa. Tilakeskusten aikaisempi näkö- 
ja kulkuyhteys katkeaa nykyään Tuusulan-
väylään ja Vanhaan Tuusulantiehen. Tiet 
alittava alikulkuyhteys on merkitty alu-
een asemakaavaan. Sen toteuttaminen 
palauttaisi tilakeskusten välisen histori-
allisen yhteyden, sitoisi Helsinkipuiston 
pohjoisosan suuret, valtakunnallisesti ar-
vokkaat maisematilat nykyistä tiiviimmäk-
si kokonaisuudeksi ja pienentäisi liikenne-
väylien Helsinkipuiston maisemaa ja reit-
tejä katkovaa vaikutusta. 
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Yleiskuvaus ja maisema

Haltialan pelloilta etelää kohti kuljettaessa 
avoin viljelty savitasanko muuttuu ensin 
puistomaiseksi ja sitten korkeiden met-
säisten selänteiden rajaamaksi kapeaksi 
jokiuomaksi. Korkean Pirunkallion hallitse-
man Pikkukosken suvannon kohdalla mai-
sema avautuu taas hetkeksi.

Tiivis asutus vaikuttaa maisemassa eten-
kin itärannalla, missä Pihlajiston, Savelan 
ja Pukinmäen kerrostaloalueet reunusta-
vat jokirannan viheraluetta ja Longinojan 
laaksoa. 

Vantaanjoen varren osa-alueeseen kuuluu 
joen länsirannalla selännemetsä-, puisto- 
ja siirtolapuutarha-alueiden ketju, itäran-
nalla Viikinmäen selänteen reunaan asti 
alavien puistojen ketju. Osa-alue on kape-
ahko pohjois-etelä -suuntainen jokea seu-
raileva viherkäytävä, jota rajaavat metsäi-
set selänteet ja paikoin aivan jokirantaan 
asti ulottuva asutus. Suuret liikenneväylät 
- Lahdenväylä, päärata, Kehä I ja Tuusu-
lanväylä katkovat kokonaisuutta ja rajaa-
vat sen lyhyisiin katkelmiin. Pohjoispääs-
sään alue limittyy Vantaanjoen ja Tuoma-
rinkylän kartanon arvokkaaseen kulttuuri-
maisema-alueeseen.

Joen rannat poikkeavat toisistaan. Län-
siranta on suurimmaksi osaksi puutar-
hamaista tai luonnonmukaista ympäris-
töä, jonka rantareitti liittyy ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen laajempien virkis-
tysalueiden tai siirtolapuutarhojen väli-
tyksellä. Itärannan reittiä kuljettaessa ol-
laan useissa kohdissa suoraan yhteydes-
sä asuinalueisiin, jotka ulottuvat paikoin 
joen rantaan asti. Itäranta on Pukinmäen 
ja Viikin selänteiden reunoja lukuun otta-
matta alavampaa kuin länsiranta.

Historialliset kohteet

Baggbölen (Pakila) kylään kuulunut Pakin 
talo on säilynyt nykyisen Toivolanpuiston 
luoteispuolella Vantaanjoen länsirannal-
la. Päärakennus on todennäköisesti pe-
räisin 1700-luvun jälkipuoliskolta, mut-
ta pihapiiriä on myöhemmin täydennet-
ty myös muualta siirretyillä rakennuksilla. 
Pakin talo siirtyi kaupungille 1930-luvulla 
ja toimii Pakila-Seura ry:n hoidossa koti-
seututalona. 
Entisen Oulunkylän kartanon pääraken-
nuksen paikalla Itsenäisyydenpuiston lou-
naispäässä on nykyään Oulunkylän kun-

toutussairaala. Rinteessä on edelleen kar-
tanon pihapiirin rakennusten kivijalkoja. 

Vantaanjoen varren entiselle viljelymaalle 
perustettiin 1900-luvun puolivälissä Ou-
lunkylän ja Pakilan siirtolapuutarhat, 
jotka ovat ehtineet kehittyä kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaiksi kokonaisuuksik-
si. Pakilan siirtolapuutarhan yhteydessä 
olevan Klaukkalanpuiston keskellä toimi 
1970-luvulta alkaen myös Ärtin koulukas-
vitarha. 

Vantaanjoen itärannalle Pukinmäen 
kartanon maille alettiin rakentaa huvi-
layhdyskuntaa 1900-luvun alkuvuosina. 
Kerrostalorakentaminen alueella alkoi 
1960-luvun lopulta. Itse Pukinmäen kar-
tano sijaitsee Helsinkipuiston tarkastelu-
alueella. Kunnostettu kartano piharaken-
nuksineen on jäänyt asuinalueiden ja pää-
radan väliin.

Helsinkiä ympäröivän ensimmäisen 
maailmansodan aikaisen maalinnoi-
tusketjun rakenteita on Koskelan kallioil-
la, Toivolanpuistossa ja Pirunkallion vierei-
sessä metsikössä. 

B - Jokilaakso - Vantaanjoen varsi

TAVOITE | Vantaanjoen varsi on 
elävä, toiminnallinen ja moniarvoinen 
virkistysvyöhyke ja Helsinkipuiston 
omaleimainen osa, jonka teemoja 
ovat luonto ja historia. Jokivarsi on 
yhtenäinen pohjois-eteläsuuntainen 
ekologinen käytävä. Länsi- ja 
itärannoilla on toisistaan poikkeavat 
ja omaleimaiset luonteet. Sujuvat 
ja elämykselliset pyöräily- ja 
jalankulkuyhteydet yhdistävät 
rantojen puistoketjuja. Lukuisat sillat 
ja alikulkutilat ovat miellyttävää ja 
kaupunkikuvallisesti kiinnostavaa 
ympäristöä. Alueen rantaviiva on 
vaihteleva ja kokonaan julkisessa 
käytössä. Vantaanjoen vedenpinta 
on saavutettavissa ja siihen liittyy 
oleskelupaikkoja. 
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Virkistystoiminnot ja -palvelut

Vantaanjoen tärkeimpään palvelutarjon-
taan kuuluvat siirtolapuutarhat ja palsta-
viljelyalueet Oulunkylässä, Itä-Pakilassa 
ja Pukinmäen rantapuistossa. Pikkukos-
kella, Pukinmäessä ja Malmilla on uima-
rannat. Ollilantiellä Tapaninvainiossa on lii-
kuntakenttä. Pihlajamäessä Helsinkipuis-
ton tarkastelualueella on nuorisopuisto.

Asemakaavat ja maanomistus

Alue on asemakaavoitettu, lukuun otta-
matta eteläosan vesilaitoksen ympäris-
töä. Oulunkylän rantapuiston, Veräjämäen 
ja Jokiniementien sekä Pukinmäen ranta-
puiston asemakaavat ovat varsin vanhoja. 
Helsingin kaupunki on alueen maanomis-
taja lukuun ottamatta muutamaa pien-
tä, Tapaninvainiossa joen varressa sijait-
sevaa, yksityisessä omistuksessa olevaa 
puistoksi kaavoitettua aluetta. Pukinmä-
essä puiston tarkastelualueella on yksi-
tyisomistuksessa oleva, puutarhamyymä-
länä toimiva kiinteistö ja Vantaanjoen ve-
denpuhdistamon alueen vieressä varas-
toalue, jonka omistaa valtio.

Merkitys ja erityispiirteet

Vantaanjoen varren osa-alue yhdis-
tää Helsinkipuiston pohjois- ja keski-
osien laajat maisemakokonaisuudet. 
Alueen virkistysmerkitys on muuta Hel-
sinkipuistoa paikallisempi. Alueen seu-
dullinen virkistysmerkitys tulee kuiten-
kin kasvamaan muun muassa käynnis-
sä olevan Viikinmäen uuden asuntoalu-
een rakentamisen seurauksena. 

Alueen eteläpäässä sijaitseva Van-
taanjokisuun vesi- ja viemärilaitos-
ten alue on valtakunnallisesti arvo-
kasta rakennettua kulttuuriympäris-
töä. (RKY 2009, Museovirasto).

Alueen maisema on tilallisesti ja toi-
minnallisesti vaihtelevaa. Pohjoisosis-
sa jokivarsi liittyy osaksi Vantaanjoen 
laakson valtakunnallisesti arvokas-
ta maisema-aluetta sekä Tuomarinky-
länkartanon valtakunnallisesti arvokas-
ta rakennettua ympäristöä. 

Metsäisinä säilyneiden selänteiden 
reuna-alueiden ja historiallisen kulttuu-

rimaiseman lisäksi Vantaanjoen vartta 
luonnehtii puutarhakulttuuri. Vanhat siir-
tolapuutarhat Itä-Pakilassa ja Oulunky-
lässä ovat Helsingin Yleiskaava 2002:ssa 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta merkittävää aluetta.

Vantaanjoki ja jokivarsi ovat luonnonar-
vojen kannalta merkittävää aluetta. Joki 
on pohjois-etelä -suuntainen kaupunkira-
kenteen sisäinen ekologinen käytävä. 
Linnuston kannalta arvokkainta aluetta 
on Savelan niitty (arvoluokka I) ja Tuoma-
rinkartanon pellot (arvoluokka II). Van-
taanjoen rannan metsät ja niityt ovat tär-
keitä tai paikallisesti arvokkaita (Koske-
la, Pirunkallio, Oulunkylän siirtolapuutar-
han eteläniitty, Oulunkylän ja Pukinmäen 
rantapuistot, Tapaninvainion metsä, Joki-
varsi Patolassa). Pihlajiston ja Viikinmä-
en rinnelehdot sekä Pirunkallion ja Pik-
kukosken lehdot ovat kasvillisuuden kan-
nalta arvokkaita. Vantaanjoen uoma on 
uhanalaisen vuollejokisimpukan tärkeä 
esiintymisalue ja sitä on esitetty osaksi 
Natura 2000-verkostoa.

Savelanpuiston avointa joenrantamaisemaa ja alla ’Oulunkylän siirtolapuu-
tarha ja Tulvaniityn palstaviljelmiä. Kuva: Helifoto.
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Toimenpiteet ja periaatteet

Vantaanjoen rantojen polkupyörä- ja 
kävelyreittejä kehitetään. Tavoitteena 
on sujuva, jatkuva, turvallinen ja viih-
tyisä ympäristö ja koko osa-alueella 
rantaviivan välittömässä läheisyydes-
sä kulkevat reitit. Rantareittien yhtenäi-
syys takaa Helsinkipuiston hahmottumi-
sen yhtenäisenä ja jatkuvana. Rantareit-
tien varrelle sijoitetaan pysähtymispaik-
koja. Erityistä huomiota kiinnitetään ali-
kulkutilojen viihtyisyyteen ja turvallisuu-
teen. Tutkitaan rantareitin linjaamista loo-
gisesti rantaviivaa seuraavaksi koko mat-
kalla. Tällä hetkellä reitti irtoaa rantavii-
vasta Pukinmäen rantapuistossa Pukin-
mäenkaaren ja Seppämestarintien välis-
sä sekä Oulunkylän rantapuistossa. Van-
taanjoen itärantaa kulkevasta reitistä voi-
daan kehittää pyöräilijöiden laatuväylä, no-
pea, turvallinen, esteettisesti korkeatasoi-
nen reitti, jolla otetaan huomioon työmat-
kapyöräilijöiden ja pyöräretkeilijöiden tar-
peet. Pyöräily ja jalankulku pyritään erot-
tamaan toisistaan reitillä. Läntisen ranta-
reitin luonnetta kehitetään rauhallisem-
pana, puutarhamaisia kohteita yhdistä-
vänä reittinä, jolla pyöräily on myös mah-
dollista. Pirunkallion kallio- ja metsärintei-
tä suojellaan kulumiselta. Selvitetään voi-
ko rantareittiä täydentää vetämällä alueen 
poikki uuden kävely- ja pyöräilyreitin Pik-
kukoskelta Maaherrantien sillalle.

Uimareita Pikkukoskella.
Kuva: Saija Vihervuori.

Pikkukoskella Vantaanjoen kapea maise-
matila avautuu. Kuva: Jouni Heinänen.

Pakin talo on yksi Helsinkipuiston historiallisista kohteista. Kuva: Jouni Heinänen.

Vantaanjoen itä- ja länsirantojen omia 
luonteita vahvistetaan. Vantaanjoen 
länsirantaa kehitetään pääasiassa rau-
hallisena virkistysmaisemana. 
Länsiranta on luonteeltaan virkistysmai-
semaa, jossa vuorottelevat puutarhamai-
set osat ja luonnontilaisen kaltainen vir-
kistysmetsä. Alueen toiminnallinen ydin 
on Pikkukosken uimaranta. Rantareit-
ti kulkee pääasiassa joki- tai metsämai-
semassa. Puiston rantareitti liittyy maas-
tonmuotojen, laajojen metsäalueiden ja 
reunustavien julkisten alueiden takia vain 
harvassa paikassa suoraan asuinalueisiin. 

Vantaanjoen itärantaa kehitetään toi-
minnallisten rantapuistojen ketjuna, 
pääosin avoimena puistomaisemana, 
kuitenkin niin, että merkittävät lintu-
arvot säilyvät. 
Longinojan laaksoon, Savelanpuistoon, 
Helsinkipuiston tarkastelualueelle, on val-
mistunut vuonna 2009 uusi nuorisopuis-
to. Pukinmäen rantapuistoa kohennetaan 
ja sen asemakaavan ajantasaisuus tarkis-
tetaan. Malmin uimaranta siirretään Tapa-
ninvainion asemakaavan 12220 osoitta-
maan paikkaan osaksi aktiivista puistoalu-
etta, muiden liikunta-alueiden yhteyteen. 

Vantaanjoen varren virkistysalueiden 
yhteyttä Vantaanjokeen korostetaan. 
Rantaviivan ja vedenpinnan näkyvyyt-
tä ja saavutettavuutta parannetaan. 
Koko Vantaanjoen ranta-alue pyritään 
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saamaan julkisen käytön pariin. Joen 
rantaan sijoitetaan uusia laitureita, kul-
kutasoja ja elämyksellisiä oleskelupaik-
koja. Rantarakenteet, laiturit ja mahdolli-
set pengerrykset toteutetaan kestävällä, 
alueen historiaa ja maisemaa kunnioitta-
valla ja korostavalla tavalla. Arvokkaat jo-
kinäkymät säilytetään, sulkeutuneita nä-
kymiä avataan. Tällä hetkellä joen rannas-
sa olevat pienet yksityisen luonteiset alu-
eet pyritään saamaan julkiseen virkistys-
käyttöön.

Helsinkipuiston yleissuunnitelman mukai-
nen maankäyttö osa-alueella on vesien-

suojelun kannalta edullista, joten se ei to-
dennäköisesti aiheuta Vantaanjoen uo-
man mahdolliselle Natura-alueelle haittaa, 
ainakaan merkittävää. Vaikutukset selvite-
tään tarkemmin eri suunnitelmia laaditta-
essa ja toteutettaessa.

Vantaanjoen varren osa-alueelle suun-
nitellaan yhtenäinen maisema-arkki-
tehtoninen konsepti. 
Alueen yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta voi-
daan korostaa esimerkiksi Vantaanjoen 
rantoja seuraavalla, kulkua Helsinkipuis-
tossa johdattavalla puistopaviljonkisarjal-
la, ympäristötaiteen keinoin tai kehittä-

mällä alueen siltojen ja alikulkutilojen va-
laistusta ja pintamateriaaleja yhtenäisen 
ilmeen aikaansaamiseksi. 

Osa-alueen valaistusta kehitetään yh-
tenäisenä kokonaisuutena Helsingin 
kaupungin valaistussuunnitelman mu-
kaisesti. 
Helsingin kaupungin valaistussuunnitel-
man mukainen Vantaanjoen varren va-
laistuksen teema on ”matka”. Vantaan-
joen varren valaistusteema liittyy eteläs-
sä ja pohjoisessa pääosin pimeänä säily-
viin luonnonaluekokonaisuuksiin. 

Pakilan siirtolapuutarha, yksi Helsinkipuiston puutarha- ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Kuvat: Saija Vihervuori (vas) 
ja Jouni Heinänen. 

Vantaanjoen rantaviivaa. Kuvat: Saija Vihervuori (vas) ja Jouni Heinänen. Palstaviljelyalue Pakilan siirtolapuutarhan 
eteläpuolella. Kuva: Jouni Heinänen.
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Vantaanjoen varren siirtolapuutarha-
kulttuuri säilyy tärkeänä osana tulevai-
suuden Helsinkipuiston sisältöä. Siir-
tolapuutarhojen yleisölle avointa käyt-
töä pyritään edistämään.
Maisemakulttuurin kannalta merkittävät 
Oulunkylän ja Pakilan siirtolapuutarhat 
sekä Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha 
arvokkaine piirteineen säilyvät nykyises-
sä käytössä. 

Kaupunginvaltuusto kehotti vuonna 2008 
kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, 
että Helsinkiin saadaan lisää siirtolapuu-
tarha-alueita. Tilannetta kartoittamaan pe-

rustetun työryhmän ehdotukseen kuului 
Oulunkylän ja Pakilan siirtolapuutarhojen 
laajentaminen. Lisäksi tuli selvittää Klauk-
kalanpuiston laajentamista Ärtin koulu-
kasvitarhan alueelle. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto on vuonna 2012 laatimassa suo-
jeluasemakaavaa Pakilan siirtolapuutar-
halle. Siirtolapuutarhan laajentamista sel-
vitetään asemakaavoituksen yhteydes-
sä. Pohjois- ja kaakkoisreunoilla on aluei-
ta, jotka tarjoavat luontevia ja maisemal-
lisesti sopivia laajentamispaikkoja. Myös 
Klaukkalanpuiston laajentaminen sopii 
Helsinkipuiston tavoitteisiin. 

Helsinkipuiston kannalta alueen siirtola-
puutarhojen jatkosuunnittelussa ja mah-
dollisten uusien siirtolapuutarhojen pe-
rustamista selvitettäessä on tärkeää huo-
lehtia siitä, että siirtolapuutarhat toimivat 
kiinteästi osana julkista virkistysympäris-
töä, ja että puutarhojen rakennusten mit-
takaava pysyy puistomaisena – selvästi 
pientaloalueiden rakennusten mittakaa-
vaa pienempänä. Helsinkipuiston alueen 
riittävästä viljelypalstatarjonnasta tulee 
myös huolehtia. 

Suurten liikenneväylien ali kulkevat reittien osat ovat paikoin ankeaa ja uhkaavan oloista ym-
päristöä. Kuvat: Jouni Heinänen.

Pukinmäen rantapuistossa Vantaanjoen mutkan kohdalla rantareitti ei ole kosketuksissa rantaviivaan. Kuva: Jouni Heinänen.
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TAVOITE | Vanhankaupunginkoski 
on Helsinkipuiston tärkeä 
liikenteellinen ja maisemallinen 
solmukohta. Se on myös 
toiminnallinen keskittymä, joka 
liittyy hyviin liikenneyhteyksiin 
ja kaupunkirakenteeseen. Alue 
toimii tukikohtana Helsinkipuistoon 
tutustumiselle. Helsinkipuiston 
tärkeät runkoreitit kohtaavat 
alueella. Sujuvat ja korkeatasoiset 
reitit kulkevat alueen läpi ja 
Helsinkipuiston muihin osiin. Alue 
on aktiivisessa ympärivuotisessa 
käytössä. Sen erityisteemoina ovat 
kaupunkihistoria ja kalastus.

C - Koski - Vanhankaupunginkoski

Virkistystoiminnot ja käyttö

Alue on aktiivisessa virkistys-, museo- ja 
matkailukäytössä. Alueella toimivat Voi-
malamuseo ja Tekniikan museo (Teknii-
kan museon säätiö) sekä Vanhankaupun-
ginkosken museovesivoimalaitos (Helsin-
gin Energia). Kuninkaankartanonsaarella 
sijainneessa vanhassa puurakennukses-
sa toimi aikaisemmin ravintola, mutta ra-
kennus tuhoutui tulipalossa talvella 2011. 
Vanhankaupunginkoski on suosittu kalas-
tuskohde ja siellä tarjotaan myös kalas-
tuspalveluita.

Asemakaavat ja maanomistus

Alue on asemakaavoitettu. Helsingin kau-
punki on maanomistaja. 

Historialliset kohteet

Vanhankaupunginkoski oli Helsingin pe-
rustamispaikka ja tärkeä teollistumiske-
hityksen näyttämö. Myöhemmin alue oli 
pitkään vedenkäsittelykäytössä. 1970-lu-
vun alusta aluetta on kehitetty museo- ja 
virkistysympäristönä.

Vanhankaupunginkoskella toimi monipuo-
lista teollisuutta: myllyn ja vesisahan ohel-

la alueella oli 1800-luvulla myös värjäämö, 
viinanpolttimo, mallastamo, panimo, väri-
tehdas ja tiilitehdas. 1870-luvulla alueel-
le rakennettiin vesilaitos. Joki toimi kau-
pungin raakaveden ottopisteenä noin sa-
dan vuoden ajan. Vesilaitoksen toiminnan 
aikana 1800- ja 1900-luvun aikana ympä-
ristöä muokattiin rakentamalla rakenteita 
ja uusia rakennuksia, siltoja, täyttöranto-
ja ja pengerryksiä. Vesivoimalla toimineet 
alkuperäiset pumput ovat jäljellä turbii-
nipumppurakennuksessa. Aikaisemman 
höyrypumppulaitoksen paikalle rakennet-
tiin vuosina 1930–31 höyryturbiinilaitos. 
Vanhan laitoksen savupiippu on kunnos-
tettuna jäljellä. Alueen viimeisin vesimyl-
ly lopetti toimintansa vuonna 1915, mutta 
tiilinen myllyrakennus on säilynyt. 

Rakennusten lisäksi myös Kuninkaankar-
tanonsaaren ja mantereen välisillä raken-
teilla on kulttuurihistoriallista arvoa. Kos-
ken länsihaarassa on kivinen pato ja rau-
tainen kävelysilta 1800-luvun loppupuo-
lelta. Maantiesilloista lännenpuoleinen on 
vuodelta 1926 ja itäinen 1930-luvun alus-
ta. Kosken itähaarasta rakennettiin vael-
luskalojen nousureitti vuonna1999.  

Yleiskuvaus ja maisema

Vanhankaupunginkoski on Helsinkipuis-
ton suurmaisemassa solmukohta, jossa 
kapea Vantaanjoen laakso vaihtuu avoi-
meksi, matalaksi jokisuistoksi. Alue on 
puistomainen ja luonteeltaan yhtenäinen. 
Maisemaa leimaa kosken ja sen suvan-
non lisäksi historiallisesti arvokas raken-
nuskanta. 

Itse kosken uomien välissä on pieni Ku-
ninkartanonsaari. Maasto nousee kos-
ken rannasta jyrkästi viereiselle kallioisel-
le Kellomäelle sekä Toukolan-Kumpulan ja 
Viikinmäen selännealueille. Viikintien kor-
keat sillat rajaavat maisemaa. Osa-alueen 
etelärajan muodostaa suvannon ylittävä 
kävely- ja pyöräilysilta.

Kosken välittömän ympäristön lisäksi 
osa-alueeseen kuuluu myös Kustaa Vaa-
san tiehen rajautuva historiallisesti arvo-
kas ympäristö, Kellomäki, Vanhankaupun-
ginojan laakso ja Annalan huvilan alue. Vii-
kintien ja Lahdenväylän välinen osa Van-
taanjokea hahmottuu siltojen takia omak-
si kokonaisuudekseen. Länsirannan Kus-
taa Aadolfin puisto rajautuu suoraan Lah-
denväylään ja itäpuolella Kalastajanran-
nan puisto Viikinmäen rinteeseen.
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Kellomäki oli ollut asuttuna jo keskiajal-
la osana Koskelan kylää, mutta Helsingin 
perustamisen jälkeen siitä tuli kaupungin 
keskus. Kallionkukkulaa ympäröi päätori 
raatihuoneineen, kirkko, hospitaali ja kou-
lu.1500- ja 1600-luvun Helsingin näkyvi-
nä jäänteinä Kellomäessä on vain osia kir-
kon kivijalasta. Alueelta on tehty arkeolo-
gia löytöjä. 

Annalan huvila, Villa Anneberg, on varhai-
simpia Helsingin huvilakulttuurin edusta-
jia. Edustava puutarhakokonaisuus syntyi 
alueen vuonna 1826 vuokranneen G. O. 
Waseniuksen johdolla. Päärakennus ra-
kennettiin vuonna 1832 ja myöhemmin 
sitä täydennettiin myös sivurakennuksilla 
ja orangerialla. Päärakennuksen edustal-
le rakennettiin muotopuutarha ja ympäril-
le maisematyylinen puisto. Annalan koko-

naisuutta uudistettiin ja laajennettiin voi-
makkaasti 1920-luvulla. Huvila siirtyi kau-
pungille 1930-luvulla. Päärakennus oli pit-
kään asumiskäytössä, mutta on tällä het-
kellä tyhjillään.

Vanhankaupungin entisen värjäämön alu-
eelle, kosken suvannon länsirannalle val-
mistui vuonna villakutomon rakennusryh-
mä vuonna 1900. Tekstiilitehdasta laajen-
nettiin 1900-luvulla useita kertoja ja par-
haimmillaan se työllisti lähes 100 työn-
tekijää. Tekstiiliteollisuus loppui vuon-
na 1958, ja rakennukset muutettiin kau-
pungin sähkölaitoksen keskusvarastok-
si ja korjauspajaksi. Verkatehtaan vanhat 
rakennukset ovat säilyneet ja ne on nyt 
kunnostettu Metropolia AMK:n Taiteen ja 
viestinnän laitoksen käyttöön.   

Merkitys ja erityispiirteet

Vanhankaupunginkoski on Helsinki-
puiston maisemallinen, toiminnal-
linen ja liikenteellinen solmukoh-
ta. Alueella on selkeä identiteetti, jon-
ka tärkeitä osatekijöitä ovat maastos-
sa hahmottuva kaupunkihistoria ja kult-
tuurihistoria sekä arvokas maisemalli-
nen kokonaisuus.
Alue museoineen on tärkeä matkai-
lukohde 
Alue on Helsinkipuiston kulttuurihis-
toriallisten arvojen avainalue. Merkit-
tävä osa alueesta on määritelty valta-
kunnallisesti merkittäväksi rakenne-
tuksi kulttuuriympäristöksi (Helsin-
gin Vanhakaupunki ja Vanhankaupun-
ginkoskeen liittyvät Vantaanjokisuun 
vesi- ja viemärilaitokset; RKY2009, Mu-
seovirasto). 
Annalan puistikko on linnuston kannal-
ta paikallisesti arvokas alue ja Pornais-
tenniemi arvokas (Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus). 

Vanhakaupunki ja Viikinranta. Taustalla näkyy Viikki, Pih-
lajisto ja Pihlajamäki. Kuva: Skyfoto / Sami Kurikka.
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Periaatteet ja toimenpiteet

Aluetta kehitetään voimassa olevien 
asemakaavojen mukaisesti maisemal-
lisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kokonaisuutena.
Voimassa olevat asemakaavat turvaa-
vat historiallisten kohteiden arvon säily-
misen. Helsinkipuiston kannalta Vanhan-
kaupunginkosken jatkokehittämisessä on 
oleellista näkökulma kokonaisuudesta, jo-
hon kuuluu kosken ja sen suvannon välit-
tömän ympäristön lisäksi Kellomäki ja An-
nalan huvila puistoineen. Myös Pornais-
tenniemen suunnittelussa punnitaan vai-
kutuksia koko alueen kannalta. 
 
Alueen vetovoimatekijäksi ja ulkotilo-
ja yhdistäväksi teemaksi toteutetaan 
kaupunkihistoriallinen puisto ja vuosi-
satapolku. Alueelle on suunniteltu kau-
punkihistoriallinen puistokokonaisuus, jo-
hon kuuluu arkeologinen puisto ja vuosi-
satapolkuverkosto. Kellomäen arkeologi-
nen puisto esittelee 1500- ja 1600-luku-
jen Helsinkiä ja alueella sijainnutta kes-
kiaikaista Koskelan kylää. Puistomaiseen 
ympäristöön kuuluu myös infopisteitä ja 
piknik-paikkoja. Vuosisatapolun reitit kier-
tävät Vanhankaupunginkosken alueella ja 
yhdistävät kosken, arkeologiset kohteet, 
Helsingin kaupungin perustamispaikan, 
museot ja Kellomäen sekä Annalan hu-
vilan ympäristön ja kertovat tarinoita kau-
pungin eri vaiheista. Arkeologisen puis-
ton ja polkujen pikainen toteuttaminen tu-
kisi Helsinkipuiston tavoitteita ja vahvis-
taisi koko Vanhankaupungin kosken osa-
aluetta.

Annalan huvilan ja siihen liittyvien 
puutarha-alueiden arvojen säilyminen 
turvataan. Annalaa kehitetään voimassa 
olevan asemakaavan mukaisesti historial-
lisesti arvokkaana puistoalueena, jota tu-
lee hoitaa alueen historiallista kerrostu-
neisuutta säilyttävällä tavalla. Alueen ra-
kennuksiin saa sijoittaa puutarhakulttuu-
riin liittyviä toimintoja. Alueelle on pyrit-
ty kehittämään valtakunnallista puutarha-
kulttuurikeskusta, joka toimisi levähdys- ja 
nautintopaikkana kaupunkilaisille ja mat-
kailijoille. Annalan huvilan pihapiirin tulee 
pysyä julkisessa puistokäytössä. Myös it-
se huvilarakennukseen tulee pyrkiä sijoit-
tamaan sellaista toimintaa, jonka myötä 
se on yleisölle avoimessa käytössä, osa-
na Helsinkipuiston historiallista sisältöä.

Vanhankaupungin alueen 
opastaminen on monenkirja-
vaa. Kuvat: Jouni Heinänen.

Vaelluskalat voivat nousta Vanhankaupunginkosken itäistä uomaa. Kuva: Jouni Heinänen.

Vanhankaupunginkosken alueen opas-
taminen suunnitellaan yhtenäisenä 
kokonaisuutena. Alueella on museoi-
den, polkujen ja kohteiden käytössä mo-
nia erilaisia opastetyyppejä. Reittien ja 
kohteiden merkitsemistä tulee kehittää 
yhtenäiseksi. Alueen kokonaisuutta voi-
daan esitellä toimijoiden yhteiskäytös-
sä olevilla opasteilla, jotka voidaan liittää 
Helsinkipuistolle kehitettävän sisääntulo-
opasteen yhteyteen.  
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Vantaanjoki on Lahdenväylän ja Viikintien välillä rajautunut 
omaksi kokonaisuudekseen. Kuva: Jouni Heinänen.  

Matinsilta on näkyvä maamerkki ja muodostaa kosken suvannon eteläreunassa maisematilalle 
selkeän rajauksen. Kuva: Jouni Heinänen.

Kosken länsireunalla sijaitseva turbiinipumppulaitos on 
Tekniikan museoon kuuluvan voimalamuseon käytössä. 
Kuva: Saija Vihervuori.
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Aluetta kehitetään Helsinkipuiston lii-
kenteellisenä solmukohtana, virkis-
tysreittien kohtaamis- ja lähtöpaikka-
na. Riittävät pysäköintipalvelut turva-
taan. Pyöräily- ja kävelyreittien jatku-
vuus alueella ja sen ulkopuolelle tur-
vataan. 

Alueen reittien tulee liittyä niin Vanhan-
kaupunginlahden luontokohteen reittei-
hin, Vantaanjoen laakson reitteihin kuin 
etelään Toukorannan rantapuistoonkin. 
Helsinkipuiston pohjois-etelä-suuntaisen 
runkoreitin tulee kulkea sujuvasti, jatku-
vasti ja selkeästi alueen läpi. Paikka, jossa 
se liittyy Vanhankaupunginlahden kiertä-
vään reittiin, voidaan merkitä opasteella. 

Vanhankaupunginkosken alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuri-
ympäristö ja yhtenäinen maisemallinen kokonaisuus. Kuva: Jouni Heinänen.

Annalan huvilan puistoa ja Vanhankaupunginkoski. 
Kuvat: Saija Vihervuori.
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D - Sisälahti - Vanhankaupunginselkä

eteläisimmät osat, ovat edelleen pää osin 
varasto- ja teollisuuskäytössä.

Luoteessa osa-aluetta rajaa 1950–80 -lu-
vuilla rakennettu Viikinrannan alue, jos-
sa on lähinnä teollisuuden ja varastoin-
nin käytössä olevia rakennuksia ja raken-
nelmia. Alueella toimi jätevedenpuhdista-
mo 1960-luvulta vuoteen 1994, jolloin sen 
korvasi Viikinmäen uusi kalliopuhdistamo. 
Viikinrannan länsiosassa sijainneen Imat-
ran Voiman/Fortumin sähköaseman tilal-
le on nyt valmistunut asuinalue. Viikintien 
ja Lahdenväylän väliin rakennetaan Kalas-
tajanrannan asuntoaluetta. Viikinrannan 
pienteollisuusalue pysyy tontinvuokraso-
pimusten mukaisesti nykyisen kaltaisena 
vuoteen 2020. Kaupunkisuunnitteluviras-
to suunnittelee alueen ja sen ympäristön 
tulevaa maankäyttöä.

Helsinkipuiston alue jakautuu Vantaan-
joen varresta kahdelle eriluonteiselle ran-
nalle. Länsirannalla puisto liittyy luonte-
vasti suoraan uusiin asuinalueisiin. Poh-
joisessa Helsinkipuistolla ja Viikin-Kivikon 
vihersormella ei ole selvästi määriteltävää 
rajaviivaa. Viikintien vierellä kulkeva rata-
pengerrys muodostaa näkymiä katkaise-
van linjan. Viikintien eteläpuoleiset pelto-

alueet ovat limittymisvyöhykettä, jolla on 
yhteys kumpaankin vihersormeen. Itäran-
nalla Helsinkipuiston ydinalue seuraa Van-
hankaupunginlahtea kiertävää reittiä. Kivi-
nokan niemen kärki kuuluu Helsinkipuis-
tona kehitettävään alueeseen. Koko niemi 
on Yleiskaava 2002:ssa varattu selvitys-
alueeksi, jonka maankäytöstä päätetään 
osayleiskaavassa tai yleiskaavassa. 

Virkistystoiminnot ja käyttö

Verkkosaaren rannassa, Itäväylän sillan 
kupeessa Kulosaaressa ja Naurissalmes-
sa on yksityisiä ja kunnallisia venesata-
mia. Kyläsaaressa on veneiden talvisäily-
tysaluetta. Kivinokan liikuntapuistossa on 
uimaranta. Viikki-Vanhankaupunginlah-
den lintualueesta suurin osa on rauhoi-
tettu luonnonsuojelulain nojalla. Alueella 
on useita lintutorneja ja luontopolut Por-
naistenniemellä, Kivinokassa ja Hakalan-
niemessä. Helsinkipuiston tarkastelualu-
eella Viikissä sijaitsee Gardenia, jossa on 
trooppinen kasvihuone ja koulutus-, neu-
vonta- ja tapahtumapalvelutoimintaa. Kivi-
nokassa sijaitseva Kulosaaren kartano on 
vuokrattavana juhlatilana. 

Yleiskuvaus ja maisema

Sisälahden maisemallisena ytimenä on 
Vanhankaupunginselän laaja ja ruovikkoi-
nen merenlahti. Alue on noin 3 km leveä 
ja 4 km pitkä. Sitä reunustaa länsirannal-
la täyttömaalle sijoittuva alava rantapuis-
to- ja kenttävyöhyke, jonka takana nou-
sevat Hermannin ja Toukolan rakennus-
ryhmät. Itärannalla merenlahteen liittyvi-
en luonnon- ja kulttuurimaisemien aluet-
ta rajaa Herttoniemen selänteen metsäi-
nen reuna ja sille 1950-luvulla rakennet-
tu kerrostaloalue. Pohjoisessa matala ruo-
vikkoalue vaihettuu vähitellen Viikin pel-
tojen maisemaan. Lahden maisematilan 
sulkevat etelässä metsäinen Kivinokka, 
Kulosaaren rantavyöhyke ja Itäväylän sil-
ta, jonka alitse alue liittyy Kruunuvuoren-
selän maisemaan. Kulosaaren edustalla 
on puistomainen Leposaari. Lahden kes-
kiosaa kohti työntyvät Fastholman ja Kivi-
nokan niemet ja matalikko, jonka kärjes-
sä on Lammassaari.

Vanhankaupunginlahden länsirannal-
la teol lisuus alueen, täyttö- ja joutomaan 
kehit tyminen Arabianrannan asuin-, 
opis kelu- ja työpaikkaympäristöksi al-
koi 1980-luvun lopulla. Kaavoittaminen ja 
esiraken tami nen käynnistyivät 1990-lu-
vulla. Hermanninranta ja Kyläsaari, alueen 

TAVOITE | Vanhankaupunginlahden 
kaksijakoinen luonne symboloi koko 
Helsinkipuiston keskeistä sisältöä. 
Merellinen ja urbaani ympäristö 
kohtaa laajan luonnonalueiden, vir-
kistysmetsän ja kulttuurimaiseman 
muodostaman vyöhykkeen. Itä- ja 
länsi rannalla on omat vahvat identi-
teetit. Korkeatasoiset kävely- ja 
polku pyöräilyreitit yhdistävät Hel-
sin ki puiston Vantaanjoen varren 
osat ja Vanhankaupunginkosken 
Kala sataman rantareittien kautta 
Kruu nu vuorenselän rannoille. 
Vanhan kaupunginlahden länsiranta 
muodostaa osan Helsinkipuiston 
runko reitistä. Vanhankaupunginselän 
kiertävä runkoreitti on yhtenäinen 
virkistäytymiskohde, jonka varrella 
on kiinnostavia pysähdyspaikkoja 
ja palveluita. Alueen kulttuuri his-
to rial liset ja luonnonarvot näkyvät 
virkistysympäristössä ja rakentavat 
alueen identiteettiä.
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Asemakaavat ja maanomistus

Alueen länsiranta, Kuusiluoto ja Lam-
massaari sekä eteläisin osa Länsi-Hert-
toniemen metsästä ja Kulosaaren siirto-
lapuutarhan alue ovat asemakaavoitettu-
ja. Pornaistenniemi ja pääosa Kivinokas-
ta ovat asemakaavoittamattomia, samoin 
laaja avovesi- ja ruovikkoalue, siihen liitty-
vät rantametsät ja Viikin pellot. Helsingin 
kaupunki omistaa valtaosan alueesta. Le-
posaari ja osa Fastholmasta kuuluvat Hel-
singin seurakuntayhtymälle, Viikin pellot 
ja Purolahden perukka valtiolle.  

Historialliset kohteet

Viikin latokartanon peltoaukeat ovat 
olleet viljelyssä 1500-luvulta alkaen. 
1930-luvulla Viikkiin perustettiin Helsingin 
yliopiston maa- ja metsätieteellisen tiede-
kunnan opetus- ja koetilakokonaisuus, jo-
ka oli ensimmäinen suomalainen korkea-
koulutasoista opetusta antava maatalou-
den mallitila. Itse tilakeskus peltoaukei-

den keskellä olevalla mäellä sijaitsee Hel-
sinkipuiston tarkastelualueella. Koetilan 
pellot ovat edelleen aktiivisessa käytössä. 

Kivinokka oli helsinkiläisen työväestön 
kesänviettopaikkana jo 1900-luvun alus-
sa. Niemen länsiosasta muodostettiin 
kansanpuisto vuonna 1931. Kivinokan kai-
nalossa sijaitseva Kulosaaren kartano on 
muodostunut 1500-luvulta peräisin ole-
vasta rälssitilasta. Näyttävä empiretyyli-
nen päärakennus rakennettiin 1800-luvun 
alussa. Kartanoon liittyi pieni puisto. Hert-
toniemen siirtolapuutarha perustettiin Ku-
losaaren kartanon maille vuonna 1934. 
Puutarha on Kumpulan siirtolapuutarhan 
ohella arvokas ja hyvin säilynyt esimerk-
ki korkeatasoista suunnittelua edustavis-
ta 1920- ja 30-luvuilla perustetuista siirto-
lapuutarhoista.

Lammassaari hankittiin raittiusyhdistys 
Koiton kesäsiirtolaksi vuonna 1904. Seu-

raavana vuonna vihittiin käyttöön saaren 
pyöröhirsinen päärakennus, Pohjolan Pirt-
ti. Kaupunkilaisten virkistystoiminta jat-
kuu saaressa edelleen mm. yli sadassa 
pienessä lomamajassa. Kuusiluoto on 
vanha huvila-alue ja kalastajasuvun koti-
saari. 

Vanhankaupunginselän eteläpäähän ra-
kennettiin Kulosaaren huvilakaupungin-
osa 1900-luvun alussa. Kulosaaren poh-
joisrannalla sijaitseva pieni Leposaari on 
toiminut vuodesta 1925 lähtien Kulosaa-
ren seurakunnan hautausmaana. 

Vanhankaupunginselkää reunustavat pohjoisessa Viikin pellot, Viikki 
ja Latokartano, etelän suunnalla Kivinokka ja Itäväylän silta, lännes-
sä rakennettu ympäristö. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto.
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Merkitys ja erityispiirteet

län alueella edustavat Helsinkipuiston 
tarkastelualueella sijaitseva Viikin opetus- 
ja koetila, joka on arvioitu valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi (RKY 2009, Museoviras-
to) ja Helsingin Yleiskaava 2002:ssa kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellises-
ti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-
täväksi alueeksi. Yleiskaavan kulttuurihis-
toria-, rakennustaide- ja maisemakulttuu-
rikohteita ovat myös Lammassaari sekä 
Kulosaaren hautausmaa Leposaaressa. 
Herttoniemen siirtolapuutarha Kivinokas-
sa Helsinkipuiston tarkastelualueella on 
valtakunnallisesti arvokas rakennettu kult-
tuuriympäristö (RKY 2009) ja Yleiskaava 
2002:n maisemakulttuurikohde. Helsinki-
puiston tarkastelualueelle Herttoniemes-
sä on sijoittunut myös pääkaupunkiseu-
dun 1. maailmansodan linnoitteiden valta-
kunnallisesti arvokas rakennettu kulttuu-
riympäristö. 

Kivinokka kartanoympäristöineen ja 
perin teisine kesämaja-alueineen on 
kult tuurihistoriallisesti ja maisemal-
lisesti arvokas kokonaisuus. Erityises-
ti Kivinokan kärki on Vanhankaupungin-
lahden maisematilassa merkittävässä 
asemas sa. 

Vanhankaupunginselän osa-alue on tär-
keä ympäröivien asuinalueiden lähi-
virkistysvyöhykkeenä. Vanhankaupun-
ginlahden virkistysmerkitys korostuu jat-
kossa entisestään, kun Kalasataman 
osayleiskaava-alue rakentuu. 

Vanhankaupunginlahden länsiranta yhdis-
tää Helsinkipuiston alueet Vantaanjoen jo-
kivarresta Kruunuvuorenselälle. Itärannal-
la Helsinkipuisto liittyy Viikin-Kivikon vi-
hersormeen.

Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnon-
suojelualue on Helsingin tärkein luon-
tokohde. Se on kansainvälisesti merkittä-
vä kosteikkolinnuston suojelukohde, osa 
EU:n Natura 2000-verkostoa ja Ramsar-
kosteikkojensuojelusopimuksen kohde. 
Vanhankaupungin lahdenpohja on arvioi-
tu myös kansainvälisesti arvokkaaksi lin-
tukohteeksi (IBA).

Alueen luonto on monimuotoinen pel-
tojen, metsien, niittyjen ja kosteikko-
jen mosaiikki. Lukuisista kasvillisuu-
den kannalta arvokkaiksi kohteiksi luo-
kitelluista (Helsingin kaupungin ympäris-
tökeskus) arvokkaimpia ovat Viikin leh-
to, Purolahden perukka, Bäcksin torpan 
rinneniitty sekä Kivinokan tervaleppäkor-
pi, lehto ja neva. Vanhankaupunginsel-
kä on tärkeä virkistys-, luontoharras-
tus-, luonto matkailu- ja opetusympä-
ristö. Lähes koko osa-alue on arvioitu lin-
nuston kannalta arvokkaaksi (Helsingin 
kaupungin ym päris tökeskus). Alue liittyy 
Helsingin Yliopiston Viikin kampukseen ja 
sillä on tärkeä merkitys myös tieteellisen 
tutkimuksen kannalta. Linnustoa, veden-
laatua, pohjaeläimistöä ja kasvillisuutta on 
seurattu jatkuvasti jo pitkään.

Erityisiä rakennetun kulttuuriympäris-
tön arvokohteita Vanhankaupunginse-

Helsinkipuiston 
ydinalue

tarkastelualue

raja tarkentuu 
jatkosuunnittelussa

luonnonsuojelualue

RKY-alue

RKY Helsinki-
puiston tarkastelu-
alueella

tärkeät 
kehittämiskohteet

puistoa yhdistävä 
vesiliikenne

ohjeelliset tärkeät 
sisääntulopaikat

sininen runkoreitti

Vanhankaupunginselän 
kierros

vihreä runkoreitti

runkoreittien 
täydennystarve

yhteystarve 

tärkeät viheryhteydet

tärkeät Helsinkipuiston 
ydinalueita yhdistävät 
alueet

Kivinokan kesämajoja. Kappeli Leposaaressa. Vanhankaupunginselällä kohtaavat luonto, kaupunki ja meri. 
Kuvat: Jouni Heinänen.
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Periaatteet ja toimenpiteet

Vanhankaupunginselän luonnonsuo-
jelualuetta hoidetaan hoito- ja käyt-
tösuunnitelman mukaisesti. Luonnon-
suojelualueeseen ei kuulu sen sisälle jää-
vä Lammassaari eikä viereinen Kuusiluo-
to. Monimuotoisten biotooppien kokonai-
suus on pääosin ruovikkoa ja avovettä, li-
säksi alueeseen kuuluu rantametsiä. Ve-
sikasvillisuusalueet, luhdat ja rantaniityt 
muodostavat laajoja vyöhykkeitä. Reuna-
metsät ovat reheviä tervaleppäluhtia. Alu-
een ekologista kokonaisuutta monipuolis-
taa Itämeren murtovesi ja makeaa vettä ja 
ravinteita tuova Vantaanjoki. Vanhankau-
punginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alu-
een hoito- ja käyttösuunnitelma (2006) 
toimii ohjeena alueen hoidossa ja käytös-
sä. Helsinkipuiston yhteydessä ei ehdo-
teta alueelle nykyisestä poikkeavaa käyt-
töä. Vanhankaupunginselän alueelle Hel-
sinkipuiston yhteydessä ehdotettavat toi-
menpiteet eivät alustavasti tarkasteluna 
aiheuta haittaa Natura-alueelle tai Van-
taanjoen kalaväylälle. Vaikutuksia selvite-
tään eri hankkeiden kohdalla tarkemmin. 

Vanhankaupunginselän itärantaa ke-
hitetään yhtenäisenä luonnonaluee-
seen liittyvänä vyöhykkeenä luonnon-

suojelun, virkistyksen ja luontomatkai-
lun lähtökohdista. Alueen erityispiirtei-
nä säilyy pääosin luonnonmukainen ranta-
viiva, Herttoniemen metsäisen selänteen 
hallitseva asema ja avoimen ja suljetun 
maiseman vaihtelu.

Yleiskaava 2002:ssa kaupunginosa-
puistoksi merkittyä Fastholman aluet-
ta kehitetään puistomaisena. Vanhan-
kaupunginlahden itärannan virkistysmer-
kitys kasvaa tulevaisuudessa, erityisesti 
siinä tapauksessa että Kivinokan selvitys-
alue päätetään ottaa asumiskäyttöön. Lä-
hiseudun asukkaat ovat toivoneet alueel-
le puistomaisempaa käsittelyä. Vanhan-
kaupunginlahden kiertävän reitin varrel-
la ei ole lahden itärannalla juuri luontevia 
pysähtymispaikkoja tai palveluja. Näille 
ja toiminnalliselle puistoalueelle Vanhan-
kaupunginlahden itärannalle tarjoaa luon-
tevimman paikan juuri Fastholma. Natura-
alueeseen liittyvää rantavyöhykettä tulee 
käsitellä luonnonmukaisesti.

Lammassaaressa ja Kuusiluodolla on 
2009 voimaan tullut asemakaava, joka tur-
vaa saarten ympäristön arvokkaiden piir-
teiden säilymisen. Saaret ovat lähivirkis-

tysaluetta ja kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävää kesä maja-aluetta. Merkittävät ra-
kennukset on suojeltu asemakaavassa. 
Asemakaava mahdollistaa myös ulkonä-
öltään ja kooltaan tarkoin säädeltyjen uu-
sien kesämajojen rakentamisen määritel-
lyille paikoille. 
 
Vanhankaupunginselän länsirantaa 
kehitetään yhtenäisenä rakennettuna 
rantapuistoketjuna. Pohjoisosan Tou-
kolan-Arabianrannan puiston jatkoksi 
rakennetaan toiminnallinen Herman-
nin rantapuisto, josta tulee laaja, mai-
semaltaan avoin, merellinen, kaupun-
kimainen ja helposti saavutettava.   
Vanhankaupunginselän länsiranta muo-
dostaa Helsinkipuiston kannalta merkit-
tävän laajan, yhtenäisen ja suoraan kau-
punkirakenteeseen liittyvän viheralue-
kokonaisuuden. Toukolan-Arabianrannan 
puistoketju liitetään Kalasataman uuden 
kaupunginosan rantatiloihin osayleiskaa-
van mukaisella toiminnallisella julkisel-
la rantapuistolla. Tästä Hermannin ranta-
puistosta suunnitellaan korkeatasoinen 
osa Vanhankaupunginlahden länsirannan 
rantapuistovyöhykettä. Virkistysalueelle 
sijoitettavaksi tutkittavia toimintoja edus-

Lahtea kiertävä reitti luoteisreunalla luonnonsuojelualueen reunassa. Fastholma. Pornaistenniemen rantaa. 

Vanhankaupunginselän länsiranta on 
urbaania rantapuistoa, itärannalla nä-
kymät ovat luonnonmukaisia.

Kuvat: Jouni Heinänen. 
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tavat ulkoliikunta- ja urheilupaikat ja ta-
pahtumakenttä, jolla voidaan esimerkiksi 
järjestää ulkoilmakonsertteja. Suunnitte-
lussa painotetaan rannan kävely- ja pyö-
räilyreittien jatkuvuutta ja puistoalueen 
luontevaa liittymistä asuinkorttelien reu-
naan. Verkkosaareen suunniteltu kelluvi-
en asuntojen alue korostaa osaltaan Hel-
sinkipuiston rantaviivan vaihtelevaa ja ur-
baania luonnetta. 

Tavoitteena tulee olla Vanhankaupun-
ginlahden ylittävän 110 kV sähkölinjan 
kaapeloiminen. 

Pornaistenniemen rantaa kehitetään 
osana Vantaanjoensuun merkit tävää 
virkistysaluekokonaisuutta. Kaavoit-
tamattomalle Pornaistenniemel le laa-
ditaan viheralueen asemakaava vuon-
na 2012. Pornaistenniemen ranta-alue 
asettuu osak si Vantaanjoen suun virkis-
tysaluekokonaisuut ta ja Helsinki puiston 
runkoreittien solmukohtaa. Aluet ta ke-
hitetään Vanhankaupunginlah den länsi-
rannan aktiivisen puistoketjun jat-
keena. Alueelle sijoitetaan koira-aita-
us ja py säköintipaikkoja ympäröivien 
virkistyskoko naisuuksien käyttäjiä varten. 
Tutkitaan onko rantaan, kevyen liikenteen 
sillan eteläpuolelle mahdollista sijoittaa 
pieni melon tatukikohta. Suunnittelussa 
selvi tetään toiminnan vaikutukset alueen 
luontoarvoihin sekä Vanhankaupungin-
lahden Natura-alueeseen. Tavoitteena on, 
että alueen virkistyskäyttö voi osaltaan 
helpottaa Natura-alueeseen kohdistuvaa 
ulkoilu painetta. Pornaistenniemeä voi-
daan kehittää myös Helsinkipuiston opas-

tuskeskuksena, joka voi toimia tukikohta-
na ja infokeskuksena Vantaanjoen ja Van-
hankaupunginlahden virkistyskäytölle ja 
edistää luon to matkailua. Julkinen vesilii-
kenne voisi tulevaisuudessa yhdistää nie-
men kantakaupunkiin ja Arabianrantaan, 
mikäli aluksia varten tehdään sedimentin 
poistoa. 

Vanhankaupunginselkää kiertämään 
suunnitellaan korkeatasoinen ja yh-
tenäisenä hahmottuva virkistysreit-
ti, jonka varrelle sijoitetaan pysähdys-
paikkoja ja palveluita. Noin 12 km pitkää 
reittiä kehitetään yhtenä Helsinkipuiston 
kolmesta alueellisesti merkittävästä run-
koreitistä. Se yhdistää Vanhankaupungin-
lahden toiminnallisia kohteita. Reitin ke-
hittämisessä varaudutaan Kalasataman 
rakentamisen myötä voimakkaasti kasva-
vaan lähiseudun asukaslukuun ja käyttä-
jämääriin. Reitti opastetaan yhtenäisesti 
ja sen varrelle rakennetaan pysähtymis- 
ja oleskelupaikkoja.

Kivinokan selvitysalueen maankäytön 
suunnittelussa otetaan huomioon Hel-
sinkipuiston kokonaisuus, kulttuuri- ja 
luonnonarvojen säilyminen sekä tur-
vataan reittien jatkuminen alueella. Ki-
vinokan virkistysmerkitystä osana Hel-
sinkipuiston kokonaisuutta voidaan 
korostaa kehittämällä alueen reittejä, 
julkista käyttöä ja virkistyspalveluita. 
Kivinokan niemen metsäinen profiili on 
merkittävä osa Vanhankaupunginlahden 
maisemaa. Helsingin Yleiskaava 2002:ssa 
niemen kärki kuuluu Helsinkipuistoon. It-
se niemi on Herttoniemen siirtolapuu-

tarhaa lukuun ottamatta määritelty sel-
vitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkais-
taan yleiskaavassa tai osayleiskaavassa. 
Kivinokan osayleiskaavan laatiminen on 
käynnistynyt kaupunkisuunnitteluviras-
tossa. Alueen suunnittelu alkaa erilaisten 
maankäyttövaihtoehtojen selvittämisellä. 
Erilaisten asuinrakentamiseen perustu-
vien vaihtoehtojen lisäksi selvitetään Ki-
vinokan yleisen virkistyskäytön tehosta-
mista. Helsinkipuiston liittyminen mah-
dolliseen uuteen rakentamisalueeseen -  
Helsinkipuiston rajaus Kivinokassa - rat-
kaistaan osayleiskaavan yhteydessä. Ta-
voitteena on tukea Kivinokan rantoja pit-
kin kulkevaa ulkoilureittiä ja liittää se myös 
sujuvasti Vanhankaupunginlahtea kiertä-
vään reittiin.

Herttoniemen siirtolapuutarha on suojel-
tu asemakaavassa. Kulosaaren kartano-
alueen arvot turvataan alueen jatkosuun-
nittelussa.

Kalasataman uudet rantakaupunkitilat 
Hermannin- ja Sörnäistenrannassa liit-
tävät Helsinkipuiston ydinalueen osat 
Vanhankaupunginlahdella ja Kruunu-
vuorenselällä toisiinsa. Helsinkipuis-
ton tarkastelualueella sijaitsevaa Kalasa-
taman rantavyöhykettä käsitellään tärkeä-
nä Helsinkipuiston osia yhdistävänä alu-
eena, jonka julkiset ulkotilat suunnitellaan 
korkeatasoisiksi, monipuolisiksi ja helpos-
ti saavutettaviksi. Erityistä huomiota kiin-
nitetään erilaisten merellisten toiminto-
jen kehittämiseen ja rantakatujen kävely- 
ja pyöräilyolosuhteisiin. Reittien jatkuvuu-
desta huolehditaan.

Arabianranta pilkottaa Kuusiluodon ja Lammassaaren välistä. Kuva: Jouni Heinänen.
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E - Selkävesi - 
Kruunuvuorenselkä

saaria, suurin osa rannoista taas on ra-
jattu ydinalueen ulkopuolelle. Tarkastelu-
alue käsittää Kruunuvuorenrannan ja Kala-
sataman aluerakentamisprojektien ranta-
alueet, Etelä- ja Pohjoissataman altaiden 
rannat sekä Kuninkaansaaren ja Vallisaa-
ren. Vesi yhdistää maisemaa, mutta erot-
taa puiston osia toisistaan. Helsinkipuis-
to onkin alueella itsenäisenä hahmottuvi-
en kohteiden muodostama helminauha. 

Toiminnot ja käyttö

Runsaat virkistystoiminnot ja -palvelut 
painottuvat kaupunkimaiseen länsiosaan. 
Mustikkamaalla on ulkoilupuisto. Uima-
rantoja on Mustikkamaalla ja Suomenlin-
nassa. Venesatamia toimii Mustikkamaal-
la, Katajanokalla, Tervasaaressa, Pyysaa-
ressa, Vasikkasaaressa, Eteläsataman 
saarilla ja Suomenlinnassa. Korkeasaa-
ressa on eläintarha, joka on suosittu mat-
kailukohde. 

Asemakaavat ja maanomistus

Alue on suurimmaksi osaksi asemakaa-
voitettua. Suomenlinnan ja Lonnan ase-
makaava on valmisteilla. Eteläsataman 

saarilta ja pieniltä luodoilta asemakaa-
vat puuttuvat. Helsingin kaupunki on pää-
asiallinen maanomistaja. Hylkysaaren ja 
Suomenlinnan omistaa valtio.  

Historialliset kohteet

Kruunuvuorenselällä on arvokas linnoitus-
historiallinen kulttuuriperintö. Selän ete-
läreunan muodostava Suomenlinnan 
linnoituskokonaisuus kuuluu UNESCO:n 
maailmanperintökohdeluetteloon. Silloi-
sen Viaporin rakentamisen perusajatus 
on luettavissa Kuninkaan portin kaiver-
ruksessa: ”Viapori, joka koskettaa merta 
toisella puolella ja rantaa toisella, antaa 
viisaan vallan sekä mereen että mante-
reeseen.” Manner tarkoittaa Kruunuvuo-
renselän piirissä olevaa rantaa, jossa oli 
avain koko itäisen valtakunnanpuoliskon 
puolustamiselle.

Linnoituksen ensimmäiseltä rakentamis-
kaudelta on peräisin kivinen bastionilin-
noitus, laivatelakka sekä joitakin tiiliraken-
nuksia. Venäläiskaudella linnoitusta nyky-
aikaistettiin vastaamaan kehittyneen ty-
kistötekniikan haasteisiin. Saarten lou-
naiselle rannalle rakennettiin hiekkavalli-

Yleiskuvaus ja maisema

Ahtaiden salmien läpi mereen yhdistyvä 
Kruunuvuorenselkä on noin viisi kilomet-
riä pitkä ja laajimmillaan kolme kilometriä 
leveä. Aluetta rajaa etelässä Santahami-
nan ja Helsinginniemen välinen saariket-
ju, lännessä Helsinginniemen ja Kataja-
nokan rakennusten rivistöt sekä Korkea-
saari ja Hylkysaari, pohjoisessa Mustikka-
maa ja Kulosaari. Idässä maisematilan ra-
jalla ovat Laajasalon ja Santahaminan suu-
ret saaret. Lännessä hallitsee rakennettu 
ja kaupunkimainen maisema, pohjoisessa 
näkymät ovat vihreät ja puistomaiset. Itä-
rantojen luonne on luonnonmukaisempi: 
maisemaa hallitsee jylhä kallioinen Kruu-
nuvuori, myös Santahaminan ja Vasikka-
saaren profiilit ovat puustoiset. Raken-
nettu ympäristö on toistaiseksi idän nä-
kymissä pääroolissa vain Laajasalon öljy-
sataman alueella. Eteläsataman ja Suo-
menlinnan välisellä vesialueella on lukui-
sia pieniä kallioisia saaria ja luotoja. Se-
län reuna-alueilla on muutamia pienem-
pien vesialueiden ympärille kiertyviä mai-
sematiloja: Etelä- ja Pohjoissatama sekä 
Tullisaarenselkä. 

Helsinkipuiston ydinalueeseen kuuluu 
Kruunuvuorenselän alueella vesialuetta ja 

TAVOITE | Kruunuvuorenselän 
Helsinkipuisto on kaupunkimainen, 
merellinen, toiminnallinen ja 
korkealaatuinen ulkotilojen 
kokonaisuus, jonka tärkeää 
sisältöä ovat historia ja merellinen 
luonto. Alueen saaret ovat 
luonteeltaan omaleimaisia 
ja helposti saavutettavissa. 
Kruunuvuorenselällä voi viettää 
aikaa saarihyppelyä harrastaen. 
Rantoja kiertää korkeatasoisten ja 
yhtenäisten reittien verkko, josta 
on hyvät yhteydet vedenpintaan. 
Reitit liittyvät sujuvasti ympäröivään 
Helsinkipuistoon ja muihin 
virkistysaluekokonaisuuksiin. 
Kruunuvuorenselkää kiertävä 
vesiliikennereitti yhdistää aluetta. 
Alueen yksittäiset hankkeet tukevat 
Helsinkipuiston kokonaisuutta. 
Vasikkasaari ja Helsinkipuiston 
kulttuurisaaret toimivat merellisen 
alueen kehittämisen vetureina. 
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vyöhyke ja muuta rakennuskantaa lisät-
tiin. Suomen itsenäistyttyä 1917 Viapori 
nimettiin Suomenlinnaksi. Jo suomalais-
kauden alussa linnoitus oli sotateknises-
ti vanhentunut. Sen myöhempi käyttö on 
ollut puolustuksen sijaan luonteeltaan yl-
läpitävää, eikä linnoitus ole kokenut rajuja 
muutoksia. Jonkin verran uusiakin raken-
nuksia on kuitenkin noussut, viimeisim-
pien joukossa Suomenlinna-keskus. Vii-
me vuosikymmeninä rakennuksia ja ra-
kenteita on kunnostettu ja otettu uuteen 
käyttöön. Suomenlinna on tärkeä Itäme-
ren alueen valtapolitiikan ja linnoitustai-
don muistomerkki, matkailu- ja virkistys-
kohde, mutta myös noin 800 asukkaan ja 
400 työpaikan kaupunginosa. 

Suomenlinnan linnoituskokonaisuuteen 
kuuluvalla Särkän saarella on 1750-luvulla 
rakennettu linnake, jossa toimii kesäravin-
tola. Lonnan saaressa on mm. 1800-lu-
vulla rakennetut ruuti- ja ammusvarastot. 
Toisen maailmansodan aikaan Lonna toi-
mi miinanraivausalusten demagnetisoin-
tiasemana ja sen laitteisto on edelleen 
periaatteessa käyttökunnossa. 

Vasikkasaari otettiin Suomenlinnan ve-
näläiskaudella puolustuskäyttöön. Saarel-
la sijaitsi varuskunta ja ammus- ja poltto-
ainevarastoja. Puolustushallinto hallinnoi 
saarta vuodesta 1918. Sotien jälkeen osa 
saaresta oli vuokrattuna työväenjärjestö-
jen kesämajakäyttöön. 1960-luvulla saari 
siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen. 
Kesämajoja oli parhaimmillaan pari sataa, 
nyt niitä on jäljellä viitisenkymmentä. Saa-
rella on säilynyt historiallisia rakenteita, 
rakennuksista kuitenkin ns. Komendan-
tin talon lisäksi lähinnä kivijalkoja.

Olympiaterminaalin edustalla sijaitsevalla 
Valkosaarella oli veneveistämö ja telak-
ka. Se on ollut purjehdusseuran käytössä 
1800-luvun jälkipuoliskolta. Ravintola- ja 
klubirakennus on vuodelta 1900. Samalta 
ajalta on myös viereisen Luodon eli Klip-
panin kesäravintolarakennus. 

Karu ja kallioinen Korkeasaari oli lähes 
koko 1800-luvun kaupunkilaisten vapaas-
sa virkistyskäytössä, lukuun ottamatta 
Krimin sodan aikaista jaksoa, jolloin se 
oli Viaporin linnoituksen alaisena. Lähes 

luonnontilainen retkeilysaari kehittyi huo-
nomaineiseksi huvittelualueeksi. 1880-lu-
vulla Korkeasaaresta tehtiin Helsingin 
ensimmäinen kansanpuisto, jonka tar-
koituksena oli virkistäytyminen ja ”mie-
len kohottaminen”. 1890-luvulla saares-
sa avattiin Suomen ensimmäinen eläin-
tarha ravintoloineen. Saari on muokkau-
tunut eläintarhan käytössä yli sata vuotta 
ja sen rakennuskanta onkin ajallisesti erit-
täin monikerroksinen. Palosaari oli aluk-
si huvilasaarena, sitten osana Korkeasaa-
ren eläintarhaa. 1970-luvulta lähtien saa-
ri on ollut eläintarhan karanteenialueena.  

Hylkysaaressa toimi 1830-luvulta alka-
en pieni telakka, myöhemmin se oli huvi-
lakäytössä. 1900-luvulla Hylkysaarelle ra-
kennettiin luotsiasema, ja vuosisadan lo-
pun ajan saarella toimi Merimuseo. Luot-
siaseman ja sittemmin merimuseon käy-
tössä ollut jyhkeä rakennus on alun perin 
vuodelta 1912. 

Mustikkamaa on ollut pitkään suosittu 
kesänviettopaikka. Se oli 1500-luvulta al-
kaen laidunmaana. Krimin sodan aikoihin 

Kruunuvuorenselän merellistä ja urbaania Helsinkipuistoa. 
Eteläsatama aukeaa kohti Suomenlinnan Länsi-Mustaa ja 
Pikku-Mustaa. Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto.
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Mustikkamaa oli valtion hallussa, ja sin-
ne rakennettiin ruutivarasto. 1860-luvul-
la saari palasi kaupungille, ja vuosikym-
menen lopussa sinne alkoi säännöllinen 
laivaliikenne. Pian saarelle alettiin raken-
taa kesähuviloita vuokratonteille. 1920-lu-
vulla myös Mustikkamaa varattiin kansan-
puistoksi ja ravintola, uimalaitos ja kesäte-
atteri aloittivat toimintansa. Kulosaaresta 
Mustikkamaalle rakennettiin silta 1960-lu-
vulla ja vuonna 1975 edelleen Mustikka-
maalta Korkeasaareen. 

Tervasaaren nimi on peräisin saaren 
taannoisista tervanviejien varastoaitoista. 
Nykyisin niistä muistuttaa yksi ravintolana 
toimiva 1800-luvun hirsirakennus. Alkupe-
räistä Tervasaarta on muokattu mittavas-
ti laajentamalla sitä täyttömaalla ja tasoit-
tamalla. Saari on yhdistetty kannaksella 
Pohjoisrantaan.  

Laajasalon pohjoisrannan Tullisaaren kar-
tanon alueella on jäljellä kaksi 1870-luvun 
huvilaa ja alkuperäisessä laajuudessaan 
oleva kartanopuisto, joka on kunnostettu 
1880-luvun asuun. Itse päärakennus on 
tuhoutunut. Aino Acktén huvila on kulttuu-
rikäytössä.

Kaivopuisto sekä Tullisaari. Suomenlin-
na on lisäksi määritelty valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi maisemakokonai-
suudeksi (Ympäristöministeriö). Hel-
sinkipuiston tarkastelualueella sijaitse-
vat myös valtakunnallisesti arvokkaat 
rakennetut kulttuuriympäristöt Helsin-
gin kauppatori rakennuksineen, Olym-
piarakennukset / Olympiaterminaali ja 
Katajanokan vanha osa.

Kruunuvuorenselän Helsinkipuistossa 
on myös useita luonnonarvoiltaan 
tärkeitä alueita. Helsingin edustan 
luodot ovat osa valtakunnallisesti arvo-
kasta lintualuetta (FINIBA). Alueella on 
monia paikallisesti arvokkaita ja tärkei-
tä linnustokohteita, kuten Puolimatkan-
saari, Pormestarinhepo, Pormestarin-
luodot ja Limppu sekä Norppa ja Kuut-
ti, Emäntä ja Isäntä. Kasvillisuuden ar-
vokohteita on Vasikkasaaressa, Mustik-
kamaalla ja Korkeasaaressa. Erityisesti 
kasvillisuuden kannalta arvokkaita koh-
teita sijaitsee Suomenlinnassa, jonka 
ympäristö on monipuolinen yhdistelmä 
ulkosaariston luontoa ja ihmisen vaiku-
tusta kulttuurikasveineen. 

Merkitys ja erityispiirteet:

Kruunuvuorenselkä on Helsinkipuis-
ton keskeinen maisematila, joka liit-
tyy suoraan kaupunkirakenteeseen. 
Alue on aktiivisessa virkistys- ja mat-
kailukäytössä. Alueen merkitys urbaa-
nina ja merellisenä ”kaupungin sydä-
menä” tulee entisestään voimistumaan 
kun voimakkaasti rakennettu alue levi-
ää Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-
alueen rakentamisen myötä myös se-
län itäpuolelle. 

Kruunuvuorenselkä on Helsinkipuiston 
kulttuurihistoria- ja luonnonarvojen 
avainaluetta. Merkittävin arvokeskitty-
mistä on Suomenlinna. Suomenlinnan 
linnoitussaarikokonaisuus otettiin vuon-
na 1991 UNESCOn maailmanperin-
töluetteloon esimerkkinä eurooppalai-
sesta linnoitusarkkitehtuurista. 

Alueella on useita valtakunnallises-
ti arvokkaita kohteita. Kruunuvuo-
renselkä on osa merellisen Helsin-
gin kansallismaisemaa (Ympäristö-
ministeriö). Alueen valtakunnallises-
ti arvokkaita rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä (RKY 2009, Museovi-
rasto) ovat Korkeasaari, Suomenlinna, 

Periaatteet ja toimenpiteet

Helsinkipuiston merellistä sisältöä 
Kruunuvuorenselällä tehdään saavu-
tettavammaksi. Tavoitteena on mah-
dollistaa julkisen, kiertävän vesiliiken-
nereitin kehittyminen alueen ja Hel-
sinkipuiston tärkeäksi vetovoimateki-
jäksi. 
Kruunuvuorenselän alueen saarten saa-
vutettavuus kaipaa parantamista. Vesi-
liikenteen avulla selälle voidaan kehittää 
kasvavalle kaupungille tärkeitä virkistys- 
ja matkailupalveluja. Vesiliikenneyhteys 
yhdistäisi Helsinkipuiston toisistaan erilli-
siä alueita vahvemmaksi kokonaisuudek-
si. Samalla se voisi jakaa Suomenlinnan 
maailmanperintöalueen voimakasta ke-
säistä käyttöpainetta laajemmalle alueel-
le ja vähentää sen kulumista. Reitin to-
teuttaminen molempiin suuntiin säännöl-
lisesti kulkevana renkaana tai kahdeksik-
kona täydentäisi myös Laajasalon ja Kruu-
nuvuorenrannan työmatkareittivaihtoeh-
toja. Ehdotettu Kruunuvuorenselän vesi-
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liikennereitti yhdistäisi Kantakaupungin, 
Suomenlinnan, Vasikkasaaren, Kruunu-
vuorenrannan ja Korkeasaaren tai Hylky-
saaren. 

Helsinkipuiston merellisten osien saavu-
tettavuus paranisi myös, jos kantakau-
pungin alueelle sijoitettaisiin ”merellisen 
Helsinkipuiston portti”, opastus- ja infopis-
te, jossa voitaisiin markkinoida merellisen 
Helsinkipuiston kohteita ja yksityisiä ja jul-
kisia palveluita ja liikenneyhteyksiä. Etelä-
sataman-Kauppatorin alue julkisen vesilii-
kenteen, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kä-
velyn solmukohtana olisi luonteva paikka 
infopisteelle. 

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden vai-
kutukset Helsinkipuiston maisemaan 
ja kokonaisuuteen otetaan suunnitte-
lussa huomioon. Helsingin kaupungin-
hallitus hyväksyi vuonna 2008 Laajasa-
lon joukkoliikenneyhteyden jatkosuunnit-
telun pohjaksi ratkaisun, joka perustuu 
Kruununhaasta Tervasaaren, Sompasaa-
ren ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuoren-
rantaan kulkevaan silta- ja pengerrysreit-
tiin. Reitti käsitti raitiotien lisäksi kävely- 
ja polkupyöräyhteyden. Tarvittavien silto-
jen suunnittelusta aloitettiin kilpailu vuon-
na 2011.

la säällä. Kokonaan tai osittain tunneleihin 
perustuvalla yhteysvaihtoehdolla olisi pie-
nemmät maisemalliset vaikutukset, mut-
ta myös sen positiiviset vaikutukset pyö-
räily- ja kävelyreittiverkostoon jäisivät pie-
nemmiksi kuin siltoihin perustuvilla ratkai-
suilla.

Laajasalon joukkoliikenneyhteyden suun-
nittelussa otetaan huomioon linjauksen 
merkittävä sijainti Kruunuvuorenselän 
maisematilassa. Jos yhteys toteutetaan 
siltoihin perustuvana, tulee erityistä huo-
miota suunnittelussa kiinnittää siltaraken-
teiden liittymiseen maantasoon sekä sil-
tojen ja niihin liittyvien alueiden pyöräily- 
ja kävely-ympäristön laatuun. Pyöräilyreit-
tien tulee liittyä sujuvasti Helsinkipuiston 
alueen reittiverkostoon. 

Korkeasaari, Hylkysaari ja Mustikka-
maa lähiympäristöineen muodosta-
vat Helsinkipuiston kulttuurisaarten 
alueen. Sitä kehitetään jatkossa en-
tistä yhtenäisempänä kokonaisuute-
na, jonka arvokkaat kulttuurihistorial-
liset piirteet, virkistysmerkitys ja mer-
kitys Kruunuvuorenselän maisemassa 
säilytetään. Kulttuurisaarista ja niitä yh-
distävistä reiteistä muodostetaan Helsin-
kipuistolle uusi omaleimainen virkistysar-
vojen keskittymä. Alueen jatkosuunnitte-
lussa otetaan huomioon Kalasataman ra-
kentamisen myötä kasvava virkistyskäyt-
töpaine. Sompasaaren ja Mustikkamaan 

Joukkoliikenneyhteydellä on huomatta-
via vaikutuksia Helsinkipuiston ja Kruu-
nuvuorenselän maiseman kannalta. Uu-
denmaan ympäristökeskus päätti vuonna 
2009, että Laajasalon joukkoliikennehank-
keeseen tulee soveltaa ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä. Vaikutusten 
arviointiohjelman laatiminen käynnistyi 
keväällä 2010 ja YVA-menettelyn on tar-
koitus valmistua vuonna 2012. YVA-me-
nettelyssä tarkastellaan erilaisia suunni-
telmavaihtoehtoa välillä Helsinginniemi-
Laajasalo, vertailuna tilanteeseen ilman 
uutta yhteyttä. Erikseen selvitetään myös 
vaihtoehtoa, jossa joukkoliikenneyhteys 
on toteutettu lautoin.

Kruunuvuorenselän poikki rakennettaval-
la sillalla olisi mittava maisemallinen vai-
kutus. Toisaalta joukkoliikenneyhteyteen 
liittyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet toteu-
tuessaan loisivat uutta merellistä virkis-
tysreitistöä ja yhdistäisivät Helsinkipuis-
toa reunustavia alueita toisiinsa Kruunu-
vuorenselän molemmin puolin. Erityinen 
positiivinen vaikutus Helsinkipuiston kan-
nalta olisi kantakaupungin, Kalasataman, 
Korkeasaaren ja Mustikkamaan alueille 
syntyvillä uusilla yhteyksillä. Parhaimmil-
laan siltojen yhdistämä alue voisi kehit-
tyä merkittäväksi uudeksi virkistysalueko-
konaisuudeksi aivan Helsinginniemen ja 
Kalasataman tuntumaan. Siltojen houkut-
televuus kävely- ja pyöräreittiverkoston 
osana on rajallinen talviaikaan ja tuulisel-

Korkeasaari on tärkeä ja perinteinen Helsinkipuiston matkailukohde. Kuva: Helsingin kaupungin aineis-
topankki / Commaimage.

Kauppatorista voidaan kehittää Helsinkipuiston 
merellisten osien ”portti”. Kuva: Jouni Heinänen.
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sekä Korkeasaaren välille suunniteltujen 
uusien siltojen myötä muodostuvaa saa-
rikierrosta kehitetään yhtenäisenä virkis-
tysreittinä. Isoisänsilta ja mahdollinen 
Sompasaaren ja Korkeasaaren välinen sil-
ta tarjoavat mahdollisuuden rakentaa Töö-
lönlahden kierroksen kaltainen urbaani, 
merellinen ja vaihteleva kävelyreitti. Kes-
kustan läheisyys, hyvät palvelut ja yhtey-
det, pienet maisematilat ja kiinnostavat 
näkymät silloilta tekevät alueesta entis-
tä houkuttelevamman matkailukohteen. 

Korkeasaarta kehitetään matkailukoh-
teena, niin että sen kulttuurihistorialli-
sia ja maisemallisia arvoja suojellaan. 
Korkeasaari liitetään nykyistä parem-
min ympäristöönsä ja Helsinkipuiston 
kokonaisuuteen. Kallioisella Korkeasaa-
rella on Kruunuvuorenselän maisemassa 
ja Helsinkipuiston kokonaisuudessa tär-
keä merkitys. Eläintarhatoiminta on Kor-
keasaaressa perinteistä ja alueelle luon-
tevaa käyttöä. Saari eläintarhoineen muo-
dostaa selkeän toiminnallisen yksikön. Se 
on jo pitkään kehittynyt omien lähtökoh-
tiensa ja periaatteidensa mukaan ja sillä 
on oma hallinto. 

Nykyinen sisältö jää kuitenkin ympä-
röivästä Helsinkipuistosta, kaupungista 
ja maisemasta jossain määrin irralliseksi, 
mitä erillinen sijainti saarella vielä koros-
taa. Helsinkipuiston kannalta tarkasteltu-
na Korkeasaaren kehittämisen lähtökoh-
tana tulee olla saaren parempi sitominen 
naapurisaariin, kantakaupunkiin ja Kalasa-
tamaan, ympäröivän vesiluonnon ja me-
rellisen näyttelysisällön korostaminen, 
saaren yleisen virkistysmerkityksen kas-
vattaminen, historiallisten ja maiseman 
arvojen säilyttäminen. Korkeasaaren ran-
tojen suunnitteluun tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota. 

Korkeasaaresta järjestettiin vuonna 2008 
kansainvälinen suunnittelukilpailu. Eläin-
tarha laati alueen kehittämisen pohjaksi 
yleissuunnitelman, joka valmistui 2011. 
Yleissuunnitelman tavoitteena on kehit-
tää nyt voimakkaasti kesäaikaan painot-
tuvaa käyttöä ympärivuotisempaan suun-
taan, mm. yhdistämällä ja täydentämäl-
lä sisätiloissa kierrettävää reittiä. Saaren 
käyttöä on tarkoitus laajentaa eläintarhas-
ta monipuoliseksi ”biopuistoksi”. Itäme-
reen liittyvää sisältöä kehitetään. Saavu-
tettavuutta parannetaan toteuttamalla uu-
si vierailijoita vastaanottava keskus saa-

ren pohjoisosaan. Keskus voi toimia myös 
opetus- ja näyttelykäytössä. Yleissuunni-
telman pohjalta laaditaan Korkeasaarelle 
lähivuosina uusi asemakaava, joka vas-
taa tulevaisuuden kehittämistarpeisiin ja 
jossa myös suojellaan ympäristön arvok-
kaimmat kohteet. Asemakaavan muutok-
sen pohjaksi on kaupunkisuunnitteluviras-
tossa laadittu maisema- ja rakennushisto-
riallinen selvitys. 

Korkeasaari on tarkoitus sitoa aikaisem-
paa paremmin kantakaupunkiin ja sen 
joukkoliikenneverkkoon. Saaren yhteyksiä 
Kalasataman keskuksen suuntaan paran-
taa Mustikkamaan ja Sompasaaren välil-
le rakennettava kävely- ja pyöräily-yhteys, 
Isoisänsilta, jonka suunnittelusta järjes-
tetty kilpailu ratkesi vuonna 2011. Siltayh-
teys Korkeasaaresta Kruununhakaan voi 
toteutua Kruunuvuorenrannan joukkolii-
kenneyhteyden yhteydessä. Silta- ja jouk-
koliikenneyhteyksien kehittämisen myö-
tä osa saaren rantaviivasta voidaan liittää 
osaksi yleistä virkistysympäristöä.

Hylkysaaren kehittämisessä on tavoit-
teena parantaa saaren saavutettavuut-
ta ja avoimuutta. Suunnittelu ja käyttö 
tulee liittää Korkeasaaren kokonaisuu-
teen. Hylkysaari rakennuksineen on val-
tion omistuksessa. Saarella on toiminut 
Museoviraston meriarkeologian yksikkö 
ja merimuseon konservointilaitos. Hylky-
saaren kehittäminen ja käyttö tulisi sitoa 
Korkeasaaren yhteyteen. Hylkysaari tar-
joaa mahdollisuuksia tukea ja täydentää 
Korkeasaaren toimintoja. Korkeasaaren 
eläintarhan omassa yleissuunnitelmassa 
Hylkysaaren teemoiksi on kaavailtu me-
rellisen luonnon ja Itämereen liittyvien toi-

mijoiden esittelyä. Jotta Korkeasaari oli-
si myös vapaa-ajan veneilijöiden saavutet-
tavissa, voitaisiin tutkia vierasvenelaiturin 
sijoittamista Hylkysaareen. Helsinkipuis-
ton maisemassa merkittävän Hylkysaa-
ren entisen luotsiasemarakennuksen tu-
lisi olla yleisölle avoimessa käytössä. Ra-
kennukseen voisi tulevaisuudessa sijoit-
tua näyttelytilojen lisäksi esimerkiksi mat-
kailu- ja ravintolapalveluita, jotka toisivat 
lisäarvoa myös Kruunuvuorenselkää kier-
tävälle vesiliikennereitille. Hylkysaari voisi 
tarjota elämyksellisen retkikohteen kanta-
kaupungista.

Mustikkamaata kehitetään toiminnal-
lisena ja puistomaisena virkistysym-
päristönä niin, että sen kulttuurihis-
torialliset ja maisemalliset arvot sekä 
luonne kansanpuistosaarena säilyvät. 
Kallioinen, mäntykankainen Mustikkamaa 
on vanha kansanpuistosaari, joka toimii 
nykyään liikuntaviraston hallinnassa ul-
koilupuistona. Saaressa on kesäteatte-
rin lisäksi kioski ja ravintola, kenttiä, leik-
kipaikka, grillipaikka, ulkoilutietä, kuntora-
ta ja talvisin ladut. Saarelta on siltayhteys 
Kulosaareen ja Korkeasaareen. Kulosaa-
ren puoleista rantaa hallitsee laaja, ensisi-
jaisesti Korkeasaarta palveleva pysäköinti-
alue. Mustikkamaan ja Sompasaaren vä-
lille on suunniteltu uusi polkupyörä- ja ja-
lankulkuyhteys, Isoisänsilta.

Kalasataman osayleiskaavan yhtenä läh-
tökohtana oli se, että alueelle tulee ver-
rattain vähän puistoja, mutta vastapaino-
na Mustikkamaan on tarkoitus toimia alu-
een lähivirkistysalueena. Mustikkamaan 
jatkosuunnittelussa tuleekin varautua vir-
kistyskäytön kasvuun. Alueen käyttöä py-

Suomenlinna on ainutlaatuinen yhdistelmä merellistä luontoa, sotahistoriaa ja pitkällistä kulttuurivaikutus-
ta. Kuva: Jouni Heinänen. 
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ritään ohjaamaan ja kanavoimaan niin et-
tä kuluminen on vähäistä ja alueen arvok-
kaat osat säilyvät. Mustikkamaata kier-
tävää reittiä täydennetään luoteisosassa 
ja se liitetään luontevasti Isoisänsiltaan. 
Mustikkamaan jatkosuunnittelun tavoit-
teena on kehittää virkistyskäyttöä ja teh-
dä nykypäivän tulkinta kansanpuistosta. 
Kehittämisen ja suojelun periaatteet lin-
jataan Mustikkamaalle laadittavassa uu-
desssa asemakaavassa. 

Suomenlinna lähisaarineen on Kruu-
nuvuorenselän Helsinkipuiston arvo-
ydin. Suomenlinnaa hoidetaan arvok-
kaana maisemallisena kokonaisuute-
na, rakennettuna kulttuuriympäristö-
nä ja elävänä kaupunginosana niin, et-
tä sen arvo säilyy. Kulttuurihistorialli-
set, luonnon- ja maisema-arvot suojel-
laan alueen asemakaavassa. 
Suomenlinna on Helsinkipuistolle kult-
tuurihistoriallisesti ja maisema-, luonto- 
ja matkailuarvojen kannalta korostuneen 
tärkeä, yksi puistokokonaisuuden erilais-
ten arvojen tiivistymispaikoista. Raken-
nus- ja sotahistoriallisten kohteiden lisäk-
si siellä on mm. edelleen toimiva telakka, 
jossa korjataan perinnelaivoja. Suomen-
linnaan kuuluu myös puistohistoriallises-
ti merkittävää puistoympäristöä (esimer-
kiksi Piperin puisto, joka on maamme en-
simmäisiä englantilaistyylisiä maisema-
puistoja) ja sekä arvokasta luonnonympä-
ristöä. Paitsi matkailukohde ja virkistys-
ympäristöä, Suomenlinna on myös elävä 
kaupunginosa.

Suomenlinna on valtion omaisuutta ja 
kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalaan. Suomenlinnan yli 80 hehtaa-

rin maa-aluetta kahdeksalla saarella ja yli 
200:aa rakennusta hallinnoi, restauroi ja 
ylläpitää Suomenlinnan hoitokunta, viras-
to, jonka tehtävät määritellään laissa Suo-
menlinnan hoitokunnasta. (L1145/88). 

Suomenlinnan pääsaarilla, Lonnassa ja 
Särkällä ei ole voimassa olevaa asemakaa-
vaa. Kaupunkisuunnitteluvirasto valmiste-
lee suojeluasemakaavaa, jonka luonnos 
hyväksyttiin jatkosuunnittelua varten kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 7.5.2009. 
Asemakaavaluonnoksen ydinsisältönä on 
alueen arvojen suojelun täydentäminen ja 
nykyisen käytön vakiinnuttaminen. Ase-
makaavatasoinen suojelu täydentää ole-
massa olevia suojelumekanismeja (Kirk-
kolaki, Muinaismuistolaki ja valtion omis-
tamien rakennusten suojelusta annet-
tu asetus) erityisesti niillä Suomenlinnan 
alueilla, joita ei voida pitää rakennuksina 
tai kiinteinä muinaisjäänteinä. Suojelun 
piiriin tulevat linnoitusrakenteisiin liitty-
vät luonnonmukaiset alueet sekä alueen 
historiallinen puisto- ja puutarhaympäris-
tö. Lisäksi asemakaavoituksen yhteydes-
sä valmistellaan Suomenlinnan rakennus-
ympäristön suojelua rakennussuojelulain 
nojalla. Lonnan saari liitettäneen mukaan 
maailmanperintörajaukseen. 

Suomenlinnalle määriteltiin maailman-
perintöluetteloon liittämisen yhteydessä 
suojavyöhyke (buffer zone), joka kuitenkin 
on osoittautunut epäselväksi ja tarpeetto-
man laajaksi. Vuonna 2011 kaupunkisuun-
nitteluvirasto, Museovirasto ja Suomen-
linnan hoitokunta ovat yhteistyössä mää-
ritelleet ehdotuksen uudesta, aikaisem-
paa pienemmästä rajauksesta. Rajaus on 
lähes sama kuin Suomenlinnan rajaus val-

takunnallisesti arvokkaiden merkittävien 
kulttuuriympäristöjen inventoinnissa (RKY 
2009). Tehtyjen selvitysten mukaan kaa-
vat ja maankäytön muutokset satama-
alueilla eivät uhkaa Suomenlinnan valta-
kunnallisesti merkittävän kulttuuriympä-
ristön arvojen säilymistä. Museoviraston 
mukaan RKY-kohteiden kaavoitukselle ja 
käytölle asettamat vaatimukset vastaavat 
UNESCOn suojavyöhykkeelle asettamia 
Suomenlinnan yleismaailmallisen merki-
tyksen säilymiseen tähtääviä tavoitteita.

Helsinkipuiston merellistä ja historiallis-
ta sisältöä Suomenlinnassa voitaisiin sy-
ventää esimerkiksi tekemällä linnoituk-
sen runsasta vedenalaista kulttuuriperin-
töä paremmin näkyväksi opasteiden avul-
la. Yhdeksi Helsinkipuiston osaksi ehdo-
tettu uusi kiertävä vesireitti voisi jakaa 
Suomenlinnan voimakasta käyttöpainetta 
muille Kruunuvuorenselän alueille. 

Vasikkasaarta kehitetään voimassa 
olevan asemakaavan mukaisesti me-
rellisen Helsinkipuiston virkistyskäy-
tön kärkihankkeena.
Vasikkasaaressa on vuonna 2001 vahvis-
tettu asemakaava, jonka tavoitteena on 
avata saari nykyistä enemmän yleiseen 
käyttöön. Saarta kehitetään aktiivisen ym-
pärivuotisen retkeily-, ulkoilu-, matkailu- ja 
virkistyskäytön tarpeisiin. Polkuja ja kulku-
reittejä parannetaan. Saareen on tulossa 
vierasvenepaikkoja, tanssilava, uimapaik-
ka ja teatterilava. Saaren länsiosaa kehi-
tetään ulkoilu- ja virkistyskäytössä, uusi 
rakentaminen ja vapaa-ajan toiminnot si-
joitetaan saaren pohjois- ja itäosiin. Näin 
Kruunuvuorenselkää reunustava saaren 
profiili säilyy metsäisenä. Saaren his-

Eteläsatamassa yhteys veteen ja rantaviivaan on monin paikoin vielä 
heikko. Kuva: Jouni Heinänen. 

Katajanokan kärjen viheralue liittyy kiinteästi Kruunuvuorenselän maise-
maan. Kuva: Jouni Heinänen. 
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toria-, maisema- ja luontoarvot säilyvät. 
Myös Vasikkasaaren perinteisellä kesä-
majakäytöllä on kulttuurihistoriallista ar-
voa. Helsinkipuiston kannalta on oleel-
lista, että Vasikkasaari on jatkossa hyvin 
saavutettavissa. Se tulee liittää Kruunu-
vuorenselälle ehdotettuun julkiseen vesi-
liikennereittiin. Kruunuvuorenselän mai-
semassa merkittävä nk. Komendantintalo 
tulisi kunnostaa yleisölle avoimeen käyt-
töön, esimerkiksi ravintolaksi. Vasikkasaa-
relle on laadittu yleis- ja toteutussuunni-
telmat vuonna 2009, mutta suunnitelmia 
ei ole vielä toteutettu. 

Helsinkipuiston kantakaupungin ja 
Katajanokan rannoista kehitetään kor-
keatasoista, toiminnallista julkista ul-
kotilaa, jossa voi olla tiiviisti yhteydes-
sä veteen. Katajanokan kärjen puisto 
kunnostetaan korkeatasoiseksi merel-
liseksi oleskelutilaksi. Katajanokan kär-
jen puiston rannasta avautuu laaja näky-
mä Kruunuvuorenselälle ja Kalasataman 
ja Korkeasaaren suunnalle. Näkymiä puis-
toa ympäröiviltä kaduilta Kruunuvuoren-
selälle tulee avata.

Tullisaaren aluetta hoidetaan voi-
massa olevan asemakaavan mukaan. 
Tullisaarta kehitetään ja tarkastellaan 
jatkossa ensisijaisesti osana Itä-Hel-
singin kulttuuripuiston vihersormea. 
Tullisaaren kartanopuiston kulttuurihisto-
rialliset ja maisemakulttuuriset arvot on 
turvattu alueelle laaditulla suojeluasema-
kaavalla. Tullisaaren alue liittää Helsinki-

puiston ja Itä-Helsingin kulttuuripuiston 
vihersormet toisiinsa. Tullisaaren maan-
tieteellinen, toiminnallinen ja temaattinen 
yhteys Itä-Helsingin kulttuuripuistoon on 
vahvempi kuin Helsinkipuistoon, vaikka 
se siihen Yleiskaava 2002:ssa kuuluukin. 

Kruunuvuorenselän Helsinkipuiston 
tarkastelualueella - Eteläsatamassa 
sekä Kruunuvuorenrannan ja Kalasa-
taman projektialueilla - pyritään ran-
ta-alueiden suunnittelussa täydentä-
mään Helsinkipuiston kokonaisuutta 
uusilla maisemallisilla ja toiminnalli-
silla arvoilla.
Kalasataman ranta-alueet suunnitel-
laan niin, että niiden merellinen ja urbaa-
ni kaupunkitila yhdistää Helsinkipuiston 
reitit ja alueen Vanhankaupunginlahdel-
ta Kruunuvuorenselän ja kantakaupungin 
rannoille. Helsinkipuiston yhtenäisyyden 
ja jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että 
Kalasataman rantoja kiertävät kävely- ja 
pyöräily-yhteydet ovat jatkuvia, selkeitä ja 
korkeatasoisia. Helsinkipuiston tavoittei-
ta tukee myös Kalasataman väliaikaiskäy-
tön suunnittelu.
Kruunuvuorenrannan ranta-alueet reu-
nustavat Kruunuvuorenselän maisemati-
laa. Eteläosaan kehitetään osayleiskaavan 
mukaisesti Vallipuistoksi kutsuttu puisto-
alue ja pohjoisosaan, Kruunuvuoren ku-
peeseen Haakoninlahden kaupunkimai-
nen ranta-alue. Kruunuvuorenrannan alu-
een teollisesta historiasta kertovien ra-
kenteiden (laitureiden ja säiliöiden) säilyt-
täminen syventää Helsinkipuiston histo-

riasisältöä. Kruunuvuorenrannan valais-
tuksen ja aluejulkisivun suunnittelussa 
otetaan huomioon alueen merkitys Kruu-
nuvuorenselän ja Helsinkipuiston maise-
matilalle. Kruunuvuoren pohjoisosan met-
säiset selänteet säilyvät tärkeänä osana 
maisemaa. Helsinkipuiston merellistä si-
sältöä tukevat myös Kruunuvuorenran-
nan rantaviivan julkiset rakennukset, au-
ringonottolavat ja kalastuslaiturit. 
Eteläsataman alueesta on käynnissä 
Kirjava Satama -kehittämishanke, jonka 
tavoitteet uudesta laadukkaasta ja merel-
lisestä urbaanista rantatilasta tuovat lisä-
arvoa myös Helsinkipuistolle. Alue ei kuu-
lu Helsinkipuistoon, mutta puiston tärkein 
runkoreitti kulkee sen läpi. Eteläsataman 
suunnittelusta käynnistyi arkkitehtikilpailu 
vuonna 2011. Helsinkipuiston sisältöä tu-
kee erityisesti ranta-alueen kehittäminen 
kiinnostavaksi ja julkisesti saavutettavak-
si sekä rantoja seuraavan yhtenäisenä ja 
selkeänä hahmottuvan kävely- ja pyöräily-
reitistön turvaaminen. 

Suomenlinnan kulttuurihistorialliseen ja 
maisemalliseen kokonaisuuteen kuulu-
vat myös Vallisaari ja Kuninkaansaari 
Helsinkipuiston tarkastelualueella. Puo-
lustusvoimat luopui vuonna 2008 saarten 
hallinnasta. Ne on tarkoitus avata vaiheit-
tain yleisölle virkistyskäyttöön. Alueen liit-
täminen tulevaisuudessa osaksi Helsinki-
puistoa olisi toiminnallisesti ja maisemal-
lisesti perusteltua.

Kuva: Jouni Heinänen
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F – Avomerirannat ja saaristo 

Toiminnot ja käyttö

Suurin osa alueesta on tällä hetkellä vir-
kistyskäytössä. Saaret ovat tärkeää ve-
neillä saavutettavaa retkeilyaluetta. Laut-
tasaaressa, Pihlajasaaressa ja Uunisaa-
ressa on uimarannat. Lauttasaaren kärki 
on myös suosittu talviuintipaikka. Merisa-
tamassa toimii useita venesatamia. Ha-
rakan saarella toimii ympäristökeskuksen 
luontokeskus. 

Asemakaavat ja maanomistus

Lauttasaaren eteläkärjessä, Merisata-
massa ja Kaivopuistossa on voimassa 
asemakaava. Merisataman saaria ja Ha-
rakkaa lukuun ottamatta saaret ovat ilman 
asemakaavaa. Helsingin kaupunki on alu-
een maanomistaja.

Historialliset kohteet

Nykyisessä Kaivopuistossa sijainneesta 
Ullanlinnan kylpylaitoksesta tuli 1830-lu-
vulla Helsingin kylpyläkulttuurin keskus. 
Kylpyläkulttuurin huippuajoista muistuttaa 
C. L. Engelin suunnittelema Kaivohuone. 
1800-luvun alkupuoliskolla kylpyläyhtiön 
hallinnassa olleen puiston itäpuolelle ko-

hosi huvilakaupunginosa. 1800-luvun ai-
kana Kaivopuistosta tuli yleinen kaupun-
kipuisto ja vähitellen yksi silloisen Helsin-
gin tärkeimmistä virkistysalueista. 

Kantakaupungin etelärannan edustan 
saarilla on pitkä ja monipuolinen meren-
käyntiin, kalastukseen, puolustukseen, 
huvila-asutukseen, teollisuuteen ja vir-
kistykseen liittyvä käyttöhistoria. Hara-
kan saarelle rakennettiin linnoitteita ja 
puurakennuksia 1800-luvun jälkipuolis-
kolla. Vuonna 1931 Harakkaan valmistui 
Oiva Kallion suunnittelema kaksikerrok-
sinen kivitalo puolustusvoimien kemian 
tutkimuslaitokseksi. Saari oli 1980-luvulle 
asti yleisöltä suljettua sotilasaluetta. Me-
risataman pienten saarten ryhmää, Sir-
palesaarta, Liuskasaarta ja Uunisaa-
ria, on käytetty laidunmaana, pienteolli-
suus- ja telakkakäytössä. Uunisaaren pu-
natiilisessä entisessä teollisuusrakennuk-
sessa toimii nykyisin ravintola. Sirpale- ja 
Liuskasaaret ovat olleet purjehdusseuro-
jen käytössä 1800- ja 1900-lukujen tait-
teesta. Liuskasaaren paviljonkirakennus 
on vuodelta 1949 ja Sirpalesaaren seura-
maja 1960-luvulta. 
 

Yleiskuvaus ja maisema

Helsinkipuiston eteläisin osa edustaa avo-
meren ja ulkosaariston maisemaa. Suurin 
osa runsaat 6 km leveän ja pohjois-etelä-
suunnassa noin 6 km pitkän osa-alueen 
pinta-alasta on vesialuetta. Maisematilaa 
rajaa pohjoisessa kantakaupungin etelä-
reunan rakennusrintama ja Suomenlinnan 
linnoitussaariketju. Lännessä heikohkos-
ti hahmottuvana rajana on Pihlajasaarilta 
etelään jatkuva saariketju. Idässä ja ete-
lässä maisema avautuu ulkomerelle ja ho-
risonttiin.

Helsinkipuiston ydinalue käsittää kanta-
kaupungin eteläreunan puistoketjun, Me-
risataman, Merisataman saaret ja Hara-
kan, Pihlajasaaret, Matalaharan ja Har-
majan saaret sekä laajan pienten, kal-
lioisten saarten, karien ja luotojen kuvi-
oiman merialueen. Lauttasaaren eteläkär-
ki on muusta puistokokonaisuudesta eril-
lään oleva merellinen rantapuisto. Helsin-
kipuiston rajaus ulkomereen liittyvällä alu-
eella ei ole maastossa hahmotettavissa.

TAVOITE | Alue on merellistä 
vapaa-ajan- ja virkistysvyöhykettä, 
jolla yhdistyvät korkeatasoiset 
puistot ja veneretkeily vyöhyke. 
Luontokohteet, maisema ja 
historiallinen rakennettu kult-
tuuri ympäristö tekevät alueesta 
kiinnostavan. Vesialue on avoimessa 
julkisessa käytössä ja tärkeää 
vesiurheilualuetta. Saariin on 
hyvät yhteydet. Kantakaupungin 
etelärannalla on korkeatasoinen 
ja monipuolinen rantapuistoketju, 
joka huipentuu Hernesaaressa 
toiminnalliseen rantapuistoon. 
Rannat ovat julkisia, helposti 
saavutettavia ja toimivat osana 
elämyksellistä kävely- ja pyöräily-
ympäristöä. Alue on arvokas 
merellinen matkailukohde.
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Pihlajasaaret ovat olleet ajoittain asut-
tuina 1700-luvun lopulta alkaen. 1800-lu-
vun lopulla Läntiselle Pihlajasaarelle ra-
kennettiin puutarhojen ympäröimiä huvi-
loita, joista monet ovat säilyneet. Huvila-
kaudelta on myös runsaasti jäänteitä saa-
ren polkuverkostossa. Saaresta muodos-
tettiin kansanpuisto vuonna 1929. Loppu 
saariryhmästä liitettiin vähitellen kokonai-
suuteen, nykyiseen Pihlajasaaren ulkoilu-
puistoon. Pihlajasaaren uimaranta on ol-
lut suosittu kesänviettopaikka 1930-luvul-
ta lähtien. Saaret ovat olleet myös puo-
lustuskäytössä, osana pääkaupunkiseu-
dun I maailmansodan merilinnoitusket-
jun sisempää vyöhykettä. Saarilla on säi-
lynyt tykkipatteri sekä suuri kallioon lou-
hittu miehistö- ja ammussuoja.

Harmajan saarella on pitkä historia Hel-
singin väylän vartijana, sillä ensimmäinen 
majakka nousi saarelle jo 1700-luvun puo-
livälissä. Nyt laivalla kaupunkiin saapuvia 
tervehtii vuodelta 1883 peräisin oleva ma-
jakka.

Lauttasaaren eteläkärjessä on venä-
läisten rakentamia linnoituslaitteita, jois-
ta vanhimmat ovat Krimin sodan ajalta 
1850-luvulta. Alueesta tuli kansanpuisto 
vuonna 1929. Alueen kesämajatoiminta 
vakiintui nykyiseen muotoonsa 1950-lu-
vulla.

Merkitys ja erityispiirteet

Helsinkipuiston eteläisimmällä osa-alu-
eella korostuvat maisemalliset arvot 
ja merellinen toiminta. Sen teemoi-
hin kuuluu veneily ja muu merellinen 
urheilu, sekä retkeily meriympäristös-
sä. Alue on luonteeltaan rauhallista vir-
kistysympäristöä. Varsinaiset virkistys-
toiminnot ja -palvelut keskittyvät suu-
rimmille yhtenäisille maa-alueille: kan-
takaupungin eteläreunalle ja Pihlajasaa-
rille sekä Lauttasaareen. Lauttasaaren 
eteläkärki on virkistysmerkitykseltään 
paikallisesti ja seudullisesti tärkeä, mut-
ta muusta Helsinkipuiston kokonaisuu-
desta irrallinen. 

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemalli-
sesti arvokas osa-alue on osa merel-
lisen Helsingin kansallismaisemaa 
(Ympäristöministeriö). Merkittäviä ovat 
niin näkymät mereltä kaupunkiin kuin 
vapaasti horisonttiin aukeavat näkymät 
kaupungista. Suuri osa ranta-aluees-
ta ja saarista on Yleiskaava 2002:ssa 
kulttuuri historiallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta 

Harmajan majakkasaari valvoo Helsinkiin tulevaa laivaväylää. 
Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto.
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merkittäväksi määriteltyä aluetta. Mu-
seoviraston valtakunnallisesti arvok-
kaiden rakennettujen kulttuuriympä-
ristöjen listalla (RKY 2009) alueelta on 
mukana Kaivopuisto sekä Harmaja ja 
Itäinen Pihlajasaari (osana pääkaupun-
kiseudun 1. maailmansodan linnoittei-
ta). 

Alue on merkittävä osa Helsingin 
merijulkisivua. Se on risteilymatkus-
tajien ja matkustajalaivalla Helsinkiin 
saapuvien ensimmäinen näkymä kau-
punkiin. Saapumisen mieleenpainu-
vuutta korostaa Helsingin eurooppa-
laisten pääkaupunkien joukossa poik-
keuksellinen sijainti lähes suoraan 
avomeren reunalla. Erityisesti Harma-
jan majakkasaari on arvokas historial-
lisessa asussaan säilynyt merellisen 
Helsingin symboli, maiseman kiinto-
piste ja nähtävyys sisääntuloväylällä.

Luontoarvojen kannalta tärkeimmät 
kohteet ovat luonnonsuojelulain nojal-
la rauhoitetut alueet Matalaharalla ja 
Koirapaaden luodolla sekä kansallises-
ti arvokkaat lintualueet luotojen ja pik-
kusaarten alueella (FINIBA: Helsingin 
edustan luodot). Suuri osa pienistä 
saarista sekä Lauttasaaren eteläkärki 
on luokiteltu linnuston kannalta arvok-
kaiksi alueiksi. Arvokkaita lintualueita 
(I luokka) edustavat Harmaja ja itäinen 
luotoryhmä (Pitkäouri, Abrahaminluo-
to, Räntty ja Taulukari).
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va
nj

ok
i

Näsinoja

Taulukari

Pitkäouri

Abrahaminluoto

Räntty

Viinakupu
Syväkari

Söderholminkupu

Tiirakari

Särkiniemi

Koirapaasi

Mäntykari

Harmaja

Matalahara

Hylkysaari

Leposaari

Varjosaari

Kuusiluoto

Hermannin 
rantapuisto

Arabian
rantapuisto

Annala

Purolahti

Hakalanniemi

Säynäslahti

Ryönälahti

Loppi

Latokartano

Saunalahti

Länsi-
Herttoniemi

Pirun-
kallio

Viikin-
ranta

Vedenpuh-
distamo

Kuninkaan-
kartanon-
saari

Kello-
mäki

Pornaisten-
niemi

Viikinmäki

Savelan-
puisto

Pukinmäen 
rantapuisto

Pukinmäen 
rantapuisto

Oulunkylän 
rantapuisto

Toivolan-
puisto

Pakilan 
siirtola-
puutarha

Klaukkalan-
puisto

Haltialan 
kartano

Niskala
arboretum

Paloheinänmaja

golf

Potmäki Haltialantie

Laamannin-
puisto

Ollilanpuisto

Kapteens-
kanmäki

Tuomarinkylän 
kartano

Kellarimäki

Haltialan 
aarnialue

Vantaanjoen 
törmä

Lysti-
kukkula

Uusipelto

Pakin talo

Viikinjyrkkä

Gardenia
Viikintie

Bockin-
puisto

Oulunkylän 
siirtolapuu-
tarha

Lammassaari

Mustikkamaa

Korkeasaari

Katajanokanluoto

Kruunuvuori
Tervasaari

Vasikkasaari

Kustaanmiekka

Iso Mustasaari

Sirpalesaari

HERNESAARI

Liuskasaari

Pohjoinen 
uunisaari

Harakka

KATAJANOKKA
KRUUNU-
VUORENRANTA

KUNINKAANSAARI

VALLISAARI

EIRA

KRUUNUN-
HAKA

SÖRNÄINEN
KALA-
SATAMA

MERIHAKA

KULOSAARI

KIVINOKKA

HERMANNI

HERTTONIEMI

HERTTONIEMEN-
RANTA

VIIKKI

PUKINMÄKI

PALOHEINÄ

VANTAA

KESKUS-
PUISTO

TORPPARIN-
MÄKI

TAPANIN-
VAINIO

ITÄ-PAKILA

OULUNKYLÄ

KOSKELA

Veräjälaakso

Veräjämäki

Päära
taKehä I

Tu
usu

lanvä
ylä

PIHLAJA-
MÄKI

TOUKOLA

LAUTTASAARI

Tullisaari

Fastholma

Kulosaaren 
kartano

Herttoniemen 
siirtola-
puutarha

Länsi-
Musta

Pikku-
Musta

Lonna

Valkosaari

Kaivo-
puisto

Ryssänsaari

Itäinen
Pihlajasaari

Läntinen 
Pihlajasaari

Särkkä

Luoto

Etelä-
satama

Palosaari

Periaatteet ja toimenpiteet:

Helsinkipuiston merelliseen vesialu-
eeseen liittyvät kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaat piirteet ja maiseman ar-
vot turvataan. Erityistä huomiota kiin-
nitetään avomerinäkymien säilymiseen. 
Näkymien hallitsevimpana piirteenä mai-
semassa säilyy etelässä horisontti ja poh-
joisessa kivikaupungin ja linnoitusketjun 
silhuetti. Alueelle ei suunnitella Herne-
saaren osayleiskaavan lisäksi uusia mai-
semaa merkittävästi muuttavia täyttöjä.

Rannoilla kehitetään ja ylläpidetään 
yhtenäisenä jatkuvien korkeatasois-
ten kävely- ja pyöräilyreittien verkkoa.

Kantakaupungin eteläreunaa käsitel-
lään yhtenäisenä rantapuistoketju-
na Kaivopuistosta Hernesaaren kär-
keen. Asemakaavassa suojeltua Kaivo-
puistoa hoidetaan historiallisesti ja puu-
tarhataiteellisesti arvokkaana puistona. 
Alueen suunnittelussa ja uusien toimin-
tojen sijoittamisessa tarkastellaan vaiku-
tuksia koko puistoketjun kannalta. Kaivo-
puistoa kuluttavia suuria massatapahtu-
mia tulee pyrkiä siirtämään muualle Hel-
sinkipuiston alueelle, esimerkiksi Vanhan-
kaupunginlahden länsirannan puistovyö-
hykkeelle.

Merisatamaa ja sen saaria kehitetään 
voimassa olevan asemakaavan mu-
kaisessa vapaa-ajanvietto-, virkistys- 
ja satamakäytössä siten, että alueen 
kulttuurihistorialliset ja luonnonarvot 
säilyvät. 

Hernesaaren osayleiskaava-alueelle 
suunnitellaan ja toteutetaan korkea-
tasoinen rantapuisto, josta tulee Hel-
sinkipuiston eteläosan toiminnallinen 
ja maisemallinen ydin. Helsinkipuis-
ton eteläisimmän osan tärkein käynnissä 
oleva kaupunkikehittämiskohde on Her-
nesaaren osayleiskaava-alue. Hernesaari 
muodostuu lähes kokonaan täyttömaas-
ta, joka on alusta asti ollut teollisuus- ja 
satamakäytössä. Hernesaaressa toimiva 
telakka siirtyy pois alueelta vuoden 2012 
lopulla, minkä jälkeen se vapautuu raken-
tamiselle. Alueelle on kaavailtu asunto-
ja noin 4600 hengelle ja noin 2000:a työ-
paikkaa. Alueelle laaditaan osayleiskaava, 
jonka tavoitteena on varata tilaa asumi-
sen lisäksi turismiin liittyville palveluille, 
veneilytoiminnalle ja risteilyaluksille. Alu-
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een eteläkärkeen suunnitellaan täyttö-
maalle rakennettavaa helikopterikenttää. 

Hernesaaren suunnittelun tärkeät teemat 
- merellisyys, veneily ja vesivirkistys - täy-
dentävät hyvin Helsinkipuiston sisältöä. 
Alueen suunnittelussa otetaan huomioon 
paikan merkitys suurmaisemassa ja Hel-
sinkipuiston kokonaisuudessa. Osayleis-
kaavaan kuuluvat meritäytöt suunnitel-
laan ja toteutetaan niin, että vaikutukset 
Helsinkipuiston maisemaan jäävät mah-
dollisimman vähäisiksi.

Hernesaaren osayleiskaavaluonnokses-
sa itärannalle on sijoitettu noin 5 ha:n ko-
koinen uusi rantapuisto. Se suunnitellaan 
täydentämään luontevasti kantakaupun-
gin eteläreunan puistoketjua ja jatkamaan 

Helsinkipuiston päärantareittiä. Puisto 
muodostaa Helsinkipuiston maa-alueiden 
päätepisteen. Rantapuisto on kiinnosta-
va paitsi Hernesaaren asukkaiden, myös 
Helsinkipuiston ja koko kaupungin kan-
nalta, sillä se on Helsinginniemen ainoa 
kohta, joka liittyy suoraan avomerimaise-
maan. Jo nyt ihmiset saapuvat alueelle 
kokemaan tyyniä ja myrskyäviä merielä-
myksiä. Hernesaaren rantapuiston suun-
nittelussa kiinnitetään erityistä huomio-
ta näkymiin puistosta avomerelle, ranta-
reitin jatkuvuuteen sekä rantaviivan saa-
vutettavuuteen ja sen monimuotoiseen 
käsittelyyn. Rantarakenteet toteutetaan 
voimakasta aaltoilua kestäviksi. Puistoon 
voidaan sijoittaa monipuolisia merellisiä 
virkistyspalveluita, kuten rantakahviloita 
ja meriuimala. 

Pihlajasaaria hoidetaan ja kehitetään 
kulttuurihistoriallisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittävänä vir-
kistysalueena ja matkailukohteena, 
niin että niiden luonne säilyy. Pihlaja-
saaret ovat yksi Helsinkipuiston eteläisim-
män osan helposti saavutettavista saaris-
ta. Ne tulisi liittää nopealla ja sujuvalla ve-
siliikenneyhteydellä myös Hernesaaren 
kärkeen ja joukkoliikenneyhteyksiin ja si-
tä kautta Helsinkipuiston rantareitteihin. 
Länsisataman kaupunginosan rakenta-
misen myötä viereisten Pihlajasaarten-
kin kesäinen käyttöpaine lisääntyy. Pihla-
jasaarten jatkosuunnittelussa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota luonnon kulumi-
sen ehkäisemiseen ja ihmisten kulun oh-
jaamiseen. Saarten arvokkaan ympäris-
tön säilyminen voidaan varmistaa tulevai-

Helsinkipuiston eteläisin virkistysympäristö on luonteeltaan hyvin merellistä. Kuvat: Jouni Heinänen. 

Hernesaareen on suunniteltu merellistä rantapuistoa, joka jatkaisi kantakaupungin etelärannan puistoketjua osana Helsinkipuistoa. Kuva: Tietoa Oy.
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suudessa laatimalla alueelle suojeluase-
makaava. 

Lauttasaaren eteläkärjen puistoaluei-
ta hoidetaan nykyisessä käytössä niin, 
että ympäristön arvot säilyvät. Särki-
niemen-Veijarivuoren alue on erillään 
muun Helsinkipuiston maa-alueista. Voi-
massa olevan asemakaavan mukainen 
käyttötapa turvaa alueen arvojen säily-
misen ja täydentää Helsinkipuiston koko-
naisuutta. Alueen rantaviiva tulee säilyt-
tää luonnonmukaisena. Krimin sodan ai-
kaiset linnoitusrakenteet on suojeltu mui-
naismuistolain nojalla. Tulevaisuudessa 
mahdollisesti kehitettävien poikittaisten 
julkisten venereittien välityksellä alue voi-
taisiin liittää nykyistä tiiviimmin kantakau-

punkiin, Länsisataman kaupunginosaan ja 
Helsinkipuiston ydinalueeseen. 

Saaristo ja karit ovat Helsinkipuiston 
kokonaisuudessa omatoimisen ve-
sivirkistyksen ja merellisen luonnon 
avainalue. Alue edustaa Helsingin edus-
tan saariston kauneimpia näkymiä. Mai-
semallisesti vaikuttavaa, jopa eksoottis-
ta, aivan keskustan tuntumassa sijaitse-
vaa aluetta tulisi pyrkiä hyödyntämään ny-
kyistä paremmin matkailukohteena, esi-
merkiksi risteilyalusten reittinä. Mäntyka-
rille veneillään ja sillä voi yöpyä venema-
joituksen ohella telttaillen. Helsinkipuis-
ton alueen saaret ja karit ovat niin pieni-
kokoisia, että ne eivät juuri tarjoa mahdol-
lisuuksia kehittää uutta palvelutarjontaa 

tai järjestää vesiliikenneyhteyksiä. Sen si-
jaan Helsinkipuiston ulkopuolella palvelu-
jen kehittämistä voidaan selvittää esimer-
kiksi Tammakarilla.

Harmajan ja Matalaharan luonto- ja 
kulttuuriarvot säilyvät niiden nykyi-
sessä, Yleiskaava 2002:n mukaisessa 
käytössä. Harmaja toimii luotsausliikelai-
toksen käytössä meriliikenteen tukikoh-
tana. Pitkällä aikavälillä tulisi pyrkiä hyö-
dyntämään Harmajan potentiaalia merel-
lisen Helsinkipuiston matkailukohteena. 
Harmaja voisi toimia ohjattujen risteilyret-
kien kohteena Hangon Russarön linnake- 
ja majakkasaaren tapaan. 

Pihlajasaari on perinteinen virkistys- ja huvi-
lasaari. Kuva: Jouni Heinänen.

Kaivopuiston valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Jouni Heinänen.

Lauttasaaren eteläkärjessä on yksi Helsingin 
kansanpuistoista. Kuva: Saija Vihervuori.

Kantakaupungin eteläreunaa käsitellään yhtenäisenä rantapuistoketjuna Kaivopuistosta Hernesaaren kärkeen. Kuva: Jouni Heinänen.
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2.4 Yleissuunnitelman 
toteuttaminen

Suosituksia jatkotyön pohjaksi
Yleissuunnitelman tavoitteita ja peri-
aatteita noudatetaan Helsinkipuiston 
toteutussuunnittelussa ja hoidossa. 
Helsinkipuiston kehittäminen jatkuu use-
alla suunnittelutasolla samanaikaisesti. 
Yleissuunnitelman periaatteet toimivat 
pohjana puiston alueen asemakaavojen, 
aluesuunnitelmien ja yksittäisiä kohteita 
koskevien suunnitelmien laatimisessa. 
Myös Helsinkipuiston tarkastelualueella 
tehtävissä suunnitelmissa otetaan huo-
mioon toimenpiteiden ja ratkaisujen vai-
kutus Helsinkipuiston kokonaisuuteen.

Helsinkipuiston tarkastelualu-
een maan  käyttöä seurataan. 
Jos eteläisimpien osa-
alueiden  tarkastelu-
alueen saaret,  Kunin-
kaansaari ja Vallisaari 
vapautuvat yleiseen 
virkistyskäyttöön,  
selvitetään niiden 
liittämistä Helsinki-
puiston kokonaisuu-
teen. 

Helsinkipuiston asema-
kaavojen ajanmukaisuus sel-
vitetään. Laaditaan puut tu vil le ja uu-
distamista vaativille ase ma kaavoille 
aikataulu. 

Seuraavien Helsingin yleiskaavojen 
laatimisen yhteydessä tarkastellaan 
uudelleen Helsinkipuiston rajausta.
 
Yleissuunnitelman toteuttamista seura-
taan ja suunnitelmaa tarkistetaan jatkos-
sa tarpeen mukaan. Kaupunkisuunnittelu-
virasto perustaa Helsinkipuiston seuran-
taryhmän, johon kutsutaan edustus ai-
nakin Suomenlinnan hoitokunnasta, kau-
pungin rakennusvirastosta, liikuntaviras-
tosta, kaupunginmuseosta, kiinteistövi-
rastosta, matkailu- ja kongressitoimistos-
ta sekä ympäristökeskuksesta. Ryhmä 
kommentoi jatkossa merkittäviä Helsin-
kipuiston alueeseen liittyviä tai vaikutta-
via hankkeita, toimii yhteistyöelimenä ja 
seuraa puiston periaatteiden toteutumis-
ta. Ryhmä laatii jatkotoimenpiteiden poh-
jaksi Helsinkipuiston toteutusohjelman. 

Markkinointi ja tiedottaminen
Helsinkipuistoa on mahdollista hyödyntää 
vahvana positiivisena Helsingin imago- ja 
vetovoimavoimatekijänä. Helsinkipuiston 
brändiä voidaan korostaa ja sitä pidetään 
mukana alueeseen kuuluvia kohteita kä-
siteltäessä niin kaupungin sisäisessä kuin 
ulkoisessakin tiedottamisessa. Helsinki-
puisto tarjoaa lisäksi runsaasti mahdolli-
suuksia teemallisten reittien luomiseen, 
tuotteistamiseen ja markkinointiin.

Puistolle on tavoitteena laatia viestintä-
suunnitelma, jossa määritellään miten 
puistoa voidaan eri yhteyksissä ja eri hal-

lintokuntien toiminnassa tuoda 
esiin. Puistosta, sen reiteistä 

ja kohteista on tavoitteena 
laatia kartta- ja esitema-
teriaalia sekä tuottaa 
puistoa ja sen kohtei-
ta esittelevä helppo-
käyttöinen ja maasto-
kelpoinen kartta Kes-
kuspuiston tapaan. 

Puistolle on tavoitteena 
suunnitella graafinen il-

me ja tunnus, joita käytetään 
kaikessa eri hallintokuntien ma-

teriaalissa. Helsinkipuistolle tulisi myös 
laatia uudet eri toimijoiden yhteiset verk-
kosivut, jonne kerätään tietoa kohteista, 
yleissuunnitelman toteutuksesta ja ajan-
kohtaisista hankkeista. 

Helsinkipuistobrän-
diä hyödynne-
tään merelli-
sen Helsin-
gin ja vesi-
liikenteen 
markki-
noinnis-
sa. 

SV   

JH
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Aukeaman kuvat: Jouni Heinänen (JH), Saija Vihervuori (SV).
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Liite 1. Helsinkipuiston yleissuunnitelma, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 7.2.2012

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsinkipuiston 
yleissuunnitelmaraportin ja hyväksyä seuraavat Helsinkipuiston yleis-
suunnitelman periaatteet tulevien asemakaavojen sekä alueen muun 
jatkosuunnittelun ja toteutuksen lähtökohdaksi:

1.  Helsinkipuiston alue säilytetään elinvoimaisena ja yhte-
näisenä. Puiston sitovaa aluerajausta tarkennetaan tarvittaessa 
seuraavien yleiskaavojen laatimisen yhteydessä.

2. Helsinkipuistoa kehitetään monipuolisena virkistys-
aluekokonaisuutena, jonka keskeisiä teemoja ovat merellisyys, 
historia, luonto, kaupunkikeskeisyys ja toiminnallisuus. Helsinki-
puiston alueelle sijoitettava kaupunkirakenne ja teknisen huollon 
rakenteet sopeutetaan puiston virkistyskäyttöön, tärkeisiin luon-
nonarvoihin, maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

3. Helsinkipuiston ulkoilu- ja pyöräilyreittien kattavuus ja 
sujuvuus turvataan. Erityisen tärkeitä puiston kokonaisuuden kan-
nalta ovat pohjois-etelä -suuntaiset rantoja seuraavat reitit Van-
taanjoella sekä Vanhankaupunginselkää kiertävä reitti. Pääasiassa 
olemassa olevista osuuksista koostuvien Helsinkipuiston runko-
reittien omia luonteita vahvistetaan. 

4. Tavoitteena on, että Helsinkipuiston alueella sijaitsevat 
kaupungin omistamat rakennukset ovat yleisölle avoimessa käy-
tössä ja tukevat Helsinkipuiston virkistyspalveluja.

5. Helsinkipuiston alueen opastuksessa ja valaistuksessa 
tavoitellaan osa-alueiden tasolla yhtenäistä vaikutelmaa. Tärkeille 
sisääntulopaikoille suunnitellaan opastuspisteet.

Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Helsinkipuiston osa-
alueittaiset kehittämisperiaatteet:

A – Haltialan metsä ja pellot, Tuomarinkylän kartano
Kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan merkittävä kulttuurimaisema 
säilyy avoimena ja ehjien metsänreunojen ympäröimänä. Peltoja hoide-
taan viljelykäytössä, maisemapeltoina tai muussa käytössä siten, että 
valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen arvot säilyvät. Pohjois-
ten pelto- ja metsäalueiden poikki ei rakenneta uusia maanpäällisiä lii-
kenneväyliä.

Aluetta suunnitellaan ja käsitellään yhteydessä Keskuspuistoon, johon 
Helsinkipuisto liittyy saumattomasti.

Haltialan peltojen virkistysmahdollisuuksia kehitetään. Uusia toiminto-
ja voidaan varovaisuutta noudattaen sijoittaa metsäsaarekkeisiin ja pel-
toaukean läpäisevän Haltialantien varteen. Haltialan tilakeskuksen koti-
eläintoiminta elävöittää aluetta. Niskalan arboretum on arvokas nähtä-
vyys, kasvillisuuskohde, osa virkistysympäristöä ja opetuskohde. 

Tavoitteena on, että Vantaanjoen vartta ja Helsinkipuiston reittejä alu-
eella suunnitellaan jatkossa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Tuomarinkylän kartanon historiallisesti arvokkaan kartano- ja viljelymai-
semakokonaisuuden arvoja vahvistetaan kehittämällä kartanomuseon 
toimintoja ja kunnostamalla puistoa sekä säilyttämällä pellot viljelykäy-
tössä. Ratsastuskeskuksen ja vinttikoirakeskuksen laajennukset tarjoa-
vat palveluja ulkoilijoille.

B – Vantaanjoen kapea osuus
Täydennetään reittiverkosto kattavaksi rantaviivaa painottaen. Siltojen ja 
alikulkujen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan.

Vantaanjoen itä- ja länsirantojen omia luonteita vahvistetaan. Länsiran-
taa kehitetään rauhallisena virkistysmaisemana, itärantaa aktiivisten 
rantapuistojen ketjuna. 

Siirtolapuutarhakulttuuri säilyy tärkeänä osana tulevaisuuden Helsinki-
puiston sisältöä. Siirtolapuutarhojen yleisölle avointa virkistyskäyttöä 
pyritään edistämään.

Rantaviivan ja vedenpinnan saavutettavuutta parannetaan. 

C – Vanhankaupunginkoski
Aluetta kehitetään Helsinkipuiston solmukohtana, jossa tärkeät virkis-
tysreitit kohtaavat. Riittävät pysäköintialueet sekä pyöräily- ja kävelyreit-
tien jatkuvuus alueella ja sen ulkopuolelle turvataan. Alueen vetovoima-
tekijäksi ja ulkotiloja yhdistäväksi teemaksi toteutetaan kaupunkihistori-
allinen puisto ja vuosisatapolku. Alueen opastaminen suunnitellaan yh-
tenäisenä kokonaisuutena, joka liittyy muun Helsinkipuiston opastei-
siin. Ulkotilojen historiallista kokonaisuutta täydentävät alueen museot. 

D – Vanhankaupunginselkä
Vanhankaupunginselän kierrosta vahvistetaan yhtenäisenä hahmottu-
vaksi virkistysreitiksi, jonka varrelle sijoitetaan pysähdyspaikkoja ja pal-
veluita. 

Fastholman aluetta kehitetään puistomaisena ja toiminnallisena.

Vanhankaupunginlahden länsirannalle rakennetaan korkeatasoinen ran-
tapuistoketju. Pohjoisosan Toukolan-Arabianrannan puiston jatkoksi 
suunnitellaan Hermannin rantapuisto, josta tulee laaja, toiminnallinen, 
avoin, merellinen, kaupunkimainen ja helposti saavutettava.

Kivinokan selvitysalueen maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon 
Helsinkipuiston kokonaisuus ja turvataan reittien jatkuminen alueella. 
Helsinkipuiston rajautuminen Kivinokan alueella ratkaistaan Kivinokan 
osayleiskaavassa.

E – Kruunuvuorenselkä
Vesiliikenteen toimintaedellytyksiä Kruunuvuorenselällä edistetään niin, 
että mahdollistetaan julkisen, kiertävän vesiliikennereitin kehittyminen 
alueen ja Helsinkipuiston tärkeäksi vetovoimatekijäksi.
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Korkeasaaren, Hylkysaaren ja Mustikkamaan ja niiden lähiympäristön 
muodostamaa aluetta kehitetään yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka 
arvokkaat kulttuurihistorialliset piirteet ja virkistysmerkitys säilytetään. 
Korkeasaarta kehitetään matkailukohteena, joka liitetään nykyistä pa-
remmin ympäristöönsä ja Helsinkipuiston kokonaisuuteen. Hylkysaa-
ren saavutettavuutta ja avoimuutta parannetaan yhteydessä Korkeasaa-
reen. Mustikkamaata kehitetään toiminnallisena ja puistomaisena vir-
kistysympäristönä sen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä 
luonne kansanpuistosaarena säilyttäen. 

Suomenlinnan kulttuurihistorialliset, luonto- ja maisema-arvot suojel-
laan alueelle valmisteltavassa asemakaavassa.

F – Eteläiset rannat ja saaristo
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat piirteet ja maiseman arvot turvataan. 
Erityistä huomiota kiinnitetään avomerelle aukeavien näkymien säily-
miseen. Alue on luonteeltaan meriluonnon ja omatoimisen vesivirkis-
tyksen aluetta.

Kantakaupungin eteläreunaa käsitellään yhtenäisenä rantapuistoket-
juna. Hernesaaren osayleiskaava-alueelle suunnitellaan ja toteutetaan 
korkeatasoinen rantapuisto, josta tulee Helsinkipuiston eteläosan toi-
minnallinen ja maisemallinen ydin. Helsinkipuiston rajaus Hernesaares-
sa ratkaistaan Hernesaaren osayleiskaavassa.
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Liite 2. Kansallinen kaupunkipuisto ja sen kriteerit

Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki (68 §) 
mahdollistaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisen. Lain mukaan 
kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa kaupunkimaiseen ympä-
ristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, 
historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten-, 
sosiaalisten-, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämi-
seksi ja hoitamiseksi. Kansallisen kaupunkipuisto voidaan perustaa kun-
nan hakemuksesta tai jos kunta sitä lausunnossaan puoltaa. Puiston 
perustamisesta päättää asianomainen ministeriö. Perustamispäätöksen 
jälkeen kunta laatii alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman yhdessä alu-
eellisen ympäristökeskuksen kanssa. 

Kansallisen kaupunkipuiston käsite on kielenkäytössä vasta vakiintu-
massa. Se saattaa sekaantua kansallispuiston tai yksittäisten rakennet-
tujen kaupunkipuistojen kanssa. Kansallisella kaupunkipuistolla tarkoite-
taan kuitenkin erityisen monipuolista kokonaisuutta, jonka on täytettävä 
neljä laissa asetettua kriteeriä:

Sisällön kriteeri
Kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää kaupunkiluonnon monimuo-
toisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen 
historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden ymmärtämisen kannal-
ta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puistoarkkiteh-
tonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.

Laajuuden ja eheyden kriteeri
Kansallisen kaupunkipuiston tulee olla puisto- ja viherympäristönä riittä-
vän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, että sitä 
pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta toiseen. 

Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri
Ekologisessa mielessä on tärkeää, että alueelle muodostuu lajiston siir-
tymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä ja et-
tä se on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulko-
puolisiin luonnonalueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun.

Kaupunkikeskeisyyden kriteeri
Kansallinen kaupunkipuisto on osa kaupunkirakennetta. Olennaista on, 
että se alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyy-
destä.

Liite 3. Helsinkipuiston suunnittelutavoitteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 17.8.2006 merkinnyt tiedoksi Helsin-
kipuiston suunnittelutavoitteet. 

Identiteetti
Helsinkipuiston tavoitteena on ilmentää ja vahvistaa kaupungin identi-
teettiä ja tuoda merkittävää lisäarvoa kaupungin kehitykseen. Se tulee 
vahvistamaan kaupungin vetovoimaa asuin- ja työpaikka-alueena sekä 
matkailukohteena. 

Kaupunkirakenteellinen kokonaisuus
Helsinkipuisto jäsentää ja yhdistää keskeistä kehittyvää kaupunkialuet-
ta. Puistolla vahvistetaan ja tuetaan viereisten uusien asuinaluekokonai-
suuksien, kuten Arabianrannan, Kalasataman, Viikin ekoalueen, Kruunu-
vuorenrannan ja Länsisataman, erityisluonnetta ja palveluja.

Maisema
Helsinkipuiston maisemat vaihtelevat dramaattisesti kuljettaessa poh-
joisesta etelään Haltialan metsistä ja maisemapelloilta jokivarren avo-
kalliometsiin ja sieltä urbaanien rantamaisemien kautta avomeren kalli-
oluodoille. Puiston suunnittelussa vaalitaan erityisesti Helsingille tyypil-
lisiä maisemapiirteitä ja kehitetään uusia maisemallisia arvoja. 

Helsinkipuistoa kehitetään kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä 
maisemakokonaisuutena.

Kulttuurihistoria
Helsinkipuistossa korostuvat kulttuurihistorialliset arvot ja kaupungin 
historian ja kulttuurin kerroksellisuus näkyy hyvin puistossa. Sieltä löy-
tyvät mm. Helsingin perustamisen paikka 1550-luvulta, Suomenlinnan 
maailmanperintökohde 1700-luvulta sekä 1800-luvulla alkanut teollisuu-
den aikakausi kansanpuistoineen. Helsinkipuistosta löytyy useita kar-
tanoita pihapiireineen ja puistoineen sekä lukuisia muita historiallisia 
puisto-, pelto- ja niittyalueita.

Tavoitteena on suojella Helsinkipuiston kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vät kohteet ja korostaa niiden erikoisluonnetta sekä kehittää niiden toi-
mintoja.

Luonto
Luontoarvot ovat oleellinen osa Helsinkipuiston identiteettiä. Viikin - 
Vanhankaupunginlahden linnustonsuojelualue on Natura-kohde. Halti-
alan metsät, pellot ja luonnonsuojelualueet yhdessä puiston joki- ja me-
riluonnon kanssa muodostavat seudullisesti tärkeän ekologisen koko-
naisuuden. 

Tavoitteena on suojella, hoitaa ja paikoin ennallistaa puiston monimuo-
toista kaupunkiluontoa sekä vahvistaa kaupunkilaisten luontosuhdetta.

Virkistys
Puiston virkistyskäyttöä voimistetaan sen maisemallisten ja historiallis-
ten erityispiirteiden pohjalta. 

Kaupunkirakenteen tiivistyminen on eräs olennainen lähtökohta virkis-
tystarjonnan aktiivisessa kehittämisessä.
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Puiston virkistyspalveluja monipuolistetaan palvelemaan kaikkia käyttä-
järyhmiä.

Tavoitettavuus 
Puiston tulee olla ympärivuotisesti mahdollisimman hyvin käytettävissä 
sekä lähivirkistykseen että matkailuun. 

Puisto on helposti saavutettavissa lähialueilta ja kauempaa kevyen lii-
kenteen reittejä pitkin. Tavoitteena ovat yhtenäiset pääulkoilureitit mo-
lemmin puolin Vantaanjokea, tarvittavat sillat, kattava latuverkosto sekä 
merellisille rannoille yhtenäisenä jatkuvat ulkoilureitit.

Puistoon tulee olla hyvät julkiset liikenneyhteydet. Keskeisten palvelui-
den välittömään läheisyyteen pyritään julkisten liikenneyhteyksien ohel-
la varaamaan puiston luonteeseen soveltuvat paikoitusalueet.

Helsinkipuiston saariston matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittäminen 
edellyttää vesiliikenteen järjestämistä.

Matkailu
Puistoon suunnitellaan nykyisten matkailupalvelujen lisäksi uusia veto-
voimaisia matkailupalveluja, joiden lähtökohtana ovat sekä kotimaisten 
että ulkomaalaisten matkailijoiden tarpeet.

Viestintä ja markkinointi
Helsinkipuistolle tehdään viestintä- ja markkinointisuunnitelma yhteis-
työssä matkailun ja virkistystoiminnan kehityksestä vastaavien kaupun-
gin hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Intressien yhteensovittaminen
Kulttuurihistorian, luonnon, virkistyskäytön sekä matkailun intressit pyri-
tään sovittamaan suunnitelmallisesti yhteen.

Palvelujen suunnittelulla ja eri intressiryhmien yhteistyöllä haetaan sy-
nergiaetuja ja tehokkuutta. 

Jatkosuunnittelu
Yleissuunnitelma
Ideoidaan Helsinkipuiston sisältö ja laaditaan yleissuunnitelma eli Hel-
sinkipuisto-visio.

Yleissuunnitelmaan sisältyy osa-alueittaisia ja sektorikohtaisia tarkaste-
luja (matkailu, virkistystoiminnat, kulttuurihistoria, luonto, liikenne). 
 
Työssä painotetaan Helsingin imagotekijöitä ja siihen sisällytetään kan-
sainvälisiä vertailuja.

Kaavoitusohjelma
Puiston ja sen toimintojen liittyminen lähialueiden maankäyttöön sel-
vitetään. Käynnissä olevat kaavoitushankkeet otetaan lähtökohdaksi ja 
tuodaan niihin yhteistyössä Helsinkipuiston näkökulma.

Helsinkipuiston kaavoitusohjelmassa määritellään alueet, joille on tar-
peen laatia asemakaava tai asemakaavan muutos.

Yhteistyö ja vuorovaikutus
Helsinkipuiston ideoimiseksi ja sen suunnittelutavoitteiden täydentämi-
seksi ja täsmentämiseksi tehdään yhteistyötä kaupungin hallintokunti-

en ja muiden sidosryhmien sekä puiston käyttäjien ja asukkaiden kans-
sa. 

Helsinkipuistoa koskevat hankkeet kartoitetaan sekä ideoidaan ja käyn-
nistetään uusia hankkeita. 

Maankäytön ja toteutussuunnittelun yhteistyötä kehitetään Helsinki-
puiston luonteeseen sopivasti.  
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Liitekartat

Sivujen 90-95 liitekarttoja on käytetty 
yleissuunnitelmatyössä lähtöaineistona. 
Kartat ovat muokattuja otteita maisema-
arkkitehti Sirpa Törrösen diplomityöstä 
Helsingin maisema-analyysi (2010) ja 
ne vastaavat pääsääntöisesti tilannetta 
keväällä 2010. 

Maastonmuodot
Maaperä
Vesisuhteet
Maiseman avoimuus
Yleiskaavoitetut viheralueet
Toiminnot ja reitit

Liitekartat sivuilla 90-95

Kasvillisuus
Linnut

Liitekartat sivuilla 96-99
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HELSINKIPUISTO
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HELSINKIPUISTO
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HELSINKIPUISTO
Maiseman avoimuus

 Helsinkipuiston sijainti
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HELSINKIPUISTO
Toiminnot ja reitit
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Arvokkaat kasvillisuuskohteet 
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, luontotietojärjestelmä. 
tilanne 9/2011

I Hyvin arvokas

II Huomattavan arvokas

III Kohtalaisen arvokas           

Rauhoitetut kohteet

NATURA 2000- verkoston alue

Luonnonsuojelualue (suojeluperusteena kasvillisuus)

Luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi

Luonnonmuistomerkki 

Helsinkipuistona kehitettävä alue, Yleiskaava 2002

LT 41

HELSINKIPUISTO  Kasvillisuus
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Kasvillisuuskohteet:
Arvokkaat kasvillisuus- tai kasvistokohteet
1. Vantaanjoen ahde
2. Haltialan aarnialue
3. Haltialan pohjoinen lehto
4. Haltiavuoren-Paloheinän lehto- ja korpilaaksojakso
5. Mombergintien lounaispuolen lehto- ja korpialue
6. Niskalan arboretum
7. Kellarimäen kedot
8. Tulvalammikko
9. Ruutinkosken lehto
10. Tuomarinkylän kartanoalue
11. Pihlajiston rinnelehto
12. Viikinmäen rinteen aluslehto
13. Pirunkallion lehdot
14. Pikkukosken rinnelehto
15. Jokiniementien korpipainanne
16. Viikin lehto
17. Purolahden perukka ja Bäcksin torpan rinneniitty, metsäsaarekkeen kulma
18. Kivinokan tervaleppäkorpi, lehto ja neva
19. Mustikkamaan itäkärki ja länsipää
20. Korkeasaaren kaakkoisranta
21. Särkiniemen ja Veijarivuoren rannat
22. Vasikkasaaren länsiosa
23. Harakan keto ja niitty; Harakan taidetalon eteläpuoleinen valli ja Harakan merenrantaniitty
24. Särkän eteläpää
25. Länsi-Musta, Ison Mustasaaren eteläpää ja Kustaanmiekan keskiosa
26. Sisähattu, Särkiniemen ja Veijarivuoren rannat
27. Läntinen Pihlajasaaren lehto
28. Pitkäouri
29. Abrahaminluodon eteläranta
30. Tiirakari
31. Mäntykari
32. Kruununvuorenlampi
33. Kaivopuiston kalliotuhkapensas

Luonnonmuistomerkit ja yksittäiset kasvit
34. Kynäjalava
35. Käärmekuusi
36. Tammi
37. Kalliorotko
38. Rapakivensiirtolohkare ja migmatiittipaljastuma
39. Puumainen tyrni

Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit
40. Veijarivuoren ja Särkiniemen merenrantaniityt
41. Läntisen Pihlajasaaren merenrantaniitty
42. Pitkäourin merenrantaniitty
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HELSINKIPUISTO  Linnut Arvokkaat lintukohteet 
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, luontotietojärjestelmä. 
tilanne 9/2011

I Arvokas

II Tärkeä

III Paikallisesti arvokas      

Kansainvälisesti merkittävä lintualue IBA

Kansallisesti merkittävä lintualue FINIBA (osa)

Rauhoitetut kohteet

NATURA 2000 -verkoston alue

Luonnonsuojelualue: suojeluperusteena kasvillisuus

Luonnonsuojelualue: suojeluperusteena linnusto

Helsinkipuistona kehitettävä alue, Yleiskaava 2002
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Arvokkaat lintukohteet
1. Haltialan aarnialue
2. Haltiavuoren metsäalue
3. Paloheinän niityt
4. Oulunkylän rantapuisto
5. Oulunkylän siirtolapuutarhan eteläniitty
6. Pirunkallion metsä
7. Koskelan metsä
8. Vanhan puhdistamon itäkoivikko, lehto ja laskuoja
9.  Annalan puistikko
10. Pornaistenniemi
11. Vanhankaupunginlahden pikkusaari (Ruohokari)
12. Lammassaaren laidunniitty
13. Lammassaari
14. Vanhankaupunginlahden pääruovikko
15. Kuusiluoto
16. Arabianranta
17. Vanhankaupunginlahden rantaa ja joutomaata
18. Kyläsaarenranta
19. Mustikkamaan puistometsä ja eteläinen rantalehto
20. Mustikkamaan telakan lehto 
21. Palosaari
22. Korkeasaarenluoto
23. Valkosaari, Ryssänsaari ja Pikkuluoto
24. Kaivopuisto
25. Puolimatkansaari, Pormestarinhepo, Pormestarinluodot 
ja Limppu
26. Harakka
27. Harakan eteläkärki ja Vanha-Räntty
28. Särkiniemen ja Veijarivuoren puistot
29. Ulko-Hattu
30. Ruutinkoski
31. Haltialan tila
32. Niskalan pellot
33. Vantaanjokivarsi - Laamannintie
34. Niskalan arboretum
35. Niskalan luoteiskulman metsä
36. Tapaninvainion uimalaitoksen ranta
37. Tuomarinkylän pellot
38. Tuomarinkartano
39. Lystikukkulan metsä ja Tuomarinkartanon koulun metsä
40. Keravanjoen varsi
41. Närepuisto
42. Pukinmäen rantapuisto
43. Savelan niitty
44. Vanhan tornin rantalepikko
45. Vanhan tornin niityt
46. Viikin arboretum
47. Etu-Viikin länsipellot

48. Viikin koetila
49. Etu-Viikin itäpellot
50. Etu-Viikin tulvaniitty
51. Etu-Viikin Itämetsä
52. Herttoniemen länsimetsän lehto ja Herttoniemen län-
sipelto
53. Mölylän metsä
54. Purolahden ruovikko
55. Ryönälahden lepikko
56. Loppi
57. Fastholma
58. Saunalahden-Fastholman ruovikko
59. Saunalahden itärannan metsä
60. Kivinokan vanhan metsän alue
61. Kivinokan ulkoilupuisto
62. Kulosaaren kartano
63. Naurissalmen itäranta
64. Halloinholma - Pyyluoto
65. Tullisaari
66. Varjosaari
67. Norppa ja Kuutti
68. Emäntä ja Nimismies
69. Katajanokanpuisto
70. Vasikkasaaren pohjoiskärki
71. Lonna
72. Länsi-Mustan länsiranta ja eteläkärki
73. Iso-Mustasaaren etelävallit 
74. Susisaaren pienvenetelakka ja lounaisranta
75. Kustaanmiekka
76. Lasimestarinletto
77. Itäinen Pihlajasaari
78. Pihlajakari - Pihlajaletto
79. Taulukari
80. Pitkäouri
81. Abrahaminluoto
82. Räntty
83. Tiirakari
84. Koirapaasi
85. Söderholminkupu
86. Matalahara
87. Harmaja
88. Tullisaaren niitty
89. Henrik Borgströmin puisto
90. Kruunuvuorenranta
91. Kruunuvuorenlampi
92. Pitkäkosken ja Ruutinkosken väli
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Tiivistelmä
Helsinkipuisto on rajattu yleispiirteisesti Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, jossa se on 
keskeisin Helsingin laajoista virkistyskokonaisuuksista eli vihersormista. Helsinkipuisto 
on kaupunkikeskeinen, mereen ja Vantaanjokeen tukeutuva kokonaisuus. Sen alueella 
on nähtävissä edustava kokoelma monenlaisia luontotyyppejä ja kulttuuriperintöä 
kaupungin historian eri vaiheista, mistä puistokokonaisuus onkin saanut nimensä.  
Helsinkipuistolle on laadittu alueen arvoja ja ominaispiirteitä korostava yleissuunnitelma. 
”Puistolla” on Helsinkipuiston yhteydessä laaja merkitys: se sisältää viheralueiden 
lisäksi laajoja vesialueita sekä rakennettua kulttuuriympäristöä. Aktiivisesti kaupungin 
mukana kehittyvän kokonaisuuden keskeisiä vahvuuksia ja teemoja ovat merellisyys, 
luonto, kaupunkikeskeisyys ja rikas kulttuurihistoriallinen perintö. 

Yleissuunnitelma sijoittuu tarkastelutasoltaan yleiskaava- ja asemakaavatasojen 
väliin. Suunnitelma tarkentaa Helsingin Yleiskaava 2002:een merkityn Helsinkipuiston 
sisältöä ja toimii osaltaan lähtökohtana käynnistyvälle uudelle yleiskaavakierrokselle. 
Helsinkipuiston kehittämisperiaatteet ovat jatkossa lähtökohtana alueen asemakaavoja 
laadittaessa ja muutettaessa ja muussa tarkemmassa suunnittelussa. Ne myös 
turvaavat puistokokonaisuuden arvojen säilymisen.
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