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TIIVISTELMÄ

Viheraluesuunnitelma käsittää osia Sörnäisten, Kallion, Alppiharjun, Vallilan ja 

Hermannin kaupunginosista. Suunnittelualue rajautuu etelässä Siltavuoren-

salmen ja Eläintarhanlahden rantaviivaan, lännessä rautatiehen, pohjoisessa 

Viipurinkatuun, Porvoonkatuun, Sturenkatuun ja Hämeentiehen sekä idässä 

Hermannin ja Sörnäisten rantateihin. Suunnitelmassa tarkastellaan puistoja 

ja muita yleisiä viheralueita. Numeroituja viheralueita suunnitelmassa on 66 

kappaletta, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 55,4 hehtaaria. Ra-

kennettuja puistoja on noin 41, maisemaniittyjä noin 3 ja lähimetsiä noin 11 

hehtaaria. Viheralueita asukasta kohden on noin 14 m2.

Suunnittelumenetelmä ja tiedottaminen

Katu- ja puisto-osaston asiantuntijat ovat laatineet suunnitelman vuorovaikut-

teisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Hallintokunnat ovat saaneet 

tietoa valmisteilla olevasta työstä, ja osapuolia on kuultu suunnittelun aikana.

Suunnitelman laadintaa varten tehtiin asukaskysely, tilattiin erillinen historial-

linen ja kaupunkikuvallinen selvitys sekä kartoitettiin alueen arvokas puisto-

kasvillisuus.

Työn aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäisessä tilaisuudessa 

esiteltiin asukaskyselyn sekä historiallisen ja kaupunkikuvallisen selvityksen 

tuloksia. Toisessa tilaisuudessa keväällä 2007 esiteltiin suunnitelmaluonnos-

ta. Tilaisuuksista ilmoitettiin paikallislehdessä, rakennusviraston verkkosivuilla 

sekä kutsuilla asukasjärjestöille ja hallintokuntien edustajille. Suunnitelma-

luonnos oli myös nähtävänä kaksi viikkoa Kallion ja Arabianrannan kirjastois-

sa sekä rakennusviraston verkkosivuilla.

Katu- ja puisto-osaston johtoryhmä hyväksyi suunnitelman linjaukset, pai-

notukset ja kustannusarvion 21.5.2007. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 

suunnitelman 29.11.2007 ohjeellisena noudatettavaksi.
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Tavoitteet

Työssä määriteltiin suunnittelualueen viheralueiden kehittämisen, rakenta-

misen ja ylläpidon tarpeet ja tavoitteet seuraavalle kymmenvuotiskaudel-

le. Päämääränä on lisätä viheralueiden viihtyisyyttä sekä toiminnallisesti että 

kaupunkikuvallisesti. Viheralueiden merkittäviä historiallisia arvoja pyritään 

säilyttämään ja alueen omaleimaisia piirteitä pyritään korostamaan.

Suunnittelutyössä kartoitettiin viheralueiden toimenpide- ja selvitystarpeet. 

Suunnitelmassa esitetään alueelliset periaatteet peruskorjaukselle, raken-

teelliselle kunnossapidolle ja vuosittaiselle ylläpidolle. Yleisten periaatteiden 

lisäksi esitetään kehittämistavoitteet puistokohteittain.

Toimenpiteet ja niiden kiireellisyys

Investointi- ja muita kunnostustarpeita määriteltäessä periaatteina olivat pal-

veluverkoston toimivuus, toimenpiteen vaikuttavuus, tasapuolisuus, järke-

vä omaisuuden hoito sekä olemassa olevan potentiaalin hyödyntäminen. 

Tärkeä painopiste kaikissa hankkeissa on huomioida ikääntyvän väestön tar-

peet: esteettömyys ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen. Tavoitteena 

on, että asukaspuistot ja leikkipaikat tarjoavat tulevaisuudessa toimintaa ja 

virikkeitä kaikenikäisille.

Suunnittelualueen kiireellisimmät investointitarpeet ovat Katri Valan puiston, 

asukaspuisto Linjan, Vellamonpuiston ja Ristikkopuiston peruskorjaukset sekä 

uuden skeittipaikan perustaminen Hämeentien sillan alle Nylanderinpuistoon.

Suunnitelmassa esitetään 16 investointihanketta. Valtaosa näistä on jo aikai-

semmin kirjattu katu- ja puisto-osaston investointiohjelmaan.

Ylläpidon kertaluonteiset toimenpiteet koskevat pääasiassa leikkipaikkojen 

ja koira-aitausten turvallisuuden ja toimivuuden parantamista, jätehuollon ja 

kalusteiden ajanmukaistamista sekä kasvillisuuden hoitoa ja täydentämistä.

Suunnitelman toimeenpanon kustannukset

Viheraluesuunnitelmassa esitettyjen investointitarpeiden yhteenlaskettu kus-

tannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta kiireellisimpien hankkeiden 

osuus on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Ylläpidon kertaluonteisten toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio 

on noin 520 000 euroa.
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SAMMANDRAG

Grönområdesplanen omfattar delar av stadsdelarna Sörnäs, Berghäll, Ås-

höjden, Vallgård och Hermanstad. Planeringsområdet gränsar i söder till 

Brobergssundets och Djurgårdsvikens strandlinje, i väster till järnvägen, i 

norr till Viborgsgatan, Borgågatan, Sturegatan och Tavastvägen samt i ös-

ter till Hermanstads och Sörnäs strandvägar. I planen betraktas parker och 

andra grönområden. Planen omfattar 66 numrerade grönområden, vilkas 

sammanlagda yta är cirka 55,4 hektar. De anlagda parkerna står för cirka 

41, landskapsängarna för cirka 3 och skogarna för cirka 11 hektar. På plane-

ringsområdet finns det cirka 14 m2 grönområden per invånare.

Planeringsmetod och information

Sakkunniga från gatu- och parkavdelningen har utarbetat planen interaktivt 

i samarbete med invånare och andra delaktiga. Stadens förvaltningar har 

informerats om det pågående arbetet och olika parter har hörts under pla-

neringens gång.

Planeringsprocessen inleddes med en invånarenkät, en särskild historisk och 

stadsbildsmässig utredning samt en kartläggning av områdets värdefulla parkväx-

tlighet.

Under arbetets gång har två informationsmöten ordnats. På det första mötet 

presenterades resultaten av enkäten och den historiska och stadsbildsmässi-

ga utredningen. På det andra mötet våren 2007 presenterades utkastet till 

planen. Man meddelade om tillställningarna i lokaltidningen, på byggnads-

kontorets webbplats samt i inbjudningar som skickades till invånarföreningar 

och representanter för olika förvaltningar. Utkastet till planen fanns dessu-

tom till påseende två veckor i Berghälls och Arabiastrandens bibliotek samt 

på byggnadskontorets webbplats.
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Ledningsgruppen för gatu- och parkavdelningen godkände 21.5.2007 lin-

jerna, prioriteringarna och kostnadsramen för planen. Nämnden för allmän-

na arbeten godkände 29.11.2007 att planen skall följas som riktgivande.

Målsättning

Arbetets målsättning var att definiera behovet av utveckling, anläggning 

och underhåll av planeringsområdets grönområden för den kommande 

tioårsperioden. Målet är att förbättra grönområdenas trivsamhet både funk-

tionellt och stadsbildsmässigt sett. Man vill värna om grönområdenas bety-

dande historiska värden och betona de för området typiska dragen.

I planeringsarbetet kartlades grönområdenas åtgärds- och utredningsbehov. 

I planen presenteras principer för sanering, konstruktionsmässigt underhåll 

och årlig skötsel gällande hela planeringsområdet. Förutom de allmänna 

principerna framförs också utvecklingsmål för enskilda parker.

Åtgärder och prioritering

I definieringen av investerings- och andra iståndsättningsbehov var princi-

perna servicenätets funktionsduglighet, åtgärdens verkningsfullhet, jämlik-

het, förnuftig förvaltning av egendom samt utnyttjandet av den existerande 

potentialen. En viktig tyngdpunkt i alla projekt är att beakta den åldrande 

befolkningens behov: tillgänglighet och handlingsmöjligheter. Målet är att in-

vånarparkerna och lekplatserna bjuder på verksamhet och stimulans för alla 

åldrar i framtiden.

De mest brådskande investeringsbehoven på planeringsområdet är sane-

ringen av Katri Valas park, Linjens invånarpark, Vellamoparken och Gal-

lerskvären samt anläggningen av en ny skatepark under Tavastvägens bro 

i Nylanderparken.

I planen framförs 16 investeringsprojekt. Den största delen av dessa har 

redan tidigare skrivits in i gatu- och parkavdelningens investeringsprogram.

Underhållets engångsåtgärder gäller huvudsakligen förbättrandet av säker-

het och funktionsduglighet på lekplatser och i hundrastgårdar, modernise-

ring av avfallshantering och parkmöbler samt skötsel och komplettering av 

växtlighet.
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Kostnader för verkställandet av planen

Den sammanlagda kostnadsuppskattningen för de i grönområdesplanen 

framförda investeringsbehoven är cirka 4,5 miljoner euro, varav de mest 

brådskande projektens andel är cirka 1,7 miljoner euro.

Den sammanlagda kostnadsuppskattningen för underhållets engångsåtgär-

der är cirka 520 000 euro. 
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1 TAVOITTEET JA SUUNNITTELUALUE

1 TAVOITTEET JA SUUNNITTELUALUE

1.1 Työn tavoitteet ja menetelmät

Työn tavoitteena oli määritellä suunnittelualueen viheralueiden kehittämi-

sen, rakentamisen ja hoidon tarpeet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. 

Päämääränä on lisätä suunnittelualueen viheralueiden viihtyisyyttä sekä vi-

suaalisesti että toiminnallisesti. Viheralueiden merkittäviä historiallisia piirteitä 

pyritään säilyttämään ja alueen omaleimaisia piirteitä korostamaan. Asukkai-

den toiveet, ympäristön toiminnot ja tulevaisuuden käyttöpaineet huomioi-

tiin suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelmaa varten kartoitettiin suunnittelualueen viheralueiden perus-

korjaus-, toimenpide- ja selvitystarpeet. Suunnitelmassa esitetään alueelliset 

periaatteet peruskorjaukselle, rakenteelliselle kunnossapidolle ja ylläpidolle. 

Yleisten periaatteiden lisäksi esitetään kehittämistavoitteet puistokohteittain.

Suunnitelma laadittiin rakennusviraston (viherosaston ja) katu- ja puisto-

osaston suunnittelutoimistossa yhteistyössä asukkaiden, hallintokuntien ja 

muiden sidosryhmien kanssa. Työn vastuuhenkilönä aloitti viheraluesuun-

nittelijan sijainen Maisa Punkamaa. Viraston organisaatiomuutoksen jälkeen 

aluesuunnittelija Tomas Palmgren jatkoi suunnitelman laadinnan vastuuhen-

kilönä. Suunnitelman taitosta ja visualisoinnista vastasi Suunnittelukeskus 

Oy.

Suunnitelman laadintaa varten järjestettiin asukaskysely. Asukaskysely jaettiin 

1 200 suunnittelualueella sijaitsevaan talouteen. Lopullinen jakelumäärä oli 

palautusten jälkeen 1 192. Kyselyyn vastasi 259 asukasta. Lopullinen vasta-

usprosentti oli 22 %.
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Suunnitelman pohjaksi tilattiin Kallion–Hermannin viheralueille historiallinen 

ja kaupunkikuvallinen selvitys tarjouskilpailun perusteella. Selvityksen laati 

Virearc.

Viheralueiden kasvillisuutta kartoitettiin suunnitelman taustatiedoksi. Kasvil-

lisuusselvityksen tuloksena saatiin inventointilomakkeet kaikista puistokoh-

teista sekä yhteenvetoraportti, jossa todettiin alueen kasvillisuuden lisäselvi-

tystarpeet. Selvityksen laati kasvitieteen opiskelija Tea Huotari.

Tietoa viheralueista ja niiden kunnosta kerättiin alueen piiripuutarhurilta sekä 

Kallion ja Vallilan hoitoryhmien vastaavilta puutarhureilta. Suunnittelutyön ai-

kaisia keskusteluja on käyty sekä rakennusviraston sisällä että kaupungin eri 

virastojen edustajien kanssa.

Asukasilta järjestettiin Tekniikan alan oppilaitoksessa historiallisen ja kaupun-

kikuvallisen selvityksen sekä nykytilan analyysin valmistuttua. Toinen ylei-

sötilaisuus järjestettiin keväällä 2007 suunnitelmaluonnoksen valmistuttua. 

Tilaisuuksista ilmoitettiin paikallislehdessä, rakennusviraston verkkosivuilla 

sekä kutsuilla asukasjärjestöille ja hallintokuntien edustajille. Ensimmäisessä 

asukasillassa oli läsnä noin 50 henkilöä. Kevään 2007 yleisötilaisuudessa oli 

läsnä noin 15 henkilöä.

Katu- ja puisto-osaston johtoryhmä hyväksyi suunnitelman linjaukset, pai-

notukset ja kustannusarvion 21.5.2007. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 

suunnitelman 29.11.2007 ohjeellisena noudatettavaksi.
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1.2 Suunnittelualueen sijainti, rajaus ja pinta-ala

Suunnittelualue rajautuu etelässä Siltavuorensalmen ja Eläintarhanlahden 

rantaviivaan, lännessä rautatiehen, pohjoisessa Viipurinkatuun, Porvoonka-

tuun, Sturenkatuun ja Hämeentiehen sekä idässä Hermannin ja Sörnäisten 

rantateihin. Suunnittelun piiriin kuuluvat asemakaavassa puistoiksi määritellyt 

alueet sekä katu- ja puisto-osaston hoitoluokitukseen kuuluvat urheilu- ja 

katuviheralueet. Suunnittelualueen rajaus ja suunnitelmaan sisältyvät viher-

alueet on esitetty oheisella kartalla. Viheralueita suunnitelmassa on yhteensä 

66 kappaletta, ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 55,4 hehtaaria.

Suunnittelualue on pääosin itäistä kantakaupunkia. Suunnittelualue käsittää 

osia Sörnäisten, Kallion, Alppiharjun, Vallilan ja Hermannin kaupunginosista. 

Teollisuuskadun eteläpuolinen alue on kaupunkirakenteeltaan tiivistä kortte-

liasutusta. Teollisuuskadun pohjoispuolinen alue on Vallilan vanhaa puuker-

rostaloaluetta, Hermannin 1950-luvun pienkerrostaloaluetta sekä parhail-

laan rakennettavaa Hermannin uuttaa kerrostaloaluetta.
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2 NYKYTILAN KUVAUS JA ALUEELLISET SUOSITUKSET

2 NYKYTILAN KUVAUS JA ALUEELLISET 
SUOSITUKSET

2.1 Viheralueiden historialliset kerrostumat

Valtaosa suunnittelualueen puistoista on syntynyt asemakaavatyön seurauk-

sena 1900-luvun alkupuolella. Nykyiset rakennetut Hermannin alueen puis-

tot on kaavoitettu 1950-luvulla. Alueen pieniä puistoja on syntynyt myös ra-

kennuskannan muodostumisen yhteydessä väliin jääneille tyhjille tonteille.

Varhaisimmat suunnittelualueen puistot ovat syntyneet jo 1800-luvun hu-

vila-asutuksen seurauksena. Tokoinranta, Kaupunginteatteria ympäröivät 

puistot, Ilolanpuisto, Ilolanlehto ja Ensi linjan puistikko ovat alkujaan entistä 

Eläintarhan huvila-aluetta. Myös Alppipuisto ja Lenininpuisto kuuluvat var-

haisiin puistoalueisiin. Väinö Tannerin kentän juuret ulottuvat 1800-luvun 

puolenvälin huvila-asutukseen.

Puistojen historiallinen tausta näkyy edelleen niiden ilmeessä. Eläintarhan 

huviloihin liittyneet puistot ovat laaja-alaisia, maisemapuutarhamaisia puis-

toja, kun taas pienemmät puistikot kuten Ilolanlehto Kalliossa ja Inarintien 

varrella sijaitsevat puistikot Vallilassa ovat lähes taskupuistomaisia.

Hermannin uudet, 2000-luvulla asemakaavoitetut viheralueet ovat Sörnäis-

ten vankilan entisiä maita. Vuoteen 2006 asti ne toimivat Eläinlääketieteelli-

sen korkeakoulun puistoina.

Suunnittelualueen puistojen pienialaisuus korostaa niiden merkitystä Kalli-

on–Hermannin tiiviissä kaupunkirakenteessa.

Erillisestä Kallion–Hermannin puistojen historiallisesta ja kaupunkikuvallisesta 

selvityksestä löytyy tarkempaa tietoa alueen puistojen historiasta ja kaupun-

kikuvallisesta merkittävyydestä.

Yllä: Linnunlaulun vanhaa huvila-aluetta
Alla: Merihaka
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Yhteenveto suunnittelualueen puistojen historiallisesta ja kaupunkikuvallisesta 
merkittävyydestä
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2.2 Maisemalliset lähtökohdat

Suunnittelualueen viherverkoston leimaa antavia piirteitä ovat kallioiset se-

länteet ja mäenrinteet sekä Eläintarhanlahden ranta-alue. Alue on topografi-

altaan hyvin vaihtelevaa. Selkeimmin maaston vaihtelun havaitsee Alppipuis-

tossa, josta löytyy sekä laakso-, rinne- että selännealuetta.

Selännealue kulkee Hämeentien itäpuolta Hermannin kaupunginosassa ja 

jatkuu Helsinginkadun eteläpuolella kohti Alppiharjua, jossa on selänteen la-

kipiste. Suunnittelualueen korkeimmat paikat sijaitsevat Katri Valan puistossa 

Sörnäisissä, Torkkelinmäellä Kalliossa sekä Alppipuistossa, Lenininpuistossa 

ja Linnanmäen huvipuistossa Alppiharjussa.

Maaperä on pääasiassa moreenia selänne- ja rinne-alueilla. Rinnealueilla on 

moreenin lisäksi hiekkaesiintymiä. Selännealueilla on paljon avokallioita. Vi-

heralueet sijaitsevat pääosin vaikeasti rakennettavilla selänne- ja rinnealueilla. 

Avokalliot tuovat niihin omaa karua luonnetta. Leimaa antavia kallioalueita 

löytyy mm. Diakoniapuistosta, Tauno Palon puistosta, Josafatinkallioilta ja 

Keuruun puistosta. Selännealueen viheralueilla on enemmän havupuu- ja 

-pensasistutuksia laaksoalueisiin verrattuna. Kallioiset selänne- ja rinnealu-

eiden rakennetut puistot sisältävät paljon luonnonkivimuureja ja luonnonki-

veyksiä. Korkeuserot ja kallioiden poimut aikaansaavat erilaisia puistotiloja. 

Kallion ja Alppiharjun korkeuseroja sisältävissä puistoissa on myös lukuisia 

virtaavia koristepuroja.

Laaksoalueet mukailevat Kalliossa ja Sörnäisissä merenlahtien ja salmien ran-

toja. Hermannin pohjoisosassa laaksoalue liittyy Vallilanlaaksoon. Laaksoalu-

eet ovat enimmäkseen savea ja monin paikoin täyttömaata. Ranta-alueet 

ovat säilyneet viheralueina Tokoinrannassa, Pitkänsillan ympäristössä sekä 

Pannukakunpuistikossa Sörnäistenrannassa. Laaksoalueiden viheralueet ovat 

rakennettuja puistoja. Niissä on tasaisia nurmi- tai kenttäalueita, joiden toi-

minnot on rajattu pääasiassa kasvillisuudella.

Näkymä Pitkältäsillalta
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2.2.1 Ilmasto

Suunnittelualueen tiivis kivikaupunkirakenne aiheuttaa monin paikoin paikal-

lisilmaston, jossa lämpötila on muutaman asteen korkeampi ja ilman suh-

teellinen kosteus hieman alhaisempi kuin ympäristössä. Kesällä auringon 

lämpösäteily kerääntyy rakennusmassoihin. Talvella lämpösäteily on lämmi-

tyksen, liikenteen ja teollisuuden hukkalämmöstä johtuvaa.

Kuivilla etelärinteillä paikalliset olosuhteet ovat edullisia sekä alueiden käytön 

että kasvillisuuden kannalta. Kuivia etelärinteitä alueella on mm. Alppipuis-

tossa, Josafatinkallioilla, Keuruunpuistossa, Katri Valan puistossa ja Penger-

puistossa.

Pohjoisrinteet ovat yleensä kosteita ja varjoisia, ja tämän vuoksi ne ovat ete-

lärinteitä kylmempiä. Varjoisia pohjoisrinteitä alueella on mm. Violanpuis-

tossa, Diakonissapuistossa, Tauno Palon puistossa, Agricolanpuistikossa ja 

Franzéninpuistikossa.

Meren sisälahden rannalla sijaitsevan Tokoinrannan avara rantatila on mui-

ta alueita tuulisempi, mutta tuulen voimakkuus ei rajoita puiston aktiivista 

käyttöä. Myös Sörnäistenrannassa sijaitseva Pannukakunpuistikko on tuulille 

altis.

2.2.2 Rannat ja vesiuomat

Suunnittelualue rajautuu etelässä Eläintarhanlahteen ja Siltavuorensalmeen. 

Rannat ovat pääosin rakennettuja ja graniittisella rantamuurilla tuettuja. To-

koinrannan lounaispäässä, junaradan vieressä on lyhyt, rakentamaton ranta-

osuus, joka sisältyy linnustollisesti arvokkaaksi luokitettuun kohteeseen.

Suunnittelualueen pohjoisnurkassa sijaitsevan Nylanderinpuiston läpi virtaa 

Kumpulanpuro Vanhankaupunginselälle. Puro on rakennettu suoralinjaisek-

si, ojamaiseksi väyläksi puiston halki.

Pohjavesi on maanpinnan lähellä Roineenpuistossa ja Alppipuistossa. Dal-

lapénpuiston lävitse kulkee tulvareitti lännestä itään. Dallapénpuisto sijaitsee 

laaksopainanteessa Vallilan ja Harjun rinnealueiden välissä.
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2.3 Viherverkoston tilarakenne, näkymäakselit ja 
kohokohdat

Suunnittelualueen kaupunkirakenne on pääosin tiivistä kortteliasutusta. Puis-

tot sijaitsevat pirstaleisina alueina rakennuskortteleiden lomassa. Laajempia 

puistokokonaisuuksia on suunnittelualueen länsi- ja pohjoislaidoilla. Viheryh-

teydet laajoille viheralueille tiiviistä asuinkortteleista ovat melko vähäiset.

Viheralueet ovat suurelta osin rakennettuja, ympäröivää tiivistä kaupunkira-

kentamista heijastavia puistoja. Alueella säilyneet luonnonmetsiköt muodos-

tavat yllättävän harvinaisuuden tiiviissä kaupunkirakenteessa. Pienialaisten 

viheralueiden merkitys kaupunkirakenteessa vihreinä henkireikinä on suuri.

Aukeita puistotiloja on lähinnä alueen laaksoissa. Tokoinranta muodos-

taa vesialueeseen rajautuvan avoimen puistokokonaisuuden. Merkittävä 

laaksotila on Alppipuiston pohjoisosassa junaradan varressa. Alppiharjussa 

Brahenkentän puistokokonaisuus luo selkeän avoimen tilan tiiviin kaupun-

kirakenteen keskelle. Suunnittelualueelle tyypilliset pienet torimaiset aukiot 

selkeyttävät ja rikastuttavat kaupunkirakennetta monin paikoin.

Hermannin nykyiset puistot ovat suurelta osin avoimia nurmi- tai hiekka-

kenttiä. Kenttäalueet erottuvat tilallisesti toisistaan puistojen sisällä, mutta 

monin paikoin rajaukset ympäröiviin tontteihin puuttuvat ja aiheuttavat sekä 

esteettisesti että hoidollisesti epäselviä tilanteita.

Siltasaarenkatu muodostaa suunnittelualueen merkittävimmän näkymäak-

selin, joka ulottuu Kallion kirkolta etelään aina Tähtitorninvuorelle saakka. 

Paikallisia näkymäakseleita Kallion viherverkostossa avautuu Katri Valan puis-

ton pohjoisosasta Väinö Tannerin kentälle ja Pengerpuistosta Sörnäistenran-

taan.

Alppiharjun selännealueen lakipiste on Linnanmäen kukkulalla, joka erottuu 

kaupunkirakenteesta kohoamalla yli 40 metriä merenpinnasta. Alppipuiston 

eteläosan kalliolta avautuu näkymä Töölönlahden yli kaupungin keskustaan. 

Alppipuiston pohjoisosan korkeimmilla kohdilla on näköalapaikkoja, joista 

on näköyhteys puiston avaraan nurmetettuun laaksonpohjaan.

Sörnäisten kaupunginosan korkein lakipiste sijoittuu Katri Valan puistoon, 

josta avautuu näkymät ympäröivien kattojen yli Hanasaaren suuntaan.

Siltasaarenkatu
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Yhteenveto suunnittelualueen puistojen historiallisesta ja kaupunkikuvallisesta 
merkittävyydestä
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Vallilan kenties tärkein solmukohta on Paavalinkirkko, joka sijaitsee Vallilan-

laakson rinteessä. Paavalinkirkko ei sisälly suunnittelualueeseen.

Suunnittelualueeseen kuuluvassa Vallilan osassa sijaitsevan Keuruun puiston 

kukkulalta näkee hyvin Vallilan puutalojen ylitse.

Dallapénpuisto korostuu kaupunkikuvassa Teollisuuskadun ja Aleksis Kiven 

kadun yhtymäkohtana. Dallapénpuisto toimii myös Vallilan ja Harjun raja-

pyykkinä.

Agroksenmäki on teollisuusalueen kupeessa sijaitseva metsäinen viheralue, 

johon on huonot kulkuyhteydet. Agroksenmäen kallion laelta avautuu laaja 

näkymä Vanhankaupunginlahdelle. Hermannin uuden asuinalueen rakentu-

misen myötä mäen merkittävyys virkistysalueena tulee korostumaan.

2.4 Reitit

Pääulkoilureitistöön sisältyvä yhteys Pasilan kautta keskustaan kulkee radan-

vartta pitkin, suunnittelualueen länsilaidalla sijaitsevien Alppipuiston ja To-

koinrannan läpi.

Pääulkoilureitistöön kuuluu myös Pannukakunpuistikkoa sivuava, Sörnäisten 

rantatietä ja Merihaan rantaa pitkin kulkeva yhteys Kulosaaren suunnasta 

Hakaniemeen. Ranta-alueen reitti on yleiskaavassa määritetty laajoja viher-

alueita yhdistäväksi väyläksi.

Pääulkoilureitti Kulosaaren suunnasta Pasilaan kulkee Lautatarhankatua ja 

Aleksis Kiven katua pitkin. Reitti kulkee Dallapénpuiston lävitse, ja se on vi-

heralueita yhdistävä väylä.

Vallilanlaaksossa kulkeva pääulkoilureitti sivuaa Nylanderinpuistoa, joka sisäl-

tyy Toukolan rannan merkittävään viheraluekokonaisuuteen.
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Paikallisesti merkittävä yhteys kulkee Toukolan rannasta Töölönlahdelle. Ul-

koilureitti kulkee Hermannin kaupunginosaan kuuluvan Violanpuiston lävitse 

Hämeentielle. Hämentien laidalta reitti jatkuu Helsinginkadun laitaan. Reit-

ti sivuaa Kinaporinpuistoa ja Helsinginkadun varrella sijaitsevia viheralueita 

(Vaasanpuistikkoa, Kaarlenpuistoa, Braahen urheilukenttää, Josafatinkallioita, 

Tauno Palon puistoa, Diakoniapuistoa ja Alppipuistoa). Väylä on yleiskaava 

2002:ssa määritetty laajoja viheralueita yhdistäväksi väyläksi.

Paikallisesti merkittävä yhteys kulkee myös Tokoinrannasta Siltasaaren rantaa 

pitkin Hakaniemenrantaan. Tokoinrannan puistoalue sisältyy keskustan kult-

tuuripuistoon, ja rannan kevyen liikenteen väylä on määritetty laajoja viher-

alueita yhdistäväksi väyläksi.

2.5 Viheryhteydet

Radan varressa sijaitsevat Alppipuisto ja Tokoinranta muodostavat yhtenäi-

sen puistovyöhykkeen, jonka suora kulkuyhteys tosin katkeaa Sturenkadun 

kohdalla. Viheryhteys jatkuu Eläintarhanlahden ympäri Siltasaarenkadulle 

saakka. Hakaniemen vilkkaat liikennejärjestelyt muuttavat viheryhteyden 

katkonaiseksi. Hakaniemensillan itäpuolella viheryhteys jatkuu yhtenäisenä 

Pannukakunpuistikkoon asti.

Kaupunginteatteria ympäröi vihreä puistokokonaisuus. Viheryhteyttä Eläin-

tarhanlahdelta Kallion keskeisiin puistoihin ei ole olemassa. Väinö Tannerin 

kentältä kulkee katujen katkoma viheryhteys Alli Tryggin puiston, Matti He-

leniuksen puiston ja Karhupuiston kautta Kallion kirkkopuistoon. Torkkelin-

mäellä sijaitsee yhtenäinen puistokokonaisuus.

Tulevaisuudessa Brahen kentältä on tarkoitus muodostaa viheryhteys Pasilan 

konepajan uuden asuntoalueen alueen kautta Pasilan suuntaan.

Vallilan viheralueet ovat pieniä ja viheryhteydet katkonaisia.

Hermannin uuden asuinalueen puistot tulevat muodostamaan viheryhtey-

den Hämeentieltä Hermannin rantatielle ja edelleen Toukolan rantapuis-

toon. Hermannin nykyisten puistojen kautta muodostuu yhteys Vallilanlaak-

son viheralueisiin.
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2.6 Viheralueiden ominaispiirteet

2.6.1 Kasvillisuus

Suunnittelualueen kasvillisuus on pääasiassa istutettua puistokasvillisuutta. 

Luontaisia metsikköjä alueella on vain noin 11 hehtaaria, ja ne sijoittuvat 

lähinnä Alppiharjun ja Kallion radanvarsialueille sekä Hermannin Agroksen-

mäelle.

Suunnittelualueen puistojen tyypillisimmät puistopuut ovat lehmuksia (Tilia). 

Monia puistoja reunustavat tai halkovat lehmusrivistöt, jotka ovat vanhaa 

puistolajistoa. Kallion puistoissa kasvaa melko runsaasti perinteisiä puutar-

hakasveja kuten tataarivaahteroita (Acer tataricum), syreeneitä (Syringa), 

kuusamia (Lonicera) ja happomarjoja (Berberis). Lehmuksia, syreeneitä ja 

kuusamia on alueella useita lajeja. Alueen puistoissa on runsaasti myös pen-

sasruusulajeja (Rosa).

Hieman erikoisemmat ja Suomessa uudemmat lajit, pilvikirsikka (Prunus 

pennsylvanica), tarhakultasade (Laburnum x watereri), sinivatukka (Rubus 

caesius) ja kääpiösorvarinpensas (Eyonymus nanus) löytyvät useammasta 

kuin yhdestä alueen puistosta.

Kasvillisuudeltaan runsaslajisia puistoja alueella ovat Tokoinranta, Alppipuis-

to, Lenininpuisto ja Katri Valan puisto, joissa kasvaa harvinaisia ja erikoisia 

lajeja ja lajikkeita sekä runsaasti vanhoja puita. Tokoinrannassa ja eteläisessä 

Alppipuistossa on monipuolinen lehtipuulajisto. Pohjoisessa Alppipuistossa 

on lehtipuuston lisäksi paljon lehtipensas- ja perennalajeja. Lenininpuistossa 

on rikas lehti- ja havupuu- sekä havupensaslajisto. Monet Torkkelinmäel-

lä sijaitsevat puistot ovat varjoisia ja osittain siitä syystä joidenkin puistojen 

kasvillisuus koostuu lähes ainoastaan puista. Joukossa on kuitenkin hyvin-

kin monilajisia puistoja, kuten Pengerpuisto ja Torkkelinpuistikko, joissa on 

runsas lehtipuu- ja -pensaslajisto. Hermannin puistoille tunnusomaisia ovat 

omenapuut (Malus), pensasruusut (Rosa) ja orapihlajat (Crataegus).

Suunnittelualueen puistojen kasvillisuuden kuntoa sekä tarkemman kunto-

kartoituksen tarvetta on kartoitettu kasvillisuusselvityksen yhteydessä. Huo-

nokuntoista kasvillisuutta löytyy muun muassa Inarintien varrelta, Hauhon 

puistosta sekä Hermannin Vellamonpuistosta ja Allotrianpuistosta.
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Kesäkukkia ja muita kausikasveja on suunnittelualueella 11 kohteessa, joista 

kolme eli Hakaniementori/Siltasaarenkatu, Pitkänsillanranta ja Itäinen Papin-

katu ovat katualueita. Kaupungin toiseksi suurin kesäkukkaryhmä on Kallios-

sa sijaitseva Karhupuiston asukasyhteistyönä toteutettava kukkaryhmä, jonka 

pinta-ala on yli 300 m². Karhupuiston kukkaryhmä on ollut asukasyhteistyö-

kohteena jo vuodesta 1997. Muita näyttäviä kukkaryhmiä ovat erimerkiksi 

Kinaporin köynnösistutukset Alppiharjussa ja Itäisen Papinkadun kukkaryhmä 

Kallion kirkon vieressä.

SUOSITUS: Suunnittelualueen monipuolisen ja monin paikoin harvinai-

sen puistokasvillisuuden säilyttämisestä ja uusimisesta huolehditaan.

2.6.2 Rakenteet, varusteet, pinnoitteet ja materiaalit

Alueen asukaspuistoissa ja leikkipaikoilla välineistö vaihtelee suuresti. Leik-

kivälineet ovat usein hajanaisia kokonaisuuksia puistoissa. Yhtenäisimmät 

leikkialueiden varustekokonaisuudet ovat Kirkkopuistossa ja Tokoinrannan 

leikkialueella. Tyypillisiä leikkialueiden varusteita alueella ovat keinut, jou-

sieläimet, liukumäet ja hiekkalaatikot. Erilaisia kiipeilytelineitä on sijoitettu 

vain laaja-alaisimmille ja suosituimmille leikkialueille.

Kallion ja Alppiharjun puistoissa sekä Katri Valan puistossa Sörnäisissä on 

paljon graniittisia tukimuureja ja porrasrakenteita sekä luonnonkivettyjä käy-

täviä. Hermannin puistojen portaat ja kiveykset ovat pääasiassa betonisia. 

Sorapintaisia kenttäalueita on suunnittelualueen puistoissa paljon. Kivituhkaa 

ja soraa on käytetty paljon myös loivien puistokäytävien pinnoitteina. Alueel-

le tyypillistä on myös käytäväratkaisu, joka muodostuu luonnonkiveyksen, 

asfaltin ja luonnonkallion yhdistelmästä.

SUOSITUS: Suunnittelualueen puistojen ja myös katujen perinteiset 

luonnonkivipäällysteet (nupu- ja noppakiveykset) pyritään säilyttämään.

Alppipuiston näköalapaikoilla oleskelumahdollisuuksia on lisätty erilaisilla ra-

kenteilla. Puurakenteisia paviljonkeja on puiston rinnealueella kaksi. Puistos-

sa on myös kaksi suojakaiteella varustettua näköalatasannetta.
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Leikkipaikat ja koira-aitaukset on aidattu pääasiassa verkkoaidoin. Aidattujen 

puistoalueiden metalliset verkkoaidat ovat yleisesti melko huonokuntoisia. 

Uudemmat maalatut teräslanka-aidat ovat hyväkuntoisia. Lenininpuistoa 

kiertää huonokuntoinen verkkoaita. Istutusten suoja-aidat ovat valurautaisia, 

teräksisiä tai puisia kevytrakenteisia aitoja.

Erilaisia metallisia ja kivisiä pollareita on käytetty alueella kulkuesteinä ja myös 

tilanjakajina.

2.6.3 Penkit

Penkkimalleja alueella on käytössä yli kymmenen erilaista. Penkkien sijoittelu 

on alueella pääosin yhtenäistä ja puistoihin soveltuvaa. Alueellisesti on käy-

tetty samaa penkkityyppiä monissa puistoissa Kalliossa. Puistoon tyylillisesti 

sopimattomia penkkejä on vain muutamalla alueella.

Muun muassa Kallion kirkkopuistossa, Karhupuistossa, Alli Tryggin puistossa, 

Torkkelinpuistikossa, Pengerpuistossa ja Tauno Palon puistossa penkkimallina 

on Lehtovuori Oy:n Lahti. Penkkien väritys vaihtelee puistoittain. Penkki on 

kiinnitetty maahan upotettuun betonilaattaan. Lehtovuoren Lahti-penkki on 

klassinen puistonpenkki, jossa on vaakasuuntainen puurimoitus.

SUOSITUS: Tokoinrannassa ja muilla erityisen kulutusalttiilla puistoalu-

eilla suositellaan käytettäviksi kestäviä ja kaupunkikuvallisesti laadukkaita 

metallipenkkejä, esimerkiksi Victor Stanley Inc:n RBF-28.

SUOSITUS: Lehtovuoren Lahti-penkkiä suositellaan käytettäväksi myös 

jatkossa erityisesti Kallion Torkkelinmäen alueella.

Muun muassa Paasivuorenpuistikossa, Tokoinrannassa ja Näkinpuistossa on 

käytetty metallirakenteisia penkkejä. Penkit ovat osoittautuneet kestäviksi. 

Paasivuorenpuistikossa on punaisia Victor Stanley Inc:n valmistamia käsino-

jallisia penkkejä. Tokoinrannassa ja Näkinpuistossa on Erlau AG:n valmista-

mia vihreitä teräsverkkopenkkejä, joiden istuimet ovat erillisiä. Tokoinrannan 

penkit ovat kovan kulutuksen takia uusimisen tarpeessa. Näkinpuistossa is-

tuimet on kiinnitetty betoniseen selustaan, johon on kiinnitetty myös jäte-

astia.

Lehtovuoren Lahti-penkkejä Karhupuistossa
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Betonijalkaista kiintopenkkiä, jonka istuinosa on kyllästettyä puuta, on käy-

tetty Alppipuistossa ja Brahenpuistossa. Penkkiä nimitetään Lassen penkiksi 

penkin suunnittelijan Lars Liljeforsin mukaan.

Diakoniapuistossa, Josafatinkallioilla, Violanpuistossa ja Nylanderinpuistossa 

on käytetty HAGS:n valmistamia Riddersberg-penkkejä.

Helmin puistossa on käytössä HAGS:n valmistamia metalliputkirunkoisia 

Rörkroken- eli ”Putkenmutka”-penkkejä. Penkkimalli on selkänojallinen ja 

siinä on punaiseksi maalatut puuosat.

Lenininpuistoon on sijoitettu perinteisiä niin sanottuja koivunjalkapenkkejä, 

joita löytyy lisäksi muun muassa joistakin alueen koira-aitauksista.

Vaaleanvihreäksi maalattua ns. göteborgilaista penkkiä on käytetty vaihtele-

vasti jonkin verran suunnittelualueen katu- ja puistoalueilla.

2.6.4 Valaistus ja valaisimet

Suunnittelualueen viheralueet on yleisesti hyvin valaistuja. Rakennetuista 

puistoista ainoastaan Lenininpuistosta puuttuu varsinainen puistovalaistus. 

Puiston pääyhteydelle kohdistuu jonkin verran keinovaloa lähellä sijaitseviin 

pylväisiin kiinnitettyjen valonheittimien ansiosta. Lenininpuisto toimi vuosina 

1960–1961 puutarhanäyttelyn ulkonäyttelyosastona, ja puiston portteja pi-

dettiin silloin öisin lukittuna. Näin ollen erilliselle valaistukselle ei ollut tarvet-

ta. Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten puistojen kulkureitit on yleisesti valais-

tuja. Hermannissa ja Vallilassa on joitakin puistoalueita (mm. Helmin puisto, 

Hartolanpuisto ja Inarintien varren puistikot), joista puuttuu valaistus.

Valaisintyyppejä suunnittelualueella on kymmeniä. Yleisesti käytettyjä puisto-

valaisinmalleja ovat sylinterimäiset ja puoliympyrän malliset kupuvalaisimet.

Yllä: Paasivuorenpuistikon punaiseksi maalattu 
metallipenkki
Alla: Tokoinrannan vihreät teräsverkkopenkit 
ovat uusimisen tarpeessa.
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Monessa Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten puistossa on käytetty perinteisiä 

kaaripylväsvalaisimia ja kantakaupungin kaduille tyypillisiä, ripustettuja niin 

sanottuja Y-valaisimia. Muuten näissä kaupunginosissa valaisintyyppi vaihte-

lee melko paljon. Samasta puistosta saattaa löytyä jopa kolme eri pylväs-

valaisintyyppiä. Tällainen tilanne on esimerkiksi asukaspuisto Linjassa. Katri 

Valan puistossa ja Kaarlenpuistossa on käytetty kahta eri valaisintyyppiä. Vaa-

sanpuistikko, Kinaporinpuisto ja Pääskylän puisto on valaistu Y-valaisimilla. 

Hermannissa ja Vallilassa valaisimet ovat melko yhtenäisiä ja samaa tyyliä 

edustavia: yhdessä puistossa on käytetty yleisesti vain yhtä valaisintyyppiä.

SUOSITUS: Suunnittelualueen puistojen ja myös katujen perinteiset va-

laisinmallit pyritään säilyttämään.

Kohdevaloja on käytetty patsaiden ja puiden valaisemiseen lähinnä Alppi-

harjun ja Kallion puistoissa. Pollarivalaisimilla on korostettu puiston tilallisia 

ratkaisuja muun muassa Hauhon puistossa ja Paasivuorenpuistikossa.

2.6.5 Taideteokset ja muistomerkit

Kalliossa, Alppiharjussa ja Sörnäisissä puistoihin sijoitetut veistokset ja muis-

tomerkit ovat tyypillisiä. Vallilan ja Hermannin puistoihin ei sitä vastoin ole 

sijoitettu paljon taideteoksia.

Suunnittelualueen puistoista löytyy muutama alueen henkilöhistoriaan liit-

tyvä muistomerkki. Tauno Palon puistossa Helsinginkadun varressa sijaitsee 

vuonna 1993 pystytetty Tauno Palon muistomerkki, ja Matti Heleniuksen 

puistossa on Arvo Turtiaisen muistomerkki. Katri Valan puiston muuriin on 

kiinnitetty Katri Valan muistolaatta.

Puistojen nimiin liittyviä eläinaiheisia taideteoksia ovat muun muassa Lintu-

lahdenaukion ”Hanhiparvi” ja Karhupuiston ”Mesikämmen muurahaispesäl-

lä”.

Työläisäidinpuistoon on sijoitettu ”Työläisäiti”-patsas. Veistoksen paljasti tasa-

vallan presidentin puoliso Eeva Ahtisaari äitienpäivänä 12.5.1996. Paikalla oli 

tuhansia helsinkiläisiä todistamassa tapahtumaa. Pronssinen patsas, joka on 

sijoitettu avokallion eteen, esittää työläisäitiä vääntämässä tyttärensä kanssa 

lakanaa kuivaksi.

Kaaripylväsvalaisin Alli Tryggin puistossa
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Uusia paikkoja taideteoksille löytyy muun muassa Hakaniemenpuistosta 

sekä Dallapénpuiston itäpäästä ja puiston nurmipyramidien vahvistetuilta 

huipuilta.

2.6.6 Sadevedet ja kuivatus

Suunnittelualueen rakennettujen puistojen pintavedet on johdettu kaadoilla, 

kouruilla sekä salaojaputkilla kaupungin sadevesikaivoihin. Käytön kannalta 

kuivatuksessa on ongelmia mm. Ilolanpuistossa / asukaspuisto Linjassa ja 

Teatteripuiston nurmialueella. Roineenpuiston nurmikentän ongelmana on 

pohjaveden sijainti lähellä maanpintaa.

2.6.7 Melu ja häiriötekijät

Suunnittelualueen puistot ovat suurimmaksi osaksi katujen ympäröimiä. Alu-

een pääkaduilla on paljon Pohjois- ja Itä-Helsingin sekä kaupungin keskustan 

välistä läpiajoliikennettä. Moottoriliikenteestä johtuva melu on suuri häiriö-

tekijä alueen puistoissa. Meluisimpia väyliä alueella ovat Sörnäisten rantatie 

ja Hämeentie. Myös Sturenkatu, Mäkelänkatu ja Teollisuuskatu ovat vilkas-

liikenteisiä.

Suunnittelualueella on vähän hiljaisia alueita. Ajoittain hiljaisia puistoja on 

asutuksen keskellä sijaitsevat puistot ja laajemmat puistoalueet. Alueen län-

silaidan viheralueilla melua aiheuttaa vilkas raideliikenne. Myös teollisuusra-

kennusten laitteistot ja jäähdyttimet aiheuttavat melua paikallisesti puistois-

sa.

2.6.8 Turvallisuus

Suojaisat ja pimeät puistoalueet ovat usein turvattomia. Runsaasti korkeus-

eroja sisältäviin suunnittelualueen puistoihin muodostuu monin paikoin 

suojaisia ja samalla turvattomia alueita. Laaksoalueiden tasaiset puistot ovat 

yleisesti melko avoimia ja hyvin valaistuja. Puistojen viimeaikaisessa suunnit-

telussa on pyritty parantamaan turvallisuutta mm. avaamalla näkymiä.

Rikollissuden ja ilkivallan esiintyminen suunnittelualueella aiheuttaa turvat-

tomuuden tunnetta puistoissa. Häiritsevää käyttäytymistä esiintyy alueella, 

ja se rajoittaa puistojen käyttöä. Ilkivallan seurauksena valaistus on ajoittain 

puutteellinen rikottujen puistonvalaisimien vuoksi.

Karhupuistossa sijaitseva taideteos ”Mesi-
kämmen muurahaispesällä”
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Puistojen rakenteisiin liittyviä turvallisuusriskejä ovat talvisin jäätyvät, jyrkät 

portaat sekä paikoin kaiteettomat kallion jyrkänteet. Tokoinrannassa turvalli-

suusriskin muodostaa myös rantamuurin kaiteettomuus.

2.6.9 Esteettömyys

Alueen puistojen ominaispiirteisiin kuuluu kallioisuus. Puistoissa on paljon 

vaikeakulkuisia portaita ja luiskia. Kallioisissa selänne- ja rinnepuistoissa on 

suuret korkeuserot. Liikuntaesteisille monet alueet puistoista ovat luokse-

pääsemättömissä. Myös puistojen pinnoitetut käytävät ovat routavaurioi-

den vuoksi monin paikoin kuoppaisia ja hankaloittavat esim. pyörätuolilla 

liikkumista. Asukaspuistojen ja joidenkin kenttien portit ovat osassa alueen 

puistoista kapeita ja estävät liikuntaesteisen kulun. Talvisin jyrkät ja liukkaat 

portaat ovat vaikeakulkuisia myös muille käyttäjille. Alueen puistojen portaat 

eivät kuulu talvikunnossapidon piiriin.

Violanpuiston liikuntapainotteinen leikkipaikka

SUOSITUS: Yleisten alueiden peruskorjausten ja muiden kunnostustöi-

den yhteydessä pyritään esteettömyyteen mahdollisuuksien mukaisesti. 

Viheralueiden käytävien ja rakenteiden suunnittelussa tulisi huomioida 

liikuntaesteiset käyttäjät nykyistä paremmin.

Asukaspuisto Linjan kehittämisessä nostetaan esteettömyys erityistavoit-

teeksi.

2.7 Viheralueiden palvelut

2.7.1 Asukaspuistot ja leikkipaikat

Suunnittelualueella on kaksi asukaspuistoa, joiden toimintaa ylläpitää sosiaa-

livirasto. Sekä asukaspuisto Brahe että asukaspuisto Linja tarjoavat toimintaa 

kaikenikäisille asukkaille. Asukaspuistoihin liittyy lämmitetty rakennus, jonka 

sisätiloissa voi viettää aikaa. Aamupäivällä järjestetään ohjelmaa pääasiassa 

alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Iltapäivän toiminta on 

suunnattu koululaisille.

Rakennusviraston vastuulla olevia leikkipaikkoja alueella on kymmenen, 

ja niiden varustetaso vaihtelee suuresti. Hiljattain kunnostetut leikkipaikat, 

kuten Kaarlenpuiston leikkipaikka, ovat yleensä hyvin varustettuja. Osasta 

alueen puistoista leikkivälineitä on poistettu huonokuntoisuuden vuoksi, ja 

jäljellä on jäänyt vaan muutama väline.
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Uuden asukaspuiston tai vaihtoehtoisesti leikkipaikan perustaminen on ajan-

kohtaista uuden Hermanninpuiston rakentamisen yhteydessä.

2.7.2 Koira-aitaukset

Koira-aitauksia on alueella melko kattavasti. Alueen tiiviin kaupunkiraken-

teen ja puistojen pienialaisuuden takia useat aitaukset sijaitsevat lähellä 

asuinrakennuksia. Aitauksissa ulkoilutettavien koirien häiritsevästä haukun-

nasta tulee runsaasti asukaspalautetta rakennusvirastoon. Eniten palautetta 

on annettu Pengerpuiston ja Katri Valan puiston koira-aitauksista. Toisaalta 

alueella asuu myös paljon koiranomistajia, jotka toivovat lisää koira-aitauksia 

ja nykyisten aitausten laajentamista ja jakamista erillisiin osastoihin isoille ja 

pienille koirille.

Suunnittelualueella sijaitsevaan, tulevaisuudessa rakennettavaan Sörnäisten 

rantapuistoon on ehdotettu uutta koira-aitausta, joka mahdollisesti voisi kor-

vata Katri Valan puiston nykyisen aitauksen. Uuden aitauksen perustamista 

on ehdotettu myös suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevan Toukolan 

rantapuiston eteläosaan, Kyläsaaren tuntumaan, Toukolan ja Hermannin 

kaupunginosien rajamaille. Mahdollisuuksia korvata Pengerpuiston, Brahen-

puistikon ja Roineenpuiston koira-aitaukset esim. Dallapénpuistoon sijoite-

tulla, uudella aitauksella voidaan tutkia tulevaisuudessa.

Alli Tryggin puistossa sijaitseva koira-aitaus on tarkoitettu pelkästään opas-

koirille.

2.7.3 Pelikentät ja luistinradat

Talvisin jäädytetään kahta suunnittelualueen puistoissa sijaitsevaa kenttää 

luistinradoiksi. Jäädytettävät kentät ovat asukaspuisto Linjan kenttä ja Vio-

lanpuiston kenttä. Avoimia kenttäalueita alueen puistoissa on useita muun 

muassa johtuen poistetuista leikkipaikoista.
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Suunnittelualueella on tällä hetkellä yli 15 erilaisten jätteiden kierrätykseen 

tarkoitettua keräyspistettä. Tulevaisuudessa alueen keräyspisteet on tarkoi-

tus järjestää YTV:n koordinoiman uuden aluekeräysjärjestelmän mukaisesti. 

Tavoitteena on löytää sopivat keräyspisteiden sijainnit ja yhtenäinen, kau-

punkikuvallisesti korkeatasoinen keräysastioiden ulkomuoto.

Kallion kaupunginosaan on toivottu monipuolisen keräyspisteen sijoitta-

mista. Uuden keräyspisteen mahdollisia sijainteja ovat Ympyrätalon Toisen 

linjan puoleinen sivusta ja Hakaniemen kauppahallin lähiympäristö Hakanie-

mentorilla.

2.7.4 Skeittipaikat

Tällä hetkellä suunnittelualueella ei ole skeittipaikkoja. Aikaisemmin Brahen-

puistossa oli skeittipaikka, mutta se jouduttiin poistamaan meluhaittojen ta-

kia. Uutta skeittipaikkaa on yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän ja nuo-

risoasiainkeskuksen kanssa hahmoteltu Nylanderinpuistoon, Hämeentien 

sillan alle. Paikka on tarkoitus perustaa vuoden 2007 aikana.

2.7.5 Jätehuolto

Suurentuneiden jätemäärien takia puistojen jätehuollossa ollaan siirtymässä 

syväkeräysastioiden käyttöön. Tokoinrannassa on jo käytössä järjestelmä, 

joka perustuu 800- ja 1 300-litraisiin Molok Oy:n syväkeräysastioihin. Asti-

oissa on tummanharmaaksi maalattu alumiiniprofiiliverhous.

SUOSITUS: Valtaosa alueen syväkeräysastioista ovat tilavuudeltaan 

800–1 300-litraisia. Niissä on puistokansi ja tummanharmaaksi (RAL 

7016 antrasiitinharmaa) maalattu alumiiniprofiiliverhous.

Syväkeräysastia Tokoinrannassa
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2.7.6 Yleisökäymälät

Alueella on kolme kiinteätä, ranskalaismallista yleisökäymälää. Ne sijaitsevat 

Väinö Tannerin kentällä, Hakaniemenpuistossa ja Sturenkadun puistokul-

mauksessa. Sturenkadun puistokulmauksen käymälä on tarkoitus poistaa. 

Vanhat käymälät aiotaan korvata uusilla City-käymälöillä vähitellen. Uusien 

yleisökäymälöiden mahdollisia sijaintipaikkoja tulevaisuudessa ovat Helsin-

ginkadun ja Kaarlenkadun risteysalue Brahenkentän kaakkoiskulmassa, To-

koinrannan itäpää, Vaasanpuistikko ja Linnanmäen sisäänkäynnin lähiympä-

ristö Alppipuistossa. Erityisesti kesäkaudeksi on toivottu käymälöitä muun 

muassa Alppipuistoon, Tokoinrantaan ja Pengerpuistoon.

Ulkoilmatapahtumien yhteydessä puistoihin sijoitetaan siirrettäviä käymälöi-

tä.

2.8 Viheralueiden ylläpito

2.8.1 Suunnittelualueen hoitoluokat

Viheralueiden ylläpidossa ohjeena toimii valtakunnallinen viheralueiden hoi-

toluokitus. Rakennetut puistot luokitellaan edustusviheralueisiin (A1), käyt-

töviheralueisiin (A2) sekä käyttö- ja suojaviheralueisiin (A3). Rakennettujen 

puistojen osuus suunnittelualueen kaikista viheralueista on noin 75 % (noin 

41 hehtaaria). Hoitoluokkaan A1 kuuluu noin 3 % (noin 1 hehtaari), luok-

kaan A2 noin 73 % (noin 30 hehtaaria) ja luokkaan A3 noin 24 % (noin 10 

hehtaaria) alueen rakennetuista puistoista. Suunnittelualueen kaikista viher-

alueista hoitoluokkaan A1 kuuluu noin 2 %, hoitoluokkaan A2 noin 55 % ja 

hoitoluokkaan A3 noin 18 %. Maisemaniittyjä eli hoitoluokkaan B2 kuuluvia 

alueita on noin 3 hehtaaria eli noin 5 % ja hoitoluokkaan C1 eli lähimetsiin 

kuuluvia alueita on noin 11 hehtaaria eli noin 20 % suunnittelualueen kai-

kista viheralueista.

A1 Edustusviheralueet

Edustusviheralueisiin kuuluvia puistoja on alueella kaksi: Paasivuorenpuistik-

ko ja Karhupuisto. Puistot ovat oleskelu- ja katselupuistoja, joiden käyttö on 

lähinnä paikallista. Molemmat edustuspuistot sijaitsevat keskeisellä paikalla ja 

muodostavat yhteisen olohuoneen kaupunkiympäristöön.
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A2 Käyttöviheralueet

Hoitoluokan A2 puistojen hoidon tasossa on suuria eroavaisuuksia kohtei-

den keskeisyydestä ja alueen käytön määrästä riippuen. Joissakin tämän hoi-

toluokan puistoissa on myös muotoon leikattavia puita ja pensaita. Puiden ja 

pensaiden muotoon leikkaus vaatii hoitoluokan vaatimuksiin nähden suurta 

työpanosta.

A3 Käyttö- ja suojaviheralueet

Hoitoluokkaan A3 kuuluvat viheralueet ovat pääasiassa vähemmän käytetty-

jä, usein kallioisia viheralueita. Muun muassa Nylanderinpuisto rakennettiin 

aikoinaan hoitoluokkaan A2, mutta syrjäisen sijaintinsa vuoksi kohde siirret-

tiin vuoden 2003 säästötoimenpiteiden seurauksena hoitoluokkaan A3.

B2 Maisemaniityt

Suunnittelualueen niittymäisesti hoidettavat alueet ovat kallioisia kumparei-

ta, puoliavoimia puistometsiä tai väliaikaisesti siisteinä ja avoimina pidettäviä 

viheralueita tai tontteja.

C1 Lähimetsät

Alueen metsät sijaitsevat pääasiassa suunnittelualueen länsiosassa suurempi-

en viheralueiden osa-alueina.

2.8.2 Talvikunnossapito

Suunnittelualueen puistojen pelikentistä jäädytetään talvisin asukaspuisto Lin-

jan ja Violanpuiston kentät. Asukaspuisto Brahen kentän jäädyttämisestä on 

luovuttu Kallion urkeilukentän läheisen sijainnin vuoksi. Jäädytettäviä kenttiä 

jäädytetään pääasiassa tammi- ja helmikuussa sekä sään salliessa myös maa-

liskuussa.

Vain murto-osaa puistojen kulkuväylistä hoidetaan talvisin. Talvikunnossapi-

dettäviä reittejä alueen viheralueilla ovat reittiyhteydet, jotka kuuluvat seu-

dulliseen ulkoilureitistöön tai ovat tärkeitä kulkuyhteyksiä kevyen liikenteen 

väylien välillä. Viheryksikön talvikunnossapidettävät reitit jaotellaan hoito-

luokkiin A ja B. Hoitoluokkaan A kuuluvat hyötyliikuntaa palvelevat väylät ja 

Maisemallisesti avoimena säilytettävä kallio-
niitty
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hoitoluokkaan B ulkoilua palvelevat väylät. Suunnittelualueen talvikunnos-

sapidettävistä reiteistä luokkaan A kuuluu Tokoinrannassa sijaitseva seudulli-

sen ulkoilureitistön osa eli kulkuyhteys Eläintarhanlahdelta rautatien ylikulun 

kautta Töölöönlahdelle. Muut talvikunnossapidettävät reitit sisältyvät hoito-

luokkaan B.

2.8.3 Hoitovastuu

Rakennusviraston ympäristötuotannon Vallilan hoitopiirin vastuulla on suu-

rin osa suunnittelualueen viheralueista. Alppilan viheralueet kuuluvat yksityi-

seen urakka-alueeseen. Kaavoitussopimuksen mukaisesti Lintulahdenaukion 

ylläpidosta huolehtivat ympäröivän kiinteistön omistajat. Castréninpuistikon 

leikkiaitaus on sosiaaliviraston hoidossa.

2.9 Kaavoitus ja suojelu

Suunnittelualueen lähes kaikki puistot on asemakaavassa merkitty puistoiksi 

(asemakaavamerkintä VP tai P). Yhtään tarkastelluista puistoista ei ole suo-

jeltu asemakaavassa.

Helsingin yleiskaava 2002:n valmistelutyössä on luotu katsaus Helsingin 

maisemalliseen kulttuuriperintöön, puistoihin, puutarhoihin ja kulttuuri-

maisemaan. Alppipuiston ja Tokoinrannan viheralueet sisältyvät yleiskaavan 

mukaiseen keskustan kulttuuripuistoon. Monet Kallion–Hermannin puis-

toista on määritelty aikakaudelleen tyypillisiksi. Torkkelinmäki on määritelty 

kokonaisuutena kaavoitushistoriallisesti ympäristöarvoltaan kiinnostavaksi 

asuinalueeksi, jolla on merkitystä puutarhakulttuurin kannalta (YK2002, Mai-

semakulttuuri, Ksv:n ympäristötoimisto 10.2.2003). Alueen arvokkaimpien 

puistokohteiden suojelua esimerkiksi asemakaavamerkinnällä tulisi harkita.

2.9.1 Valmisteilla oleva viheralueiden asemakaavoitus

Linnanmäen vesilinnan muuttamista hotelliksi sekä vapaa-ajantilojen ja pysä-

köintiluolan louhimista huvipuiston alaiseen kallioon tutkitaan. Alppipuistoon 

ja Lenininpuistoon ei ole tarkoitus osoittaa uusia toimintoja. Maanalaisten 

tilojen sisään- ja ulosajoluiskia on hahmoteltu Sturenkadulta Kulttuuritalon ja 

Lenininpuiston väliin sekä Helsinginkadulta Alppipuiston eteläosan kallioon.
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Eläintarhanlahden ja Kaisaniemenlahden vesialueille tutkitaan muun muassa 

ravintolapaviljongin ja uusien ponttonilaitureiden sijoittamista. Myös Siltasaa-

ren rantojen katualueet ja Tokoinrannan puistoalue ovat asemakaavallisen 

tarkastelun kohteina.

Hakaniementorin palvelutasoa ja yleisilmettä aiotaan kohentaa. Torin alle on 

suunniteltu pysäköintilaitos, jonka rakenteet vaikuttavat Hakaniemenpuiston 

tulevaan peruskorjaussuunnitteluun.

Roineenpuiston kortteliin kuuluva, entisen Volvo-Auton rakennus Teol-

lisuuskadun ja Sturenkadun kulmassa aiotaan suojella. Teollisuuskadun ja 

Roineenpuiston välissä sijaitseva Primulan leipomon rakennus on tarkoitus 

purkaa ja sen paikalle rakentaa uusia asuintaloja.

Etelä-Hermanniin asemakaavoitetun asuinalueen on tarkoitus valmistua 

lähivuosina. Julkisten ulkotilojen suunnittelun lähtökohtana on alueen his-

toriallinen ominaisluonne. Vanha jalopuusto antaa voimakkaan tilallisen vai-

kutelman alueen puistoille. Alueen topografiset ominaisuudet ja sijainti suur-

maisemassa mahdollistavat pitkät näkymät aina merelle asti.

Pohjois-Hermannin Violanpuiston kaakkoispuolella sijaitseva lumen vas-

taanottopaikka on tarkoitus siirtää Hermannin rantatien koillispuolelle Ky-

läsaareen. Siirron jälkeen vanha vastaanottopaikka maisemoidaan erillisen 

suunnitelman mukaan. Vanhan vastaanottopaikan itäpuolelle on suunniteltu 

uuden kerrostalon sijoittamista. Violanpuiston eteläreunaan, kallioalueen 

juurelle on tarkoitus rakentaa muutamia uusia pienkerrostaloja nykyisen, 

suojellun puurakennuksen viereen.

Sörnäisten rantatie ja sen lähialueet liittyvät keskustatunnelin ajankohtaiseen 

suunnitelmaan. Sörnäisten rantatien uuden, kaarevan katulinjauksen myötä 

syntyy uusi, tulevaisuudessa suunniteltava ja rakennettava Sörnäisten ranta-

puisto.

2.9.2 Asemakaavalliset epäkohdat

Lintulahdenkujan viherkaistan asemakaavamerkintä (VP) ei vastaa tilannetta 

paikan päällä. Alue toimii lähinnä pysäköintialueena ja viereisen huoltoase-

man pihana.
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Orioninkadun viherkaistat ovat asemakaavassa puistoa, mutta käytännössä 

asfaltoitua katualuetta. Orioninkadun pohjoispäässä sijaitseva viheralue toimii 

aluetta reunustavien talojen kulkureittinä ja on toiminnallisesti tonttialuetta.

Vaasanpuistikko eli Sörnäisten metroaseman lähiympäristö on luonteeltaan 

selvästi aukiomainen. Tästä syystä se tulisi merkitä asemakaavassa katualu-

eeksi/aukioksi.

2.9.3 Luonnonsuojelukohteet

Alppipuiston kallioalue on luokiteltu geologisesti ja geomorfologisesti arvok-

kaaksi kohteeksi, jolla on luonnonsuojeluarvoa. Vallilassa sijaitsevassa Keu-

ruunpuistossa on vanha kivilouhos, joka on suunnittelualueen toinen geolo-

gisesti ja geomorfologisesti arvokkaaksi luokitettu kohde.

Rautatien sillan ympäristö muodostaa linnustollisesti arvokkaan kohteen To-

koinrannan länsiosassa.

2.10 Viheralueiden käyttäjät

Suunnittelualueen asukkailta on tullut paljon palautetta erityisesti häiritsevästä 

koirien haukunnasta sekä alueen puistoissa viihtyvistä päihdeongelmaisista.

2.10.1 Asukasmäärät ja ikäjakaumat

Suunnittelualueella on asukkaita noin 40 000. Siltasaaren osa-alueella asuu 

noin 2 300, Linjojen osa-alueella noin 8 900, Torkkelinmäen osa-alueella 

noin 6 700 ja Harjun osa-alueella noin 7 200 henkilöä. Muiden osa-alu-

eiden suunnittelualueeseen kuuluvien osien väestömäärät ovat Alppilassa 

noin 600, Vallilassa noin 3 700, Hermannissa noin 3 300 ja Sörnäisissä noin 

7 000 henkilöä.

Lapsia alueella asuu melko vähän. Koko suunnittelualueella asuu noin 1 700 

alle 13-vuotiasta lasta. Suhteessa eniten lapsia asuu Sörnäisissä ja Herman-

nissa. Näissä kaupunginosissa asuu yhteensä noin 800 lasta eli noin 40 % 

kaikista alueen alle 13-vuotiaista lapsista. Vähiten lapsia asuu Alppilassa ja 

Siltasaaressa.

Sörnäisten, Linjojen ja Harjun osa-alueilla asuu eniten 13–18 -vuotiaita nuo-

ria.
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Suunnittelualueen suurin ikäluokka on 19–29 -vuotiaat nuoret aikuiset. Tä-

hän ikäluokkaan kuuluvia asukkaita alueella on noin 12 300.

Yli 60-vuotiaita asuu alueella vähemmän kuin keski-ikäisiä tai nuoria aikuisia, 

mutta huomattavasti enemmän kuin alle 18-vuotiaita. Vanhuksia asuu eniten 

Sörnäisten, Linjojen ja Harjun osa-alueilla. Alueella asuu noin 1 500 yli 85-

vuotiaita.

2.10.2 Viheralueet suhteessa asukasmäärään

Viheralueita asukasta kohden suunnittelualueella on 13,7 m2. Rakennettuja 

puistoja alueella on 10,3 m2 asukasta kohden, kun koko kaupungin mitta-

kaavassa rakennettujen puistojen tarjonta oli 15 m2 asukasta kohden vuonna 

2001. Vähiten viheralueita asukasta kohden on suunnittelualueella Siltasaa-

ren, Torkkelinmäen ja Harjun osa-alueilla. Siltasaaressa viheraluetarjonta on 

vain noin neljä, Harjussa viisi ja Torkkelinmäellä kuusi neliömetriä asukasta 

kohden.

2.10.3 Alueen väestöennuste (kymmeneksi vuodeksi)

Kalliossa väestömäärän ennustetaan vähenevän vuoteen 2015 mennessä 

noin 2 000 asukkaalla. Myös Alppiharjussa ennustetaan väestön vähenevän. 

Väestötappio olisi suurin Harjussa, jossa väestömäärä pienenisi noin 1 000 

asukkaalla vuoteen 2015 mennessä.

Vallilan peruspiirissä väestön ennustetaan kasvavan noin 2 500 asukkaalla 

vuoteen 2015 mennessä. Tähän lukuun sisältyvät Vallilan ja Hermannin kau-

punginosat kokonaisuudessaan. Suunnittelualueella väestömäärän ennuste-

taan kasvavan lähinnä Etelä-Hermannissa, johon on kaavoitettu asuntoja 

2 500 asukkaalle. Hermannin alueen väestömäärän ennustetaan kasvavan 

Etelä-Hermannin rakentamisen myötä noin 2 000 asukkaalla.

2.10.4 Sosiaalipalvelut

Kunnallisia päiväkoteja alueella on 13. Näkinpuiston lähistöllä sijaitsee päivä-

koti Sirkku ja päiväkoti Sörkkä. Puistoon rajoittuvalle tontille sosiaalivirastossa 

on suunnitteilla lasten leikkipaikka. Päiväkotien lapset ulkoilevat viheralueiden 

leikkipaikoilla, ja heidän päivittäinen käyttönsä asettaa puistojen välineistölle 

ja rakenteille kovat kulutuksen kestävyysvaatimukset. Suunnittelualueen päi-
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väkotien pihat ovat pieniä, joten ulkoilu on monissa päiväkodeissa jouduttu 

järjestämään yleisten puistojen leikkipaikoilla.

Suunnittelualueella on neljä nuorisoasiainkeskuksen nuorisotaloa. Aleksis 

Kiven kadun varrella, Dallapénpuistoon saumattomasti liittyvällä tontilla si-

jaitsevan Harjun nuorisotalon tarpeet on huomioitu uutta puistoa suunni-

teltaessa. Osoitteissa Kolmas linja 8 ja Porthaninkatu 2 sijaitsevien Kallion 

nuorisotalon ja niin sanotun Tyttöjen Talon välittömässä läheisyydessä ei ole 

puistoaluetta. Haapaniemenkadun varrella Merihaassa sijaitsee nuorisotalo 

Palkat. Vallilan nuorisotalo sijaitsee aivan suunnittelualueen tuntumassa.

Vanhusten palvelutalojen asukkaat käyttävät palvelutalon läheisyydessä sijait-

sevia puistoja. Vanhuksille puistot ovat lähinnä katselu- ja istuskelupaikkoja. 

Kauniisti hoidettuja viheralueita ihaillaan myös puistoihin avautuvista ikku-

noista. Kinaporin palvelutalosta katsellaan Kinaporinpuistoa. Palvelutalojen 

asukkaiden puistojen käyttöä rajoittaa esteettömien kulkuväylien puuttumi-

nen.

Peruskouluja alueella on viisi. Ala-asteen oppilaat saattavat koulupäivän päät-

teeksi ulkoilla läheisillä leikkipaikoilla. Useimmilla leikkipaikoilla välineistössä 

on huomioitu sekä pienet että niin sanotut leikki-ikäiset lapset. Asukaspuisto 

Brahen ja Kallion kirkkopuiston leikkipaikkojen välittömässä läheisyydessä on 

ala-asteen oppilaitoksia. Vallilassa ala-asteen läheisin leikkipaikka sijaitsee Val-

lilantien puistossa.

Lukioita suunnittelualueella on kolme. Lukiolaiset saattavat poistua koulu-

alueelta myös välitunneiksi, ja he käyttävät läheisiä puistoja taukopaikkoina. 

Kallion lukio sijaitsee Alli Tryggin puiston ja Matti Heleniuksen puiston välit-

tömässä läheisyydessä. Helsingin kuvataidelukio sijaitsee Torkkelinkadun ja 

Pengerpuiston välissä. Helsingfors Aftongymnasium on iltalukio ja se sijaitsee 

Lenininpuiston läheisyydessä. Lenininpuistossa ei ole valaistusta, mikä rajoit-

taa puiston käyttöä taukopaikkana iltaisin.
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2.10.5 Työpaikat

Kalliossa työpaikkoja noin 25 000, koko Alppiharjun kaupunginosassa noin 

3 200 ja koko Vallilan kaupunginosassa noin 18 600. Kallion työpaikoista 

suurin osuus on julkisella hallinnolla ja liike-elämän palveluilla. Vallilassa pää-

paino on liike-elämän palveluilla.

Teollisuuskadun läheisyydessä on suuri työpaikkakeskittymä. Alueella sijait-

see useita yritysten pääkonttoreita.
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Suunnitelmaa varten kartoitettiin alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita alu-

een viheralueisiin kohdistuvalla asukaskyselyllä.

Kysely järjestettiin huhtikuussa 2003. Kysely jaettiin satunnaisotantana 1 200 

talouteen. Kyselyn vastausprosentti oli 21,5 %. Kyselyyn vastasi 256 henki-

löä, joista 46 % kuului ikäryhmään alle 40-vuotiaat ja 18 prosenttia vastan-

neista oli täyttänyt 60 vuotta.

Kyselyyn vastanneista päivittäin puistoja käyttivät eniten 60–69 -vuotiaat 

(63.3 %) ja vähiten 18–29 -vuotiaat (25 %). Kaikista kyselyyn vastanneista 

ikäryhmistä löytyi henkilöitä, jotka käyttivät puistoja vain läpikulkuun työmat-

koilla ja asioidessa. Yli 70-vuotiaista puolet käyttivät puistoja päivittäin, mutta 

samassa ikäryhmässä oli myös eniten henkilöitä, jotka käyttivät viheralueita 

harvemmin kuin kerran viikossa. Puistojen käytettävyyttä haittasi vastaajien 

mielestä paikoin huono valaistus ja puistoissa oleskeleva epämääräinen käyt-

täjäkunta.

Eniten käytettyjä puistoja asukaskyselyn mukaan olivat Tokoinranta, Karhu-

puisto, Alppipuisto, Violanpuisto ja Pengerpuisto. Lasten kanssa leikkimiseen 

käytettiin eniten Tokoinrannan leikkipaikkaa, asukaspuisto Linjaa ja asukas-

puisto Brahea. Pallopeleihin, luisteluun ja muihin kenttätoimintoihin käytet-

tiin Brahen urheilukentän ohessa eniten asukaspuisto Brahen kenttää ja Vio-

lanpuiston kenttää. Lasten turvallisuudesta oltiin huolestuneita leikkipaikoilta 

löytyvien huumeneulojen ja lasinsirujen vuoksi. Asukaspuisto Brahe mainit-

tiin myös päivisin turvalliseksi kohteeksi koska puistossa on henkilökuntaa.

Maisemasta ja ympäristöstä nauttimiseen mainittiin käytettävän Tokoinran-

taa, Alppipuistoa ja Lenininpuistoa. Tokoinrantaa ja Alppipuistoa pidettiin 

myös maisemallisesti hienoimpina alueina. Laaja-alaisiin viheralueisiin sisäl-

tyvien pienten metsiköiden säilyttämistä nykyisellään toivottiin.
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Alppipuisto keräsi eniten mainintoja viihtyisyydestä. Puistojen viihtyisyyttä 

vähensi vastaajien mielestä käyttäjäkunta, roskaisuus ja meluisuus. Roskai-

simpia puistoja alueella ovat kyselyn mukaan Tokoinranta, Hakaniemenpuis-

to ja Katri Valan puisto.

Oleskeluun käytettyjä alueita olivat Tokoinrannan ja Alppipuiston ohella 

Torkkelinpuistikko. Tokoinrannan huvilateltan siirtämistä pois alueelta toivot-

tiin tilaisuuksien meluisuuden vuoksi. Vastaavasti puistoihin toivottiin myös 

enemmän puistotapahtumia, muun muassa puistojumppaa ja konsertteja. 

Toimintamahdollisuuksiltaan parhaina puistoina pidettiin Tokoinrantaa ja Alp-

pipuistoa.

Lemmikkien ulkoiluttamiseen käytettiin eniten Tokoinrannan ja Pengerpuis-

ton koira-aitausta. Koira-aitauksiin toivottiin lisättävän vesipiste koirille. Koiri-

en jätöksiä toivottiin kerättävän paremmin puistoista.

Puistot koettiin sekä turvallisiksi että turvattomiksi paikoiksi. Avaria alueita 

pidettiin yleisesti turvallisina. Turvattomina puistoalueina pidettiin Tokoinran-

taa, Katri Valan puistoa ja Vaasanpuistikkoa.

Istutuksiltaan parhaina puistoina pidettiin Karhupuistoa, Alppipuistoa ja Le-

nininpuistoa. Karhupuiston kesäkukat istutetaan ja hoidetaan kaupungin ja 

asukkaiden yhteistyönä jo kymmenettä vuotta. Kukkaryhmän kasvivalikoima 

ja värit vaihtelevat vuosittain.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET

4.1 Viheralueiden vahvuudet ja kehittämiskohdat

Monet alueen viheralueista ovat syntyneet jo viime vuosisadan alkupuolella. 

Alueella on monia historiallisesti arvokkaita puistoja ja puistokokonaisuuksia. 

Puistojen historiallinen tausta tulee huomioida viheralueita peruskorjatessa 

nykyistä paremmin. Puistojen historiallisia piirteitä tulee säilyttää ja korostaa.

Viheralueverkon maisemallisia vahvuuksia on topografian vaihtelevuus. Lei-

maa antavia piirteitä alueella ovat karut avokalliot, jotka ovat säilyneet monin 

paikoin rakentamattomina vapaa-alueina. Maiseman leimallinen piirre on 

myös laaksoalueen rajautuminen Eläintarhanlahden ranta-alueeseen alueen 

eteläosassa.

Helsinginkadun varrella sijaitsee merkittävä karujen kalliopuistojen koko-

naisuus, josta yllättävänä piirteenä löytyy Diakoniapuiston lehtomainen 

kaupunkimetsikkö. Alue muodostaa palan alkuperäisluontoa kivikaupungin 

keskelle. Puistoalueilla on paljon viihtyisiä ja toimivia oleskelualueita, joiden 

tasokkaana säilymiseen ja kunnostamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Viheralueet sijaitsevat suunnittelualueella pirstaleisesti rakennuskortteleiden 

keskellä. Laajoja puistokokonaisuuksia on lähinnä suunnittelualueen länsi-

laidalla. Viheryhteydet suurille viheralueille tiiviistä asunkortteleista ovat mel-

ko huonot. Viheryhteyksiä on alueen tiiviissä kaupunkirakenteessa vaikea 

toteuttaa.

Hermannin asuinalueella viheraluetarjonta on suhteellisen hyvä asukasta 

kohden koko suunnittelualueeseen verrattuna. Hermannin alueen puistojen 

ongelmana on rajausten puuttuminen ympäröiviin tonttialueisiin. Puistojen 

rajausten puuttuminen aiheuttaa sekä visuaalisesti että hoidollisesti epäselviä 

tilanteita. Puistojen tilallisia rajauksia tulisi kehittää alueella.
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Eläintarhanlahden rannassa sijaitseva Tokoinrannan viheralue on paikallisesti 

ja seudullisesti tärkeä, ja alueen edustavuutta tulisi kehittää.

Viheralueverkon vahvuuksia ovat Alppiharjun ja Tokoinrannan puistokoko-

naisuudet, jotka toimivat alueen keuhkoina. Varsinkin Alppiharjun puisto-

kokonaisuus on hyvin vehreä ja lajistoltaan runsas. Alueen yhtenäisyyttä ja 

kasvilajillista runsautta on syytä vaalia. Tokoinrannasta ranta-alueen viheryh-

teys jatkuu puurivinä Eläintarhanlahden ympäri Siltasaarenkadulle saakka. 

Hakaniemen vilkkaat liikennejärjestelyt muuttavat viheryhteyden katkonai-

seksi. Ranta-alueen virkistys- ja viheryhteyden jatkuvuuden, yhtenäisyyden 

ja viihtyisyyden parantaminen on tärkeä tavoite.

Viheralueiden vahvuus on myös puistoketju Väinö Tannerin kentältä Karhu-

puistoon. Alli Tryggin puiston pohjoisosa ja Väinö Tannerin kenttäalue ovat 

suhteellisen huonokuntoisia ja kunnostuksen tarpeessa. Kunnostuksen yh-

teydessä tulisi korostaa puistojen historiallisia arvoja ja vahvistaa alueiden 

nivoutumista toisiinsa (visuaalisesti).

Alueella on muutamia hyvin sijoittuneita ja toimivia leikkipaikkoja. Leikki-

paikkatoimintoja on pyritty keskittämään ja kehittämään. Leikkipaikkojen ka-

lusteiden visuaaliseen yhtenäisyyteen tulee kiinnittää huomiota. Suosittujen 

leikkipaikkojen toimintoihin tulisi keskittää resursseja.

Viheralueiden vahvuuksia on penkkien tyylillinen yhtenäisyys ja puistoihin 

soveltuvuus. Alueellisesti on käytetty samaa penkkityyppiä monissa puistois-

sa muun muassa Kalliossa. Puistoon tyylillisesti sopimattomia penkkejä on 

vain muutamalla alueella.

Alueen vahvuuksia ovat lisäksi sitoutunut ja ammattitaitoinen ylläpitohenki-

löstö sekä ylläpidon hyvä perustilanne.
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4.2 Yhteenveto alueellisista suosituksista

Suunnittelualueen monipuolisen ja monin paikoin harvinaisen puistokasvilli-

suuden säilyttämisestä ja uusimisesta huolehditaan.

Suunnittelualueen puistojen ja myös katujen perinteiset luonnonkivipäällys-

teet (nupu- ja noppakiveykset) pyritään säilyttämään. Samoin pyritään säilyt-

tämään perinteiset valaisinmallit.

Lehtovuoren Lahti-penkkiä suositellaan käytettäväksi myös jatkossa erityi-

sesti Kallion Torkkelinmäen alueella. Tokoinrannassa ja muilla erityisen ku-

lutusalttiilla puistoalueilla suositellaan käytettäviksi kestäviä ja kaupunkikuval-

lisesti laadukkaita metallipenkkejä, esimerkiksi Victor Stanley Inc:n RBF-28. 

Jätehuollossa suositellaan tilavuudeltaan 800–1 300-litraisten syväkeräysas-

tioiden käyttöä. Niissä tulisi olla puistokansi ja tummanharmaaksi (RAL 7016 

antrasiitinharmaa) maalattu alumiiniprofiiliverhous.

Yleisten alueiden peruskorjausten ja muiden kunnostustöiden yhteydessä 

pyritään esteettömyyteen mahdollisuuksien mukaisesti. Viheralueiden käy-

tävien ja rakenteiden suunnittelussa tulisi huomioida liikuntaesteiset käyttäjät 

nykyistä paremmin. Asukaspuisto Linjan kehittämisessä nostetaan esteettö-

myys erityistavoitteeksi.

4.3 Investoinnit ja muut toimenpiteet

Investointi- ja muita kunnostustarpeita määriteltäessä periaatteina olivat 

palveluverkoston toimivuus, investoinnin vaikuttavuus, tasapuolisuus, järke-

vä omaisuuden hoito sekä olemassa olevan potentiaalin hyödyntäminen. 

Tärkeä painopiste kaikissa hankkeissa on huomioida ikääntyvän väestön tar-

peet: esteettömyys ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen. Tavoitteena 

on, että asukaspuistot ja leikkipaikat tarjoavat tulevaisuudessa toimintaa ja 

virikkeitä myös vanhuksille.

Suunnittelualueen kiireellisimmät investointitarpeet ovat Katri Valan puiston, 

asukaspuisto Linjan, Vellamonpuiston ja Ristikkopuistikon peruskorjaukset 

sekä uuden skeittipaikan perustaminen Hämeentien sillan alle Nylanderin-

puistoon.
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Valtaosa suunnitelmassa esitetyistä investointihankkeista on jo aikaisemmin 

aikataulutettu katu- ja puisto-osaston investointiohjelmaan.

Alppipuistoa ja Lenininpuistoa käsitellään tarkemmin erillisessä vuonna 2007 

valmistuvassa hoito- ja kehittämissuunnitelmassa.

4.4 Suunnitelman toimeenpanon kustannukset

Viheraluesuunnitelmassa esitettyjen investointitarpeiden yhteenlaskettu kus-

tannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa. Kiireellisimpien hankkeiden 

yhteiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Toisen kiireellisyysluokan 

hankkeiden yhteiskustannukset ovat noin 1,6 ja kolmannen kiireellisyysluo-

kan hankkeiden yhteiskustannukset noin 1,2 miljoonaa euroa.

Katu- ja puisto-osaston investointiohjelmaan jo aikaisemmin aikataulutettu-

jen hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa. 

Viheraluesuunnitelman laadinnassa esille nousseiden, uusien investointitar-

peiden yhteiskustannukset ovat arviolta noin 1 miljoona euroa.

Ylläpidon kertaluonteisten toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio 

on noin 520 000 euroa, josta kiireellisimpien kunnostuksien osuus on 

noin 400 000 euroa.

Suunnitelma ei aiheuta mainittavia muutoksia vuosittaisissa viheralueiden yl-

läpitokustannuksissa.
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5 PUISTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

SÖRNÄINEN (Sörnäs)

1. PÄÄSKYLÄN PUISTO (Svalboparken)
Rekisterinumero 44016

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 1 440 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija MA-arkkitehdit, 2004

Nykytila

Puisto peruskorjattiin vuonna 2004. Osittain kivimuureilla tuettu kohde on 

aikaisemmin toiminut leikkipaikkana. Aluetta reunustaa lehmusrivi, jossa on 

mukana kaksi vanhaa kriminlehmusta (Tilia euchlora), yksi vanha isolehtileh-

mus (Tilia platyphyllos) ja vanhoja, varttuneita, tunnistamattomia lehmuksia.

Puiston länsilaidalla on asunnottomien päiväpaikka.

Toivomukset

Alue sopisi hyvin asunnottomien nimikkopuistoksi.

Tavoitteet

Hyväkuntoisen puiston ilme pyritään säilyttämään.
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2. KATRI VALAN PUISTO (Katri Valas park)
Rekisterinumero 44017

Hoitoluokka A2, A3, B2, K1

Pinta-ala 26 283 m²

Asemakaavamerkintä VP

Katri Vala (Karin Alice Heikel, omaa sukua Wadenström) oli Suomen mer-

kittävimpiä runoilijoita 1920- ja 1930-luvuilla. Hän muun muassa vakiinnutti 

vapaan mitan runouteemme. Katri Valaa muistetaan hänen nimikkopuis-

tossaan Tapio Tapiovaaran tekemällä yksinkertaisella laatalla, jossa on teksti 

“Runoilija Katri Vala 11.10.1901–28.5.1944”. Muistolaatan lisäksi puistossa 

sijaitsee myös Katri Valan hauta.

Nykytila

Perinteisenä työväen kokoontumispaikkana tunnettu Katri Valan puisto si-

jaitsee Vilhonvuorenkujan ja Käenkujan väliin jäävällä korkealla kalliomäellä. 

Puiston korkein kohta on noin 32 metriä merenpinnan yläpuolella. Puistolle 

leimaa-antavia piirteitä ovat avokallioiden lisäksi jyrkät rinteet, jotka laskevat 

alas aluetta reunustaville kaduille. Keskellä puistoa on laaja, lähes puuton 

avokallioalue ja sorapintainen pelikenttä, jotka antavat puiston keskiosalle 

avaran ja valoisan yleisilmeen. Myös eteläosassa sijaitseva koira-aitaus on 

maisemallisesti melko avoin. Muualla puistossa ja etenkin pohjois- ja itärin-

teissä puusto on varsin varjostavaa.

Merkittävään ja laajaan funktionalismin ajan puistokokonaisuuteen kuuluvat 

erityisen komeat muurirakenteet, runsas, monilajinen puistokasvillisuus ja 

muodoiltaan geometrisia lehtimajoja. Tärkeimmät osat 1930-luvun sommi-

telmasta ovat selvästi näkyvissä, mutta kaipaavat kunnostusta.

Puistoa ympäröi graniittimuuri, joka pääosin näyttää hyväkuntoiselta lukuun 

ottamatta muutamaa rikkoutunutta kohtaa. Muurin kunto pitää kuitenkin 

tarkistaa ennen kuin syntyy pahempia vaurioita. Muurin itäreuna on villiinty-

nyt ja kylväytynyt puusto saattaa vaurioittaa muuria. Rinteestä valuvat pinta-

vedet ovat syövyttäneet Vilhonvuorenkadun puoleista muuria ja maata sen 

vierestä. Lähes kaikki alueen aidat ja suojakaiteet kaipaavat kunnostusta tai 

uusimista. Vanha puusto kaipaa uusimista. Muutamia puita on jo kaadettu ja 

korvaavia puita istutettu. Valaisimia on useampaa mallia ja ne ovat paikkaan 

soveltumattomia. Asfalttikäytävät ovat huonossa kunnossa.
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Jyrkkä kaakkoisrinne on kaikkein kriittisimmässä tilassa. Rinnettä on leikattu 

uusien rakennuksien tieltä, ja se uhkaa sortua. Rakentamaton ja hoitamaton 

rinne pilaa asukkaiden näkymät puistoon.

Puisto voidaan kasvillisuuden kunnon ja näyttävyyden perusteella jakaa kah-

teen toisistaan selvästi erottuvaan osaan. Pohjoisosa on hyvin hoidettua 

ja kaunista puistoa, jossa kasvaa pääasiassa hyväkuntoisia puita ja pensaita. 

Eteläosan kallioisia rinteitä on hoidettu selvästi heikommin. Rinteillä kasvaa 

paljon huonokuntoisia puita ja pensasryhmiä. Eteläosan yleisilme muodos-

tuu tämän ansiosta varsin sekavaksi. Puistossa kasvavien puiden lukumäärä 

kohoaa yli 300 yksilön. Harvinaisimmat puulajit ovat punatammi (Quercus 

rubra), saarnivaahtera (Acer negundo) ja punasaarni (Fraxinus pennsylvanica). 

Puiston näyttävin puu on avoimella paikalla keskellä puistoa kasvava riippa-

oksainen saarnivaahtera. Puiston monipuolisen pensaslajiston erikoisuuksia 

ovat kivimuurin kainalossa kivituhkakentän pohjoislaidalla kasvavat laakeri-

kirsikat (Prunus laurocerasus). Syreenit ja jasmikkeet muodostavat edusta-

vimmat valikoimat vanhaan lajistoon kuuluvista pensaista. Pensasruusu Rosa 

’Katri Vala’ ja huntukuusama Lonicera x bella ’Dropmore’ ovat löytyneet juu-

ri Katri Valan puistosta.

Erillinen Katri Valan puiston kasvillisuusinventointi laadittiin vuonna 2000.

Toivomukset

Varsinkin puiston porrasrakennelmien läheisyyteen kerääntyy päihdeongel-

maisia, jotka pelottavat ja häiritsevät muita puiston käyttäjiä.

Puisto tulisi kunnostaa kiireellisesti.

Puiston ja ympäröivien katujen valaistusta tulisi parantaa, jotta alue tuntuisi 

turvallisemmalta.

Asukkaat ovat viestittäneet puiston koira-aitauksessa ulkoilutettavien koiri-

en häiritsevästä haukunnasta. He ovat toivoneet aitauksen lakkauttamista tai 

muualle siirtämistä.

Tavoitteet

Maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti ja puistohistoriallisesti erittäin merkittä-

vän kaupunkipuiston turvallisuutta, käytettävyyttä ja yleisilmettä parannetaan. 

Kunnostustoimenpiteissä otetaan huomioon puiston luonne ja historialliset 
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arvot. Puiston koira-aitaus pyritään korvaamaan lähellä sijaitsevaan niin sa-

nottuun Sörnäisten rantapuistoon rakennetulla uudella aitauksella.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan (kiireellisyysluokka 1). Peruskorjauk-

sen lähtökohtana toimii maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n vuonna 

2004 laatima hankekortti ja viitesuunnitelma.

Peruskorjauksen yhteydessä pyritään perustamaan uusi koira-aitaus Sör-

näisten rantatien kaakkoispuolelle, niin sanottuun Sörnäisten rantapuistoon. 

Rannassa sijaitseva laaja, erikseen pienille ja isoille koirille jaettu aitaus korvai-

si Katri Valan puiston nykyisen aitauksen. Uuden koira-aitauksen suunnittelu 

ja rakentaminen tulee sisällyttää Katri Valan puiston peruskorjausprojektiin. 

Mikäli rantapuistoon ei jostain syystä voida sijoittaa uutta koira-aitausta, ny-

kyinen aitaus kunnostetaan. Nykyisen aitauksen sijaintia tulee tässä tapa-

uksessa tarkistaa siten, että aitauksen ja lähimpien asuinrakennuksien väliin 

mahtuu suojaava tukimuuri ja pensasaita.
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3. LINTULAHDENAUKIO (Fågelviksplatsen)
Rekisterinumero 44019

Hoitoluokka luokittamaton

Pinta-ala 1 540 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Maisemasuunnittelu Hemgård, 2001

Nykytila

Moderni, pieni, hyväkuntoinen Lintulahdenaukio sijaitsee asuinkortteleiden 

välissä ja liittyy suoraan rakennusten pihoihin. Rauhalliseen oleskeluun so-

piva aukio avautuu merelle ja tarjoaa hienon näkymän. Aukiolle on istutettu 

ryhmä rauduskoivuja. Nurmipintaista ympyränmuotoista aluetta halkaisee 

kivetty kiila, joka sijaitsee noin metrin nurmipintaa alempana. Kiilan itäreuna 

on porrastettu ja länsireuna suora, ruostutettu teräspintainen betonimuu-

ri. Muuriin on kiinnitetty puistonpenkkejä. Puistoa rajaa Lintulahdenaukion 

asuinrakennuksiin johtava kevyen liikenteen väylä. Kapea, jyrkähkö sisään-

käynti korostaa alueen puolijulkista luonnetta.

Pyöreän aukion keskellä on Pirkko Nukarin veistos Hanhiparvi vuodelta 

2000. Aukiolla on leikkipaikka, jonka ylläpidosta vastaavat ympäröivät kiin-

teistöt. Kirjallista hoitosopimusta ei kuitenkaan ole löytynyt katu- ja puisto-

osastolta.

Tavoitteet

Modernin, siistin puistoaukion luonne pyritään säilyttämään. Asukkaiden 

mahdollisuuksia osallistua kohteen ylläpitoon pyritään parantamaan. Pitkän 

tähtäimen tavoitteena on liittää kohde viereisiin asuintontteihin.

Toimenpiteet

Aukio siirretään hoitoluokkaan A2.

YHTEISTYÖ: Ympäröivien kiinteistöjen kanssa pyritään laatimaan sopimus 

kohteen ylläpitovastuusta.

ASEMAKAAVOITUS: Alue pyritään asemakaavassa liittämään viereisiin 

asuintontteihin.
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4. LINTULAHDENKUJAN VIHERKAISTA (Fågelviksgrändens grönremsa)
Rekisterinumero 43059, 43259

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 1 603 m²

Asemakaavamerkintä P

Nykytila

Eteläkaista on vuokrattu rakennustyömaan tukikohdaksi. Keskiosa toimii 

huoltoaseman paikoitusalueena. Eteläkaistalla on vaahterarivistö, jota on ai-

koinaan hoidettu.

Tavoitteet

Viherkaistan siisteydestä pyritään pitämään huolta.

Uudessa Sörnäisten rantatien ja rantapuiston asemakaavaehdotuksessa ny-

kyinen viherkaista jää uuden kaarevan rantatien katulinjauksen alle.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Vaahterat hoitoleikataan (kiireellisyysluokka 3).
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5. VÄINÖ TANNERIN KENTTÄ (Väinö Tanners plan)
Rekisterinumero 43037

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 3 247 m²

Asemakaavamerkintä katualuetta

Suunnittelijat Svante Olsson, 1910-luku

 Lars Liljefors, 1984 (muistomerkin 

 ympäristö)

Nykytila

Kivituhkapintainen urheilukenttä muodostaa kauniin, selkeäpiirteisen koko-

naisuuden Hämeentien alapuolella. Sitä reunustaa vanhojen, vähintään 90-

vuotiaiden lehmusten monilajinen, komea rivistö. Kentän pohjoiskulmassa, 

katutasossa, on Kari Juvan vuonna 1985 tekemä Väinö Tannerin muisto-

merkki ”Tannerin portti”, johon liittyvät graniittiset muurit ja istutusaltaat. 

Kentän länsikulmassa on ranskalaismallinen yleisökäymälä. Liikuntaviraston 

ylläpitämällä kentällä pelataan kesällä erityisesti pesäpalloa. Talvella kenttä 

jäädytetään luistinradaksi. Kentän laidan hoito kuuluu rakennusvirastolle. 

Yhteistyössä on ongelmia; hiekkaa ja roskia kerääntyy viheralueelle.

Komeassa lehmusrivissä on metsälehmusta, isolehtilehmusta ja puistoleh-

musta. Kohteen pensaslajistosta mainittakoon rusovuohenkuusama (Diervil-

la sessilifolia) ja villaheisi (Viburnum lantana).

Toivomukset

Koko alue tulisi olla yhden tahon hoidossa.

Tavoitteet

Kaupunkikuvallisesti komean urheilukentän perushahmo ja luonne pyritään 

säilyttämään.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Graniittilaatoitus korjataan Väinö Tannerin muistomerkin ympä-

rillä (kiireellisyysluokka 1).

Pysäkin takana kasvavat pensaat korvataan siistimmällä kasvillisuudella (kii-

reellisyysluokka 2).

Ranskalaismallinen yleisökäymälä poistetaan. Sen tilalle asennetaan City-

käymälä. Asentamista varten laaditaan lähiympäristön suunnitelma.
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6. PANNUKAKUNPUISTIKKO (Pannkaksparken)
Rekisterinumero 43061

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 4 648 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Pertti Jääskeläinen, 1978

Nykytila

Merihaan pohjoispuolella sijaitseva Pannukakunpuistikko muodostuu kol-

mesta nurmipintaisesta kummusta, joissa kasvaa tiheitä lehtikuusiryhmiä, 

lehmuksia ja isoriippasalavia (Salix ’Blanda’). Läpikulkupuistikkona toimivan 

kohteen pohjoispäässä on porrasyhteys Sörnäisten rantatien ylittävälle ke-

vyen liikenteen sillalle.

Puistikon nimi on 1970-luvulla rakennetun Merihaan paikalla aikaisemmin 

sijainneen saaren mukainen.

Toivomukset

Koira-aitausta on toivottu puistoon.

Tavoitteet

Koira-aitausta ei ole tarkoituksenmukaista perustaa nykyiseen Pannukakun-

puistikkoon, koska koirien haukunta saattaa häiritä viereisen Merihaan asuk-

kaita. Sen sijaan uusi aitaus pyritään sijoittamaan tulevaisuudessa rakennetta-

vaan Sörnäisten rantapuistoon.

Toimenpiteet

Kohde siirretään hoitoluokkaan A3.
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7. NÄKINPUISTO (Näckens park)
Rekisterinumero 43069

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 2 985 m²

Asemakaavamerkintä P

Suunnittelijat Eino Pursio, 1979

 Maj-Lis Rosenbröijer, 1988

Nykytila

Näkinpuisto sijaitsee asuin- ja liikerakennusten korttelialueen sisällä ja liittyy 

suoraan rakennusten pihoihin. Puiston perusrakenne muodostuu viidestä 

nurmipintaisesta kummusta ja niiden välissä mutkittelevista käytävistä. Veh-

reä puistoalue liittyy suoraan viereisten pysäköintitilojen katolla olevaan 

pieneen betonilaattapintaiseen aukioon, jossa kolmiomaiset lasirakenteiset 

ilmastointiaukot muodostavat tilataideteoksen. Puistoa rajaavat kapeat kevy-

en liikenteen väylät, Vetehisenkuja ja Helmiäispolku, korostavat alueen puo-

lijulkista luonnetta. Korkea luonnonkivipaasista rakennettu tukimuuri erottaa 

puiston kevyen liikenteen väylistä. Puisto on intiimi ja pienipiirteinen, ja se 

sopii hyvin rauhalliseen oleskeluun. Nurmikoiden ja istutusten kunto ei ole 

paras mahdollinen.

Puistossa kasvaa virginiantuomia (Prunus virginiana) ja nuoria metsälehmuk-

sia rivinä. Lisäksi puistosta löytyy yksi tunnistamaton nuori lehmus, jolla on 

erikoisenmalliset, suoratyviset lehdet. Keskellä puistoa kasvaa näyttäviä van-

hoja (metsä)tammia ja puistolehmuksia sekä rungollisina pikkupuina helmio-

rapihlajia (Crataegus x mordenensis ‘Toba’).

Lumimarjaistutus on levinnyt puiston itäpuolella. Pintavesi kerääntyy luiskan 

alapäähän keväällä. Puistossa on rottia.

Toivomukset

Tukimuurin viereinen suoja-aita tulisi uusia.

Päiväkoti Kallio tarvitsisi lasten leikkipaikan puistossa.

Tavoitteet

Puistoa kehitetään nykyistä siistimmäksi ja turvallisemmaksi toiminta- ja oles-

kelualueeksi. Pitkän tähtäimen tavoitteena on liittää kohde viereisiin yksityi-

siin tontteihin.
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Toimenpiteet

YLLÄPITO: Noin kahden metrin etäisyydessä tukimuurista sijaitseva suo-

ja-aita poistetaan. Uusi, turvallinen ja tyylikäs suoja-aita asennetaan muurin 

viereen (kiireellisyysluokka 1).

ASEMAKAAVOITUS: Alue pyritään asemakaavassa liittämään viereisiin yksi-

tyisiin tontteihin.
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KALLIO (Berghäll)

8. HAKANIEMENPUISTO (Hagnäsparken)
Rekisterinumero 43034

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 4 095 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Leena Iisakkila, 1960-luku

 Lars Liljefors, 1984

Nykytila

Hakaniementorin itäpuolella sijaitsevan, kohtuukuntoisen, yksinkertaisesti 

ja säännöllisesti rakennetun Hakaniemenpuistikon käyttö on pääosin läpi-

kulkua. Kohteen oleskelukäyttö on vähäistä, sillä puistossa ei ole istuimia. 

Puiston pohjoispäässä on maanalaisen väestönsuojan sisäänkäyntipaviljonki. 

Puiston sommitelma koostuu kolmesta tilasta, joita erottavat kuution muo-

toon leikatut kolminkertaiset lehmusrivistöt sekä pensasaidanteet. Kivituhka-

pinta ja geometriset lehmusrivit antavat hyvin kaupunkimaisen vaikutelman. 

Graniittisilla reunakivillä rajatuissa suorakulmaisissa istutusaltaissa kasvaa ryh-

märuusuja. Puiston eteläreunassa on ranskalaismallinen yleisökäymälä.

Toivomukset

Laatoitus ja karkea murske tulisi korvata esimerkiksi hienojakoisemmalla ki-

vituhkalla, jotta lanaus onnistuisi.

Lähitalojen asukkaat ovat ehdottaneet aitaa puiston ympärille ja avaimia it-

selleen.

Tavoitteet

Puiston yleisilmettä ja kuntoa parannetaan kokonaisvaltaisesti. Leikatut leh-

musrivistöt säilytetään ja kohteen geometristä luonnetta pyritään vahvista-

maan. Oleskelumahdollisuuksia parannetaan esimerkiksi puistonpenkkien 

asentamisella. Uuden leikkipaikan perustaminen puistoon ei ole tarkoituk-

senmukaista. Torin alle suunnitellaan pysäköintilaitosta, jonka raitisilman si-

säänottolaite on hahmoteltu puistoalueen sisäpuolelle. Varaudutaan myös 

taideteoksen sijoittamiseen puistoon.
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Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puiston peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan (kiireelli-

syysluokka 2). Peruskorjauksen lähtökohtana toimii Hakaniementorin ja sen 

lähialueiden uusi asemakaava.

Ranskalaismallinen yleisökäymälä poistetaan. Sen tilalle on tarkoitus asentaa 

City-käymälä.
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9. JOHN STENBERGIN RANTAPUISTIKKO (John Stenbergs strandskvär)
Rekisterinumero 43031

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 1 140 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Pieni puistikko sijaitsee Pitkänsillan itäpuolella John Stenbergin rantakadun ja 

Siltavuorensalmen välissä. Puisto oli rakennustyömaana vuoteen 2005 asti, 

jolloin se kunnostettiin vuokraajan toimesta. Rannassa kasvaa muun muassa 

neljä puistolehmusta rivinä ja rautatienomenapuu (Malus ’Hyvingiensis’).

Tavoitteet

Tavoitteena on säilyttää näkyvä merenrantapuistikko siistinä ja kauniina. 

Pitkänsillan länsipuolella sijaitsevan, samantyyppisen puistikon asemakaava-

merkintä olisi syytä muuttaa puistoalueeksi.
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10. PAASIVUORENPUISTIKKO (Paasivuoriskvären)
Rekisterinumero 33019

Hoitoluokka A1

Pinta-ala 2 853 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1981

 Maisema ja Ympäristö Oy / 

 Kaija Uusitalo, 1998–1999

Nykytila

Kaupunkimaisesti ja laadukkaasti vuosituhannen vaihteessa peruskorjattu 

Paasivuorenpuistikko sijaitsee Siltasaaren keskellä, Paasivuorenkadun ja Saa-

riniemenkadun ympäröimänä. Puiston pohjoisreunalla on Paasitorni. Puisto 

muodostuu kolmen aukion sarjasta: lippuaukiosta, niin sanotusta kesäravin-

toloiden alueesta sekä Johannes Haapasalon vuonna 1932 tekemän Nyrk-

keilijät-veistoksen ympäristöstä. Paasivuorenkadun jatke avautuu akselina 

Hakaniementorille. Lähinnä istuskeluun käytetyn puiston yleisilme on siisti 

ja hyväkuntoinen.

Puiston kasvillisuuden yleisilme on hyvin selkeä. Puistoa ympäröi 26 (puis-

to)lehmusta. Perennoista mainittakoon alppitatar (Aconogonon alpinum) ja 

aitoukonhattu (Aconitum napellus). Nyrkkeilijät-veistoksen ympärille istute-

taan vuosittain maanvaraiset, punaiset kesäkukat ja syyskasvit.

Tavoitteet

Edustuspuistikon siisti ja laadukas yleisvaikutelma pyritään säilyttämään.
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11. TOKOINRANTA (Tokoistranden)
Rekisterinumero 33020

Hoitoluokka A2, A3, C1, L2, K1

Pinta-ala 59 233 m²

Asemakaavamerkintä P, vesialuetta

Suunnittelijat Maisemasuunnittelu Hemgård, 1986

 Sirpa Tikka, 1998

 Tomas Palmgren, 2005–2006

Nykytila

Aurinkoinen ja lämmin Tokoinranta on suunnittelualueen eniten käytetty 

puisto. Laaja rantapuisto ulottuu Eläintarhanlahden pohjukasta länteen pää-

rataan asti ja edelleen pohjoiseen pitkin radanvartta. Etelässä puisto rajautuu 

visuaalisesti Siltasaareen. Pohjoisosa rajautuu huvila-alueeseen, kaupungin-

teatteriin ja kaupungin virastotaloon. Huvila-alueen reunat ja pohjoiseen 

johtavan, pääulkoilureitistöön kuuluvan, asfaltoidun kevyen liikenteen väylän 

varsi ovat metsäisiä ja kallioisia. Radanvarressa maasto laskee jyrkästi kohti 

rantaa. Pohjoisosan korkeimmalta kohdalta on hieno näkymä kohti rauta-

tieasemaa ja kaupungin keskustaa. Tokoinrannasta avautuu avara näkymä 

Siltasaaren ja Kaisaniemen suuntaan.

Junaradan varrella on erikseen pienille ja isoille koirille jaettu koira-aitaus. 

Rantapuiston länsiosassa sijaitsee rakennus, joka aikaisemmin oli kahvila Pi-

ritan käytössä. Rannassa on liikuntaviraston ylläpitämiä pienvenelaitureita. 

Ratasillan talvisin sula vesialue houkuttelee vesilintuja ja niiden ruokkijoita.

Keskiosan puoliavoin, loivassa rinteessä sijaitseva nurmikko rajautuu rantaa 

pitkin kulkevaan kävelytiehen ja sitä reunustaviin hevoskastanjoihin. Lahden 

pohjukassa on pieni betonikivillä päällystetty aukio. Aukion luoteispuolella 

on teräslanka-aidalla rajattu, hyväkuntoinen ja leikkivälineistöltään monipuo-

linen leikkipaikka.

Puisto on suosittu läpikulkualue (yhteys pohjoiseen) ja erityisesti kesäisin 

myös oleskelu-, auringonotto-, leikki- ja tapahtumapaikka. Tokoinrannan 

sorakentälle on vuodesta 1995 pystytetty huvilateltta Helsingin Juhlaviikko-

jen maamerkiksi.

Puistossa sijaitsee Aimo Tukiasen tekemä Miina Sillanpään muistomerkki 

(Soihtu) vuodelta1968. Alueen tuntumassa Porthaninrinteessä on Heikki 

Häiväojan vuonna 1996 tekemä Sodanajan naisen muistomerkki.
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Puisto on erityisesti lehtipuustoltaan ja -pensaistoltaan runsaslajinen. Puusto 

on paikoin ylitiheää ja huonokuntoista. Puulajeja puistosta löydettiin noin 

40 ja pensaslajeja noin 20 vuonna 2000 tehdyssä kasvillisuusinventoinnis-

sa. Puiden joukossa on useita harvinaisuuksia, kuten liuskahopeavaahteroita 

(Acer saccharinum ’Wieri’), saarnivaahteroita (Acer negundo), siipipähkinöitä 

(Juglans), kurilienlehtikuusia (Larix gmelinii var. japonica) ja kynäjalavia (Ulmus 

laevis). Tokoinrannassa kasvaa runsaasti vanhoja puita, muun muassa har-

vinaisen isokokoisia, puumaisia mustamarjaorapihlajia (Crataegus douglasii), 

berliininpoppeleita (Populus x berolinensis), isoriippasalava (Salix ’Blanda’), 

hopeasalavia (Salix ’Sibirica’), vuorijalavia (Ulmus glabra) ja kynäjalavia (Ulmus 

laevis). Rivinä Tokoinrannassa kasvaa (balkanin)hevoskastanjoita (Aesculus 

hippocastanum) noin 50 kappaletta ja metsävaahteroita (Acer platanoides) 

noin 25 kappaletta. Puiston pensaslajistosta löytyy muun muassa ’Pohjan-

tähti’-köynnösruusua, neuvoksenruusua (Rosa x spaethiana) ja vanhaa suvi-

ruusua (Rosa ’Poppius’).

Puiston yleiskunto on melko hyvä. Suosittu rantavyöhyke on ajoittain ros-

kainen.

Kesällä 2005 alueelle sijoitettiin syväkeräysastioita (Molok 800 l) lieventä-

mään roskaongelmaa. Joitakin city-roskakoreja poistettiin. Kesällä 2005 

myös jatkettiin graniittista tukimuuria puiston itäpäässä sijaitsevan leikkipaikan 

lounaisreunassa.

Toivomukset

Tärkeä puisto, jonka kunnossapitoa tulisi korostaa!

Leikkipaikkaa tulisi kehittää päiväkotien ulkoilualueena.

Koira-aitauksen isojen koirien osasto on varustettu peräti neljällä portilla. 

Turhat portit tulisi poistaa tai lukita turvallisemman käytön takia.

Päihdeongelmaisille voitaisiin kehittää oleskelupaikkaa Säästöpankinrannan 

kupeeseen.

Tavoitteet

Suositun ja puutarhakasvillisuudeltaan rikkaan Tokoinrannan maisemallisia ja 

historiallisia arvoja vaalitaan. Kohteen yleisilmettä kehitetään nykyistä edusta-

vammaksi ja puiston kuntoa pyritään parantamaan. Puistoon pyritään asen-

tamaan yleisökäymälä.
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Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan (kiireellisyysluokka 2). Peruskorjauk-

sen suunnittelussa ja ajoituksessa tulee huomioida vuonna 2005 käynnisty-

nyt asemakaavan muutossuunnittelu, mahdolliset muutokset liikuntaviraston 

hallinnoimissa laiturijärjestelyissä sekä radan varrella kulkevan kevyen liiken-

teen väylän ja sillan mahdolliset uudet linjaukset. Peruskorjauksessa tulee 

kiinnittää huomiota erityisesti rantamuureihin ja muihin rantarakenteisiin, 

käytävien toimivuuteen, penkkien määrään ja sijainteihin sekä valaistukseen. 

Kasvillisuuden suunnittelussa tulee suosia alueella perinteisesti käytetty-

jä puu- ja pensaslajeja sekä huomioida erityisesti huonokuntoisten puiden 

poistamis- ja uusimistarpeet.

YLLÄPITO: Muutamia uusia syväkeräysastioita asennetaan korvaamaan en-

tiset city-roskakorit (kiireellisyysluokka 1).

Puiston penkit uusitaan vuonna 2006 laaditun suunnitelman mukaan (kii-

reellisyysluokka 1). Uusi penkkimalli on mustaksi maalattu Victor Stanley 

RBF-28.

Junaradan varressa sijaitsevan isojen koirien aitauksen ylimääräiset portit 

poistetaan tai lukitaan, jotta aitausta olisi turvallisempaa käyttää (kiireellisyys-

luokka 1). Aitauksen keskikohdassa sijaitsevat käynti- ja huoltoportit säilyte-

tään käytössä.

Hevoskastanjariviä täydennetään uusilla, riittävän isoilla puuntaimilla. Puis-

toon istutetaan myös havupuita, ja huolehditaan niiden riittävästä suojauk-

sesta (kiireellisyysluokka 1).

Ennen peruskorjausta puiston riittävän edustavasta yleisilmeestä huolehdi-

taan tarkoituksenmukaisella ylläpidolla ja tarvittaessa pienillä vuosikorjaustoi-

menpiteillä. Puisto siivotaan ja syväkeräysastiat tyhjennetään riittävän usein.

Ensi linjan ja Wallininkadun kulmassa sijaitsevan puiston avoimen osan hoito-

luokka muutetaan lähimetsästä (C1) kallioniityksi (B2).
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12. TEATTERIPUISTO (Teaterparken)
Rekisterinumero 33023

Hoitoluokka A2, C1

Pinta-ala 12 197 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Auli Hietakangas-Koch, 1965

Nykytila

Teatteripuisto luo siistin ja vehreän edustan kaupunginteatterille. Geometri-

sen, modernin, kaupunginteatterin henkeä noudattelevan puistosuunnitel-

man tärkeänä osana on teatterin sisäänkäynnille johtavaa kävelytietä rajaava 

betonimuuri. Puisto on enimmäkseen nurmikkoa, jossa kasvaa suurehkoja 

lehtipuuryhmiä. Alueen koillisreunassa on kalliojyrkänne. Puistossa sijaitsee 

Kari Juvan veistos Thalia ja Pegasos vuodelta 1970.

Teatteripuiston kasvierikoisuuksia ovat laakeripoppelit (Populus laurifolia). 

Eläintarhantien varrella kasvoi aiemmin kartiotammi (Quercus robur ‘Fas-

tigiata’). Muusta puustosta suurin osa on metsävaahteroita. Vuonna 2006 

istutettiin uusia metsävaahteroita Eläintarhantien reunaan.

Koivujen alustoille kertyy pintavettä.

Kaupunginteatterin portaiden viereen on syntynyt polku.

Tavoitteet

Tavoitteena on säilyttää Teatteripuiston siisti ja vehreä luonne.

Toimenpiteet

Kohteen hoitoluokitus tarkistetaan vastaamaan tilannetta paikan päällä. A2-

aluetta laajennetaan kalliojyrkänteelle asti, ja jäljelle jäävä C1-alue muutetaan 

B2-alueeksi (kallioniitty).
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13. ENSI LINJAN PUISTIKKO (Första linjens park)
Rekisterinumero 33061

Hoitoluokka C1

Pinta-ala 2 722 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Ensi linjan puistikko on melko luonnontilainen, osittain kallioinen ja osittain 

niittymäinen alue, jossa kasvaa muutamia lehtipuuryhmiä.

Tavoitteet

Puistikko säilytetään puoliavoimena ja valoisana kallioniittynä, jossa kasvaa 

muutamia hyväkuntoisia ja kauniita lehtipuuryhmiä.

Toimenpiteet

Kohteen hoitoluokka muutetaan kallioniityksi (B2).
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14. ILOLANLEHTO (Ilolalunden)
Rekisterinumero 33143

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 1 849 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Puisto on rajattu katutilasta kivisellä tukimuurilla ja puuaidalla, johon on tehty 

aukko ilmeisesti läpikulkua palvelemaan. Alue liittyy toiminnallisesti ja visuaa-

lisesti viereiseen, kaupungin henkilöstökeskuksen käytössä olevaan tonttiin. 

Alueen hoito ja käyttö on vähäistä.

Osaa puistosta reunustaa rivi vanhoja puistolehmuksia, joiden joukossa on 

yksi vanha metsävaahtera. Puiston toisessa reunassa kasvaa vanha, komea 

laakeripoppeli (Populus laurifolia), joka oli Helsingin suurin vuonna 1986. 

Kenttäkerros on melko luonnontilainen, pientä osaa niitetään. Kenttäker-

roksen luonnonkasvien joukossa on useita niittylajeja, kuten poimulehteä 

(Alchemilla sp.), särmäkuismaa (Hypericum maculatum) ja niittynätkelmää 

(Lathyrus palustris).

Tavoitteet

Tavoitteena on liittää alue viereiseen tonttiin kaavamuutoksella.

Toimenpiteet

ASEMAKAAVOITUS: Puisto liitetään viereiseen tonttiin kaavamuutoksella, 

mikäli sen yleiselle käytölle ei löydetä uusia perusteita. Jos käyttöperusteita 

löytyy, avataan yhteys kadulle poistamalla aita osittain tai kokonaan ja raken-

tamalla tarvittavat luiskat tai portaat.
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15. ILOLANPUISTO / ASUKASPUISTO LINJA (Ilolaparken)
Rekisterinumero 33022, 33224

Hoitoluokka A2, L1

Pinta-ala 18 845 m²

Asemakaavamerkintä VK, VP

Suunnittelijat Harald Carstens, 1966

 Terttu Hilli, 1991

 Sirpa Tikka, 1990-luku (leikkipaikka)

Nykytila

Ilolanpuisto on suurehko kaupunkipuisto, joka sijaitsee kaupunginteatterin ja 

Toisen linjan välisessä rinteessä. Puiston korkeimmalta kohdalta, joka nousee 

noin 16 metriä merenpinnan yläpuolelle, on avara näkymä kohti Tokoinran-

taa.

Alueen kaakkoisosa on suurimmaksi osaksi melko luonnollisesti kumpuile-

vaa nurmipintaa, jossa esiintyy kalliopaljastumia. Puiston luoteispäähän on 

rakennettu asukaspuisto kahluualtaineen ja puistorakennuksineen. Raken-

nuksen lähistöllä on pienten lasten leikkialue, joka sisältää jousieläimiä, ka-

rusellin ja liukumäen. Isompien lasten toimintavälineen ovat huonokuntoisia 

ja tarvitsevat uudistamista. Leikkialueen keskellä kasvavat orapihlajat ovat 

ongelmaisia lasten leikeissä.

Kohde toimii lähinnä läpikulkualueena; kesäisin oleskellaan kallioilla. Suo-

situssa asukaspuistossa on sosiaaliviraston järjestämää, ohjattua toimintaa. 

Puistossa on HKR:n ylläpitämä luistinrata talvisin. Asfaltoidut puistokäytävät 

ovat melko huonossa kunnossa.

Puiston harvinaisin puulaji on punasaarni (Fraxinus pennsylvanica), joita löy-

tyy puiston keskeltä kolme melko nuorta yksilöä. Kaupunginteatterin puo-

leisen portin lähellä kasvaa komea vanha vuorijalava. Useita pensaslajeja on 

istutettu puolikaaren muotoisiksi aidanteiksi ja ryhmiksi. Syreenien joukossa 

on puistosyreenin ja unkarinsyreenin tyyppisiä lajeja.

Puiston etelärinteessä kasvaa lyhyenä rivinä kolme harmaapihtaa (Abies con-

color). Alaosassa muurilla kasvaa vanha, osin ränsistynyt köynnöshortensia-

kasvusto (Hydrangea anomala subsp. petiolaris). Muurin yläpuolella kasvaa 

harvinaista alppikuusamaa (Lonicera alpigena).
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Toivomukset

Asukaspuiston käyttäjät toivovat aluetta rajattavaksi aidalla myös etelä- ja itä-

laidoilta. Aitaa ei kuitenkaan toivota kallion alapuolelle sillä kallio on alueen 

ainoa pulkkamäki talvella. Toisen linjan varrella voisi rajaavan aidan lisäksi 

sijaita myös rivi kukkivia pienpuita.

Puiston välineistöön toivotaan muunneltavuutta ja monipuolisuutta.

Amfiteatteria on toivottu kaupunginteatterin laidalle.

Myös kirkon kerhot käyttävät asukaspuistoa.

Tavoitteet

Avaran ja valoisan Ilolanpuiston luonne pyritään säilyttämään. Suositun asu-

kaspuiston toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan. Esteettömyys nos-

tetaan erityistavoitteeksi kohteen kehittämisessä. Asukaspuiston eri käyttäjä-

ryhmät huomioidaan selkeyttämällä puiston ja sen osien rajauksia.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Asukaspuiston peruskorjaus suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa (kiireellisyysluokka 1).
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16. PORTHANINPUISTIKKO (Porthansplanen)
Rekisterinumero 43042

Hoitoluokka A2, L2

Pinta-ala 1 992 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Sirpa Tikka, 1998

Nykytila

Melko pieni, neliskulmainen ja tasainen Porthaninpuistikko sijaitsee Neljän-

nen linjan ja Porthaninkadun kulmassa, peruskoulun pihan vieressä. Puis-

tikko koostuu melko hyväkuntoisesta leikkipaikasta, jota ympäröi 13 suurta 

berliininpoppelia (Populus x berolinensis). Puistikosta on porrasyhteys koulu-

pihalle. Luoteisreunassa on kolme hyväkuntoista Victor Stanley Inc:n valmis-

tamaa metallipenkkiä ja kolme selkänojatonta puulankkupenkkiä rivissä.

Lumimarjapensaat ovat levinneet puiston laidalla. Tuhkapensaat ovat huo-

nokuntoisia. Pensaiden alustoille kertyy hiekkaa. Koulunpihalta valuu pinta-

vettä puistikkoon, ja tekomäen alle muodostuu lätäkkö.

Viereisessä koulussa toimivan erikoisryhmän ohjaajan toivomusten mukaan 

valitut leikkivälineet sijoitettiin puistikkoon 1990-luvun lopussa. Välineistöön 

kuuluvat keinut, kiipeilyteline, keinueläimiä ja noppakivipintainen kumpu.

Toivomukset

Puiston toiminnot tulisi suunnata koululaisille. Koulun iltapäiväkerhon mieli-

piteet tulisi huomioida kohteen kehittämisessä.

Puiston puusto on liian isokokoista ja varjostavaa alueelle.

Tavoitteet

Tavoitteena on säilyttää puistikko komean puurivin rajaamana, viihtyisänä 

leikkipaikkana. Puistikkoa kehitetään maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä 

Oy:n vuonna 2004 laatiman hankekortin ja viitesuunnitelman hengessä.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Poppeleiden kunto kartoitetaan ja niiden hoito-, poisto- ja uusi-

mistarpeet määritellään (kiireellisyysluokka 1). Puistikkoa rajaava poppelirivi 

pyritään uusimaan kerralla, sitten kun sen kunto edellyttää poistoa.

Leikkivälineitä ja kalusteita uusitaan tarpeen mukaan.
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17. KARHUPUISTO (Björnparken)
Rekisterinumero 43041

Hoitoluokka A1

Pinta-ala 2 557 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Sirpa Tikka, 1990-luku

Nykytila

Karhupuisto on erittäin suosittu kolmionmuotoinen, lehmusrivien reunus-

tama, pieni kaupunkipuistikko. Kaakkoiskulman kivituhkapintainen alue on 

rajattu graniittimuurilla, koilliskulman kioskialue graniittipollareilla. Puisto uu-

sittiin lähes kokonaan 1990-luvulla. Puiston keskellä on laaja, pisaranmuo-

toinen kesäkukkaryhmä, jonka hoitoon muun muassa lähistön asukkaista 

koostuvat ”Karhupuiston kummit” ovat sitoutuneet. Puistolla on kaupun-

gin pisimmät perinteet kukkaloiston loihtimisessa kaupungin ja asukkaiden 

yhteistyönä. Vuonna 2006 kummitoiminta täytti kymmenen vuotta. Tätä 

juhlistettiin muun muassa asentamalla erikseen teetetty juhlakyltti kesäkuk-

karyhmään ja uusi ilmoitustaulu puiston pohjoisreunaan.

Puistossa on vierekkäin kaksi erityylistä kioskia: funkkistyylinen kahvilakioski 

ja uusi metallinen grillikioski. Kioskien läheisyyteen tuodaan kesäksi kahvi-

lapöytiä ja -tuoleja. Puiston pohjoisreunaan on onnistuneesti sijoitettu viisi 

puistonpenkkiä riviin. Puiston luoteiskulmassa sijaitsee Jussi Mäntysen veistos 

Mesikämmen muurahaispesällä vuodelta 1931.

Karhupuistoa ympäröivät lehmusrivit, joissa on mukana vanhoja ja varttu-

neita lehmuksia. Puiston eteläpäädyssä on marjaomenapensasryhmä (Malus 

toringo var. sargentii) ja kaunis raita ympäröitynä kevätsipuli-istutuksilla. Kar-

hupuistoon pystytetään vuosittain joulukuusi.

Toivomukset

Karhupuistoon voisi istuttaa havuja, jotta puisto olisi vihreä myös talvella.

Puiston molemmat kioskit voisivat olla funkkistyylisiä, jotta ne sopisivat pa-

remmin vierekkäin. Esimerkiksi Helsinginkadun ja Fleminginkadun kulmasta 

löytyisi funkkistyylinen kioski, joka voitaisiin siirtää Karhupuistoon.

Tavoitteet

Karhupuisto toimii edelleen suosittuna ja hyvin hoidettuna oleskelu- ja kat-

selupuistona.
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18. MATTI HELENIUKSEN PUISTO (Matti Helenius park)
Rekisterinumero 43040

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 4 000 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Svante Olsson, 1915

 Auli Hietakangas-Koch, 1965

Nykytila

Kallion kirjaston takana sijaitseva puisto on loivaa, koilliseen nousevaa nur-

mirinnettä, jossa kasvaa puistopuita ja -pensaita. Muutamassa kohdassa on 

avokalliota. Puiston läpi johtaa käytävä. Puiston koillisosassa on Raimo Ut-

riaisen tekemä Arvo Turtiaisen muistomerkki vuodelta 1990. Fleminginka-

dun varrella on rivi vanhoja graniittipollareita, jotka on yhdistetty tukevalla 

kettingillä.

Puistoa ympäröivät lehmusrivit, joissa on mukana vanhoja isolehti- (Tilia pla-

typhyllos) ja puistolehmuksia (Tilia x vulgaris) sekä tunnistamattomia lehmuk-

sia, joissa on erikoisenmalliset, ”suoratyviset” lehdet. Vanhoissa lehmuksissa 

on tyvivaurioita ja kuolleita oksia. Puiston keskellä kasvaa ryhmässä neljä 

saarnivaahteraa (Acer negundo). Puiston pensaisto koostuu pääosin vanhois-

ta syreeneistä (ainakin Syringa josikaea ja Syringa x henryi), jotka ovat sukuna 

historiallisesti merkittäviä kohteelle.

Toivomukset

Huonokuntoiset ruusut ja levinneet terttuseljat tulisi poistaa.

Pintavesien kuivatus toimii huonosti varsinkin syreenien lähellä.

Tavoitteet

Puisto

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Huonokuntoiset ruusut hoitoleikataan tai korvataan uusilla tai-

milla. Levinneet terttuseljat harvennetaan (kiireellisyysluokka 2).
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19. ALLI TRYGGIN PUISTO (Alli Tryggs park)
Rekisterinumero 43038, 43039

Hoitoluokka A2, K1

Pinta-ala 6 050 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Harald Carstens, 1975

 Lars Liljefors, 1976

 Sirpa Tikka, 1980-luku (koira-aitaus)

 Jussi Luomanen, 2003

Nykytila

Pengerkatu jakaa Alli Tryggin puiston kahteen osaan.

Kaakkoisosa

Alkuperäisen puiston yleissuunnitelman laatija ei ole tiedossa. Puiston perus-

korjaussuunnitelmia on laadittu vuosina 1975 ja 1976. Puiston läpi kulkeva 

kävelyakseli kiviportaineen on ollut puiston elementtinä alusta lähtien. Akseli 

päättyy Aarre Aaltosen tekemään Ässärykmentin muistomerkkiin vuodelta 

1940. Muistomerkkiä ympäröi kausikasviryhmä, johon istutetaan vuosittain 

sekä kesäkukat että syyskasvit.

70-luvun loppupuolella tehdyssä peruskorjauksessa puiston alaosaan teh-

tiin nykyiset suorakaiteen muotoiset istutusalueet. Peruskorjauksessa puis-

ton keskiosan kenttää laajennettiin ja alue toimi sen jälkeen leikkipaikkana. 

Nykyisin puistoon on sijoitettu opaskoirille tarkoitettu koira-aitaus. Muutoin 

puisto toimii oleskelu- ja katselupuistona. Kaakkoisosan korkeusero on va-

jaat viisi metriä. Rinne nousee tasaisesti Pengerkatua kohti.

Puiston yläosassa kasvaa lehmuksia rivinä ja keskivaiheilla vanhoja ruotsinpih-

lajia. Alaosassa kasvaa vanhoja ja varttuneita metsävaahteroita ja vuorijalavia, 

jotka varjostavat tehokkaasti ja luovat puistolle varjoisan yleisilmeen. Puis-

tossa kasvaa syreeneitä (Syringa vulgaris, Syringa x henryi & Syringa sp.), jotka 

ovat sukuna historiallisesti merkittäviä kohteelle. Lisäksi mainittavaa pensas-

lajistoa ovat lamohietakirsikka (Prunus pumila var. depressa) ja sinivatukka 

(Rubus odoratum).

Puiston alaosan peruskorjaus valmistui vuonna 2004 rakenteellisen kunnos-

sapidon hankkeena. Peruskorjauksen yhteydessä istutettiin puistoon puu-

maisia, violettikukkaisia jalosyreeneitä (Syringa vulgaris ’Ludwig Späth’), ma-

talia lehti- ja havupensaita sekä runsaasti erilajisia perennoja ja sipulikasveja.
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Luoteisosa

Yläosassa on leikattujen pensasaitojen ympäröimä, suorakaiteen muotoi-

nen, tasainen kivituhkakenttä. Puiston alaosassa on jyrkähkö nurmirinne, 

jonka korkeusero on kahdeksan metriä 35 metrin matkalla.

Rinteessä kasvaa hyvin vanhoja tataarivaahteroita (Acer tataricum) ja kak-

si pylväshaapaa (Populus tremula ’Erecta’). Kentän reunalla on neljä vanhaa 

metsävaahteraa rivinä. Sekä tataari- että metsävaahteroissa on tyvivaurioita 

ja kuolleita oksia. Rinteessä kasvaa ruostehappomarjapensas (Berberis vulga-

ris) orapihlajapensaiden ympäröimänä.

Toivomukset ja kommentit

Ässärykmentin muistomerkin ympäristöön kokoontuu muita puiston käyt-

täjiä häiritseviä päihdeongelmaisia. Korkeat suojapensaat tulisi poistaa, jotta 

alue näkyisi paremmin kadulta.

Puistossa ruokitaan lintuja.

Tavoitteet

Alli Tryggin puisto toimii viihtyisänä oleskelu- ja katselupuistona, jonka läpi 

johtavaa kulku- ja näkymäakselia korostetaan. Kunnostustoimenpiteissä ote-

taan huomioon kohteen maisemalliset ja puutarhahistorialliset arvot.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Ässärykmentin muistomerkin ympäristön korkeat suojapensaat 

vaihdetaan mataliin peittopensaisiin. Vaihtoehtoisesti voidaan pitää nykyiset 

pensaat riittävän matalina leikkaamalla ne säännöllisesti (kiireellisyysluokka 1).

Muistomerkin ympäristön betoniset reunakivet vaihdetaan graniittisiin, jot-

ka sopisivat paremmin puiston ilmeeseen (kiireellisyysluokka 2). Samassa 

yhteydessä harkitaan erityyppisten graniittisten reunakivien liittymiskohtien 

viimeistelytoimenpiteitä Hämeentien varrella.

Visuaalisesti turhan hallitsevat puiset istutusten suoja-aidat korvataan sopivil-

la metallisilla suoja-aidoilla (kiireellisyysluokka 2). Mahdolliset tarpeettomat 

suoja-aidat poistetaan.

Luoteisosan kivituhkakenttää ympäröivän pensasaidan keskikohtaan avataan 

näkymäaukko leikkaamalla aita takaisin noin 75 cm korkeuteen noin 150 cm 

matkalla. (kiireellisyysluokka 2).
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20. AGRICOLANAUKIO (Agricolaplatsen)
Rekisterinumero 44003

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 586 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Torkkelinkadun ja Agricolankadun kulmassa, entisen Teollisuuskoulun edessä 

sijaitsee pieni Agricolanaukio katutilan kupeessa. Kohde on hyväkuntoinen, 

yksinkertainen ja alkuperäissuunnitelman mukainen. Aukiolla kasvaa kaksi 

saarnivaahteraa (Acer negundo) ja yksitoista muotoon leikattua, rungollista 

mustamarjaorapihlajaa (Crataegus douglasii) riveinä. Pensaina on muun mu-

assa lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum).

Tavoitteet

Tavoitteena on siisti ja yksinkertainen katselupuistikko. Alkuperäissuunnitel-

ma tulee ottaa huomioon jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.
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21. AGRICOLANPUISTIKKO (Agricolaparken)
Rekisterinumero 44002

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 920 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Maisema-arkkitehtitoimisto 
 Näkymä Oy, 2006

Nykytila

Puiston peruskorjaus suunniteltiin vuodenvaihteessa 2005–2006 ja puisto 

peruskorjattiin syksyllä 2006. Projektipäällikkönä toimi Veli-Matti Sivonen. 

Peruskorjauksen yhteydessä puistoon asennettiin koirakäymälä, syväkeräys-

astia ja penkki. Valaistus uusittiin. Huonokuntoiset puut ja pensaat poistettiin, 

ja uusia koristepuita ja matalia pensaita istutettiin.

Koiria ulkoilutetaan alueella paljon.

Toivomukset

Toiveina olleet koirakäymälä ja jätösten keräysastia toteutettiin peruskorja-

uksen yhteydessä.
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22. TORKKELINPUISTIKKO (Torkelsparken)
Rekisterinumero 44007 

Hoitoluokka A2, L2

Pinta-ala 9740 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1977

 Jussi Luomanen ja 
 Kristiina Rinkinen, 2001

Nykytila

Hiljattain peruskorjatun puistikon yleisvaikutelma on keidasmaisen rauhalli-

nen ja viehättävä. Eteläosassa on aidattu leikkipaikka. Puiston keskiosassa on 

puolipyöreä kivetty aukio, jonka reunoilla on penkkejä ja kesäkukka-astioita. 

Puisto on hyväkuntoinen ja hyvin hoidettavissa.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsuttiin Ruusun vuoden suojelijana 

Torkkelinpuistikkoon 26.8.2002 istuttamaan oma nimikkoruusunsa ‘Tarja 

Halonen’. Ruusu on väriltään vaaleanpunainen, ja se on löytynyt entisen 

kaupunginpuutarhurin Bengt Schalinin puutarhasta.

Torkkelinpuistikossa kasvaa paljon vanhaa puistolajistoa. Puistoa ympäröi 

lehmusrivi, jossa kasvaa useita lajeja (Tilia cordata, Tilia euchlora, Tilia pla-

typhyllos ja Tilia x vulgaris). Yhtä puistoon johtavista puistokäytävistä reunus-

taa orapihlajakujanne. Kujanteen viereisellä nurmikolla kasvaa vanha, komea 

punalehtinen metsävaahtera. Lehtipensaistoltaan puisto on runsaslajinen 

erityisesti pensasruusujen osalta. Ruusuista löytyy useita harvinaisuuksia 

kuten ’Tarja Halonen’, ’Kaisaniemen harisoninruusu’, ’Aurora’, ’Ruskela’ ja 

tornionlaaksonruusu (Rosa majalis ’Tornedal’). Lisäksi puistossa kasvaa kel-

lokuusamaa (Kolkwitzia amabilis) ja viinikärhöä (Clematis viticella). Peren-

noista mainittava on keltapeipin melko uusi lajike (Lamiastrum galeobdolon 

’Herman’s Pride’).

Tavoitteet

Torkkelinpuistikko toimii jatkossakin viihtyisänä oleskelu-, katselu- ja toimin-

tapuistona.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Peruskorjauksessa kuollut muistopuu (tammi) korvataan uudella 

riittävän isolla taimella. Samassa yhteydessä siirretään aivan reunakiven vie-

ressä kasvava nuori saarni sopivampaan paikkaan (kiireellisyysluokka 1).
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23. PENGERPUISTO (Terrassparken)
Rekisterinumero 44004, 44005

Hoitoluokka A2, A3, K1

Pinta-ala 12540 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Pengerpuisto sijaitsee Torkkelinmäen luonnonolosuhteiltaan karun kalliola-

en huipulla, Torkkelinmäen kehämäisen asemakaavan keskiössä. Puistoa ra-

jaavat Torkkelinkadun varren 1920-luvun matalat kerrostalot, Pengerkadun 

korkea kerrostalomuuri sekä puiston koillislaidassa Helsingin kuvataideluki-

on piha. Geometrisen, perusmuodoltaan nelikulmaisen sommitelman kes-

keisenä aiheena on kivituhkapintainen toimintakenttä, jolla pelataan muun 

muassa petankkia kesäiltaisin. Kenttää rajaavat kaakkois- ja lounaisreunois-

sa puistokäytävät. Torkkelinkadun puoleisen käytävän varrella sijaitsee nel-

jä leikatuin orapihlaja-aidoin rajattua penkkisyvennystä. Puiston lounaispää 

on vapaamuotoisesti rakennettu, tilallisesti puoliavoin nurmipintainen rinne. 

Puiston reunamilla on silokalliopaljastumia. Pääkentän kaakkoiskulmalla on 

pienempi, kallioinen aukio, joka on verkkoaidalla rajattu koira-aitaukseksi. 

Aitauksessa sijaitsee toisen maailmansodan aikainen tykistöpatterin jalusta.

Pengerpuisto on paljon käytetty maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti ja kaa-

vallisesti erittäin merkittävä kaupunkipuisto.

Puiston lehtipuusto on melko runsaslajinen. Pääpuulajina on lehtosaarni 

(Fraxinus excelsior). Saarnia kasvaa riveissä, joissa mukana on myös vanhoja 

puuyksilöitä. Lisäksi puistoa reunustavat metsävaahtera- ja vuorijalavarivit. 

Useat puiston saarnista ja vaahteroista ovat huonokuntoisia. Vanhaa puisto-

lajistoa kohteessa edustavat tataarivaahterat (Acer tataricum) ja ruostehap-

pomarja (Berberis vulgaris).

Pengerkadun rinne

Kauniiden luonnonkivimuurien reunustaman jyrkän rinteen läpi johtaa ko-

mea symmetrinen porrasrakennelma.

Kohteessa on monipuolinen lehtipensaslajisto, joka koostuu osin vanhoista 

puistolajeista ja myös harvinaisista lajeista. Lajit ovat muun muassa erittäin 

harvinainen keltakuusama (Lonicera chrysantha), lehtokuusama (Lonicera 

xylosteum), rusovuohenkuusama (Diervilla sessilifolia), Rosa ’Blush Damask’, 

keijunruusu (Rosa x rugotida), likusterisyreeni (Syringa reticulata) ja villahei-

si (Viburnum lantana). Puistopuut ovat muun muassa vanhoja tataarivaah-



92

teroita. Kohteen kallioisessa osassa kasvaa useita maksaruoholajeja, kuten 

kelta- (Sedum acre), valko- (Sedum album), iso- (Sedum telephium) ja kau-

kasianmaksaruohoa (Sedum spurium). Puistossa on runsaasti huonokuntoisia 

lehtipensaita, lehtipuita ja havupuita: kuntokartoitus niiden osalta olisi tar-

peen.

Toivomukset

Koira-aitauksen sijainnista on valitettu varsinkin aikaisin aamulla ja myöhään 

illalla kuuluvan häiritsevän haukunnan takia. Toisaalta koira-aitaus on ahke-

rassa käytössä, eikä läheltä löydy korvaavia sijoituspaikkoja. Koira-aitauksen 

aidan ja maanpinnan väliin on muodostunut aukkoja, joista koirat saattavat 

karata. Aita tulisikin korjata. Aitaukseen on myös toivottu haravoita jätösten 

keräämiseen.

Sorakentän pinnan tulisi olla kovempi, jotta se sopisi paremmin petankille.

Kesäisin alueella pitäisi olla yleisökäymälä.

Puiston muurirakennelmat ja Pengerkadun rinteessä sijaitsevat portaat tulisi 

uusia. Portailla oleskelee päihdeongelmaisia, jotka häiritsevät lähellä asuvia ja 

roskaavat rinteen istutusaluetta.

Tavoitteet

Paljon käytetyn maisemallisesti, kaupunkikuvallisesti ja kaavallisesti erittäin 

merkittävän kaupunkipuiston yleisilmettä kohennetaan. Kaikissa kunnostus-

toimenpiteissä otetaan huomioon puiston luonne ja historialliset arvot. Puis-

ton koira-aitaus pyritään laajentamaan ja jakamaan erillisiin osastoihin isoille 

ja pienille koirille.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan (kiireellisyysluokka 2). Korjaussuun-

nittelun alussa kartoitetaan kasvillisuuden kunto. Peruskorjauksen yhteydes-

sä puiston koira-aitauksen laajentamismahdollisuuksia tutkitaan.

YLLÄPITO: Koira-aitauksen käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan ja 

nykyiset aukot aidan ja maanpinnan välistä poistetaan korjaamalla aita ja sen 

alusta (kiireellisyysluokka 1). Kestävän lopputuloksen avulla pyritään myös 

estämään uusien aukkojen muodostumista.

Puistoon asennetaan muutama syväkeräysastia (kiireellisyysluokka 1).
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24. TORKKELINAUKIO (Torkelplatsen)
Rekisterinumero 44006

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 880 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Kohde on avara, kapea rinne, jossa nurmikon lisäksi kasvaa vanhaa lajistoa 

kuten tataarivaahteroita (Acer tataricum), ruostehappomarjaa (Berberis vul-

garis), rusokuusamaa (Lonicera tatarica), poppeleita ja vuorijalavia. Jalavien 

seassa kasvaa yksi kartiojalava (Ulmus glabra ’Exoniensis’). Alueen länsipääs-

sä on komeat luonnonkiviportaat.

Tavoitteet

Rinteen vanhaa lajistoa pyritään säilyttämään.
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25. HARJUTORI (Åstorget)
Rekisterinumero 44011

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 4395 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1976

 Sirpa Tikka, 1990-luku

Nykytila

Harjutori on tasainen, hyväkuntoinen puistoalue, jossa on keväisin näyttäviä 

kevätsipuli-istutuksia ja peittoperennoja, jotka tulevat esiin sipulikukkien var-

sien kuihduttua. Puiston keskellä kasvaa vanhoja, varjostavia vuorijalavia ja 

reunemmalla muun muassa nuoria pilvikirsikoita (Prunus pensylvanica).

Toivomukset

Sipulikukkataideteos vaatisi täydentämistä. Istutuksissa on aukkoja.

Tavoitteet

Tavoitteena on säilyttää hyväkuntoisen kohteen ilme.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Kevätsipuleiden ja perennojen tarvittava täydennysistutus suun-

nitellaan ja tilataan (kiireellisyysluokka 2).
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26. ADOLFINRINNE (Adolfsbrinken)
Rekisterinumero 44010

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 389 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Jussi Luomanen, 2002–2003

Nykytila

Adolfinrinne muodostuu komeista, väliterassilla varustetuista, luonnonkivi-

sistä kaksoisportaista sekä osin kivetyistä ja osin istutetuista reuna-alueista. 

Kohteen peruskorjaus toteutettiin vuonna 2003.

Reuna-alueille on istutettu marjaomenapuita (Malus baccata), köynnöshor-

tensiaa (Hydrangea anomala subsp. petiolaris), valkolumimarjaa (Symphoricar-

pos albus) ja japaninmarjakuusen kääpiömuotoa (Taxus cuspidata ’Nana’).

Kohteessa viihtyvät päihdeongelmaiset, jotka häiritsevät lähellä asuvia.

Tavoitteet

Komean ja siistin kohteen ilme pyritään säilyttämään.
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27. FRANZÉNINPUISTIKKO (Franzénsparken)
Rekisterinumero 44008, 44009

Hoitoluokka A2, A3

Pinta-ala 4499 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Tomas Palmgren, 2006 
 (länsiosan kunnostus)

Itäinen osa
Nykytila

Varjoisaa puistoa reunustaa metsävaahterarivi, jossa on myös vanhoja puita. 

Alueella ulkoilutetaan paljon koiria.

Tavoitteet

Puiston ilme pyritään säilyttämään.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Puistoon asennetaan syväkeräysastia (kiireellisyysluokka 1).

Läntinen osa
Nykytila

Kauniilla, mutta osittain huonokuntoisella luonnonkivimuurilla rajattua, var-

joisaa puistoa reunustaa lehmusrivi. Kohteen pohjoisreunassa on ryhmä 

serbiankuusia (Picea omorika).

Tukimuurin koillisin osa korjattiin vuonna 2005. Lähes käyttämättömänä ol-

lut leikkipaikka rajaavine verkkoaitoineen poistettiin vuonna 2006. Sen tilalle 

perustettiin oleskelunurmikko ja sen yhteyteen asennettiin penkit ja syväke-

räysastia. Leikattavat pensasaidat säilytettiin.

Toivomukset

Alueelle on toivottu muun muassa koira-aitausta.

Tavoitteet

Puisto on viihtyisä ja helppohoitoinen oleskelupuisto.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Varsinkin portaiden pohjoispuolella huonokuntoinen luonnon-

kivinen tukimuuri kunnostetaan (kiireellisyysluokka 1).
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28. CASTRÉNINPUISTIKKO (Castrénslunden)
Rekisterinumero 44001 

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 1 583 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1978

 Sirpa Tikka (leikkialue)

Nykytila

Castréninpuistikossa on aidattu ja lukittava leikkipaikka, jota käyttää päiväkoti 

Alppimaja. Leikkipaikka välineineen on sosiaaliviraston ylläpitämä. Leikkipai-

kan aidan ulkopuolisen alueen kuuluu rakennusviraston vastuulle. Puiston 

luoteis- ja itälaidat ovat jyrkkiä, osittain tukimuurein katutilasta rajattuja rin-

teitä. Puiston koillisnurkassa on väestönsuojan sisäänajoluiska.

Aidan ulkopuolella kasvaa osin ryteikköinen pensaskasvusto, lajeina muun 

muassa viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) ja kurttulehtiruusu (Rosa ru-

gosa). Portin ulkopuolella kasvaa puistosyreenin tapaista syreeniä, jolla on 

vaaleanpunaiset, huopamaiset kukat. Puiston reunassa on ainakin isolehti-

lehmuksista koostuva lehmusrivi.

Tavoitteet

Leikkipaikka säilytetään päiväkodin käyttöä varten. Aidan ulkopuolinen puis-

tokasvillisuuden siisteydestä huolehditaan.

Toimenpiteet

YHTEISTYÖ: Sosiaaliviraston kanssa laaditaan sopimus leikkipaikan ylläpi-

tovastuusta.

Jos päiväkoti lakkautetaan, leikkipaikka voidaan purkaa tarpeettomana.
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29. KALLION KIRKKOPUISTO (Berghälls kyrkopark)
Rekisterinumero 34001

Hoitoluokka A2, L2 (ei hoitoluokkakartassa)

Pinta-ala 6241 m²

Asemakaavamerkintä Yk/s

Suunnittelijat Svante Olsson, 1912

 Sirpa Tikka (leikkialueet)

Nykytila

Kallion kirkkopuistossa maasto viettää loivasti pohjoiseen. Puistossa sijaitsee 

kaksi leikkipaikkaa. Kaupunki on tehnyt hoitosopimuksen puiston hoidosta 

alueen pysyväisluonteisesti vuokranneen seurakunnan kanssa.

Puistoa ympäröi lehmusrivi. Kirkolle johtavan, näkymäakselina toimivan kes-

kikäytävän varrella kasvaa muotoon leikattuja, rungollisia orapihlajia (Cratae-

gus grayana) kujanteena. Kirkon eteläpuolella kasvaa sembramäntyjä (Pinus 

cembra) ja kartiojalavia (Ulmus glabra ’Exoniensis’). Jalavat muodostavat ly-

hyen kujanteen kirkon sisäänkäynnille. Riippaoksaisen tuomen kanssa ryh-

mässä kasvaa syreenejä ja havupensaita kuten kanadantuijaa (Thuja occiden-

talis), kartiomarjakuusta (Taxus x media) ja vuorimäntyä (Pinus mugo).

Tavoitteet

Kallion kirkkopuisto säilytetään näyttävänä toiminta-, oleskelu- ja katselu-

puistona.

Toimenpiteet

ASEMAKAAVOITUS: Selvitetään mahdollisuus asemakaavoittaa alue ylei-

seksi puistoalueeksi, mikä vastaisi paremmin puiston luonnetta ja käyttöä.



99

5 PUISTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

30. TAUNO PALON PUISTO (Tauno Palos park)
Rekisterinumero 34016

Hoitoluokka A2, A3

Pinta-ala 4942 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1991

 Sirpa Tikka (yläosa)

Nykytila

Tauno Palon puiston vehreällä oleskelualueella vesiputouksen juurella on 

eksoottista tunnelmaa. Maastoportaat yhdistävät puiston alavan pohjoisosan 

kallioiseen eteläosaan Alppikadun varrella. Hieno, matala luonnonkivimuuri 

rajaa puiston Helsinginkadun liikenteeltä. Puistossa sijaitsee Kain Tapperin 

tekemä Tauno Palon muistomerkki vuodelta 1993.

Puistossa kasvaa vanhoja ja varttuneita pilvikirsikoita (Prunus pensylvanica) ja 

tarhakultasateita (Laburnum x watereri) näyttävinä ryhminä. Puiston reunas-

sa on viisi metsävaahteraa rivinä ja vesialtaan vieressä yksittäispuuna vanha 

kujapaju (Salix x rubens). Pensaslajistosta löytyy muun muassa kääpiösorva-

rinpensasta (Euonymus nanus var. turkestanicus), köynnösruusulajiketta Rosa 

’Pohjantähti’ ja sinivatukkaa (Rubus odoratus). Kohteen pensaskasvustoista 

suuri osa on huonokuntoista ja vaatii kuntokartoituksen. Puiston rinneosuus 

on varjoisa ja hieman ryteikköinen. Puiston länsireuna on jätetty melko luon-

nontilaiseksi. Nurmikko menestyy aika huonosti kohteessa varjoisuuden ja 

kosteuden takia.

Puiston itäreunassa sijaitsee (vuoden 2007 alussa) viereistä työmaata palve-

levia parakkeja.

Toivomukset

Nurmialueen pohjaa tulisi korottaa.

Alppikadun puoleista antiikkikaidetta tulisi jatkaa reunakiveen kiinni.

Vesialtaan tekninen kaivo on sijoitettu turhan näkyvälle paikalle.
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Tavoitteet

Tauno Palon puisto säilytetään vehreänä ja eksoottisena oleskelupuistona. 

Kohteen länsiosan ilmettä kohennetaan.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Huonokuntoinen, ränsistynyt kasvillisuus hoitoleikataan ja uusi-

taan tarvittaessa (kiireellisyysluokka 2).

Antiikkikaiteen jatkamismahdollisuuksia tutkitaan (kiireellisyysluokka 2).

Kohteen itäreunaa ja vesiaiheen ympäristöä kohennetaan tarvittaessa kun 

työmaaparakit on poistettu.
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31. DIAKONIAPUISTO (Diakoniparken)
Rekisterinumero 34012

Hoitoluokka A2, B2, C1

Pinta-ala 4908 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Maisemasuunnittelu Hemgård, 2002

Nykytila

Maastoltaan vaihtelevassa puistossa on hyväkuntoinen, rakennettu osa, jo-

hon on hiljattain istutettu runsaasti pensaita ja perennoja, sekä metsäinen, 

villinä kasvava, ryteikköinen osa. Rakennetun osan läpi Helsinginkadulta 

Alppikadulle kulkee kauniisti toteutettu, luonnonkivisillä maastoportailla va-

rustettu puistokäytävä. Portaiden alapäässä kasvaa päärynäpuu (Pyrus com-

munis) ja portaiden varrella ylempänä muun muassa kääpiösorvarinpensasta 

(Euonymus nanus var. turkestanicus), rinneangervoa (Spiraea densiflora) ja 

nukkeruusua (Rosa nitida). Puiston ja Helsinginkadun rajana toimii kivipaasiin 

kiinnitetty nykyaikainen teräskaide.

Uudesta puistosta puuttuu vesipiste, mikä hankaloittaa erityisesti perenno-

jen kastelua.

Toivomukset

Vesipisteen asentamista toivotaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on säilyttää puiston rakennettu osa hyväkuntoisena. Metsämäi-

sen osan tavoitteena on nykyistä siistimpi ja turvallisemman tuntuinen leh-

tipuuvaltainen kaupunkimetsikkö. Väestönsuojan ja sen ajoluiskan tulevan 

kunnostuksen yhteydessä varaudutaan rakentamaan myös istutusterassit 

luiskan viereen vuonna 2002 valmistuneen puistosuunnitelman mukaisesti.

Toimenpiteet

LUONNONHOITO: Lehtipuuvaltainen metsikkö harvennetaan. Pien-

puustoa raivataan.
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ALPPIHARJU (Åshöjden)

32. JOSAFATINKALLIOT (Josafatsbergen)
Rekisterinumero 34010

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 8 547 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Maisemasuunnittelu Hemgård, 1986

Josafatinkallioiden rakentamista asuinkäyttöön suunniteltiin 1970-luvulla, jol-

loin kallioiden pelastamiseksi perustettiin kansanliike, ja kallioilla pidettiin pa-

lavia puheita. Liike onnistui tavoitteessaan, ja kalliot ovat vieläkin säilyneet.

Nykytila

Josafatinkalliot on avokalliovaltainen puistoalue, jonka poimuissa mutkittelee 

sora- ja luonnonkivikäytäviä. Kallionseinämien suojassa on erilaisia oleskelu-

tiloja ja aukioita, joilla on puistonpenkkejä. Puistossa on kaksi koristepuron 

yhdistämää vesiaihetta. Puron solina peittää ympäröivien liikenneväylien ko-

hinaa jonkin verran. 

Kohteen koillislaidalla sijaitseva korkein kohta on noin 30 metriä merenpin-

nan yläpuolella.

Lehtipuustoltaan, lehti- ja havupensaistoltaan ja perennakasvustoiltaan mel-

ko runsaslajisessa kohteessa esiintyy useita erilaisia kasvualustoja: kallliota, 

multamaata, hiekkamaata ja vesialuetta. Pensaslajistosta löytyy muun mu-

assa kiiltoruusu (Rosa virginiana) ja sirotuomipihlaja (Amelanchier laevis). Pe-

rennoista löytyy useita maksaruoholajeja: keltamaksaruoho (Sedum acre), 

valkomaksaruoho (Sedum album), turkestaninmaksaruoho (Sedum ewersii), 

kaukasianmaksaruoho (Sedum spurium) sekä mehitähtilaji (Sempervivum). 

Vesialueen reunalla kasvaa terttualpia (Lysimachia thyrsiflora). Perennat me-

nestyvät alueella aika huonosti ja vaativat vuosittaista uusimista.

Iso poppeli ja vaatimaton leikkipaikka poistettiin vuonna 2006.

Tavoitteet

Tavoitteena on kallioisen puiston säilyttäminen siistinä ja viihtyisänä oleske-

lualueena. Paikalla huonosti menestyvät perennalajit pyritään vaihtamaan 

paremmin menestyviin.
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33. STURENKADUN PUISTOKULMAUS (Sturegatans parkhörn)
Rekisterinumero 34011

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 6241 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Harald Carstens, 1970

Nykytila

Puistokulmaus muodostuu melko loivasta rinteestä Sturenkadun ja Helsin-

ginkadun liittymässä. Puistossa on ranskalaismallinen yleisökäymälä, jonka 

yhteyteen on rakennettu pieni asfalttiaukio, betoniportaat ja kivetty käytä-

vä.

Kohteessa kasvaa muutamia vanhoja, muotoon leikattuja, rungollisia orapih-

lajia sekä varttuneita puistolehmuksia riveinä. Lisäksi puistossa on rusokuu-

samia ja komea puistojasmikepensas (Philadelphus lewisii var. gordonianus).

Toivomukset

Muotoon leikatut puut tulisi uusia.

Tavoitteet

Puistokulmaus säilytetään siistinä kadunvarsiviheralueena.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Muotoon leikatut puut uusitaan, kun ne ovat alkaneet ränsistyä 

(kiireellisyysluokka 3).

Vähässä käytössä oleva ranskalaismallinen yleisökäymälä poistetaan.
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34. ALPPIPUISTON ETELÄOSA (Alpparkens södra del)
Rekisterinumero 34019

Hoitoluokka A2, A3, B2, C1

Pinta-ala 46 629 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Svante Olsson, 1913

 Auli Hietakangas-Koch, 1965 

 (Omenankukkapuisto)

Nykytila

Alppipuiston eteläosa on suurimmaksi osaksi kallioista ja metsäistä puistoalu-

etta. Puiston ja samalla koko suunnittelualueen korkein kohta sijaitsee noin 

37 metriä merenpinnan yläpuolella, ja sieltä avautuu komea näkymä Töö-

lönlahden yli kaupungin keskustaan.

Linnanmäen eteläisen sisäänkäynnin ympäristö ja sen itäpuoli ovat raken-

nettua puistoa, jossa kasvaa monipuolista, arvokasta puutarhakasvillisuutta. 

Kohteen itäpäässä sijaitsevasta niin kutsutusta ”Omenankukkapuistosta” löy-

tyy erityisen harvinaisia koristeomenapuita. Erillinen Alppipuiston eteläosan 

kasvillisuusinventointi laadittiin vuonna 2000.

Käytävät ovat pääasiassa asfalttia, ja ne on valaistu puistovalaisimin. Linnan-

mäen eteläiseen sisäänkäyntiin liittyvät portaat ja sisääntuloaukio Helsingin-

kadun varrella rakennettiin vuonna 2000. Sisäänkäynnin edustalta poistettiin 

kolme vanhaa puistonpenkkiä vuonna 2006. Niiden tilalle asennettiin kaksi 

uutta metallista, selkänojallista penkkiä (Metalcon Libre, Linnanmäen violet-

ti).

Puiston eteläosan kalliolla sijaitsee Kain Tapperin betoninen taideteos Modu-

li/Rakentajaveistos vuodelta 1973.

Toivomukset

Kallion esille tuomista on toivottu Helsinginkadun varrella.



105

5 PUISTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

Tavoitteet

Tavoitteena on hyvin hoidettu, luonnollinen, tunnelmallinen ja turvallinen 

oleskelu- ja näköalapuisto, jossa kallioisuus on omaleimaista. Puiston itäosan 

ja muun muassa niin kutsutun ”Omenankukkapuiston” harvinaista ja arvo-

kasta puutarhakasvillisuutta vaalitaan. Kasvillisuuden monimuotoisuus säily-

tetään ja sitä pyritään myös lisäämään.

Toimenpiteet

SUUNNITTELU: Alueen kasvillisuus inventoidaan, ja laaditaan erillinen 

Alppipuiston ja Lenininpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma (kiireellisyys-

luokka 1).
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35. ALPPIPUISTO (Alpparken)
Rekisterinumero 34020

Hoitoluokka A2, A3, B2, C1, K1

Pinta-ala 95 346 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Svante Olsson, 1913

 Harald Carstens, 1972 (leikkipaikka)

 Lars Liljefors, 1985–1988

 Sirpa Tikka, 1998 (kirsikkapuut)

Nykytila

Alppipuisto on monimuotoinen, englantilaista puutarhaa muistuttava puisto-

alue, jossa on erittäin vaihteleva topografia. Puiston korkein kohta sijaitsee 

noin 29 metriä ja matalin kohta noin 7 metriä merenpinnan yläpuolella.

Puistossa on kallioisia kumpareita, metsäisiä rinteitä, avaraa nurmialuetta 

ja runsaslajista puutarhakasvillisuutta. Puiston keskeinen elementti on laaja, 

kaksiosainen koristeallas. Allasta reunustaa liuskekiveys ja betonijalkaiset kiin-

topenkit. Koristealtaan voi ylittää puisia siltarakenteita pitkin. Korkeat pensaat 

ja pienpuut luovat altaan reunalle varjoisan ja suojaisan oleskelupaikan. Lä-

heinen rautatie ei häiritse oleskelua mainittavasti. Paikka on kaupunkilaisten 

olohuone parhaimmillaan.

Nurmirinteessä on esiintymistila ja katsomorakennelma sekä soittokatos. 

Aluetta käytetään paljon erilaisiin tapahtumiin.

Rinteen alaosassa oleva tasaisempi nurmialue on liikunnallisten harrastaja-

ryhmien käytössä. Käytävät ovat asfalttia, ja puiston läpi pyöräillään paljon. 

Seudulliseen pääulkoilureitistöön kuuluva pyörätie kulkee puiston länsilaidal-

la. 

Rinteen yläosassa on luonnonkiviportaita ja sorakäytäviä joita pitkin pääsee 

kallion huipulla olevaan paviljonkiin, josta avautuvat näkymät puistoon.

Alueen suuren käyttöasteen vuoksi puistosta löytyy muutamia syväkeräysas-

tioita puistoroskisten lisäksi.

Puiston pohjoisosassa on koira-aitaus.
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Toivomukset

Puistoon on toivottu yleisökäymälä ja siivouksen tehostamista kesäkaudek-

si.

Tavoitteet

Tavoitteena on tunnelmallinen ja turvallinen sekä kasvillisuudeltaan moni-

puolinen toiminta-, oleskelu- ja katselupuisto. Puistoa voidaan suositella 

myös osallistujamääriltään rajattujen puistotapahtumien järjestyspaikaksi. 

Puiston runsasta ja arvokasta puutarhakasvillisuutta vaalitaan. Puistoon pyri-

tään sijoittamaan yleisökäymälä kesäkaudeksi.

Toimenpiteet

SUUNNITTELU: Alueen kasvillisuus inventoidaan, ja laaditaan erillinen 

Alppipuiston ja Lenininpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma (kiireellisyys-

luokka 1).
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36. LENININPUISTO (Leninparken)
Rekisterinumero 34023

Hoitoluokka A2, A3, B2, C1, L2

Pinta-ala 34 968 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Maj-Lis Rosenbröijer, 1960

Nykytila

Lenininpuisto on vehreä oleskelu- ja katselupuisto, joka rakennettiin näytte-

lypuutarhaksi 1960-luvulla Maj-Lis Rosenbröijerin suunnitelman mukaisesti. 

Puiston kasvillisuus on erittäin monipuolista, ja varsinkin havukasvien valikoi-

ma ja menestyminen ovat Helsingin huipputasoa. Puistossa on japanilaisen 

puutarhan henkeä. Kauniisti toteutettu puro ja koristeallas luovat tunnelmaa 

havupuu- ja pensasvaltaisen kasvillisuuden siimekseen.

Penkkimallina Lenininpuistossa on käytetty perinteistä koivunjalkapenkkiä.

Puisto on kallioinen ja topografialtaan erittäin vaihteleva. Korkeuseroa puis-

ton sisällä on noin 17 metriä. Korkein kohta sijaitsee puiston lounaislaidalla 

Linnanmäen kupeessa; matalin kohta löytyy puiston itälaidalta.

Puisto on vaikeasti saavutettavissa. Se on lisäksi aidattu korkealla, huonokun-

toisella verkkoaidalla. Aidan portit olivat aikaisemmin lukittuina öisin.

Koristeallas on huonokuntoinen ja vuotaa. Maa-aineksia valuu Kulttuuritalol-

le päin ja tukkii sadevesikaivoja.

Puistoon sisältyy nykyään vähän käytetty leikkialue, jossa on jousieläimiä ja 

keinu. Leikkipaikka perustettiin aikanaan palvelemaan lähellä sijainneen päi-

väkodin lapsia.

Toivomukset

Aitaukset tulisi poistaa puiston ympäriltä.

Kulkuyhteys puistoon on huono. (Olisiko mahdollista järjestää kaupungin 

vuokratalojen pihan lävitse?)

Puiston itänurkkaan on toivottu leikkipaikkaa.
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Tavoitteet

Tavoitteena on tunnelmallinen ja turvallinen sekä kasvillisuudeltaan moni-

puolinen oleskelu- ja katselupuisto. Puiston runsasta ja arvokasta puutarha-

kasvillisuutta vaalitaan.

Toimenpiteet

SUUNNITTELU: Alueen kasvillisuus inventoidaan, ja laaditaan erillinen 

Alppipuiston ja Lenininpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma (kiireellisyys-

luokka 1).
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37. TYÖLÄISÄIDINPUISTO (Arbetarhustruns park)
Rekisterinumero 34009

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 693 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Harald Carstens, 1968–1970

 Sirpa Tikka, 1996

Nykytila

Työläisäidinpuiston kallioisen kumpareen kyljessä on sora-aukio, jonka laidal-

le on sijoitettu yksittäinen penkki. Aukion ympärillä on pensasryhmiä, joissa 

on käytetty paljon rehevää sinivatukkaa (Rubus caesius). Nuoria lehmuksia 

on pensasryhmien keskellä noin 15 kappaletta. Kalliolla kasvaa matala, hyvin 

hoidettu kääpiövuorimäntyryhmä (Pinus mugo ’Pumilio’). Pollarit estävät ajo-

neuvoilla ajamisen puistoon.

Panu Patomäen Työläisäiti-patsas vuodelta 1996 on sijoitettu avokallion 

eteen. Patsas paljastettiin äitienpäivänä 12.5.1996. Veistoksen paljasti Eeva 

Ahtisaari, ja paikalla oli tuhansia helsinkiläisiä todistamassa tapahtumaa. 

Pronssinen patsas esittää työläisäitiä vääntämässä tyttärensä kanssa lakanaa 

kuivaksi. Veistos on jäntevää realismia ja tehty joka puolelta lähestyttäväksi. 

Teoksen kohdevalaistus on harkittua ja vähäeleistä. Patsaan edusta on kivet-

ty noppakivillä. Kivetyllä alueella on kukka-astia, johon istutetaan vuosittain 

kevät- ja kesäkukat.

Tavoitteet

Tavoitteena on siisti, helppohoitoinen katselu- ja läpikulkupuistikko, jossa 

Työläisäiti-patsas on huomion keskipisteenä.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Rehevä vatukkakasvusto korvataan ainakin osittain siistimmällä, 

matalalla kasvillisuudella ja nurmikolla (kiireellisyysluokka 2).
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38. BRAHENPUISTIKKO (Braheskvären)
Rekisterinumero 34003

Hoitoluokka A3, K1

Pinta-ala 2 893 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Pieni Brahenpuistikko viettää lievästi lännestä itään. Korkeuseroa on noin 

neljä metriä. Suurin osa puistikon pinta-alasta on varattu koira-aitaukselle. 

Aitauksessa on nurmi- ja sorapintaa, penkkejä, ilmoitustaulu, syväkeräysas-

tia ja rakennusviraston käsityöpajan tekemiä koiraveistoksia. Koira-aitauksen 

aita on suhteellisen huonokuntoinen. Aitauksen syväkeräysastian tyhjentä-

minen on hankalaa huoltoportin sijainnin ja puistikon eteen pysäköityjen 

autojen takia.

Puistikkoa reunustaa lehmusrivi, jossa kasvaa puistolehmuksia ja isolehti-

lehmuksia, joista osa on vanhoja yksilöitä. Lehmusrivin keskellä kasvaa yksi 

kynäjalava. Puistikon kallioisessa osassa on komeita salavia. Puistosta löytyy 

pienestä alasta huolimatta monipuolinen syreenilajisto, muun muassa likus-

terisyreeniä (Syringa reticulata), nuokkusyreeniä (Syringa reflexa) ja isabel-

lansyreenin tyyppistä lajia (Syringa cf. Preston -risteymä). sekä komeaonnen-

pensasta (Forsythia x intermedia).

Toivomukset

Koira-aitaus tulisi uusia.

Tavoitteet

Tavoitteena on siisti ja kasvillisuudeltaan monipuolinen puistikko, jossa on 

toimiva koira-aitaus.

Toimenpiteet

SUUNNITTELU JA INVESTOINTI: Tutkitaan mahdollisuuksia jakaa koira-

aitaus erillisiin osastoihin pienille ja isoille koirille. Aitauksen peruskorjaus 

suunnitellaan ja aitaus uusitaan suunnitelman mukaan. Peruskorjauksessa 

huomioidaan erityisesti jätehuollon toimivuus. (kiireellisyysluokka 2)
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39. BRAHENPUISTO / ASUKASPUISTO BRAHE (Braheparken)
Rekisterinumero 34002, 34026

Hoitoluokka A2, L1

Pinta-ala 10 396 m² + 988 m² 

 (Brahenkentän reuna)

Asemakaavamerkintä VK, VU

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1985

 Sirpa Tikka, 1998

Nykytila

Brahenpuistossa toimii asukaspuistorakennuksella varustettu asukaspuisto, 

jossa sosiaalivirasto järjestää erilaista toimintaa. Puiston melko huonokuntoi-

sessa kahluualtaassa on vettä, kun säät sallivat. Helteisinä päivinä vesiliuku-

mäki ja sadettaja pidetään käynnissä.

Puistossa on sorapelikenttä ja asukaspuistorakennuksen edustalla asfalttiau-

kio. Leikkivälineistö koostuu muun muassa hiekkalaatikosta, liukumäestä, 

keinuista ja karusellista.

Puiston luoteislaidalla on noin 2,5 metrin korkuinen kumpare.

Asukaspuistoa reunustaa rivi vanhoja puistolehmuksia (Tilia x vulgaris) ja 

metsälehmuksia (Tilia cordata). Aidan ulkopuolella on komea rivi tarhakul-

tasateita (Laburnum x watereri). Keskemmällä puistossa kasvaa ryhmä ko-

meita, vanhoja, hieman huonokuntoisia jättipoppeleita (Populus trichocarpa) 

ja vanhoja douglaskuusia (Pseudotsuga menziesii). Juhannusruusujen (Rosa 

pimpinellifolia ’Plena’) ympäröimänä on ryhmä purppuratuomia (Prunus pa-

dus ’Colorata’). Pensaisto koostuu pääosin pensasruusuista.

Asukaspuistorakennuksen edustalla on kaksi näyttävää kesäkukkalaatikkoa.

Brahenkentän (Kallion kentän) reuna

Brahenkenttä on suosittu ja hyvin varustettu urheilukenttä, joka toimii teko-

jääratana talvella. Kenttä muodostaa alueellisesti keskeisen, kaupunkikuvalli-

sesti merkittävän kaupunkitilan, johon on hyvät julkisen liikenteen yhteydet.

Kentän reunan kasvillisuus muodostuu lehmusrivistä ja sen alla kasvavasta 

nurmikosta.
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Toivomukset ja mielipiteet

Vuonna 1985 peruskorjatun ja nykyään huonokuntoisen kahluualtaan yllä-

pito on hankalaa ja kalliista. Leikkivälineet eivät kaikilta osin täytä nykyisiä 

turvallisuusnormeja. Leikkialueen puureunus peittyy helposti hiekan alle. 

Alueen valaistus on riittämätön.

Skeittipaikan poistuttua ilkivalta on lisääntynyt. Tyhjälle alueelle, jolta skeitti-

rampit on poistettu, kerääntyy päihdeongelmaisia.

Uutta skeittipaikkaa ei kannata järjestää syrjäiseen ja kaukaiseen paikkaan, 

sillä silloin nuoriso ei ota paikkaa omakseen. Väinö Tannerin kenttä (Haa-

paniemen kenttä) voisi soveltua skeittipaikan sijainniksi. Kentän käyttö on 

suhteellisen vähäistä. Toisaalta liikuntaviraston mielestä alueella on pulaa pe-

likentistä.

Puistoa käyttävät päivisin myös vanhukset, mikä tulisi huomioida puiston 

suunnittelussa. Myös nuorisolle tulisi järjestää toimintoja puistossa.

Asukaspuisto on luokiteltu niin sanotuksi ekopuistoksi, jossa kierrätys on 

huomioitu.

Tavoitteet

Brahenpuisto on viihtyisä toiminta- ja oleskelualue, jossa on monipuoliset 

leikki- ja liikuntamahdollisuudet.

Toimenpiteet

SUUNNITTELU: Entistä skeittipaikkaa kehitetään liikunta- ja leikkipaikaksi 

kaikenikäisille (kiireellisyysluokka 1).

INVESTOINTI: Puiston peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi jos sosiaalivirasto 

muuttaa asukaspuistotoimintaansa merkittävästi tai viimeistään noin kymme-

nen vuoden kuluttua (kiireellisyysluokka 3).



114

40. KAARLENPUISTO (Karlsparken)
Rekisterinumero 44025

Hoitoluokka A2, A3, L2

Pinta-ala 3 269 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Harald Carstens, 1966–1968

 Lars Liljefors, 1988

 Sirpa Tikka, 1990-luku

 Petri Arponen, 2006

Nykytila

Kaarlenpuisto sijaitsee Brahenkentän itälaidassa. Puistossa on leikkipaikka, 

joka on pääasiassa sorapäällysteinen. Leikkialue sisältää hiekkalaatikon, kei-

nun, liukumäen, jousieläimen ja kiipeilytelineitä. Leikkipaikan välineistöä uu-

sittiin vuonna 2006 vuosikorjausresurssein.

Kohteen pohjois- ja itäreunassa on pensasmassoja, jotka kuuluvat hoitoluok-

kaan A3. Puistoa reunustaa niin sanottu antiikkikaide Kaarlenkujan puolella ja 

nykyaikainen teräslanka-aita Helsinginkadun ja Brahenkentän puolella.

Leikkipuiston portin vieressä kasvaa kanadanlehtikuusi (Larix laricina) ja pyl-

väshaapa (Populus tremula ’Erecta’). Puiston rinteessä kasvaa ryhmä vanhoja 

ruhtinaanpoppeleita (Polulus ’Rasumowskiana’). Puiston alaosassa on metsä-

vaahterarivejä, joissa on mukana kaksi isolehtilehmusta ja puistolehmus.

Tavoitteet

Puistossa on jatkossakin leikkipaikka. Lisäksi pyritään lisäämään istuskelumah-

dollisuuksia puiston eteläosassa. Uuden yleisökäymälän mahdollinen sijainti 

on Kaarlenpuiston lounaiskulmassa Brahenkentän vieressä.

Toimenpiteet

SUUNNITTELU: Puiston eteläosan oleskelumahdollisuuksia tutkitaan ja 

alueen parantamisesta laaditaan suunnitelma (kiireellisyysluokka 2).



115

5 PUISTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

41. VAASANPUISTIKKO (Vasaskvären)
Rekisterinumero 44014

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 1 823 m²

Asemakaavamerkintä P

Suunnittelijat Lars Liljefors, 1983

 Tiina Hallakorpi ja Sirpa Tikka, 

 1990-luku

Nykytila

Aukiomainen Vaasanpuistikko kunnostettiin 1980-luvun puolivälissä Sörnäis-

ten metroaseman rakentamisen yhteydessä. Metroaseman maanpäällinen 

osa sijoittuu Helsinginkadun varteen, jossa se toimii rajana kadun ja auki-

omaisen tilan välissä. Metroasemarakennuksen pohjoispuolelle jää takapihan 

kaltainen, epäviihtyisä alue. Aukio on kivetty pääasiassa betonikivillä. Vaasan-

puistikkoon on eri vaiheissa sijoitettu muun muassa pollareita, puhelinkoppi, 

postilaatikko, infotauluja, kesäkukka-astioita (malli Nola Egypt), roska-astioita 

ja erilaisia keräysastioita. Juuristoritilöillä varustetut metsävaahterat ja tam-

met muodostavat kesäkukkien lisäksi aukion ainoan kasvillisuuden. Kaikki 

puut ovat nuoria.

Metroaseman sisäänkäynnin lähiympäristöön kerääntyy muun muassa päih-

deongelmaisia, jotka häiritsevät asukkaita ja muita alueen käyttäjiä. Puiden 

alustoja käytetään käymälöinä erityisesti baari-iltojen jälkeen. Aukion poh-

joispäässä on usein runsaasti luvattomasti pysäköityjä autoja.

Toivomukset

Aukiomaiseen puistikkoon halutaan enemmän kasvillisuutta, mutta alueen 

avaruus tulisi kuitenkin säilyttää.

Aukion turvallisuutta ja viihtyisyyttä tulisi parantaa esimerkiksi soittamalla rau-

hoittavaa klassista musiikkia metron sisäänkäynnin lähellä tai lisäämällä ulko-

valaistusta.

Ulkokahvila saattaisi lisätä paikan viihtyisyyttä.

Metroliikenteen turvallisuuden edellyttämää, maanpäällistä, pyöreää torni-

rakennelmaa voitaisiin kaunistaa yhdistämällä taideteos sen ulkopintaan.
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Kaikki tarvittavat keräysastiat voitaisiin järjestää yhteen paikkaan metroase-

marakennuksen pohjoisseinustalle.

Tavoitteet

Tavoitteena on turvallisen, viihtyisän ja visualisesti selkeän aukion kehittämi-

nen.

Toimenpiteet

ASEMAKAAVOITUS: Vaasanpuistikko on luonteeltaan selvästi aukiomainen, 

ja tästä syystä alue tulisi merkitä myös asemakaavassa katualueeksi/aukioksi.

YHTEISTYÖ: Vaasanpuistikkoa pyritään kohentamaan yhteistyössä kaupun-

gin asianomaisten hallintokuntien, muiden sidosryhmien ja asukkaiden kans-

sa. Alueen kehittämisessä tulisi pyrkiä vahvistamaan kadun ja aukion välisiä 

toiminnallisia ja visuaalisia yhteyksiä muun muassa poistamalla tarpeettomat 

varusteet ja järjestämällä tarvittavat varusteet ja kalusteet uudelleen.

INVESTOINTI: Aukion peruskorjaus tullee ajankohtaiseksi kymmenen vuo-

den kuluessa (kiireellisyysluokka 3).

YLLÄPITO: Alueen käytön takia nopeasti likaantuva ja haiseva pinta siivotaan 

ja pestään säännöllisesti (kiireellisyysluokka 1). Varaudutaan varusteiden ja 

kalusteiden uudelleen järjestämiseen sekä kesäkukka-astiamallin vaihtami-

seen.
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42. KINAPORINPUISTO (Kinaborgsparken)
Rekisterinumero 44015

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 2 072 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Tiina Hallakorpi ja Sirpa Tikka, 2003

 Tomas Palmgren, 2006 

 (köynnöskaarikäytävän uusiminen)

Nykytila

Kinaporinpuisto perustettiin alun perin leikkipaikaksi entisen montun päälle 

1960-luvulla. Sittemmin puistosta kehitettiin lähinnä läpikulku- ja katselu-

puisto. 2000-luvun alussa puistoon rakennettiin erikoinen, hieno köynnös-

kaarikäytävä ja turveharkoilla tuettuja kesäkukkaryhmiä.

Muuten tasaisen puistoalueen lounais- ja kaakkoislaidoilla on noin puolen-

toista metrin korkeusero. Kinaporinkadulta laskeudutaan puistoon luonnon-

kivisiä portaita pitkin. Portaat ja köynnöskaarikäytävä ovat vilkkaassa läpikul-

kukäytössä.

Puistoa reunustaa poppelirivi, jossa kasvaa vanhoja berliininpoppeleita (Po-

pulus x berolinensis) ja tsaarinpoppeleita (Populus ’Petrowskiana’) sekä yksi 

varttunut jättipoppeli (Populus trichocarpa). Puiston pohjoisreunalla kasvaa 

puistolehmusrivi.

Kinaporinkadun varrella sijaitsee vanhusten palvelutalo.

Toivomukset

Kinaporinpuiston kukkataideteosta pidetään vanhuksille sopivana elementti-

nä ja toivotaan kesäkukkaloistoa alueelle tulevaisuudessakin. Vanhukset tar-

vitsisivat myös penkkejä. Päihdeongelmaisten pesiytyminen penkeille tulisi 

pyrkiä estämään.

Tavoitteet

Kinaporinpuisto toimii jatkossakin siistinä ja suosittuna läpikulku- ja katselu-

puistona, jossa on näyttävät kesäkukkaistutukset kaarikäytävän yhteydessä. 

Harkitaan puiston kehittämistä myös oleskelupuistoksi.
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Toimenpiteet

YLLÄPITO: Köynnöskaarikäytävä ja sitä reunustavat kesäkukkaistutukset uu-

sitaan laaditun suunnitelman mukaisesti (kiireellisyysluokka 1).

Poppeleiden kunto kartoitetaan ja niiden hoito-, poisto- ja uusimistarpeet 

määritellään (kiireellisyysluokka 1). Puistikkoa rajaava poppelirivi pyritään uu-

simaan kerralla, sitten kun sen kunto edellyttää poistoa.

Muutaman kiinteän puistonpenkin tai tuolin sijoittamismahdollisuuksia sopi-

viin paikkoihin tutkitaan (kiireellisyysluokka 2).

Jonkin verran painuneet luonnonkiviportaat asennetaan uudestaan oikeaan 

korkoon ja kaltevuuteen (kiireellisyysluokka 2).

Vilkkaassa läpikulkukäytössä olevien kaarikäytävän ja puiston lounaispäässä 

sijaitsevien portaiden talvikunnossapitoa harkitaan.
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VALLILA (Vallgård)

43. DALLAPÉNPUISTO (Dallapéparken)
Rekisterinumero 44029

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 8 840 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija SCC Viatek Vesihydro / 

 Ismo Häkkinen, 2003

Nykytila

Dallapénpuisto rakennettiin vuosina 2004–2005. Puiston perushahmo 

muodostuu laajoista nurmialueista, kolmesta nurmipyramidista ja betoniki-

villä pinnoitetusta tapahtuma-aukiosta. Komeiksi kasvavia kynäjalavia (Ulmus 

laevis) on istutettu riveihin. Tapahtuma-aukion luoteispuolelle on sijoitettu 

siisti, aidattu pensasryhmä. Puiston halki kulkee erikseen jalankululle ja pol-

kupyöräilylle eroteltu kevyen liikenteen väylä sekä tulvareitti luoteesta kaak-

koon.

Uusia paikkoja taideteoksille löytyy puiston itäpäästä ja puiston nurmipyra-

midien vahvistetuilta huipuilta.

Tavoitteet

Tavoitteena on avaran, selkeän, turvallisen ja viihtyisän puiston säilyttäminen. 

Puisto palvelee sekä läheisten kerrostalojen asukkaiden että toimistotalojen 

työntekijöiden oleskelu- ja levähdyspaikkana. Lisäksi puisto muodostaa yh-

dessä Harjun nuorisotalon tontin kanssa julkisen ulkotilan, joka toimii nuori-

sotalon aktiviteettien ja tapahtumien areenana.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Koira-aitausviitta säädetään (kiireellisyysluokka 1): Brahenpuis-

tikon koira-aitaus sijaitsee Dallapénpuistosta länteen ja kyltin tulisi viitata 

lounaaseen Aleksis Kiven kadulle. Roineenpuiston koira-aitaus sijaitsee Dal-

lapénpuistosta luoteeseen, johon myös kyltin tulisi viitata.
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44. PÄIJÄNTEENPUISTO (Päijänneparken)
Rekisterinumero 44022

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 3 254 m²

Asemakaavamerkintä P

Nykytila

Pitkä ja kapea puisto sijaitsee Päijänteentien keskellä, ja se ulottuu Teollisuus-

kadulta lähes Mäkelänkadulle asti. Noin 10 metriä leveää puistotilaa rajaavat 

eteläpuolella teollisuusrakennukset ja pohjoispuolella Vallilan puukorttelit. 

Puiston pitkittäissuuntainen korkeusero on viisi metriä, poikittaissuuntainen 

kolmisen metriä. Puiston keskellä kulkee asfaltoitu puistokäytävä. Käytävän 

molemmin puolin on nurmialuetta ja puistopuita riveissä. Puiston koillispääs-

sä on pieni aukio ja tiilinen muuntamorakennus. Puistossa on kaksi poikittais-

yhteyttä, joista toisessa on portaat ja kaide. Kalustuksiin ja varustuksiin kuu-

luu penkkejä, roska-astioita ja valaisimia. Mittakaavallisesti kauniin, pienen 

esplanadimaisen kaupunkitilan yleisvaikutelma on kulunut ja pensoittunut. 

Autojen pysäköinti on ongelma puiston itäpäässä.

Riveissä kasvavat puistopuut ovat yksittäisen isolehtilehmuksen (Tilia pla-

typhyllos) ohella puistolehmuksia (Tilia x vulgaris). Puiston päädyssä kasvaa 

kaksi vanhaa puumaista euroopansorvarinpensasta (Euonymus europa-

eus). Pensaslajistosta löytyy komeaonnenpensas (Forsythia x intermedia), 

kinosangervo (Spiraea x vanhouttei) ja runsaasti syreenejä aidanteena. Puis-

tosyreenien joukossa kasvaa isabellansyreenin tyyppisiä, tunnistamattomia 

syreenejä.

Toivomukset

Nykyistä muuria/reunakiveä voitaisiin nostaa ja estää autojen pysäköinnin 

puistossa.

Muuntamon ympäristö kaipaa kohennusta.

Tavoitteet

Tavoitteena on siisti läpikulkupuisto.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan (kiireellisyysluokka 3). Peruskorjauk-

sen suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti muuntamon ympäristön 

kohentamiseen ja puiston asianmukaiseen rajaamiseen katutilasta.
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45. KEURUUNPUISTO (Keuruparken)
Rekisterinumero 44023

Hoitoluokka A2, A3, B2, L2

Pinta-ala 7 355 m²

Asemakaavamerkintä P

Suunnittelija Sirpa Tikka, 1980-luku

Nykytila

Keuruunpuisto koostuu luonnonkalliosta, jonka pohjoisosan louhitulla alu-

eella sijaitsee leikkipaikka. Kalliota käytetään oleskeluun ja sinne johtaa asfal-

toitu käytävä Vallilantieltä puiston eteläpuolella. Länsiosan kallion rinteessä 

on portaat. Kallion laki sijaitsee noin 30 metriä merenpinnan yläpuolella. 

Suurin korkeusero on puiston länsireunassa.

Leikkipaikka on aidattu matalalla puuaidalla, ja se sisältää hiekkalaatikon, jou-

sieläimiä, keinun, leikkitornin ja koripallotelineen sekä liukumäen. Puistossa 

on kaksi irtopenkkiä.

Leikkipaikkaa ympäröi pihlajarivi, jossa kasvaa kotipihlajia (Sorbus aucuparia) 

ja suomenpihlajia (Sorbus hybrida). Osa kotipihlajista on vanhoja puita. Puis-

ton pensasryhmissä kasvaa kiinanlaikkuköynnöstä (Actinidia kolomikta).

Toivomukset

Leikkipaikkaa puiston pohjoisnurkassa tulisi päästä huoltamaan autolla.

Kallioalueella lasinsirut ovat ongelma.

Tavoitteet

Keuruunpuisto säilytetään maisemallisesti monipuolisena virkistysalueena, 

jonka pohjoisnurkassa on leikkipaikka.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Leikkipaikan porttia tulisi leventää ja näin mahdollistaa leikkiken-

tän huollon (kiireellisyysluokka 2).
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46. ROINEENPUISTO (Roineparken)
Rekisterinumero 44024

Hoitoluokka A2, K1

Pinta-ala 7 021 m²

Asemakaavamerkintä P

Suunnittelija Sirpa Tikka, 1994–1996

Nykytila

Roineenpuiston kaakkoispää on pääosin tasaista nurmea ja luoteispää ki-

vituhkakenttää, joka toimii osittain erikseen isoille ja pienille koirille jaettu-

na koira-aitauksena. Aitaukset ovat pinta-aloiltaan noin 830 m2 ja 450 m2. 

Valaisimia puistossa on 7 kpl. Roineentien varressa on jyrkähkö luiska, ja 

puistoon päästään betoniportaiden kautta.

Puiston reunassa kasvaa metsälehmusrivi. Rungollisina pikkupuina kohteesta 

löytyy helmiorapihlajaa (Crataegus x mordenensis ’Toba’) ja yksi ruusuorapih-

laja (Crataegus x media ’Paul’s Scarlet’). Puistossa kasvaa näyttävinä ryhminä 

lumipalloheittä (Viburnum opulus ’Roseum’) ja tuoksuvatukkaa (Rubus odora-

tus) sekä näyttävänä aidanteena viitapihlaja-angervoa (Sorbaria sorbifolia).

Koira-aitauksen huolto tapahtuu nurmialueen poikki, joka on perustettu 

normaalia syvempimultaiseksi niittyalueeksi. Syväkeräysastioiden tyhjennys 

ja huolto vaativat järeän kaluston. Aidatut istutus-saarekkeet koira-aitausten 

sisällä ovat hoidollisesti vaikeita.

Puiston luoteispäässä sijaitseva huoltotie/pysäköintialue vaikuttaa turvatto-

malta erityisesti korkean ja liian rajaavan pensasaidanteen vuoksi. Alueelta 

on löytynyt epämääräisiä jätteitä ja tavaroita.

Toivomukset

Nurmialue tulisi vahvistaa esimerkiksi nurmikivellä. Rinne on peruskorjauk-

sen tarpeessa. Alueen korkea pohjavesi aiheuttaa ongelmia.

Tavoitteet

Roineenpuisto toimii siistinä ja turvallisena käyttöpuistona, jonka arvokasta 

kasvillisuutta vaalitaan. Puiston luoteispään pysäköintialue poistetaan ja alue 

maisemoidaan.
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Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan (kiireellisyysluokka 3). Peruskorja-

uksen suunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota vuonna 2007 aloitetun 

Roineenpuiston korttelin asemakaavamuutoksen vaikutuksiin puistoon, 

koira-aitauksen huollon toimivuuteen, kohteen arvokkaan kasvillisuuden 

säilyttämiseen, puiston luoteispään maisemointiin ja Roineentien varressa 

sijaitsevan luiskan käsittelyyn.
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47. VALLILANTIEN PUISTO (Vallgårdsvägens park)
Rekisterinumero 44104

Hoitoluokka A2, L2

Pinta-ala 1 343 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Eva-Lisa Telén, 1991

 Petri Arponen, 2006

Nykytila

Päiväkoti Runo ulkoilee myös Runopuistoksi kutsutussa Vallilantien puistos-

sa. Puisto on aidattu kokonaan puuaidalla. Ilkivaltaa esiintyy alueella.

Puiston leikkialue kunnostettiin vuosikorjausresurssein vuonna 2006. Leik-

kivälineisiin kuuluu hiekkalaatikko ja keinu. Puistossa on lisäksi kaksi kiinto-

penkkiä, pöytäpenkkiyhdistelmä, jäteastia ja puistovalaisimia.

Puistossa kasvaa punapajua (Salix purpurea) ja siperianvirpiangervoa (Spi-

raea trilobata) pensasryhminä. Puuistutuksista mainittakoon kolmen puun 

rivi rusotuomia (Prunus virginiana ’Schubert’) ja keskellä puistoa ryhmä tar-

haomena- ja luumupuita.

Toivomukset

Alkuperäistä kasvillisuutta tulisi uusia.

Tavoitteet

Puisto toimii viihtyisänä oleskelu- ja leikkialueena.
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48. HARTOLANPUISTO (Hartolaparken)
Rekisterinumero 44035

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 2 402 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Myös Keiteleenpuistoksi kutsuttu Hartolanpuisto koostuu kolmesta erilli-

sestä kenttämäisestä osasta. Koillispäädyn kaksi pienempää oleskelualuetta 

sijaitsee lounaisosan kenttäaluetta kaksi metriä korkeammalla. Puiston koillis- 

ja lounaisosaa erottaa liuskekivinen tukimuuri ja jyrkkä nurmiluiska. Alueel-

la on neljä vaatimatonta kiintopenkkiä. Tasoeroja yhdistävät kiviset portaat. 

Kenttäalueet ovat sorapintaisia.

Puistoa reunustaa metsävaahterarivi, jossa kasvaa myös vanhoja puita. Puis-

ton keskellä on rivi marjaomenapuita (Malus baccata). Lisäksi kohteessa 

kasvaa yksittäinen nuokkusyreeni (Syringa reflexa).

Puistossa kokoontuu muita käyttäjiä häiritseviä päihdeongelmaisia.

Leikkivälineet on poistettu alueelta vuonna 2005.

Toivomukset

Kentän muuttamista nurmipintaiseksi oleskelualueeksi on toivottu.

Tavoitteet

Hartolanpuistosta kehitetään viihtyisä oleskelu- ja käyttöpuisto.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Ympäristötuotanto on tehnyt alustavan suunnitelman puiston 

pehmentämisestä lisäämällä nurmikkoa ja kasvillisuutta. Puisto kunnostetaan 

vähitellen vuosikorjaustöinä jatkotyöstetyn suunnitelman mukaisesti. Kiinni-

tetään huomiota turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen muun muas-

sa kasvillisuuden hoitotoimenpiteillä ja penkkien järjestelyillä. Puiston penkit 

uusitaan alueelle paremmin sopivalla penkkimallilla, esim. koivunjalkapenkil-

lä. Voidaan harkita myös yhden hengen istuinten käyttöä (kiireellisyysluokka 

2).
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49. INARINTIEN NIITTY (Enarevägens äng)
Rekisterinumero 44123

Hoitoluokka ei hoidon piirissä

Pinta-ala 750 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Kohde oli vuokrattuna Suomen Pelastusarmeijan säätiölle 1970-luvulta vuo-

den 2005 loppuun.

Tasaisen, kivisen ja soraisen piha-alueen kasvillisuus on vähäistä. Keskellä 

puistoa kasvaa ryhmä tarhaomenapuita (Malus domestica) ja niiden takana 

tunnistamaton, harvinaista lumijasmiketta (Philadelphus inodorus) muistutta-

va jasmike, jonka kukat ovat tuoksuttomia.

Toivomukset

Lähialueen asukkaat käyttävät alueen omenapuita kiipeilypuina. He toivovat, 

että puut säilytetään ja ovat mahdollisesti halukkaita myös vuokraamaan alu-

een, jolla puut kasvavat.

Tavoitteet

Puistoalue pyritään asemakaavoittamaan asuintonteiksi.

Toimenpiteet

ASEMAKAAVOITUS: Puistoalue pyritään asemakaavoittamaan asuintonteik-

si. Omenapuut pyritään säilyttämään.

YLLÄPITO: Ennen kaavamuutosta alue pidetään siistinä niittymäisellä hoi-

dolla (hoitoluokka B2). Hoidon mahdollistamiseksi alue tasoitetaan (kiireel-

lisyysluokka 1).



127

5 PUISTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

50. INARINTIEN PUISTOKULMAUS (Enarevägens parkhörn)
Rekisterinumero 44036

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 351 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Mikko Koivistoinen, 1978

Nykytila

Inarintien puistikko on läpikulku- ja katselupuisto. Pienessä puistossa ei ole 

kalusteita. Sorakäytävän varrella on jäteastia. Nurmialueella on yksittäinen 

(balkanin)hevoskastanja, jota ympäröi syreenikasvusto.

Tavoitteet

Puistokulmaus säilytetään siistinä vihreyttä lisäävänä elementtinä kaupunki-

rakenteessa.
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51. INARINTIEN PUISTIKKO (Enarevägens skvär)
Rekisterinumero 44103 

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 726 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Mikko Koivistoinen, 1976

Nykytila

Pienen Inarintien puistikon takaosassa on pienipiirteiset istutukset. Puistos-

sa kasvaa 22 puumaista mustamarjaorapihlajaa (Crataegus douglasii) riveinä. 

Keskellä kohdetta on kallioinen pensasryhmä, jossa kasvaa mm. nukkeruu-

sua (Rosa nitida) ja siperianvirpiangervoa (Spiraea trilobata). Pensaat ovat 

osittain huonokuntoisia ja uusimisen tarpeessa. Puiston havukasvit ovat kui-

vettuneet.

Inarintien laidassa on sorapintainen alue. Puistossa on kaksi koivunjalkapenk-

kiä ja jätteiden keräyspiste.

Toivomukset

Jätteiden keräyspiste tulisi siistiä tai poistaa puistosta.

Tavoitteet

Puistikko toimii siistinä oleskelualueena.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Puistikon huonokuntoinen kasvillisuus uusitaan (kiireellisyys-

luokka 2).

Keräyspisteen poistamista harkitaan uuden aluekeräysjärjestelmän käyttöön-

oton myötä.



129

5 PUISTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

52. HAUHON PUISTO (Hauhoparken)
Rekisterinumero 44031

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 7 361 m²

Asemakaavamerkintä katualuetta

Suunnittelija Sirpa Tikka, 1994

Nykytila

LUOTEINEN OSA: Hauhon puiston luoteinen osa on Hauhontien ja Kan-

gasalantien välisellä alueella sijaitseva pitkänomainen rinnepuisto, joka las-

kee Kangasalantielle. Korkeuserot ovat suurimmillaan neljä metriä. Puiston 

keskiosassa Hauhontielle avautuu terassimainen kivituhkakenttä. Terassia 

reunustaa luonnonkivimuuri. Kangasalan tieltä Hauhontien varteen pääsee 

kiviportaita pitkin.

Puiston pintavedet on johdettu pintavesikouruihin. Valaisimia puistossa on 

noin 20 kpl. 

Kivituhkakentän luoteis- ja kaakkoispuolelle on istutettu näyttäviä, kukkivia 

kasviryhmiä. Ryhmien yhteyteen on pystytetty opasteita, joissa pyydetään 

koiranulkoiluttajia huomioimaan kasvillisuutta. Puiston kaakkoispäässä on li-

säksi koirankieltokyltti ja tolppa, jonka päästä kyltti on irrotettu.

Koirien ulosteet ovat ongelmana alueella. Alueen havukasvit ja nurmikot 

pilaantuvat herkästi. Kiviportaat ovat osittain huonossa kunnossa. Vesipiste 

puuttuu, mutta kesävesikaivo on käytössä.

KAAKKOINEN OSA: Hämeentien ja Hauhontien välillä sijaitsevassa pienes-

sä, hyvin hoidetussa Hauhon puiston osassa on paljon ruusuja. Ensin kukki-

vat aidanteiksi istutetut perinteiset pensasruusut hansaruusu (Rosa ’Hansa’), 

juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia ’Plena’), suviruusu (Rosa ’Poppius’) ja va-

lamonruusu (Rosa ’Splendens’). Niiden jälkeen kukkivat ryhmäruusut kah-

dessa puolikaaren muotoisessa ryhmässä, jotka koostuvat ‘Peace’ -, ‘Nina 

Weibull’ - ja ‘Orange Sensation’ -lajikkeista.
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Toivomukset ja muu palaute

Yhtenäiset suoja-aidat olisivat tarpeellisia alueella.

Vesipiste tulisi perustaa.

Raitiovaunuhallista tulevat raitiovaunut raapiintuvat pensaista.

Tavoitteet

Hauhon puisto säilytetään viihtyisänä ja hyvin hoidettuna oleskelu-, katselu- 

ja käyttöpuistona.

Toimenpiteet

ASEMAKAAVOITUS: Hauhon puisto pyritään asemakaavoittamaan puisto-

alueeksi.

YLLÄPITO: Vesipiste asennetaan vuoden 2007 aikana (kiireellisyysluokka 

1).

Varsinainen koirankieltokyltti ja ylimääräinen tolppa poistetaan (kiireellisyys-

luokka 1).
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HERMANNI (Hermanstad)

53. ALLOTRIANPUISTO (Allotriaparken)
Rekisterinumero 44038

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 8 660 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Puistoalueen keskellä on 25,4 korkea kallio. Korkeuseroa puistossa on noin 

viisi metriä.

Allotrianpuisto on yleisilmeeltään varjoisa. Puistoa reunustavat puistolehmus-

rivi (Tilia x vulgaris) ja metsävaahterarivi (Acer platanoides). Lisäksi puistossa 

kasvaa riveinä metsälehmuksia (Tilia cordata) ja vanhoja kotipihlajia (Sorbus 

aucuparia). Puista suurin osa on vuorijalavia (Ulmus glabra) ja metsävaahte-

roita, jotka varjostavat voimakkaasti. Puistossa kasvaa lisäksi kameliajasmi-

ketta (Philadelphus x virginalis), neilikkaruusua (Rosa Grootendorst -ryhmä) ja 

runsaasti happomarjapensaita (Berberis).

Puiston lehtipuut ja pensaat ovat kuntokartoituksen tarpeessa. Huonokun-

toisia puita on mm. kotipihlajien, (metsä)haapojen (Populus tremula), vuori-

jalavien ja hieskoivujen (Betula pubescens) joukossa. Pensaista vuorimännyt 

(Pinus mugo) ovat kuivuneita ja happomarjapensaissa ja tuoksuvatukoissa 

(Rubus odoratus) on runsaasti kuolleita oksia.

Puiston itäpuolelle rakennetaan uusia asuinkerrostaloja aivan asuinkorttelei-

den ja puiston väliseen rajaan kiinni, mikä saattaa vaikuttaa puiston nykyiseen 

sisältöön ja kasvillisuuteen.
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Tavoitteet

Allotrianpuisto toimii siistinä kadunvarsi- ja läpikulkupuistona.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Puistokäytävät vahvistetaan ja asennetaan syväkeräysastia (kii-

reellisyysluokka 1).

Puiston lehtipuiden ja -pensaiden kunto kartoitetaan, ja niiden hoito-, pois-

to- ja uusimistarpeet määritellään (kiireellisyysluokka 1).

Puistovalaistuksen lisäämistä harkitaan, ja varaudutaan puiston itäreunan vii-

meistelytoimenpiteisiin uusien asuinkerrostalojen valmistumisen jälkeen.
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54. ELÄINLÄÄKÄRINPUISTO (Veterinärsparken)
Rekisterinumero 44034

Hoitoluokka ei hoidon piirissä

Pinta-ala 1 573 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Eläinlääkärinpuisto on melko monilajinen, pienehkö puisto. Huomionar-

voista kasvillisuutta ovat nuokkusyreenit (Syringa reflexa), tarhakultasade 

(Laburnum x watereri) ja tummanpunalehtiset vaahterat.

Puistoon on tarkoitus sijoittaa pysäköintilaitoksen varauloskäynti ja savun-

poistoluukku.

Tavoitteet

Puisto toimii viihtyisänä ja siistinä oleskelu- ja katselupuistona.

Toimenpiteet

Puisto otetaan hoidon piiriin hoitoluokassa A2.

Muutaman puistonpenkin sijoittamista harkitaan.
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55. VELLAMONPUISTO (Vellamoparken)
Rekisterinumero 44039

Hoitoluokka B2 väliaikaisesti,

 A3 tavoite

Pinta-ala 1 544 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Viher- ja ympäristökonsultointi 

 Vireo Oy, 2006

Nykytila

Vellamonpuisto reunustaa uutta asuinkorttelia Hämeentien ja Ristikkokadun 

kulmassa. Puiston kasvillisuus kostuu hoitamattomasta nurmikosta ja puu-

riveistä. Hämeenkadun varrella kasvaa lehmusrivi ja Ristikkokadun varrella 

vanhoja jalopuita. Osa puistosta on toiminut viereisen asuinkorttelin työ-

maa-alueena.

Tavoitteet

Maisemallisena tavoitteena on selkeä ja rauhallinen puisto. Puiston vanhasta 

puustosta säilytetään mahdollisimman paljon.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan (kiireellisyysluokka 1), ja tehohoidon 

jälkeen se otetaan hoidon piiriin hoitoluokassa A3. Puiston peruskorjauk-

sen suunnittelu on käynnissä ja toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 

2007. Projektipäällikkönä toimii Veli-Matti Sivonen.
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56. RISTIKKOPUISTIKKO (Gallerskvären)
Rekisterinumero 44055

Hoitoluokka hoitoluokittamaton

Pinta-ala 577 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelija Viher- ja ympäristökonsultointi 

 Vireo Oy, 2006

Nykytila

Alue viettää loivasti etelästä pohjoiseen.

Puistokulmauksessa kasvaa yksittäinen metsämänty ja metsävaahterarivi. 

Keskellä aluetta kasvaa juhannusruusupensas.

Tavoitteet

Puistokulmauksen kaupunkikuvallisena tavoitteena on siisteys ja arvokkaan 

kasvillisuuden säilyminen.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan samassa yhteydessä Vellamonpuiston 

kanssa (kiireellisyysluokka 1), ja tehohoidon jälkeen se otetaan hoidon pii-

riin hoitoluokassa A3. Puiston peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä ja 

toteuttaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2007. Projektipäällikkönä toimii 

Veli-Matti Sivonen.
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57. HERMANNINPUISTO (Hermanstadsparken)
Rekisterinumero 44033, 44056

Hoitoluokka hoitoluokittamaton

Pinta-ala 11 735 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Hermanninpuisto on aikaisemmin toiminut vankilan henkilökunnan raken-

nusten pihoina ja hyötyviljelymaana. Puisto koostuu nykyään lähinnä villiinty-

neestä puutarhakasvillisuudesta ja säilyneistä rakennelmista kuten luonnon-

kivimuureista.

Puiston maasto nousee idästä länteen. Matalin kohta idässä on noin 9 metriä 

ja korkein kohta lännessä noin 24 metriä merenpinnan yläpuolella.

Tavoitteet

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman Etelä-Hermannin asuinkortteleiden 

ja julkisten alueiden lähiympäristön suunnitteluohjeen mukaan Herman-

ninpuistosta luodaan toiminnallinen lähipuisto, johon sijoitetaan leikkipuisto 

rakennuksineen, monikäyttönurmi, pari pientä kenttää ja oleskelualueita. 

Maisemallisena tavoitteena on selkeä ja yleisilmeeltään rauhallinen puisto, 

joka kunnioittaa paikan henkeä ja perinteitä.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Uuden asuinalueen rakentumisen myötä rakennetaan Her-

manninpuisto asemakaavan ja kaupunkisuunnitteluviraston suunnitteluoh-

jeen hengessä (kiireellisyysluokka 2). Sosiaaliviraston kanta uuden leikki- tai 

asukaspuiston perustamiseen selvitetään. Tarvittaessa voidaan harkita leikki-

puiston korvaamista leikkipaikalla.

Puiston hoitoluokat määritellään rakentamisen jälkeen.
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58. AGROKSENMÄKI (Agrosbacken)
Rekisterinumero 44026

Hoitoluokka C1, hoitoluokittamaton

Pinta-ala 16 117 m²

Asemakaavamerkintä VP

Nykytila

Agroksenmäki sijaitsee Sörnäisten vankilan itäpuolella lähellä Hermannin-

rantaa. Osittain metsäisen kallion topografiset ominaisuudet ja sijainti suur-

maisemassa mahdollistavat pitkät näkymät aina merelle asti. Kallion korkein 

huippu alueen itäosassa sijaitsee 22 metriä merenpinnan yläpuolella.

Agroksenmäki on nykyään vaikeasti tavoitettava virkistysalue. Voimassa ole-

va asemakaava mahdollistaa uusien yhteyksien rakentamisen Sörnäistenka-

dulta ja Hermannin rantatieltä Agroksenmäelle.

Entinen ratakuilu on täytetty maa-aineksella, jonka koostumusta ei tunne-

ta. Agroksenmäellä on tutkittu Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen vaikutusta 

PBDE- yhdisteiden pitoisuuteen maassa.

Virkistysalue on roskainen ja se toimii luvattomana kaatopaikkana.

Tavoitteet

Kallioiselta mäeltä avautuvat merinäkymät säilytetään. Virkistysalueen saa-

vutettavuus parannetaan uusien yhteyksien avulla. Alue pidetään nykyistä 

avarammassa ja siistimmässä kunnossa. Varsinkin alueen eteläreunan tiheä 

lehtipuuvyöhyke vaatii harventamista.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Uuden asuinalueen rakentumisen myötä Agroksenmäelle 

tulisi rakentaa uusia puistokäytäviä ja istuskelupaikka asemakaavan hengessä 

(kiireellisyysluokka 2). Rakentamisen suunnittelussa otetaan huomioon Ete-

lä-Hermannin asuinkortteleiden ja julkisten alueiden lähiympäristön suun-

nitteluohje.

Määritellään viheralueen uusien osien hoitoluokat puistokäytävien rakenta-

misen jälkeen.

YLLÄPITO: Alue siivotaan. Roska-astioiden asentamista harkitaan (kiireelli-

syysluokka 2).
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59. HERMANNIN RANTATIEN NIITTY (Hermanstads strandvägs äng)
Rekisterinumero 

Hoitoluokka ei hoidon piirissä

Pinta-ala 

Asemakaavamerkintä LPA, AK, KTY ja katualuetta

Nykytila

Entinen niitty on aluesuunnitelman laadinnan aikana poistunut rekisteristä. 

Alueelle ollaan rakentamassa muun muassa pysäköintialuetta.

60. VIOLANPUISTO (Violaparken)
Rekisterinumero 44030, 44048, 44052

Hoitoluokka A2, A3, L2

Pinta-ala 23 454 m²

Asemakaavamerkintä VP, E

Suunnittelijat Harald Carstens, 1972

 Steven Fairhurst, 1985

Nykytila

Isona kortteli- ja lähipuistona toimiva Violanpuisto on Hermannin toimin-

nallisesti tärkein puisto. Puiston keskellä on laaja kivituhkakenttä, jonka ra-

kennusvirasto jäädyttää luistinradaksi talvisin. Kentän ympärillä on useita 

toiminta-alueita. Maasto on tasainen lukuun ottamatta puiston eteläreunassa 

kohoavaa kalliorinnettä, jota käytetään mm. talviliukumäkenä. Rinteen ylä-

pää sijaitsee noin kymmenen metriä puiston keskitason yläpuolella.

Violanpuiston pohjoisosassa sijaitsevat sosiaaliviraston aidattu leikkipaikka 

(omalla tontillaan) ja rakennusviraston aidattu liikuntapaikka. Liikuntapaikan 

tasapainoilupuomit ja palloseinä ovat huonokuntoisia. Puiston länsiosassa on 

rakennusviraston leikkipaikka, jonka välineistöön kuuluvat monitoimiteline, 

keinut, keinueläimet ja pyörivät leikkitangot.
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Puistossa on paljon puisia rakenteita ja kalusteita. Amfiteatteri puiston länsi-

reunassa on huonokuntoinen, ja se toimii päihdeongelmaisten kokoontu-

mispaikkana. Laajan pelikentän vieressä on pieni lentopallokenttä. Pelikentän 

laidalla on katsomorakennelma, jonka alusta on kuoppainen kivituhka. Pinta-

vesi kerääntyy katoksen takana monttuun.

Osa puiston pintavesistä imeytetään salaojin ja osa johdetaan pintavesikou-

ruin kahteentoista kaivoon.

Puistoon pysäköidään autoja. Pelastusreitti kulkee puiston halki eikä sitä voi-

da tukkia ajoestein.

Puiston itäosassa on lumen vastaanottopaikka, joka häiritsee puiston käyttöä 

visuaalisesti ja hajuhaittojen takia.

Komeat, varjostavat vuorijalavarivistöt (Ulmus glabra) halkovat puistoa. Ri-

veissä on yhteensä 48 vuorijalavaa, joista lähes 40 on vanhoja puita. Puistos-

sa kasvaa myös runsaasti sekä valko- että punakukkaisia koristeomenapuita 

(Malus). Lisäksi puistossa on runsaasti pensasruusulajeja ryhminä ja aidan-

teina. Liikuntapaikan betonikivetyn kumpareen keskellä kasvaa terijoensala-

va (Salix fragilis ’Bullata’). Lumen vastaanottopaikan ympärillä kasvaa nuoria 

tuijia (Thuja).

Toivomukset

Talvisin luistinradaksi jäädytetyn kivituhkakentän laitaan on toivottu lämmi-

tettyä ja lukittavaa pukeutumiskoppia lähinnä koululaisia ja päiväkotilapsia 

varten.

Katsomorakennelman alusta olisi hyvä kivetä.

Perinteiset penkkipöytä-yhdistelmät eivät sovellu alueelle ja ne pitäisi poistaa 

pergolan alta.

Tavoitteet

Hermannin toiminnallisesti tärkeimmän puiston yleisilmeestä, kunnosta ja 

varustuksen monipuolisuudesta huolehditaan.
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Toimenpiteet

INVESTOINTI: Puisto peruskorjataan noin kymmenen vuoden kuluttua 

(kiireellisyysluokka 3).

YLLÄPITO: Lumen vastaanottopaikka siirretään Hermannin rantatien itä-

puolelle Kyläsaareen. Siirtämisen jälkeen entinen vastaanottopaikka maise-

moidaan Ramboll Finland Oy:ltä tilatun suunnitelman mukaisesti (kiireelli-

syysluokka 1).

Amfiteatterikatsomo poistetaan huonokuntoisuuden, käyttämättömyyden ja 

varjoisen sijainnin vuoksi (kiireellisyysluokka 1).

Penkki-pöytä -yhdistelmät siirretään sopivampaan paikkaan (kiireellisyys-

luokka 1).

Sekä leikki- että liikuntapaikkaa kehitetään ja monipuolistetaan korjaamalla ja 

uusimalla välineitä (kiireellisyysluokka 2).

Vegankadulta kallioista rinnettä pitkin puistoon kulkeva asfaltoitu polku jää 

osittain asemakaavan muutosehdotuksessa esitettyjen uusien pienkerrosta-

lojen korttelialueen alle. Varaudutaan polun osan korvaamiseen esimerkiksi 

porrasratkaisulla.
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61. ORIONINKADUN VIHERKAISTA (Oriongatans grönremsa)
Rekisterinumero 44046, 44246

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 544 m²

Asemakaavamerkintä Viheralue

Nykytila

Kaista toimii kevyen liikenteen raittina. Yksittäinen metsävaahtera on kapei-

den nurmikaistojen ohella kohteen ainoa kasvillisuus.

Tavoitteet

Kaistan asemakaavamerkintä muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi 

katualueeksi.

Toimenpiteet

ASEMAKAAVOITUS: Harkitaan kaistan asemakaavamerkinnän muuttamista 

jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi, joka vastaisi paremmin koh-

teen nykytilaa.
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62. SAARENKADUN PORTAAT (Holmgatans trappor)
Rekisterinumero 44047

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 424 m²

Asemakaavamerkintä Viheralue

Nykytila

Kohteen betoniset portaat alkavat olla huonokuntoisia ja vaikeasti hoidetta-

via. Portaat nousevat 10 metrin tasosta noin 20 metriin. Porrasalue kerää 

roskia, minkä takia roska-astioiden lukumäärää on lisätty.

Portaita reunustaa lähinnä pensasruusuista ja kuusamista koostuva pensas-

kasvusto.

Toivomukset

Ei toivota lisää istutuksia alueelle.

Tavoitteet

Tavoitteena on siisti viherkaista, joka toimii hyväkuntoisena porrasyhteyte-

nä.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Portaiden kunnostussuunnittelu ja perusparannus tehdään 

(kiireellisyysluokka 3).
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63. ORIONINKADUN POHJOISPÄÄ (Oriongatans norra ända)
Rekisterinumero 44051

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 525 m²

Asemakaavamerkintä P

Nykytila

Kapea kaista toimii viereisten talojen sisäänajo- ja kulkuväylänä sekä piha-

alueena. Jyrkkä rinne kaistan pohjoisosassa on kallioista metsikköä. Alue ei 

mahdollista läpikulkua Saarenkadulta Violankadulle.

Kaistaa reunustava kiiltotuhkapensasaita (Cotoneaster lucidus) on kohteen 

ainoa kasvillisuus.

Tavoitteet

Tavoitteena on liittää puistoalue viereisiin asuintontteihin.

Toimenpiteet

Kohteen nimi muutetaan rekisterissä Orioninkadun kaistasta Orioninkadun 

pohjoispääksi, joka kuvaa paremmin kohteen sijaintia.

ASEMAKAAVOITUS: Alue pyritään asemakaavassa liittämään viereisiin 

asuintontteihin.
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64. HELMIN PUISTO (Helmiparken)
Rekisterinumero 44050

Hoitoluokka A2

Pinta-ala 5 065 m²

Asemakaavamerkintä P

Suunnittelija Harald Carstens, 1970-luku

Nykytila

Puiston lakialue sijaitsee puiston pohjoisosassa. Sieltä maasto laskee jyrkästi 

kaakkoon ja loivasti etelään. Rinteet ovat nurmipintaiset. Puiston tasaisella 

alueella on kivituhkakenttä, jonka käyttö on aika vähäistä. Lähes käyttämät-

tömänä ollut leikkipaikka poistettiin ja sen ympärillä sijainnut kivituhka-alue 

nurmetettiin vuonna 2006.

Puiston varusteet ovat seitsemän penkkiä (Hagsin ”Putkenmutka”).

Puistossa kasvaa metsävaahteroita (Acer platanoides) ja vuorijalavia (Ulmus 

glabra) riveinä. Jalavarivissä on kaksi vanhaa puuta. Puistoa reunustaa puuri-

vien lisäksi marjaomenapensasaidanne (Malus toringo var. sargentii). Lisäksi 

alueella kasvaa hurmehappomarjapensaita (Berberis x ottawensis ’Superba’) 

ja ryhmä osin pahoin kuivuneita serbiankuusia (Picea omorika). Pensasryh-

män keskelle on istutettu sipulikukkia (Allium).

Toivomukset

Puiston länsireuna liittyy suoraan kerrostalojen piha-alueisiin. Rajausta tulisi 

korostaa, muun muassa jotta tonttien lumia ei kasattaisi puistoon.

Tavoitteet

Helmin puisto toimii siistinä ja rauhallisena oleskelu- ja toimintapuistona.

Toimenpiteet

YLLÄPITO: Länsireunan rajausta korostetaan esimerkiksi istuttamalla matala 

pensasaidanne (kiireellisyysluokka 2).

Kiviportaisiin asennetaan käsijohde rakenteellisen kunnossapidon hankkee-

na (kiireellisyysluokka 2).
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65. HAUKILAHDENPUISTO (Gäddviksparken)
Rekisterinumero 44049

Hoitoluokka A3

Pinta-ala 7 702 m²

Asemakaavamerkintä P

Suunnittelija Harald Carstens, 1972

Nykytila

Puistoalue toimii varjoisana läpikulkupuistona, jonka maasto laskee itään. 

Alueella ulkoilutetaan paljon koiria.

Puistoalueeseen sisältyy 500 m2 avokallioalue. Puusto on täysikasvuista met-

sävaahteraa (Acer platanoides), koivua (Betula) ja lehtikuusta (Larix). Puiden 

lisäksi alueella on pensas- ja perennaryhmiä. Nurmialue hoidetaan niitty-

mäisesti.

Puiston varusteisiin kuuluu irtopenkki.

Pohjoisreunalle kertyy talvihiekkaa. Lehdet tulevat pihalta puistoon. Nur-

men poikki kulkee tallattu polku.

Toivomukset

Yksityisiä pihoja olisi hyvä rajata puistosta aidoilla tai aidanteilla.

Tavoitteet

Tavoitteena on selkeän, läpikulkua palvelevan viheralueen ja sen puuston 

säilyttäminen.

Toimenpiteet

Kohteen nimi muutetaan rekisterissä Haukilahden puistikosta Haukilahden-

puistoksi.

YLLÄPITO: Puiston roska-astiat korvataan yhdellä syväkeräysastialla (kiireel-

lisyysluokka 1).

ASEMAKAAVOITUS: Mahdollisen asemakaavan muutoksen yhteydessä 

harkitaan tonttiaitoja tai -aidanteita koskevien määräysten lisäämistä.
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66. NYLANDERINPUISTO (Nylandersparken)
Rekisterinumero 44053

Hoitoluokka A2, A3

Pinta-ala 17 291 m²

Asemakaavamerkintä VP

Suunnittelijat Ympäristötoimisto Oy / 

 Lars Barnö, 1988

 Tomas Palmgren, 2006 (skeittipaikka)

Nykytila

Kumpulanpuro virtaa Vallilanlaaksosta Nylanderinpuiston läpi Toukolan ran-

tapuiston kautta Vanhankaupungin selkään. Korkeussuhteiltaan tasaisessa 

Nylanderinpuistossa puroa reunustavat nurmialueet ja puronsuuntaiset so-

rakäytävät. Puiston pohjoisreunassa on korkea puuaita, joka toimii näkö- ja 

melusuojana vilkasliikenteiseen Hermannin rantatiehen päin. Puistossa ul-

koilutetaan paljon koiria. Puistosta on avara näkö- ja kulkuyhteys Hämeen-

tien alitse Vallilanlaaksoon.

Puuaidan itäpäässä on katosrakennelma, jossa on kiinteät penkit. Betonilaa-

toitetuilla alueilla on lisää penkkejä oleskelua varten.

Puisto muodostuu puistomaisesta ja luonnonmukaisesta alueesta, jossa 

kasvaa mm. villaheittä (Viburnum lantana) ja lehtokuusamaa (Lonicera xy-

losteum). Puistossa kasvaa noin 30 pylväshaapaa (Populus tremula ’Erecta’) 

riveinä. Puistomaisella alueella kasvaa muun muassa kiiltoruusua (Rosa vir-

giniana), purppurapunalatvaa (Eupatorium purpureum) ja ritarinkannusta 

(Delphinium). Puuaidan pohjoislaidalla sijaitsee kasviryhmiä, joita hoidetaan 

A2-luokassa.

Toivomukset

Skeittipaikka on ehdotettu Hämeentien sillan alle. Paikan perustamisesta on 

keskusteltu Vallilan siirtolapuutarhan kanssa, ja sen päällystämisestä on laa-

dittu luonnos.
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Tavoitteet

Nylanderinpuisto on jatkossakin maisemallisesti avara oleskelu- ja toimin-

tapuisto. Puiston kehittämisessä noudatetaan puiston rakentamista varten 

1980-luvulla laaditun puistosuunnitelman henkeä.

Toimenpiteet

INVESTOINTI: Skeittipaikka perustetaan Hämeentien sillan alle yhteistyös-

sä nuorisoasiainkeskuksen kanssa (kiireellisyysluokka 1). Nuorisoasiainkes-

kuksella on hankkeesta päävastuu. Skeittipaikan suunnittelussa pitää ottaa 

huomioon uuden toiminnan aiheuttamat saapumis- ja pysäköintitarpeet. 

Skeittivälineet eivät saa estää avaraa näkö- ja kulkuyhteyttä sillan alitse. Skeit-

tipaikan rakentamis- ja ylläpitovastuut pitää määritellä selkeästi.
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TOIMENPIDETAULUKKO

INVESTOINTIHANKKEET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

2. KATRI VALAN PUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus 1 1 000 000
15. ILOLANPUISTO (ASUKASPUISTO LINJA) Asukaspuiston suunnittelu ja peruskorjaus 1 500 000
55. VELLAMONPUISTO Puiston peruskorjaus (Suunnitelma on valmis.) 1 50 000
56. RISTIKKOPUISTIKKO Puiston peruskorjaus (Suunnitelma on valmis.) 1 30 000
66. NYLANDERINPUISTO Skeittipaikan perustaminen Hämeentien sillan alle 1 15 000
toteutuma yhteensä 1 595 000
38. BRAHENPUISTIKKO Koira-aitauksen peruskorjaus suunnitellaan ja aitaus uusitaan. 2 70 000
23. PENGERPUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus 2 200 000
8. HAKANIEMENPUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus uuden asemakaavan hengessä 2 250 000
57. HERMANNINPUISTO Uuden toiminnallisen lähipuiston rakentaminen 2 550 000
58. AGROKSENMÄKI Uusien puistokäytävien ja istuskelupaikan rakentaminen 2 150 000
11. TOKOINRANTA Suunnittelu ja peruskorjaus päivitetyn asemakaavan hengessä 2 450 000
toteutuma yhteensä 1 670 000
60. VIOLANPUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus 3 300 000
41. VAASANPUISTIKKO Suunnittelu ja peruskorjaus 3 250 000
46. ROINEENPUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus 3 100 000
39. BRAHENPUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa 3 300 000
44. PÄIJÄNTEENPUISTO Suunnittelu ja peruskorjaus 3 100 000
62. SAARENKADUN PORTAAT Portaiden peruskorjaus 3 150 000
toteutuma yhteensä 1 200 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 465 000

TOIMENPIDETAULUKKO

YLLÄPIDON TOIMENPITEET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

49. INARINTIEN NIITTY Niiton mahdollistamiseksi alue tasoitetaan. 1 15 000
11. TOKOINRANTA Uusia puistonpenkkejä ja syväkeräysastioita asennetaan. 1 50 000
11. TOKOINRANTA Koira-aitauksen ylimääräiset portit poistetaan tai lukitaan. 1 5 000
11. TOKOINRANTA Hevoskastanjariviä täydennetään ja havupuita lisätään. 1 15 000
23. PENGERPUISTO Koira-aitauksen aita ja sen alusta korjataan kestävästi. 1 15 000
23. PENGERPUISTO Puistoon asennetaan muutama syväkeräysastia. 1 5 000
27. FRANZÉNINPUISTIKKO Läntisen osan luonnonkivinen tukimuuri kunnostetaan. 1 100 000
27. FRANZÉNINPUISTIKKO Itäiseen osaan asennetaan syväkeräysastia. 1 1 500
42. KINAPORINPUISTO Köynnöskaarikäytävä ja kesäkukkaistutukset uusitaan.. 1 20 000
42. KINAPORINPUISTO Poppeleiden kunto kartoitetaan. Niiden hoito-, poisto- ja 

uusimistarpeet määritellään.
1 2 500

52. HAUHON PUISTO Vesipiste asennetaan. 1 5 000
52. HAUHON PUISTO Koirankieltokyltti ja ylimääräinen tolppa poistetaan. 1 1 000
22. TORKKELINPUISTIKKO Peruskorjauksessa kuollut muistopuu (tammi) uusitaan, ja 

reunakiven vieressä kasvava saarni siirretään.
1 1 500

5. VÄINÖ TANNERIN KENTTÄ Graniittilaatoitus korjataan muistomerkin ympärillä. 1 2 500
60. VIOLANPUISTO Lumen vastaanottopaikka siirretään muualle ja alue 

maisemoidaan. Amfiteatterikatsomo poistetaan. Penkki-pöytä 
-yhdistelmät siirretään muualle.

1 100 000
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YLLÄPIDON TOIMENPITEET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

53. ALLOTRIANPUISTO Puistokäytävät vahvistetaan ja asennetaan syväkeräysastia. 1 35 000
53. ALLOTRIANPUISTO Lehtipuiden ja -pensaiden kunto kartoitetaan. Niiden hoito-, 

poisto- ja uusimistarpeet määritellään.
1 2 500

41. VAASANPUISTIKKO Aukion pinta siivotaan ja pestään. (Kalusteet ja varusteet 
järjestetään uudelleen.)

1 1 000

43. DALLAPÉNPUISTO Koira-aitausviitta säädetään. 1 500
16. PORTHANINPUISTIKKO Poppeleiden kunto kartoitetaan. Niiden hoito-, poisto- ja 

uusimistarpeet määritellään.
1 2 500

19. ALLI TRYGGIN PUISTO Muistomerkin ympäristön korkeat suojapensaat ruvetaan leik-
kaamaan säännöllisesti tai vaihdetaan mataliin peittopensaisiin.

1 2 500

7. NÄKINPUISTO Tukimuurin vieressä sijaitseva suoja-aita uusitaan. 1 20 000
65. HAUKILAHDENPUISTO Nykyiset roska-astiat korvataan syväkeräysastialla. 1 1 500
toteutuma yhteensä 404 500
48. HARTOLANPUISTO Penkit järjestellään ja kasvillisuus siistitään. 2 15 000
51. INARINTIEN PUISTIKKO Huonokuntoinen kasvillisuus uusitaan. 2 7 000
64. HELMIN PUISTO Istutetaan matala pensasaidanne puiston länsireunaan. Kivi-

portaisiin asennetaan käsijohde.
2 15 000

60. VIOLANPUISTO Leikki- ja liikuntapaikkaa kehitetään ja monipuolistetaan. 2 25 000
58. AGROKSENMÄKI Alue siivotaan. Harkitaan roska-astioiden asentamista. 2 2 500
45. KEURUUNPUISTO Leikkipaikan porttia levennetään. 2 2 500
37. TYÖLÄISÄIDINPUISTO Rehevä vatukkakasvusto korvataan siistimmällä kasvillisuudella. 2 5 000
30. TAUNO PALON PUISTO Huonokuntoinen, ränsistynyt kasvillisuus hoitoleikataan ja 

uusitaan tarvittaessa.
2 3 500

30. TAUNO PALON PUISTO Antiikkikaiteen jatkamismahdollisuuksia tutkitaan. 2 2 500
42. KINAPORINPUISTO Muutaman puistonpenkin sijoittamismahdollisuuksia tutkitaan. 2 5 000
42. KINAPORINPUISTO Painuneet luonnonkiviportaat asennetaan oikeaan korkoon ja 

kaltevuuteen.
2 10 000

25. HARJUTORI Kevätsipuleiden ja perennojen tarvittava täydennysistutus 
tilataan.

2 3 500

19. ALLI TRYGGIN PUISTO Muistomerkin ympäristön betoniset reunakivet vaihdetaan 
graniittisiin.

2 5 000

19. ALLI TRYGGIN PUISTO Puiset istutusten suoja-aidat korvataan sopivilla metallisilla 
suoja-aidoilla.

2 10 000

19. ALLI TRYGGIN PUISTO Luoteisosan kivituhkakenttää ympäröivän pensasaidan keski-
kohtaan avataan näkymäaukko.

2 500

18. MATTI HELENIUKSEN PUISTO Huonokuntoiset ruusut hoitoleikataan tai korvataan uusilla 
taimilla. Levinneet terttuseljat harvennetaan.

2 2 500

5. VÄINÖ TANNERIN KENTTÄ Pysäkin takana kasvavat pensaat korvataan siistimmällä kasvil-
lisuudella.

2 2 500

toteutuma yhteensä 117 000
4. LINTULAHDENKUJAN VIHERKAISTA Vaahterat hoitoleikataan. 3 5 000
33. STURENKADUN PUISTOKULMAUS Muotoon leikatut puut uusitaan, kun ne ovat alkaneet ränsis-

tyä.
3 5 000

toteutuma yhteensä 10 000
YLLÄPIDON MENOT YHTEENSÄ 531 500
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TOIMENPIDETAULUKKO

SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

34. ALPPIPUISTON ETELÄOSA Kasvillisuusinventointi ja erillinen hoito- ja kehittämissuun-
nitelma valmistuu 2007.

1

35. ALPPIPUISTO Kasvillisuusinventointi ja erillinen hoito- ja kehittämissuun-
nitelma valmistuu 2007.

1

36. LENININPUISTO Kasvillisuusinventointi ja erillinen hoito- ja kehittämissuun-
nitelma valmistuu 2007.

1

38. BRAHENPUISTIKKO Koira-aitauksen parantamista suunnitellaan. 1
39. BRAHENPUISTO Entistä skeittipaikkaa kehitetään liikunta- ja leikkipaikaksi kai-

kenikäisille.
1

40. KAARLENPUISTO Tutkitaan oleskelumahdollisuuksia puiston eteläosaan. 2

HOITOLUOKKAMUUTOKSET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

3. LINTULAHDENAUKIO Kohde siirretään hoitoluokkaan A2.
6. PANNUKAKUNPUISTIKKO Kohde siirretään hoitoluokkaan A3.
11. TOKOINRANTA Ensi linjan ja Wallininkadun kulma siirretään hoitoluokkaan B2.
12. TEATTERIPUISTO A2-aluetta laajennetaan kalliojyrkänteelle asti. Jäljelle jäävä C1-

alue muutetaan B2-alueeksi.
13. ENSI LINJAN PUISTIKKO Kohde siirretään hoitoluokkaan B2.
49. INARINTIEN NIITTY Kohde siirretään hoitoluokkaan B2.
54. ELÄINLÄÄKÄRINPUISTO Kohde siirretään hoitoluokkaan A2.
55. VELLAMONPUISTO Peruskorjauksen ja tehohoidon jälkeen kohde siirretään 

hoitoluokkaan A3.
56. RISTIKKOPUISTIKKO Peruskorjauksen ja tehohoidon jälkeen kohde siirretään 

hoitoluokkaan A3.

ASEMAKAAVAMUUTOSESITYKSET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

65. HAUKILAHDENPUISTO Tonttiaitoja tai -aidanteita koskevia määräyksiä pyritään lisää-
mään.

63. ORIONINKADUN POHJOISPÄÄ Alue pyritään liittämään viereisiin asuintontteihin.
61. ORIONINKADUN VIHERKAISTA Kaista pyritään muuttamaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi 

katualueeksi.
41. VAASANPUISTIKKO Alue pyritään muuttamaan katualueeksi/aukioksi.
29. KALLION KIRKKOPUISTO Kohde pyritään muuttamaan yleiseksi puistoalueeksi.
14. ILOLANLEHTO Alue pyritään liittämään viereiseen tonttiin.
7. NÄKINPUISTO Alue pyritään liittämään viereisiin tontteihin.
3. LINTULAHDENAUKIO Alue pyritään liittämään viereisiin asuintontteihin.

YHTEISTYÖHANKKEET
Kohde Toimenpiteet Kiireel-

lisyys
Kust.arvio 
(€)

41. VAASANPUISTIKKO Alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä pyritään parantamaan.
28. CASTRÉNINPUISTIKKO Sosiaaliviraston kanssa laaditaan sopimus leikkipaikan ylläpi-

dosta (palvelutoimisto).
3. LINTULAHDENAUKIO Ympäröivien kiinteistöjen kanssa pyritään laatimaan ylläpitoso-

pimus (palvelutoimisto).
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puistokasvillisuus. Työn aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta. Tilaisuuksista ilmoitettiin paikallislehdessä, rakennusviraston verkkosivuilla 
sekä kutsuilla asukasjärjestöille ja hallintokuntien edustajille. Suunnitelmaluonnos oli myös nähtävänä kaksi viikkoa Kallion ja Arabianrannan 
kirjastoissa sekä rakennusviraston verkkosivuilla.

Tavoitteet

Työssä määriteltiin suunnittelualueen viheralueiden kehittämisen, rakentamisen ja ylläpidon tarpeet ja tavoitteet seuraavalle kymmenvuotis-
kaudelle. Päämääränä on lisätä viheralueiden viihtyisyyttä sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti. Viheralueiden merkittäviä historiallisia 
arvoja pyritään säilyttämään ja alueen omaleimaisia piirteitä pyritään korostamaan. Suunnitelmassa esitetään alueelliset periaatteet peruskor-
jaukselle, rakenteelliselle kunnossapidolle ja vuosittaiselle ylläpidolle. Yleisten periaatteiden lisäksi esitetään kehittämistavoitteet puistokohteit-
tain.

Toimenpiteet ja niiden kiireellisyys

Investointi- ja muita kunnostustarpeita määriteltäessä periaatteina olivat palveluverkoston toimivuus, toimenpiteen vaikuttavuus, tasapuoli-
suus, järkevä omaisuuden hoito sekä olemassa olevan potentiaalin hyödyntäminen. Suunnitelmassa esitetään yhteensä 16 investointihan-
ketta. Suunnittelualueen kiireellisimmät investointitarpeet ovat Katri Valan puiston, asukaspuisto Linjan, Vellamonpuiston ja Ristikkopuiston 
peruskorjaukset sekä uuden skeittipaikan perustaminen Hämeentien sillan alle Nylanderinpuistoon. Ylläpidon kertaluonteiset toimenpiteet 
koskevat pääasiassa leikkipaikkojen ja koira-aitausten turvallisuuden ja toimivuuden parantamista, jätehuollon ja kalusteiden ajanmukaistamista 
sekä kasvillisuuden hoitoa ja täydentämistä.

Suunnitelman toimeenpanon kustannukset

Viheraluesuunnitelmassa esitettyjen investointitarpeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta kiireellisimpien 
hankkeiden osuus on noin 1,7 miljoonaa euroa. Ylläpidon kertaluonteisten toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 520 000 
euroa.

Avainsanat

Viheraluesuunnitelma, Sörnäinen, Kallio, Alppiharju, Vallila, Hermanni
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