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§ 376
Johanneksenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, 
nro VIO 5985/1, Punavuori

HEL 2019-002392 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Jere Saarikko. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Maarit Vierunen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jere Saarikko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Johanneksenpuiston 
puistosuunnitelman nro VIO 5985/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Ullanlinnan (7.) kaupunginosassa sijaitseva pe-
ruskorjattava Johanneksenpuisto (suunnitelmapiirustus nro VIO 5985/1, 
liite 2). Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Laivurinrinteen varrella si-
jaitseva nimeämätön kolmion muotoisen puistikko. Johanneksenpuisto 
rajautuu pohjoisessa Merimiehenkatuun, idässä Yrjönkatuun, etelässä 
Johanneksen kirkon tonttiin ja Johanneksentiehen ja lännessä Laivurin-
rinteeseen. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 2 (4)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/4
20.08.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Johanneksenpuisto ja Laivurinrinteen puistokolmio ovat voimassa ole-
vissa asemakaavoissa puistoaluetta (VP ja P). Johanneksenpuisto on 
osa Johanneksen kirkon valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009).

Peruskorjauksen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti laadukas, toimiva 
ja viihtyisä kaupunkipuisto. Puiston historiallisia arvoja kunnioitetaan ja 
kerroksellisia elementtejä säilytetään. Puiston yleisilme on nykyisin ku-
lunut ja toiminnalliset osa-alueet kaipaavat päivitystä.

Johanneksenpuiston peruskorjaus tukee kaupunkistrategian tavoitetta 
keskustan vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisäämisestä.

Suunnitelman sisältö

Johanneksenpuiston läntisen osan, niin sanotun mäkipuiston, oleskelu- 
ja leikkipaikkoja uudistetaan ja Johanneksen kentän toiminnallisuutta 
kehitetään. Johanneksen kenttä säilytetään kaikille avoimena puisto-
kenttänä. Kentän pintamateriaaliksi on suunniteltu harmaa hiekkateko-
nurmi, joka mahdollistaa monipuolisesti erilaisen pelailun, koululiikun-
nan, tapahtumien järjestämisen ja kentän jäädyttämisen talven luistelu-
kautta varten. 

Kentän reunaan sijoitetaan kuntoiluvälineitä. Kentän alkuperäinen kaa-
revapäinen muoto palautetaan ja ympäröivät aidat uusitaan.

Puiston leikkipaikkoja järjestellään uudelleen suurelle käyttäjämäärälle 
paremmin soveltuviksi. Mäkipuistossa sijaitsevan alemman oleskelua-
lueen pintamateriaaliksi vaihdetaan kiveys, joka mahdollistaa enem-
män toimintoja ja kuvioillaan innostaa myös peleihin ja leikkeihin. Puis-
ton alkuperäiset muurit korjataan perusteellisesti ja uudemmat paasiki-
vimuurit saumataan. Lippakioskin ympäristön ilmettä kohennetaan 
pensasistutuksin ja kioskin ympäristö kivetään aukioksi.

Puiston istutuksia uusitaan alkuperäisen puiston hengessä. Kenttää ra-
jaava vanha lehmusrivi säilytetään. Annankadun jatkeena olevan puis-
tokäytävän linjaus muutetaan Merimiehenkadun suojatien kohdalle ja 
sen reunoille tehdään näyttävät perennaistutukset. Puiston kalusteet 
uusitaan ja penkkejä lisätään.

Kaikille puistokäytäville ja portaille on suunniteltu käytävävalaistus. 
Myös leikkipaikat valaistaan. Kentän valaistus on uusittu 2018 ja se säi-
lytetään nykyisellään.

Johanneksenpuiston alemmat puistokäytävät ovat esteettömyyden pe-
rustasoa. Kentälle on esteetön pääsy.
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Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelma-
selostuksesta (liite 1).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevien asemakaavojen mukaiseen 
ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
vaatimukset.

Vuorovaikutus

Johanneksenpuiston puistosuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön 
toimialan toimeksiannosta. Puiston peruskorjaustarve on esitetty Ete-
läisten kaupunginosien aluesuunnitelmassa (2009).

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä 6.2.−20.2.2019 välisen ajan 
Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Sörnäis-
tenkatu 1 sekä verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (koh-
dassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Suunnitelmaehdotuksen nähtävillä 
olosta ilmoitettiin kirjeitse suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen 
omistajille ja haltijoille sekä alueen kouluille, päiväkodeille ja kaupungi-
nosayhdistyksille.

Luonnoksesta saatiin 11 mielipidettä. 

Saadut asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on 
liitteenä 3.

Kustannukset ja aikataulu

Puistojen kokonaispinta-ala on 1,54 ha. 

Puistojen rakentamisen kustannukset ovat noin 1 600 000 euroa eli 
noin 100 euroa/m² (alv 0 %). 

Johanneksenpuisto kuuluu nykyisin pääosin hoitoluokkaan A2, osin A3. 
Koko puisto nostetaan hoitoluokkaan A2

Puistoalueen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat noin 28 000 euroa 
eli 1,8 euroa/m² (alv 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu merkittä-
västi nykyisestä.

Puiston rakentamiseen on varauduttu taloussuunnitelmassa. Tämän 
hetken tiedon mukaan puiston rakentaminen voisi alkaa 2024. Puiston 
kentästä osa on vuokrattu työmaa- ja parakkialueeksi. Tämä vuokraus 
päättyy vuonna 2020.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01, puistorakentami-
nen.

Sovelletut säännökset
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Kuntalaki 29 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jere Saarikko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5985/1
2 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5985/1
3 Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun ylei-
sen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami
Liikunnan palvelukokonaisuus, liikuntapaikat/Huurre Petteri
Rakennukset ja yleiset alueet, tilapalvelut/Grundström Irmeli
Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut/Krook Tanja


