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LINNANMÄKI, ALPPIPUISTO JA LENININPUISTO
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Linnanmäen huvipuisto, Lenininpuisto, pääosa Alppipuistoa sekä osa
ympäröivistä katualueista. Suunnittelualuetta rajaavat mm. Helsinginkatu, Wallininkatu, Sturen-
katu, Vesilinnankatu, Viipurinkatu ja päärata.
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Nykytilanne

Linnanmäen huvipuisto on suosittu mat-
kailukohde, ja sitä on kehitetty jatkuvasti.
Linnanmäkeä ympäröivät arvokkaat puis-
toalueet. Huvipuistossa sijaitsee kaksi
suurta vesilinnarakennusta, jotka eivät ole
enää vesisäiliökäytössä. Nykyiseen ase-
makaavaan on merkitty Linnanmäen
maanalainen pysäköintiluola, jota ei ole
toteutettu. Huvipuiston pysäköintipaikat
ovat nykyisin puistoalueella ja Viipurinka-
dun varrella sijaitsevalla rakentamatto-
malla sosiaali- ja terveydenhuoltoraken-
nuksen tontilla.

Mitä alueelle suunnitellaan

Linnanmäen, Alppipuiston ja Lenininpuis-
ton aluetta tarkastellaan yhtenäisenä ko-
konaisuutena.

Huvipuistoalueella sijaitsevat vesilinnat
kunnostetaan ja otetaan uuteen käyttöön.
Muutoksissa otetaan huomioon suojeltu-
jen vesilinnojen kulttuurihistorialliset ja
rakennustaiteelliset arvot.

Pyöreästä vesilinnasta tehdään monitoi-
miareena, jossa voidaan järjestää erilaisia
tapahtumia kuten konsertteja ja esityksiä.

Huvipuiston liikenne- ja pysäköintijärjeste-
lyjä muutetaan. Nykyisessä asemakaa-
vassa liikenteen on suunniteltu kulkevan
Sturenkadun ja Helsinginkadun kautta
maanalaiseen pysäköintiluolaan, jota ei
kuitenkaan ole toteutettu korkeiden ra-
kentamiskustannusten vuoksi. Suunnit-
teilla on, että suorakulmainen vesilinna
muutetaan pysäköintitaloksi ja siihen aje-
taan Sturenkadun kautta Lenininpuiston
reunasta. Uusi esteetön jalankulkureitti
huvipuistoalueelle järjestetään Leninin-
puiston kautta. Suunnittelussa huolehdi-

taan, että puistoalueita koskevat muutok-
set toteutetaan siten, että puistojen arvot
ja ominaispiirteet turvataan. Maanalaisen
pysäköintilaitoksen merkintä poistetaan
tässä yhteydessä asemakaavasta.

Huvipuiston näkyvyyttä ja jalankulkuyhte-
yksiä Sturenkadun suuntaan paranne-
taan. Huvipuistoalueen rajausta tarkiste-
taan.

Alppipuiston ja Lenininpuiston kulttuuri-
historialliset, rakennustaiteelliset ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittävät arvot
selvitetään ja ne merkitään suojelumer-
kinnällä.

Nykyinen puiston pysäköintikenttä säilyy
tilausbussien pysäköintialueena.

Pisara-junaradan maanalainen linjaus
merkitään kaavaan ohjeellisena.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Kaavatilanne

Voimassa olevassa asemakaavassa vuo-
delta 1995 Linnanmäki on merkitty huvi-
puistoalueeksi. Vesilinnarakennukset on
suojeltu. Alppipuisto ja Lenininpuisto ovat
puistoalueita. Pysäköintipaikat on osoitet-
tu maanalaiseen pysäköintilaitokseen
puisto- ja huvipuistoalueiden alle. Ajo py-
säköintilaitokseen on osoitettu Sturenka-
dulta ja Helsinginkadulta.
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Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty
kaupunkipuistoalueeksi ja ympärivuotise-
na tivolialueena kehitettäväksi alueeksi,
joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennus-
taiteellisesti ja maisemakulttuurin kannal-
ta merkittävä alue.

Pisara-rata on osoitettu Uudenmaan
maakuntakaavassa, Helsingin Yleiskaava
2002:ssa ja Helsingin maanalaisessa
yleiskaavassa ohjeellisena tai vaihtoeh-
toisena linjauksena. Pisara-rataa varten
tehdään myöhemmin erillinen kaavamuu-
tos. Suunnitteilla oleva Pisara-rata ja sen
tunnelin suuaukko edellyttävät rata-
alueen leventämistä Alppipuiston kohdal-
la.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti alu-
een suunnitteluperiaatteista15.12.2005.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Alppipuiston ja Lenininpuiston hoito- ja

kehittämissuunnitelma 2007–2016
(rakennusvirasto, 2007)

 Lenininpuiston puistosuunnitelma (ra-
kennusvirasto, 2010).

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia huvipuistoon ja sitä
ympäröiviin asuntoalueisiin sekä puisto-
alueisiin, niiden viihtyisyyteen, käyttöön ja
suojelullisiin arvoihin, kaupunkikuvaan ja
maisemaan, liikennejärjestelyihin ja -
määriin, meluun, ilmanlaatuun, maape-
rään, pohjaveteen, olemassa oleviin kal-
liotiloihin ja -tilavarauksiin. Lisäksi arvioi-
daan mahdollisia muita valmistelun aika-

na esiin tulevia seikkoja. Vaikutuksia ar-
vioidaan kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
muuta valmisteluaineistoa on esillä
26.3.–17.4.2012:
 Linnanmäellä Merimaailman KahVille-

kahvilassa, Tivolitie 1
 kaupunkisuunnitteluviraston infokes-

kus Laiturilla, Narinkka 2 (suljettu
maanantaisin)

 Kallion kirjastossa, Viides linja 11
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-

gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt.

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 17.4.2012.

Aloitusvaiheessa järjestetään kaksi ylei-
sötilaisuutta:

Aloitustilaisuus on tiistaina 3.4. klo
17–19 Linnanmäellä Merimaailman
KahVille-kahvilassa, Tivolitie 1. Tilai-
suudessa esitellään suunnittelun läh-
tökohtia, huvipuiston hankkeita ja lii-
kennejärjestelyjä koskevia suunnitel-
mia, kaavoituksen aikataulua sekä
keskustellaan alueen nykytilanteesta,
kehittämistoiveista ja suunnittelussa
huomioon otettavista asioista.

Teemapaja Alppipuiston ja Leninin-
puiston nykyisestä käytöstä, kehittä-
misestä ja asukkaiden toiveista on
keskiviikkona 11.4. klo 16–20 Lin-
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nanmäellä Merimaailman KahVille-
kahvilassa, Tivolitie 1.

Lisäksi kaavan valmistelija on tavattavis-
sa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopi-
muksen mukaan.

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä.
Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan
kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston
Internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus
esittää mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta
järjestetään keskustelutilaisuus. Viran-
omais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjes-
tetään erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä
2012.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2013.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
 Alppila Seura ry, Kallio-Seura, Helsin-

gin Kaupunginosayhdistykset ry Hel-
ka, Kallion-Alppilanseudun kestävän
kehityksen asukasfoorumi ry

 Helsingin Yrittäjät

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
kaupunginmuseo, rakennusvalvontavi-
rasto, rakennusviraston katu- ja puis-
to-osastot, kiinteistövirasto, pelastus-
laitos, ympäristökeskus, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut Vesihuolto,
Helsingin Energia, Helen Sähköverkko
Oy, Liikennelaitos, Helsingin seudun
liikenne

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Liikennevirasto.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata in-
ternetsivuilta: www.hel.fi/ksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

 Kallio-lehdessä
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

Kaavoitus:
Arja Kasanen, puhelin 310 37400

Liikennesuunnittelu:
Mika Kaalikoski, puhelin 310 37433

Rakennussuojelu:
Leena Makkonen, puhelin 310 37262

Maisemasuunnittelu:
Anu Lamminpää, puhelin 310 37258

Teknistaloudelliset asiat:
Seija Narvi, puhelin 310 37255

Vuorovaikutus
Maija Mattila, puhelin 310 37435

sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@hel.fi


