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Kohde Linnankoskenkatu sijaitsee Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Linnankoskenkatua välillä Merikannontie – Nordenskjöldin aukio ja se on 
esitetty piirustuksissa nro 31389/1-2 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavaavojen nro 7995, 8526, 9273, 
12257 ja 12372 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Linnankoskenkatu on olemassa oleva vilkasliikenteinen pääkatu. Suunnittelualueen 
itäpäässä katu rajoittuu molemmin puolin pääosin asuinkerrostaloihin ja länsipääs-
sä pohjoispuolelle sijoittuvaan Lastenlinnaan ja eteläpuolella sijaitsevaan puistoalu-
eeseen. 
 
Kadun perusparannuksen yhteydessä parannetaan mm. pyöräliikenteen sujuvuutta 
ja toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja toimijat. Liikenteeseen sisäl-
tyy myös pääkadulle ominaista kaupunginosien välistä liikennettä ja julkista liiken-
nettä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Linnankoskenkatu on pääkatu, johon liittyvät nykyiset tonttikadut; Lastenlinnantie, 
Valhallankatu ja Kajanuksenkatu. Linnankoskenkatu liittyy lännessä Paciuksenka-
dun, Merikannontien ja Stenbäckinkadun liittymään ja idässä Nordenskjöldinauki-
oon. Molemmat liittymät ovat liikennevalo-ohjattuja. 
 
Linnankoskenkadun katualueen leveys on 30,0 metriä. Ajoradan leveys vaihtelee 
7,80 – 12.70 metrin välillä. Ajorata muutetaan molemmissa päissä olevia liittymä-
alueita lukuun ottamatta 1 + 1 ajokaistaiseksi. Linnankoskenkatua itään päin ajetta-
essa kielletään vasemmalle kääntyminen Lastenlinnantielle ja Valhallankadulle. 
Kadunvarsipysäköinti on mahdollista jatkossakin. Bussipysäkit säilyvät suurin piir-
tein nykyisillä sijainneillaan. 
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Ajoradan molemmille reunoille rakennetaan uudet tasoerotellut yksisuuntaiset pyö-
rätiet, jotka lasketaan ajoradan tasoon pyöräkaistoiksi tonttikatujen liittymien ja suo-
jateiden kohdilla. Pyöräteiden leveydet vaihtelevat 2,0 – 2,5 m välillä lukuun otta-
matta bussipysäkkien kohtia, joissa pyörätien leveys on 1,4 – 1,5 m. Linnankosken-
kadun pyöräväylien yhteispituus on noin 400 metriä ja pyörätiet toteutetaan raken-
teellisesti eroteltuna ajoradasta ja jalkakäytävistä.  
 
Kadun pohjois- ja eteläreunalla sijaitsevien jalkakäytävien leveydet vaihtelevat 3,00 
– 4,10 metrin välillä. Liittyvien tonttikatujen kohdalla Linnankoskenkadun suuntainen 
jalkakäytävä korotetaan ja jatketaan liittymän yli. Järjestelyllä parannetaan liittymien 
turvallisuutta. Jalkakäytävät ja pyörätiet erotellaan erotuskaistalla, jonka leveys 
vaihtelee 2,50 – 3,00 metrin välillä. 
 
Lastenlinnantien risteyksestä poistetaan itäinen suojatie ja Kajanuksenkadun ris-
teyksen suojatie siirretään risteyksen itäpuolelle. Valhallankadun risteyksen suoja-
tieylitykseen lisätään keskisaareke. 
 
Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun kesällä 2021 laatiman 
liikennesuunnitelmaluonnoksen periaatteiden mukainen.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävät, pyörätiet ja pyöräkaistat päällystetään asfaltilla. Keskisaa-
rekkeet ja erotuskaista kivetään sekavärisellä noppakiveyksellä. Erotuskaitojen 
tonttiliittymien kohdat kivetään sekavärisellä nupukivellä. Reunatuet ovat punaista 
luonnonkiveä.  

 
Kadun pohjoisreunalla Stenbäckinkadun ja Lastenlinnantien välillä olevat nykyiset 
huonokuntoiset puut sekä Lastenlinnantien risteyksen itäpuolella olevat kaksi huo-
nokuntoista puuta sekä kadun eteläreunalla olevat kaksi yksittäistä huonokuntoista 
puuta uusitaan. Myös Nordenskjöldinaukion läheisyydessä kadun pohjoisreunalla 
olevat huonokuntoiset puut uusitaan. Muutoin suunnittelualueen nykyiset puut säily-
tetään ja niiden kasvuolosuhteita parannetaan kasvualustojen uusimisella. 

 
Valaistus 
 

Linnankoskenkadun nykyinen valaistus uusitaan ja se toteutetaan ripustuskiinnityk-
sellä rakennusten julkisivuihin tai pylväisiin kuten nykyään. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Linnankoskenkadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 

 
Linnankoskenkadun nykyinen sekavesiviemärijärjestelmä erotellaan jätevesiviemä-
röinniksi ja hulevesiviemäröinniksi. Katu kuivatetaan uuteen rakennettavaan hule-
vesiviemäriin, joka liitetään Valhallankadun nykyiseen sekavesiviemäriin. Valhallan-
kadulla sekavesiviemäröinti erotellaan myöhemmin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Linnankoskenkadun tulvavedet virtaavat kadun län-
sipäässä Merikannontielle ja sitä kautta mereen. Pääosin kadun tulvavedet ohjau-
tuvat tulvatilanteessa Valhallankadulle ja sitä kautta osin viemäröintiä pitkin me-
reen. 



Kaupunkiympäristön toimiala 3 (3) 
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne 

                                                                

                                                             KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS         
  

 

 
Esteettömyys 
 

Linnankoskenkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Linnankoskenkatu kuuluu ylläpitoluokkaan I. 

 


