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Kohde Alppipuisto sijaitsee Alppiharjun (12.) kaupunginosassa, osa-alueella Alppila. Alue
on voimassaolevassa asemakaavassa nro 9897 VP merkinnällä.

Alppipuiston suunnittelualue on esitetty piirustuksessa VIO6111/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Alppipuisto rajautuu etelässä Helsingin- ja Sturenkatuun, lännessä rautatiehen, koil-
lisessa Viipurinkatuun ja idässä Tivolitiehen sekä Linnanmäen huvipuistoon.
Puiston läpi kulkee Tivolitie. Alppipuisto muodostaa huvipuiston itäpuolella sijaitse-
van Lenininpuiston kanssa viheraluekokonaisuuden.

Puisto edustaa tyyliltään 1900-luvun maisemapuistoa. Alppipuiston alue kuului
1800-luvulla Eläintarhan puistoon, joka oli Helsingin suurin puisto ja suosittu mai-
sema- ja ulkoilupuisto. Vuosina 1913–1914 puisto uudistettiin kaupunginpuutarhu-
ri Svante Olssonin laatiman suunnitelman mukaisesti. 1980-luvulla puiston pohjois-
osaa kunnostettiin puutarhasuunnittelija Lars Liljeforsin suunnitelman mukaan. Sit-
temmin puistoa on peruskorjattu vuonna 2007 laaditun hoito- ja kehittämissuunni-
telman mukaisesti.

Puiston koillis- ja lounaisosissa on kalliomaastoa ja alueen kaakkois- ja luoteisosat
ovat rakennettua puistoa. Itäreunassa on omenankukkapuisto, jossa on marja-
omenapensaita ja koristeomenapuulajikkeita. 1990-luvulla puistoon istutettiin japa-
nilaisilta lahjoituksena saatuja rusokirsikoita. 2010-luvulla puistoon on istutettu ko-
keilumielessä myös harvinaisempia kasvilajeja.

Puisto luetaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi kaupunkipuistoksi (YK 2002). Lisäksi puisto on luokiteltu
yleiskaava 2002:n kulttuuriympäristöselvitykseen pohjautuen aikakaudelleen tyypil-
liseksi puistoksi.



Kaupunkiympäristön toimiala 2 (3)
Maankäyttö- ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
LUONNOS 16.4.2020

Alppipuiston pinta-ala on noin 12 ha. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2000 m2.

Alppipuiston pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, puistojen käyttäjät sekä
Linnanmäelle kulkevat.

Suunnitelman sisältö

Puistosuunnitelma liittyy Alppipuiston eteläpuolella sijaitsevan Sturenkadun suunnit-
teluun. Puistosuunnittelua tehdään ainoastaan kadun suunnitteluratkaisujen vaati-
massa laajuudessa. Sturenkadun pyörätie ja jalkakäytävä sijoittuvat osin Alppipuis-
ton puolelle.

Suunnitelman mukaan pyörätie ja jalkakäytävä sijoittuvat enintään noin 5 metriä
puiston puolelle. Puiston eteläosan nurmialueen reunaa luiskataan noin 40 metrin
matkalta kadun suuntaisesti, korkeintaan noin 6 metriä puiston puolelle jalkakäytä-
vän reunasta. Lisäksi katuun rajautuvaa kalliota leikataan noin 20 metrin matkalta.
Suunnittelualueen länsipäässä noin 20 metrin osuudelta puiston ja kadun rajalle
syntyvä tasoero ratkaistaan 0,5 metriä korkealla tukimuurilla, jotta puiston reunalla
sijaitseva kookas rauduskoivu saadaan säilytettyä.

Levenevän kadun ja luiskauksen kohdalta joudutaan poistamaan tervaleppä, pape-
rikoivu- ja rauduskoivu sekä kallion päältä omenapuu. Poistuvat puut korvataan uu-
silla puuistutuksilla.

Lisäksi suunnitelmaan kuuluu kadun alle jäävän, vanhan pihasyreeniryhmän siirto
sekä kurtturuusua sisältävän kalliolla kasvavan ruusupensaikon uusiminen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla.

Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä. Erotuskaistat kivetään sekavärisellä noppa-
kiveyksellä. Jalkakäytävien ja pyöräteiden välille tulee sekaväriset noppakiviraidat.
Linja-autopysäkkien odotustila ja on mustaa betonikiveä.

Uuden tukimuurin materiaalina käytetään Diakoniapuiston reunalta purettavasta tu-
kimuurista saatavia luonnonkiviä.

Sturenkadun länsipuolella Alppipuistossa laajennetaan nykyistä kallioleikkausta
noin 30 metrin matkalta.

Jalkakäytävien liittyessä puistoalueisiin, nurmetetaan luiskat. Luiskien alueille sijoit-
tuvat nykyiset puut poistetaan.

Luiskat nurmetetaan A2-nurmeksi.

Valaistus

Suunnittelualueella uusitaan nykyiset yhteiskäyttöpylväät.
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Tasaus ja kuivatus

Suunnittelualueen tasaus noudattaa pääpiirteissään puiston nykyistä tasausta.

Suunnittelualue kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät Sturenkadun nykyisiin
hulevesi- ja sekavesiviemäreihin.

Esteettömyys

Alppipuiston suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkaan A2.


