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Katusuunnitelmaehdotuksia 
nähtävillä  
Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut alueellenne seuraavat 

katusuunnitelmaehdotukset: 

 

VALLILA: Aleksis Kiven katu välillä Sturenkatu–Hämeentie, Fleminginkatu välillä Vaasankatu – 
Aleksis Kiven katu. 
 
Katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 
nähtävillä 12.–25.2.2020. Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä Sörnäistenkadun 
asiakaspalvelupisteessä ma 8.15–17, ti–to 8.15–16, pe 10–15 (Sörnäistenkatu 1). 
 
Katusuunnitelmaehdotuksiin voi tutustua mainittuna aikana myös internetissä osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Katusuunnitelman 
päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilla osoitteessa 
www.hel.fi/kaupunkiympäristölautakunta. 
 
 
Nähtävillä olevista suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus 
kaupunkiympäristölautakunnalle 25.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Helsingin kaupunki, 
kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 
11–13) tai helsinki.kirjaamo@hel.fi. Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien 
hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa. 
 
Lisätietoja antaa Jari Hurskainen, p. 310 21378, jari.hurskainen@hel.fi. 
 
 
 

 
Jätetty postin kuljetettavaksi 29.1.2020 
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Förslag till gatuplaner 
framlagda till påseende 
Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplan för 

ert område: 

 

VALLGÅRD: Aleksis Kivis gata på sträckan Sturegatan –Tavastvägen, Flemingsgatan på 

sträckan Vasagatan–Aleksis Kivis gata. 

 
Förslagen till gatuplaner hålls framlagda till påseende enligt 43 § i markanvändnings- och 

byggförordningen den 12–25 februari 2020. Förslagen till gatuplaner finns framlagda för 

påseende vid Sörnäsgatans kundtjänst må 8.15–17, ti–to 8.15–16, fre 10–15 (Sörnäsgatan 1).  

 
Under den nämnda tiden kan du bekanta dig med gatuplanen även under Gatu- och parkplaner 
på www.hel.fi/suunnitelmat. Beslutsfattandet avseende gatuplanen kan följas under 
stadsmiljönämndens beslutshandlingar på Helsingfors stads webbplats: 
www.hel.fi/kaupunkiympäristölautakunta. 
 
 
Skriftliga anmärkningar på framlagda planer kan riktas till stadsmiljönämnden före kl. 15:00 den 
25 februari 2020, antingen per post till Helsingfors stad, registratorskontoret, 
stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Norra Esplanaden 11–13) eller per e-post 
till helsinki.kirjaamo@hel.fi. Efter framläggandet fattas beslut om gatuplanernas godkännande, 
varefter det blir möjligt att börja bygga gatorna. 
 
För mer information kontakta Jari Hurskainen, tfn. 310 21378, jari.hurskainen@hel.fi. 
 
 

 
 
Lämnat till posten för expediering den 29 januari 2020 
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