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Kutsu asukastilaisuuteen 

HOPEALAAKSON LIIKUNTAPUISTO  
 

 
 

Aika:  torstai 21.3.2019 klo 18:00-19:00  

Tapaamispaikka: Asukastila, Kruunuparkki 5, os. Koirasaarentie 48 

 

Tilaisuuden kulku:  

 Klo 18:00, lyhyt esittely hankkeesta sekä yleiset kysymykset ja kommentit 

 18:30-19:00, keskustelua, ideointia, toiveiden käsitteluä pienryhmissä 

  

Helsingin kaupunki on käynnistänyt Hopealaakson liikuntapuiston suunnittelun. 

Puistosuunnitelma valmistuu tänä kesänä ja rakennussuunnitelma 2020. 

Toteutus alustavasti noin v. 2021 - 2022. Suunnitelma sisältää liikuntapuiston 

toimintojen sekä puiston läpi kulkevien kevyenliikenteen reittien suunnittelun. 

Liikuntapuistosta suunnitellaan laadukas ja eri käyttäjäryhmiä palveleva 

liikuntapaikka. Puistoon on tarkoitus sijoittaa mm, 50x70 tekonurmikenttä, 

leikkipaikka, lähiliikunvälineitä, miniareena, skeittipaikka, sekä kuntotreeni-

välineitä. Suunnitelma laaditaan luontoarvot huomioiden. 

Tämä kutsu lähetetään oheisessa kartassa punaisella rajatun puiston viereisten 

kiinteistöjen omistajille. Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät 

jakavat tämän tiedotteen asukkaille. Suunnitelmaluonnoksiin on mahdollista 

tutustua ja esittää kommentteja myös sähköisesti: www.hel.fi/suunnitelmat  
14.3.2019 – 4.4.2019. 

Lisätietoja 
suunnittelusta  

Kaupunkiympäristön toimiala 
Maankäyttö ja kaupunkirakenne 
Puisto- ja viheraluesuunnittelu 
Sari Knuuti    
sari.knuuti@hel.fi 
puh virka-aikana 09-31023213 
PL 58215, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 

Suunnittelutoimisto 
LOCI Maisema-arkkitehdit Oy 
Pia Kuusiniemi 
pia.kuusiniemi@loci.fi 
puh toimistoaikana: 040 558 4848 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:maija.elo@wsp.com
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Kallelse till invånarmöte 

SILVERDALS IDROTTSPARK  
 

 
 

Tid: torsdag 21.3.2019 kl. 18.00–19.00  

Plats: Invånarlokalen, Kruunuparkki 5, på adressen Hundholmsvägen 48 

 

Evenemangets tidsschema:  

 Kl. 18.00, kort presentation av projektet samt allmänna frågor och 

kommentarer 

 18.30–19.00, samtal, idéer, diskussion av önskemål i smågrupper 

  

Helsingfors stad har inlett planeringen av Silverdals idrottspark. Parkplanen 

färdigställs i sommar och byggplanen år 2020. Genomförandet planeras 

preliminärt till åren 2021–2022. I planerna ingår planering av idrottsparkens 

funktioner samt gång- och cykelleder som löper genom parken. Idrottsparken 

planeras bli en högklassig idrottsplats som betjänar olika målgrupper. I parken 

planeras bland annat en konstgräsplan på 50 x 70 m, en lekpark, 

närmotionsredskap, en miniarena, en skejtpark samt konditionsträningsredskap. 

Naturvärden ska beaktas i planeringen. 

Denna inbjudan skickas till ägarna av fastigheterna intill parken, som är markerad 

med rött på den bifogade kartan. Vi ber disponenterna för bostadsaktiebolagen 

dela ut meddelandet till invånarna. Du kan bekanta dig med planutkasten och ge 

kommentarer även i elektronisk form: www.hel.fi/suunnitelmat 14.3–4.4.2019. 

För mer 
information om 
planeringen 
kontakta  

Stadsmiljösektorn 
Markanvändning och stadsstruktur 
Planering av parker och grönområden 
Sari Knuuti    
sari.knuuti@hel.fi 
tfn under tjänstetid 09 310 23213 
PB 58215, 00099 HELSINGFORS STAD 

Planeringsbyrån 
LOCI landskapsarkitekter Ab 
Pia Kuusiniemi 
pia.kuusiniemi@loci.fi 
tfn under tjänstetid: 040 558 4848 

 


