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HONKASUONTIEN
SUUNNITELMALUONNOS ESILLÄ
Helsingin kaupunki laatii Honkasuontien katusuunnitelmaa. Katusuunnitelman luonnos
on esillä 17.9.–1.10.2019 kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1.
Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua myös verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Suunnitelmat ovat esillä
verkossa 17.9.–1.10.2019.

Kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan.
Asemakaavan  tarkoituksena on täydentää ja eheyttää ympäristön kaupunkirakennetta.
Katusuunnitelma laaditaan uudesta Honkasuontiestä. Honkasuontie yhdistää Honkasuon uuden
asuinalueen Vantaan Rajatorpantiehen.

Katusuunnitelma valmistuu syksyllä 2019 ja rakennustyöt alueella on tarkoitus aloittaa
alkuvuodesta 2020.Ennen katusuunnitelman hyväksymistä se on virallisesti nähtävillä kahden
viikon ajan Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä (Sörnäistenkatu 1 ja verkkosivulla
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Nähtävillä olosta
ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta, kohdasta
kaupunkiympäristölautakunnan päätösasiakirjat: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat.

Tämä kirje lähetetään Honkasuon alueen katujen kiinteistöjen omistajille ja Malli-seuralle.
Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät tiedottavat suunnitelmasta asukkaille.

Tervetuloa!
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PLANUTKASTET FÖR
HONGASMOSSVÄGEN FRAMLAGT FÖR
PÅSEENDE
Helsingfors stad upprättar en gatuplan för Hongasmossvägen. Utkastet till gatuplan är
framlagt 17.9–1.10.2019 vid stadsmiljöns kundtjänst på Sörnäsgatan 1.  Man kan också
studera planutkastet på webbplatsen www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja
puistosuunnitelmat). Planerna hålls framlagda på webbplatsen 17.9–1.10.2019.

Planeringen av gatan bygger på den gällande detaljplanen och trafikplanen. Syftet med
detaljplanen är att komplettera och harmonisera stadsstrukturen i området. Gatuplanen görs
upp för den nya Hongasmossvägen. Hongasmossvägen förenar det nya bostadsområdet i
Hongasmossa med Råtorpsvägen i Vanda.

Gatuplanen avses bli färdig hösten 2019 och byggarbetet i området inledas i början av 2020.
Innan gatuplanen godkänns hålls den officiellt framlagd för påseende vid kundtjänsten på
Sörnäsgatan(Sörnäsgatan 1) samt på www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja
puistosuunnitelmat) i två veckor. Fastighetsägarna i planeringsområdet meddelas om
framläggandet i tidningar och per brev.

Beslutsfattandet avseende gatuplanen kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar
på Helsingfors stads webbplats: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat.

Detta brev skickas till fastighetsägarna i Hongasmossa och till föreningen Malli-seura. Vi ber
disponenterna för bostadsaktiebolagen informera invånarna om planen.

Välkommen!

Mer information om planen
och returadress
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Planeringsbyrån
Jukka Heikkinen
jukka.heikkinen@poyry.com
telefon 040 534 1036
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