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KAISANIEMENPUISTON, VARSAPUISTIKON JA KAISANIEMENRANNAN PUISTO-
JA KATUALUEIDEN SUUNNITELMALUONNOKSET ESILLÄ

Kutsu verkkotilaisuuteen

Helsingin kaupunki laatii suunnitelmia Kaisaniemenpuistosta, Varsapuistikosta ja
Kaisaniemenranta-nimisestä kadusta. Puisto- ja katusuunnitelmien luonnokset
esitellään asukkaille keskiviikkona 17.3. osana alueellista Uutta kantakaupunkia -
tilaisuutta.

Tilaisuus pidetään verkossa. Ohjelma alkaa klo 17.00. Suosittelemme liittymään klo
16.45 alkaen. Tilaisuuden ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta
osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuden sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa
esittämällä ennakkoon kysymyksiä ja aihetoiveita 8.3. asti Kerrokantasi -palvelussa,
joka löytyy osoitteesta kerrokantasi.hel.fi.

Osallistuminen on helpointa käyttämällä tietokonetta. Osallistuminen onnistuu myös
mobiililaitteella kuten tabletilla tai älypuhelimella. Osallistuaksesi sinun ei tarvitse ladata
uusia sovelluksia, sillä tilaisuuteen osallistutaan verkkoselaimen välityksellä.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä ja kommentoida kommentointipalstalla.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat
(kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Suunnitelmat ovat esillä verkossa 17.–
30.3.2021. Palautetta suunnitelmista toivotaan 31.3.2021 mennessä suoraan
suunnittelijoille (yhteystiedot lopussa).

Asiakkaita palvellaan toistaiseksi ensisijaisesti verkossa ja puhelimitse numerossa 09
310 22111. Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun aukioloajoissa tapahtuu
muutoksia koronan johdosta. Viimeisimmän aukioloaikatiedon voi tarkistaa osoitteesta
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Kaisaniemenpuisto on Suomen vanhin julkinen puisto

Puistojen ja kadun suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan.
Kaisaniemenpuisto on Suomen vanhin julkinen puisto ja Helsingin keskustan vanhin
historiallinen puisto. Tavoitteena on kehittää Kaisaniemenpuistosta vehreä, viihtyisä ja
tapahtumarikas kaupunkipuisto. Kehittämisen painopisteet ovat puistorakenteiden
kunnostamisessa, liikenteellisissä järjestelyissä sekä toimintojen jäsentelyssä kulttuuri-
ja maisemahistorialliset arvot huomioon ottaen.

Keskeistä on myös puiston arvokkaan kasvillisuuden uudistaminen ja täydentäminen
tarvittavilta osin. Lisäksi saneerataan puistoalueella sijaitsevaa vesihuoltoverkostoa ja
muuta kunnallistekniikkaa. Kaisaniemen puistokuja esitetään muutettavaksi osaksi
pyöräilyn pohjoista baanareittiä. Suunnittelu sisältää myös Varsapuistikon ja
Kaisaniemenranta-nimisen kadun, joka esitetään muutettavaksi pyöräkaduksi.

Puisto- ja katusuunnitelmat valmistuvat kesällä 2021. Rakentamisen aikataulu
tarkentuu myöhemmin.

Ennen puisto- ja katusuunnitelmien hyväksymistä ne ovat virallisesti nähtävillä kahden
viikon ajan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä (Työpajankatu 8) ja
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verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja
puistosuunnitelmat). Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse suunnittelualueen
kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistyksille.

Puisto- ja katusuunnitelmien 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 Kaisaniemenpuiston, Varsapuistikon ja Kaisaniemenranta-
nimiseen katuun rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille ja Kruunuhaan
Asukasyhdistykselle, Siltasaariseuralle ja Kallio-seuralle. Asunto-osakeyhtiöissä
toivomme, että isännöitsijät tiedottavat suunnitelmasta asukkaille.

Tervetuloa!

Lisätietoja suunnitelmasta
ja palautteet

Kaupunkiympäristön toimiala
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
Kaija Laine, projektinjohtaja
kaija.laine@hel.fi
09-310 38625
PL 58214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Suunnittelutoimisto
Maisema-
arkkitehtitoimisto Näkymä
Oy
Tiina Perälä
tiina.perala@nakyma.com
09-62271727
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PLANUTKAST TILL PARK- OCH GATUOMRÅDE FÖR KAJSANIEMIPARKEN,
FÖLSKVÄREN OCH KAJSANIEMISTRANDEN FRAMLAGD FÖR PÅSEENDE

Inbjudan till webbtillfälle

Helsingfors stad utarbetar planer för Kajsaniemiparken, Fölskvären och
Kajsaniemistranden. Utkast till park- och gatuplaner presenteras för invånarna onsdag
17.3. vid det regionala tillfället Nytt i innerstaden.

Tillfället arrangeras på nätet. Programmet inleds kl. 17.00. Vi rekommenderar att man
ansluter sig från och med kl. 16.45. Programmet, deltagarlänken och andra anvisningar
för tillfället finns på adress www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-
miljo/planlaggning/aktuella. Man kan påverka tillfällets innehåll genom att i förväg ställa
frågor och önskemål om teman i tjänsten Säg din åsikt på adressen
kerrokantasi.hel.fi/?lang=sv ända till 8.3.

Det är lättast att delta med en dator. Det går också att delta med en mobilapparat som
surfplatta eller smarttelefon. Du behöver inte ladda någon ny applikation för att delta då
man deltar i tillfället via webbläsaren. Vid tillfället kan du ställa frågor och kommentera i
en kommentarspalt.

Du kan studera planutkastet på webbplatsen https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-
miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och parkplaner). Planerna finns på nätet 17–
30.3.2021. Vänligen skicka in eventuell respons direkt till planerarna senast 31.3.2021
(kontaktuppgifter nedan).

Kunderna betjänas tills vidare främst via nätet och per telefon på numret 09 310 22111.
Öppettiderna för Stadsmiljösektorns kundtjänst kan ändras beroende på coronan. Kolla
aktuella öppettider på adressen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Kajsaniemiparken är Finlands äldsta offentliga park

Planeringen av parkerna och gatan bygger på den gällande detaljplanen.
Kajsaniemiparken är Finlands äldsta offentliga park och den äldsta historiska parken i
Helsingfors centrum. Målet är att utveckla Kajsaniemiparken till en grön, trivsam och
händelserik stadspark. Tyngdpunkterna för utvecklingen är renovering av
parkkonstruktionerna, trafikarrangemang och strukturering av funktionerna med
beaktande av de kultur- och landskapshistoriska värdena.

Förnyande av parkens värdefulla växtlighet och att komplettera den till behövliga delar
är också centralt. Dessutom saneras vattentjänstnätet och annan kommunal teknik i
parkområdet. Det föreslås att Kajsaniemiallén byggs in i det norra cykelstråket.
Planeringen omfattar även Fölskvären och Kajsaniemistranden, som föreslås bli
ändrad till cykelväg.

Park- och gatuplanerna färdigställs sommaren 2021. Tidtabellen för byggandet
preciseras senare.

Innan park- och gatuplanerna godkänns finns de officiellt framlagda för påseende hos
kundtjänsten för stadsmiljösektorn (Verkstadsgatan 8) och på webbplatsen
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www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och
parkplaner) i två veckor. Fastighetsägarna och stadsdelsföreningarna i
planeringsområdet meddelas om framläggandet i tidningar och per brev.

Beslutsfattandet kring park- och gatuplanerna 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 ägarna och innehavarna av de fastigheterna som gränsar till
Kajsaniemiparken, Fölskvären och Kajsaniemistranden samt till Föreningen för
Invånarna i Kronohagen, Broholmen-föreningen och Berghäll-föreningen.
Disponenterna för bostadsaktiebolagen ombeds informera invånarna om planen.

Välkommen!

Mer information om
planen och respons

Stadsmiljösektorn
Planering av parker och
grönområdenPlanering av
parker och grönområden
Kaija Laine, projektdirektör
kaija.laine@hel.fi
09-310 38625
PB 58214
00099 HELSINGFORS STAD

Suunnittelutoimisto
Maisema-
arkkitehtitoimisto Näkymä
Oy
Tiina Perälä
tiina.perala@nakyma.com
09-62271727
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