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ITÄVÄYLÄN REUNAPUISTON
PUISTOSUUNNITELMALUONNOS ESILLÄ
Helsingin kaupunki laatii Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevan
Itäväylän reunapuiston välillä Suunnittelijankatu - Valurinkatu
puistosuunnitelmaa.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 3.-16.6.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Asiakkaita palvellaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09
310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle
(käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-ti klo 8.15-12, ke-to 12-15, pe suljettu
kokonaan) vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta.

Itäväylän reunapuiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja alustavaan
yleissuunnitelmaan Itäbaanasta. Itäväylän reunapuiston muutos koskee jalkakäytävän ja
pyörätien rakentamista sekä Konemestarinkadun alikulkukäytävän sillan leventämistä ja
tukimuurien rakentamista. Tehtävillä muutoksilla laajennetaan pyörätieverkostoa ja
jalankulkijoiden turvallisuutta.

Puistosuunnitelma valmistuu syksyllä 2020 ja rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan
kesällä 2021. Ennen puistosuunnitelman 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 kirjeitse asianosaisille kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Tämä
kirje lähetetään Itäväylän reunapuiston kiinteistöjen omistajille, Herttoniemi-seuralle ja
Herttoniemen omakotitaloyhdistykselle. Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät
tiedottavat suunnitelmasta asukkaille. Toivomme mahdollista palautetta
suunnitelmaluonnoksista 16.6.2020 mennessä.

LISÄTIEDOT JA PALAUTTEET

Heidi Piiroinen, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Puh. 09-310  23137,
heidi.m.piiroinen@hel.fi. Maija Elo, WSP Finland Oy, puh. 040 194 4742, maija.elo@wsp.com
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UTKAST TILL PARKPLAN FÖR EN PARK LÄNGS
ÖSTERLEDEN FRAMLAGT FÖR PÅSEENDE
Helsingfors stad gör upp en parkplan för ett område längs Österleden
mellan Planerargatan och Gjutaregatan i stadsdelen Hertonäs.

Man kan studera planutkastet under perioden 3–16.6.2020 på Helsingfors stads webbplats,
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och
parkplaner).

Kunderna betjänas från och med den 18 mars 2020 tillsvidare främst via nätet
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på
numret 09 310 22111. Stadsmiljöns kundtjänst ger vid behov personlig rådgivning och hjälp
med att studera materialet. Kunder uppmanas att komma fysiskt till kundtjänsten (Sörnäsgatan
1, nedre aulan, öppen mån-tis kl. 8.15–12, ons-tors 12-15, fre helt stängd) enbart om de inte
kan sköta ärendet via nätet eller per telefon.

Planeringen av parken längs Österleden bygger på den gällande detaljplanen och den
preliminära generalplanen för Östra banan. Ändringen av parken längs Österleden gäller
byggandet av ett fotgängarstråk och en cykelväg samt att utvidga bron över underfarten på
Maskinmästaregatan och att bygga en stödmur. Ändringarna utvidgar cykelvägnätverket och
ökar säkerheten för fotgängarna.

Parkplanen färdigställs hösten 2020 och enligt ett preliminärt tidsschema ska bygget inledas
sommaren 2021. Innan parkplanen 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.

Berörda fastighetsägare och -innehavare meddelas per brev om framläggandet. Detta brev
skickas till fastighetsägarna vid parken längs Österleden, föreningen Herttoniemi-seura och till
Hertonäs egnahemsförening. Vi ber disponenterna för bostadsaktiebolagen informera invånarna
om planen. Vänligen skicka in eventuell respons på planutkastet före den 16 juni 2020.
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