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HAKANIEMENSILLAN JA SILTAVUORENRANNAN ALUEEN KA-
TUSUUNNITELMALUONNOKSIA ESILLÄ 

Helsingin kaupunki laatii Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa, Silta-
saaren ja Kruununhaan osa-alueilla sijaitsevien katujen katusuunnitelmia. 
Katusuunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille verkkotilaisuudessa 
torstaina 19.8. klo 17.00–18.30.   

Verkkotilaisuudessa voi esittää asiantuntijoille kysymyksiä tai kommentteja chatin kautta. Lisä-
tietoa ja liittymislinkki Teams live –tapahtumaan löytyvät tilaisuuden verkkosivulta 
www.hel.fi/asukastilaisuudet. Osallistujilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista. 
 
Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 18.8.–31.8.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin 
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). 
 
Asiakkaita palvellaan koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa 
(www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/) ja puhelimitse numerossa   09 310 22111. 
Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelusta puhelimitse ma-to klo 8.15-16 ja pe 12-15. Asiakkaiden toivotaan saapu-
van palvelupisteelle (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula) vain, jos he eivät voi asioida verkon 
tai puhelimen kautta. Aukioloajoissa tapahtuu muutoksia koronapandemian johdosta. Tarkista 
viimeisin aukioloaikatieto: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/. 
 
Katujen suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Ny-
kyinen Hakaniemen silta on tullut käyttöikänsä päähän ja voimaan tulleen uuden asemakaavan 
myötä uusi silta on rakennettava vanhan sillan itäpuolelle. Kaduille tehtävillä muutoksilla mah-
dollistetaan uuden Hakaniemensillan rakentaminen sekä parannetaan alueen katujen toimi-
vuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Katujen rakentamisen myötä mahdollistetaan myös alueen 
muu kehittäminen tulevina vuosikymmeninä erityisesti Siltavuorensalmen ranta-alueilla. Suun-
nittelu koskee  

- Hakaniemensiltaa 
- Siltavuorenrantaa välillä Välikatu–Pohjoisranta  
- Pohjoisrantaa välillä Välikatu–Siltavuorenranta 

 

Ennen katusuunnitelmaehdotusten hyväksymistä ne asetetaan vielä virallisesti nähtäville kah-

den viikon ajaksi Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä (Työpajankatu 8) ja verkkosi-

vulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Nähtävilläolo-

vaihe ajoittuu vuoden 2021 syksylle, jolloin niihin on osallisten mahdollista antaa muistutus.  

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kyseisten katujen varsien kiinteistöjen omistajille ja halti-

joille. Lisäksi suunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta tiedotetaan yleistiedoksiantona verkossa 

osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.  

Alueella käynnistyivät kunnallisteknisten töiden valmistelevat työt keväällä 2021. Tavoitteena 

on, että katusuunnitelmat hyväksytään vuoden 2021 lopussa. Kadunrakennustöitä tehdään jo 

syksyn 2021 aikana niiltä osin, kuin se on mahdollista ennen lopullisten katusuunnitelmien hy-
väksymistä. Toivomme palautetta nyt esillä olevista katusuunnitelmaluonnoksista 

31.8.2021 mennessä. 

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

  

Annina Lehikoinen, Kruunusillat-allianssi, Helsingin kaupunki, Rakennukset ja yleiset alueet, 

puh. 09 310 23508, annina.lehikoinen@hel.fi  

ja 

Heikki Putkonen, Kruunusillat-allianssi, Sweco Infra & Rail Oy, puh. 040 485 9414,      

heikki.putkonen@sweco.fi  
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UTKAST TILL GATUPLAN FÖR OMRÅDET HAGNÄSBRON OCH 
BROBERGSKAJEN FRAMLAGT FÖR PÅSEENDE 

Helsingfors stad utarbetar gatuplaner för gatorna i delområdena Brohol-
men och Kronohagen i stadsdelarna Berghäll och Kronohagen. Utkasten 
till gatuplanerna presenteras för invånarna vid ett webbtillfälle torsdagen 
19.8. kl. 17.00–18.30.  

Vid webbtillfället kan man via chatten ställa frågor eller kommentarer till experterna. Mer inform-
ation och anslutningslänken till Teams live-evenemanget finns på tillställningens webbplats 
www.hel.fi/asukastilaisuudet (på finska). Ingen förhandsanmälan behövs. 
 
Utkasten till gatuplan finns för påseende 18.–31.8.2021 på Helsingfors stads webbplats 
www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och parkplaner). 
 
På grund av coronapandemin betjänas kunderna främst tills vidare via nätet 
(www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på numret 09 
310 22111. Stadsmiljöns kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera 
materialet per telefon från må–to kl. 8.15–16 och fr 12–15. Kunderna uppmanas att komma 
fysiskt till kundtjänsten (Verkstadsgatan 8, nedre entréhallen) enbart ifall de inte kan uträtta sina 
ärenden via nätet eller per telefon. Öppettiderna varierar på grund av coronapandemin. Kolla 
aktuella öppettider på www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons. 
 
Planeringen av gatorna utgår från den gällande detaljplanen och trafikplanen. Den nuvarande 
Hagnäs bron har kommit till slutet av sin livslängd och enligt den nya detaljplanen som trätt i 
kraft måste en ny bro byggas öster om den gamla bron. Med förändringar på gatorna möjliggörs 
byggande av den nya Hagnäsbron samt förbättras funktionalitet, trivsel och säkerhet i områdets 
gator. Genom att bygga gatorna möjliggörs också områdets övriga utveckling under de kom-
mande årtionden, speciellt i strandområdena i Brobergssundet. Planeringen gäller:  

- Hagnäsbron 
- Brobergskajen mellan Mellangatan och Norra kajen  
- Norra kajen mellan Mellangatan och Brobergskajen 

 

Innan utkasten för gatuplanen godkänns hålls de officiellt framlagda för påseende vid Stadsmil-

jösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8) samt på webben www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-

miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och parkplaner) i två veckor. Påseendefasen infaller i 

hösten 2021, då delaktiga parter kan anmärka på den.  

De fastighetsägare och -innehavare som saken berör meddelas om framläggandet per brev. Yt-

terligare informeras framläggandet av planutkasten som en offentlig delgivning på webben på 

www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella.  

Förberedande arbetet för de kommunaltekniska arbetena påbörjades på området våren 2021. 

Målet är att gatuplanerna godkänns i slutet av 2021. Byggnadsarbete på gatorna görs redan un-
der hösten 2021 för de delar som är möjliga innan de slutgiltiga gatuplanerna godkänns. Vi 

önskar respons om utkasten för gatuplaner som nu finns för påseende senast 31.8.2021. 

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar på 
Helsingfors stads webbplats: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/beslutsfat-
tande/namnder. 
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MER INFORMATION OCH RESPONS:  

  

Annina Lehikoinen, Alliansen Kronbroarna, Helsingfors stad, Byggnader och allmänna 

områden, tfn 09 310 23508, annina.lehikoinen@hel.fi  

och 

Heikki Putkonen, Alliansen Kronbroarna, Sweco Infra & Rail Oy, tfn 040 485 9414, heikki.put-

konen@sweco.fi  
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