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PUKINMÄENKAAREN 
KATUSUUNNITELMA- LUONNOS 
ESILLÄ 

Helsingin kaupunki laatii Pukinmäen ja Tapaninkylän 
kaupunginosassa sijaitsevan Pukinmäenkaaren välillä 
Karhusuontie - Katajamäentie katusuunnitelmaa.  

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 11.12.2019–14.1.2020 välisenä aikana Pukinmäen 
kirjastossa, Kenttäkuja 12, Helsingin kaupungin Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä ma 
8.15–17, ti–to 8.15–16, pe 10–15 (Sörnäistenkatu 1), sekä verkkosivulla osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Katusuunnitelman luonnos 
esitellään asukkaille osana Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumaa tiistaina 17.12.2019 klo 16–19 
Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1. 
 
Pukinmäenkaaren suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja 
liikennesuunnitelmaluonnokseen. Pukinmäenkaaren muutos koskee Karhusuontien ja 
Katajamäentien välistä osuutta ja sen liittymänjärjestelyjen turvallisuuden parantamista sekä 
alueen pyöräilyn ja jalankulun parantamista. 
 

Katusuunnitelma valmistuu talvella 2020 ja rakentaminen alkaa vaiheittain alustavan aikataulun 

mukaan 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 kirjeitse asianosaisille kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Tämä 

kirje lähetetään Pukinmäenkaaren kiinteistöjen omistajille ja Pukinmäki- seuralle sekä 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistykselle. Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät 

tiedottavat suunnitelmasta asukkaille. Toivomme mahdollista palautetta 

suunnitelmaluonnoksista 17.1.2020 mennessä. 

 

LISÄTIEDOT JA PALAUTTEET 

Sauli Hakkarainen, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Puh. 09-310  39494, 

etunimi.sukunimi@hel.fi. 

Tauno Mäkelä, Ramboll Finland Oy, puh. 040 7652121, etunimi.sukunimi@ramboll.fi 

https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/
https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/
mailto:etunimi.sukunimi@ramboll.fi
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UTKASTET TILL GATUPLAN FÖR 
BOCKSBACKABÅGEN FRAMLAGT 
FÖR PÅSEENDE 

Helsingfors stad utarbetar en gatuplan för Bocksbackabågen 
mellan Björnkärrsvägen och Enkullavägen i stadsdelarna 
Bocksbacka och Staffansby.  

Planutkastet kan studeras på Bocksbacka bibliotek, Fältgränden 12, vid Helsingfors stads 
kundtjänst på Sörnäsgatan må 8.15–17, ti–to 8.15–16, fre 10–15 (Sörnäsgatan 1), samt på 
webbplatsen www.hel.fi/suunnitelmat (under Katu- ja puistosuunnitelmat) 11.12.2019–
14.1.2020. Utkastet till gatuplan presenteras för invånarna under evenemanget Uutta Koillis-
Helsinkiä på Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1, tisdagen den 17 december 2019 kl. 16–19. 
 
Planeringen av Bocksbackabågen bygger på den gällande detaljplanen och på utkastet till 
trafikplan. Ändringen av Bocksbackabågen gäller avsnittet mellan Björnkärrsvägen och 
Enkullavägen samt förbättring av såväl säkerheten i dess anslutningsarrangemang som 
förhållandena för cykling och gång i området. 
 

Gatuplanen blir färdig vintern 2020 och byggandet torde inledas stegvis under 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. 

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

Detta brev skickas till ägarna av fastigheterna på Bocksbackabågen, till stadsdelsföreningen 

Pukinmäki-seura och till Staffansslättens stadsdelsförening. Disponenterna för 

bostadsaktiebolagen ombeds informera invånarna om planen. Vänligen skicka in eventuell 

respons på planutkasten före den 17 januari 2020. 

 

MER INFORMATION OCH RESPONS 

Sauli Hakkarainen, Helsingfors stad, Markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 39494, 

fornamn.efternamn@hel.fi 

Tauno Mäkelä, Ramboll Finland Oy, tfn 040 7652121, fornamn.efternamn@ramboll.fi 

 

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