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Kutsu asukastilaisuuteen

MERIKASARMINPUISTON PUISTOSUUNNITELMALUONNOS ESILLÄ
Helsingin kaupunki laatii Katajanokan kaupunginosassa
sijaitsevan Merikasarminpuiston puistosuunnitelmaa.
Puistosuunnitelmaluonnos esitellään asukkaille maanantaina
7.5.2018 klo 17.30–19.30 Katajanokan ala-asteen koulun
ruokasalissa, Laivastokuja 6.
Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 25.4.-9.5.2018 välisenä aikana Helsingin kaupungin infoja näyttelytila Laiturissa, Narinkka 2 Kamppi (ma–to kello 10–16, pe-la kello 12–16), sekä
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).
Puiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Puistosuunnitelma koskee
puiston peruskorjausta. Alueen rakenteita, kasvillisuutta ja pintamateriaaleja korjataan sekä
uusitaan. Alueen toiminnot säilyvät ja oleskelumahdollisuuksia lisätään.
Puistosuunnitelma valmistuu kesällä/syksyllä 2018 ja rakentaminen aloitetaan alustavan
aikataulun mukaan 2019.
Tämä kirje lähetetään puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja Katajanokkaseuralle.
Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että isännöitsijät tiedottavat suunnitelmasta asukkaille.
Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksesta 9.5.2018 mennessä.
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Stadsmiljösektorn
Markanvändning och stadsstruktur
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Kallelse till invånarmöte

UTKASTET TILL PARKPLAN FÖR
MARINKASERNSPARKEN FRAMLAGT FÖR
PÅSEENDE
Helsingfors stad utarbetar en parkplan för Marinkasernsparken
i stadsdelen Skatudden.
Utkastet till parkplan presenteras för invånarna i matsalen i
lågstadieskolan Katajanokan ala-asteen koulu, Maringränden 6,
måndagen den 7 maj 2018 kl. 17.30–19.30.
Du kan bekanta dig med planutkastet i Helsingfors stads info- och utställningslokal Plattformen
(Narinken 2 i Kampen) må–to kl. 10–16, fr–lö kl. 12–16, samt på webbplatsen
www.hel.fi/suunnitelmat (under Gatu- och parkplaner) 25.4–9.5.2018.
Planeringen av parken bygger på den gällande detaljplanen. Parkplanen gäller en ombyggnad
av parken. Konstruktionerna, växtligheten och beläggningsmaterialen i området repareras och
förnyas. Funktionerna i området bevaras och vistelsemöjligheterna ökas.
Parkplanen färdigställs under sommaren/hösten 2018 och byggandet inleds enligt ett preliminärt
tidsschema under 2019.
Det här brevet skickas till ägarna av de fastigheter som gränsar till parken och till
Skatuddssällskapet. Vi ber disponenterna för bostadsaktiebolagen informera invånarna om
planen. Vänligen skicka in eventuell respons på planutkastet före den 9 maj 2018..
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