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MEDIAKUTSU Bonavan Postipuiston kotikorttelin peruskivenmuuraus-
tilaisuuteen 
 
Postipuiston, Keskuspuiston ja Ilmalan ratapihan lähellä on kesän 2019 aikana alkanut uudenraikkaan 
asuinalueen rakennustyöt ja nyt on Bonavan kotikorttelin peruskivenmuurauksen aika. Bonava on 
aloittanut Postipuiston alueen rakennuttamisen ensimmäisenä ja sen asunnot asettuvat asuinalueen 
lounaiskulmaan Keskuspuiston kupeeseen. 
 
Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleeksi Bonavan kotikorttelin peruskivenmuuraustilaisuuteen 
To 26.9.2019 klo 9-11, Helsingin Pasila, Postipuiston alue, Postintaival 11, 00620 Helsinki  

Ohjelma (P-paikkoja on rajoitetusti) 

• Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki avaa tilaisuuden klo 9.30 
• Bonavan terveiset, toimitusjohtaja Juuso Hietanen ja projektijohtaja Heikki Ruski  
• Helsingin kaupungin terveiset, Pasilan aluerakentamisprojektin johtaja Päivi Ahlroos 
• Peruskivenmuuraus ja aikakapselin sisällön kuvaus  
• Pientä purtavaa ja juotavaa sekä vapaata tutustumista Kallio-Pasila-Vallila alueiden 

iltapäiväkerholaisten upeisiin työmaa-aidassa oleviin taideteoksiin teemalla ”Tulevaisuuden 
Postipuiston kerrostalopiha lapsen silmin”. 

 
Postipuiston uudesta asuinalueesta ainutlaatuinen nauhakaupunginosa 
Entisen maaliikennekeskuksen paikalle nousee nyt tiivis ja yhteisöllinen uudenraikas asuinalue lähes 6000 
asukkaalle. Pasilan keskustaan tukeutuva nauhakaupunkivyöhyke päättyy Postipuistoon, jonne toteutetaan 
kerrostaloasuntoja. 2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen ja työpaikkoja 
alue tarjoaa noin 2000.  
 
Bonava on aloittanut Postipuiston rakennuttamisen ensimmäisenä ja sen myytävät asunnot asettuvat 
asuinalueen lounaiskulmaan Keskuspuiston kupeeseen. Pasilan Postipuiston uusi asuinalue on sijainniltaan 
ainutlaatuinen, se on luonnonläheinen ja kaiken keskellä. Bonavan kotikorttelin sisäpihalle tulee viljelypalstoja 
ja -laatikoita asukkaiden käyttöön, ja pihan kruunaa korttelipaviljonki, jossa on tilavat, viihtyisät saunat sekä 
tilaa monenlaiseen vapaa-ajan toimintaan.  
 
VP median edustajilta 24.9.2019 mennessä Bonava Suomi Oy:n viestintäpäällikkö Joanna Linnermo-
Kumpuojalle, puhelin 040 555 5868 tai viestintä@bonava.fi  

Lisätietoja: Bonavan Postipuiston kotikorttelin projektijohtaja Heikki Ruski, puhelin 040 576 0647 ja 
viestintäpäällikkö Joanna Linnermo-Kumpuoja, puhelin 040 555 5868, Helsingin kaupunki, Pasilan 
aluerakentamisprojektin johtaja Päivi Ahlroos, puhelin 040 482 4962. 
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Opastus alueelle esimerkiksi Käpylä juna-aseman suunnalta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Bonava toimii 
Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 2100 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme 
vuonna 2018 oli 1,37 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa. 


