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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee moottoriajoneuvo-
jen huoltoasemien korttelialuetta, joka sijaitsee Myllypuron kes-
kustassa Kiviparintien ja Myllypurontien kulmassa.  Kaavaratkaisu
mahdollistaa lukiorakennuksen rakentamisen Myllypuroon muo-
dostuneen kampusalueen yhteyteen.

Tavoitteena on sijoittaa koulu- ja kokoontumiskäytössä olevan ra-
kennus alueellisesti ja paikallisesti raideliikenteen, pyöräilyn ja ja-
lankulun verkostojen tavoitettaviin eheyttäväksi osaksi Myllypuron
kaupunkikuvaa. Alueelle tullaan toteuttamaan tavoitteet täyttävä
rakennus kilpailullisen neuvottelumenettelyn tuloksena.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7004) ja alustava tilavaraus raitiotien päätepysäkille Myl-
lypurontiellä. Liikennesuunnitelmassa on esitetty tilapäinen käyttö
katualueen levennykselle, jonka raitiotievaraus aiheuttaa. Rai-
tiotien tilavarausta ei ole tämän asemakaavan yhteydessä tehty
täysimääräisesti, vaan noin puolet tarvittavasta tilasta pitää varata
Metron päällä olevien korttelien asemakaavamuutoksen yhtey-
dessä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Myl-
lypurossa sijaitseva kampusalue vahvistuu kasvavalla yhteistyöllä
toisen asteen oppilaitosten suuntaan. Kaavaratkaisun yhteydessä
poistuu nykyinen huoltoasema työpaikkoineen.

Helsingin kaupunki omistaa maan suunnittelualueella. Kaavarat-
kaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uuden kieli- ja aikuis-
lukion rakentaminen. Alueella on erinomaiset liikenneyhteydet
metropysäkkeineen ja sijaitsee keskeisesti ostoskeskuksen ja lii-
kuntapalveluiden vieressä. Kaavaratkaisun yhteydessä mahdollis-
tetaan tulevaisuudessa toteutettavan niin kutsutun tiederatikka-
pikaraitiotien toteuttaminen välittömästi lukiorakennuksen itäpuo-
lelle.

Uusi lukiorakennus tulee osaksi kehittyvää Myllypuron keskustaa
ja uusien opetusrakennusten keskittymää. Rakennushanke tul-
laan toteuttamaan elinkaarihankkeena, joka valitaan kilpailullisella
neuvottelumenettelyllä. Kaavaratkaisu ohjaa hakijoiden kilpailueh-
dotusten kaupunkisuunnittelun vaatimuksia ja tavoitteita.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että omaisuudenhallintaa toteutetaan elinkaarita-
loudellisesti, palveluita uudistetaan asukaslähtöisesti ja kiinteistö-
kannan laatua parannetaan.

Liikkumisen kehittämisohjelman ja pyöräilyn edistämisohjelman
tavoitteet toteutuvat kaavaratkaisussa suurilta osin jo hankkeen
keskeisen sijainnin kautta. Hakkeella on kilpailukykyinen saavu-
tettavuus kestävillä kulkutavoilla kävelyä, pyöräilyä, viereistä met-
roliikennettä ja tulevaa tiederatikkaa käyttäen ja ne vähentävät lii-
kennejärjestelmän aiheuttamia haittoja asukkaille keventyvän au-
toilutarpeen kautta. Hankkeen aiheuttama liikenteen kasvu ohja-
taan siten lähes kokonaan kestäviin kulkutapoihin.

Kaupunkiympäristötoimialan ympäristöohjelman tavoitteet on huo-
mioitu muun muassa hulevesien hallintaa ja energiatuotantoa
sekä terveellisyyttä ja viihtyisyyttä lisäävien kävely-ympäristön
vahvistamisessa ja hankkeen tiivistyvään kaupunkirakenteeseen
sijoittamista käsittelevien kaavamääräysten kautta. Hanke kunni-
oittaa valtaosaa olemassa olevasta viheralueesta sijoittuen pää-
sääntöisesti jo rakennetuille alueille.

Kaavaratkaisua koskevia valtakunnallisia alueenkäyttötavoitteita
on listattu selostuksen kohdassa lähtötiedot.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 11 734 m2.

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 8 435 k-m².

Kaavaratkaisun korttelitehokkuus on e = 2,74.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on huoltoasema, jossa toimii polttoaineen jakelun lisäksi
korjaamo- ja ravintolayrityksiä sekä suojametsänä hoidettu kapea
luonteeltaan metsäinen puistoalue. Puistoalueella sijaitsee säily-
tettävä kuilu yhteiskäyttötunneliin.

Aluetta reunustaa lännessä liikenteellisesti merkittävä Myllypuron-
tie, jonka takana alle 100 m etäisyydellä sijaitsee Myllypuron met-
roasema. Kiviparintie erottaa alueen Myllypuron uudistuneesta
ostoskeskuksesta etelässä. Välittömästi tontin itä- ja pohjoispuo-
lella sijaitsee asuinkerrostaloja pysäköintialueineen.
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Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Myllypuron uuden kieli- ja aikuislukion korttelialue. Rakennus tar-
joaa myös kokoontumistiloja kuntalaiskäyttöön.

Puisto (VP)

Lukiokorttelin pohjoispuolella oleva voimassaolevan asemakaa-
van puistoalue (P) säilyy puistoalueena (VP). Puisto toimii välittä-
vänä vehreänä vyöhykkeenä Myllypurontien ja Karistimientien
asuinkerrostalojen välillä.

Liikenne

Lähtökohdat

Myllypurontien liikennemäärä on nykyisin noin 10500 ajoneu-
voa/vrk. Kiviparintien liikennemäärä on vastaavasti noin 1970 ajo-
neuvoa/vrk.

Sijainti on monipuolisten joukkoliikennepalvelujen piirissä.
Metron lisäksi aluetta palvelee bussilinjat: (92) Myllypurosta Itä-
keskukseen, tiedelinja  (506) Myllypurosta Viikin ja Arabian kam-
pusalueiden kautta Meilahteen, seutulinja (560) Vuosaaresta
Myyrmäkeen sekä Kehä I:llä linja (54) Pitäjänmäkeen (554) Mal-
min kautta Tapaninkylään ja (561) Malmin ja Aviapoliksen kautta
lentoasemalle.

Myllypurontiellä on molemmin puolin yhdistetyt jalkakäytävät ja
pyörätiet, jotka on tarkoitus muuttaa erotelluiksi ja pyöräilyn osalta
yksisuuntaisiksi.

Kaavaratkaisu

Ratkaisu luo osittain liikenteelliset edellytykset bussilinjan 506
muuttamiseksi pikaraitiotieksi myöhemmin sekä edellytykset yksi-
suuntaisten pyöräteiden rakentamiselle Myllypurontielle. Tarvit-
tava tilavaraus on esitetty kaavan liitteeksi laaditussa raitiotietä
koskevassa alustavassa tilavaraussuunnitelmassa. Siinä puolet
raitiotien tilatarpeesta otetaan liittämällä n. 5 m nykyisen tontin
reunasta Myllypurontien katualueeseen. Katualueen lisälevitys tu-
lee hoitaa Myllypuron metroaseman kortteleiden uudelleen kaa-
voituksen yhteydessä. Muussa tapauksessa raitiotien päätepysä-
kin rakentamiselle tämän korttelin kohdalle ei ole edellytyksiä.
Varsinaisessa liikennesuunnitelmassa on esitetty tässä asema-
kaavassa tehdylle tilavaraukselle tilapäinen käyttö jalankulkuun
tarkoitettuna alueena, jota voidaan tilapäisesti hyödyntää myös Y-
korttelin tarpeisiin.
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Lisäksi kaavaratkaisun Y-korttelin pohjois- ja länsipuolelta johde-
taan uusi jalankulkua palveleva, raskaammin liikennöidylle Mylly-
purontielle vaihtoehtoinen reitti alueen jalankulkuympäristön laa-
dukkuutta kohottamaan.

Lukiota varten tarvittavat pysäköintipaikat voidaan järjestää Jau-
hokujalla olevan terveysaseman kellarista, jonne on etupainottei-
sesti rakennettu pysäköintipaikkoja metron päälle kaavoitettuja
toimistotaloja varten. Metrokortteleiden pysäköintijärjestelyt tulee
tarkistaa tuon alueen asemakaavamuutostyön yhteydessä. Ase-
makaavamuutos kyseisiin kortteleihin tehdään myöhemmin. En-
nen rakennusluvan myöntämistä pysäköinnin sijoittamisesta tuo-
hon laitokseen pitää tehdä sopimus pysäköintilaitoksen omistajan
sekä haltijan kanssa. Järjestely, jossa tontin pysäköintipaikat sijoi-
tetaan asemakaava-alueen ulkopuolella olevaan pysäköintilaitok-
seen on poikkeuksellinen, mutta näin on katsottu voitavan tehdä,
kun laitos on tällä hetkellä kaupungin omistuksessa.

Palvelut

Lähtökohdat

Myllypuron keskustan palvelut käsittävät ostoskeskuksen lisäksi
muun muassa terveysaseman, metroaseman, liikuntapalveluja
tarjoavan liikuntamylly sekä Metropolian uuden kampusalueen.
Kaikki palvelut sijaitsevat alle 300 metrin etäisyydellä tarkastelu-
alueesta. Tarkastelualueella sijaitseva huoltoasema tarjoaa poltto-
aineen jakelua, ajoneuvojen huolto- ja ravintolapalveluita.

Kaavaratkaisu

Uusi lukiorakennus Y-korttelissa vahvistaa alueen opetus- ja ko-
koontumistilojen tarjontaa.

Nykyinen huoltoasema palveluineen poistuu kaavaratkaisun yh-
teydessä. Lähimmät polttoaineasemat sijaitsevat Myllypurossa,
Kontulassa ja Itäkeskuksessa noin 1,5km säteellä kaava-alu-
eesta. Ravintolapalveluita tarjotaan muun muassa viereisen kaup-
pakeskuksen tiloissa.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta tavoitteellista eri-
koistason aluetta metro- ja terveysaseman ympäristössä. Muilta
osin alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Asemakaavan muutos koskee nykyistä huoltoasemalle varattua
korttelialuetta, puistoa ja katualuetta. Huoltoaseman korttelialue
on pääosin asfaltoitu ja vailla kasvillisuutta. Alueen pohjois- ja län-
sipuolella on kapea sekapuustoinen puistoalue, jota on hoidettu
suojametsänä. Viheralueella ylispuustona on järeähköä mäntyä ja
koivua, joiden seassa kasvaa haapaa ja kuusta. Pensaskerrok-
sessa on pääasiassa pihlajaa ja vaahteraa.

Myllypurontien ajoradan ja kadun länsireunan jalankulkuväylän
välisellä nurmikaistalla kasvaa koivurivi, joka on koko Myllypuron-
tien matkalla vallitseva aihe.

Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan (virkamies-
versio 16.9.2019) asemakaava-alueelta tai sen välittömästä lähei-
syydestä ei ole osoitettu luontoarvoiltaan arvokkaita luontokoh-
teita tai havaintoja suojeltavista lajeista

Kaavaratkaisu

Nykyinen puistoalue (P) säilyy pääosin puistona (VP). Kapea Ka-
ristimentieltä koulukorttelin pohjoisreunaan ulottuva vihervyöhyke
on liitetty koulukortteliin ja määrätty tontinosaksi, joka tulee istut-
taa puin ja pensain ja alueella oleva elinvoimainen puusto säilyt-
tää tai tarvittaessa uudistaa.

Korttelialueelle 45130 on lisäksi osoitettu viherkerroinmenetelmän
soveltamista koskeva määräys. Viherkerroin on suhdeluku tontin
painotetun viherpinta-alan ja tontin kokonaispinta-alan välillä. Pai-
notettu viherpinta-ala koostuu erilaisten viherkerroinelementtien
(esim. nurmi, viherkatto, säilytettävä tai istutettava puu) yhteenlas-
ketuista painotetuista pinta-aloista. Laskennassa käytettävät ele-
menttien painotukset on määritelty ekologisuuden, toiminnallisuu-
den, maisema-arvon ja kunnossapidon näkökulmasta.

Lisäksi on erikseen annettu viherkattoja koskeva määräys.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevaan infrastruktuu-
riin ja aluekeskukseen tukeutuen hyvien ja kehittyvien joukkolii-
kenneyhteyksien varressa. Ratkaisu mahdollistaa kestäviin liikku-
mistapoihin pohjautuvan elämäntavan ja tukee ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen tavoitteita.
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Kaavaratkaisu

Kaavassa on annettu määräyksiä hulevesien viivyttämiseksi kan-
sipihojen ja kattojen osalta. Lisäksi asemakaavassa on määräys-
Helsingin viherkerroin-työkalun käyttämisestä suunnittelussa. Y-
kortteliin sijoittuva lukio sijoittuu lähelle joukkoliikenneyhteyksiä
mahdollistaen sujuvan, yksityisautoilusta riippumattoman asioin-
nin monitoimisessa rakennuksessa. Rakennus sijaitsee useassa
kerroksessa tehostaen keskusta-alueen tilankäyttöä. Uusiutuvan
energian käyttö osana rakennuksen energiakäyttöä mahdolliste-
taan.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.

Kaava alueella sijaitse Vartiokylänlahti-Viikin puhdistamo tunneli-
viemäri sekä Myllypuron kaukolämpötunneli, jonka pääterakenne
on kaavaan merkitty et-alueeksi. Suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee ottaa huomioon, ettei niiden rakenteita tai toimintaa
häiritä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Kaava-alue sijaitsee kitkamaa-alueella, jota tontin alueella on peit-
tänyt turve. Maanpinnan taso kaava-alueella vaihtelee välillä +30 -
+32 (N2000). Tontti sijaitsee kohdassa, jossa virtaa laajalla va-
luma-alueella muodostuneita pohjavesiä. Pohjavedenpinnan ta-
soa ei saa pysyvästi muuttaa rakentamisella. Rakennuksen kuiva-
tustason tulee olla tason +25,0 yläpuolella.

Olemassa olevien tietojen perusteella uusi rakennus perustetaan
paalujen varaan, mutta pohjarakentamistapaa tulee tarkentaa jat-
kosuunnittelussa.

Alueella on sijainnut huoltoasema. Siitä johtuvasta mahdollisesta
maaperän pilaantumisen kunnostamisesta vastaa sen aiheuttaja.

Ympäristöhäiriöt

Alueelle kohdistuu metron, Kehä 1:n ja Myllypurontien liikenteen
aiheuttamaa ilmaääntä, runkoääntä ja tärinää. Helsingin kaupun-
gin meluselvityksen 2017 mukaan päiväaikainen keskiäänitaso
ylittää nykytilanteessa ohjearvotason kaava-alueen itäosassa.
Raideliikenteestä voi maa- ja kallioperää pitkin ympäristöön koh-
distua värähtelyä, joka raiteen läheisyyteen sijoittuvissa rakennuk-
sissa voi olla havaittavissa tärinänä tai runkoäänenä. Myllypuron-
tien ajoneuvoliikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua alueen
itäreunalla.
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Näistä syistä johtuen kaavassa on annettu seuraava kaavamää-
räys: Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee laatia ilmaääni,
runkoääni ja tärinäselvitys.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Y-korttelin eteläpuolella oleva Kiviparintie ja itäpuolella oleva Myl-
lypurontie ovat pelastusliikenteen käytettävissä.

Kaavaratkaisu

Asemakaava mahdollistaa toimivan pelastusturvallisuuden järjes-
tämisen. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee esittää suunnittelu-
ratkaisun pelastautumisjärjestelyt. Jatkosuunnittelun yhteydessä
tulee myös laatia palotekninen suunnitelma, joka tulee hyväksyt-
tää Pelastuslaitoksella. Suunnittelun yhteydessä tulee arvioida
myös raitiotien vaikutukset pelastautumiseen.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Julkiset rakennukset 37 milj. euroa
Katualueet 0,2 milj. euroa
YHT n. 37 milj. euroa

Julkiset rakennukset pitää sisällään uuden kielilukion rakentamis-
kustannukset. Uuden kielilukion rakentamiseen on esitetty Helsin-
gin vuoden 2019 talousarviossa noin 37 milj. euroa.

Katualueet pitää sisällään kaavan rakentamisen yhteydessä katu-
alueiden uudelleen järjestelyt.

Alueen aikaisemmasta käyttötarkoituksesta johtuva mahdollinen
pilaantunut maaperä tulee kunnostaa. Tästä aiheutuvat kustan-
nukset kohdistuvat alueella olleelle toimijalle.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen eheyttää Myllypuron keskustan ra-
kennetta ja tuo alueelle sieltä aiemmin poistuneen lukion opetus-
palveluineen. Rakentaminen tapahtuu tiivistäen keskustaa raidelii-
kenteen läheisyydessä mahdollistaen siten sujuvat kulkuyhteydet
jalan, pyöräillen ja julkisilla kulkuneuvoilla. Alueella sijaitseva



12 (18)

huoltoasema korvautuu Y-kortteliin sijoittuvalla kieli- ja aikuisluki-
olla.

Vaikutukset luontoon

Koska koulukortteli sijoittuu pääosin entiselle huoltoaseman ton-
tille, kaavan toteuttaminen ei vähennä nykyistä viherpinta-alaa
eikä lisää merkittävästi läpäisemättömien pintojen määrää.

Kaavassa on määrätty viherkatoista ja viherkertoimesta, joten to-
dennäköisesti hulevesiä viivyttävien pintojen määrä lisääntyy
kaava-alueella.

Puistoala pienenee hieman Karistimentien ja koulukorttelin poh-
joisosan välisen puiston muuttuessa korttelialueeksi. Kuitenkin
kaava mahdollistaa alueella hulevesiä läpäisevän viherpinta-alan
säilyttämisen. Alue on määrätty tontinosaksi, joka tulee istuttaa
puin ja pensain ja alueella oleva elinvoimainen puusto säilyttää tai
tarvittaessa uudistaa.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaavan toteutuksen yhteydessä nykyisen huoltoaseman tuot-
tama-autoliikenne poistuu. Näin ollen vaikutukset autoliikentee-
seen ovat vähäiset. Y-kortteliin sijoittuvan lukion autoliikenne-
tuotos on n. 200 ajoneuvoa/vuorokaudessa. autoliikenteen muu-
tokset ovat hyvin paljon riippuvaisia rakennuksessa harjoitetta-
vasta muusta toiminnasta sekä aikuiskoulutuksen osuudesta.

Lukio on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Lukio tuottaa n.
500 joukkoliikennematkaa.

Kaava luo edellytykset liittää hanke korkeatasoisen yhdyskunta-
teknisen huollon piiriin.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön

Nykyisellään keskeisellä paikalla sijaitseva, keskustaympäristö-
ään väljemmin toteutettu huoltoasema korvataan tehokkaasti to-
teutetulla, viereisten julkisen liikenteen palveluiden läheisyydestä
hyötyvällä julkisella rakennuksella.

1960-luvulta saakka toiminut huoltoasema poistuu toimintona Myl-
lypuron kaupunkikuvasta. Uusi lukiorakennus tuo alueelle muun
muassa Liikuntamyllyn ja Metropolian rakennuksien tiloja käyttä-
viä opiskelijoita, mikä vilkastaa kaupunkikuvaa nykyisestä.
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Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Palvelujen lisääminen hyvien jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen yhteyksien varrella lisää lähipalvelujen määrää alueella ja
tarjoaa hyvän saavutettavuuden laajalta alueelta. Tämä vähentää
riippuvuutta yksityisautoilusta. Hulevesien hallinta viherkattoon ja
pohjaveteen liittyvien määräysten kautta hillitsevät osaltaan ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamien sadevesien synnyttämiä ääri-ilmiöitä.
Hajautettu energian tuotanto osana rakennuksen energiajärjestel-
mää keventää osaltaan ulkopuolisen energiantuotannon kuormi-
tusta.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Uusi lukiorakennus tarjoaa ajanmukaisia opetustiloja alueen opis-
kelijoille. Rakennuksen ilta- ja viikonloppukäyttö lisää lähiympäris-
tön toimintamahdollisuuksia eri asukasryhmissä sekä tuo turvalli-
suuden tunnetta parantavaa aktiivista toimintaa alueelle ilta-ai-
kaan.

Asemakaavamääräyksellä varmistetaan, että maaperässä oleva
haitta-aineita sisältävä maa-aines otetaan huomioon alueen toteu-
tuksessa. Kaavaratkaisun tavoitteena olevan lukion toteuttaminen
parantaa erityisesti eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksia lä-
hiympäristössään paitsi kouluna, myös rakennukseen suunnitel-
lun kokoontumis- ja harrastekäytön kautta varsinaisen kouluajan
ulkopuolella. Uusi lukiorakennus täydentää Myllypuron keskustan
kulttuurin ja vapaa-ajan tilojen tarjontaa mahdollistaen näin ter-
veyttä ja turvallisuuden tunnetta lisäävää toimintaa alueella.
Rakennus vastaa sosiaalisten olojen kehittämiseen tarjoamalla
kaivattuja opetus- ja harrastustiloja.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Elinkeino- työllisyys- ja talousvaikutuksia on arvioitu asemakaava-
valmistelun yhteydessä yritysvaikutusarvioinnin menetelmillä.

Kaavoituksen kohteena olevalla tontilla sijaitsevan huoltoaseman
maanvuokrasopimus päättyy 30.8.2020. Kaavaratkaisun johdosta
vuokrasopimusta ei jatketa ja huoltoaseman rakennukset pure-
taan. Huoltoaseman rakennuksissa toimivat huoltoasema, auto-
korjaamo, ravintola ja kahvila työllistävät arviolta 10-20 henkeä.

Kaavaratkaisu johtaa huoltoaseman yritysten pysyvään sijoittumi-
seen toisaalle, missä kaupunginkanslian elinkeino-osasto on an-
tanut yrityksille tukea. Uudelleen sijoittuminen aiheuttaa yrityksille
kuluja ja todennäköisesti tilanteen, jossa asiakkaiden houkuttelu
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ja markkinointi täytyy suunnitella uudelleen. Laajemmalla Myllypu-
ron alueella säilyy huoltoasemapalveluita.

Kaavaratkaisu vaikuttaa todennäköisesti myös viereisen ostos-
keskuksen yritysten toimintaan ravintola-alan kilpailun kavennut-
tua alueella samalla kun kaavaratkaisun mukainen uusi toiminta
tuo alueelle uusia asiakkaita.

Kaavahanke parantaa osaltaan Myllypuroon syntyvän, lukion ja
ammattikorkeakoulun muodostaman kampuskokonaisuuden
kautta tapahtuvan koulutuksen ja elinkeinoelämän välistä yhteis-
työtä. Opiskeluajan kokemukset työelämän yhteyksistä helpotta-
vat välillisesti opiskelijoidensa työllisyysmahdollisuuksia jatkossa.

Kaavaratkaisun myönteiset vaikutukset liittyvät Myllypuron kam-
puksen edellytysten vahvistumiseen koulutuksen ja elinkeinoelä-
män keskittymänä, joka voi houkutella alueelle myös uutta elin-
keinotoimintaa.
Kielteiset vaikutukset liittyvät olemassa olevien pienyritysten toi-
mintaedellytysten poistumiseen, sekä osaltaan alueen palveluta-
son heikentymiseen. Kielteisten vaikutusten lieventämiseksi kau-
punginkanslian elinkeino-osasto on auttanut yrityksiä etsimään
uusia sijoittumismahdollisuuksia.

TOTEUTUS

Kaava-alueen kuuluminen toteuttamisprojektiin

Alue kuuluu Helsingin kaupunginkanslian Myllypuron aluerakenta-
misprojektiin.

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Rakentamisen kynnystoimiin kuuluu kilpailullisen neuvottelume-
nettelyn kautta tapahtuvan toteuttajan valinta sekä pitkäaikaisen
huoltoasematoiminnan jälkeinen alueen rakennuskelpoiseksi
saattaminen.

Myllypurontien varteen jätetään tilavaraus myöhemmälle pikarai-
tiotien pääteasemalle. Tilavaraukselle suunnitellaan Y-korttelin lu-
kion toimintaa tukevaa väliaikaiskäyttöä neuvottelumenettelyn yh-
teydessä.

Raitiotien toteuttaminen edellyttää lisätilan varaamista Myllypu-
rontien KTY-tonteista.
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Mikäli raitiotie toteutetaan ennen metron päällä olevien KTY-tont-
tien rakentamista, metron kuiluun joudutaan rakentamaan tuki-
muuri. Tämä joudutaan ottamaan huomioon metron päälle tule-
vien rakennusten perustamisessa.

 KTY-tonttien toteutuessa ensin Myllypuron katupenger levitetään
rakennusten seinään saakka. Tällöin tonteille tulevat rakennukset
huolehtivat katupenkereen aiheuttamasta maanpaineesta riittä-
vällä tavalla.

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Alue saatetaan rakennuskelpoiseksi osana nykyisen huoltoase-
man vuokrasopimuksen päättymisen yhteydessä.

Rakentamisaikataulu

Rakentaminen alkaa tavoitteellisesti alkuvuodesta 2021 ja raken-
nus valmistuu syyslukukaudeksi 2023.

Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaava korttelikortti, joka on
kaavaselostuksen liitteenä.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin

yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- edistetään palvelujen hyvää saavutettavuutta eri väestöryh-
mien kannalta

- merkittävät uudet palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten,
että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hy-
vin saavutettavissa

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin kohdissa
tavoitteet, liikenne, ekologinen kestävyys ja vaikutukset.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta. Nyt laadittu kaavarat-
kaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupunkien
pintakallioaluetta. Kaava-alueen länsipuolella on maanalaisessa
yleiskaavassa tilavaraus suunnitellulle maanalaiselle teknisen
huollon tunnelille. Tilanvaraus ei vaikuta kaavaratkaisunmukaisen
maankäytön toteutettavuuteen.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 5205 (vahvistettu
1.10.1962). Kaavan mukaan alueelle sijoittuu moottoriajoneuvojen
huoltoasemien korttelialue, jonka rakentamistehokkuudeksi on
merkitty 0,2. Alueen pohjoisosa on puistoaluetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tarkastelualueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta.
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Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 10.6. 9.8.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 13.6.2019 Asukastalo Myllärissä.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaistahoilla ei ollut kommentoitavaa asemakaavamuutok-
seen liittyen.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistui kielilukion rakentamisen mahdollistamiseen
nykyisen huoltoasematontin ulkopuolelle.
Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakenta-
mista ohjataan rajautumaan alueen pohjoisen puistoalueen etelä-
puolelle.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Liikennevirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 sosiaali- ja terveystoimiala

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 30.10.2019

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.

KIELILUKION ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIVIPARINTIE 1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kiviparintien varteen suunnitellaan kieli- ja aikuislukiota. Suunni-
telmassa koulurakennus sijoittuu nykyiselle huoltoaseman tontille,
osoitteessa Kiviparintie 1. Hankkeen lähtökohdista keskustellaan
asukastalo Myllärissä 13. kesäkuuta.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee nykyistä huoltoaseman tonttia Kiviparin-
tien ja Myllypurontien risteyksessä sekä ympäröiviä puisto- ja katualu-
eita. Tavoitteena on mahdollistaa uuden kieli- ja aikuislukion rakentami-
nen. Alueella on erinomaiset liikenneyhteydet metropysäkkeineen ja
keskeinen sijainti ostoskeskuksen ja liikuntapalveluiden vieressä. Uusi
lukiorakennus tulee osaksi kehittyvää Myllypuron keskustaa ja uusien
opetusrakennusten keskittymää. Rakennushanke tullaan toteuttamaan
elinkaarikilpailutuksena, jota valmisteltava asemakaava ohjaa.

http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Kielilukion uudisrakennuksen tarve perustuu lukioverkkoselvitykseen,
jonka mukaan lukioikäisten määrä kasvaa alueella lähivuosina. 70 %
opiskelijoista tulee alueen ulkopuolelta, joten sijainti metroaseman lä-
hellä on liikenteellisesti tärkeä ja kaupungin strategian mukaisesti muo-
dostaa kampusmaisen alueen Metropolian ammattikoulun ja tulevan
Stadin ammattiopiston kanssa. Kielilukio on siirtymässä Myllypuroon ny-
kyisestä rakennuksesta Itäkeskuksen pohjoispuolelta. Nykyisen raken-
nuksen tilat ovat riittämättömät kasvavalle opiskelijamäärälle eivätkä
vastaa uuden opetussuunnitelman mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
Uuteen lukiorakennukseen toteutetaan uuden opetussuunnitelman ja
avoimen oppimisympäristön mukaiset tilat. Opiskelijapaikkojen määrä
lisääntyy vajaasta 600:sta n. 900:an ja lisäksi n. 250 aikuislukiolaisille,
yhteensä enintään 1150 opiskelijaa. Henkilökuntaa on yhteensä n. 100.

Kielilukion rakennuksen käyttäjiä ovat Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala sekä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Uudisrakennukseen tulee
tilat Helsingin kielilukion korvaavalle lukiolle ja Helsingin aikuislukiolle.
Asukkaille ja järjestöille lukio tuo tarvittavaa lisätilaa erilaisten toiminto-
jen ja tapahtumien järjestämiseksi. Lukiotoiminta on kaupunkitasoista
palvelua, johon liittyy yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja ympäröi-
vän yhteiskunnan kanssa. Rakennus tulee olemaan monikerroksinen ja
sen piha toteutetaan katolle ja / tai terassiratkaisuin. Henkilökunnan py-
säköintiratkaisuna tutkitaan paikkojen sijoittamista viereisen terveysase-
man yhteyteen.

Osallistuminen ja aineistot

Asukastilaisuus pidetään asukastalo Myllärissä 13.6.2019 klo 17–19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 10.6.–9.8.2019 seuraavissa paikoissa:
 Asukastalo Myllärissä, osoite Kiviparintie 2 J
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 9.8.2019. Kirjalliset mielipiteet
lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpostilla hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:hel-sinki.kirjaamo@hel.fi
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Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Myllypuro-Seura ry
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Auris Kaasunjakelu Oy
 eri teleoperaattorit
 Gasum Oy
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 Metropolia-ammattikorkeakoulu
 sosiaali- ja terveystoimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja virkistys-
alueisiin, kaupunkikuvaan ja maisemaan, luontoon ja viheralueverkos-
toon sekä liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkai-
sun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorit-
tavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavoitus on tullut vireille kau-
pungin aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962-2004) ja
niissä alue on merkitty moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialu-
eeksi (AM), puistoalueeksi (P) ja katualueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
liike- ja palvelukeskustan alueeksi C1, jota kehitetään toiminnallisesti
sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asu-
misen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin
alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on
osoitettava pääsääntöisesti liiketilaksi. Alue on kävelypainotteinen. Alue
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erottuu ympäristöään tehokkaampana ja toiminnallisesti monipuolisem-
pana.

Kielilukion suunnittelu toteuttaa Helsingin kaupungin vuosien 2017-2021
kaupunkistrategiaa:
- Myllypuron metroaseman ympäristön kehittäminen ja oppilaitosten

yhteistyön parantaminen. (Strategiassa: Myllypuroon ammattikor-
keakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiin-
nostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkea-
koulutason ja toisen asteen ammattilaisia.)

- Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja rakentamisen korkea laatu luovat
kaupunginosalle vahvaa identiteettiä ja imagoa.

- Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantaminen, laaturiskien
hallinnan parantaminen mm. elinkaarimallilla.

- Varmistetaan suurten aluerakentamishankkeiden, sekä Raide-Joke-
rin että muiden raideyhteyksien kannattavuus riittävällä maankäytön
tehokkuudella.

Myllypurontiellä tulee varautua tulevaisuudessa nk. Tiederatikan itäi-
seen päätepysäkkiin. Tiederatikka on osa yleiskaavan raideliikenne-
verkkoa, ja siten siitä on yleiskaavapäätös, mutta tarkempia suunnitel-
mia tai päätöksiä toteuttamisesta ei ole tehty. Linja kiertää Meilahti-Myl-
lypuro-välillä useita oppilaitoskampuksia. Tällä hetkellä linjan liikennöin-
tiä hoitaa bussilinja 506.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Myllypuron täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, KSLK

17.11.2015

Alueella sijaitsee nykyisin kaksikerroksinen huoltoasemarakennus
1990-luvulta. Huoltoaseman tontti rajautuu itäpuolella Myllypurontiehen
eteläpuolella Kiviparintiehen. Myllypurontien varressa on huoltoasema-
pihan asfaltoitu piha tankkauspisteineen. Tontin pohjois- ja itäpuolella
on puistoaluetta, jossa on suojametsänä toimivaa sekametsää: isoim-
pana puustona järeähköä mäntyä ja koivua sekä seassa vähän haapaa
ja kuusta. Pensaskerroksessa on pääasiassa pihlajaa ja vaahteraa.
Puistoalueella Myllypurontien varressa sijaitsee yhteiskäyttötunnelin
pystykuilu.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Petri Leppälä, arkkitehti, p. (09) 310 37046, petri.leppala@hel.fi

Liikenne
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Pekka Leivo, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37388, pekka.leivo@hel.fi

mailto:petri.leppala@hel.fi
mailto:jussi.jaaska@hel.fi
mailto:pekka.leivo@hel.fi
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Julkiset ulkotilat, maisema
Mari Soini, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37479, mari.soini@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 24.5.2019

Anri Linden
yksikönpäällikkö

mailto:mari.soini@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta
• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa

OAS

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 10.6.–9.8.2019, asukastilaisuus 13.6.2019 Asukastalo Myl-
lärissä

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-
tisissa

• mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot

• kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään lau-
takunnalle arviolta talvella 2020

• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

Hyväksyminen
• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana
• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan

hallinto-oikeuteen
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat


















Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
(tullut voimaan 5.12. 2018)
Kielilukio, Kiviparintie 1

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö












