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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee korttelia 45052 ja sen länsipuolella
olevaa puistoaluetta sekä puistoa reunustavia jalankulun ja pyö-
räilyn katuja Asujanpolku ja Itäpolku. Kaavaratkaisu mahdollistaa
lisärakentamisen opiskelija-asumista varten siten, että nykyinen
liikenteen aiheuttamille ympäristöhäiriöille altistuva puistoalue pie-
nenee kooltaan, mutta paranee merkittävästi laatutasoltaan. Uu-
disrakennus liittyy nykyiseen Helsingin seudun opiskelija-asun-
tosäätiön (HOAS) kohteeseen nykyisellä tontilla 45052/2. Uudis-
rakennuksen suojaamalle puolelle aluetta jää pieni puistoalue,
joka nimetään Gotlanninpuistikoksi. Kaavoituksen yhteydessä laa-
ditun puistosuunnitelman mukaan Gotlanninpuistikko rakennet-
taan erityisesti liikunnallisia aktiviteetteja varten.

Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 7 100 k-m2 kokoisen
asuinrakennuksen rakentamisen kahden eri tontin alueelle siten,
että Asujanpolun katualue kulkee rakennuksen ali. Perusteena ta-
vanomaisesta poikkeavalle ratkaisulle eli rakennuksen ulottami-
selle kadun päälle on uusien asuntojen, pihan ja uusittavan puisti-
kon mahdollisimman hyvä suojaus Itäväylältä kantautuvalta liiken-
nemelulta ja toisaalta Asujanpolun säilyttäminen ilman katkoksia
kaupungin hallinnassa ja ylläpidossa olevana katualueena.

Viitesuunnitelman mukaan uudisrakennukseen tulee noin 200 kpl
pääasiassa yhden huoneen opiskelija-asuntoja. AK-tonttien yhtei-
nen tonttitehokkuus on noin e=1,45.

Kohde sijaitsee noin 160 m etäisyydellä Itäkeskuksen metroase-
masta, joten opiskelija-asuntoja varten ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Kaavassa on kuitenkin määrätty, että uudisrakennuksen
sisäpihalle on toteutettava vähintään 2 kpl autopaikkoja liikuntaes-
teisten käyttöön.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 7008), jonka mukaan Asujanpolku ja Itäpolku uudistetaan
siten, että ne ovat osa vaiheittain valmistuvaa pyöräilyn baana-
verkkoa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että erin-
omaisten joukkoliikenneyhteyksien ja kaupallisten palveluiden
sekä mm. Myllypuron uuden ammattikorkeakoulukampuksen lä-
heisyyteen voidaan toteuttaa lisää opiskelija-asuntoja. Kaavamuu-
tos pienentää alueella olevan puiston kokoa, mutta nostaa puiston
laatutasoa ja käytettävyyttä ja parantaa pyöräilyn olosuhteita.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat pyöräliikenteen järjestelyihin ja lintujen huomioimiseen.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat kunnallisteknisen ver-
koston osiin.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen
opiskelija-asumista varten siten, että nykyinen liikenteen aiheutta-
mille ympäristöhäiriöille altistuva puistoalue pienenee kooltaan,
mutta paranee laatutasoltaan.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että rakentaminen sijoittuu joukkoliikenteen ja
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Kaavaratkaisu edesaut-
taa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että
edistetään asuntotuotantoa ja turvataan kaupunginosan elävyys
kohentamalla virkistysalueiden laatutasoa. Kaavaratkaisu edes-
auttaa pyöräilyn edistämisohjelman toteuttamista.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2 ha.

AK-tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeuden määrä on 12 050 k-
m2, josta noin 7 100 k-m2 on uudisrakentamisen kerrosalaa ja
noin 4 950 k-m2 nykyisen ja säilyvän opiskelija-asuntorakennuk-
sen kerrosalaa. AK-tonttien yhteinen tonttitehokkuus on noin
e=1,45.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nykyisellä asuntolarakennusten (AKS) tontilla 45052/2 on vuonna
1977 valmistunut opiskelija-asuntoja sisältävä luhtikäytäväraken-
nus. Asuntolatontin pohjoispuolella, Gotlanninkatuun ja Asiak-
kaankatuun rajautuvalla LPA-tontilla on pysäköintialue, jossa on
noin 83 parkkiruutua kolmen eri asuntotontin käytössä. Gotlannin-
kadun ja LPA-tontin välissä pieni kaistale suojaviheraluetta. AKS-
ja LPA-tonttien länsipuolella on puistoalue, jota reunustaa ja hal-
koo jalankulun ja pyöräilyn kadut Asujanpolku ja Itäpolku. Puisto-
alue on jäänyt ympäröivän ajoneuvoliikenteen puristuksiin ja on
vähäisellä käytöllä.
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Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK)

Nykyinen asuntolarakennusten (AKS) tontti 45052/2 muutetaan
asuinkerrostalojen (AK) tontiksi ja sitä laajennetaan nykyisen
LPA-tontin ja suojaviheralueen puolelle. Osa uudisrakennuksen
rakennusalueesta ja rakennusoikeudesta sijoittuu laajennettavalle
tontille. Asujanpolun länsipuolelle kaavoitetaan nykyisen puiston
alueelle uusi AK-tontti, jonne sijoittuu valtaosa uudisrakennuksen
rakennusoikeudesta. Uudisrakennus sijoittuu ulokkeena Asujan-
polun katualueen päälle siten, että kahden eri tontin ja korttelin
alueelle sijoittuva rakennus muodostaa yhtenäisen, kerralla toteu-
tettavan ja palomuurittoman kokonaisuuden.

Uudisrakennuksen, joka sijoittuu Asujanpolun yli kahdelle eri ton-
tille ja korttelialueelle, rakennusoikeudellinen laajuus on noin
7 100 k-m2. Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa ra-
kentaa asumista palvelevia yhteis-, varasto- ja huoltotiloja sekä
teknisiä tiloja. Uudisrakennuksen kerroslukumäärä vaihtelee kah-
den ja kahdeksan välillä. Ylimmän kerrostason päälle on mahdol-
lista rakentaa ullakkokerroksia saunoja, kasvihuoneita ja iv-tekni-
siä tiloja varten. Rakennusten maantasokerroksissa saa olla liike-
tiloja ja julkisia lähipalvelutiloja sekä kunnallistekniikkaa palvelevia
tiloja.

Olemassa olevaa opiskelija-asuntojen rakennusta koskevia kaa-
vamerkintöjä on ajanmukaistettu ja rakennusoikeuden määrä tar-
kistettu vastaamaan rakennettua tilannetta ja ajanmukaistettuja
kaavamääräyksiä.

Rakennusten julkisivujen tulee olla muurattu punatiilestä, mikä on
ympäröivän rakennuskannan vallitseva pintamateriaali (muurat-
tuna tai laattapintoina). Sisäpihan puolella julkisivut on mahdol-
lista myös rapata vaalealla sävyllä, mikä edistää valoisuusolosuh-
teita uudistetussa puistikossa.

Asumista palvelevia yhteistiloja, oleskelupihoja ja leikkipaikkoja
saa rakentaa kaava-alueen AK-tonteille yhteisinä.

Uudisrakennuksesta laadittu viitesuunnitelma on tämän selostuk-
sen liitteenä.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Nykyisen LPA-tontin kokoa pienennetään laajentamalla nykyistä
opiskelija-asuntojen tonttia LPA-alueen puolelle. Toisaalta tonttiin
liitetään nykyisen suojaviheralueen (EV) jäljelle jäävä osuus ja se
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määritellään tonttiin kuuluvaksi puin ja pensain istutettavaksi alu-
eeksi.

Rajamuutosten vuoksi noin 16 kpl nykyisiä lämpötolpallisia pysä-
köintiruutuja poistuu käytöstä. Jäljelle jäävät noin 67 ruutua riittä-
vät kuitenkin nykyisten aluetta käyttävien tonttien/yhtiöiden tarpei-
siin, kun huomioon otetaan autopaikkojen todellinen tarve (vuok-
rausaste) sekä nykyisin käytössä olevat autopaikkojen laskenta-
ohjeet.

Puisto (VP)

Puistoalueiden laajuus Gotlanninkadun ja Itäpolun välissä piene-
nee kaavamuutoksen johdosta, mutta käytettävyys ja viihtyisyys
parantuvat. Uuden AK-tontin ja Asujanpolun/Itäpolun väliin jää
erillinen puistoalue, joka nimetään Gotlanninpuistikoksi. Puisti-
kosta on kaavoituksen yhteydessä laadittu kaupungin tilaama ja
Loci maisema-arkkitehtien laatima viitesuunnitelma, joka ulottuu
viereisten jalankulun ja pyöräilyn alueiden puolelle. Puistosuunnit-
telu on tehty yhdessä viereisen AK-tontin pihasuunnittelun kanssa
(myös Loci maisema-arkkitehdit). AK-tontin sisäpiha ja Gotlannin-
puistikko muodostavatkin kaupunkimaisemallisesti yhtenäisen
alueen ja ne on toteutettava yhtenäisen suunnitelman mukaan.

Lainauksia puiston viitesuunnitelman selostuksesta:

Gotlanninpuistikko muodostaa yhdessä pyöräbaanan kanssa
korkeatasoisen kaupunkimaisen puiston, joka tuo taajamaluontei-
selle asuinalueelle urbaania ilmettä. Puistosta suunnitellaan toi-
minnallisesti monipuolinen asukkaiden yhteinen olohuone, joka
kutsuu oleskeluun myös pimeään aikaan. Puisto on kooltaan
kompakti, mutta avautuu valo-olosuhteiden kannalta optimaali-
seen ilmansuuntaan, etelään.

Puistoon sijoitetaan monipuolisesti uusia puistotoimintoja ja oles-
kelupaikkoja, joiden varustelu toteutetaan korkeaa laatutasoa
noudattaen. Puistoon sijoitetaan esimerkiksi katukoripalloteline,
pingispöytä, kuntovälineitä, kiipeilymahdollisuuksia ja keinuja
(esim. pesäkeinu), sekä oleskeluun kutsuvia kalusteita kuten pik-
nik-pöytäryhmiä ja riippumattoja.

Pintamateriaaleina käytetään värisävyiltään raikkaita pinnoitteita,
jotka sopivat alueen nykyiseen punatiiliseen rakennuskantaan.

Nykyisen puistoalueen puut joudutaan kaatamaan pyöräbaanan
ja uudisrakennuksen alueilta. Uusi istutettava kasvillisuus on kau-
punkikuvallisesti tärkeässä roolissa. Kasvillisuus kehystää puiston
keskiosan toimintoja luoden toiminnallisesta alueesta keidasmai-
sen ja virikkeisen tilan. Puiston etelään avautuva tilarakenne te-
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kee siitä avoimen ja valoisan. Kasvillisuudessa käytetään moni-
puolista lajistoa, ja suositaan eläinten, erityisesti hyönteisten, ra-
vintokasveja, mikä voimistaa puiston roolia viherverkostossa.
Vuodenaikojen vaihteluita korostetaan kasvillisuuden keinoin suo-
simalla mm. kukkivia lajeja, sipulikukkia ja komean syysvärityksen
saavia lajeja.

Gotlanninpuistikosta laadittu viitesuunnitelma on tämän selostuk-
sen liitteenä. Puistikon suunnitelmat tarkentuvat toteutusvai-
heessa.

Liikennesuunnittelun johdosta pieniä muutoksia tehdään myös
kaavamuutosalueen muille puistoalueille.

Liikenne

Lähtökohdat

Marjaniementien ja Gotlanninkadun risteyksen liikennelaskenta
tehtiin syksyllä 2019. Keskimääräiset arkivuorokauden liikenne-
määrät ovat: Marjaniementien etelähaara 7 600, Gotlanninkatu
4 250, Marjaniementien pohjoishaara 13 000 ja Itäväylän ramppi
8 200. Muutokset verrattuna vuoden 2007 laskelmiin ovat olleet
varsin vähäisiä lukuun ottamatta Marjaniementien eteläistä haa-
raa, jonka liikennettä on siirtynyt vuonna 2017 valmistuneelle Got-
lanninkadulle.

Liikenteen on arvioitu lisääntyvän seuraavasti (KAVL) vuoteen
2040 mennessä: Marjaniementien etelähaara n. 9 500, Gotlannin-
katu n. 8 000, kun Itäväylän eteläpuolella oleva tonttivaranto to-
teutetaan. Liikennemäärän lisäys riippuu olennaisesti toteutuvasta
maankäytöstä.

Itäväylän liikennemäärä on nykyisellään korttelin kohdalla 35 300
ajon./vrk. Liikenne-ennusteiden pahimmissa skenaariossa liiken-
nemäärän on arvioitu kasvavan 54 000 ajoneuvoon vuorokau-
dessa.

Joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät. Tontti on kävelyetäisyydellä
Itäkeskuksen metroasemasta, josta on myös kattava bussiliikenne
tarjonta koko kaupunkiseudulle.

Muutosalueen läpi kulkee yleiskaavassa ja pyöräliikenteen tavoi-
teverkossa linjattu pyöräilyn itäinen laatukäytävä eli Itäbaana. Vie-
reinen Marjaniementie kuuluu pyöräilyn pääverkkoon.
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Kaavaratkaisu ja liikennesuunnitelma

Itäbaanalle tehdään tilavaraus asuntokorttelin lävitse. Tilavaraus
sijoittuu nykyisen Asujanpolun ja Itäpolun katukäytävään. Tilava-
raus on hiukan tavanomaista baanan leveyttä pienempi (pyörätie
3 m ja jalankulku 2,5 metriä) Marjaniementien länsipuolella ja
Marjaniementien alikulun kohdalla Itäpolun katutilan kapeuden
johdosta.

Liikennesuunnitelmassa on esitetty kohteita jalankulun ja pyöräi-
lyn erottelun parantamiseksi. Itäpolulta Marjaniementielle johtava
jalankulku-pyörätierampit kunnostetaan ja muutetaan erotelluiksi.
Marjaniementien itäreunalla oleva yhdistetty jalkakäytävä ja pyö-
rätie muutetaan erotelluksi. Marjaniementien itäiseltä ajoradalta
poistetaan oikean puolimmainen ajokaista. Osa tilasta käytetään
pyörätietilan leventämiseen ja loput kadunvarsipysäköintiin. Mar-
janiementien länsireunalta poistetaan linja-auton pysäkkisyven-
nys, joka tarpeettomasti kaventaa jalankulkuun ja pyöräilyyn va-
rattua tilaa.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on pääasiassa esteettömyyden kannalta nor-
maalia aluetta. Gotlanninkadun ja Marjaniementien kulmasta kohti
Itäpolun alikulkua laskeutuva jalankulun ja pyöräilyn väylä on jyrk-
kyydeltään noin 1/16 (myös nykyinen tilanne). Jyrkkyydeltään es-
teetön reitti alikulkuun löytyy Asujanpolun kautta ja kaikkiin uudis-
rakennuksen porrashuoneisiin on mahdollista järjestää esteettö-
mät reitit sisäpihan kautta. Kaavassa on määrätty, että uudisra-
kennuksen sisäpihalle on toteutettava vähintään 2 kpl autopaik-
koja liikuntaesteisten käyttöön.

Ekologinen kestävyys

Asemakaavassa on annettu hydrologiaan, vihertehokkuuteen ja
kestävään kehitykseen liittyviä kaavamääräyksiä. Uuden AK-ton-
tin ja Gotlanninpuistikon viitesuunnittelussa on pyritty maksimoi-
malla istutusten sekä läpäisevien tai puoliläpäisevien pintojen
määrä toiminnallisten tavoitteiden rajoissa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaavan uusilla tonttialueilla sijaitsee Elisan ja Suomen Turvalli-
suusverkon puhelinkaapeleita sekä vähäisessä määrin Helen
Sähköverkon keskijännitekaapeleita ja Auris Kaasunjakelun kaa-
suverkkoa. Ne rakennetaan uusiksi yleisille alueille. Kaava-alueen
länsipään uusia tontteja varten rakennetaan uudet vesi- ja jäteve-
siviemärijohdot Gotlanninkatuun Asujanpolun ja Asiakkaankadun
väliselle osuudelle.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+5,6 - +9,0. Maanpinta viettää lännestä itään päin. Kaava-alue si-
joittuu savialueelle. Saven paksuus vaihtelee välillä noin 2 5 m.
Kaava-alueella on 1960-luvulla harjoitettu maa-aineksen läjitystoi-
mintaa. Alueen länsiosassa tehtyjen maaperätutkimusten perus-
teella maaperän ylin kerros koostuu n. 2 3 m paksuista sora- ja
hiekkatäytöistä. Täytöt on tehty savikon päälle. Rakennukset
kaava-alueella perustetaan paaluilla kantavan pohjamaan varaan.
Kaava-alueella ei sijaitse yhtään pohjaveden havaintopistettä.
Ympäristössä olevien pohjaveden havaintopisteiden perusteella
voidaan arvioida, että pohjavedenpinnan korkeusasema on ta-
sossa noin +4,0.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueella toteutettiin kesällä 2019 maaperän pilaantunei-
suustutkimuksia. Tutkimukset kohdistettiin alueen länsiosaan
suunnitellun asuinkorttelin ja Gotlanninpuistikon alueille. Tutki-
musten perusteella maaperä ei ole pilaantunut. Maaperässä esiin-
tyy kuitenkin VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot ylittäviä maita
ja orgaanista sekä epäorgaanista jätettä. Kynnysarvomaiden ja
jätteiden esiintyminen tulee huomioida maan kaivun yhteydessä.

Alueelle asennettiin syksyllä 2019 pohjavesiputki pohjavedenpin-
nan ja mahdollisten pohjavedessä esiintyvien haitta-aineiden
määrittämistä varten.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisesta vilkasliikenteiseen Itä-
väylään. Sen lähiympäristöön kohdistuu voimakasta liikenneme-
lua, minkä lisäksi altistuminen liikenteen päästöille on suurta tien
välittömässä läheisyydessä.

Itäväylä on selvästi merkittävin melulähde suunnittelualueella.
Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan arvioituna päi-
väajan keskiäänitaso Itäväylän välittömässä läheisyydessä on yli
70 dB ja puistoalueellakin yli 60 dB. Toisaalta kaava-alueen ole-
massa olevan rakennuksen melukatveen puoleiselle piha-alueella
päiväaikainen melutaso on noin 45 50 eli selvästi alle ohjearvota-
son 55 dB.
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Käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, ettei
ilmanlaadun raja-arvot ylity suunnittelualueella. Typpidioksidin ja
hengitettävien hiukkasten ohjearvot voivat ylittyä suunnittelualu-
eella, minkä johdosta suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo-
miota epäpuhtauksille altistumisen vähentämiseen.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutosalueelle kohdistuvaa liikennemelua on nykytilanteen
lisäksi arvioitu erillisellä viitesuunnitelmaan perustuvalla liikenne-
meluselvityksellä (Gotlanninkatu 1, liikennemeluselvitys, Sitowise
Oy, 15.8.2019), jossa tarkasteltiin uusien asuinrakennusten edel-
lyttämää meluntorjuntaa sekä niiden muodostamaa suojausta
Gotlanninpuistikkoon.

Selvityksen mukaan uusi rakennusmassa suojaa nykyiseen puis-
toalueeseen verrattuna tehokkaasti aluetta melulta. Tontin
45055/1 melusuojan puolella ja Gotlanninpuistikon alueella päivä-
ajan keskiäänitaso on suurella osaa alle 55 dB ja kauttaaltaan alle
60 dB. Mallinnuksen mukaan melu pääsee osittain leviämään
puistoalueelle rakennuksen keskiosan kulkuaukosta. Tämän takia
kulkuaukko edellytetään kaavassa varustettavan liikenteen melua
sisäpihalle ja puistoon vähentävällä ajoportilla, jolloin mahdolliste-
taan viihtyisä ääniympäristö koko Gotlanninpuistikkoon. Leikkiin ja
oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden sijoittuminen liikenneme-
lulta suojaan on varmistettu kaavamääräyksellä. Tontin 45052/2
olemassa olevien ja hyvin melulta suojattujen piha-alueiden hyö-
dyntäminen on sovittaessa mahdollista.

Liikenteen aiheuttama päiväaikainen keskiäänitaso on suurimmil-
laan uudisrakennuksen Itäväylän puoleisella julkisivulla noin 74
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dB. Rakennuksen sisäpihan puoleisilla julkisivuilla päiväajan kes-
kiäänitaso on huomattavasti alhaisempi, ollen valtaosalla alle 60
dB ja alimmissa kerroksissa alle ohjearvotason 55 dB. Kaavassa
edellytetään viitesuunnitelman mukaista luhtikäytäväratkaisua, jol-
loin pääosa asuinhuoneista ei avaudu lainkaan voimakkaan liiken-
nemelun suuntaan. Annetuilla äänitasoerovaatimuksilla varmiste-
taan, että sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvojen edellyt-
tämä taso. Äänitasoerovaatimus on osoitettu myös olemassa ole-
valle rakennukselle osoittamaan tavoitetasoa esimerkiksi mahdol-
liselle korjausrakentamiselle. Uudisrakennuksen meluntorjunnan
jatkosuunnittelussa olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota uudis-
rakennuksen koillis- ja luoteiskulmiin. Niiden yläkerroksiin sijoittu-
vien asuntojen voimakkaan liikennemelun suuntaan avautuvien
tuuletusikkunoiden yhteyteen olisi suositeltavaa suunnitella koh-
teeseen soveltuva meluntorjuntaratkaisu, jolla mahdollistettaisiin
asuntojen tuulettaminen siten, että tuuletuksenaikaiset ääniolo-
suhteet olisivat siedettäviä. Ratkaisu voisi esimerkiksi olla melu-
lähteen puolelle sijoittuva umpinainen tuuletusikkunan suojaava
seinäke.

Liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien pitoisuudet alenevat ja
ilmanlaatu paranee selvästi, kun etäännytään päästölähteestä
vaaka- tai pystysuunnassa. Jotta asukkaiden altistus liikennepe-
räisille ilman epäpuhtauksille olisi mahdollisimman pientä, on kaa-
vassa annettu määräys, jonka mukaan rakennusten ilmanotto tu-
lee järjestää tehokkaasti suodatettuna mahdollisimman etäältä ja
korkealta Itäväylään nähden.

Pelastusturvallisuus

Uudisrakennuksen pelastustiet ja nostopaikat sijoittuvat pääasi-
assa rakennuksen sisäpihalle ja ne otettu huomioon tontin mitoi-
tuksessa viitesuunnitelman pihasuunnittelussa. Yksi todennäköi-
sistä pelastusteistä ja nostopaikoista sijoittuu puistossa olevan
raitin alueelle. Ratkaisu on huomioitu kaavamääräyksissä ja raitin
mitoituksessa. Alustavat pelastusreitit on esitetty tämän selostuk-
sen liitteenä olevan viitesuunnitelman yhteydessä.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 13.2.2019 esittää Asu-
janpolun ja Itäpolun kulmaan rajautuvalle puistoalueelle uuden ni-
men: Gotlanninpuistikko Gotlandsparken.
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Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia (09/2019, alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet 0,5 milj. euroa
Puistot 0,4 milj. euroa
Kunnallistekniikka 0,1 milj. euroa
Johtosiirrot 0,1 milj. euroa
Yhteensä 1,1 milj. euroa

Katualueen kustannukset kertyvät liikennesuunnitelman mukai-
sista kaava-alueen katuihin kohdistuvista rakentamistöistä. Kus-
tannusarvio ei sisällä kaava-alueen ulkopuolisten katutöiden kus-
tannuksia.

Puistojen kustannukset sisältävät Gotlanninpuistikon kustannuk-
set (Loci kustannusarvio) sekä muutokset kaavan muilla VP alu-
eilla.

Kunnallistekniikka pitää sisällään Gotlanninkadulle, Asujanpolun
ja Asiakkaankadun väliselle osuudelle, rakennettavien vesi- ja jä-
tevesiviemärijohtojen rakentamiskustannukset.

Johtosiirrot sisältävät kaavan uusilta tonttialueilta yleisille alueille
uusiksi rakennettavien johtojen ja kaapelien kustannukset.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-
nusoikeuden arvo on AM-ohjelman mukaisen hallinta- ja rahoitus-
muotojakauman mukaisesti arvioiden n. 3 4 milj. euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa yhdyskuntarakennetta tiivistä-
vän asuntorakentamisen kaupunginosakeskuksessa hyvien julki-
sen liikenteen yhteyksien läheisyydessä. Kaavan mahdollistaa
opiskelija-asuntojen tarjonnan lisäämisen Itä-Helsingissä, jossa
mm. Myllypuron uuden ammattikorkeakoulukampuksen valmistu-
minen on lisännyt kysyntää.

Vaikutukset liikenteeseen

Uudella rakentamisella ei ole merkittävää määrällistä vaikutusta
lähikatujen autoliikenteeseen. Kaava mahdollistaa Asujanpolun ja
Itäpolun uudistamisen siten, että ne ovat osa vaiheittain valmistu-
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vaa pyöräilyn baanaverkkoa. Pyöräilyn väylän linjaaminen uudis-
rakennuksessa olevan aukon kautta aiheuttaa turvallisuutta hei-
kentävä näkymähaitan, jota on vähennetty jättämällä rakennuk-
sen ja Gotlanninkadun jalkakäytävän väliin rakentamaton alue. Si-
säpihan puolella läpikulun turvallisuutta parannetaan erottuvilla
pintamateriaaleilla, reunakivillä jne. ratkaisuilla, jotka tarkentuvat
toteutusvaiheessa.

Liikennesuunnitelmassa on esitetty ratkaisut, joilla poistetaan pyö-
räliikenteen tavoiteverkolta sekaliikenneratkaisut (yhdistetty jalan-
kulku ja pyöräily).

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Kaavan mahdollistama uudisrakentaminen muuttaa alueen ilmettä
kaupunkimaisemmaksi. Nykyisen heikkotasoisen puiston rakenta-
minen korkeatasoiseksi, kaupunkimaiseksi puistikoksi tuo taaja-
maluonteiselle asuinalueelle urbaania ilmettä. Uudisrakentaminen
sovitetaan pintamateriaaleiltaan alueen yleisilmeeseen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavamuutos mahdollistaa asumisen hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien äärellä ja vähentää siltä osin tarvetta yksityisautoiluun ja
sen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Kaavan toteuttaminen
opiskelija-asuntoina tukeutuu erityisesti kestäviin liikkumismuotoi-
hin. Kaavamuutoksen toteuttaminen vähentää puuston sekä pääl-
lystämättömän ja istutetun maapinnan määrää alueella. Negatii-
vista vaikutusta on pyritty vähentämään uuden AK-tontin ja Got-
lanninpuistikon viitesuunnittelussa maksimoimalla läpäisevien tai
puoliläpäisevien pintojen määrä toiminnallisten tavoitteiden ra-
joissa. Asemakaavassa on annettu hydrologiaan, vihertehokkuu-
teen ja kestävään kehitykseen liittyviä kaavamääräyksiä.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen

Kaavamuutos pienentää alueella olevan puiston kokoa, mutta
nostaa puiston laatutasoa ja käytettävyyttä. Uudisrakennus muo-
dostaa suojaa Itäväylältä kantautuvalta liikennemelulta uuden
puistikon lisäksi nykyisiä, alueen eteläpuolella olevia asuntoja.
Uudisrakennus sijaitsee naapuruston asuntojen luoteis-pohjois-
puolella, joten varjostava vaikutus jää hyvin vähäiseksi. Kaava-
määräyksillä on luotu edellytykset viihtyisien ja terveellisten elin-
olosuhteiden aikaansaamiseksi liikenteen ympäristöhaittojen
kuormittamalla alueella
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-

dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan muutosalue sijaitsee liike- ja
palvelukeskustan C1 ja asuntovaltaisen alueen A1 alueelle. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupunkien
pinta-kallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 7230 (vahvis-
tettu14.2.1975) ja 12024 (tullut voimaan 7.6.2013). Kaavojen mu-
kaan nykyinen tontti 45052/2 on asuntolarakennusten korttelialu-
etta (AKS), jonne voi rakentaa 4 5-kerroksisen luhtikäytävätalon.
Tontin pohjoispuolella oleva tontti on autopaikkojen korttelialuetta
(LPA), joka on osoitettu edellä mainitun AKS-tontin ja kahden
kaavamuutosalueen ulkopuolella olevan tontin käyttöön. LPA-ton-
tin ja Gotlanninkadun välissä on kaistale, joka on kaavassa suoja-
viheraluetta (EV). Tonttien länsipuolella oleva alue on puistoa
(VP), jonka läpi kulkee pyöräilyn ja jalankulun katualueet.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontit ja muut alueet.

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.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

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 4.3. 22.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Hankkeesta oli mahdollista keskustella Uutta Itä-Helsinkiä tapah-
tumassa 15.3.2019 klo 15.00 19.00 kulttuurikeskus Stoassa. Ti-
laisuudessa kerättiin myös mielipiteitä uuden puistikon suunnitel-
mavaihtoehdoista.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

HSY:n kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistui vesihuollon ja riittävien johtokujien
tarpeen huomioimiseen.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
ei saatu kirjallisia mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.11. 23.12.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt
huomautukset kohdistuivat pyöräliikenteen järjestelyihin ja lintujen
huomioimiseen.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat kunnallisteknisen ver-
koston osiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:
 Asujanpolun katualueen osaa, jonka päälle saa rakentaa,

koskevaa määräystä muokattu. Kohta
saa ulottaa katualueelle siten, että pyörä- ja huoltoliiken-
teelle varattu väylä on vähintään 3,5 m lev  on muutettu:
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pyörä- ja huoltoliikenteelle varatun kulkuaukon leveys on
:

 Lisätty AK-tontteja koskeva kaavamääräys: -
alueet tulee suunnitella siten, että kulkua tontilta suoraan
Asujanpolun pyöräilyn väylälle on rajoitettu istutuksin, ma-
talin kaitein tai vastaavin keinoin, kuitenkin mahdolliset pe-
lastusturvallisuuden tarpeet huomioiden. Asujanpolun ja
Gotlanninkadun risteyksen kohdalla tontille tehtävissä istu-
tuksissa tulee huomioida pyöräväylän näkyvyys.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Tontin 45052/4 rakennusoikeuden määrä on päivitetty lu-

kemaan 7 000 k-m2. Päivitys perustuu olevan rakennuksen
laajuuden tarkistuslaskentaan. Muutoksella ei ole käytän-
nön vaikutusta kaavan mahdollistamaan uudisrakentami-
sen määrään.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

kaavaselostusta on täydennetty ja muokattu tiivistelmän, suun-
nittelu- ja käsittelyvaiheiden ja laajuustietojen osalta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
7.4.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12599
hyväksymistä.

Helsingissä 7.4.2020

Janne Prokkola
vs. 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.

GOTLANNINKATU 1–3, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa 20.2.2019 päivätyn suunnitelman. Kaavoituksen
eteneminen –taulukkoa muutettu siten, että kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville ennen lau-
takunnalle esittelyä.

Gotlanninkadun varteen suunnitellaan kerrostaloa opiskelija-asun-
toja varten. Uuden asuintalon liikenteen melulta suojatulle puolelle
on tavoitteena rakentaa uusi yleinen puistikko. Hankkeen lähtökoh-
dista on mahdollista keskustella Uutta Itä-Helsinkiä tapahtumassa
15.3.2019 klo 15.00–19.00 kulttuurikeskus Stoassa. Tilaisuudessa
on lisäksi mahdollista esittää ideoita ja toiveita uuden puistikon
suunnittelua varten.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee nykyistä asuntolarakennusten tonttia
45052/2, nykyistä pysäköintitonttia 45052/3, Gotlanninkatuun rajoittuvaa
puistoaluetta ja suojaviheraluetta sekä Asujanpolun, Itäpolun ja Gotlan-
ninkadun katualueita. Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen
Gotlanninkadun varteen siten, että nykyinen liikenteen aiheuttamille ym-
päristöhäiriöille altistuva puistoalue pienenee kooltaan, mutta paranee
merkittävästi laatutasoltaan. Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa opiske-
lija-asuntojen rakentaminen siten, että uudisrakennus liittyy nykyiseen
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) kohteeseen nykyi-
sellä tontilla 45052/2. Alueen läpi kulkevat jalankulun- ja pyöräilyn väylät
(Asujanpolku, Itäpolku) suunnitellaan siten, että ne ovat osa vaiheittain
valmistuvaa pyöräilyn baanaverkkoa.

Osallistuminen ja aineistot

Hankkeesta on mahdollista keskustella Uutta Itä-Helsinkiä tapahtu-
massa 15.3.2019 klo 15.00–19.00 kulttuurikeskus Stoassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 4.3.–22.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
 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 22.3.2019. Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lä-
hetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

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

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.
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Osalliset

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

 Puotila-seura
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, virkistykseen ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset
kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arvi-
ointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantunti-
jat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin
aloitteesta.

Voimassa olevissa asemakaavoissa (1975 ja 2013) tontti 45052/2 on
asuntolarakennusten korttelialuetta ja tontti 45052/3 autopaikkojen kort-
telialuetta. Lisäksi alueella on puistoaluetta sekä jalankulun ja pyöräilyn
katualuetta.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on osittain
liike- ja palvelukeskustaa C1 ja osittain asuntovaltaista aluetta A1. Yleis-
kaavaan on lisäksi alueen kohdalle merkitty sijainniltaan ohjeellinen osa
pyöräilyn baanaverkko.

Tontilla 45052/2 sijaitsee vuonna 1977 valmistunut opiskelija-asuntojen
kerrostalo. Tontti 45052/3 on kolmen eri yhtiön käytössä oleva pysä-
köintialue. Gotlanninkatuun, Asujanpolkuun ja Itäpolkuun rajoittuu pieni
puistoalue, jota ei ole nimetty.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Mikko Näveri, arkkitehti, (09) 310 37331, mikko.naveri@hel.fi

Liikenne
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37129, jussi.jaaska@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, p. (09) 310 28916,
anu.haahla@hel.fi

Julkiset ulkotilat
Nina Mouhu, aluesuunnittelija p. (09) 310 39838, nina.mouhu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019  kaupungin aloitteesta

OAS

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 4.3.–22.3.2019
•hankkeesta on mahdollista keskustella Uutta Itä-Helsinkiä tapahtumassa 15.3.2019 klo
15.00–17.00 kulttuurikeskus Stoassa

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin
uutisten itäpainoksessa

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville
•julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
•kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nähtävilläolon jälkeen, esitellään
lautakunnalle arviolta talvella vuonna 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
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

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



















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 uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Gotlanninkatu 1-3, Vartiokylä

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö
















































































































