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TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Lauttasaaren tonttia 31035/2, joka sijaitsee Gyldénintiellä Lauttasaaren metroaseman läntisen sisäänkäynnin vieressä.
Tavoitteena on mahdollistaa uuden 6-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen nykyiselle liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle.
Alueelle on suunniteltu 6-kerroksinen asuinkerrostalo nykyiselle
liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle. Harjakaton alla olevan ullakkotilan saa niin ikään rakentaa asuintiloiksi. Tontilla sijaitseva nelikerroksinen toimistotalo puretaan. Uudisrakennuksen
pohjakerros katutasossa on suunniteltu liiketiloiksi. Uudisrakentamisen kaupunkikuvallisena tavoitteena on eheyttää alueen kaupunkikuvaa alueelle arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan ja muodonannoltaan nykyistä liikerakennusta paremmin sopeutuvalla rakennuksella.
Uutta asuntokerrosalaa on 4160 k-m2. Liiketilaa on asuinrakennuksen pohjakerroksessa 240 k-m2 ja piha-alueelle suunnitellussa
kioskirakennuksessa 30 k-m2. Tontin tehokkuusluku on e=1,85.
Asukasmäärän lisäys on n. 100 asukasta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tontin käyttötarkoitus muuttuu liike- ja toimistorakentamisesta asumiseen. Viime vuosina vajaalle käytölle jäänyt toimistorakennus puretaan ja tontille rakennetaan uusia asuntoja ja liiketilaa hyvälle
sijainnille metroaseman viereen. Lauttasaaren asukasmäärä kasvaa n.100:lla asukkaalla ja kadunvarren liiketilat tuovat Lauttasaaren keskustaan lisää kaupallisia palveluita. Työpaikkojen määrä
Lauttasaaressa puolestaan laskee. Ympäristön rakennuskannasta
huomattavasti poikkeava julkisivuiltaan rationaalinen toimistorakennus poistuu ja tilalle rakennetaan kaupunkikuvaan materiaaleiltaan ja kattomuodoltaan paremmin sopiva hieman korkeampi
asuinrakennus.
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 4 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennuksen julkisivujen lasipintojen vaarallisuuteen linnuille, pyöräpaikkojen laatuun ja asuntojen rakentamiseen ullakkotilaan. Muistutuksissa todettiin myös, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmistelumateriaalista jätetyt mielipiteet on
otettu jatkosuunnittelussa huomioon.
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Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.
Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.
ASEMAKAAVAN KUVAUS
Tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uuden 6-kerroksisen
asuinkerrostalon rakentaminen nykyiselle liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle.
Uudisrakentamisen kaupunkikuvallisena tavoitteena on eheyttää
alueen kaupunkikuvaa alueelle arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan
ja muodonannoltaan nykyistä liikerakennusta paremmin sopeutuvalla rakennuksella.
Kaava vastaa Helsingin kaupunkistrategia 2017 2021, Maailman
Helsinki huolehtii asuntotuotannon edellytyksistä kaavoittamalla vuosittain 600 000 700 000 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän määrän
tontteja. Kaupunki hillitsee rakentamisen kustannuksia ja tiivistää
kaupunkirakennetta siirtymällä kilpailukykyään ja saavutettavuuttaan vaarantamatta asteittain kohti alueellista ja markkinaehtoista
pysäköintijärjestelmää uusista asuinalueista aloittaen.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumista lisäämällä asemakaavojen asuntokerrosalavarantoa.
Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 2377 m2.
Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 900 k-m².
Uutta asuntokerrosalaa on 4160 k-m2 ja liiketilakerrosalaa on 270
k-m2
Tontin tehokkuusluku on e=1,86. Asukasmäärän lisäys on n. 100
asukasta
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alueella on nykyisin v. 1971 rakennettu 4-kerroksinen ja tasakattoinen liike- ja toimistorakennus. Rakennuksessa on neljännen
kerroksen päälle rakennettu kerroksen korkuinen iv-konehuone.
Rakennus on betonirunkoinen ja siinä on kellari. Rakennuksen julkisivut ovat ajalleen tyypillisesti rationaaliset. Kaupunginmuseon
v. 2001-2002 Lauttasaaren rakennusinventoinnissa rakennusta ei
ole merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Vanhentuneiden
toimitilojen vuokraaminen on viime vuosina ollut vaikeaa ja rakennuksesta suuri osa on ollut tyhjillään.
Lähiympäristössä on pääosin asuinrakennuksia joiden korkeudet
vaihtelevat neljästä seitsemään. Alueen ilme on melko yhtenäinen, koska asuinkerrostalot ovat enimmäkseen yksinkertaisia
vuosien 1939-1960 välillä rakennettuja ja vaaleaksi rapattuja. Rakennuksissa on yleensä loivahko harjakatto. Korttelirakenne on
avoin ja rakennustyyppinä on enimmäkseen vaihtelevan mittainen, rakennusrungoltaan pitkänomainen lamellitalo. Rakennusten
päädyt ovat näkyvissä ja luovat esimerkiksi Tallbergin puistotietä
reunustavaa aluejulkisivua.
Tontin pohjoispuolelle on rakennettu samaan korttelialueeseen
kuuluva v. 2017 valmistunut Lauttasaaren metroaseman sisäänkäyntirakennus. Sisäänkäynti tuo Gyldénintielle jalankulkijoita ja
luo lähiympäristössään asiakaspotentiaalia kadunvarren liiketiloille ja luo ainutlaatuisen mahdollisuuden asumiseen nopean ja
tehokkaan joukkoliikenneyhteyden vieressä.
Asuinrakennusten korttelialue (AK)
Uuden asuinkerrostalon rakennusala rajautuu Gyldénintien varteen ja tontin piha jää rakennuksen länsipuolelle avautuen puistoon. Uudisrakennus on 6-kerroksinen ja siihen tulee rakentaa rakennuksen pituussuuntainen harjakatto. Rakennuksen ullakon
harjakaton alla saa käyttää asuinrakentamiseen. Julkisivut tulee
rapata vaalealla rappauksella ja parvekkeet tulee rakentaa rakennusrungosta sisäänvedettyinä. Rakennuksen pohjakerros on
Gyldénintielle tai Tallbergin puistotielle avautuvaa liiketilaa.
Rakennuksen piha-alue on osittain pihakannen päälle rakennettu
ja osittain maanvarainen. Pihakannen reunan luonnonkivinen matalahko tukimuuri rajaa piha-alueen puistoalueesta ja nostaa tontin pihamaan pois kuopasta hieman puiston tasoa korkeammalle.
Pihan maanvarainen osa metroaseman länsipuolella on n. metrin
pihakantta matalammalla. Tälle pihan osalle on asemakaavassa
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merkitty rakennusala 1-kerroksista kioskia varten, joka voisi esimerkiksi kesäaikaan toimia kivijalkaan sijoittuvan kahvilan tai ravintolan laajennuksena sekä leikki- ja oleskelualueeksi osoitettu
ohjeellinen piha-alueen osa.
Pysäköintipaikat tontilla on suunniteltu pihakannen alle tasoon +
1,0. Pihakannen taso on + 4,5 ja se on rajattu matalalla tukimuurilla ja kaiteella Lahnalahdenpuistosta.
Liikenne
Lähtökohdat
Gyldénintie on kapea tonttikatu, jossa nopeusrajoitus on 30 km/h.
Kadulla on linja-autoliikennettä ja lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä. Gyldénintien liikennemäärä on nykyisin noin 1800
ajon/vrk.
Pyöräily on ajoradalla. Kapeahkot jalkakäytävät ovat kadun molemmilla puolilla.
Tontti sijaitsee Lauttasaaren metroaseman läntisen sisäänkäynnin
vieressä. Metron sisäänkäynnin kohdalla on liityntäliikenteen pysäkit.
Kaavaratkaisu
Asemakaavamuutos ei olennaisesti lisää autoliikennettä alueella,
koska nykyiselle liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle
on työmatka ja asiointiliikennettä. Tontti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Tontille ajo tapahtuu Gyldénintieltä uuden tonttiliittymän kautta.
Pysäköinti on tontilla pihakannen alla.
Palvelut
Lähtökohdat
Tontti 31035/2 sijaitsee kävelymatkan (n. 300 m) etäisyydellä
Lauttasaaren kauppakeskus Lauttiksesta, jossa on monipuolisia
kaupallisia palveluita, mm. vähittäistavarakauppa. Lauttasaarentien varressa on melko paljon erilaisia kivijalkaliikkeitä.
Tontti on osa Lauttasaaren keskeisiä korttelialueita, jossa päiväkodit, koulut, kirjasto ja Lauttasaaren kirkko sijaitsevat kaikki kävelyetäisyydellä. Lähimmät päiväkodit ovat Lahnalahden puistossa
sijaitseva Leikkipuisto Lahnalahti sekä Tallbergin puistotiellä sijait-
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seva Daghemmet Drumsö förskola. Lähimmät koulut ovat Myllykallion ala-aste Myllykalliontiellä ja Drumspö Lågstadie Tallbergin
puistotiellä.
Kaavaratkaisu
Tontin 31035/2 läheisyydessä sijaitsevat lähes kaikki tarpeelliset
palvelut. Gyldénintien varteen uuden asuinrakennuksen pohjakerrokseen tulee kaavaratkaisun myötä uusia kadunvarren liiketiloja.
Asumista palvelevia julkisia ja kaupallisia lähipalveluja on ympäristössä runsaasti ja monipuolisesti.
Esteettömyys
Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Luonnonympäristö
Lähtökohdat
Asemakaavan muutosalueella ei ole luonnonympäristöä, mutta
tontti rajoittuu lännessä Lahnalahdenpuistoon ja etelässä Tallbergin puistotiehen ja ympäristön yleisilme on vehreä. Tonttia puiston
puolella ja Tallbergin puistotietä reunustavat suurikokoinen vanha
puusto.
Kaavaratkaisu
Asemakaavan mukainen rakentaminen sijoitetaan tontille niin,
että ympäröivät puut Tallbergin puistotiellä ja Lahnalahdenpuistossa säilyvät.
Ekologinen kestävyys
Lähtökohdat
Metron käyttöönotto ja Gyldénintien aseman avaaminen on luonut
aikaisempaa paremmat mahdollisuudet Lauttasaaren kaupunkirakenteen täydennysrakentamiselle ilmastoviisaalla tavalla.
Kaavaratkaisu
Tontille rakennetaan uusia asuntoja metroaseman viereen, joka
minimoi tarpeen käyttää yksityisautoa. Ympäröivässä valmiissa
kaupunkirakenteessa ovat kaikki tarpeelliset palvelut kävely- ja
pyöräilymatkan päässä, jolloin säästytään energiaa ja luontoa kuluttavalta rakentamiselta ja vähennetään liikkumisen tarvetta.
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Suojelukohteet
Lähtökohdat
Tontilla sijaitsevaa v. 1971 rakennettua liike- ja toimistorakennusta ei ole kaupunginmuseon v. 2001-2002 tehdyssä Lauttasaaren rakennusinventoinnissa merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Rakennuksen viereisten korttelialueiden rakennuskanta
on sen sijaan inventoinnissa merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi ja Tallbergin puistotietä rajaavan tonttia vastapäätä sijaitsevan korttelin 31033 rakennukset on asemakaavassa suojeltu
kaupunkikuvallisesti arvokkaina (sr-2).
Kaavaratkaisu
Tontilta purettavalla toimistorakennuksella ei ole suojeluarvoa.
Uudisrakennus on suunniteltu niin, että se nykyistä rakennusta
paremmin sopii historiallisesti arvokkaaseen ympäristöönsä ja rakennuspaikkaansa Lahnalahdenpuiston ja Tallbergin puistotien
risteyskohdassa.
Yhdyskuntatekninen huolto
Lähtökohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
Kaavaratkaisu
Kaavaratkaisu on liitettävissä olemassa olevaan teknisen huollon
verkostoon.
Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen
Lähtökohdat
Maaperän korkeusasema on nykytilanteessa kaava-alueella noin
+2,1 (N2000). Pintamaa kaavoitettavalla alueella on pääosin täyttömaata, jonka alla maaperä on silttiä ja hiekkaa. Tehtyjen tutkimusten mukaan hiekkaisen täytemaan paksuus on noin 2-4m,
jonka jälkeen maalaji vaihtui silttiseksi hiekaksi tai saveksi.
Olemassa olevien tietojen perusteella pohjaveden pinnan korkeusasema on noin tasolla +1,20 (N2000).
Olemassa oleva rakennus on saatavissa olevien tietojen mukaan
perustettu pääosin paalujen varaan.
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Kohteesta on laadittu Ympäristötekninen tutkimusraportti, jossa
on käsitelty kaava-alueen maaperän pilaantuneisuutta. Raportti
on selostuksen liitteenä.
Kaavaratkaisu
Perustamistapaan ja muuhun pohjarakentamiseen liittyvät seikat
tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä. Suunnittelussa tulee huomioida pohjavedenpinnan taso.
Rakentaminen ei saa haitata metron tai metroaseman rakenteita,
matkustajaliikennettä tai tukkia pelastus-, huolto-, hätäpoistumisja palokunnan hyökkäysteitä.
Jatkosuunnittelu sekä kohteen rakentaminen tulee edetä vuorovaikutuksessa Länsimetron sekä HKL:n kanssa.

Kaavakartalla on annettu kaavamääräys koskien kaava-alueen
läheisyydessä olevien metron rakenteiden, rakennusten ja toiminnan huomioimista.
Asemakaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuutta koskeva
kaavamääräys.
Ympäristöhäiriöt
Lähtökohdat
Liikenteestä aiheutuu kaavamuutosalueelle melua ja ilman epäpuhtauksia. Nykytilanteessa Gyldénintien ja Tallbergin puistotien
varrella ja päiväaikaan osittain myös pihan puolella melutason ohjearvot ulkona ylittyvät.
Kaavaratkaisu
Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikennemeluselvitys, jossa tarkasteltiin mallintamalla kortteleiden ulkooleskelualueille sekä rakennusten julkisivuille kohdistuvaa melua
(WSP Finland Oy, 3.6.2019)
Asemakaavassa ei ole tarpeen antaa äänitasoerovaatimuksia,
koska ne jäisivät pienemmiksi kuin ympäristöministeriön asetuksen 360/2019 edellyttämä vähimmäisäänitasoero 30 dB.
Korttelin leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu piha-alue on kaavassa
osoitettu ohjeellisesti alueen pohjoisosaan metrorakennuksen
taakse. Ilman melutorjuntatoimia melutason ohjearvot ylittyvät
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suurimmalla osalla tätä piha-aluetta. Liikennemeluselvityksen mukaan piha-alue voidaan suojata melulta esim. 2 metrin korkuiselle
melua torjuvalla aidalla. Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetulla pihaalueella sekä asuntojen oleskeluparvekkeilla edellytetään Vnp
993/1993 mukaisten melutason ohjearvojen 55 dB päivällä ja 50
dB yöllä saavuttamista. Oleskeluparvekkeilta vaaditut äänitasoerot eivät ole erityisen suuria.
Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on annettu
määräys, että tuloilman ottoa ei saa järjestää Gyldénintien puolelta ottaen huomioon kadun runsas bussiliikenne.
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka
Lähtökohdat
Olemassa oleva, purettava liikerakennus on 4 kerroksinen. Rakennuksesta on laadittu Rakennetekninen kuntotutkimus, Sitowise Oy, 02.08.2019.
Kaavaratkaisu
Uudisrakennuksen parvekkeet varustetaan Helsingin pelastuslaitoksen hyväksymillä poistumisluukuilla. Gyldénintien suuntaan aukeavat asunnot pelastetaan kadulta nostoautolla. Uuden asuinrakennuksen pelastuskaavio on esitetty kaavaselostuksen liitteenä
olevassa viitesuunnitelmassa.
Vaikutukset
Yhteenveto laadituista selvityksistä
Rakennushistoriaselvityksen kohteena on vuonna 1971 valmistunut, Arkkitehtitoimisto Kristian Gullichsenin ja arkkitehti Pentti
Pihan suunnittelema toimistorakennus Helsingin Lauttasaaressa,
osoitteessa Gyldénintie 2. Rakennushistoriaselvitys on laadittu
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n tilaamana konsulttityönä kesäkuussa 2019. Työn ensisijaisena tavoitteena on rakennuksen historian ja nykytilan dokumentointi asemakaavoitusta varten. Raportissa käsitellään kohteen rakennus-, käyttö- ja muutoshistoriaa,
alkuperäisiä suunnitteluperusteita, suhdetta ympäristöönsä, ominaispiirteitä ja suhdetta aikakauden muuhun rakentamiseen.
Suunnittelualueesta on teetetty WSP Finlandin laatima liikennemeluselvitys, Vahanen Oy:n laatima ympäristötekninen tutkimusraportti sekä Sitowise Oy:n laatima Rakennetekninen kuntotutkimus.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu
yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa
käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että tontin käyttötarkoitus muuttuu liike- ja toimistorakentamisesta asumiseen. Viime vuosina vajaalle käytölle jäänyt toimistorakennus puretaan ja tontille rakennetaan uusia asuntoja ja liiketilaa hyvälle
sijainnille metroaseman viereen. Lauttasaaren asukasmäärä kasvaa n.100:lla asukkaalla ja kadunvarren liiketilat tuovat Lauttasaaren keskustaan lisää kaupallisia palveluita. Työpaikkojen määrä
Lauttasaaressa puolestaan laskee. Ympäristön rakennuskannasta
huomattavasti poikkeava julkisivuiltaan rationaalinen toimistorakennus poistuu ja tilalle rakennetaan kaupunkikuvaan materiaaleiltaan ja kattomuodoltaan paremmin sopiva hieman korkeampi
asuinrakennus.
Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Rakentamisella ei ole vaikutuksia alueen luontoon. Kaupunkimaisemassa nykyistä toimistorakennusta hieman korkeampi rakennus on näkyvämpi, mutta toisaalta materiaaleiltaan, väreiltään ja
muodoltaan olemassa olevaan rakennuskantaan paremmin entistä paremmin sopeutuva
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Ajoneuvoliikenteen, erityisesti linja-autoliikenteen aiheuttamat häiriöt Gyldénintiellä tulevat säilymään vähintään nykyisellään.
Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden reitti Lahnalahden puiston
ja Gyldénintien välillä tapahtuu Gyldéninaukion kautta.
Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Uudisrakennus eheyttää alueen kaupunkikuvaa arkkitehtuuriltaan,
materiaaleiltaan ja muodonannoltaan nykyistä liikerakennusta paremmin ympäristöönsä sopeutuvalla rakennuksella. Osaksi Lahnalahdenpuistoa reunustavaa rakennusrintamaa sijoitettu asuin-
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kerrostalo noudattaa hahmoltaan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan ympäröivää rakentamistapaa, mutta ilmentää arkkitehtuuriltaan kuitenkin rakentamisajankohtaansa.
Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
Uusi asuinkerrostalo metroaseman vieressä täydentää kaupunkirakennetta olemassa olevaa tehokasta joukkoliikenneyhteyttä ja
infrastruktuuria hyödyntäen. Olemassa olevan kaupunkirakenteen
täydentäminen vähentää rakentamisesta aiheutuvaa energiankulutusta ja mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön vähentää tarvetta yksityisautoiluun ja hillitsee ilmastonmuutosta.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin
Kaavaratkaisussa annetut meluntorjuntaa ja ilmanlaatua koskevat
määräykset luovat edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle.
TOTEUTUS
Rakentamisaikataulu
Rakentaminen voi alkaa kun asemakaavalliset edellytykset sille
ovat olemassa, arviolta v.2020.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvoston päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
-

luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen.
suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava
Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunkialuetta
(C2). Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016
mukainen.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on tontin kohdalla
tilavaraus raideliikennetunnelille (metro). Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Asemakaavat
Alueella on voimassa maanalainen asemakaava nro 11800 (tullut
voimaan 31.12.2009 ja asemakaava nro 11973 (tullut voimaan
10.6.2011).
Voimassa olevassa maanalaisessa asemakaavassa tontin
pohjoisosan alle on merkitty metrotunneli suojavyöhykkeineen
(ma-LM). Metrotunnelin rakennusalalle saa sijoittaa huollon ja
turvallisuusjärjestelyiden vaatimat tilat ja laitteet.
Voimassa olevassa maanpäällisessä asemakaavassa alue on
merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Tontin
rakennusoikeus on 3530 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku neljä.
Osa tontista on aluetta, jota asemakaava koskee vain
maanpinnan yläpuolella, koska Länsimetron rakenteita on tontin
kohdalla maan alla. Asemakaavassa on tonttien 31035 ja 31036
välinen alue merkitty katuaukioksi, jolle saa rakentaa metron
sisäänkäyntirakennuksen ja ilmastointikuilun.
Rakennusjärjestys
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakartan.
Maanomistus
Korttelialue on yksityisomistuksessa.
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Muut lähtökohdat
Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET
Vireilletulo
Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 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
kaupunkiympäristötoimiala
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/kaupunkiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 26.11. 17.12.2018 seuraavissa paikoissa:
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10a
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat metroliikenteen ja metroaseman läheisyyden huomioimiseen uudisrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakentaminen ei saa haitata metron
matkustajaliikennettä tai tukkia pelastus-, huolto-, hätäpoistumisja palokunnan hyökkäysteitä myöskään rakentamisen aikana eivätkä rakentamisen aikaiset rakentamistoimenpiteet muutenkaan
ttelun ja rakentamisen tulee edetä vuorovaikutuksessa HKL:n kanssa.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaavassa on kaavamääräyksin huomioitu metroaseman rakenteiden sekä toiminnan turvaaminen jatkossa. Uudisrakennus ei sijoitu metrotunnelin päälle. Asemakaavassa suunnitelluista rakennuksista on vähintään 8 metrin etäisyys metroaseman
rakennuksiin.
Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tarkentaa uudisrakennuksen
pohjarakentamiseen liittyvät kysymykset. Asemakaavan selostuksessa on annettu jatkosuunnittelua koskien ohje: Jatkosuunnittelu
sekä kohteen rakentaminen tulee edetä vuorovaikutuksessa Länsimetron sekä HKL:n kanssa.
Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennuksen korkeuteen ja sen sijoittamiseen suhteessa Gyldénintiehen. Mielipiteissä rakennuksen sijaintia metroaseman vieressä pidettiin sopivana asuinrakennukselle
ja uudisrakentamisella katsottiin olevan mahdollista saavuttaa ympäristöönsä paremmin sopiva rakennus täydentämään kaupunkikuvaa. Esimerkkiä tulisi ottaa ympäröivän rakennuskannan julkisivumateriaalien, yksityiskohdista ja väreistä. Rakennuksen kivijalkaan sopisi liiketoiminta, esim. kahvila tai ravintola.
Rakennusta pidettiin asukaan kannanotossa liian korkeana suhteessa ympäröiviin 4-kerroksisiin rakennuksiin. Rakennus ei asukkaan mielestä kunnioita alueen rakentamisen historiaa. Asukas
kysyy miksi ei uudisrakentamisessa noudateta Gyldénintien ympäristön 4-kerroksisten rakennusten korkeutta.
Uudisrakennuksen sijoittamisen nykyisen jalkakäytävän reunaan
katsottiin olevan Gyldénintien vilkkaan metroasemalle johtavan
jalankulun kannalta liian ahdas ja peittävän näkymiä kadulta metroasemalle.
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Lauttasaari-Seuran mielestä rakennus tulisi sijoittaa samaan linjaan tontin pohjoispuolella sijaitsevan Lauttasaarentie 6 rakennuksen kanssa. Seuran mielestä rakennuksen arkkitehtuuri ja massoittelu tulee olla ympäristöönsä sopivaa ja edustaa oman aikakautensa rakentamista.
Länsimetro Oy toteaa kannanotossaan, että metron rakentamisen
aikaiset kaivannon tuennat tulee ottaa huomioon asemakaavan
muutoksessa ja rakentamisessa. Ankkuroitu ponttiseinä ei ole ilman korvaavia järjestelyjä poistettavissa, koska se estää liiallisen
maanpaineen kohdistumisen metroaseman maanpäälliseen seinärakenteeseen.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisrakennus sopeutuu vaaleaksi rapattuna ja harjakattoisena nykyistä
rationaalista toimistorakennusta paremmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Rakennuksen arkkitehtuurissa on samoja yksinkertaisia elementtejä, materiaaleja ja värejä kuin ympäröivässä
rakennuskannassa, samoin asettuminen osaksi korttelirakennetta
noudattaa alueen tyypillistä rakentamistapaa. Rakennuksen katutason kerrokseen on suunniteltu jalankulultaan vilkkaalle
Gyldénintielle ja myös Tallbergin puistotielle aukeavaa liiketilaa ja
esimerkiksi ravintola tai kahvila sopivat hyvin rakennukseen. Tontin piha-alueelle on sallittu rakennettavaksi yksikerroksinen kioskikahvila, joka tukisi hyvin kesäaikaan kivijalkaravintolan toimintaa.
Rakennuksen siirrolla länteen ja Gyldénintien puoleisen tontinosan liittämisellä katuun on varmistettu sekä metroaseman näkyvyys kadulle, että riittävä jalankulun tila metroasemalla ja liityntäbussipysäkin kohdalla. Rakennusta ei voi kuitenkaan siirtää liikaa
länteen, koska muuten liikennemelulta suojattu, puistoon ja hyvään ilmansuuntaan avautuva asuinrakennuksen piha-alue supistuu liian kapeaksi. Jos rakennus sijoitettaisiin samaan linjaan
Lauttasaarentie 6 rakennuksen kanssa, suuri osa niukahkosta
piha-alueesta sijoittuisi liikenteen häiriöille alttiille ja huonompaan
ilmansuuntaan aukeavalle Gyldénintien puolelle. Piha-alueesta
muodostuisi jokaiseen suuntaan käytön kannalta liian kapea. Toivottujen liiketilojen toimivuuden kannalta nimenomaan sijainti kadun varressa lähellä jalankulkijoita on paras.
Uudisrakennus ei sijoitu metrotunnelin päälle. Asemakaavassa
suunnitelluista rakennuksista on vähintään 8 metrin etäisyys metroaseman rakennuksiin. Piha-alueeseen ei ole suunniteltu metroaseman länsipuolella merkittävää maanpainetta aiheuttavaa lisätäyttöä. Kaavassa on kaavamääräyksin huomioitu metroaseman rakenteiden sekä toiminnan turvaaminen jatkossa.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
pelastuslaitos
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
sosiaali- ja terveystoimiala
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 21.1. 19.2.2020
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennuksen
julkisivujen lasipintojen vaarallisuuteen linnuille, pyöräpaikkojen
laatuun ja asuntojen rakentamiseen ullakkotilaan. Muistutuksissa
todettiin, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmistelumateriaalista jätetyt mielipiteet on otettu jatkosuunnittelussa huomioon.
Viranomaisten lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
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Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:
Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Aineistoon tehdyt täydennykset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
kaavakartan nimiö on päivitetty
Asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti 26.5.2020 hyväksyä
Gyldénintie 2:n asemakaavan muutoksen 26.5.2020 päivätyn piirustuksen numero 12529 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta
ilmenevin perustein.
Helsingissä 26.5.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö

Oas 1388-00/18
Hankenro 0830_13
HEL 2017-013132
1.11.2018
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

GYLDÉNINTIE 2, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Gyldénintien varteen suunnitellaan uutta asuinkerrostaloa tontilla
nykyisin sijaitsevan liike- ja toimistorakennuksen tilalle. Suunnitelmassa uudisrakennus sijoittuu tontille 31035/2, osoitteessa
Gyldénintie 2.
Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Lauttasaaren tonttia 31035/2. Tavoitteena on mahdollistaa uuden 6 ½ -kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen nykyiselle liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle. Tontilla
sijaitseva nelikerroksinen toimistotalo puretaan ja tilalle rakennetaan

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.
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asuinkerrostalo, jonka pohjakerros katutasossa on suunniteltu liiketiloiksi. Uudisrakennus rajautuu Gyldénintien varteen ja piha-alue jää rakennuksen länsipuolelle. Pysäköintilaitos on pihakannen alla.
Tontti sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella Lauttasaaren metroaseman läntisen sisäänkäynnin vieressä. Tontin länsisivu
rajoittuu puistoalueeseen. Uudisrakentamisen kaupunkikuvallisena tavoitteena on eheyttää alueen kaupunkikuvaa alueelle arkkitehtuuriltaan,
materiaaleiltaan ja muodonannoltaan nykyistä liikerakennusta paremmin sopeutuvalla rakennuksella.
Asemakaavan muutoksella edistetään kaupungin strategian mukaisesti
uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja ja täydennysrakentamista.
Osallistuminen ja aineistot
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 26.11.–17.12.2018 seuraavissa paikoissa:
Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10a
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (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/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 17.12.2018 Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisellä sivulla.
Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset
Lauttasaari-seura
Helsingin Yrittäjät
Helsingin yrittäjät – Lauttasaari ry
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asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
sosiaali- ja terveystoimiala
Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.
Suunnittelun taustatietoa
Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin
omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.
Voimassa olevassa asemakaavassa nro 11973 (10.6.2011) alue on
merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Tontin
rakennusoikeus on 3530 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku neljä. Osa
tontista on aluetta, jota asemakaava koskee vain maanpinnan
yläpuolella, koska Länsimetron rakenteita on tontin kohdalla maan alla.
Asemakaavassa on tonttien 31035 ja 31036 välinen alue merkitty
katuaukioksi, jolle saa rakentaa metron sisäänkäyntirakennuksen ja
ilmastointikuilun.
Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty asumiseen tai
toimitiloina käytettävää kerrostalovaltaista aluetta.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty kantakaupunkialueeksi C2.
Tontilla sijaitsee nykyisin v.1971 rakennettu 4-kerroksinen ja tasakattoinen liike- ja toimistorakennus. Rakennuksen julkisivut ovat ajalleen tyypillisesti rationaaliset. Kaupunginmuseon v. 2001–2002 Lauttasaaren
rakennusinventoinnissa rakennusta ei ole merkitty kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaksi. Vanhentuneiden toimitilojen vuokraaminen on viime vuosina ollut vaikeaa ja rakennuksesta suuri osa on ollut tyhjillään, lisäksi
rakennuksessa on sisäilmaongelmia.
Lähiympäristössä on pääosin asuinrakennuksia joiden korkeudet vaihtelevat neljästä seitsemään. Alueen ilme on melko yhtenäinen, koska
asuinkerrostalot ovat enimmäkseen yksinkertaisia 1930-luvun lopulta
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1950-luvulle rakennettuja ja vaaleaksi rapattuja. Rakennuksissa on
yleensä loivahko harjakatto. Korttelirakenne on avoin ja rakennustyyppinä on enimmäkseen vaihtelevan mittainen, rakennusrungoltaan pitkänomainen lamellitalo. Rakennusten päädyt ovat näkyvissä ja luovat
esimerkiksi Tallbergin puistotietä reunustavaa aluejulkisivua.
Tontin pohjoispuolelle on rakennettu samaan korttelialueeseen kuuluva
v. 2017 valmistunut Lauttasaaren metroaseman sisäänkäyntirakennus.
Sisäänkäynti tuo Gyldénintielle jalankulkijoita ja luo lähiympäristössään
asiakaspotentiaalia kadunvarren liiketiloille ja luo ainutlaatuisen mahdollisuuden asumiseen nopean ja tehokkaan joukkoliikenneyhteyden vieressä.
Lisätiedot suunnittelijoilta
Maankäyttö
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, arkkitehti, p. (09) 310 37206,
mikko.reinikainen@hel.fi
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37280, olga.veikkolainen@hel.fi
Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi
Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258, anu.lamminpaa@hel.fi

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

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 tontin omistajan hakemuksesta
Vireilletulo

OAS

Ehdotus

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 26.11.–17.12.2018
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja
Lauttasaari-lehdessä
•mahdollisuus esittää mielipiteitä

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

•mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat
•kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta vuonna 2019
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka
ovat mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai
Hyväksyminen postiosoitteensa
•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen
•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on
hylätty.

Kylk 21.4.2020
26.5.2020

Ote maakuntakaavasta
31. kaupunginosa Lauttasaari, Kotkavuori
Gyldénintie 2

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari-Lauttasaari tiimi

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
31. kaupunginosa Lauttasaari, Kotkavuori
Gyldénintie 2

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari-Lauttasaari tiimi

Ote Yleiskaava 2002:sta
31. kaupunginosa Lauttasaari, Kotkavuori
Gyldénintie 2

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari-Lauttasaari tiimi

Liike- ja palvelukeskusta C1

Satama

Kantakaupunki C2

Puolustusvoimien alue

Lähikeskusta C3

Virkistys- ja viheralue

Asuntovaltainen alue A1

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve
Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi

Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3

Viheryhteys
Rantaraitti

Asuntovaltainen alue A4

Vesialue

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Rautatie asemineen

Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
31. Kaupunginosa Lauttasaari, Kotkavuori
Gyldénintie 2

Metro asemineen
Raideliikenteen
runkoyhteys

Pääkatu
Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus
Baanaverkko
Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Koivusaari-Lauttasaari tiimi

