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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. 

 

SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN (KAARELANKUJA 2) ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän risteyksen koillispuolelle sijoittu-

van Suomalais-venäläisen koulun alueelle suunnitellaan asema-

kaavan muutosta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan uuden koulu-

rakennuksen ja liikuntahallin rakentaminen alueelle. Hankkeen läh-

tökohdista keskustellaan Suomalais-venäläisellä koululla 

20.11.2018 klo 17:30–19:30. 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 

 

 
 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 33079, voimassa olevan asema-

kaavan mukaisia, tontteja 4, 5 ja 9. Tonteilla 33079/5 ja 9 sijaitsee ny-
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kyisin Suomalais-venäläinen koulu, joka koostuu kolmesta rakennuk-

sesta. Alueella sijaitsee myös kaksi väliaikaista, siirrettävää kouluraken-

nusta. Tontit 33079/5 ja 9 sekä niillä sijaitsevat rakennukset omistaa 

Suomen valtio ja niitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Koulun vanhin osa 

on rakennettu vuonna 1964 ja sitä on laajennettu vuonna 1985. Ole-

massa olevat koulurakennukset on todettu huonokuntoisiksi.  

 

Senaatti-kiinteistöt järjesti Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuk-

sen suunnittelukilpailun keväällä 2018. Kilpailu järjestettiin kutsukilpai-

luna. Kilpailu ratkesi kesäkuussa 2018 – voittajiksi valittiin kaksi ehdo-

tusta. Molempia voittajaehdotuksia on jatkotyöstetty syksyllä 2018. Lo-

kakuussa 2018 jatkotyöstetyistä voittajaehdotuksista valittiin suunni-

telma, jonka pohjalta kaavamuutosta nyt laaditaan.  

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden koulukokonaisuu-

den rakentaminen alueelle. Koulun uudisrakennuksella, sen sijoittelulla 

ja rakennusmassalla, haetaan parannusta koulun sisä- ja ulkotilojen il-

manlaatuun ja melutilanteeseen. Olemassa olevat rakennukset pure-

taan. Lisäksi alueelle on suunnitteilla sijoittaa uusi, yksityisen toimijan 

hallinnoima urheilu- ja liikuntahalli, johon tullaan sijoittamaan koulun lii-

kuntatilat. Halli tulee olemaan myös alueen muiden asukkaiden käytet-

tävissä.  

 

Osallistuminen ja aineistot   

 

Asukastilaisuus pidetään Suomalais-venäläisen koulun auditoriossa 

20.11.2018 klo 17:30–19:30.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja alustavaa viitesuunnitelma-ai-

neistoa on esillä 12.–30.11.2018 seuraavissa paikoissa: 

 Suomalais-venäläisen koulun pääoven viereisessä ikkunassa, Kaa-

relankuja 2, 00430 Helsinki  

 Kannelmäen kirjastossa, Klaneettitie 5, 00420 Helsinki 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-

palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-

vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-

veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

  

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 30.11.2018. Kirjalliset mielipi-

teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-

joisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-

linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.  

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.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:  

 Kaarela-seura 

 Kårböle Gille 

 Kaarelan Omakotiyhdistys  

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Liikennevirasto 

 Museovirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-

vaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun 

merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat 

kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvitta-

essa muut viranomaiset ja osalliset.  

Suunnittelun taustatietoa  

 

Tontit 33079/5 ja 9 ovat yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa tontin 

33079/4 maa-alueen sekä suunnittelualueen katu- ja suojaviheralueet. 

Kaavoitus on tullut vireille tonttien 33079/5 ja 9 omistajan hakemuk-

sesta. Kaavamuutosta valmistellaan yhteistyössä maanomistajan ja 

Suomalais-venäläisen koulun toimijoiden kanssa. Kaupunki valmistelee 

asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 

maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotte-

luissa. 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1998) alue on merkitty opetustoi-

mintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.  

 

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty pientaloval-

taiseksi asumisen alueeksi. Aluetta kehitetään asumisen, virkistyksen, 
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kaupan ja julkisten palveluiden käyttöön sekä ympäristöhaittoja aiheut-

tamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntatekni-

sen huollon ja liikenteen käyttöön.  

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue 

on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A3 ja liike- ja palvelukeskusta C1 

alueeksi. 

 

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-

tuuriympäristön viereen (RKY 2009). Kaarelantien itäpuolelle sijoittuu 

kohde ”pääkaupunkiseudun I maailmansodan aikaiset linnoitteet”. 

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia: 

 Hankesuunnitelma: Suomalais-venäläinen koulu (SVK), uudisraken-

nus (Senaatti-kiinteistöt / KVA Arkkitehdit Oy, 16.2.2017) 

 

Tontilla sijaitsee nykyisin kolme vanhempaa koulurakennusta ja kaksi 

väliaikaista, siirrettävää koulurakennusta. Koulun vanhimmat rakennuk-

set on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari. Koulun vanhin, alkuperäinen 

osa on rakennettu vuonna 1964 ja sitä on laajennettu vuonna 1985 lu-

kio-osalla. Väliaikaisille koulurakennuksille on myönnetty rakennuslupa 

vuonna 2012. Suoritettujen tutkimusten ja selvitysten perusteella nykyi-

set rakennukset on todettu niin ikääntyneiksi, huonokuntoisiksi ja talo-

tekniikaltaan käyttöikänsä päässä oleviksi, että rakennukset vaatisivat 

mittavia, uudisrakentamiseen verrattavia korjaus- ja muutostöitä. Lisäksi 

tilan käyttäjien keskuudessa on havaittu jatkuvaa sisäilmaongelmiin viit-

taavaa oireilua ja toimintaa haittaavaa tilan puutetta ja ahtautta.  

 

Nykyisiä koulurakennuksia peruskorjaamalla ei pystytä kokonaan pois-

tamaan terveydellisiä riskejä eikä koulurakennuksien tilamuutoksilla 

saavuteta uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisten tavoittei-

den täyttymistä. Vilkkaan ja raskaan liikenteen läheisyys heikentää ny-

kyisten koulurakennusten ja piha-alueen ilmanlaatua sekä aiheuttaa 

meluhaittaa.  

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Minna Koskinen, arkkitehti, p. (09) 310 37469, minna.koskinen@hel.fi 

 

Liikenne 

Taina Toivanen, insinööri, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@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.  

 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan hakemuksesta

OAS 

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 12.–30.11.2018, asukastilaisuus järjestetään 20.11.2018 
klo 17:30–19:30 Suomalais-venäläisen koulun auditoriossa 

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Tanotorvi 
lehdessä

•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 
lautakunnalle arviolta keväällä 2019 

•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

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen

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


