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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypuron perus-
koulun tontteja, niiden välissä kulkevaa Myllyväenpolkua ja vähäi-
sessä määrin nykyisen yläastetontin eteläpuolella olevaa puisto-
aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa peruskoulun ylätalon laajen-
tamisen ja Myllyväenpolun siirtämisen laajennuksen alueelta uu-
teen sijaintiin. Peruskoulun ylätalo (entinen Myllypuron yhteis-
koulu) suojellaan.

Korttelialueen tonttitehokkuuslukema pysyy entisellään (e = 0,5).
Koulutonttien rakennusoikeuden määrät muuttuvat vähäisessä
määrin tonttien rajasiirtojen johdosta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 6832), jonka mukaan Myllyväenpolku rakennetaan uu-
teen sijaintiin. Raitilla sallitaan laajennusosan takapihalle kulkeva
huoltoliikenne.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että met-
säinen Myllyväenpolun alue koulutonttien välissä rakennetaan ja
uutta puustoa on istutettava kaadettavan tilalle.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei
tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisen
lausunto (Helen Sähköverkko Oy) sen ollessa julkisesti nähtävillä.
Lausunnossa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tukseen. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa koulun laajentaminen
kasvavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti sekä parantaa eril-
listen tonttien välistä yhteyttä. Ylätalon (entinen Myllypuron yhteis-
koulu) suojelun perusteena on rakennukseen liittyvien historiallis-
ten ja rakennustaiteellisten arvojen turvaaminen.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on noin 4 ha.

Kaavaratkaisun myötä rakennusoikeuden määrä kasvaa YL-ton-
teilla yhteensä noin 250 k-m2.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on kaksi koulurakennusta (valmistuneet 1966 ja 1967)
sekä päiväkoti ja nuorisotilakäytössä oleva rakennus (valmistunut
1966) pihatiloineen. Laajennettavan ylätalon tontilla on väliaikai-
nen koulurakennus, joka tullaan poistamaan kaavaillun laajennuk-
sen valmistuttua. Myllyväenpolku on tonttien välissä kulkeva, ja-
lankululle varattua katualue, jota molemmin puolin rajaa tonttien
puolella oleva kookas puusto.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Nykyiset opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet
(YO) muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi
(YL) vastaamaan alueen moninaista käyttöä. Molempiin tontteihin
tehdään rajasiirtoja laajennusosan rakentamisen ja Myllyväenpo-
lun siirron mahdollistamiseksi. Tonttitehokkuuslukemat pysyvät
ennallaan (e = 0,5). Molempien tonttien rakennusoikeuden määrät
muuttuvat vähäisessä määrin tonttirajasiirtojen johdosta. Raken-
nusalueiden rajauksia on muokattu mm.  ylätalon laajentamisen ja
suojelun johdosta. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisten raken-
nusten laajentamisen jatkossakin.

Liikenne

Lähtökohdat

Myllyväenpolku on Yläkiventieltä Alakivenpuistoon ja sieltä kohti
Puumyllypuroa ja Puotinharjua johtava jalankulun ja pyöräilyn
raitti. Esikaupungin pääpyörätieverkossa on esitetty läntisen kou-
lutontin eteläreunaan pyöräilyn pääyhteys.

Kaavaratkaisu

Myllyväenpolku rakennetaan uuteen sijaintiin. Raitilla sallitaan
laajennusosan takapihalle kulkeva huoltoliikenne. Huoltoliikenteen
määrä on vähäinen: teknisen työn materiaalien kuljetus, arviolta
muutaman kerran vuodessa ja purunpoiston jäteastian tyhjennys,
ratkaisusta riippuen muutaman viikon välein.

Pyöräily-yhteyden sijoittaminen pääpyörätieverkossa ehdotettuun
kohtaan läntisen koulutontin kohdalla on tutkittu asemakaavan
laadinnan yhteydessä ja todettu, että se halkaisisi koulun eteläi-
sen välituntipihan haitallisesti. Raitin eteläpuolelle jäisi osa koulu-
tontin välituntipihasta, jota käytetään maastohavaintojen perus-
teella mäenlaskuun. Pyörätieyhteyden toteuttaminen haittaisi tätä
toimintoa, kun talvikunnossapidetty ja hiekoitettu yhteys olisi
mäen alla.
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Tonttien pysäköintipaikkamääräykset on tarkistettu kaupunkisuun-
nittelulautakunnan laskentaohjeen mukaisiksi. Itäisen koulutontin
pohjoisreunalla on varauduttu viereisen asuinkorttelin pelastustien
sijoittamiseen. Se ei vaikuta olennaisesti koulun toimintaan, sillä
saman ajoyhteyden varressa on mm. koulun pysäköintipaikat.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Myllyväenpolun molemmin puolin on kookasta puustoa, josta
suuri osa joudutaan koulun laajennuksen ja Myllyväenpolun siir-
ron johdosta poistamaan. Kaavassa määrätään uusien puiden is-
tutuksesta raitin molemmin puolin.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Seuraava perustuu Helsingin kaupunginmuseon koulurakennusta
koskevaan lausuntoon:

Myllypuron lähiön asemakaavan (1962) keskeisiä piirteitä ovat tii-
vis ja suorakulmainen korttelirakenne, kuutiomaiset rakennusmas-
sat, nauhaikkunat, valkeat elementtipinnat sekä sisäänvedetyt
pohjakerrokset. Ominaispiirteisiin kuuluu myös avoin metsäpuis-
ton ilme.

Asuinalueelle sijoitettiin ostoskeskus, koulukeskus sekä liikunta-
puisto. Myllypuro rakennettiin nopeassa tahdissa pääosin vuosien
1963 66 välillä. Kaupungin kansakoulun rinnalle nousi vuonna
1967 Myllypuron oppikouluyhdistyksen aloitteesta ja osarahoituk-
sella toteutettu Myllypuron yhteiskoulu, sittemmin yläaste. Suun-
nittelijana toimi arkkitehti Kimmo Söderholm.

Suurimittakaavainen, kaksikerroksinen koulurakennus jakautuu
kahteen siipirakennukseen, joissa toisessa sijaitsevat erikoisluo-
kat, ruokalan ja voimistelusali-juhlasali käsittävästä keskushalli-
rakennusosasta ja toisessa luokkahuoneet. Rakennus edustaa
1960-luvun modernistista betoniarkkitehtuuria, jossa korostuvat
materiaalit, rakenteellisuus ja modulaarisuuteen liittyvät piirteet.
Betoniarkkitehtuurin olemusta pehmentää luonnonvalo, jota hyö-
dynnetään myös kattoikkunoissa. Alkuperäinen yhteiskoulun ja
lukion muodostava suorakulmainen sommitelma on rajannut kes-
kelleen suojatun, etelään aukeavan koulupihan. Lukiorakennus on
kuitenkin purettu vuonna 2007.
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Myllypuron yläasteen koulu on käynyt läpi monia muutosvaiheita,
joista keskeisin on ollut julkisivujen uudistus vuonna 2006. Kor-
jauksessa rakennuksen ominaisluonne on säilynyt, vaikkakin yksi-
tyiskohdat ovatkin paikoin kärsineet. Koulu on alueen rakennusin-
ventoinnin piirissä nostettu esille laadukkaana 1960-luvun lopun
kouluarkkitehtuurin edustajana. Myllypuron yläkoulu on potentiaa-
linen suojelukohde, joka Opintiellä-inventoinnissa on luokiteltu ar-
voluokkaan 2 (Koulurakennus on ajalleen tyypillinen ja sen arkki-
tehtuurissa on laadukkaita elementtejä. Rakennuksella on histori-
allisia arvoja. Korjaus- ja lisärakentamisen yhteydessä rakennuk-
sen alkuperäiset arvot tulee huomioida ja muutokset sopeuttaa
alkuperäisiin lähtökohtiin).

Kaavaratkaisu

Koulurakennus suojellaan kaavamerkinnällä Sr-2. Rakennustai-
teellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta
ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutos-
töitä, jotka heikentävät julkisivujen, myös kattokerroksen, raken-
nustaiteellista arvoa. Korjaustöiden ja mahdollisten muutosten ja
laajennusten suunnittelun on perustuttava alkuperäisiin materiaa-
liratkaisuihin ja massoitteluperiaatteisiin. Suojelu koskee myös ra-
kennuksen porrasaulaa.

Pihasuunnitelmassa on huomioitava ulkoalueiden alkuperäiset
suunnitteluperiaatteet.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkostojen piirissä.

Rakennuksen yhdyskuntatekniset liitännät sijaitsevat suunnitellun
ruokasalin laajennuksen kohdalla.

Suunnitellun koulun laajennusosan kohdalla sijaitsee keskijännite-
kaapeli.

Kaavaratkaisu

Ennen ruokasalin laajennuksen toteuttamista yhdyskuntatekniset
liitännät on siirrettävä tai niiden pysyvyys on muuten varmistet-
tava.

Koulun laajennusosan kohdalla sijaitseva keskijännitekaapeli on
otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Kaavakartassa on Myllyväenpolun pohjoispään tasomerkintä ja
polkua pitkin kulkevan alueellisen tulvareitin merkintä.
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Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+24,0 +35,0. Maanpinnan topografia viettää lännestä itään päin
edettäessä.

Maaperä on osaksi täyttömaata, jonka alla on savea, silttiä ja
hiekkaa sekä osaksi kalliota. Maapeitteen paksuus vaihtelee alu-
eella välillä noin 0,0 10,0 metriä. Alueen luoteisosassa sijaitsee
avokalliota.

Pohjaveden pinnan korkeusasema on vaihdellut alueella välillä
+23,5 +23,9. Kaava-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella.

Alue on rakennettavuudeltaan normaalia.

Myllypuron yläasteen alueella on laadittu maan pilaantuneisuus-
tutkimus 6.4.2017. Pilaantuneita maita ei havaittu.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun mukainen lisärakennus perustetaan eteläosas-
taan mahdollisesti paaluille. Pohjoisosan rakentaminen edellyttää
louhintaa.

Pohjaveden pinnan korkeusasema on ajoittain lähes luonnonmu-
kaisen maanpinnan tasossa. Pinnan korkeusasema ei saa pysy-
västi alentua kaavaratkaisun toteuttamisen johdosta.

Maaperäolosuhteet eivät rajoita kaavanmukaisen maankäytön to-
teuttamista.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä
kustannuksia:
1. Myllyväenpolun siirron kustannukset, noin 50 000 euroa (alv

0 %)
2. Yläkivenrinteen länsipään tasauksen muuttaminen
3. Koulun tonttijohtojen ja nykyisen Myllyväenpolun alla olevan

keskijännitekaapelin järjestelyt.
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Laajennuksen rakentamisen ja Myllyväenpolun siirron johdosta
koulutonttien välissä oleva korkea puusto joudutaan suurelta osin
kaatamaan. Alueelle istutetaan uutta puustoa.

Vaikutukset liikenteeseen

Vaikutukset ovat suurimmat rakentamisaikana. Huoltoajoliiken-
teestä Myllyväenpolulla aiheutuu vähäistä haittaa jalankululle ja
pyöräilylle. Ratkaisu ei ole Myllypurossa poikkeuksellinen, sillä
varsin useiden julkisten rakennusten huoltoajo on järjestetty osit-
tain jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettujen katujen kautta.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Ylätalon laajennuksella ei ole merkittävää vaikutusta alueen kau-
punkikuvaan. Laajennusosan suunnittelussa tavoitteena on arkki-
tehtonisesti alisteinen asema nykyiseen ylätaloon nähden. Yläta-
lon suojelulla turvataan rakennukseen liittyvien historiallisten ja
rakennustaiteellisten arvojen säilyminen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumi-
sen ja toimitilojen aluetta (tullut kokonaisuudessaan voimaan
19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta). Nyt laa-
dittu kaavaratkaisu on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa alue on asuntovaltaista aluetta
A2. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Helsin-
gin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoit-
teet.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 5784 (vahvistettu
18.5.1966), nro 7235 (tullut voimaan 30.8.1975) sekä nro 10937
(tullut voimaan 19.9.2003). Kaavojen mukaan tontit ovat opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), pinta-alal-
taan vähäinen osa muutosalueesta on katualuetta ja puistoa.
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Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

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 2018 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

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 uutisten itäpainok-
sessa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 19.2. 16.3.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Keskustelutilaisuus pidettiin 28.2.2018 Myllypuron peruskoululla.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
saatiin kaksi kannanottoa. Kaupunginmuseon kannanotto kohdis-
tui ns. ylätalon suojelutarpeeseen ja koulutontin 45147/1 etelä-
puolella sijaitsevaan ensimmäisen maailmansodan aikaiseen lin-
noitusrakenteeseen ja sitä koskeviin suojelumerkintöihin. HSY:n
kannanotossa ei ollut huomautettavaa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
ei saatu kirjallisia mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6. 18.7.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 5.6.2018
ja lautakunta päätti 5.6.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi viranomaisten lausunto (Helen
Sähköverkko Oy) sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnossa ei
ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Aineistoon tehdyt täydennykset:

kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsit-
telyvaiheiden osalta.

http://www.hel.fi/suunnitelmatKeskustelutilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmatKeskustelutilaisuus
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Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Asemakaavoituspalvelu totesi (22.10.2018) kirjeessään kaupun-
ginhallitukselle, ettei annettu lausunto anna aihetta muuttaa kaa-
vaehdotusta.

Helsingissä 22.10.2018

Marja Piimies
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Asemakaavoitus

MYLLYPURON PERUSKOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Myllypuron peruskoulun yhteyteen suunnitellaan laajennusosan raken-
tamista. 2-kerroksinen laajennusosa sijoittuu nykyisen yläasterakennuk-
sen länsipuolelle siten, että Myllyväenpolkua on siirrettävä. Tavoitteena
on yhdistää vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat koulukiinteistöt yhte-
näiseksi peruskoulukampukseksi. Kaavamuutoksen lähtökohdista ja
laajennussuunnitelmien luonnoksista järjestetään keskustelutilaisuus
Myllypuron peruskoulun alatalossa (Yläkivenrinne 6) ala-asteella
28.2.2018.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Myllypuron peruskoulutontteja, niiden vä-
lissä olevaa Myllyväenpolkua ja vähäisissä määrin etelässä yläasteen
tonttiin rajoittuvia puistoalueita. Tavoitteena on mahdollistaa yläasteen
laajentaminen kasvavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti sekä pa-
rantaa erillisten koulutonttien välistä yhteyttä. Nykyisen yläasteraken-
nuksen kaavallista suojelua tutkitaan.
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Osallistuminen ja aineistot

Keskustelutilaisuus pidetään Myllypuron peruskoulun alatalossa (Yläki-
venrinne 6) 28.2.2018 klo 18 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 19.2. 16.3.2018 seuraavissa paikoissa:
 Asukastalo Myllärissä, Kiviparintie 2 J
 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 16.3.2018. 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) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@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.

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
 Helsingin Yrittäjät

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

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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Vaikutusten arviointi
Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön
ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun mer-
kittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

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

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1966 2001) ja
niissä koulutontit on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi, tonttien välissä oleva alue urheilupuiston alueeksi ja
yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi. Yläastetontin
eteläpuolella oleva alue on merkitty puistoksi.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi kaupunkipuiston rajalla. Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on merkitty asuntoval-
taiseksi alueeksi virkistys- ja viheralueen rajalla.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön viereen. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee RKY
2009-kohdeluetteloon merkittyjä pääkaupunkiseudun ensimmäisen
maailmansodan linnoitteita.

Tonteilla sijaitsee koulurakennukset vuosilta 1966 ja 1967. Suunnitteilla
olevan laajennusosan kohdalla on korkeaa, havupuuvaltaista puustoa
sekä Myllyväenpolun raitti.

Lisätiedot suunnittelijoilta

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

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

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Hanna Tuominen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37255, hanna-mari.tuo-
minen@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.

mailto:mikko.naveri@hel.fi
mailto:jussi.jaaska@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:hanna-mari.tuo-minen@hel.fi
mailto:hanna-mari.tuo-minen@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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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.

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
itäinen alueyksikkö / täydennysrakentamistiimi

Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
Myllypuro
Myllypuron peruskoulu
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Myllypuron peruskoulu,
koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi

Taustaa

Myllypuron yläasterakennuksen (Yläkivenrinne 4) laajennushankkeen taustalla ovat Myllypuron ala- ja
yläasteiden yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi sekä Neulapadontien korttelikoulun purkamisen ja
Myllypuron alueen täydennysrakentamisen aiheuttama oppilasmäärän kasvu. Samassa yhteydessä
saatetaan loppuun nykyisen rakennuksen perusparannus.

Hankkeen kuvaus

Laajennus on suunnitelmassa sijoitettu nykyisen yläasterakennuksen länsipuolelle. Tavoitteena on yhdistää
vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat koulukiinteistöt yhtenäiseksi ”kampukseksi”. Laajennuksen toteuttaminen
edellyttää kaavamuutosta, koska sen rakennuspaikka sijoittuu osittain puistoalueelle ja Myllyväenpolun
kevyen liikenteen väylän päälle.

Laajennusosa on kaksikerroksinen ja liittyy molemmissa kerroksissa nykyisen rakennuksen aulaan kapean
nivelosan välityksellä. Laajennusosassa on pieni myös iltakäyttöön soveltuva monitoimitila
(auditorio/liikuntasali), yleisopetustilaa sekä erikoisluokkia (kädentaidot, kuvataide, musiikki). Arkkitehtuurin
lähtökohtana on ollut, että kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi arvioitu nykyinen koulurakennus säilyy
hallitsevassa roolissa ja laajennusosa muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa sen länsipuolelle.
Laajennusosan ulkoarkkitehtuuri on maltillista ja sen peruslähtökohdat mukailevat vanhaa koulurakennusta.

Oppilasmäärän lisäys edellyttää muutoksia keittiö- ja ruokailutiloissa. Ruokasalia laajennetaan nykyisen
rakennuksen pohjoissivulla. Laajennus on suunniteltu mahdollisimman matalaksi, horisontaaliseksi ja
ilmeeltään kevyeksi ja lasiseksi, ettei se rikkoisi vanhan rakennusmassan ilmettä.

Vanhan rakennusrungon sisällä perusparannetaan liikuntasali aputiloineen ja tehdään toiminnallisia
tilamuutoksia. Nykyisten tilojen esteettömyyttä ja henkilöturvallisuutta parannetaan.

Hankkeen yhteydessä puretaan nykyinen yksikerroksinen sivurakennus koulurakennuksen itäpuolelta.
Välituntipihaa laajennetaan tontin itäosaan. Myllyväenpolku linjataan uudelleen laajennusosan länsipuolelle
ja koulutontin huoltoajo- ja pysäköintijärjestelyjä muutetaan.

Laajuustiedot

Nykyinen rakennus 4692 kem2, laajennukset 2169 kem2, purettava sivurakennus 324 kem2.

Jouko Piilola,
arkkitehti

Helsingin kaupunki | Kaupunkiympäristö | Tilapalvelut | Rakennussuunnittelu

LUONNOSSUUNNITELMAN ILMAKUVASOVITUS
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3Myllypuron yhteiskoulu

Sisällys
Perustiedot

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan rakennusluvat

Myllypuro
Herttoniemen kartanoon kuulunut metsäalue

Linnoitustyöt

Esikaupunkiliitos

Myllypuron asuinalueen suunnittelu

Myllypuron asemakaavan laatija Pentti Ahola

Myllypuron asemakaava

Myllypuron yhteiskouluhanke
Peruskoulu-uudistus

Koulurakennuksen uudistustarpeita

Myllypuron kansakoulu, yhteiskoulu ja lukio

Myllypuron kansakoulu ja leikkipuistorakennus

Myllypuron yhteiskoulu

Myllypuron lukio

Myllypuron yhteiskoulu ja säilyneisyys
Arkkitehti Kimmo Söderholm

Rakennuksen sijoittuminen tontille, piha

Julkisivut

Julkisivujen säilyneisyys ja päääasialliiset muutokset

Sisätilat

Suuri sisääntulohalli ja koulun sydäntilat

Luokat käytävien varsilla

Seinät

Lattiat

Sisäkatot

Sisäovet

Sisustussuunnittelu

Sisätilojen säilyneisyys ja pääasialliset muutokset

Yhteiskoulun lähiympäristö

Liikuntapuisto ja täyttömäki

Kansakoulu ja leikkipuisto

Ympäröivät asuinalueet

Linnoitustyöt

Kaupunginmuseon arvotus
Viitteet
Lähteet

Arkistot

Kirjallisuus

Painamattomat lähteet ja internet

Liite: Kaaviot
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