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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kulosaaren yhteis-
koulun tonttia, osaa koulutontin eteläpuolella olevaa puistoaluetta,
osaa koulutontin länsipuolella olevasta urheilukentästä ja osia ka-
tualueista.

Kaavaratkaisu mahdollistaa yhteiskoulun laajentamisen kasvavan
oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti, sekä monikäyttöisten lähi-
palvelutilojen rakentamisen Kulosaarelaisten käyttöön. Yhteiskou-
lun vanha osa suojellaan.

Korttelialueen rakennusoikeus kasvaa siten, että nykyinen tontti-
tehokkuuslukema e=0,5 muutetaan rakennusoikeudeksi kerros-
alaneliömetreinä. Kaavaratkaisu sallii rakentamista yhteensä
11 800 k-m². Rakennusoikeuden lisäys on noin 4 956 k-m². Uusi
tonttitehokkuus on e=0,77.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kulo-
saaren yhteiskoulun yhteyteen rakennetaan uusia rakennusosia.
Koulun tonttia laajennetaan kaavoituksen yhteydessä, koska uu-
det toiminnot eivät mahdu kokonaisuudessaan nykyiselle koulun
tontille.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 4 muistutusta.

Kaavaehdotus mahdollistaa rakentamista alueelle, jossa nyt on
avokalliota, puustoa sekä aluetta halkova viheryhteys. Muistutuk-
sissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pääosin siihen, että uu-
disrakentamista tullaan sijoittamaan näille alueille. Tämän lisäksi
muistutuksissa todettiin luonnon monimuotoisuuden, kaupunkiku-
van ja liikenneturvallisuuden heikentyvän asemakaavan toteutta-
misen myötä. Tämän lisäksi asemakaavan todettiin suosivan yksi-
tyisautoilua joukkoliikenteen sijaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Helen Sähköverkon, Helenin ja HSY:n lau-
sunnot olivat kaavaehdotuksen mukaisia. Kaupunginmuseon lau-
sunto kohdistui suojelumääräyksiin ja koulukeskuksen rakennus-
osien massoitteluun. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto koh-
distui rakennussuojeluun, kulttuuriympäristöön ja meluasioihin.
Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön osalta ELY-keskuksella
ei ollut huomautettavaa. Meluselvityksen todettiin olevan syytä
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päivittää vastaamaan kaavaehdotusta. Tämän lisäksi kaavamää-
räyksiin toivottiin täydennyksiä julkisivujen ääneneristyksen ja
piha-alueiden melutason osalta.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Kulosaaren yhteis-
koulun laajentaminen, sekä yhteiskäyttöön sopivien tilojen raken-
taminen erityisesti Kulosaaren yhteiskoulun ja Brändö gymna-
siumin käyttöön.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että toteutuessaan se lisää englanninkielisen
koulutuksen paikkamääriä.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 23 100 m2

Koulutontin nykyinen pinta-ala 11 708 m2

Ajantasakaavan tonttitehokkuusluku e=0,5
Ajantasakaavan sallima kerrosala 5 854 k-m2

Aiemmin rakennettu kerrosala 6 844 k-m2

Kaavaratkaisun mukainen tontin pinta-ala 15 248 m2

Kaavaratkaisun sallima kerrosala 11 800 k-m2

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 4 956 k-m²

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alueen keskiössä on Kulosaaren yhteiskoulun tontti, jossa
sijaitsee eri-ikäisten koulurakennusten muodostama rakennus-
kompleksi. Arkkitehti Jorma Järven suunnittelemaa alkuperäistä
koulurakennusta on oppilasmäärän kasvaessa laajennettu use-
asti. 1950-luvulla valmistunutta vanhinta osaa on laajennettu
1960-luvulla, 1990- ja 2000-lukujen taitteessa, sekä kolme kertaa
2010-luvulla. Monimuotoista rakennuskompleksia yhdistäviä teki-
jöitä ovat punatiiliset julkisivut, nauhaikkunat sekä yhtenäisen
koordinaatiston mukainen asettelu.

Koulun tontti rajautuu pohjoisessa Itäväylään, lännessä urheilu-
kenttään. Etelässä ja idässä koulu rajautuu puistoisiin alueisiin.
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Yhteiskoulun piha-alue on supistunut koulun laajennusten raken-
tamisen myötä. Rakentamattomat tontin osat ovat pääosin melu-
alueella.

Yhteiskoulun etelä- ja kaakkoissivuilla sijaitsee Ståhlbergin puisto-
metsä -niminen virkistysalue, jonka läpi kulkee käytetty virkistys-
reitti metrolle. Virkistysalueen läpi kulkee myös voimalinja.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Nykyinen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet
(YO) muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi
(YL) vastaamaan alueen moninaista käyttöä. Koulun tonttia laa-
jennetaan kaavahankkeen yhteydessä siten että laajennusten
edellyttämät toiminnot mahtuvat tontille.

Puisto (VP)

Ståhlbergin puistometsä on merkitty vanhassa, vuodelta 1958 ole-
vassa asemakaavassa puistoksi. Merkintä vaihdetaan merkin-
näksi VP eli puistoksi.

Liikenne

Lähtökohdat

Liikennemäärä Kulosaaren Yhteiskoulun kohdalla Itäväylällä on
noin 50 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Liikennemäärän en-
nuste vuodelle 2040 on Itäväylällä noin 54 000 ajoneuvoa arki-
vuorokaudessa, Kulosaarentiellä 5 300 ja Ståhlbergintiellä 410.

Kaava-alueella sijaitsevat Ståhlberginkuja ja Svinhufvudinkuja
ovat päättyviä katuja, jotka palvelevat suurimmalta osin Kulosaa-
ren yhteiskoulun pysäköinti- ja huoltoliikennettä.

Ståhlberginkuja on jyrkkä kadun pätkä, jossa jalkakäytävä on ka-
pea ja häviää koululle saapuessa kokonaan.

Svinhufvudinkujan päätös on epämääräinen aukio, jossa risteävät
erilaiset liikennemuodot. Aukio toimii asukasliikenteen kääntöpaik-
kana, jonka läpi kulkee vilkasliikenteinen pyöräilyreitti, koululais-
ten kävelyreitti metroasemalle, sekä yhteiskoulun huolto- ja pysä-
köintiliikenne.

Pyöräily- ja kävelyliikenteen yhteys Kulosaaren puistotieltä Itä-
väylän alikulkutunnelin kautta Adjutantinpolulle ja siitä Ståhlber-
gintielle on tekonurmikentän ja pysäköintialueen rakentamisen
johdosta tilapäisesti poikki.
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Yhteiskoulun pysäköinti on ratkaistu siten, että koulun ympärillä
olevat tasaiset piha-alueet on osoitettu pysäköinnille. Polkupyö-
rien pysäköintiin on osoitettu pyöräteline päärakennuksen edus-
talla.

Kulosaaren metroaseman sisäänkäynti sijaitsee noin 200 metrin
päässä koulusta. Koululaisten käyttämä kävelyreitti metroase-
malta kulkee Svinhufvudinpuiston poikki. Koulun tontille saavutta-
essa jalankulkijat kulkevat pysäköinti- ja huoltoliikenteen seassa
samalla tienpätkällä jossa ei ole jalkakäytävää.

Kaavaratkaisu

Ajoneuvoliittymät koulutontille pysyvät alkuperäisillä paikoillaan.
Svinhufvudinkujan päätteessä katualuetta laajennetaan siten, että
se mahdollistaa ajoneuvojen kääntöpaikan sekä saattoliikenteen
jättöpaikan. Ståhlberginkujan puistometsän kävely- ja pyöräilyreit-
tiä on linjattu siten, että se ei enää risteä kääntöpaikan autoliiken-
teen kanssa.

Kulkuyhteyttä metroasemalle selkeytetään siten, että laajennus-
osan uusi pääsisäänkäynti sijoitetaan tontin Itänurkkaan lähelle
metroasemaa. Kävely-yhteys metroasemalle erotetaan ajoneuvo-
liikenteestä.

Ståhlberginkuja ja Adjutantinpolku on yhdistetty koulutontin läpi
kulkevalla kevyen liikenteen väylällä.

Autojen pysäköintipaikoista on annettu määräys 1 ap / 600 k-m2 ja
polkupyöräpaikoista 1pp / 60 k-m2.

Pysäköintialueeksi on osoitettu koulun ja Itäväylän väliin jäävä
piha-alue, joka sijaitsee Itäväylän melualueella.

Polkupyöräpaikkojen osalta pysäköintinormin toteuttaminen kou-
lutontilla edellyttänee pysäköintialueiden yhteiskäyttöä. Adjutan-
tinpuiston ja koulurakennuksen väliin rakennettu pysäköintialue
on osoitettu kaavassa ajoneuvojen ja polkupyörien yhteiskäyt-
töön, siten että koulun aukioloaikana alue toimii polkupyöräpark-
kina.

Palvelut

Lähtökohdat

Alueella on hyvät kaupalliset ja julkiset palvelut. Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialla on Kulosaaren alueella väestönkasvun tuo-
mia lisätilatarpeita, sekä kaupunkistrategiasta nousevaan palvelu-
jen laajentamiseen liittyviä tilatarpeita.
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Kaavaratkaisu

Kaavalla osoitetaan lisärakentamista Kulosaaren yhteiskoulun,
Brändö gymnasiumin ja Adjutantinpuiston liikuntakeskuksen muo-
dostamaan palvelukeskittymään. Yhteiskoulun tontti on osoitettu
kaavassa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL)
vastaamaan alueen moninaista käyttöä. Asemakaavan myötä pal-
velutaso alueella paranee.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta vaativaa maaston-
muotojen sekä kaavalla suojeltavan koulurakennuksen osalta. Es-
teettömien yhteyksien järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota.

Ståhlberginkujan puistometsän virkistysreitin eteläosassa on voi-
makas kalliorinne. Sen vuoksi virkistysreitin esteettömyys vaatisi
laajoja louhintoja, joten virkistysreitti ei ole esteetön.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Asemakaava-alueella ei ole luonnonsuojelukohteita tai Helsingin
luontotietojärjestelmän arvokkaita luontokohteita.

Koulutontti on nykyisin melko rakennettu. Luonnonpuustoa on
tontin luoteis- sekä koillisnurkassa, puusto on lehtipuuvaltaista.

Koulurakennuksen kaakkoispuolella on kallioselänne, jossa on
puustoa paikoitellen, tämä alue on nykyisin Ståhlberginkujan puis-
tometsä -niminen viheralue.

Kaavaratkaisu

Koulutoiminnan vaatiman lisärakentamisen vuoksi nykyisestä luo-
teisnurkan puustosta menetetään pääosa. Säilyvä osa on merkitty
kaavaan puin ja pensain istutettavana alueen osana.

Koillisnurkan puuston tilalle tulee pysäköintialue.

Koulurakennuksen toinen lisäsiipi tulee nykyisen rakennuksen
kaakkoispuoliselle kallioselänteelle. Viheraluetta muutetaan kou-
lutontiksi ja nykyistä harvapuustoista kallioselännettä menetetään
jonkin verran rakentamisen seurauksena.
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Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Kulosaaren yhteiskoulu sijoittuu keskeisesti hyvien kävely-, pyö-
räily- ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa koulutoiminnan laajentamisen erityi-
sen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Asemakaavaan on sisällytetty ympäristön kannalta myönteisiin
ratkaisuihin ohjaavia kaavamääräyksiä; Rakennukset on määrätty
toteutettaviksi pääosin puurakenteisina, sekä hankkeeseen ryhty-
viä kehotetaan uusiutuvan energian paikalliseen tuotantoon.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kulosaaren yhteiskoulu muodostaa laajan koulukeskuksen. Itse
koulurakennus on useassa vaiheessa rakennettu ja laajennettu.
Vanhinta vaihetta edustaa tunnettujen koulusuunnittelijoiden
Jorma Järven vuonna 1955 ja Osmo Lapon vuonna 1960 suunnit-
telemat koulusiivet. Koulun arvokkaimpien osien säilyneisyys on
korkea. Jorma Järven suunnittelema päärakennus on Opintiellä-
inventoinnissa arvotettu 1-luokan kohteeksi, Osmo Lapon laajen-
nussiipi luokkaan 2.

Koulurakennus sijoittuu Kulosaaren kerrostaloalueen piiriin. Alu-
een ensimmäisen asemakaavan on laatinut Olli Kivinen ja kaava
on vahvistettu vuonna 1959 (Helsingin kaupungin kiinteistöviras-
ton asemakaavaosasto). Alkuperäisen asemakaavan lähtökohdat
perustuvat modernin puistokaupungin ihanteeseen, jossa viher-
ympäristöön sijoittuu vapaasti maisemamuotojen ja ilmansuuntien
mukaan ryhmiteltyjä lamellimuotoisia pienkerrostaloja. Myös
Jorma Järven suunnittelema yhteiskoulun päärakennus on sovi-
tettu harkitusti maisemaan, jopa niin että maisemarakenne rin-
teessä jatkuu arkkitehtuurin keinoin rakennuksen sisätiloissa. Yh-
teiskoulun myöhemmät laajennukset ovat tapahtuneet pääosin
koilliseen tasaisen maaston suuntaan, jossa laajennussiivet rajaa-
vat suojattuja sisäpihoja, viimeisimmät laajennuksista ovat 2010-
luvulta. Koulun voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1973.
Siinä tontin rakennustehokkuudeksi on merkitty e=0,5, jolla tavoi-
tellaan viherympäristöön soveltuvaa rakennustapaa.
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Kaavaratkaisu

Jorma Järven 1950-luvulla suunnittelema alkuperäinen koulura-
kennus suojellaan kaavamerkinnällä Sr-2. Rakennustaiteellisesti
ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa pur-
kaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka
heikentävät julkisivujen, kattokerroksen, sisäänkäyntihallin tai kes-
kusaulan rakennustaiteellista arvoa. Korjaustöiden ja mahdollisten
muutosten ja laajennusten suunnittelun on perustuttava alkuperäi-
siin materiaaliratkaisuihin ja massoitteluperiaatteisiin.

Osmo Lapon 1960-luvulla suunnittelema laajennusosa suojellaan
kaavamerkinnällä sr-3. Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus,
jonka alkuperäisten julkisivujen ominaispiirteet on säilytettävä.
Rakennusta ei saa purkaa. Suojelu koskee Osmo Lapon vuonna
1966 valmistuneita rakennusosia.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Maaperän rakennettavuus

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema alueella vaihtelee välillä noin +3,2 -
+25,4. Maanpinnan topografia on paikoin jyrkkäpiirteistä. Kaava-
alue sijoittuu kallio- ja kitkamaa-alueelle. Pohjaveden pinnan kor-
keusasemasta alueella ei ole havaintoja. Alue on rakennettavuu-
deltaan hyvää.

Kaavaratkaisu

Rakennukset ja rakenteet alueella perustetaan maan tai kallion
varaisesti. Kaavaratkaisunmukainen maankäyttö edellyttää lou-
hintaa. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida louhintatyön vaikutus
Itäväylän liikennöintiin.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Melu:
Itäväylän ja metroradan liikenne nostaa alueella melutasoa huo-
mattavasti. Suunnittelukohteesta on tehty meluselvitys, jossa on
esitetty alueelle kohdistuvat melutasot. Meluselvityksen perus-
teella alueelle kohdistuu huomattavan kovaa tieliikenteen melua
yli 70 dB, siksi rakennuksen ääneneristävyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Liikenne aiheuttaa myös maaperän värähtelyä.
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Ilmanlaatu:
Itäväylän moottoriajoneuvoliikenne heikentää alueen ilmanlaatua
päästöjen ja katupölyn takia. Käytettävissä olevan tiedon perus-
teella voidaan arvioida, etteivät ilmanlaadun raja-arvot ylity suun-
nittelualueella. Mutta typpidioksidin vuorokausiohjearvo ja hengi-
tettävien hiukkasten ohjearvo voi ylittyä suunnittelualueella. Tä-
män vuoksi suunnittelussa tulee kiinnittää erityisesti huomiota sii-
hen, että uudessa koulurakennuksessa täyttyvät laadukkaalle si-
säilmastolle asetut kriteerit.

Voimajohtoalue:
Kaava-alueen eteläosan läpi kulkee voimajohto. Voimajohdossa
kulkeva virta aiheuttaa johdon läheisyyteen magneettikentän ja
jännite sähkökentän.

Magneettikentän osalta sosiaali- ja terveysministeriö on säätänyt
asetuksen (1 045/2018) ionisoimattoman säteilyn väestölle ai-
heuttaman altistuksen rajoittamisesta. Raja-arvona magneetti-
vuon tiheydellä on sähköjohtojen käyttö taajuudella

Helen Sähköverkko on laskenut kaava-alueella sijaitsevan johdon
magneettikentän arvot maanpinnalla sekä johtoalueen reunalla.
Johdon alimman kohdan alla maanpinnassa magneettikentän
maksimiarvo laskennan mukaan on n.  ja johdon sivulla
johtoalueen reunalla johtimien tasolla n.

Laskelmissa on käytetty maksimikuormitusvirtaa. Maksimikuormi-
tusvirta voi esiintyä johdolla verkon muiden virtapiirien vikaantu-
essa tai ollessa huoltojen tms. takia pois kytkettynä. Pidempiaikai-
set arvot ovat selvästi laskettujen arvojen alapuolella.

Asetuksen mukainen magneettikentän toimenpidetaso ei estä ra-
kentamista reunavyöhykkeelle aivan johtoaukean reunaan.

Kaavaratkaisu

Melu:
Itäväylän suunnasta tulevaa haitallista liikennemelua on torjuttu
kaavamääräyksin rakennuksen ulkoseinän ja sen osien äänen-
eristävyydestä. Rakennuksessa tulee saavuttaa melutason oh-
jearvot sisällä.

Kaavan valmistelun yhteydessä on teetetty viitesuunnitelman mu-
kainen meluselvitys, jossa on esitetty julkisivujen ääneneristä-
vyysvaatimukset. Uudisrakennuksesta ei kuitenkaan ole vielä
tarkkoja pohjapiirustuksia, meluselvitys tulee päivittää rakennuslu-
pavaiheessa.



13 (19)

Koulun laajentamisen yhteydessä koulun yhteyteen ei ole tulossa
uusia piha-alueita. Koulurakennuksessa on melulta suojattu at-
riumpiha. Itäväylän varteen esitetty rakentaminen parantaa ole-
vien piha-alueiden sekä Adjutantinpuiston ääniolosuhteita.

Ilmanlaatu:
Rakennusten tuloilma tulee ottaa mahdollisimman kaukaa liiken-
teen epäpuhtauksista. Tuloilman otto vähintään 45 metriä Itä-
väylän lähimmän kaistan reunasta.

Voimajohtoalue:
Rakentamisalueet on rajattu siten, että niistä ei aiheudu haittaa
voimajohdolle, eikä voimajohdosta aiheudu haittaa koulun laajen-
nusten rakentamiselle eikä käytölle.

Pelastusturvallisuus

Lähtökohdat

Alueella sijaitsee Kulosaaren yhteiskoulun rakennuksia. Koulura-
kennukset ovat valmistuneet eri aikakausina.

Kaavaratkaisu

Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteen sovitetaan laajen-
nusosia olemassa oleviin rakennuksiin. Rakennusten hätäpoistu-
minen perustuu kahden erillisen uloskäytävän periaatteeseen.
Kaavaratkaisussa ajoneuvoliittymät koulutontille pysyvät alkupe-
räisillä paikoillaan.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavan valmistelun yhteydessä on teetetty Kulosaaren yhteiskou-
lun rakennushistoriaselvitys, meluselvitys sekä voimajohdon mag-
neettikenttälaskelmat. Selvitykset ovat asemakaavan selostuksen
liitteenä.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä
kustannuksia Ståhlberginkujan kääntöpaikan rakentamisesta,
sekä kevyen liikenteen väylän linjauksen muuttamisesta Ståhlber-
ginkujan puistometsässä.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kulosaaren yhteiskoulun laajentaminen Ståhlberginkujan puisto-
metsän varteen muuttaa alueen luonnetta. Johtoaukean takapiha-
maisuus muuttuu laajennuksen myötä tiiviimmin osaksi Kulosaa-
ren kaupunkirakennetta.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaavaratkaisun vaikutukset maisemaan ovat melko pieniä ja luon-
teeltaan paikallisia. Itäväylän varren vehreyttä katoaa jonkin ver-
ran.

Vaikutukset liikenteeseen

Kaavaratkaisun vaikutukset liikenteeseen ovat melko pieniä. Kou-
lun käyttäjänmäärän kasvu lisää liikennettä paikallisesti.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Uudet rakennukset tuovat kaupunkikuvaan uuden elementin. Nä-
kymät muuttuvat paikallisesti. Lisärakentaminen sovitetaan raken-
nuspaikan maisemarakenteeseen sekä koulukeskuksen arkkiteh-
tuuriin. Laajennusosat noudattavat suorakulmaista koordinaatis-
toa olemassa olevan rakenteen tapaan.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tehokas rakentaminen metroaseman välittömässä läheisyydessä
vähentää autoriippuvuutta. Kaavamääräyksissä edellytetään puu-
rakentamista sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä, mikä on
askel kohti hiilineutraalin kaupungin tavoitetta.

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

- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on C2-aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleis-
kaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on pintakallioaluetta.
Maanalaisessa yleiskaavassa on tilavaraus alueen läpi linjatulle
raideliikennetunnelille. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen
yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 6740 (hyväksytty
10.5.1973), nro 4450 (hyväksytty 17.1.1959), nro 9462 (hyväk-
sytty 27.1.1989) ja nro 5590 (hyväksytty 5.12.1964).

Kaavojen mukaan koulutontti on merkitty opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (YO), koulutontin eteläpuolinen
alue on merkitty puistoalueeksi (P) ja koulutontin länsipuolella
oleva kenttä on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU).
Ståhlberginkuja on merkitty katualueeksi.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet kaava-alueella. Kulosaa-
ren yhteiskoulu hallinnoi vuokraamaansa tonttia.

Muut lähtökohdat

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

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin haltijan hakemuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Sähköverkko Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 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 uutiset -lehdessä
(itäinen painos)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 4.3. 22.3.2019 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtuman yhtey-
dessä Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoassa 15.3.2019 klo 15:00
19:00.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta:

Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui yleisesti koulukeskuksen
rakennushistoriaan, ja erityisesti laajennusosien sovittamiseen ra-
kennuspaikan maisemarakenteeseen sekä koulukeskuksen arkki-
tehtuuriin.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että:
- koulukeskuksesta on teetetty rakennushistoriaselvitys
- Jorma Järven 1950-luvulla suunnittelema alkuperäinen koulu-

rakennus suojellaan kaavamerkinnällä Sr-2
- laajennusosien sovittamista rakennuspaikalle on tutkittu yh-

dessä kaupunginmuseon kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lausuu, että alueen parkki-
paikan liikennejärjestelyissä huomioidaan erityisesti oppilaiden
turvallinen liikkuminen alueella.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (HSY) ei ollut
huomautettavaa.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmiste-
luaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat autopaikkoihin Ståhlberginkujan puisto-
metsässä, laajennusosien sijoittamiseen koulutontin eteläpuolen
kallio-/metsäalueelle, Kulosaaren puistojen nakertamiseen, Svin-
hufvudinkujan liikennejärjestelyihin, luonnon monimuotoisuuden
uhraamiseen, koulutilojen lisäämiseen Kulosaaressa, englannin-
kielisen opetuksen lisäämiseen, kaavahankkeen ja yleiskaavan
ristiriitoihin, liian massiiviseen uudisrakentamiseen, joka ei sovellu
rakennuspaikalle, alueen rakennushistoriallisiin ja kaupunkikuval-
lisiin arvoihin, viheralueiden merkitykseen, luonnon- ja maiseman
arvoihin, avokallioalueiden merkitykseen, kävely- ja pyöräily-ym-
päristön huomioimiseen, yhdenvertaiseen kohteluun, liikennetur-
vallisuuteen ja kaavahankkeen lainvastaisuuteen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaava-
ehdotuksessa ei ole esitetty pysäköintiä Ståhlberginkujan puisto-
metsään, koulutontin eteläpuolisia rakentamisaloja on rajattu val-
misteluaineistoon nähden sekä rajauksien että korkeuksien suh-
teen huomattavasti, rakennusalojen laajentaminen puistoalueelle
on minimoitu, Svinhufvudinkujan liikennejärjestelyjä on paran-
nettu, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi asemakaavaan
on sisällytetty ympäristön kannalta myönteisiin ratkaisuihin ohjaa-
via kaavamääräyksiä, tärkeiden kävely- ja pyöräilyreittien suju-
vuutta ja liikenneturvallisuutta on parannettu kaavakartan liikenne-
alueiden rajauksilla ja linjauksilla.
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Kirjallisia mielipiteitä saapui 14 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen järjes-
tettiin erillinen neuvottelu Helen Sähköverkon strategisen suunnit-
telun kanssa. Helen Sähköverkko jätti neuvottelun pohjalta kan-
nanoton kaavahankkeesta. Kannanotto kohdistui turvallisen ra-
kentamisen ja alueen käyttöön voimajohtoalueen välittömässä lä-
heisyydessä.

Kannanotossa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kaavaehdotuksessa esitetty alueiden käyttö ei aiheuta
haittaa voimajohdolle, eikä voimajohdosta aiheudu haittaa koulun
laajennusten rakentamiselle eikä käytölle.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.8. 3.9.2019

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.

Kaavaehdotus mahdollistaa rakentamista aluille, jossa nyt on avo-
kalliota, puustoa sekä aluetta halkova viheryhteys. Muistutuksissa
esitetyt huomautukset kohdistuivat pääosin sille, että uudisraken-
tamista tullaan sijoittamaan näille alueille. Tämän lisäksi muistu-
tuksissa todettiin luonnon monimuotoisuuden, kaupunkikuvan, ja
liikenneturvallisuuden heikentyvän asemakaavan toteuttamisen
myötä. Asemakaavan todettiin myös suosivan yksityisautoilua
joukkoliikenteen sijaan.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Helen Sähköverkon, Helenin ja HSY:n lau-
sunnot olivat kaavaehdotuksen mukaisia. Kaupunginmuseon lau-
sunto kohdistui suojelumääräyksiin ja koulukeskuksen rakennus-
osien massoitteluun. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto koh-
distui rakennussuojeluun, kulttuuriympäristöön ja meluasioihin.
Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön osalta ELY-keskuksella
ei ollut huomautettavaa. Meluselvityksen todettiin olevan syytä
päivittää vastaamaan kaavaehdotusta. Tämän lisäksi kaavamää-
räyksiin toivottiin täydennyksiä julkisivujen ääneneristyksen ja
piha-alueiden melutason osalta.
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)

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:

Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:
- Suojelumääräyksiä on täydennetty.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:
- Itäväylän puoleisten julkisivujen ääneneristysmääräystä on

laajennettu koskemaan kaikkea uudisrakentamista.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
- Kaavakartan numero on korjattu kaavakartan nimiöön
- Nimiössä asemakaavan muutosalueen sana erityisalue on

korjattu sanaksi urheilualue.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta

 kaavaselostusta on päivitetty meluasioiden osalta ELY-kes-
kuksen lausunnon johdosta

 kaavaselostusta on täydennetty suojelumääräysten osalta
kaupunginmuseon lausunnon johdosta.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
29.10.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12593
hyväksymistä.

Helsingissä 29.10.2019

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KULOSAAREN YHTEISKOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kulosaaren yhteiskoulun yhteyteen suunnitellaan laajennusosan
rakentamista. Laajennusosa sijoittuu osin nykyiselle koulutontille
ja osin koulurakennusten kaakkoispuolella olevalle puistoalueelle
osoitteessa Ståhlberginkuja 1.

Hankkeen lähtökohdista on mahdollista keskustella Uutta Itä-Hel-
sinkiä -tapahtuman yhteydessä Itäkeskuksen kulttuurikeskus
Stoassa (Turunlinnantie 1) 15.3.2019 klo 15.00 19.00.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Kulosaaren yhteiskoulun tonttia, tontin
eteläpuolella sijaitsevaa puistoaluetta, sekä osaa tontin länsipuolella si-
jaitsevasta urheilukentästä ja osia katualueista.

Tavoitteena on mahdollistaa Kulosaaren yhteiskoulun laajentaminen
kasvavan oppilasmäärän tarpeiden mukaisesti, sekä mahdollistaa yh-
teiskäyttöön sopivien tilojen rakentaminen Kulosaaren Yhteiskoulun ja
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Brandö gymnasiumin käyttöön. Kulosaaren Yhteiskoulun nykyisen kou-
lurakennuksen suojelua asemakaavalla, sekä laajennusosan toteutta-
mista puurakenteisena tutkitaan.

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 (ase-
mapiirros ja havainnekuvia) on esillä 4.3.-22.3.2019 seuraavissa pai-
koissa:
 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. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15  16) tai sähköpos-
tilla 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.

Osalliset

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

 Kulosaarelaiset ry
 Helsingin Yrittäjät

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

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
mailto:helsinki.kirjaamo@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 merkittä-
vien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kulosaaren yhteiskoulu hallinnoi
vuokraamaansa tonttia. Kaavoitus on tullut vireille tontin haltijan hake-
muksesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1959-1989) ja
niissä koulutontti on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi, koulutontin eteläpuolinen alue on merkitty puistoalu-
eeksi ja koulutontin länsipuolella oleva kenttä on merkitty urheilu- ja vir-
kistyspalvelualueeksi. Ståhlberginkuja on merkitty katualueeksi.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
osin kantakaupunkialueeksi C2 ja osin asuntovaltaiseksi alueeksi A3.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:

 Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnittelupe-
riaatteet, (KSV, 9.5.2017)

Koulutontilla sijaitsee 1955 valmistunut koulurakennus, jota on laajen-
nettu useaan otteeseen eri vuosikymmenillä. Tontin eteläpuolinen puis-
toalue on kallioinen ja puistoaluetta halkoo suurjännitelinja.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Henrik Ahola, arkkitehti, p. (09) 310 37202, henrik.ahola@hel.fi

Liikenne
Markus Ahtiainen, insinööri, p. (09) 310 37088,
markus.ahtiainen@hel.fi

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

Julkiset ulkotilat, maisema
Niina Strengell, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37072,
niina.strengell@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@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:henrik.ahola@hel.fi
mailto:markus.ahtiainen@hel.fi
mailto:pekka.leivo@hel.fi
mailto:niina.strengell@hel.fi
mailto:sakari.mentu@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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Kaavoituksen eteneminen

















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

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

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

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
(tullut voimaan 5.12.2018)
Kulosaaren yhteiskoulu

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Itäinen alueyksikkö
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1 TAUSTA

2 MELULASKENTA

2.1 Laskenta- ja maastomalli

2.2 Laskentasuureet ja -pisteet
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Seinän heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa melutasoa arvioitaessa. Jul-
kisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta heijastuksen osuus on poistettu. Siten
aivan seinän lähellä ohjearvoihin verrattava äänitaso on n. 3 dB pienempi kuin mitä melukartta näyttää.
Sen sijaan julkisivujen laskentapisteiden tuloksissa äänitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melu-
taso.

Melukartan laskenta tehtiin käyttäen 2 x 2 m suuruisia laskentaruutuja. Laskentapisteet sijaitsivat 2 m
korkeudella maanpinnasta. Lähimpien rakennusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten,
että laskentapisteitä sijoitettiin kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintään 10 m välein.

2.3 Liikenne

2.3.1 Tieliikenne

Laskennassa otettiin huomioon kohteen lähellä kulkevat tiet sekä kauempana sijaitsevat liikennemää-
riltään suuret tiet. Muita teitä ei otettu mukaan laskentaan. Niiden melulla ei ole merkittävää vaikutusta
kokonaismeluun hankkeen rakennusten ja pihojen kohdalla.

Laskennassa käytetyt keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen ennusteliikennemäärät vuodelle 2040
on esitetty taulukossa 1. Liikennemäärät saatiin Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosastolta
(Hannu Seppälä 11.12.2017 ja Kaisa Reunanen 15.12.2017)

Todettakoon, että melutasot eivät ole herkkiä liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 % kasvu liikenne-
määrissä aiheuttaa melutasoon 1,8 dB lisäyksen.

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt liikennetiedot.

Tien nimi KAVL2040 raskas-% päivän nopeus
%-osuus km/h

Itäväylä 53 327 4 90 % 70
Kulosaarentie 5 333 5 ” 40
Ståhlbergintie 4 100 2 ” 30

2.3.2 Metroliikenne

Laskennassa käytetyt metroliikenteen nykytilanteen tiedot on esitetty taulukossa 2. Liikennemäärät
vastaavat junien vuoroja. Tiedot on saatu Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (Juhana Hietaranta,
15.12.2017).

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt metroliikenteen liikennemäärät (junavuoro), junan pituus ja nopeus.

METROTYYPPI päivä yö pituus nopeus
(kpl) (kpl) (m) km/h

M100 268 38 90 80
M200 89 13 90 80
M300 286 40 90 80

Laskennassa käytettiin melupäästöinä metrojunatyypien M100 ja M200 päästötietoja. Uuden metroju-
natyypin M300 melupäästönä käytettiin M200 –junan päästöjä.

Kohteen alueen rataosuudella ei ole vaihteita.



171258-1-A 3(4)

3 LASKENTATULOKSET

Liitteissä on esitetty päiväaikaiset (klo 7–22, liite A1) ja yöaikaiset (klo 22–7, liite A2) A-keskiäänitasot
LAeq. Liitteissä esitetyt äänitasot ovat kokonaismelun äänitasoja sisältäen tie- ja metroliikenteen. Suun-
nitellut uudet rakennusosat on esitetty ruskealla värillä. Olemassa olevat rakennukset on esitetty har-
maalla värillä.

Pihalle on laskettu keskiäänitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja julkisivuille on laskettu kerroskoh-
taisesti suurimmat keskiäänitasot. Rakennusten seinillä olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoitta-
vat suurimman kyseisillä julkisivuilla esiintyvän keskiäänitason LAeq. Merkintä on samalla kerroskorkeu-
della, jolla kyseinen taso esiintyy.

4 TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja äänieristysvaatimukset

Sisämelun yleiset ohjearvot opetustiloille on 35 dB päivällä [1]. Asemakaavavaatimusta vastaava A-
äänitasoerotus LA määritetään julkisivuun kohdistuvan melun A-äänitason ja sisämelun A-äänitason
tavoitearvon erotuksena.

HUOM! Kaavavaatimus sekoitetaan usein epähuomiossa julkisivun eri osien äänieristysvaatimusten
kanssa. LA (tai kaavavaatimus) ei ole sama suure kuin ulkoseinien tai ikkunoiden äänieristys liikenne-
melua vastaan, vaan se on arvo, mitä on käytettävä julkisivun eri osien äänieristyksen mitoituksessa.
Julkisivun osien (esim. ulkoseinän tai ikkunan) äänieristysluku liikennemelua vastaan RA,tr (=Rw+Ctr) on
tarkistettava huonetilakohtaisesti ja se on suurempi kuin LA . Esim. ikkunoiden äänieristysvaatimus riip-
puu mm. ikkunoiden suhteellisesta pinta-alasta ja huonetilavuudesta.

Julkisivuille, joilla A-äänitasoerotus LA alittaa 25 dB ei tarvitse asettaa kaavavaatimusta eikä tarvitse
tehdä varsinaista julkisivujen osien äänieristyksen mitoitusta, sillä tavanomaisten ulkoseinä- ja ikkuna-
rakenteiden äänieristys liikennemelua vastaan on riittävä.

Esimerkiksi B-osan Itäväylän puoleiseen rakennuksen julkisivuun kohdistuu enintään 73 dB. Tämän
perusteella laskettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA on oltava vähintään 38 dB (73–
35 dB) kyseisellä julkisivulla opetus-, toimisto- tai taukotiloissa.

A-laajennusosan Itäväylänpuoleisiin julkisivuihin kohdistuu enintään 62-63 dB. Tämän perusteella las-
kettu kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus LA   on oltava vähintään 26-27 dB kyseisillä julkisi-
vuilla opetus-, toimisto- tai taukotiloissa.

Kaavavaatimusta vastaava A-äänitasoerotus vaihtelee riippuen julkisivun ja melulähteen etäisyydestä
ja suunnasta melulähteisiin nähden. Suositukset kaavavaatimusta vastaavaksi A-äänitasoerotukseksi
opetus-, toimisto- tai taukotiloissa on esitetty eri rakennusten julkisivuilla liitteessä B.

4.2 Piha-alueet ja kattoterassi

Melutason yleiset ohjearvot ulkona ovat 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä [1]. Oppilaitoksia palvelevilla alu-
eilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja.

Päiväajan ohjearvot (vihreät alueet) alittuvat suurimmalla osalla uuden Itäväylän puoleisella sisäpihan
alueella. Jos B-osien rakennusmassat toteutetaan yhtenäisenä, on piha paremmin suojattuna melulta.

C-osan katolle suunnitellulla kattoterassilla päiväajan ohjearvot ylittyvät. Jos kattoterassia halutaan
käyttää oleskelualueena, tulee se kattaa sekä lasittaa.
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Laskennassa on otettu huomioon Itäväylän olemassa olevat meluesteet.

Mira Pykälistö Liisa Kilpilehto
Medianomi AMK Akustikko, DI, tiimipäällikkö (melu)
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