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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Kulosaaren meluvallin graffiteja 
(b-asia)
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Ksv 5264_119

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa osien Kulosaaren meluvallien 
maalaamisesta graffitein. 

Nykytilanteessa Kulosaaressa on meluvalleja kolmessa kohdassa: Itä-
väylän eteläpuolella, Itäväylän pohjoispuolella ja osan matkaa Itäväylän 
kaistojen välissä. Toiselta puoleltaan meluvallit rajautuvat kerrostalo- ja 
huvilatyyppisiin asuinalueisiin, urheilu- ja koulurakennusten tontteihin 
sekä puistoihin ja suojaviheralueisiin.

Valtuustoaloitteessa viitataan aiemmin maalattuun meluvalliin, joka on 
Itäväylän kaistojen välinen valli. Kaupunkikuvallisesti graffitit sopivat 
parhaiten keskimmäiseen meluvalliin tai muiden meluvallien Itäväylän 
puolelle. Jos graffitit tulevat Itäväylän kaistojen keskellä olevaan valliin, 
maalaustilanteessa on huolehdittava liikenneturvallisuudesta. 

Meluvallin maalaamisella ei ole vaikutusta maankäyttöön tai kaavoituk-
seen. Itäväylälle näkyvien maalausten osalta on huomioitava, että ne 
eivät kiinnitä liikaa autoilijoiden huomiota ja aiheuta siten vaaratilantei-
ta.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet 
15.3.2017 seuraavan valtuustoaloitteen:

Kymmeniä nuoria maalasi 300 metriä pitkän Kulosaaren meluvallin 
graffitein vapaaehtoisvoimin v. 1991. Hanke toteutettiin yhdessä Nuori-
soasiainkeskuksen ja kaupungin kanssa yhden viikonlopun aikana. 
Stop töhryille -kampanjan myötä kokonaisuus kuitenkin maalattiin val-
koiseksi, samalla tuhottiin kulttuurisesti merkittävää Stadilaista graffiti-
historiaa.
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Nykyisellään maali on alkanut rapistua ja meluvalli olisi kunnostuksen 
tarpeessa. Ylimaalattu graffititaide kuultaa valkoisen maalikerroksen lä-
pi. 

Tänä päivänä graffiti- ja katutaiteesta on tullut salonkikelpoisempaa, 
Stadissa on laillisia paikkoja maalata ja kaupunki teettää myös tilaustöi-
tä kaupunkikuvan elävöittämiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki selvittäisi 
voisiko vanhoja meluvallin graffiteja restauroida ja entisöidä esiin maali-
kerroksen alta. Toinen varteenotettavampi vaihtoehto, sekä kunniano-
soitus ja kädenojennus kaupungilta olisi kuitenkin kutsua vanhoja teki-
jöitä maalaamaan meluvalli uudelleen yhdessä nuorten graffititaitelijoi-
den kanssa. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2017 mennessä.
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