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KANNISTON PÄIVÄKOTI
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos (2320)
Asemakaavan muutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelia 1494 sekä katu- ja
virkistysaluetta.

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kertoo:
 mitä kaavoitus koskee ja mihin sillä pyritään
 mitä vaikutuksia kaavalla on ja miten vaikutukset arvioidaan
 ketkä ovat osallisia
 miten ja milloin voi osallistua ja miten siitä tiedotetaan sekä suunnitellusta aikataulusta
 kuka valmistelee kaavaa ja mistä saa lisää tietoa
Mielipiteiden esittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaa paremmin niiden
huomioimisen suunnittelutyössä.
Keravan kaupunki

Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava

kaupunkisuunnittelu@kerava.fi

Kaupunkikehityspalvelut

Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7

Vaihde: (09) 294 91

Internet: www.kerava.fi

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on mahdollistaa moduuleista rakennetun väliaikaiseksi tarkoitetun Kanniston väistöpäiväkodin muuttaminen pysyvään käyttöön. Kaavahankkeen avulla kaupunki turvaa Keravan eteläisten osien varhaiskasvatuspaikkojen nykyisen määrän säilymisen sekä varautuu lasten määrän
kasvuun tulevaisuudessa. Kaavahankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa kaava-alueelle
asumista sekä mahdollisesti kaupallisia palveluita.
SUUNNITTELUTILANNE
Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Saviolla. Alueeseen kuuluu Kanniston päiväkodin ja koulun kortteli, Saviontaipaleen katualuetta sekä Kannistonpuisto.
Suunnittelualueen eteläreunassa sijaitsevat Kanniston tyhjillään oleva vanha päiväkoti sekä Kanniston vanha koulu, jossa tällä hetkellä toimii Svenskbacka skola, Trollebon päiväkoti sekä Niinipuun päiväkoti. Kanniston vanhassa päiväkodissa on ollut sisäilmaongelmia, jonka vuoksi Kannistonpuistoon on rakennettu päiväkodin väistötilat.
Kannistonpuistossa sijaitsee hiekkapintainen pelikenttä, koripallokenttä ja leikkikenttä. Kannistonpuiston ja päiväkodin/koulun korttelialueen rajalla on huoltoyhteys, jota käytetään myös jalankulkuun ja polkupyöräilyyn. Kannistonpuiston pohjoisreunassa kasvaa koivuja matalien läjitettyjen
kumpareiden päällä. Alueen länsireunassa kulkee jalankulun ja polkupyöräilyn väylä Saviontaival.

Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa 2016.
Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaan Keravan kaupungin omistuksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kanniston päiväkoti (2320)

Maakuntakaava
Uudenmaan 8.11.2006 vahvistetussa maakuntakaavassa ja Uudenmaan maakunta-valtuuston
30.10.2014 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta.

Ote maakuntakaava yhdistelmästä
(suunnittelualueen sijainti merkitty sinisellä
ympyrälällä) >

Yleiskaava
Voimassa olevassa Keravan yleiskaavassa 2035
suunnittelualueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta ja julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta.
Lähiympäristö on asuntoaluetta ja länsirajalla
viheryhteystarve. Suunnittelualue sijoittuu Finavian ympäristöluvan (2007) ennustetilanteen
2025 Lden 55-60 dB lentomelualueiden väliin.

Ote Keravan ylesikaavasta 2035
(suunnittelualueen rajaus merkitty punaisella) >

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa kolme eri asemakaavaa. Asemakaavat on vahvistettu 25.10.1973,
10.12.1969 ja 19.7.1967. Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta ja puistoaluetta, jolle saa rakentaa palloilukenttiä, leikkikenttiä, uima-altaita tms. urheilua ja virkistystä palvelevia rakenteita sekä niihin liittyviä tiloja. Saviontaival on kevyelle liikenteelle varattua katualuetta.
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Ote ajantasa-asemakaavasta, punaisella muutosalueen alustava rajaus.

Päätökset


Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma
24.6.2003: Suunnittelualueen lounaisnurkassa sijaitseva Kanniston koulu on inventoitu.
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 23.1.2006/32 § Keravan merkittävien rakennus- ja
kulttuurihistoriallisten kohteiden suojelemisen tavoitteesta asemakaavoituksen yhteydessä. Kanniston koulua ei päätöksen mukaan suojella.
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Keravan yleiskaava 2035
Keravan kaupungin rakennusjärjestys
Keravan kaupunkistrategia 2020
Maankäyttösuunnitelma 2050
Asuntopoliittinen ohjelma 2016-2020
Asuntostrategia 2025
Keravan Keskustan kehittämisen työryhmän raportti
HLJ-2015 liikennejärjestelmäpäätös
Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035

VAIKUTUKSET
Asemakaavamuutoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan sen vaikutuksia mm. ympäröiviin alueisiin, kaupunkikuvaan, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä kaupungin strategioihin. Vaikutukset
raportoidaan kaavaselostuksessa.
OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.







Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajat sekä haltijat
Yhdistykset ja seurat: Keravan Omakotiyhdistys ry, Keravan ympäristösuojeluyhdistys ry,
Keravan-seura ry, Keravan Yrittäjät ry, Keski-Uudenmaan Kauppakamariyksikkö, Keravan
Vam-maisneuvosto ja Savion Koti ja Koulu ry sekä Savion kyläyhdistys ry.
Kaupungin asiantuntijat ja luottamuselimet
Viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, KeskiUudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Muut yhteistyö- ja asiantuntijatahot: Gasum Oy, Elisa Oyj, Sonera Carrier Networks Oy, Finavia, Keravan Energia Oy ja Fortum Oyj.

Luettelo ei ole kattava ja sitä voidaan tarkistaa suunnittelun aikana.
OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavan nähtävilläoloista kuulutetaan Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä Keravan kaupungin kotisivuilla (www.kerava.fi) sekä lähetetään kirje suunnittelualueen maanomistajille tai haltijoille sekä suunnittelualueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajille ja -haltijoille.
Kaikissa asemakaavatyön vaiheissa on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipide.
Mielipiteet ja ehdotusvaiheen muistutukset toimitetaan Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluihin. Yhteystiedot ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) lopussa.
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SUUNNITTELUN ARVIOITU AIKATAULU
Aloitusvaihe syksy 2019
Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläolosta tiedotetaan, ja OAS asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kolmen viikon
ajaksi. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää nähtävilläolon
aikana.
Valmisteluvaihe talvi 2019
Asemakaavamuutoksen luonnosta laadittaessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet. Asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan, ja luonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten kuukauden
ajaksi. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee jättää nähtävilläolon aikana.
Ehdotusvaihe kevät 2020
Luonnoksesta saadut mielipiteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asemakaavamuutoksen
ehdotuksessa, jonka kaupunkikehitysjaosto hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Samaan aikaan ehdotuksesta pyydetään
viralliset lausunnot. Annetut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kaupunkikehitysjaostossa ja mikäli mahdollista, ne pyritään ottamaan huomioon laadittaessa lopullista ehdotusta.
Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu
kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.
Hyväksymisvaihe kesä 2020
Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, lehtikuulutuksella Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla internetissä
www.kerava.fi. Hyväksytty asemakaavaehdotus on nähtävillä Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluiden kotisivuilla.
Hyväksymisestä tiedotetaan kirjeellä vain niille, jotka ovat sitä erikseen ehdotuksen nähtävilläolon
aikana pyytäneet ja antaneet yhteystietonsa. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on
mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Päätöksen voimaantulo kesä 2020
Kaavan/Kaavamuutoksen hyväksymispäätös saa lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksymisestä, mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta.
Kaavamuutos tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla, kirjastossa ja internetissä (www.kerava.fi).
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VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisneuvottelua ei järjestetä, koska asemakaavamuutos ei koske valtakunnallisia tai tärkeitä seudullisia alueidenkäyttötavoitteita eikä muutoin ole maankäytön, luonnonarvojen, kulttuuriympäristön tai valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta merkittävä. Viranomaisyhteistyö järjestetään käyttämällä lausuntomenettelyä.
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELIJA JA YHTEYSTIEDOT
Valmistelija

Yhteystiedot

Tuomas Turpeinen
Kaavasuunnittelija
Puhelin: 040 318 2480
Sähköposti: tuomas.turpeinen@kerava.fi

Keravan kaupunki
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7
PL 123, 04250 KERAVA
Sähköposti: kaupunkisuunnittelu@kerava.fi
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KANNISTON PÄIVÄKOTI, ASEMAKAAVAMUUTOS (2320)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden
referaatit ja vastineet, nähtävillä 10.-23.10.2019.
LAUSUNNOT
1. Finavia Oyj
Mikäli väliaikainen päiväkoti vakinaistetaan, se edellyttää kaavoittajalta kohteeseen ja sen
käyttötarkoitukseen soveltuvien melusuojausmenetelmien ja ääneneristävyysvaatimusten
harkintaa.
Vastine:
Asemakaavassa on annettu määräys päiväkotirakennuksen sisätilojen sallitulle melutasolle.
Pysyvän rakennusluvan hakemisen yhteydessä rakennusvalvonta varmistaa että melutasot
ovat valtioneuvoston päätöksen mukaiset.
2. Telia Oyj
Telialla tietoliikennekaapeleita suunnitellulla asemakaavan muutosehdotuksen alueella.
Kaapeleiden siirto ja suojaus on huomioitava mahdollisten maanrakennustöiden yhteydessä,
siirto ja suojaustarpeista on oltava yhteydessä Teliaan hyvissä ajoin ennen mahdollisten
maanrakennustöiden alkua. Siirto ja suojauskustannukset kuuluvat lähtökohtaisesti tilaajan
maksettaviksi.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
3. Museovirasto
Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Ei ole myöskään
todennäköistä, että aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöksiä olisi säilyneenä kaavaalueella. Museovirastolla ei näin ollen ole kommentoitavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
4. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Kanniston koulun rakentamis- ja muutosvaiheet, nykyinen tilanne ja säilyneisyys tulee
selvittää teettämällä rakennushistoriaselvitys. Selvityksen pohjalta voidaan arvioida,
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edellyttääkö koulun arvojen säilyminen asemakaavallista suojelua tämän
asemakaavamuutoksen yhteydessä.
Maakuntamuseo katsoo, että väliaikaiseksi päiväkodiksi tarkoitetun väistöpäiväkodin
käyttämän alueen muuttaminen käyttötarkoitukseltaan puistosta päiväkotitoiminalle
soveltuu alueen ominaisluonteeseen. Maakuntamuseo ei myöskään ryhdy vastustamaan
sisäilmaongelmaisen Kanniston päiväkodin purkamista, vaikka se ajallisesti ja
arkkitehtuuriltaan liittyy viereiseen Kanniston kouluun.
Maakuntamuseo painottaa kuitenkin riittävän puistoalueen säilyttämistä, jotta koulun ja
päiväkodin yhteyteen ja kaupunkilaisten käyttöön tarkoitetut leikki-, urheilu- ja
virkistysmahdollisuudet säilyvät.
Mikäli purettavan päiväkodin tilalle halutaan osoittaa uudisrakentamista, tulee se sopeuttaa
mittakaavaltaan lähiympäristön rakennuskantaan yleiskaavan täydennysrakentamista
ohjaavan määräyksen mukaisesti.
Edellä mainituin lisäyksin ja huomautuksin maakuntamuseo pitää rakennetun
kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen näkökulmasta tarkasteltuna kaavamuutokselle
asetettuja tavoitteita mahdollisena.
Vastine:
Rakennushistoriallinen selvitys on tehty lausunnon mukaisesti. Selvityksen perusteella
Kanniston koululla on paikallisia historiallisia arvoja, ja rakennus on ollut varsinkin Kanniston
alueen asukkaille merkittävä rakennus. Rakennukselle ei ole kuitenkaan esitetty
kaavaluonnokseen suojelumerkintää, koska arvot paikallisia. Rakennuksessa on tarkoitus
tehdä kuntotutkimuksia kevään ja kesän 2020 aikana.
Kaavamuutoksen toteuttaminen ei vaikuta alueen leikki-, urheilu- ja
virkistysmahdollisuuksiin, jotka pysyvät ennallaan.
Asemakaavassa on annettu määräykset uudisrakentamisen sopeuttamisesta kaupunkikuvaan
ja ympäristöönsä.
5. Keravan kaupunkitekniikka
Ei huomautettavaa.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
6. Keravan Energia Oy
Suunnittelualueella sijaitsee kaapeleita, jakokaappeja sekä kaksi puistomuuntamoa. Mikäli
nykyisten muuntamoiden siirto on välttämätöntä, tulee niille löytää uusi sijoituspaikka
läheltä nykyistä sijaintia. Mahdollisten siirtojen kustannuksista vastaa työn tilaaja.
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Vastine:
Merkitään tiedoksi.
7. Keravan kasvatus- ja opetustoimi
Kaavamuutoksessa tulee huomioida, että rakennetun ympäristön lisäksi alueelle jää
riittävästi rakentamatonta, koivujen rajaamaa luontoympäristöä oppimiseen ja tutkimiseen
mahdollistaen lasten ulkoilun, retkeilyn ja laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatuksen
toteuttamisen piha-alueilla.
Kasvatuksen ja opetuksen toimiala katsoo, että Kanniston päiväkodin ympäristöön tulee
varata tila 4 ryhmän päiväkodin tarvittavalle piha-alueelle. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
katsoo, että väistötilaksi tarkoitettu päiväkotirakennus voi toimia tulevaisuudessa pysyvänä
Kanniston päiväkotina. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala katsoo, että nykyinen,
monipuolinen luontoalue tukee erittäin hyvin varhaiskasvatuksen toteuttamista liikunnan,
ulkoilun ja luonnon tutkimisen näkökulmista.
Päiväkodin pysyväksi rakennukseksi muuttamisen yhteydessä on tärkeää miettiä, että lasten
ja huoltajien turvallinen kävellen tapahtuva liikkuminen päiväkotiin mahdollistuu ja että
pysäköinnille on riittävät tilat huomioiden alueen kaikkien päiväkotien lapsimäärät. Lisäksi on
huomioitava lasten kuljettamista varten turvallinen saattoalue. Pysäköinti ja saattoliikenne
tulee suunnitella niin, etteivät ne aiheuta turvallisuusriskiä. Huoltoajo rakennukseen tulisi
suunnitella erikseen pysäköinnistä ja saattoliikenteestä.
Vastine:
Kaavamuutoksen toteuttaminen ei vaikuta alueen leikki-, urheilu- ja
virkistysmahdollisuuksiin, jotka pysyvät ennallaan. Uudisrakentaminen kohdistuu vain
vanhan purettavan ja käytöstä poistetun päiväkodin tontille.
Moduulipäiväkodin pihana pihaksi on osoitettu sen nykyinen piha-alue.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa on osoitettu uusi Taimikatu -niminen katu, jonka
kautta pääsee kulkemaan turvallisesti päiväkotitonteille, uudelle kerrostalotontille sekä
uudelle päiväkotien käyttöön rakennettavalle pysäköintialueelle. Taimikadun varteen on
myös mahdollista rakentaa kadunvarsipaikkoja esimerkiksi saattoliikennettä varten.
Huoltoliikenne rakennuksille hoidetaan vanhaa reittiä pitkin Taimikadun kautta Taimipolulle.
8. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Voimassa olevan yleis- ja asemakaavan mukaan kysymyksessä on lähivirkistysalue sekä
julkisten palvelujen ja hallinnon alue, jossa voi olla liikunnallista toimintaa palvelevia
rakenteita sekä niihin liittyviä tiloja. Yhdistyksen mielestä se pitää sellaisena säilyttääkin.
Kenttä on ollut kesät talvet alueen asukkaitten suosima kohtaamispaikka. Kentän käyttöä
voisi monipuolistaa esimerkiksi jäädyttämällä se talveksi. Kenttää ympäröivät kumpareet
tulee säilyttää koska ne ovat pidettyjä talvisia mäenlaskupaikkoja. Itäisen mäkikumpareen
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komeat petäjät on säilytettävä. Saviontaipaleen puolella on harvennusten jälkeen enää
niukasti puustoa. Niitä ei saa kaataa, pikemminkin pitää pyrkiä viherkasvuston lisäämiseen.
Suunnitelma-alue on altis kovalle lentomelulle eikä ole siten erityisen soveltuva
asuinrakentamiseen. Jos sellaista suunnitellaan, niin sen pitää olla määrältään vähäistä, niin
etteivät alkuperäiset kaavatavoitteet vaarannu ja mahdollisten asumusten kerrosluvun pitää
olla matala.
Vastine:
Urheilukenttä ja sitä ympäröivät kumpareet säilyvät alueella ennallaan.
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei myöskään edellytä puiden kaatamista
puistoalueelta.
Asemakaavassa on annettu määräykset uudisrakentamisen sopeuttamisesta kaupunkikuvaan
ja ympäristöönsä.
9. Savion kyläyhdistys ry
Väestön ennustetaan ikääntyvän tulevaisuudessa. Lisärakentaminen Savion (mukaan lukien
Kannisto) alueelle on siis yleisesti ottaen suositeltavaa, jotta päiväkodeilla riittää käyttäjiä ja
liikenneyhteydet, kaupat ja muutkin palvelut säilyvät.
Vastine:
Keravan kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on kestävän yhdyskuntarakenteen
kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja etsimällä
täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
Asemakaavamuutoksen luonnoksessa Kannistonkadun ja Kantokadun risteykseen on
osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue.

MIELIPITEET
1. Annele Matikainen
Jos alueelle tulee kerrostaloasumista, tulisi sen olla omistusmuotoista, jotta alueen
rauhallisuus säilyy.
Mahdollisen kerrostalon sijainti tulisi olla Kannistonkadun lähellä, jotta viereisen
omakotitaloalueen rauhallisuus säilyy.
Omakotitaloalueen vieressä olevat kummut on hyvä säilyttää esimerkiksi päiväkotilasten
leikkejä ajatellen.
Muurainkujalta ei saa tulla läpikulkuliikennettä autoilla päiväkodille. Tämä varmistuu sillä,
että päiväkodilla on kunnollinen parkkipaikka lähellä päiväkotia, toisin kuin tällä hetkellä.
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Vastine:
Asemakaavassa ei voida määrätä tai ottaa kantaa uuden asuinkerrostalokorttelialueen
asuntojen omistusmuotoon. Omistusmuoto määräytyy myöhemmin tonttia myydessä tai
vuokratessa. Kaupungin asuntopoliittisessa pyritään mm. segregaation estämiseen.
Uusi asuinkerrostalojen korttelialue sijoittuu Kannistonkadun ja Kantokadun risteykseen,
purettavan päiväkotirakennuksen paikalle.
Omakotitaloalueen eteläpuolella sijaitsevat kummut säilyvät.
Muurainkujan kautta ei ohjata päiväkodin autoliikennettä. Asemakaavaluonnoksessa on
osoitettu uusi Taimikatu -niminen katu Kantokadulta päiväkodin käyttöön. Kadun päähän
rakennetaan uusi pysäköintipaikka päiväkotien ja koulun käyttöön. Taimikadun varteen on
myös mahdollista rakentaa kadunvarsipaikkoja.
2. Leena Sarin
Muurainkujan eteläpuolella oleva kentän maaperä on savea ja melko haasteellinen
rakennettavaksi. Toivomme, ettei tuolle alueelle rakennettaisi ainakaan kerrostaloja.
Toivomme, että omakotitaloalueemme säilyisi edelleen rauhallisena ja saisimme pitää
läheisen puistoalueen koskemattomana.
Vastine:
Muurainkujan eteläpuolella sijaitsevalle puistoalueelle ei rakenneta kerrostaloja.
Puistoalueen maankäyttö pysyy entisellään. Puiston eteläpuoli pysyy nykyisessä käytössään
päiväkodin ja sen piha-alueen sekä urheilukentän käytössä.
3. Tero Lehtinen
Esitän yleisen toivomuksen koskien tonttini halki kulkevaa viemärilinjaa ja pyydän, että se
vedettäisiin pois tontiltani. Nykyinen viemärilinja alentaa merkittävästi tontin jäljellä olevaa
rakennuspotentiaalia.
Pyydän varautumaan parkkipaikkojen tarpeeseen Kantokadulla, joka luultavasti pahenee,
kun alueelle rakennetaan lisää.
Koska Kantokadun alhainen nopeusrajoitus jää usein noudattamatta, pyydän harkitsemaan
liikenteen hidasteita kohtiin, joissa se ei aiheuta kenellekään alueella asuvalle haittaa.
Toivon, että Kantokadun varsi Jehovan todistajien rakennuksesta kohti Kantokadun loppua
jätetään nykyisen kaltaiseen rakentamattomaan tilaan tai siihen tehdään istutuksia.
Nykyinen asfaltoitu tie Kantokadulta kohti päiväkotia on hyvässä paikassa ja tie on mielestäni
tarpeellinen.
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En toivo, että Jehovan todistajien rakennuksen eteläpuolelle rakennettaisiin edes kevyen
liikenteen väylää. Tarpeellinen väylä mielestäni löytyy vanhan päiväkodin vierestä kohti
Kanniston koulua.
Vastine:
Mielipiteen esittäjän tontti ja Kantokatu sijaitsevat kyseessä olevan asemakaava-alueen
ulkopuolella. Kanniston päiväkodin asemakaavamuutoksella ei voida vaikuttaa viemärilinjan
siirtoon tai Kantokadun tarkempaan suunnitteluun. Toiveet viemärilinjan siirrosta sekä
Kantokadun muutoksista on toimitettu Keravan kaupunkitekniikan toimialalle.
Kannistonkadun ja Kantokadun risteykseen, purettavan päiväkodin tilalle on osoitettu uusi
asuinkerrostalojen korttelialue. Keravan kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on kestävän
yhdyskuntarakenteen kehittäminen tiivistämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja
etsimällä täydennysrakentamispaikkoja olemassa olevasta kaupunkirakenteesta.
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen ei lisää merkittävästi pysäköintiä Kantokadulla.
Kaavamuutoksessa on osoitettu uusi autojen pysäköintipaikka päiväkotien ja koulun
käyttöön, jonka lisäksi Kantokadulta päiväkodille rakennettavan uuden Taimikadun varteen
voidaan toteuttaa autopaikkoja esim. saattoliikennettä varten. Uuden
asuinkerrostalokorttelialueen asuinrakennusten tarvitsemat autopaikat tulee toteuttaa
niiden omalle tontille.
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Pyydetty

Saatu

Keravan Omakotiyhdistys
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry

23.10.2019

Kerava-seura
Keravan Yrittäjät ry
Keravan Vammaisneuvosto
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo

30.10.2019

Savion kyläyhdistys ry

21.10.2019

Savion Koti ja Koulu ry
Uudenmaan Ely-keskus
Museovirasto

14.10.2019

Finavia Oyj

23.10.2019

Elisa Oyj
Telia Finland Oyj

14.10.2019

Keravan Energia Oy

23.10.2019

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Keravan kaupunkitekniikka

15.10.2019

Kasvatus- ja opetustoimi

21.10.2019

Matikainen Anneli

13.10.2019

Sarin Leena

21.10.2019

Lehtinen Tero

23.10.2019
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AK-96

1666

Korttelin numero.

TAIMIPOLKU

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusten tulee olla massoittelultaan ja julkisivujen sommitteluiltaan sellaisia, että
ne muodostavat kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja ilmeikkään sekä ympäristöönsä
sopivan kokonaisuuden. Mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää sauman sijoituksen
tai julkisivun pintarakenteen avulla.
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja yhteensä enintään 15%
asemakaavassa osoitetusta kerrosalasta. Porrashuoneiden kaikkien kerrosten
sisäänkäyntitasojen 15 neliömetrin ylittävää osaa ei lasketa rakennusoikeuteen.

V

e=1.0

Asuinrakennukset tulee suunnitella siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,
7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A) ja että yöaikainen keskiäänitaso (LAeq,
22-7) sisätiloissa on enintään 30 dB(A) ja että yöaikainen hetkellinen
enimmäisäänitaso (LAmax, 22-7) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Asuinrakennusten
koko ulkovaipan A-äänitasoerotus liikenteen melua vastaan tulee olla vähintään 35
dB.

uk

Asuinrakennusten parvekkeet on suojattava liikenteen melulta siten, että päiväaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 7-22) parvekkeella on enintään 55 dB(A) ja että yöaikainen
keskiäänitaso (LAeq, 22-7) parvekkeella on enintään 50 dB(A).

pp/ht

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Leikki- ja oleskelualueet tulee suojata liikenteen melulta esimerkiksi rakennusten
massoittelua, autokatoksia tai ympäristöönsä sopivia aitoja tai muita rakenteita
käyttäen.

Urheilukenttä.

Katu.

Rakentamattomalle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on
istutettava puita ja pensaita.

1ap/150m2

Asemakaavan muutos koskee 6. Savion kaupunginosan korttelia 1494 sekä
virkistysalueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 6. Savion kaupunginosan korttelit 1494, 1665 ja
1666 sekä virkistys- liikenne- ja katualueita.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo ja tontille ajo on
sallittu.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YL-13

KERAVA, 6. KAUPUNGINOSA SAVIO
KANNISTON PÄIVÄKOTI, ASEMAKAAVAMUUTOS

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi
autopaikka.

Keravalla 6. päivänä toukokuuta 2020.
Pia Sjöroos,
kaupunkisuunnittelujohtaja

Tuomas Turpeinen,
kaavasuunnittelija YKS 573

Kartta täyttää asememakaavan pohjakartalle säädetyt vaatimukset.
Tiina Hartman,
kaupungingeodeetti

Asemakaava siihen liittyvine selostuksineen on kaupunginhallituksen päätöksen (x.x.20xx
/ xxx §) mukainen.
Jarno Moisala,
vt. kaupunginsihteeri

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.
Julkiset lähipalvelurakennukset tulee suunnitella siten, että päiväaikainen keskiäänitaso
(LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A).
Rakentamattomalle tontin osalle, jota ei käytetä oleskeluun tai liikenteeseen, on
istutettava puita ja pensaita.

VL
LP

Lähivirkistysalue.

Yleinen pysäköintialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

6
SAV

Kaupunginhallitus

x

Kaupunkikehitysjaosto

x

Nähtävilläolo MRL 65§, MRA 27§ (ehdotus)

x

Kaupunkikehitysjaosto

x

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (luonnos)

x

Kaupunkikehitysjaosto

14.5.2020

Osallisten kuuleminen MRL 62§, MRA 30§ (OAS)

10.-23.10.2019

Kaupunginhallitus

1.10.2019

Kaupunkikehitysjaosto

19.9.2019
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2320
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1

JOHDANTO

TEHTÄVÄN RAJAUS
Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluiden
toimeksiannosta suoritetussa rakennushistoriaselvityksessä (RHS) tarkastellaan entisen Kanniston
koulun rakennusta, jossa tällä hetkellä toimivat
Svenskbacka skola sekä Trollebon ja Niinipuun päiväkodit. Rakennuksen vanhin osa on valmistunut
vuonna 1974. Rakennusta on laajennettu vuonna
1984.
Rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena on tarkastella Kanniston kouluna tunnetun rakennuksen
rakentamisen, suunnittelun, käytön ja muutosten
historiaa, säilyneisyyttä ja ominaispiirteitä. Rakennushistoriaselvityksen avulla voidaan arvioida rakennukseen mahdollisesti toteutettavien muutostöiden vaikutuksia ja mahdollista suojelutarvetta.
Selvityksen kohteena on rakennus nykytilassaan,
sellaisena kuin se on selvitystä tehtäessä.

TUTKIMUSAINEISTO
Tutkimusaineisto koostuu arkistomateriaalista, kirjallisista lähteistä, haastatteluista ja joulukuussa
2019 tehdyn kenttätutkimuksen tuottamasta aineistosta.
Lappeenrannassa 30.1.2020
Julia Virkkala
arkkitehti SAFA
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
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RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT

KIINTEISTÖTIEDOT

RAKENNETYYPIT JA TALOTEKNIIKKA

RAKENNUSVAIHEET

Kiinteistötunnus
Kaupunginosa
Käyttötarkoitus

Rakennustapa
Perustukset

1974		
Kanniston koulun vanhin osa
Suunnittelija Vesa Ekholm / Myyntiyhdistys Puu		talo Oy
Kerrosala
862 m2
Tilavuus
2930 m3

245-6-1494-2
6 Savio
Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevat rakennuk			set
Tontin omistaja
Keravan kaupunki
Tontin koko
11191 m2
RAKENNUSTIEDOT
Rakennus

Entinen Kanniston koulu, nykyään rakennuksessa toimivat Svenskbacka skola, Trollebon ja Niinipuun päiväko			dit
Omistaja		
Keravan kaupunki
Katuosoite
Kannistonkatu 5, 04260 Ke			rava
Kerrosala
2352 m2
Tilavuus
9550 m3

Puinen tilaelementti
Teräsbetonianturat ja -kannattajat, kantava betonilaat			ta
Alapohjarakenteet
Puu
Ulkoseinärakenteet
Puinen tilaelementti
Julkisivupinta		
Laudoitus
Kattomuoto
Tasakatto, liikuntasalin kohdalla pulpettikatto
Vesikate		Bitumihuopa
Lämmöntuotto
Kaukolämpö
Lämmönjako
Patteri, vesikiertoinen
Ilmanvaihto		
Koneellinen
Viemäri/vesijohto
Kyllä/kyllä
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1985		
Täydennysosa
Suunnittelija Heikki Halsti / Oy Kaupunkisuunnit		telu Ab
Kerrosala
1490 m2
Tilavuus
6620 m3

5

KOHDE

1

Keravalla Savion kaupunginosassa sijaitsevan Kanniston koulun vanhin osa on valmistunut vuonna 1974.
Rakennuksen laajennusosa on valmistunut vuonna
1985. Vuonna 2011 rakennukseen tehtiin peruskorjaus, jonka yhteydessä sisätilojen tilajärjestystä muutettiin päiväkodin käyttöön soveltuvammiksi.
Vanhemman osan arkkitehtisuunnittelusta vastasi
arkkitehti Vesa Ekholm Myyntiyhdistys Puutalosta.
Laajennusosan on suunnitellut insinööri Heikki Halsti
(Oy Kaupunkisuunnittelu Ab). Tasamaalle perustettu,
yksikerroksinen koulurakennus sijoittuu samalle tontille Kanniston päiväkodin kanssa.
Ulkoisesti hyvin alkuperäisessä asussaan säilyneen
koulurakennuksen rakentaminen liittyy Keravan
voimakkaaseen kasvun aikaan 1960-1970-luvuilla.
Kanniston koulu on inventoitu vuoden 2003 rakennuskulttuurin inventoinnin yhteydessä (Keravan rakennuskulttuurin inventointi ja kulttuuriympäristön
hoitosuunnitelma 24.6.2003. Keravan kaupunki, arkkitehtitoimisto Lehto Pelkonen Valkama Oy).

2

1 Ilmakuva vuodelta 2019. Kanniston koulun rakennus 2
merkitty punaisella soikiolla. Ilmakuvassa näkyvät myös
koulun kentälle rakennetut Kanniston päiväkodin väistötilat (Keravan kaupungin karttapalvelu).

Kohteen sijainti opaskartalla. Kanniston koulu sijaitsee
Kannistonkadun varrella (Keravan kaupungin karttapalvelu).

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
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Kanniston koulu toimi rakennuksessa vuosina 19742009. Vuonna 2009 Kanniston koulun oppilaat siirrettiin alueen muihin kouluihin. Kanniston koulun tilat
olivat lakkautuspäätöksen jälkeen noin vuoden verran tyhjillään. Vuonna 2011 Kanniston koulun tiloihin
muutti Svenskbacka skola. Rakennuksen vanhempi,
vuonna 1974 valmistunut osa toimii Niinipuun ja
Trollebon päiväkotien käytössä.

6

3

TAUSTA

3

ALKUVAIHEET
Kerava erotettiin Tuusulasta 1924 omaksi kauppalakseen. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun aikana Keravan väestö lähes kaksinkertaistui maaltamuuton ja
Keravan hyvien liikenneyhteyksien myötä.1 Kaupunkioikeudet Kerava sai 1970.
Voimakkaan väestönkasvun aikana Keravalle syntyi
uusia lähiöitä. Lisärakentamista sovitettiin olemassa
olevaan rakennettuun ympäristöön ja osittain täysin
rakentamattomillekin alueille. Kanniston koulun lähiympäristössä, Kannistonkadun eteläpuolella sijaitsevan Tuomikadun pientaloalueen rakennukset ovat
valmistuneet pääasiassa 1930-1940-luvun aikana,
mutta koulun alue oli vielä vuoden 1964 ilmakuvassa
pääasiassa rakentamatonta peltoaluetta.
Keravan väkiluvun kasvaessa myös oppilasmäärä kasvoi, mikä puolestaan johti useiden uusien koulujen
syntyyn. Lapila, Kannisto, Viro (Kaleva) ja Kilta saivat
oman koulun. Myös Keravan Uusi Yhteiskoulu (nykyinen Nikkarin koulu) perustettiin tänä aikana.
Kanniston alueen lähin koulu oli ennen Kanniston
koulua vuonna 1930 rakennettu Savion koulu. Savion
koululla ei kuitenkaan tuolloin ollut kapasiteettia
oppilasmäärän kasvattamiseen,2 joten uuden, Kannistoon sijoittuvan korttelikoulun rakentamista alettiin suunnitella. Kanniston koulua kaavailtiin Savion
koulun sivupisteeksi, joka toimisi alueen alkuopetusluokkien (luokat 1-2) sijoituspaikkana. Vanhempien
oppilaiden katsottiin voivan kulkea kouluun pidemmältäkin.

3
Keravan kaupunki
Vainio, 2005.

1
2
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Vuoden 1964 ilmakuvassa Kanniston koulun tontti on
vielä rakentamatonta joutomaata. Lähiympäristö on pientalovaltaista aluetta. Nykyisiä katulinjauksia, Kannistonkatua ja Keravantietä ei ole vielä rakennettu. Myös Saviontie
on huomattavasti nykyistä kapeampi. Kanniston koulun
likimääräinen sijainti merkitty valkoisella massalla.

7

4

4 Vuoden 1978 ilmakuvassa Kanniston koulu vanhempi osa

on rakentunut. Niinikankaan vanhan omakotitaloalueen ja
Saviontien varressa olleen asutuksen välimaastoon rakennettiin kerros- ja rivitaloja. Aluetta alettiin kutsua Kannistoksi.

Keravantien rakentuminen Kanniston alueen pohjoisrajalle muutti alueen taajamarakennetta. Kanniston alue muodostui 1970-luvun aikana kutakuinkin nykyisenlaiseksi.
Sittemmin Saviontien puoleinen Jäspilän alue on täyden-
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tynyt uusien tielinjauksien lähellä. Alueella sijaitsee vanha kumitehdas (nykyinen Klondyke-talo, ei ilmakuvassa)
ja tehtaan työväen asuinrakennuksia, jotka ovat peräisin
1900-luvun alkupuolelta ja edustavat lähialueen vanhinta
rakennuskantaa.

8

5

6

KAAVOITUS
Savion alueen ensimmäinen asemakaava on sisäasiainministerion 31.5.1955 vahvistama Keravan
kauppalan korttelien 1501-1604 Savion asemakaava
sekä korttelin TK159 asemakaavan muutos, joka on
hyväksytty Keravan kauppalanvaltuuston päätöksellä 10.11.1954. Kanniston koulun alue on merkitty
ensimmäisessä asemakaavassa puistoalueeksi. Puistoaluetta ympäröivät länsipuolen korttelialueet on

merkitty tehdaskortteleiksi (TK), Saviontien silloisen
linjauksen varteen on merkitty rakennuskorttelit
asuin- ja liikerakennuksille. Tuolloin jo toteutunut
Tuomirinteen asuinalue on merkitty kaavaan.

5 Ote Savion vuoden 1955 asemakaavasta. Kannistonka-

10.12.1969 vahvistetussa ja 10.1.1970 voimaantulleessa asemakaavassa nro 536 Kanniston koulun ja
päiväkodin tontin alue on puistoaluetta (P4). Puis-

6
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dun nykyinen linjaus Kanniston koulun kohdalla on merkitty punaisella viivalla. Kanniston koulun tontin likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä.
Ote vuoden 1969 asemakaavasta. Kanniston koulun
tontin sijainti merkitty sinisellä.

9

to on nimetty Kannistonpuistoksi ja alamääräyksen
mukaan puistoalueelle  saa rakentaa palloilukenttiä,
leikkikenttiä, uima-altaita tms. urheilua ja virkistystä
palvelevia rakenteita sekä niihin liittyviä tiloja. Ohjeelliset rajat on hahmoteltu pääasiassa Kanniston
koulun ja päiväkodin rakennusaloille. Kantokadun
varteen, nykyisen päiväkodin pysäköintialueelle, on
jo tuolloin piirretty pysäköintialue.

7

Kannistonkadun linjaus on vuoden 1969 asemakaavassa nykytilannetta vastaava. Asemakaavalla suunniteltiin Kannistonpuiston pohjoisosaan toteutunut
pientaloalue.
Kanniston koulun alueella on voimassa asemakaava
nro 757, joka on vahvistettu 25.10.1973 ja hyväksytty
17.11.1973. Voimassa olevassa asemakaavassa Kanniston koulun ja päiväkodin alueet on merkitty opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOS1). Alamääräyksen mukaan
tontille rakennettavaan rakennukseen saa sijoittaa
korkeintaan yhden asunnon. Tontille tulee varata
autopaikkoja 1 autopaikka / 2 toimihenkilöä. Kerrosluvuksi on merkitty II (kaksi) ja rakennusoikeudeksi
e=0.5.
Kanniston koulun alue on voimassaolevassa yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta
(PY). Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Kanniston koulun alueelle ei kohdistu
yleis- ja maakuntakaavassa rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia erityismerkintöjä tai -määräyksiä.
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta nro 757. Kanniston koulun ja päiväkodin tontti merkitty sinisellä.
Asemakaavaotteet: keravan kaupungin karttapalvelu,
https://kerava.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a925d97830ad4d9fb013d9fe94c291dd
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RAKENTAMINEN
KOULUARKKITEHTUURI 1970-LUVULLA

PERUSKOULUN AIKA
Kaikille pakollinen, kuusivuotinen kansakoulujärjestelmä oli luotu 1921 oppivelvollisuuslailla. Kansakoulu aloitettiin seitsemänvuotiaana ja neljännen
luokan jälkeen oli ratkaistava pyrkiäkö oppikouluun,
vai jatkaako kansalaiskouluun. Kaikilla halukkailla ei
ollut mahdollisuutta jatkaa ylioppilastutkintoon tähtäävään oppikouluun. Kansalaiskoulu puolestaan
valmisti oppilaita ammatilliseen koulutukseen. Teoreettisemmassa oppikoulussa oppiaineisiin kuuluivat
mm. vieraat kielet, kun kansakoululaisten oppiaineisiin sisällytettiin käytännön taitoja sisältäviä aineita,
kuten käsitöiden ja kotitalouden opetusta.
Kansakoulujärjestelmän katsottiin edesauttavan yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Peruskoulujärjestelmän tarkoituksena oli taata kaikille lähtökohdista
riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet koulunkäyntiin. Laki koulujärjestelmän perusteista tuli voimaan 1.8.1970. Lain myötä peruskouluun siirtyminen
aloitettiin Lapin läänistä 1971 ja päätettiin pääkaupunkiseudulle 1977.3
Peruskoulussa yhdistettiin kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu yhdeksi oppivelvollisuuskouluksi. Oppikoulut sulautettiin uuteen järjestelmään, lukiot jäivät oppikoulujärjestelmästä jäljelle. Perusoppimäärä
kattoi luokat 1.-9, peruskoulu jakautui kuusivuotiseen
ala-asteeseen ja kolmivuotiseen yläasteeseen. Oppivelvollisuus säädettiin koskemaan kaikkia 7-16-vuotiaita. Peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus oli
edelleen jakautunut lukioon ja ammattikouluun.

Lukioiden linjajako, eli jako kieli-, matematiikka-, ja
reaalilinjoihin lakkautettiin 1975 ja lukioissa siirryttiin
kurssimuotoiseen opiskeluun.4 Koulun työviikko oli
muuttunut kuusipäiväisestä viisipäiväiseksi 1971.
Perusopetus oli kaikille maksutonta, oppikirjojen ja
välineiden lisäksi koululaisten tuli saada ilmainen
kouluateria. Oppilaille annettiin myös oikeus ilmaiseen kouluterveydenhuoltoon, muuhun oppilashuoltoon ja koulumatkoihin. Peruskouluasetuksessa oli
pykäliä opetusryhmien koosta ja oppiaineista sekä
valtion myöntämistä avustuksista ja kuoletuslainoista  
koulujen rakentamiseen ja välineiden hankkimiseen.
Koulujen suunnittelusta ja uusista opetusmenetelmistä ei ollut määräyksiä, vain toteamus, että koulujen piirustukset tulee hyväksyttää kouluhallituksella.5
Keravan kaupungin koululaitos siirtyi peruskoulujärjestelmään 1976. Tuolloin kaupungin kansakoulut ja
yksityiset keskikoulut muuttuivat peruskoulun ala- ja
yläasteiksi. Lukiot jatkoivat toimintaansa koululaitokseen kuuluvana osana. Yhteensä keravalaisissa peruskouluissa oli oppilaita 1868 vuonna 1975.6
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Suomessa oli vuonna 1971, peruskouluasetusta seuraavana vuonna perustettu tutkimusryhmä, joka
Suomen juhlarahasto Sitran tuella selvitti koulusuunnittelun kehittämistä. Tavoitteena oli suunnitella
1970-luvun uudet koulut palvelemaan uusia opetusmenetelmiä ja hyödyntää suunnittelussa sekä kasvatustieteilijöiden, että arkkitehtien näkemyksiä.7
Koulurakennuksille asetetut tärkeimmät vaatimukset:
1.
2.
3.
4.

Koulurakennuksessa pystytään toteuttamaan
erilaisia opetusmenetelmiä.
Opetustiloja voidaan käyttää joustavasti.
Tilojen tulee olla kohtuullisin kustannuksin
muunneltavissa.
Erilaisten opetusvälineiden käyttäminen on
mahdollista.8

Koulutiloille määritellyt vaatimukset edellyttivät monistettavia, avoimia rakenteita, mikä puolestaan johti
teollisesti valmistettujen rakennusosien ja moduulimitoitusten käyttöön. Kouluista tehtiin matalia ja
syvärunkoisia. Kantavana rakenteena oli tyypillisesti
pilari-palkkijärjestelmä, joka mahdollisti kevyiden väliseinien käytön.
Standertskjöld.
Kettunen & Simola, 2012.
5
Standertskjöld.
6
markallamerkkareita.fi/kerava, viitattu 24.1.2020.
7, 8
Lappo, 1974.
3
4
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Valtioneuvosto antoi peruskoulurakennuksia koskevia normaalihintapäätöksiä, joissa määriteltiin valtionavustuksen saamisen edellytykset.9 Opetustilojen
koko jaotettin ryhmätyypin mukaan ja ainekohtaisiin
opetustiloihin lisättiin musiikin ja kuvaamataidon
tilat. Myös hallintotiloja kasvatettiin. Valtion tuen
piiriin eivät kuuluneet suurryhmän opetustila tai auditorio, mikä johti siihen, että kaikkiin kouluihin ei sisällytetty tällaista tilaa.
Aiempi, perinteinen koulutyyppi pitkine käytävineen,
samankokokoisine luokkahuoneineen ja erillisessä
siivessä sijaitsevine juhla- ja voimistelusaleineen ei
vastannut uusien opetusmenetelmien vaatimuksiin
joustavista opetustiloista. Vanhoja koulurakennuksia
muokattiin ja laajennettiin, myös tilantarve kasvoi.
Tilojen kokoja porrastettiin koulun suuruuden tai perusopetusryhmien
Ajan rakennustavalle on ominaista kirkkaiden huomiovärien käyttö koulujen yksityiskohdissa julkisivuissa ja sisätiloissa. Suosituimmat värit olivat sininen,
keltainen ja punainen. Värien käyttäminen 1970-luvun koulusuunnittelussa liittynee Arkkitehti-lehdessäkin (7/1971, koulurakentamisen erikoisnumero)
viitattuun tutkimukseen, jonka mukaan korkeatasoinen ja värikäs ympäristö parantaa viihtyisyyttä.

1970-luvun koulurakentamiselle oli tyypillistä lasiseinien käyttäminen, jolla saatiin aikaan sujlettujen
ja avoimien tilojen vaihtelua. Palje-, liuku- ja taiteovia käytettiin tilanjakajina. Pohjaratkaisuja esiteltiin Arkkitehti-lehden numerossa 7/1971. Tyypillisiä
ratkaisuja olivat leveän keskuskäytävän molemmin
puolin jaetut luokkahuoneet, kaksikerroksisen keskusaulan ympärille ryhmittyvät opetustilat, ja Keravan
yhteiskoulussakin käytetty suorakaiteen muotoinen
keskustila, jossa sijaitsee koulun toimintakeskus, eli
kirjasto-mediateekki. Sisäpinnat saattoivat olla Kanniston koulun tapaan maalaamattomia tiiliseiniä,
maalattuja tai maalaamattomia betonipintoja.

Koulu-uudistus toi uusia vaatimuksia rakennuksien
käytölle, mutta monesti päädyttiin laajentamaan tai
muokkaamaan vanhaa, olemassa olevaa koulurakennusta. Vanhoja kansakouluja saatettiin käyttää
ala-asteen tiloina ja samalle tontille rakentaa yläasteelle tai lukiolle uudisrakennus. Tästä johtuu, että
1970-luvulla ei rakennettu niin paljoa uusia kouluja
kuin 1950-1960-luvuilla, vaikka väestö kasvoi monilla
paikkakunnilla huomattavasti. 1970-luvun rakentamiselle olikin tyypillistä erilaisten, eri aikakausilta peräisin olevien rakennustyyppien sopuisa rinnakkaiselo.
10

Useimmat 1970-luvun uudet peruskoulut rakennettiin 1960-1970-luvuilla valmistuneisiin asuinlähiöihin,
joihin muutti nuoria lapsiperheitä, joka on ollut myös
Kanniston koulun osalta rakennuspaikan perusteena.
1970-luvulla elementtitekniikan kehityttyä vakiintui
moduulimitoitusten käyttäminen rakennussuunnittelussa. Tuolloin moduulimitoitusta käytettiin suuressa määrin peruskoulujen suunnittelussa. Moduulien
etuna oli muokattavuus ja monikäyttöisyys, jotka olivat ajan rakennussuunnittelussa kantavia ajatuksia.

9

Valtioneuvoston päätös, 1974, Suomen AsK 233/74,88.
Standertskjöld.

10
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RAKENNUSHISTORIA

8 Juoksukilpailu käynnissä Kanniston koulun edustalla Kuvan lähde: Muistaja-museotietokanta. Kuvaaja: Väinö Johannes Kerminen.
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
KANNISTON KOULU I RAKENNUSHISTORIASELVITYS I 30.1.2020

13

RAKENNUSHANKE 1974

9

Kanniston kaupunginosaan oli 1960-1970-luvulla
muuttanut runsaasti nuoria lapsiperheitä. Lähin koulu sijaitsi tuolloin Saviolla, eikä siellä ollut mahdollisuuksia oppilasmäärän kasvattamiseen. Ratkaisuksi
päätettiin rakentaa täydentävä korttelikoulu, joka toimisi Savion koulun sivupisteenä.
Koulun tontiksi valikoitui sijainniltaan keskeinen paikka Saviontaipaleen kevytväylän ja uuden Kannistonkadun risteyksestä. Alue oli pääasiassa umpeen kasvanutta entistä tiilitehtaan savenottoaluetta, josta
saatiin sopivasti täyttämällä kelvollinen koulutontti.
Tontti valikoitui luontevasti, eikä sijoittelupaikasta
tehty kummempia vaihtoehtotarkasteluita.10 Kannistonpuisto oli kaupunginosassa keskeisellä paikalla ja
maasto alueella oli tasaista.

9 Kanniston koulu 16.5.1975. Kuvan lähde: Muistaja-museotietokanta. Kuvaaja: Väinö Johannes Kerminen.
Kanniston koulun suunnittelussa otettiin myös opettajakunnan mielipiteitä huomioon, muistelee Kanniston koulun eläkkeelle siirtynyt johtaja Kalevi Vainio. Vainio oli
mukana Kanniston koulun sijoituspaikkaa miettineessä
työryhmässä ja seurasi Kanniston koulun rakennustöitä
läheltä.
Koulun ensimmäinen osa oli erittäin hyvin rakennettu. Keravan keskustaan päin osoittava rakennuksen pääty on
perustettu kalliolle, muualla rakennuksen alla on arviolta
20-metrinen savikerros. Kanniston koulun rakentamisen
laadusta kertoo Vainion mukaan sekin, että samaan ai-

kaan rakennettu Viron, nykyisen Kalevan korttelikoulu, on
jo purettu.
Kanniston koulu rakennettiin ennen peruskoulujärjestelmän käyttöönottoa Keravalla. Koulunkäynti mukaili
kuitenkin alusta asti peruskoulun opetuslinjauksia, eikä
virallinen muutos vuonna 1976 aiheuttanut suuria muutoksia. Peruskoulujärjestelmään siirtyminen helpotti yhteistyötä koulujen välillä. Kanniston koulun osalta tämä
näkyi muun muassa siinä, että koulun oppilaat saivat
käyttää entisen Keravan yhteiskoulun liikuntatiloja.
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Keravan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan
14.11.1973, 287 § käsitellyt Kanniston korttelikoulun
luonnospiirustukset ja alustavan kustannusarvion.
Tuolloin kaupunginvaltuusto on päättänyt yksimielisesti hyväksyä "Kanniston ns. korttelikouluksi Myyntiyhdistys Puutalon tarjoaman siirtokelpoisen koulurakennuksen, jonka tarjoushinta on 1 020 markkaa
/ nettoneliömetri sekä hyväksyä koulurajennuksen
luonnospiirustukset ja alustavan 1 250 000 markan
määräisen kustannusarvion."
Rakennuslupa Kanniston korttelikoululle myönnettiin
17.1.1974 (§13). Koulunkäynti Kanniston korttelikoulussa päästiin aloittamaan 2.9.1974. Koulu aloitti
Kanniston kansakouluna ja opettajakuntaa oli koulun
alkaessa viisi.11 Alun perin koulu oli ajateltu alueen
11

Kalevi Vainion haastattelu, 29.1.2020.
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alkuopetusluokkien (luokka-asteet 1-2) sijoituspaikaksi. Tästä ajatuksesta jouduttiin kuitenkin heti alkuvaiheessa joustamaan ottamalla mukaan myös
kolmasluokkalaisia. Koulussa aloitti kaksi ensiluokkalaisten, kaksi toisluokkalaisten ja yksi kolmasluokkalaisten luokka. Kanniston koulun alkaessa elettiin vielä kansakouluaikaa ja Savion koulun johtajaopettaja
toimi myös Kanniston koulun johtajana.11

10

Kanniston koulun valmistuminen nopean väestönkasvun keskelle johti siihen, että koulun oppilasmäärä kasvoi suunniteltua nopeammin. Koulun oli
suunniteltu palvelevan pääasiassa lähialueen lapsia.
Keravalla ei tuolloin vielä ollut Killan koulua ja Keskuskouluun oli Kanniston suunnalta hankala matka.
Painetta Kanniston koulun oppilasalueen laajentamiseksi aiheutui varsinkin Sompion suunnalta. Näin
Kanniston koulun oppilasalue laajeni Kulloontien
pohjoispuolelle, ainakin Aleksis Kiven tielle asti.
Korttelikouluajatus jäi lähinnä papereihin kirjatuksi
ideaksi ennen kuin se ehti kunnolla toteutua.
Seuraavina vuosina Kanniston koulu laajeni luokka-aste kerrallaan ja syksyllä 1977 koulu käsitti jo
kaikki peruskoulun ala-asteen luokat. Tästä johtuen
toiminta Savion koulun sivukouluna ei ollut enää
järkevää, ja Kanniston koulu erotettiin omaksi hallinnolliseksi kouluyksikökseen. Viralliseksi nimeksi tuli
Kanniston ala-aste ja se aloitti itsenäisen toimintansa
oman koulunjohtajan johdolla 1.8.1977.
Kanniston koulussa oli tässä vaiheessa kahdeksan
luokkaa, mutta vain seitsemän luokkahuonetta. Välitöntä apua saatiin kävelytien toiselta puolelta, Kanniston liikekiinteistöstä, johon saatiin yksi normaalikokoinen ja yksi lähinnä kielenopetukseen soveltuva,
pienempi luokkatila. 12

Koska Kanniston koulu oli alkujaan suunniteltu vain
alkuopetusta varten, ei käytössä ollut kaikkia ala-asteen opetukseen tarvittavia tiloja. Käsityön opetus
saatiin järjestettyä normaaliluokassa, mutta teknisen
työn opetusta varten jouduttiin turvautumaan naapurikoulujen tiloihin, yleensä Savion koulun, mutta
myös Sompion koulun yläasteen teknisen työn tiloja hyödynnettiin. Myös liikuntatuntien ja joulu- sekä
kevätjuhlien osalta turvauduttiin naapurikoulujen saleihin. Joinain vuosina myös Kanniston koulun pitkä
keskikäytävä toimitti juhlasalin virkaa.
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Oppitunti Kanniston koululla 16.5.1975. Kuvan lähde: Muistaja-museotietokanta. Kuvaaja: Väinö Johannes
Kerminen.

12

Vainio, Kotikaupunkini Kerava 16.
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VALMIS RAKENNUS
Kanniston koulun loppukatselmuspöytäkirjaan on kirjattu katselmuksen toimituspäiväksi 18.7.1974, tällöin katselmuksessa on havaittu joitakin keskeneräisyyksiä ja puutteita, joten jälkitarkastus suoritettiin
22.8.1974. Tällöin rakennus hyväksyttiin otettavaksi
käyttöön ehdolla, että katoksien betoniset peruspilarit korjataan siten, ettei niistä aiheudu katoksessa
liikkujille vaaraa.
Kanniston koulun rakennus tehtiin paikalla valmiista
tilaelementeistä pystyttämällä. Elementtijärjestelmän yksi etu oli, että tarvittaessa moduulit pystyttiin
siirtämään helposti toiseen toiseen paikkaan purkamalla ne elementeiksi. Pohjatyöt oli ennen elementtien paikalle tuomista tehty paaluttamalla. Elementit
kasattiin alapohjarakenteena käytetyn ontelolaatan
päälle, joka puolestaan oli perustettu paalutuksessa
käytettyjen teräsbetonisten tukipaalujen varaan.

11
11

Kanniston koulun kenttä kuvattuna 1970-luvulla.
Kanniston koulun rakennus kuvan keskellä, vasemmassa
laidassa. Koulun oikealla puolella näkyy Kanniston lämpökeskus. Taustalla on Kääpäkadun kerrostaloja. Kuvan lähde: Muistaja-museotietokanta. Kuvaaja: Väinö Johannes
Kerminen.
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Valmistuneessa rakennuksessa oli seitsemän luokkahuonetta, opettajainhuone oheistiloineen, jakelukeittiö, jonka kautta keskuskeittiössä valmistetut
kouluateriat jaettiin luokkiin, sekä tarpeelliset wc- ja
varastotilat. Rakennuksen keskellä kulki huonetilat
yhdistävä käytävä, joka jatkui koko rakennusmassan
poikki.
Kanniston koulun rakennus rakennettiin tuolloin juuri
muodostuneeseen Kanniston kaupunginosaan, joka
oli muodostunut pääasiassa 1960-1970-lukujen aikana. Kanniston koulun viereen rakennettiin vuonna
1979 samaa rakennustyyliä edustava Kanniston päiväkoti.
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SUUNNITTELIJA
Rakennusarkkitehti Vesa Ekholm (s. 28.10.1942,
Ruokolahti) aloitti oman koulunkäyntinsä Lahden
Yhteiskoulussa. Yhteiskoulusta Ekholm jatkoi Lahden
Teknilliseen opistoon, josta hän valmistui rakennusarkkitehdiksi 1968. Kanniston koulun Ekholm suunnitteli Myyntiyhdistys Puutalon leivissä. Työura alkoi
valmistumisen jälkeen juurikin Myyntiyhdistys Puutalossa. Vuonna 1975 Ekholm perusti yhdessä Antero
Syrjäsen kanssa oman arkkitehtuuritoimiston, joka
on edelleen toiminnassa.

12

13

Vesa Ekholm on pitkän uransa aikana suunnitellut
lukuisia kohteita, joista voidaan mainita Helsingin
Messukeskuksen kokoussiiven, lukuisat urheilurakennukset, mukaan lukien Kuortaneen Urheiluopiston urheilu- ja jäähalli sekä Vuokatti-halli. Ekholm on
suunnitellut runsaasti kohteita myös Venäjälle. Keravalla Vesa Ekholmin suunnittelemia kohteita ovat
Kanniston koulun vanhemman osan lisäksi Keravan
jäähalli ja Autotalo Laakkosen Keravalla sijaitsevat
toimitilat.
Myyntiyhdistys Puutalolla työskennellessään Ekholm
suunnitteli useita Kanniston koulua vastaavia kohteita. Kanniston koulun rakentamisen aikaan Suomeen
suunniteltiin paljon vastaavia, tilaelementeistä rakennettuja kouluja. Suunnittelijalle toimitettiin tilaajan puolesta perustilaohjelma, jonka ympärille suunnitelma rakennettiin.

14
12 Rakennusarkkitehti Vesa Ekholm. Kuva: Vesa Ekholm. 13
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Kuortaneen urheiluopisto. Rakennussuunnittelusta
vastasi Vesa Ekholm. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Vesa Ekholm & Antero Syrjänen.

14 Autotalo Laakkonen, Kerava. Rakennussuunnittelus-

ta vastasi Vesa Ekholm. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Vesa
Ekholm & Antero Syrjänen.

17

Rakennuksen ulkoasu

15

Kanniston koulun vanhin osa on yksikerroksinen,
suorakaiteen muotoinen tasakattoinen massa. Rakennukseen oli sisäänkäynnit päädyistä sekä keskeltä. Rakennuksen keskelle sijoitettiin leveä sadekatos,
joka tuettiin pilarein. Ulkoarkkitehtuuria hallitsee systemaattinen elemettijärjestelmä. Ikkunat on sommiteltu nauhamaisesti rakennuksen molemmin puolin.
Ikkunat on rakennuksen käytön aikana uusittu, mutta
niiden värimaailma ja rytmitys on säilynyt ennallaan.
Rakennuksen julkisivumateriaalina on maalattu
puulaudoitus. Ikkunarivin kohdalla on käytetty pystylaudoitusta, muutoin rakennuksen julkisivut ovat
punaiseksi maalattua vaakalaudoitusta, jota elementtisaumojen kohdalla koristaa ruskea rimoitus.
Alun perin rakennuksessa on käytetty myös ruskeaksi
maalattuja osia, jotka osaltaan korostivat punaista
väriä, mutta maalaus on sittemmin korjattu punaiseksi ruskein korostusosin. Ikkunat ja katon julkisivuosa ovat ruskeaksi maalattua puuta.
Sisäänkäyntien yhteyteen sijoitettiin katokset, joista
pihan puoleinen, pitkä katos toimi välituntien aikaisena sateensuojana. Rakennukseen oli kolme sisäänkäyntiä: molemmista päädyistä, sekä keskellä sijaitsevan katoksen yhteydessä pääsisäänkäynti.

16
17
15

Kanniston koulun julkisivuväritykset, piirustukset
päivätty 1.12.1973. Piirustuksiin on merkitty jälkeenpäin
myös julkisivuvärityksen muutospäivä 13.6.1979.

16 Käytetyt julkisivuvärit. Ote piirustuksista 1.12.1973.
17 Ote piirustuksista 1.12.1973.
18 Koulun nykyinen julkisivuväritys ja katos.
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19
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Päätyjulkisivut ja leikkaus. Päätyjulkisivuissa käytettiin vaakalaudoitusta. Rakennuksen päädyistä oli sisäänkäynti keskikäytävään. Julkisivuissa käytettiin 19 mm
ulkolautaa. Porrastetun katoksen katemateriaalina oli profiilipelti. Katemateriaalina oli huopakate. Piirustukset on
päivätty 1.12.1973.

20 Itä- ja länsijulkisivut. Nauhamainen ikkunarivistö ja

elementtisaumojen rivitys tekevät ilmeestä hyvin säännöllisen. Ote piirustuksista 1.12.1973.

20
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Tilajäsentely
Ulkotilat
Asemapiirroksessa koulun katoksen puoleinen piha-alueen osa on merkitty asfatoitavaksi. Muu piha-alue on sorakenttää. Polkupyörille on varattu tilaa  
tontin koilliskulmaan, autopaikat on osoitettu  Kantokadun kulmaukseen. Autopaikkoja on merkitty viisi,
mikä vastasi alkuvaiheen opettajien määrää.  Jätevarasto on sijoitettu tontin pohjoispäädyn sisäänkäynnin viereen.
Keinut ja muut pihakalusteet on asemapiirroksessa
merkitty osoitettavaksi tarkemman pihasuunnitelman mukaan. Koulua koskeva tarkempi pihasuunnitelma on päivätty Keravan kaupungin rakennusvirastossa 5.2.1974 ja siihen on merkitty keinut sorakentän
päätyyn, sekä viherkaista lastentalon (päiväkodin) ja
koulun piha-alueen väliin. Myös parkkipaikkoja on
tässä vaiheessa jo lisätty.

22

21 Kanniston koulun rakennuslupapiirustuksen liitteenä
ollut asemapiirros, joka on päivätty 5.10.1973. Asemapiirrokseen on lisätty lipputanko 28.4.1975.

22

Ote väritetystä, tarkemmasta pihasuunnitelmasta.
Pihasuunnitelmaan on hahmoteltu lastentalon paikkaa.
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Sisätilat
Koulu suunniteltiin alkujaan Savion koulun   sivupisteeksi, "Kanniston korttelikouluksi", johon oli suunniteltu sijoitettavaksi 1.-2. luokkalaisia. Tilaohjelma
käsitti seitsemän luokkahuonetta, joista viisi oli 58
neliömetrin kokoisia. Yksi luokkahuone sisälsi 19 m2
jakotilan ja yhteyden voimailuvälinevarastoon. Voimailuvälinevarastosta oli kulku myös pienempään,
39 m2 opetustilaan. Oppilaiden wc-tilat sijoitettiin
koulun keskellä sijaitsevan sisäänkäynnin viereen, tytöille ja pojille omansa.

23

Opettajien työtilat ja opettajainhuone sijaitsivat oppilasvessojen vieressä. Tekniset tilat oli sijoitettu
pohjoispäädyn sisäänkäynnin yhteyteen. Teknisiin tiloihin oli kulku eteläpuolen tuulikaapista. Jakelukeittiö varastotiloineen sijaitsi välituntipihan puolella,
teknisiä tiloja vastapäätä.

23

Ote Kanniston koulun alkuperäisestä pohjapiirroksesta. Rakennuksen pinta-alaksi on merkitty 862 m2.
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Rakennusmateriaalit ja -tekniikka
Kanniston koulun vanhin osa on tehty valmiista, puurakenteisista tilaelementeistä, jotka on valmistettu
tehtaassa ja tuotu paikalle koottavaksi. Elementit
valmistettiin Rauma-Repolan tehtaalla. Kooltaan seinäelementit olivat 3000 x 3000 mm ja niiden rakenne
ulkoa sisälle oli seuraava:
19 mm ulkolauta
Ilmarako
Karhulevy 150-1
125 mm mineraalivilla
13 mm kipsoniittilevy

24

Kanniston koulun maapohja oli osin savimaata, jota tiivistettiin täyttämällä ja paaluttamalla. Rakennesuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy. Rakennus perustettiin teräsbetonisten normaalipaalujen
varaan. Sadekatoksen pilareiden anturat perustettiin
kuivakuorikerroksen varaan, routarajan alapuolelle.13
Yläpohjaan tehtiin 200 mm mineraalivillaeristys ja 150
mm karhulevy. Katteena käytettiin huopakatetta. Yläpohjassa oli poikittaistuuletus.  Sisätilojen pintamateriaalina oli lattioissa ja seinissä pintakäsitelty kipsoniittilevy. Katossa käytettiin akustointilevyä. Ilmanvaihto
toteutettiin koneellisena. Korvausilma luokka- ja muihin tiloihin johdettiin ikkunan yläkarmiin tehdyistä,
halkaisijaltaan 8 mm rei'istä.  Reiät tehtiin 50 mm välein. Lisäksi käytettiin seinäventtiileitä.14
Kanniston koulun vanhaan osaan rakennettiin IV-konehuone katolle 1983, ennen laajennusosan rakentamista.
13
14

RAK-piirustukset, Maa ja Vesi Oy, 2.1.1974.
LVI-piirustukset, Rauman putkirakentajat 21.2.1974

25

26

27
24

Ote LVI-piirustuksista, jotka on tehty Puutaloyhdistyksen 22.1.1974 päivätyn työpiirustuksen päälle. Piirustuksissa on näkyvissä myös elementtien numerointi.
LVI-piirustukset on päivätty 21.2.1974.

25 Ote Rauma-Repolan detaljipiirustuksista, alanurkka-

26

Ote Rauma-Repolan detaljipiirustuksista, ulkoseinäelementti. 11.1.1974.

27 Leikkaus, ote pääpiirustuksista. 1.12.1973

liitosdetalji. 9.1.1974.
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MUUTOKSET

28

1985: KOULU KASVAA
Kanniston koulun oppilasmäärät kasvoivat tasaisesti
koulun valmistumisesta seuraavat vuodet. Parhaimmillaan koulussa oli 230 oppilasta.14  Koulun oppilaiden
vanhemmat perustivat Kanniston Koti ja Koulu-nimisen yhdistyksen vauhdittamaan koulun lisätilahankkeen toteutumista. Yhdistys oli Keravan ensimmäisiä,
ellei ensimmäinen vanhenpainyhdistys.
Paljolti yhdistyksen aktiivisuuden ansiosta 1980-luvulla alettiin suunnitella Kanniston koulun laajennusta,
joka otettiin käyttöön 1985. Näin Kanniston koulu sai
kahden tavallisen luokkahuoneen lisäksi kauan kaivatut erikoisluokkatilat. Laajennus sisälsi tilat tekniseen
ja tekstiilityön opetukseen, musiikin ja kuvaamataidon
opetustilat, kirjaston ja liikuntasalin, joka taipui myös
juhlasaliksi näyttämöineen. Laajennuksen itäsiipeen
tuli  pukeutumis- ja peseytymistilat liikuntasalin lähelle, uudet tilat opettajille, erillinen kansliahuone sekä
talonmiehen asunto.
Ulkoista muutosta suurempi muutos koulun oppilaiden ja henkilökunnan arkeen oli uusien tilojen mukanaan tuoma toiminnallisuuden paraneminen. Kiertely eri koulujen tiloissa ja sopivien aikojen löytäminen
tilojen käyttöön voitiin lopettaa.15 Samalla pystyttiin
kaikki Kanniston koulun toiminta keskittämään koulun omiin tiloihin ja myös liikekiinteistöön sijoitetuista luokkahuoneista voitiin luopua.

28 Kanniston koulu viistoilmakuvassa 2016. Vuoden 1974 rakennusosa merkitty punaisella, 1985
täydennysosa merkitty sinisellä. Kuvan lähde: Keravan kaupungin karttapalvelu.

15

Vainio, Kotikaupunkini Kerava 16.
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Kanniston koulun osalta yksi erityispiirre on, että ajan
hengen vastaisesti ei edelleenkään rakennettu erillistä ruokailutilaa, vaan luokkaruokailu jatkui uusituissakin tiloissa. Ulkoisesti Kanniston koulun rakennuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 1985
valmistuneen laajennuksen jälkeen.
Ulkoasu
Rakennuslupa laajennukselle myönnettiin 8.12.1983
ja loppukatselmus pidettiin 13.6.1985. Uudisrakennus sijoitettiin Kanniston koulun vanhan osan itäpuolelle. Uuden ja vanhemman osan rakennusmassat
muodostivat näin suojaisen piha-alueen. Piha-alueen
pintamateriaaleina käytettiin kivituhkaa ja sisäänkäyntien yhteydessä kivetystä. Kanniston koulun vanhemman osan pitkä katos muodosti nyt kulun uudelle sisäänkäynnille.

Uusi rakennus oli olemassaolevan tapaan yksikerroksinen ja tasakattoinen. Liikuntasalin kohdalla kattomuotona käytettiin pulpettikattoa ja se kohosi muuta
rakennusmassaa korkeammalle.
Rakennuksen julkisivumateriaalina käytettiin vanhemman osan tapaan puuta. Julkisivuissa käytettiin
myös pieniä, leikittelevämpiä yksityiskohtia, kuten
puusäleikköä ja liikuntasalin seinässä ruuturimoitusta. Väritys sovitettiin Kanniston koulun vanhempaan
osaan. Väreinä käytettiin tummaa ruskeaa ja tummaa
punaista. Kattomateriaalina käytettiin maalattua teräsprofiilipeltiä liikuntasalin kohdalla. Muualla käytettiin peltiä ja bitumikatetta.
Täydennysosa yhdistyi Kanniston koulun vanhempaan osaan eteläpäädyn luokkahuoneen paikalle sijoitetulla käytävällä.

29 Asemapiirros, 15.11.1983. Heikki Halsti, Oy Kaupunkisuunnittelu Ab.

29
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30

30 Kanniston koulun laajennusosan julkisivupiirustukset
ja leikkaukset. Ikkunoiden rytmitys mukailee vanhempaa
rakennusosaa. Piirustukset on päivätty 15.11.1983.
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Tilaratkaisut
Laajennuksen rakentamisen yhteydessä myös Kanniston koulun vanhempaan osaan tehtiin tilamuutoksia. Laajennusosa yhdistettiin vanhempaan osaan
eteläpäädyn luokkahuoneen kohdalle rakennetulla
käytävällä. Käytävätilan eteläpuolelle jääneeseen
luokkatilaan rakennettiin teknisen työn tiloihin kuuluvat maalaushuone ja kuumakäsittelytila. Teknisen
työn tila sijoitettiin uudisosaan. Teknisen työn tilaan
tehtiin lastausovi lähelle vanhemman osan eteläpäädyn sisäänkäyntiä.
Vanhemman osan opettajainhuone ja muut opettajien työtilat siirrettiin uudisosan päätyyn, lähelle liikuntasalia. Niiden tilalle rakennettiin terveydenhoitajalle tilat odotushuoneineen. Jakelukeittiöön oli tehty
pieniä tilamuutoksia jo aiemmin. Muutoin vanhemman osan tilajako säilyi entisellään.
Vanhaa välituntikatosta jatkettiin laajennusosan sisäänkäynnille. Sisäänkäynnin yhteyteen sijoitettiin
wc-tilat. Huonetilaohjelma mukaili vanhaa rakennusta rakennuksen keskellä kulkevine käytävineen ja
käytävän molemmin puolin sijoittuvine luokkatiloineen.  Teknisen työn tilan viereen sijoitettiin musiikki-kuvaamataidon luokka ja sen viereen puolestaan
tekstiilityön luokka. Näitä vastapäätä sijaitsi kaksi
normaaliluokkaa ja opettajainhuone.
Laajennusosan pääsisäänkäynti sijaitsi opettajainhuoneen vieressä sijaitsevan aulatilan yhteydessä.
Aulatilaan sijoitettiin naulakko ja wc-tilat.   Aulatilan
yhteydessä oli kirjasto. Kirjaston vasemmalla puolella
sijaitsi pienempi opetustila ja oikealla puolella liikuntasalin voimailuvälinevarasto. Liikuntasali näyttämöi-

neen hallitsi laajennusosan länsipäätyä. Liikuntasalin
yhteyteen sijoitettiin kapeamman käytävän varteen
puku- ja pesuhuonetilat oppilaille, tekniset tilat ja
varastotilaa. Talonmiehen asunto sijoitettiin liikuntasalin viereen.
Rakennusmateriaalit ja -tekniikka
Laajennusosa perustettiin teräsbetonisten tukipaalujen varaan. Alapohjarakenteena käytettiin ontelolaattaa. Laajennusosa toteutettiin vanhemman
rakennuksen tapaan puurakenteisena, joskin tilaohjelma oli aiempaa, tiukkaa tilaelementtien sanelemaa moduulimitoitusta vapaampi. Rakennustyöt
tehtiin KVR-urakkana, jossa urakoinnista vastasi Rakennustuote Oy.
Liikuntasalin kattorakenteena käytettiin liimapuupilareita ja -palkkeja. Pintamateriaalina käytettiin
akustoitua levyä. Ilmanvaihto oli koneellinen, tulo- ja
poistokoneena toimi Ilmateollisuus Oy:n valmistama
Ilmatar lämmöntalteenottokoje ITLS.16

MUUTOKSET 1985-2019
Kanniston koulun sisätiloissa on toteutettu
useita merkittäviä muutostöitä. Suurin muutos on saneeraus päiväkodin käyttöön 2011.
Tuolloin Kanniston koulun vanhimpaan osaan
tehtiin perussaneeraus, jossa uusittiin sisätilojen pintamateriaalit, kiinteät kalusteet ja ovet.
2005
Kanniston koulun kirjasto muutettiin ATK-luokaksi ja monistustilaksi.
2011-2012
Kanniston koulun vanhempaan osaan tehtiin
saneeraus päiväkodin käyttöön. Sisäänkäyntien yhteydessä olevia portaita uusittiin ja
pohjoispäädyn sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin luiska.Uudemman osan ATK-luokka
muutettiin ruokalaksi.
Kanniston koulun kaikkiin tiloihin toteutettiin
LVI-saneeraus.  Katolle lisättiin IV-laitteita.

31 Kanniston koulun laajennusosan pohjapiirustus. Kanniston koulun vanhempi osa merkitty sinisellä rajauksella.
Muutokset Kanniston koulun vanhemmassa osassa merkitty punaisella.
16

LVI-piirustukset Visaplan Oy, 28.11.1983.
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NYKYTILA

Kanniston koulu lakkautettiin vuonna 2009 ja sen
oppilaat sijoitettiin Savion ja Killan kouluihin. Koulun
lopetuspäätös liittyi Keravan kouluverkon supistamiseen. Kanniston koulu oli tyhjillään elokuuhun 2011,
jolloin Kanniston koulun laajennusosan tiloissa aloitti
Svenskbacka skola. Vuonna 2012 Kanniston koulun
vanhemmassa osassa aloitettiin päiväkotitoiminta.

ULKOASU
Kanniston koulu ja päiväkoti muodostavat Kanniston
kaupunginosassa merkittävän julkisten rakennusten
korttelin. Kanniston koulu muodostaa yhtenäisen
rakennuskokonaisuuden, eikä sen rakentuminen eri
aikakausina ole selkeästi huomattavissa rakennuksen
ulkoasusta.
Julkisivujen päävärinä on punainen tummanruskein
korostusosin. Väritys mukailee alkuperäistä. Kanniston koulun vanhemman osan ovet ovat olleet alun
perin vihreät ja julkisivuissa on ollut aikakaudelle
tyypillisesti suurempia ruskeita korostusosia. Julkisivuihin tehdyt muutokset ovat olleet melko vähäisiä
ja ne ovat mukailleet rakentamisajankohdan tyyliä.
Sisäänkäyntien yhteydessä olevia portaita on uusittu
ja ne ovat silmiinpistävimpiä muutoksia rakennuksen
ulkoasussa.
Pihajärjestelyitä on muutettu useaan kertaan rakennuksen olemassaolon aikana. Tällä hetkellä rakennuksen piha on modernin päivähoidon ja ala-asteen
vaatimuksien mukainen uusine pihakalusteineen.
Päiväkodin käytössä oleva piha-alue on aidattu.
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32 Entinen Kanniston koulu kuvattuna joulukuussa 2019.
Koulu on alkuperäistä vastaavassa käytössä. Svenskbacka
skola on ruotsia opetuskielenään käyttävä peruskoulun
alakoulu (luokat 1-6). Vanhempi osa on päiväkotikäytössä.
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33

34
33

Välituntikatos sijaitsee alkuperäisellä paikallaan.
Alkuperäinen katos jatkui hieman pidemmälle, mutta sitä
on purettu pohjoispäästä ja jatkettu laajennusosan sisäänkäynnille asti. Kanniston koulun vanhan osan pääsisäänkäynti on alkuperäisellä paikallaan. Vanhaan osaan on
tehty uusi sisäänkäynti lähelle laajennusosan sisäänkäyntiä.

34 Kanniston koulun vanhan osan pääsisäänkäynti. Katos kannattajineen on alkuperäinen. Sisäänkäynnin yhteydessä olleet portaat on uusittu.

35

35

Kanniston koulun vanhan osan itäjulkisivu. Muutamia ikkunoita on uusittu, ikkunamalli on alkuperäisen muFCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
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39

38

40

38-40 Kanniston koulun vanhan osan pohjoissisään-

käynnin katoksen yhteyteen tehty rimoitus ja luiska ovat
merkittävin muutos Kanniston koulun vanhan osan julkisivuissa.
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41

42
41 Kanniston koulun täydennysosan länsipääty. Päädyssä on yksityiskohtana pystyrimasäleikkö, joka toimii paitsi
julkisivun yksityiskohtana, myös IV-sisäänottona. Uudisosan sisäänkäynnille on tehty pitkä välituntikatos.

42 Uudisosan länsijulkisivua. Entinen talonmiehen asunnon sisäänkäynti johtaa nyt opettajainhuoneeseen.

43 Uudisosan Kannistonkadun puoleista julkisivua.
44

43
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Uudisosan sisäpihan puoleista julkisivua. Julkisivua
on porrastettu. Uudisosan julkisivulaudoitus on vaihtelevampaa. Sisäpihan julkisivu mukailee vanhaa, mutta päädyissä laudoituksen rytmitys muuttuu vähemmän säännönmukaiseksi.

31

SISÄTILAT
Kanniston koulun vanhempi osa on saneerattu vuoden 2011 aikana päiväkodin käyttöä varten. Sisätiloissa ei siis ole juuri säilynyt alkuperäisiä materiaaleja
tai kalustusta. Muutamia rakennusajasta muistuttavia yksityiskohtia, kuten ikkunoiden ja ovien kahvoja,
on säilynyt. Kanniston koulun vanhimman osan tilajäsentelyt ovat säilyneet pääasiassa alkuperäisen mukaisina. Uudisosan käytävätilan   kohdalla tiloihin on
tehty muutoksia: alun perin käytävän kohdalla oli  58
m2 opetustila. Muutoksen jälkeen osa opetustilasta
muuntyi teknisen työn tiloiksi ja osa käytäväksi.
Pohjoispäädyn sisäänkäynnistä on tehty päiväkodin
pääasiallinen jättösisäänkäynti. Siihen on rakennettu
luiska ja sisäänkäynnin yhteydessä sijaitsee kuraeteinen. Jakelukeittiö sijaitsee entisellä paikallaan, joskin
välineistö ja tilajako on muutettu nykypäivän tarpeisiin. Päiväkodissa ruokailu tapahtuu omissa luokkatiloissa, kuten alkuperäisessä Kanniston koulussakin.
Ovia on uusittu leveämpiin malleihin, opettajien työtilassa ovet ovat alkuperäiset.
Vuoden 1985 täydennysosan sisätilat ovat säilyneet
hyvin rakentamisajankohdan mukaisina. Tiloissa on
tehty muutoksia entisen talonmiehen asunnon ja kirjaston osalta. Talonmiehen asunto muutettiin 2011
saneerauksen yhteydessä Svenskbacka skolan opettajainhuoneeksi. Kirjasto muutettiin vuonna 2005
ATK-luokaksi ja vuoden 2011 saneerauksen yhteydessä se muutettiin uudelleen ruokasaliksi. Muutoin
uudisosan sisätiloissa tapahtuneet muutokset ovat
olleet melko vähäisiä.
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45 Kanniston koulun vanhan osan, nykyisen päiväkodin

käytävä. Käytävätilan ovet on päivitetty leveämpiin ja pintamateriaalit on kauttaaltaan uusittu. Käytävätilan päässä
on kuraeteinen.

46

Päiväkodin luokkahuone/toimintatila. Päiväkodin
melkein kaikissa tiloissa on myös ylös nostettavat sängyt
päiväunia varten.

47

47 Päiväkodin opettajainhuone. Kanniston koulun aloittaessa opettajainhuone sijaitsi tässä samassa paikassa.
Vuonna 1985 tila palveli terveydenhoitajan huoneena.

48-49

Säilyneitä, rakentamisajankohdasta muistuttavia yksityiskohtia.
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50

50

51

Kanniston koulun vanhan osan, nykyisen päiväkodin käytävää kuvattuna keskivaiheilta eteläpäätyä kohti.

51 Päiväkodin välituntipihan puolella sijaitseva luokkahuone/toimintatila.

52 Liikuntapäiväkoti.
53

Liikuntapäiväkoti. Takaseinällä näkyy
vaatehuolto- ja varastotilojen ovet. IV-kalusteet ovat pääasiassa näkyvissä huonetiloissa.
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54

56

58
57
55
59
54 Kanniston koulun vuoden 1985 täydennys- 56
osan käytävätilaa. Tilan väritys ja ovet vaikuttavat alkuperäisiltä.

55

Uudisosan pääsisäänkäynnin yhteydessä
oleva aulatila. Aiemmin aulatilan viedessä sijainneessa ruokalassa oli kirjasto.
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Uudisosan luokkatilaa. Uudisosa toimii
nykyään Svenskbacka skolan käytössä. Koulu käsittää luokat 1-6.

58-59
kohtia.

Alkuperäisinä säilyneitä yksityis-

34

61
60

Täydennysosan liikuntasali on myös ulkoista massoittelua voimakkaasti määrittelevä tekijä. Salin katon
liimapuupalkit ja puinen rimoitus katossa ja ikkunoiden
yläosassa tuovat voimakkaan puun tunnun tilaan. Liikuntasalin näyttömölle varattu tila sijaitsee salin eteläpäädyssä. Näyttämöosa on siirrettävä, mikä helpottaa tilan käyttöä. Esirippu näkyy kuvassa oikealla.

61 Liikuntasalin eteläosa. Sisäänkäynti liikuntavälineva-

60
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rastoon kuvan keskivaiheilla. Salista on useita sisäänkäyntejä aula- ja käytävätilaan. Katossa näkyy alaslaskettavat
kangasväliseinät, jotka mahdollistavat tilan jakamisen
useampaan osaan. Liikuntasalin kalustus ja materiaalit
vaikuttavat lattiaa lukuunottamatta olevan pääasiassa alkuperäiset.
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62

64

66

63

65

67

62

Täydennysosan teknisen työn tiloja sijoitettiin Kanniston koulun vanhan osan entiseen luokkatilaan. Käytävä
sijaitsee teknisen työn tilojen vieressä.

63

Tekstiilityön luokka sijaitsee teknisen työn luokan
kanssa samalla puolella käytävää. Välissä on musiikinopetuksen ja kuvaamataidon luokka.

64 Pukuhuoneet ovat säilyneet melko lailla alkuperäis- 66 Nykyinen ruokala oli alkujaan kirjasto. Tila muutetasussaan. Kalusteet vaikuttavat alkuperäisiltä.

65

Entinen talonmiehen asunto palvelee uudisosan
opettajainhuoneena. Talonmiehen asunnon sisäänkäynnin
ovi näkyy kuvassa keskellä.
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tiin ensin ATK-luokaksi vuonna 2005 ja vuoden 2011 remontin yhteydessä se remontoitiin ruokalaksi.

67 Sisäpihan puolella sijaitseva "kotiluokka".
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SÄILYNEISYYS
Julkisivut

68
68 Muutokset julkisivuissa. Merkinnät tehty 15.2.2011
laadituille pääpiirustuksille (P & R Arkkitehdit). Kokonaisuudessaan muutokset ovat melko vähäisiä ja ne liittyvät

pääasiassa käytön aikana ilmenneisiin tarpeisiin ja parannuksiin sekä ajan vaatimuksiin mukautumiseen.
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Pohjapiirros

69
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY
KANNISTON KOULU I RAKENNUSHISTORIASELVITYS I 30.1.2020

38

8

YHTEENVETO

Kanniston koulu oli valmistuessaan merkittävä parannus tuoreen Kanniston kaupunginosan
julkisiin palveluihin. Valmistuttuaan koulun oli
tarkoitus toimia Savion koulun sivupisteenä. Nopeasti kasvava lapsimäärä johti kuitenkin siihen,
että kouluun sijoitettiin lopulta kaikki ala-asteen
luokka-asteet. Alun perin koulun oli ajalteltu käsittävän vain luokka-asteet 1-2.
Koulurakennukset ovat hyötyrakennuksia, eli rakennuksia, jotka eivät ole korostetusti julkisia. Koulurakennusten yhteiskuntahistoriallinen arvo on kaikille
elämänaloille vaikuttavan toiminnan kehityksen ilmaisemisessa. Koulutoiminnan historia on arvokasta
sellaisenaan ja koulurakennuksilla on lähtökohtaisesti paikallisia historiallisia arvoja, sillä ne ovat julkisia,
yhteisöä kokoavia sivistäviä rakennuksia.
Kanniston koulun rakentaminen liittyy Keravan voimakkaaseen kasvun aikaan 1960-luvun lopulta
1970-luvun alkuun. Kerava kasvoi varsinkin 1970-luvun alkupuolella, kun muuttoliike maalta kaupunkeihin voimistui. Kyseinen ajanjakso on Keravalle merkittävä myös sikäli, että Kerava sai kaupunkioikeudet
1970. Kanniston kaupunginosa syntyi 1960-1970-lukujen aikana ja merkittävä osa kaupunginosan rakennuksista on rakennettu tuolloin.
Kokonaisuudessaan Kanniston koulu edustaa rationalistista puuelementtirakentamista. Uudisosa on
sovitettu vanhaan, olemassa olleeseen kouluraken-

nukseen. Julkisivujen muutostyöt ovat olleet suhteellisen maltillisia. Muutokset julkisivuissa ovat liittyneet rakennuksen käyttämukavuuteen ja kunkin ajan
koulurakennuksen käytölle asetettuihin teknisiin ja
saavutettavuuden vaatimuksiin. Näistä muutoksista
näkyvimpiä ovat Kanniston koulun vanhan osan pohjoispäätyyn tehty katoksen rimoitus ja luiska. Katon
osalta IV-koneet edustavat näkyviä muutoksia julkisivussa.
Koulun rakennusvaiheissa ja sisätiloissa näkyy pyrkimys käytännöllisyyteen. Rakennuksessa on kaikki tarpeellinen, mutta ei mitään ylimääräistä. Sisätilat on
suunniteltu rakennusajankohdalle tyypillisesti muuntojoustaviksi. Väliseinät ovat helposti siirreltävissä,
mikä on mahdollistanut tilajärjestelyiden muunneltavuuden aikojen saatossa kunkin ajan vaatimuksia
vastaaviksi. Koulu on toiminut koko historiansa ajan
alkuperäisessä tai sitä vastaavassa käytössä. Sisätiloja on muunneltu rakennuksen käytön aikana useaan
otteeseen, mutta alkuperäinen tilajako on edelleen
hyvin nähtävissä.
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Koulu on ollut varsinkin Kanniston kaupunginosan
asukkaille merkittävä rakennus. Koulun rakentaminen
ajoittuu murrokseen kansakoulun ja peruskouluajan
välillä. Viereinen Kanniston päiväkoti on rakennettu
Kanniston koulun vanhemman osan jälkeen, mutta
ennen täydennysosaa. Rakennukset muodostavat
ajallisesti yhtenäisen Kanniston alueen merkittävän
julkisten rakennusten korttelin. Rakennukset on sijoitettu alun perin Kannistonpuistoksi ajatellulle alueelle, joten ympäröivä alue on rakenteeltaan huomattavan väljää, mikä on mahdollistanut laajat ja vehreät
ulkoilualueet koulun ja päiväkodin käyttöön.
Kanniston koulu on massoittelultaan lähiympäristönsä suurimpia rakennuksia. Yksikerroksisena se edustaa kuitenkin ihmisen kokoista mittakaavaa. Koulun
vanhemman osan rakennusmassa rajaa koulun pihapiirin viereisten kerrostalojen alueesta.
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YLEISTÄ

Keravan kaupungilla on käynnissä kaavamuutos (Kanniston päiväkoti 2320) Kanniston alueella, jossa si‐
jaitsee mm. koulu ja päiväkoteja. Tässä selvityksessä tarkastellaan liikenteen aiheuttamaa melutasoa ja
sen vaikutuksia asemakaavoitettavalle alueelle.
Selvitys perustuu laskennalliseen mallinnukseen, joka tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2020
käyttäen yhteispohjoismaisia tie‐ ja raideliikennemelumalleja [1, 2]. Lisäksi lentomelua on tarkasteltu
Finavian Oyj:n laatiman lentomeluselvityksen sekä alueella tehdyn melumittauksen perusteella. Selvityk‐
sessä esitetään ulkoalueiden melutaso sekä meluntorjunnan tarve. Lisäksi esitetään julkisivuihin kohdis‐
tuva melutaso ja sen perusteella määritetyt julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset. Laskentatuloksia on
verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [3] esitettyihin ympäristömelun ohjearvoihin.

2

KOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Tarkasteltava kaavamuutosalueen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1.

Tarkasteltavan asemakaavamuutosalueen sijainti on merkitty kuvaan sinisellä.

Tarkastelualueen eteläosassa sijaitsee koulu sekä tällä hetkellä käytöstä poistettu päiväkoti. Alueen halki
kulkevan kevyen liikenteen väylän pohjoispuolella sijaitsee päiväkoti (tilapäisrakennus, ei näy kartassa)
sekä urheilukenttiä ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella on tarkoituksena mahdollistaa tilapäis‐
päiväkotirakennuksen muuttaminen pysyväksi rakennukseksi.
Alueelle aiheutuu melua tie‐ ja raideliikenteestä sekä Helsinki‐Vantaan lentoaseman lentoliikenteestä.
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MELUTASON OHJEARVOT

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätök‐
sessä 993/1992. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaa‐
miseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.
Päätöstä ei sovelleta katu‐ ja liikennealueilla eikä melusuoja‐alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti‐ eli keskiäänitasoina.
Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.
Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus‐ tai
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtä‐
vä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä.
Ulkoalueiden ohjearvot
Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle.
Taulukko 1.

Ulkoalueiden keskiäänitason LAeq ohjearvot

Alueen käyttötarkoitus

A‐painotettu keskiäänitaso LAeq
Klo 7–22

Klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä

55 dB(A)1

50 dB(A)1,2

Hoito‐ tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB(A)

50 dB(A)2,3

Loma‐asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja
luonnonsuojelualueet

45 dB(A)

40 dB(A)4

1

Loma‐asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja.
Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A).
3
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
4
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
2

Sisätilojen ohjearvot
Taulukossa 2 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvan melun
melutasolle.
Taulukko 2.

Sisätilojen keskiäänitason LAeq ohjearvot

Huoneen käyttötarkoitus

A‐painotettu keskiäänitaso LAeq
Klo 7–22

Klo 22–7

Asuinhuone, potilas‐ ja majoitushuone

35 dB(A)

30 dB(A)

Opetus‐ ja kokoontumistila

35 dB(A)

‐

Liike‐ ja toimistohuone

45 dB(A)

‐

5/14

Liikennemeluselvitys
Kanniston päiväkoti, Kerava

PR3935‐Y02
6.4.2020

Asumisterveysohjeessa on esitetty lisäohjeita yöaikaiselle melulle:
”Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen
syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäi‐
rinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja
määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä,
kun unen tai levon aikainen LAeq ‐taso ylittää 25 – 35 dB(A) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enim‐
mäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, 40 – 65 dB(A). Alaraja pätee usein
toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville
lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta.” (sivu 35 – 36).[4]
Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaisesti junaliikenteen ja lentoliiken‐
teen aiheuttamalle melulle yöaikaan siinä tapauksessa, että tiloissa nukutaan yöllä.

4

MELUMITTAUKSET

Melutasoa mitattiin kaava‐alueella 27.2.2020. Mittaukset suoritettiin noudattaen ympäristöministeriön
julkaisemaa Ympäristömelun mittaaminen ‐ohjetta ja Raideliikennemelun mittaaminen ‐ohjetta [5, 6].
Seuraavassa on esitetty mittauksiin liittyvät asiat ja tulokset.

4.1 Mittauslaitteet ja ‐menetelmät
Mittaukset suoritettiin äänitasomittareilla Rion NL‐52, jotka täyttävät luokan 1 tarkkuusvaatimuksen sekä
mittausohjeessa esitetyt vaatimukset. Mittarin kalibrointi tarkistettiin ennen mittausta ja sen jälkeen.
Mittauspisteissä mitattiin A‐painotettua äänitasoa Lp,A mittarin aikavakiolla fast ja A‐taajuussuodatinta
käyttäen. Mittarin korkeus oli 1,5 m maan pinnasta.
Mittauspisteissä suoritettiin yksi noin 120 min pituinen valvottu melumittaus. Mittauksen aikana mittaaja
valvoi mittausta mittauspisteissä ja kirjasi muistiin havainnot melusta, melulähteistä, sääolosuhteista ja
mahdollisista häiriöistä.

4.2 Sääolosuhteet
Ympäristöministeriön mittausohjeen suosituksen mukaan tuulen tulee olla mittausten aikana heikkoa
myötätuulta (melulähteestä mittauspisteeseen päin sektorissa ±45°) tai täysin tyyntä. Tuulen nopeus
katsotaan riittävän heikoksi, jos sen nopeus on enintään 5 m/s mitattuna yli 2 m korkeudelta. Sateella
mittauksia ei tule suorittaa.
Mittauksen aikana 27.2.2020 säätila oli mittaajan havaitsemana: tuuli 1…2 m/s idästä (ajoittain tyyntä),
lämpötila noin 0 °C ja pilvisyys 0/8. Maan pinta oli lumeton. Mittaajan havaintojen perusteella sääolosuh‐
de oli mittausohjeen mukainen myötätuuliolosuhde melun leviämiselle kumpaankin mittauspisteeseen.

4.3 Mittausten aikainen liikenne
Mittauksessa keskityttiin raideliikennemelun mittaukseen. Mittausten aikana vallitsivat normaalit liiken‐
neolosuhteet. Mittaaja kirjasi ylös tiedot junien ohiajoista (kellonaika, junatyyppi, suunta, havainnot no‐
peudesta). Junien nopeuksia ei tutkattu, mutta niitä havainnoitiin silmämääräisesti (esim. kirjattiin ylös,
mikäli junan nopeus oli poikkeuksellisen alhainen).
Mittausten aikana alueella havaittiin runsaasti lentoliikennettä (mittaus ajoittui lentokentän ilta‐ajan
vilkkaimpaan aikaan). Tuulen suunnasta johtuen Helsinki‐Vantaan lentoasemalta nousevien koneiden
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lentoreitti kulki Keravan yli ja tästä johtuen mittausjakson aikana lentokoneet olivat merkittävin meluläh‐
de.
Ympäristön tieliikenteestä aiheutui alueelle tasaista kaukaista kohinaa (taustakohina). Kohteen välittö‐
mässä läheisyydessä ei sijaitse vilkasliikenteisiä teitä.

4.4 Mittauspisteet
Mittauksia suoritettiin tilapäispäiväkodin pihalla kahdessa pisteessä. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty
kuvassa 2.

Kuva 2.

Mittauspisteiden sijainnit.

4.5 Mittaustulokset ja havainnot
Taulukossa 3 on esitetty mittaustulokset. Tuloksena on esitetty koko mittausjakson aikainen keskiäänita‐
so LAeq,T. Lisäksi on esitetty mittaajan arvio eri melulähteiden vaikutuksesta kokonaismelutasoon.
Taulukko 3.

Mittaustulokset 27.2.2020

Mittaus‐
piste

Kello

Koko jakson
keskiäänitaso
LAeq,T

Yleinen taustamelu‐
taso (kohina)
LAeq,T

Raideliikennemelu
LAeq,T

Lentomelu
LAeq,T

Mp1

17.12–19.12

58 dB(A)

≤ 48 dB(A)

≤ 48 dB(A) 1

≤ 56 dB(A) 2

Mp2

17.13–19.13

58 dB(A)

≤ 48 dB(A)

≤ 50 dB(A) 1

≤ 56 dB(A) 2

1

Raideliikenteen aiheuttaman äänitason tarkka määrittäminen oli haasteellista johtuen lentomelusta. Osa ohi ajaneiden junien
äänistä peittyi lentokoneiden ääniin.
2
Mittaustulosta ei voi suoraan verrata ohjearvoihin, koska tulosta ei ole normalisoitu keskimääräisiin lentomääriin.

Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että mittaus suoritettiin illalla Helsinki‐Vantaan lentoaseman
vilkkaimpaan nousuaikaan. Tuulen suunnasta johtuen valtaosa lennoista nousi Keravan suuntaan. Tulok‐
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sia ei ole normalisoitu lentomäärien ja lentosuuntien suhteen eikä tuloksia siten voi suoraan verrata me‐
lutason ohjearvoihin.
Lentoliikenteestä aiheutuneet hetkelliset maksimiäänitasot olivat LAF,maks = 70…75 dB(A). Raideliikenteen
aiheuttamat hetkelliset maksimiäänitasot olivat lentoliikenteen tasoja pienempiä.

5

MELUTASOJEN LASKENTA

5.1 Laskentamenetelmät
Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik CadnaA 2020 käyttäen yhteispohjoismaisia tieliikenne‐ ja
raideliikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta‐ ja paikkatieto‐
tiedostoja käyttäen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttö‐
tietoina mm. laskenta‐alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.
Laskennassa käytetään lähtötietoina teiden liikennetietoja (liikennemäärä ja ajonopeus) ja rautatien lii‐
kennetietoja (junien määrä tyypeittäin päivällä ja yöllä, ajonopeus ja keskimääräinen junapituus), joiden
perusteella määritetään melulähteiden ns. lähtömelutasot. Melulähteiden lähtötason perusteella määri‐
tetään melulähteen aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvis‐
tavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus,
maavaimennus ja heijastukset erilaisista pinnoista.
Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suu‐
rempi, mitä kauempana lähteestä tarkastelupiste sijaitsee.
Taulukossa 4 on esitetty käytetyt laskenta‐asetukset.
Taulukko 4.

Laskenta‐asetukset

Parametri

Käytetty arvo

Laskentaruudukon koko

2 x 2 m2

Laskentakorkeus

Ulkoalueet 2 m maan tms. pinnasta
Julkisivut 3 m maan pinnasta

Melutason laskentaetäisyys (maks)

1400 m

Maanpinnan akustinen kovuus

Rakennusten alue 0 (kova)
Tiealueet 0 (kova)
Alue junaradan alla 1 (pehmeä)
Muut alueet 1 (pehmeä)

Rakennusten heijastus

Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova)

Heijastusten lukumäärä

1
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5.2 Maastomalli ja rakennukset
Maastomallin pohjana on käytetty Keravan kaupungin kantakarttaa ja Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m
korkeuspistemallia (koordinaattijärjestelmä ETRS‐TM35FIN, korkeusjärjestelmä N2000). Melukartoissa
rakennukset on merkitty käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:
– olemassa olevat asuinrakennukset mustalla
– tilapäispäiväkotirakennus ruskealla
– muut päiväkoti‐ ja koulurakennukset turkoosilla
– muut rakennukset harmaalla.
Rakennusten korkeudet on huomioitu ilmakuvien ja alueella tehtyjen havaintojen perusteella.

5.3 Tieliikennetiedot
Laskennassa käytetyt liikennetiedot on saatu Keravan kaupungin liikennesuunnitteluosastolta (Erkki Vä‐
hätörmä, 2.8.2016). Päiväaikaan klo 7–22 kulkevan liikenteen määrän on oletettu olevan 90 % vuorokau‐
siliikenteestä. Liikennetiedot on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5.

Laskennassa käytetyt liikennetiedot nyky‐ ja ennustetilanteessa

Tie

KVL nyky‐
KVL ennustetilanteessa Raskaan liikenteen Nopeusrajoitus
tilanteessa [ajon.]
vuonna 2035 [ajon.]
osuus [%]
[km/h]

Saviontie (Kannistonkadun
pohjoispuoli)

8800

13200

6

50

Saviontie (Kannistonkadun
eteläpuoli)

6900

10800

6

50

Keravantie

12300

20800

6

60

Kannistonkatu

4000

4900

4

40
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5.4 Raideliikennetiedot
VR Track Oy:ltä saadut ja laskennassa käytetyt junatiedot on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6.

Laskennassa käytetyt raideliikennetiedot nyky‐ ja ennustetilanteessa
Nykytilanne

Tyyppi Selite

Päivä [kpl]

Yö [kpl]

Sm1/2 Sm1 ja Sm2, paikallisliikenteen sähkömoottorijunat

33

10

107

120

Sr1‐ tai Sr2‐veturin vetämät henkilöliikenteen junat
(punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC‐vaunut)

13

4

270

140

Pen

Pendolino (Sm3)

29

6

200

160

Sm4

Sm4 sähkömoottorijunat

86

17

109

120

Sm51

Sm5 sähkömoottorijunat

147

19

150

120

IC2

Sr2‐veturin vetämät kaksikerroksisista IC‐vaunuista
koostuvat junat

48

5

160

160

F‐TaJu

Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavaraju‐
nat

3

1

530

80

Sr

Pituus [m] Nopeus [km/h]

Ennustetilanne (2035/2050)
Tyyppi Selite

1

Päivä [kpl]

Yö [kpl]

Pituus [m] Nopeus [km/h]

Pen

Pendolino (Sm3)

43

9

200

160

Sm4

Sm4 sähkömoottorijunat

178

35

109

120

Sm51

Sm5 sähkömoottorijunat

220

33

150

120

IC2

Sr2‐veturin vetämät kaksikerroksisista IC‐vaunuista
koostuvat junat

91

14

160

160

F‐TaJu

Suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavaraju‐
nat

4

2

530

80

Sm5‐junien osalta melulaskennassa on käytetty Sm4‐junatyypin melupäästöä.

Alueella mitattiin henkilöjunien aiheuttamaa melua 27.2.2020. Mittaustulosten ja tehtyjen havaintojen
perusteella henkilöjunien ohiajoista aiheutuvat äänialtistustasot kohteessa olivat poikkeuksetta yli 5 dB
pienempiä kuin melumallin perusteella edellä esitetyillä tiedoilla lasketut tasot ovat. Tämä voi johtua
useista syistä tai niiden yhteisvaikutuksesta kuten:
– raiteet ovat kohteen kohdalla keskimääräistä tasaisemmat
– junien keskimääräinen ajonopeus on pienempi kuin Vr Track Oy:n esittämä arvio nopeudesta
– ympäristön maastonmuotojen ja rakennusten aikaansaama vaimennus melun leviämisessä on
suurempi kuin melumallilla laskettu vaimennus.
Melulaskennassa henkilöjunien aiheuttamasta melupäästöstä on vähennetty 5 dB. Tavarajunien melu‐
päästönä on käytetty lähtötietojen mukaista melupäästöä, koska niiden osalta ei ole mittaustuloksia.
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LASKENTATULOKSET

6.1 Ulkoalueet
Seuraavassa on esitetty melulaskennan tulokset tiivistetysti. Tarkempi melun leviäminen on esitetty me‐
lukarttaliitteissä. Melutasojen tarkastelussa on koulun ja päiväkotien piha‐alueille sovellettu valtioneu‐
voston päätöksen 993/1992 melutason päiväajan ohjearvoa LAeq,7–22 ≤ 55 dB(A). Päiväkodin ja koulun
ulkoalueille ei sovelleta yöajan ohjearvoa. Alueella tehtyjen havaintojen perusteella ympäristön meluläh‐
teistä ei aiheudu alueelle iskumaista tai kapeakaistaista melua. Näin ollen laskentatuloksiin ei ole tehty
+5 dB korjausta ja tuloksia voidaan suoraan verrata ohjearvoihin.
Tie‐ ja raideliikennemelu
Tie‐ ja raideliikennemelu alueella nykytilanteessa on esitetty melukarttaliitteessä 1A ja 1B. Laskennan
perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 dB(A) pääosalla aluetta. Melutaso ylittää 55 dB(A) vanhan
päiväkodin itä‐ ja eteläpuoleisella piha‐alueella raideliikennemelusta ja Kannistonkadun liikennemelusta
johtuen. Merkittävin melulähde pääosalla aluetta on raideliikenne. Kannistonkadun liikenteellä on vaiku‐
tusta melutasoon kadun läheisyydessä sijaitsevilla alueilla.
Melukarttaliitteissä 2A ja 2B on esitetty tie‐ ja raideliikenteen melutaso vuoden 2035 ennusteliikenteellä.
Tie‐ ja raideliikennemäärän kasvusta johtuen melutaso on alueella ennustevuonna noin
1,5 dB nykyistä suurempi. Laskennan perusteella ennustetilanteessa tie‐ ja raideliikennemelu alittaa päi‐
väkotien ja koulujen piha‐alueilla 55 dB(A) lukuun ottamatta vanhan päiväkodin itä‐ ja eteläpuolista pi‐
haa. Liikenteen melutaso tilapäispäiväkotirakennuksen itäpuolella on laskennan perusteella noin 52…53
dB(A) ja rakennuksen länsipuolella alle tai tasan 50 dB(A).
Lentomelu
Kohde sijaitsee Helsinki‐Vantaan lentoaseman lentomelun vaikutusalueella. Lentoaseman toiminnan ai‐
heuttama melutaso on selvitetty Finavia Oyj:n laatimissa selvityksissä, joista viimeisin on vuodelta 2019
(Finavia Oyj, Helsinki‐Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2018,
28.6.2019). Selvityksessä on määritetty mm. vuodelle 2018 toteutunut lentomelun aiheuttama vuorokau‐
simelutaso (day‐evening‐night) LDEN, päiväajan keskiäänitaso LAeq,7‐22, yöajan keskiäänitaso LAeq,22‐7 sekä
arvio vuorokausimelutason LDEN kehittymisestä vuoteen 2025 mennessä. Esitetyt melutasot ovat vuosi‐
keskiarvoja ja yksittäisinä päivinä taso voi olla suurempi. Selvityksen perusteella tarkasteltavalla alueella:
– vuorokausimelutaso LDEN  54…55 dB(A)
– päiväajan keskiäänitaso LAeq,7‐22  50…52 dB(A)
– yöajan keskiäänitaso LAeq,22‐7  45…47 dB(A).
Finavia Oyj:n selvityksen liitekartassa 9 esitettyjen melukäyrien perusteella vuorokausimelutason LDEN on
arvioitu alueella pysyvän likimain samana vuoteen 2025 asti (muutos on hyvin pieni).
Melukarttaliitteessä 3A ja 3B on esitetty lentomelun ja liikennemelun aiheuttama yhteismelutaso alueel‐
la. Laskennassa on oletettu, että lentomelun päiväajan keskiäänitaso koko tarkastelualueella on 52 dB(A).
Laskennan perusteella päiväajan kokonaismelutaso alittaa 55 dB(A) koulun pihalla ja tilapäispäiväkodin
länsipuoleisella alueella. Tilapäispäiväkodin itäpuoleisella alueella päiväajan keskiäänitaso on noin
55…56 dB(A). Vanhan päiväkodin itä‐ ja eteläpuoleisella piha‐alueella melutaso ylittää 55 dB(A).
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Meluntorjunta
Vanha päiväkotirakennus ei ole tällä hetkellä käytössä johtuen sisäilmaongelmista. Mikäli rakennus myö‐
hemmin remontoidaan tai korvataan uudella rakennuksella, tulee piha‐alue suojata melulta ohjearvojen
saavuttamiseksi. Suuri osa piha‐alueen melusta aiheutuu Kannistonkadulta ja rautatieltä tulevasta melus‐
ta. Piha‐alueen melutasoa voidaan pienentää uudisrakennuksen tapauksessa sijoittamalla rakennus niin,
että piha‐alueet sijoittuvat rakennuksen suojaan tai vaihtoehtoisesti sijoittamalla pihan reunaan melulta
suojaava aita.
Laskennan perusteella tie‐ ja raideliikenteen melu tilapäisrakennuksen itäpuoleisella pihalla alittaa päivä‐
ajan ohjearvon 55 dB(A). Lentoliikenteen sisältämä yhteismelu liitteen 3A tilanteessa ylittää ohjearvon
osalla pihaa vähäisesti. Maastonmuodoista ja pihan laajuudesta johtuen raideliikennemelun vaimentami‐
nen itäpuoleisella pihalla edellyttää korkeaa ja pitkää meluestettä. Lentomelun suuruuteen ei voida vai‐
kuttaa meluesteillä. Näin ollen pihan suojaaminen meluesteellä ei ole kustannustehokasta
saavutettavaan hyötyyn nähden. Kohteen kannalta suotuisin tapa olisi sijoittaa piha‐alue tilapäisraken‐
nuksen länsipuolelle, jolloin se sijoittuu kauemmas rautatiestä ja samalla rakennuksen suojaan.

6.1 Julkisivuihin kohdistuva äänitaso
Rakennusten julkisivuihin kohdistuva päivä‐ ja yöajan keskiäänitaso on esitetty liitteissä 4A ja 4B. Lasken‐
nan perusteella julkisivuun kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan noin 56…59 dB(A) kou‐
lun ja vanhan päiväkodin Kannistonkadun puoleisilla julkisivuilla. Tilapäisrakennuksen julkisivuun
kohdistuva päiväajan keskiäänitaso on 53…55 dB(A). Yöajan keskiäänitaso on noin 5–7 dB päiväajan kes‐
kiäänitasoa pienempi.
Rakennusten julkisivuun kohdistuva raideliikenteen aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso LAF,maks on
esitetty melukarttaliitteessä 4C. Laskennan perusteella hetkellinen maksimiäänitaso on suurimmillaan
70…72 dB(A) Vanhan päiväkodin julkisivuilla ja noin 68…70 dB(A) koulun ja tilapäispäiväkodin julkisivuilla.
Alueella tehtyjen mittausten perusteella lentoliikenteen aiheuttamat hetkelliset maksimiäänitasot LAF,maks
ovat alueella pääosin noin 70…75 dB(A).

6.2 Julkisivun ääneneristävyysvaatimukset
Rakennuksen julkisivujen ääneneristävyysvaatimus (äänitasoerovaatimus) lasketaan julkisivuun kohdistu‐
van keskiäänitason ja sisällä sallitun keskiäänitason erotuksena. Sisällä sallittuna tasona sovelletaan val‐
tioneuvoston päätöksen 993/1992 sisä‐äänitason ohjearvoja, jotka ovat päiväkodin huonetiloille ja
koulun opetustiloille päiväaikaan 35 dB(A).
Tilapäispäiväkoti on nykyisin toiminnassa klo 6–22 välisenä aikana. Tällöin julkisivujen tarkastelussa ei ole
tarpeen soveltaa yöajan ohjearvoja, koska päiväkodissa ei nukuta öisin. Mikäli rakennukseen sijoitetaan
tulevaisuudessa esim. päiväkodin yöryhmiä, tulee ääneneristävyyden riittävyys silloin tarkistaa. Päiväko‐
din lepohuoneille sovelletaan tällöin yöaikaan ohjearvoa 30 dB(A). Ääneneristävyysvaatimusten
mitoituksessa huomioidaan lisäksi yöaikaiset hetkellisesti voimakkaat äänet. Yöaikaisten voimakkaiden
äänien sisä‐äänitason ohjearvona sovelletaan asumisterveysohjeessa esitettyä maksimiäänitasoa
LAF,maks ≤ 45 dB(A).
Julkisivuun kohdistuvan tie‐, raide‐ ja lentoliikennemelun perusteella lasketut ääneneristävyysvaatimuk‐
set on esitetty kuvassa 3. Alueen sijainnista useiden melulähteiden vaikutusalueella johtuen rakennusten
kaikille julkisivuille suositellaan ääneneristävyysvaatimukseksi vähintään 26 dB(A). Koulurakennuksen ja
vanhan päiväkotirakennuksen Kannistonkadun ja rautatien puoleisten julkisivujen ääneneristävyysvaati‐
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muksen tulee olla vähintään 28 dB(A). Vanhan päiväkodin Kannistonkadun ja rautatien puoleisille jul‐
kisivuille ääneneristävyysvaatimukseksi suositellaan 30 dB(A).

Kuva 3.

Rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset.

Mikäli rakennuksiin sijoitetaan tiloja, joissa nukutaan yöllä (esimerkiksi vuoropäiväkoti), tulee rakennuk‐
sen julkisivun ääneneristävyyden tällöin olla lepotilojen osalta 30 dB(A) johtuen raide‐ ja lentoliikenteen
aiheuttamista hetkellisistä enimmäisäänitasoista.
Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikku‐
noiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus
täyttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta‐alojen keskinäi‐
nen suhde.
Julkisivun ääneneristävyysvaatimus voidaan kaavamääräyksissä esittää esimerkiksi seuraavasti: Raken‐
nuksen ulkoseinien, ikkunoiden, kattorakenteiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liiken‐
teestä rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutason ja sisämelutason erotus on vähintään x dB(A).
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TULOSTEN TARKASTELU

Piha‐alue
Laskennan perusteella tie‐ ja raideliikenteen melutaso nyky‐ ja ennusteliikenteellä alittaa ohjearvon
55 dB(A) koulun ja päiväkotien piha‐alueilla lukuun ottamatta vanhan päiväkodin itä‐ ja eteläpuoleista
piha‐aluetta. Vanhan päiväkodin piha‐alueella ohjearvon ylitys aiheutuu Kannistonkadun liikenteen sekä
raideliikenteen melusta. Kyseinen päiväkoti ei ole nykyisin käytössä rakennuksen sisäilmaongelmista joh‐
tuen. Mikäli rakennus remontoidaan tai korvataan uudella päiväkotirakennuksella, tulee piha‐alue suoja‐
ta melulta.
Tie‐ ja raideliikenteen sekä lentoliikenteen yhteismelu alittaa ohjearvon koulun pihalla sekä tilapäispäivä‐
kotirakennuksen länsipuoleisella piha‐alueella. Tilapäisrakennuksen itäpuoleisella alueella melutaso on
noin raja‐arvon suuruinen tai vähäisesti yli. Maaston muodoista, pihan laajuudesta sekä lentomelun vai‐
kutuksesta johtuen tilapäisrakennuksen itäpuoleisen pihan suojaaminen esimerkiksi meluaidalla ei ole
kustannustehokasta, koska pitkä ja korkea meluaita on kallis rakentaa ja saavutettava hyöty kokonaisme‐
lutasossa on todennäköisesti pieni. Tästä johtuen suosittelemme, että päiväkodin oleskelupiha‐alue
suunnitellaan rakennuksen länsipuolelle, jossa raide‐ ja tieliikenteen melutaso on pienempi.
Julkisivujen ääneneristävyysvaatimus
Melulaskennan ja mittausten perusteella suosittelemme, että kaikkien koulu‐ ja päiväkotirakennusten
julkisivujen ääneneristävyysvaatimukseksi asetetaan vähintään 26 dB(A). Koulurakennuksen ja vanhan
päiväkotirakennuksen Kannistonkadun ja rautatien puoleisten julkisivujen ääneneristävyysvaatimuksen
tulee olla vähintään 28 dB(A).
Olemassa olevien rakennusten (koulu ja vanha päiväkoti) julkisivujen ääneneristävyysmääräyksen täytty‐
minen tulee tarkistaa esimerkiksi julkisivuremontin yhteydessä tai mikäli olemassa olevan rakennuksen
tilalle rakennetaan uusi vastaavan käyttötarkoituksen rakennus.
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