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1

Lähtökohdat

1.1

Johdanto
Liperin kunnan Ylämyllyn Jyrinkylän alueella on käynnissä osayleiskaavan muutos- ja asemakaavan
laatimistyö, joiden tavoitteena on mahdollistaa, Patteristontien varrelle, Liperin kunnan uusi yläkoulu. Kaavoitustyö keskittyy asemakaavan laatimiseen. Tontin käyttötarkoitus yleiskaavan alueella
pitää muuttaa.
Tässä selvityksessä on tarkasteltu kaavamuutosten liikenteellisiä vaikutuksia sekä annettu ohjeita
alueen jatkosuunnittelua varten. Työn tilaajana on Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju, jossa yhteyshenkilönä on toiminut Jorma Harju. Liikenneselvityksen on laatinut DI Minna Koukkula ja meluselvityksen on laatinut Ins. AMK Tiina Kumpula, Sitowise Oy:stä.

1.2

Suunnittelualue
Kaavan suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Suunnittelualue
Vaikutusalue

Kuva 1. Kaavan suunnittelualueen ja vaikutusalueen sijainti
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1.3

Voimassa olevat kaavat
Alueella on voimassa oleva yleiskaava (2000), johon tehtiin muutos 2010. Muutos osittain kumottiin 2014 vuona. Suunnittelualueella on yleiskaavassa merkitty V-alueeksi.

Kuva 2. Ote Ylämyllyn osayleiskaavan osittaisesta kumoamisesta
Suunnittelualueella ei ole pääasiassa voimassa olevaa asemakaavaa. Pieneltä osin kaavamuutos
koskee TY-aluetta. Suunnittelualueen lähiympäristö on asemakaavoitettu. Alueen pohjoispuolella
ovat rautatie sekä valtatie 9 (Kuopiontie) rinnakkain. Valtatien takana, tontilta etelään, sijaitsee
Ylämyllyn keskustaajama. Suunnittelualueen länsi- ja itäpuolella sijaitsee teollisuutta Laavupolun,
Vartiopolun, Eräpolun ja Ammustien ympäristössä. Vuorostaan pohjoisosassa on kaavoitettu
asuinalueita.

Kuva 3. Ote voimassa olevasta asemakaavasta
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2

Liikenneverkko ja -yhteydet

2.1

Moottoriajoneuvoliikenne
Suunnittelualueen itäpuolella on alueen pääkokoojaväylänä Patteristontie. Patteristontien kautta
alueen asukkaat kulkevat Ylämyllyn taajamaan, Liperin suuntaan sekä valtatielle 9. Muita merkittäviä väyliä alueen läheisyydessä ovat valtatien 9 eteläpuolella olevat Ylämyllyntien (mt 15641) ja Liperintien (mt 476). Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä on pienempiä tonttikatuja (Vartiopolku,
Laavupolku, Eräpolku, Ammustie, Korpraalintie, Palokaivontie, Tykistötie ja Tehtaantie), jotka palvelevat tai tulevat tulevaisuudessa palvelemaan teollisuusalueiden ja asutuksen tarpeita.
Ylämyllyntie ja Patteristontie ovat etuajo-oikeutettuja. Ylämyllyntien ja Patteristontien liittymä on
kolmihaaraliittymä, jonka pää- ja sivusuunnissa on suojatiet. Patteristontien, Laavupolun ja Ammustien nelihaaraliittymässä on pää- ja sivusuunnalla suojatiet. Patteristontie on valaistu ja siinä on
40 km/h nopeusrajoitus. Alueen tonttikaduilla on voimassa alue 40 km/h - nopeusrajoitus.

Kuva 4. Alueen teiden ja katujen nimet
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Liikenneviraston tierekisterin mukaan Ylämyllyntiellä on keskimäärin noin 2 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Patteristontiellä ei ole laskettu liikennettä mutta kunnan edustajan arvion mukaan kadulla on liikennettä noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Teollisuusalueet aiheuttavat alueelle raskasta liikennettä. Lisäksi alueen läpi kulkee talvisin moottorikelkkaura.

Kuva 5. Alueen moottorikelkkaurat (Lähde: kelkkareitit.fi)

2.2

Kävely ja pyöräily
Alueen kävely- ja pyöräilyväylä kulkee Patteristotien suuntaisesti Ylämyllyntieltä etelään. Asuinalueella yhdistettyjä kävelyn ja pyöräilyn väyliä on kattavasti. Lisäksi alueella on tiheä polkuverkosto, joka mahdollistaa kävelijöille ja pyöräilijöille kulkureittejä alueelta toiselle. Patteristontien
suuntainen yhdistetty kävelyn ja pyöräilyn väylä on kadun alkuosassa korotettuna noin 500 metrin
matkalta. Alueen suojatiet ovat maalattuja.

Kuva 6. Alueen nykyiset kävelyn ja pyöräilyn väylät
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2.3

Joukkoliikenne
Alueelle liikennöi seudullista sekä pitkänmatkaista joukkoliikennettä. Pitkänmatkainen joukkoliikenne liikennöi valtatietä pitkin. Seudullinen joukkoliikenne liikennöi Patteristontiellä sekä Ylämyllyntiellä. Tonttia lähimmät pysäkit on esitetty kuvassa 7. Patteristontien ja Laavupolun liittymästä
pohjoisen suuntaan pysäkeille on matkaa noin 250 metriä ja Yllämyllyntien suuntaan noin 550
metriä.

Linja-autopysäkki

Kuva 7. Seudulliset joukkoliikenteen reitit (talvi 2018) sekä tontille lähimmät pysäkit

2.4

Alueen saavutettavuus
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa eri kulkumuodoilla Ylämyllyn pohjoisosista. Valtatie sekä
rautatie aiheuttavat Ylämyllyn eteläosan asukkaille estevaikutuksen, jonka takia liikennevirrat pakkaantuvat Patteristotielle. Uusi koulu on kuitenkin saavutettavissa koululaisten näkökulmasta helposti kävely- ja pyöräteitä pitkin myös Ylämyllyn keskustaajaman puolelta. Myös säännöllinen
joukkoliikenne parantaa alueen saavutettavuutta Joensuun sekä Ylämyllyn keskustaajaman suunnista.

3

Alueen liikennejärjestelyt

3.1

Moottoriajoneuvoliikenne
Kaavamuutoksen yhteydessä esitetään (kuva 8), että Eräpolku jatketaan Patteristontielle. Samassa
yhteydessä Patteristontien linjausta muutetaan niin, että Eräpolusta tulee pääsuunta. Muutos
rauhoittaa ajonopeuksia. Uuden linjauksen myötä Patteristontien ja Eräpolun liittymään pystytään
toteuttamaan nykyistä turvallisempi kevyen liikenteen ylityspaikka. Lisäksi uusi yhdistetty kävelyn
ja pyöräilyn tie voidaan linjata Patteristontien länsipuolelle kulkemaan viheralueen takana, mikä
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lisää koulumatkojen turvallisuutta. Kävelyn ja pyöräilyn väylä kulkisi jatkossa vain 200 metrin matkalta korotettuna ajoneuvoliikenteen väylän rinnalla. Uuden katulinjauksen myötä myös liikennöinti teollisuusalueelle helpottuisi. Kaavamuutoksen yhteydessä esitetään myös, että Laavupolun
liittymää siirretään pohjoisemmaksi nykyiseltä paikaltaan. Muutos vapauttaa tilaa koulun pihajärjestelyille. Laavupolun uusi linjaus selkeyttää Laavupolun ja Vartiopolun liittymäaluetta. Laavupolun uutta linjausta ei ole kuitenkaan pakko toteuttaa, jos Eräpolku linjataan uudestaan. Teollisuusalueelle ei tarvita liikennemäärien takia kahta liittymää. Koulun tontille vievän liittymän sijainti
päätetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Esitetty asemakaavamuutos menee osittain aikaisemmin
kaavoitetulle alueelle. Rakentamaton teollisuustontin osa liitetään koulun tonttiin.

Kuva 8. Luonnos (10/2018) vireillä olevasta asemakaavasta
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Liperin Ylämyllyn Yläkoulun hankesuunnitelmassa on linjattu, että tontille varataan asiakas- ja
henkilökuntapaikoitukseen 100 pysäköintipaikkaa. Lisäksi pysäköintialueelle pitää varata tilaa mopoille, mopoautoille sekä muille koululaisten moottoriajoneuvoille. Asemakaavatyön yhteydessä
tontilla varauduttiin 130 ajoneuvoliikenteen pysäköintipaikkaan. Paikat on sijoitettu kahdelle eri
pysäköintialueelle (kuva 8). Eteläinen pysäköintipaikka on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön ja
pohjoinen oppilaiden, vanhempien sekä muiden asiakkaiden käyttöön.
Tontille pitää varautua järjestämään oppilaiden saattoliikenne sujuvasti ja turvallisesti omalle alueelleen. Saattoliikennealueen mitoituksessa pitää huomioida koulukyyditysten tilantarve (taksit ja
linja-autot) sekä vanhempien kyyditysaktiivisuus.
Seudullisen joukkoliikenteen pysäkit ovat suhteellisen lähellä koulua. Mahdollinen pysäkkipaikkojen muutostarve kannattaa selvittää tontin tarkemman suunnittelun yhteydessä. Saatto-, huoltoja muu ajoneuvoliikenne ei saa sekoittua kävely- ja pyöräliikenteen kanssa.
Koulutontin halki tulee kulkemaan moottorikelkkaura tontin eteläosan VL-alueella.

3.2

Kävely ja pyöräily
Kävelijät ja pyöräilijät saapuvat koulun tontille pääasiallisesti kahdesta suunnasta, pohjoisesta ja
etelästä Patteristontien viereistä yhdistettyä kävelyn ja pyöräilyn väylää pitkin. Tontin sisäisten
kulkuyhteyksien suunnittelussa tulee huomioida se, että saapuminen koulun pihalle kävely- ja
pyöräilyväylältä olisi luonteva eli mahdollisimman suora. Kaavamuutoksen yhteydessä Patteristontien suuntainen kevyen liikenteen väylä siirretään noudattelemaan Patteristontien uutta linjausta (kuva 8). Patteristontien ja Eräpolun liittymään kannattaa rakentaa saarekkeellinen suojatie
turvaamaan koululaisten koulumatkaa. Myös Ylämyllyntien ja Patteristontien liittymään suositellaan rakennettavaksi pää- ja sivusuunnan suojatiesaarekkeet parantamaan eteläisen pääkoulureitin turvallisuutta.
Tontin sisäinen kävely- ja pyöräliikenne tulee erotella selkeästi saatto-, huolto- ja muusta ajoneuvoliikenteestä. Myös piha tulee suunnitella siten, että leikki- ja oleskelualueiden läpi ei pyöräillä.
Pihasuunnittelussa pitää myös huomioida ulkoilureitin tarve tontin itäreunalle.
Kohteeseen tulee toteuttaa vähintään 1 pyöräpysäköintipaikka (pp)/2 oppilasta, 1 pp/4 työntekijää ja vierailijoille 1 pp/500 k-m2. Pyöräpysäköintipaikat tulee sijoittaa sisääntulojen läheisyyteen.
Vähintään 50 % pyöräpaikoista tulee olla mahdollisuus runkolukitukseen. Pyörät voidaan sijoittaa
myös katoksiin. Katospaikkojen tarkka määrä ratkaistaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Katoksen arkkitehtisuunnittelussa kannattaa huomioida se, että pyöräkatoksista tulee helposti
yläkouluissa koululaisten ajanviettopaikkoja. Vuorostaan työntekijöiden katokselliset, runkolukittavat pyöräpysäköintipaikat tulee olla sosiaalitilojen läheisyydessä.

3.3

Huoltoajo ja pelastustiet
Tontin huoltoliikenne tulee osoittaa saattoliikenteestä sekä kävely- ja pyöräilyliikenteestä erilleen.
Huoltoreitti kannattaa mitoittaa ainakin 12 m kuorma-autolle. Jatkosuunnittelun yhteydessä pitää
suunnitella tarkemmin myös alueen lumitilat.
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Tontin jatkosuunnittelun yhteydessä pitää huomioida pelastuskaluston pysäköinnin tilantarve
sekä ajolinjat esim. pyöräpysäköinnin ja pihakalusteiden sijoittelussa sekä pihamateriaalien valinnoissa.

4

Melu
Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskiäänitasoja ennustetilanteessa 2040.
Laskentojen perusteella on kartoitettu suunnittelualueen meluntorjuntatarpeita ja -mahdollisuuksia, arvioitu tarvittavia kaavamääräyksiä sekä annettu ohjeita alueen jatkosuunnittelua varten.

4.1

Melutason ohjearvot
Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992)
annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo
22–7) melutasoille.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisätilojen keskiäänitasoille on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.
Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), Laeq, enimmäisarvo
Päivällä

Yöllä

klo 7-22

klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä,
loma-asumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB1,2

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistyalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB3

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

Liike- ja toimistohuoneistot

45 dB

-

ULKONA

1)

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB

2)

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja

3)

Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia jaksoja.
Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mitattuun tai laskettuun arvoon lisätä 5 dB.
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Nyt tarkasteltava alue tulkittaneen ns. uudeksi alueeksi, jolloin alueelle sovelletaan päiväajan 55 dB
ja yöajan 45 dB ohjearvoa.

4.2

Melumallinnus

4.2.1

Maasto- ja laskentamalli
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet,
rakennukset ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet.
Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen numeerisen aineiston perusteella. Nykyisten
rakennusten korkeutena on käytetty mp+ 5 m.
Uusi maankäyttö perustuu maankäyttösuunnitelmaan 22.10.2018.
Laajat asfalttialueet, kadut sekä rakennukset on mallinnettu akustisesti kovina (absorptio 0).
Melulaskennat on tehty SoundPlan 8.0 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tie- ja raideliikeliikennemelun laskentamalleilla [1][2]. Laskentamallin tarkkuus on tien lähietäisyydellä tyypillisesti
±2 dB. Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq) suunnittelualueelle.
Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:
▪
▪
▪
▪
▪

4.2.2

Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen interpolointia.
Laskentasäde 2500 metriä
Laskennassa mukana 3. kertaluvun heijastukset
Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella
Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raideliikennelaskentamallin mukaisesti)

Liikennetiedot
Laskennoissa melulähteinä on huomioitu Kuopiontien ja Patteristontien sekä Viinijärvi-Joensuu rataosan liikenne vuoden 2040 liikennetilanteessa
Kuopiontien ja Patteristontien liikenne-ennuste perustuu kaavatyön yhteydessä tehtyyn arvioon.
Melulaskennoissa käytetyt tie- ja katuverkon liikennetiedot on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Tie- ja katuliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot

90 % liikennesuoritteesta on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7-22.
Melulaskennoissa raideliikenteen liikennetiedot on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Raideliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot 2040

4.3

Tulokset
Melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 selvitysalueelle. Laskennat tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa.
Keskiäänitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 50–55 dB keskiäänitasoalue on väriltään tummanvihreä.
Selvitysalueella päiväajan ohjearvotasot ovat meluntorjuntaa määrittäviä.
Laskentojen tulokset on esitetty liitekuvissa 1-2 sekä raportin kuvissa 8-9.

4.3.1

Perustarkastelu
Liitteessä 1 on kuvattu päiväajan keskiäänitasot suunnittelualueella vuoden 2040 ennustetilanteessa. Liitteessä 2 on esitetty vastaavat yöajan keskiäänitasoalueet.
Laskentojen mukaan vuoden 2040 ennustetilanteessa päiväajan keskiäänitaso kaava-alueella on
enimmillään noin 57 dB. Koulurakennuksen pohjoispuolella keskiäänitasot alittavat ohjearvon 55
dB. Rakennuksen eteläpuoleisella rinnealueella keskiäänitaso on laskentatarkkuuden rajoissa ohjearvon 55 dB tasalla (liite 1).
Yöaikaan keskiäänitaso kaava-alueella on noin 40-52 dB (liite 2), mikä alittaa yöajan ohjearvon 45
dB etelä-pohjoissuunnassa noin koulurakennuksen korkeudelta lähtien. Koulurakennuksen eteläpuolella keskiäänitaso ylittää ohjearvon 45 dB.

4.3.2

Ylempien kerrosten tarkastelu
Ylempien kerrosten tarkasteluja käytetään julkisivuihin kohdistuvien meluun liittyvien kaavamääräysten harkintaan ja muodostamiseen.
Rakennusten ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja
VNp 993/92 mukaisten sisämelun ohjearvojen – 35 dB päivällä, yöllä 30 dB - erotuksena. Oppilaitoksille ei sovelleta yöajan sisämelun ohjearvoja, mistä syystä päiväajan ohjearvot ovat sisämeluun
liittyvien kaavamääräysten osalta meluntorjuntaa määrittäviä.
Julkisivuille kohdistuvat suurimmat päiväajan keskiäänitasot on esitetty kuvissa 9-10.
Kuvassa 9 on kuvattu uudisrakennusten julkisivujen laskentapistelinjoille kohdistuvat korkeimmat
päiväajan keskiäänitasot.
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Halli
mp+ 8m

Koulurakennus mp+ 10m

Kuva 9. Julkisivujen laskentapistelinjoille kohdistuvat korkeimmat päiväajan keskiäänitasot
Kuvassa 10 on esitetty liitettä 1 ja kuvaa 9 vastaavat päiväajan keskiäänitasotulokset kerroskorkeuksittain uusien rakennusmassojen julkisivujen osalta.

Kuva 10. Julkisivuille kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot, kuva kaakosta
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Laskentojen perusteella uudisrakennusten julkisivuille kohdistuu vuoden 2040 ennustetussa liikennetilanteessa enimmillään 57 dB päiväajan keskiäänitaso (liite 1, kuvat 9-10).

4.4

Johtopäätökset kaavamääräystä varten
Suunnitellulla maankäytöllä koulualueelle muodostuu päivä- ja yöajan ohjearvot 55 dB päivällä ja
45 dB yöllä alittavaa aluetta. Koulurakennuksen eteläpuolelle jää alue, jolla keskiäänitaso on ohjearvon tasalla tai yli, mutta koska alue on rinnettä, on sen suojaaminen esim. meluesteellä teknistaloudellisesti erittäin hankalaa. Alueelle ei ohjearvoylityksestä johtuen tule osoittaa esim. koulualueen välituntialuetta tai vastaavaa.
Rakennusten julkisivuille ei ole tarpeen antaa kaavamääräystä tavanomaista paremmasta äänitasoerovaatimuksesta, vaan asetuksen 796/2017 mukainen vähimmäisvaatimus 30 dB äänitasoerosta
on riittävä sisätiloille sovellettavan ohjearvon 35 dB saavuttamiseksi.

5

Kaavamuutosten vaikutukset

5.1

Moottoriajoneuvoliikenne
Kaavamuutos ei merkittävästi lisää autoliikenteen määrää Patteristontiellä. Liikenteen sujuvuuden, tontin käytettävyyden ja koululaisten turvallisuuden takia Eräpolun jatko olisi syytä toteuttaa. Eräpolun jatkon myötä raskas liikenne ja koululaisliikenne ovat nykyistä enemmän erillään
toisistaan. Lisäksi tontin huoltoliikenne ja henkilökunnan pysäköintialue tarvitsee tontille liittymää
Eräpolun jatkeen kautta.
Koulu tulee olemaan kunnan ainut yläkoulu. Tämä aiheuttaa koulukyyditysten sekä saattoliikenteen lisääntymistä alueella. Saattoliikenteen sekä koulukyyditysten vaadittavat tilajärjestelyt pitää
huomioida tontin jatkosuunnittelun yhteydessä.
Alueen rakentumisen myötä moottorikelkkaura pitää linjata uudestaan turvallisempaan ympäristöön.

5.2

Kävely ja pyöräily
Koulun rakentamisen myötä alueelle tulee lisää kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Pyöräilijöiden ja kävelijöiden määrän lisääntyminen korostuu Patteristontien viereisellä kevyen liikenteen väylällä, koska
valtaosa lapsista kulkee sen kautta koululle.
Kaavan toteutumisen myötä kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee olennaisesti, koska
kävelyn ja pyöräilyn väylän ja kadun väliin saadaan viherkaista sekä saarekkeelliset suojatieylitykset katujen/maanteiden liittymäalueille.

5.3

Joukkoliikenne
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta joukkoliikenteen reitteihin. Tarpeet nykyisten
joukkoliikennepysäkkien sijainneista ja pysäkkien odotustilojen laajuudesta pitää selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.
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5.4

Toimenpidetarpeet katualueilla
Yleisen liikenteen kasvun ja tontin synnyttämän liikenteen takia on katuverkolle ja liittymiin tarve
tehdä joitakin parannustoimia. Parannustoimenpiteillä taataan alueen liikenneturvallisuus. Esitetyistä toimenpiteistä oleellisimmat suunnittelualueen maankäytön muutoksen kannalta ovat:
▪ Patteristontien ja Eräpolun uusi linjaus
▪ Kävelyn ja pyöräilyn uusi väylä Patteristontien länsipuolelle (välikaista)
▪ Patteristontien ja Eräpolun liittymän sivusuunnan suojatiesaareke
▪ Patteristontien ja Ylämyllyntien liittymän sivu- ja pääsuunnan suojatiesaarekkeet
▪ Laavupolun uusi linjaus tai Laavupolun liittymän poistaminen kokonaan Patteristontieltä. Nykyinen katualue otetaan koulun käyttöön.

6
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