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Asemakaavan muutos koskien Vattuniemenkuja 4:n uudisrakennusta 

 

Lauttasaari-Seura – Drumsö Sällskapet ry:ltä (jäljempänä Seura) on pyydetty mielipide 

Vattuniemenkuja 4:än asemakaavan muutoksesta. Tontin asemakaavaa muutetaan, jotta 

kohteeseen voitaisiin rakentaa koulu- ja päiväkotirakennus.  

Seuran mielestä asemakaavan muuttaminen uudisrakennusta varten on tarpeellinen ja 

kaavoitus tulisi toteuttaa viivytyksittä. Rakentamalla kohteeseen päiväkodiksi ja kouluksi 

suunniteltu rakennus tiloista saadaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat. 

Seura toivoo kuitenkin vielä joidenkin erityisesti liikennesuunnitelmaan liittyvien asioiden 

selvittämistä ja parantamista. Seuran mielestä selvittäminen ei kuitenkaan saa hidastaa 

kaavoituksen tai rakennuksen valmistumista. 

Päiväkodin saattoliikenne on järjestetty kohtuullisen hyvin sikäli, kun liikenne ohjataan 

kiertämään korttelin ympäri Vattuniemenkujalta Vattuniemenrantaan. Haasteita 

saattoliikenteeseen voi tulla, kun Lohiapajalahtea aletaan rakentaa ja työmaa ajoneuvot 

liikkuvat Vattuniemenrannassa. Päiväkodin portin kohdalla olevaa suojatienlevennystä 

pidetään hyvänä. 

Meripuistotien kiertoliittymästä etelään menevän Vattuniemenkadun nopeusrajoituksen 

laskeminen 30km/h nähdään hyväksi asiaksi. Vattuniemenkadun nopeusrajoitus tulee 

kuitenkin laskea riittävän kauaksi etelään koulun ohi. 

Vattuniemenkadulla, koulun edessä olevan bussipysäkin paikka on haastava. Tilannetta 

pitää seurata ja tarvittaessa tehdä muutoksia pysäkin sijaintiin. Jos bussilinjastoon tehdään 

muutoksia, tulee pysäkin sijoittuminen arvioida tarvittaessa uudelleen. Ensisijaista on 

varmistaa lasten ja koululaisten turvallinen liikkuminen sekä päiväkodin ja koulun helppo 

saavutettavuus. 

Vattuniemenkadun ja Vattuniemenkujan korotukset ja töyssyt nähdään hyvinä. Niiden 

lisäksi tarvittaisiin liikennevalot Vattuniemenkadulle tulevan välisuojatien kohdalle. 

Köysikujan liikenteen turvallisuus herättää huolta. Suunnitelman mukaan koulun portti 

näyttää avautuvan suoraan Köysikujalla autotielle, koska Köysikujalla jalkakäytävä on vain 

kadun koulurakennusta vastakkaisella laidalla asuintalojen puolella. Köysikujan puolella 

olevan oppilasportin läheisyyteen tulisi saada vähintäänkin töyssyt. 

Huolta herättää myös Köysikujan päässä olevan päiväkodin saattoliikenne. Turvallisen 

liikkumisen varmistamiseksi on huolellisesti arvioitava, kulkeeko tämä saattoliikenne 

jatkossakin Köysikujan päähän vai jääkö myös se Vattuniemenkujalle?   



 

 

 

On tärkeää, että koulun piha-alueelle järjestetään riittävä pyörä- ja 

potkulautapaikoitusalue. Ehdotuksen toimivuutta tulee vielä arvioida ottaen huomioon, 

ohjataanko kaikki pyöräliikenne Köysikujan kautta vai pääseekö myös Vattuniemenkadulta 

pyörällä koulun pihaan ja rajoittavatko mahdolliset portaat tämän? 

Suunnitelmassa koulun ja päiväkodin piha-alue on huolestuttavan pieni. Piha alueen kokoa 

voisi kasvattaa pienentämällä itse rakennuksen kokoa ja hyödyntämällä kaikki rakennuksen 

tilat koulu- ja päiväkotikäyttöön. 

Koululaisten liikunta- ja ulkopelimahdollisuudet ja -paikat vaativat vielä lisäselvitystä. On 

tarpeen löytää tilat ulkoliikuntaan riittävän läheltä koulua. Alueen nykyiset puistot ovat jo 

kapasiteetin äärirajoilla. Seuran mielestä Kokkapuistoa ja Veneentekijäisen puistoa 

voitaisiin hyödyntää ulkoliikuntaan.  

Seura nostaa jo tässä yhteydessä esiin rakennuslupaan liittyvän asian ja kiinnittää 

huomiota kouluun suunniteltuihin teknisentyön tiloihin. Tiloista puuttuu teknisen työn 

opettajan käyttöön tuleva aihioiden työstötila ja koneistus. Mitkä seikat ovat suunnitellun 

ratkaisun taustalla? Seuran mielestä uusi koulu tulee suunnitella siten, että siinä voidaan 

toteuttaa opetussuunnitelmaa monipuolisesti kaikilta osin. Teknisten tilojen suunnittelu 

tulisi tarkistaa, siten että opettajan työstötila mahtuu kokonaisuuteen. 

Seura on antaa mielellään lisätietoja ja on käytettävissä hankkeen jatkovalmistelussa. 

Tiedot kaavaa koskevista päätöksistä pyydetään lähettämään Seuran toimistoon; 

seura@lauttasaari.fi. 
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