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Työpajatilaisuus, jossa Vattuniemenkuja 4:een suunniteltavaa uutta 
koulua ja päiväkotirakennusta käsiteltiin yhdellä työpajarastilla 

Aika 11.10.2017 klo 17.30 – 19.40  

Paikka 
Lauttasaaren ruotsinkielinen ala-aste, Drumsö 

låstadieskolan, Tallbergin puistotie 12 

Osallistujat 
Rastia veti suunnittelija Juho Palviainen ja rastilla kävi noin 

90 kiinnostunutta asukasta 
 
 
Vattuniemenkuja 4:seen suunniteltavan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen alustavia 
suunnitelmia käsiteltiin asukastilaisuuden yhteydessä pidetyllä työpajarastilla. Työpajarastilla 
pohdittiin millaisia hyviä asioita uudisrakennus voisi tuoda mukanaan alueelle ja toisaalta 
millaisiin asioihin tulee vielä kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. Alle on jäsennelty saadut 
ajatukset. 
 

 
 
 

Mitä hyvää uusi koulu ja päiväkoti tuovat Vattuniemeen? 

Uusi koulu- ja päiväkotirakennus koettiin tarpeelliseksi. 

- Uudet päiväkoti- ja koulutilat tulevat tarpeeseen. Toivottavasti etenee nopeasti!  

(8 mainintaa) 

- Hienoa, että rakennus puretaan ja huolehditaan sisäilman laadusta 
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Tilojen monipuolisen iltakäytön mahdollistaminen on tärkeää 

- tilat monipuoliseen käyttöön, vrt. Lauttasaariseuran puutyökerho 

- Iltaisin tiloja asukkaiden käyttöön (myös muita kuin liikuntasali) 

- Koripallolle täysimittainen liikuntasali 

- Liikuntahalli, erinomaista (4 mainintaa) 

- Hyvä juttu koko projekti. Lisäplussaa liikunta- ja tekn. + käsityötilojen yleisestä 

iltakäytöstä. Asunnot ovat usein pieniä eikä kerrostaloissa ole askartelutiloja. 

 

Mikä uudessa koulu- ja päiväkotirakennuksessa mietityttää? Mitä tulee 
ottaa huomioon suunnittelussa? 

Koulurakennuksen tekniset ratkaisut ja pihajärjestelyt 

- Pihatilojen riittävyys ja pihajärjestelyt (5 mainintaa) 

- Tulevan rakennuksen julkisivut, ikkunoiden sijainti, näkymät asuntoihin ja rakennuksen 

ilmanvaihtokonehuoneiden sijoittelu (4 mainintaa)  

- Liikuntasalin tulee olla riittävän iso myös reunoilta, tarpeeksi korkea koripallolle ja 

tiloissa tulee olla säilytystilaa (3 mainintaa)  

- Miten koulutilojen riittävyys ratkaistaan sen jälkeen, jos asuntorakentamisesta tulee 

niin laajaa kuin (Vattuniemen) suunnitelmat näyttävät? (3 mainintaa) 

- Vuokrattaviin tiloihin mahdollisuus sote-tiloille, esim. sotekeskus 

- Teknisten töiden ja käsityöluokkien yms. tilojen suunnittelussa olisi hyvä ottaa 

huomioon iltakäyttö mm. varastotilojen osalta, jotta harrastajien ei ole pakko kantaa 

kotiin kerhosta kaikkia tarvikkeita 

Liikenne, katualueet ja pysäköinti 

- Saattoliikenne autolla ja sen sijainti (4 mainintaa) 

- Liikennejärjestelyt, risteykset, liikennevalot, valaistus, ajohidasteet ja yhteydet 

lähialueen urheilukentille sekä niiden suunnittelu (3 mainintaa) 

Vaikutukset lähiympäristöön 

- Luokkahuoneiden valot eivät saa palaa öisin (2 mainintaa) 

- Melu IV-konehuoneesta (2 mainintaa) 

- Koulun/päiväkodin korkeus ei saa olla niin korkea, että varjostaisi naapuritaloja tai 

niiden pihoja (2 mainintaa) 

- Vattuniemenkujan puoleiseen julkisivuun kasvillisuutta kuten nykyään on (villiviini) 

Muut 

- Väestönsuojatilat + Helsinki 2050 suunnitelmat, vaihtoehtoiset metroreitit, 

maanalainen tunneliyhteys Tallbergin puistotieltä Jätkäsaareen, onko kulkuyhteyttä 

mietitty väestönsuojatilojen kautta? 

- Päiväkoti vaikuttaa liian suurelta. Levottomuutta ja hälinää. Parempi olisi rakentaa 

useita pieniä! 

 


