
 

 

 
 
Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunta 
 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ LAUTTASAAREN ALA-ASTEEN KOULUN 
OPPILAAKSIOTTOALUEESTA 1.8.2020 ALKAEN  

 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 26.3.2019 § 121 päättänyt perustaa 
Lauttasaareen toisen suomenkielisen ala-asteen koulun. Esitys 
Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan uuden ala-asteen koulun toimipaikasta 
ja oppilaaksiottoalueesta sekä Lauttasaaren ala-asteen koulun uudesta 
oppilaaksiottoalueesta viedään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
suomenkielisen jaoston päätettäväksi 14.5.2019. 

 
Uuden koulun toimipaikaksi esitetään osoitteeseen Vattuniemenkuja 4, 
00210 Helsinki, tammikuussa 2020 valmistuvaa koulurakennusta. Uuteen 
rakennukseen tulee noin 650 oppilaspaikkaa. Lauttasaaren ala-asteen 
koulussa tulee olemaan noin 530 oppilaspaikkaa perusparannuksen 
jälkeen. Uuteen toimintansa aloittavaan kouluun syksyn 2020 
koulutulokkaat tulevat määritellyn oppilaaksiottoalueen mukaiselta alueelta.  
 
Lauttasaaressa on suomen tai muun kielisiä 7-12 vuotiaita noin 1100 
(31.12.2017). 7-12 vuotiaiden määrän vuonna 2029 ennustetaan olevan 
1270 eli ennustekauden aikana lasten määrä kasvaa noin 170 (liite 1). 
Lähikouluprosentti 20.9.2018 oli 98% Lauttasaaren ala-asteen koulussa.   
 
Johtokunnalta pyydetään lausuntoa Lauttasaaren ala-asteen koulun 
uudesta oppilaaksiottoalueesta kahden vaihtoehdon pohjalta:   
 
 
Vaihtoehto 1  
 
Raja lähtee Lauttasaaren sillalta etelään merelle ja kulkee merta pitkin 
Vattuniemen ympäri. Raja jatkuu mantereella Merikylpylän puiston läpi 
Särkiniementielle Hakolahdentien kohdalla. Tästä eteenpäin raja jatkuu 
pitkin Särkiniementietä Lauttasaarentielle saakka. Lauttasaarentien ja 
Lemissaarentien risteyksessä raja kääntyy kulkemaan pitkin 
Lauttasaarentietä ja päättyy Lauttasaaren sillalle. Lauttasaarentien parilliset 
numerot 2-40 kuuluvat Vattuniemeen perustetun uuden ala-asteen koulun 
oppilaaksiottoalueeseen. Lauttasaarentien parittomat numerot ja parillisista 
Lauttasaarentie 42-60 kuuluvat Lauttasaaren ala-asteen koulun 
oppilaaksiottoalueeseen.  Alue on kuvattu liitteessä ja on vaihtoehto 1.  
 
Tässä vaihtoehdossa Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella asuisi 7-12 
vuotiaita noin 620 ja uuden koulun alueella 630. Vuonna 2029 ennusteen 
mukaan 7-12 vuotiaita asuisi Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella noin 
580 ja uuden koulun alueella 700 
 
 



 

 

Vaihtoehto 2 
 
Raja lähtee Lauttasaaren sillalta etelään merelle ja kulkee merta pitkin 
Vattuniemen ympäri. Raja jatkuu mantereella Merikylpylän puiston läpi 
Särkiniementien yli Perttulantien kohdalla. Tästä raja jatkuu Perttulantietä 
pitkin ja kääntyy Pajalahden puistoon Heikkilänpolun kohdalta. Puistossa 
raja kulkee Haahkapolulle jatkuen Haahkatien yli Otavantielle. Raja jatkuu 
pitkin Otavantietä, kääntyy Lauttasaarentielle ja kulkee sitä pitkin 
Lauttasaaren sillalle. Perttulantien parilliset numerot 2-10, Haahkapolku 2, 
Otavantien parittomat numerot 1-9 ja Lauttasaarentien parilliset numerot 2-
28 kuuluvat Vattuniemeen perustetun uuden ala-asteen koulun 
oppilaaksiottoalueeseen. Haahkapolku 3 kuuluu Lauttasaaren ala-asteen 
koulun oppilaaksiottoalueeseen.  Alue on kuvattu liitteessä ja on vaihtoehto 
2.  
 
Tässä vaihtoehdossa Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella asuisi 7-12 
vuotiaita noin 670 ja uuden koulun alueella 570. Vuonna 2029 ennusteen 
mukaan 7-12 vuotiaita asuisi Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella noin 
630 ja uuden koulun alueella 650. 
 
 
 
 
Uudessa koulussa aloittaminen 
 
Syksyllä 2020 koulunsa aloittavat 1. luokan oppilaat aloittavat koulunsa 
oppilaaksiottoalueiden mukaisissa kouluissa joko Lauttasaaren ala-asteen 
koulussa tai 26.3.2019 perustetussa uudessa ala-asteen koulussa.  
 
Perustettavan uuden koulun oppilaaksiottoalueella asuvat 2.-6. luokan 
oppilaat, voivat siirtyä uuden koulun oppilaiksi 1.8.2020 alkaen tai 
halutessaan jatkaa Lautasaaren ala-asteella alakoulunsa loppuun saakka.  
 

Lauttasaaren alueen 7-9 luokkien kouluna on edelleen Lauttasaaren 
yhteiskoulu. 
 
  
Lauttasaaren ala-asteen koulun Myllykalliontie 3 toimipaikassa alkaa laaja 
perusparannus ja laajennus. Hankkeen väistötiloina (noin 400 oppilaalle) 
käytetään nykyisten tilojen Myllykalliontie 3 pihalla olevia paviljonkeja ja 
Lauttasaarentie 50 rakennuksen lisäksi uutta Vattuniemenkuja 4 
rakennusta. Uusi koulurakennus (Vattuniemenkuja 4) on alussa sekä 
Lauttasaaren ala-asteen koulun väistötilana, että uuden perustettavan ala-
asteen koulun käytössä. Lauttasaaren ala-asteen rehtori päättää luokkien 
sijoittelusta väistötiloihin. 

 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkieliselle jaostolle osoitettu 
lausunto pöytäkirjanotteen liitteenä pyydetään lähettämään 29.4.2019  
mennessä sähköisesti osoitteella heli.kyrolainen (at) hel.fi. Lausunnoissa 
tulee ilmetä, että johtokunta on lausuntoa antaessaan kuullut koulun 
oppilaskuntaa.  



 

 

 
Lisätietoja antaa aluepäällikkö Hanna Välitalo, hanna.valitalo(at) hel.fi, puh. 
09 310 83012 
 
 

 
Outi Salo  
Perusopetusjohtaja 

 
LIITE 1               Lauttasaaren väestöennuste 
LIITE 2  Oppilaaksiottoaluevaihtoehdot 1-2 ja väestöennusteet kolmella erilaisella 

vaihtoehdolla 


