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Hei Linda,        tiedoksi muut

kävimme asiaa läpi Kaskon palveluverkkotiimin kesken. Esitetty ratkaisu ei ole Kaskon kannalta hyvä.

Tässä vastauksia esittämiisi kysymyksiin:
onko esitetty kaavaratkaisu toimiva koulun kannalta?

o Ratkaisu ei ole koulun kannalta toimiva. Tällaisessa ns. keskitetyssä käytössä olevan pysäköintitalon
aiheuttama liikenne aivan koulun viereen on haasteellinen oppilaiden turvallisen liikkumisen
kannalta. Vaikka tässä yksikössä on suurempi osa olisikin isompia oppilaita tällä hetkellä, tilanne voi
muuttua tulevaisuudessa.

o Päiväkotien ja koulujen pysäköintipaikkojen toteuttaminen pysäköintitaloihin ei ole hyvä ratkaisu
erityisesti kustannussyistä. Vaikka Kasko ei vaadi parkkipaikkoja henkilökunnalle, yleisesti
rakennuksen käyttäjille ja siellä vierailijoille niitä on pääsääntöisesti tarpeen toteuttaa.

riittääkö koululle uusien pysäköintiohjeiden mukainen 1ap/600 k-m2 paikkamäärä?
o Paikkamäärä on riittävä.

mahdollistuuko koulurakennuksen koilliskulman huoltoajo havainnekuvassa esitetyllä tavalla, eli koulun
tontin itäreunaa pitkin, pysäköintitalon ja koulurakennuksen välistä? Käsittääkseni keittiön ja
puutyöluokkien huoltoajo (jotka varmastikin käytetyimmät ja isoin kalusto) tapahtuu muualla tontilla.

o Esitetty ehdotus on hankala koulun liikennejärjestelyiden osalta, vaikka keittiön ja käsityötilojen
huolto hoidetaankin eri puolelta. Ratkaisu vaikuttaa kovin ahtaalta.

o Lisäksi pitää ottaa huomioon saattoliikenne, jota on kuitenkin aina. Sen ohjaaminen esimerkiksi
koilliskulmasta pysäköintitalon ja koulurakennuksen väliin ei ole kannatettava ratkaisu, vaan pitäisi
ratkaista jotenkin muuten.

o Saattoliikennettä saattaa olla hyvinkin paljon. Vaikka oppilaiden kulkeminen kevyen liikenteen
reittejä pitkin kouluun olisi hyvä ja tavoiteltava vaihtoehto, se ei välttämättä toteudu. Näin ollen on
tärkeää, että asia otetaan huomioon. Saattoliikenne pitäisi myös järjestää mahdollisimman pitkälle
niin, että se ei risteä kevyen liikenteen väyliä kulkevan oppilasliikenteen kanssa.
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