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LAUTTASAAREN VARHAISKASVATUS- JA KOULUPALVELUT  
 
Peruskoulujen ja päiväkotien tilatarpeet lähivuosina 

Helsingin väestöennusteen mukaan Lauttasaaren suomen- ja ruotsinkielisten peruskouluikäis-
ten määrä kasvaa nykyisestä noin 1500:sta noin 2000 oppilaaseen vuoteen 2025 mennessä. 
Lähikouluihin menee kouluikäisistä Lauttasaaressa noin kolme neljäsosaa. Alle kouluikäisten 
lasten määrän arvioidaan kasvavan samana aikana noin 180 lapsella, mikä lisää päivähoito-
paikkojen tarvetta noin 120:lla. Helsingin tietokeskuksen mukaan lapsiperheet eivät ole muut-
taneet Lauttasaaresta väljempiin asuntoihin kuten aiempina vuosina, mikä on osaltaan lisännyt 
koulu- ja päivähoitopalveluiden tarvetta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä on 
vaikeuttanut nykyisten tilojen korjaustarve. Seuraavassa kuvataan väestönkasvusta ja korjauk-
sista johtuvat lähivuosille suunnitellut tilahankkeet ja toimenpiteet Lauttasaaressa. 

 
Tulevat päiväkotihankkeet Lauttasaaressa 

Päiväkoti Albatrossi valmistuu läntiseen Lauttasaareen 2019 

Isokaarelle suunniteltuun koko Lauttasaarta palvelevaan päiväkoti Albatrossiin valmistuu päi-
vähoitopaikat yhteensä noin 250:lle suomen- ja ruotsinkieliselle lapselle (160+90 lasta). 

Vattuniemessä tutkitaan vaihtoehtoja nopealla aikataululla 

Päiväkoti Särjen vuosille 2018–19 suunnitellulle korjaukselle on selvitetty vaihtoehtoja. Päivä-
koti Särjen peruskorjaus sisältää riskejä korjausten laajuuden, maaperän sekä meren läheisyy-
den takia ja lisäksi edellyttäisi väistötiloja koko peruskorjauksen ajaksi. Vaihtoehtoina on tar-
kasteltu uuden pysyvän ratkaisun sijoittumista Vattuniemeen suunniteltavan kouluhankkeen 
yhteyteen sekä uuden päiväkotitontin kaavoittamista Särkiniementien päähän. Lisäksi on tut-
kittu jonkin olemassa olevan rakennuksen muuttamista päiväkodiksi, mistä käydään parhail-
laan neuvotteluita useiden kiinteistönomistajien kanssa. Neuvottelut pyritään saattamaan ke-
sän aikana esisopimusasteelle siten, että ratkaisusta voidaan tiedottaa viimeistään lokakuussa 
2016.  

Paviljonkipäiväkotien Silkkiuikku 2 ja Telkkä lattiat korjataan. 

Lauttasaareen on sijoitettu kolme siirrettävistä tilaelementeistä koottua, määräaikaisiksi suun-
niteltua paviljonkipäiväkotia, joita ovat Pajalahden puiston päiväkoti Telkkä sekä Särkiniemen-
tie 29:n paviljonkipäiväkodit Silkkiuikku 1 ja Silkkiuikku 2.  
 
Sekä Silkkiuikku 2:ssa että Telkässä on ilmennyt rakennusvirheistä johtuva kosteusvaurio. Mo-
lemmissa uusitaan lattioiden muovimatot. Korjaustyöt ovat käynnissä ja suunniteltiin tehtä-
väksi huonekohtaisesti niin, että toiminta voisi jatkua tilojen vuorottaisella käytöllä. Lattioiden 
kuivatukseen tarvitaan kuitenkin pidempi aika, kuin urakoitsijan oli alun perin arvioinut. Kor-
jaustyöt viivästyvät noin neljällä kuukaudella ja valmistuvat lokakuuhun mennessä. Korjausten 
pitkittymisen takia parhaillaan haetaan väliaikaisia tiloja lisäresurssiksi. Näistä ja muista kor-
jaustöiden aikaisista järjestelyistä tiedotetaan Silkkiuikku 2:ssä ja Telkässä erikseen. 
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Tulevat kouluhankkeet Lauttasaaressa 

Hedengrenin tilat Myllykallion vieressä toimivat myös korjausten väistötiloina 

Myllykallion vieressä sijaitsevasta Hedengrenin toimistokiinteistöstä on vuokrattu koulukäyt-
töön tilat noin 350 oppilaalle. Muutostyöt valmistuvat elokuussa 2016. Vuokrasopimus on 
voimassa kahdeksan vuoden määräajan. Kiinteistö toimii lisätilana ja väistötilana peruskorjauk-
sille.  

Myllykallion ja Drumsö Lågstadien peruskorjaukset vuosina 2019 -22 

Tilakeskus on siirtänyt Myllykallion peruskorjauksen toteuttamisen vuosille 2019–2020 sekä 
Drumsö Lågstadien peruskorjauksen toteuttamisen vuosille 2021–2022 asukastilaisuudessa 
ehdotetun kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi Myllykallion ala-asteella tehdään tänä 
vuonna ikkunoiden ja ilmanvaihdon kiirekorjauksia.  
 
Myllykallion pihalla on myös määräaikaisella luvalla toteutettu siirrettävistä tilaelementeistä 
koottu lisärakennus, josta on tarkoitus tulevaisuudessa luopua, kun uudet pysyvät tilaratkaisut 
ovat valmiit. Drumsö Lågstadien peruskorjauksen suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon, et-
tä ruotsinkielinen ala-aste tulee jatkossa tarvitsemaan koko Tallbergintien yksikön. 

Vattuniemessä kartoitetaan vaihtoehtoja Lauttasaaren toisen ala-asteen sijainnille 

Lauttasaaren toisen ala-asteen hanketta kiirehditään. Kaavamuutoksen edellyttämän pitkän 
ajan takia vaihtoehdosta sijoittaa koulu Särkiniementien päähän ehdotetulle tontille on luovut-
tu. Parhaillaan käydään kolmen eri kiinteistönomistajan kanssa neuvotteluja, joiden tarkoituk-
sena on löytää paras vaihtoehto koulun toteuttamiselle olemassa olevaan kiinteistöön Vattu-
niemessä. Parhaista vaihtoehdoista on jo laadittu alustavat suunnitelmat sisä- ja ulkotilajärjes-
telyistä. Neuvottelut pyritään saattamaan kesän 2016 aikana myös koulujen osalta esisopi-
musasteelle sekä edelleen Helsingin johtajiston päätettäväksi siten, että myös niistä voidaan 
tiedottaa viimeistään lokakuussa 2016. Tavoitteena on, että toinen ala-aste valmistuu viimeis-
tään syyslukukaudeksi 2019.  

Yhteistyö yksityisen Lauttasaaren yhteiskoulun (LYK) kanssa jatkuu 

Lauttasaaren yhteiskoulu järjestää Lauttasaaren alueen 7-9 luokkien opeuksen. LYK:ssa valmis-
tellaan parhaillaan olemassa olevien tilojen muutostöitä, joiden tuloksena myös Lauttasaaren 
yhteiskouluun saadaan lisää perusopetustiloja. 
 
Lisätietoja 
Kiinteistöviraston tilakeskus 
Asiakaspäällikkö Antti Saarnio (koulut), puh. 09 310 34009, antti.i.saarnio@hel.fi 
Asiakaspäällikkö Marjut Rantapuro (päiväkodit) puh. 09 310 21025, marjut.rantapuro@hel.fi 
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