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§ 6
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
19.12.2017 tekemän Puistolan alueen koulujen oppilaaksiottoaluetta 
koskevan päätöksen (§ 37) täydentäminen

HEL 2017-013393 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti täyden-
tää 19.12. 2017 tekemäänsä päätöstä (§ 37) seuraavasti: 

Puistolan peruskoululla on kaksi aluetta (1–6 ja 7–9 luokat) ja Puisto-
lanraitin ala-asteen koululla yksi alue (1–6 luokat): 

Puistolan peruskoulun 1–6 luokkien ja Puistolanraitin ala-asteen koulun 
1–6 luokkien oppilaaksiottoalueiden välinen raja kulkee Suurmetsäntiel-
tä pohjoiseen Sepeteuksenpolkua pitkin Sepeteuksentien yli siten, että 
Sepeteuksenpolku 35 (selvennys aikaisempaan päätöksen verrattuna), 
Sepeteuksentie 26–28 ja Läksyrinne 27–29 kuuluvat Puistolan perus-
koulun alueeseen. Raja jatkuu Läksyrinteeltä Hirviholmanpolkua pitkin 
Koudantielle ja siitä Veitikkaa pitkin siten, että Puistolan peruskouluun 
kuuluvat Tenavatie 17 ja Puistolan raitti 12 (ja Vekarapolku 2). Raja jat-
kuu Vekarapolkua pitkin Puistolan raitille ja sitä jatkuen Heikinlaakson-
tietä pitkin Vesuripolun risteykseen saakka. Tästä raja jatkuu Vesuripol-
kua ja Vesuritietä pitkin Kalkkivuorentielle ja päättyy Helsingin kaupun-
gin rajaan Kalkkivuorentie 29 ja 27 välistä. Kalkkivuorentie 27 kuuluu 
Puistolan peruskoulun 1–6 luokkien oppilaaksiottoalueeseen. Puistolan 
peruskoulun 1–6 luokkien oppilaaksiottoalueen raja rajoittuu idässä 
Lahdenväylään ja etelässä peltoalueen läpi Suurmetsäntiehen. Vastaa-
vasti Puistolanraitin ala-asteen  koulun 1–6 luokkien oppilaaksiottoalu-
een raja rajoittuu etelässä peltoalueen läpi Suurmetsäntiehen, lännes-
sä junarataan ja pohjoisessa Helsingin kaupungin rajaan.

Puistolan peruskoulun 7–9 luokkien oppilaaksiottoalue käsittää Puisto-
lan peruskoulun 1–6 luokkien ja Puistolanraitin ala-asteen koulun 1–6 
luokkien oppilaaksiottoalueet.

Oppilaaksiottoalueet tulevat voimaan 1.8.2018 aiemman päätöksen 
mukaisesti.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
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Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227
mia.j.honkanen(a)hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764
ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Liitteet

1 Puistolan oppilaaksiottoalue 1.8.2018 alkaen karttaliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on 
oman kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hy-
väksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta 
(15 luku 2 § 2 momentti 2 kohta).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstä 
19.12.2017 (§ 37) päätettiin esittää täydennettäväksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
19.12.2017 (§ 37) Puistolan peruskoulun ja Puistolanraitin ala-asteen 
koulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2018 alkaen. Tässä päätöksessä ei 
määritelty, mitä vuosiluokkia kyseiset oppilaaksiottoalueet käsittävät ei-
kä Puistolan peruskoulun 7–9 luokkien oppilaaksiottoaluetta. Näiltä 
osin päätöstä täydennetään.

Alueen kouluissa jo olevien oppilaiden koulu ei tule muuttumaan, vaik-
ka yhtenäinen oppilaaksiottoalue jaetaan koulukohtaisiin oppilaaksiot-
toalueisiin.

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Koulupaikan ennakoitavuus tuo turvallisuutta oppilaan siirtymään esi-
koulusta kouluun. Koulupolusta tulee selkeä ja oppilaan opinpolun jat-
kuvuus voidaan paremmin turvata yhteistyöllä esiopetuksen kanssa. 

Joidenkin oppilaiden koulumatkan pituus saattaa päätöksen myötä 
muuttua. Alakoulun osalta koulumatkat jäävät kuitenkin alle kahden ki-
lometrin ja yläkoulun alle kolmen kilometrin. Kunkin koulun oma selkeä 
oppilaaksiottoalue vastaa tämän päätöksen myötä oppilaaksiottoalueen 
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määräytymisessä samanlaisia periaatteita kuin muissakin kaupungin 
kouluissa.

Puistolan alueen koulujen oppilaaksiottoaluerajojen muutoksella arvioi-
daan olevan myönteisiä terveysvaikutuksia huoltajille ja lapsille, koska 
koulujen oppilaaksiottoaluerajat ovat pysyvämmät.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Liitteet

1 Puistolan oppilaaksiottoalue 1.8.2018 alkaen karttaliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Puistolan peruskoulu
Pusitolanraitin ala-asteen koulu

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 19.12.2017 § 37


