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§ 49
Aleksis Kiven peruskoulun, Kalasataman peruskoulun ja Vallilan 
ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueet 1.8.2021 alkaen

HEL 2020-010929 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
Aleksis Kiven peruskoulun 7–9 luokkien, Kalasataman peruskoulun 1–9 
luokkien ja Vallilan ala-asteen koulun 1–6 luokkien oppilaaksiottoalu-
een rajaan tehdään muutos alla olevan selostuksen ja liitteen 1 kartan 
pohjalta: 

Kalasataman peruskoulun nykyiseen oppilaaksiottoalueseen lisätään 
alue, joka lähtee Kalasataman peruskoulun nykyisestä oppilaaksiottoa-
lueen pohjoisrajasta pitkin Hermannin rantatietä pohjoiseen Vanha tal-
vitien risteykseen saakka. Risteyksessä raja kääntyy itään kulkemaan 
Vanha talvitietä pitkin Kyläsaarenkadulle saakka. Kyläsaarenkadulta ra-
ja jatkuu Verkkosaarenkujaa pitkin kohti merta. 

Vastaavasti tämä alue ei enää kuulu Vallilan ala-asteen koulun 1–6 
luokkien ja Aleksis Kiven peruskoulun 7–9 luokkien oppilaaksiottoalu-
eeseen. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppilaaksiottoalueen kartta 1.8.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kalasataman pohjoisosa ja Verkkosaaren alue kuuluvat tällä hetkellä 
1–6 luokkien osalta Vallilan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen 
ja 7–9 luokkien osalta Aleksis Kiven peruskoulun oppilaaksiottoaluee-
seen. 

Ehdotuksessa esitetään tähän muutosta siten, että edellä määritelty 
alue kuuluisi Kalasataman peruskouluun 1–9 luokkien osalta. Syksyllä 
2021 koulunsa aloittavat 1. luokan oppilaat aloittavat koulunsa oppi-
laaksiottoaluiden mukaisissa kouluissa joko Aleksis Kiven peruskoulus-
sa, Kalasataman peruskoulussa tai Vallilan ala-asteen koulussa. Myös 
7. luokan oppilaat aloittavat syksyllä 2021 oppilaaksiottoalueiden mu-
kaisissa kouluissa joko Kalastaman peruskoulussa tai Aleksis Kiven 
peruskoulussa. Kalasataman peruskouluun muodostetaan lukuvuosi 
kerrallaan 7.–9. luokka-aste siten että vuonna 2021 koulussa aloittaa 7. 
luokka jne. Kalasataman alueen 8–9 luokkien kouluna on edelleen 
Aleksis Kiven peruskoulu siihen saakka, kunnes  lukuvuonna 2023–
2024 Kalasataman koulussa on luokat 1–9. 

Kalasataman peruskoululle nyt muodostettavalla oppilaaksiottoalueella 
asuvat Vallilan ala-asteen koulun oppilaat voivat käydä alakoulun lop-
puun Vallilan ala-asteella tai siirtyä Kalasataman peruskoulun oppilaik-
si. 

Vaikutusten arviointi

Palveluverkkotarkastelu käynnistyi, koska alueen asukkailta on tullut 
aloite oppilaaksiottoalueen muutoksesta. Kalasataman pohjoisosaan 
on valmistunut uusia asuintaloja ja rakentaminen etenee Hermannin-
rannan alueelle. Tällä alueella ei aiemmin ole ollut asuinrakennuksia. 
Alueen asukkaiden näkökulmasta koulumatka Kalastaman peruskou-
luun on turvallisempi ja lyhyempi kuin matka Vallilan ala-asteen kou-
luun. 

Kalasataman peruskoululle valmistuu 1.1.2021 uusi rakennus, joka yh-
dessä nykyisin käytössä olevan rakennuksen kanssa muodostaa tilat 
noin 750:lle oppilaalle. Väestöennusteiden perusteella oppilaaksiottoa-
luetta on mahdollista laajentaa, jotta saavutetaan tarkoituksenmukai-
nen tilankäyttö. Hermanninrannan alueelle on investointiohjelman ta-
lonrakentamisohjelmassa vuosille 2019–2028 ohjelmoitu kouluraken-
nus vuosille 2024–2026, jolloin oppilaaksiottoalueiden rajoja on luonte-
va tarkastella uudestaan.

Kalasataman peruskoulu toimii kolmessa toimipisteessä tällä hetkellä, 
mutta ensi lukuvuoden alusta yhdessä toimipisteessä. Koulussa on op-
pilaita 317, joista 80 on keskitettyjen palveluiden erityisluokalla (ennak-
kotieto 20.9.2020). Oppilaaksiottoalueen muutos lisää koulun oppilas-
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määrää siten, että vuonna 2025 ennusteiden mukaan oppilaaksiottoa-
lueella asuu 7–15-vuotiaita noin 810.  

Vallilan ala-asteen koulu toimii kolmessa eri toimipisteessä. Koulussa 
on 442 (ennakkotieto 20.9.2020) oppilasta. Vallilan ala-asteen koulun 
muutetulla oppilaaksiottoalueella ennustetaan asuvan 7–12-vuotiaita 
noin 535 vuonna 2025.  

Aleksis Kiven peruskoulu toimii kahdessa toimipisteessä tällä hetkellä, 
mutta ensi lukuvuonna perusparannuksen valmistuttua yhdessä toimi-
pisteessä. Koulussa on 511 (ennakkotieto 20.9.2020) oppilasta. Aleksis 
Kiven peruskoulun muutetulla oppilaaksiottoalueella ennustetaan asu-
van 7–15-vuotiaita noin 670 vuonna 2025.  

Oppilaaksiottoalueen muutos parantaa Kalastaman alueen koulupalve-
lujen turvallista saavutettavuutta. Se tukee alueen väestönkasvusta 
johtuvaa koulupalvelujen saatavuutta, lähikouluperiaatteen sekä tasa-
arvoisten koulutusmahdollisuuksien toteutumista. Oppilaaksiottoaluei-
den avulla ohjataan oppilasmääriä, mikä parantaa koulurakennusten 
tarkoituksenmukaista tilankäyttöä.

Osallistaminen

Aloite oppilaaksiottoalueen muutoksesta on lähtenyt Kalasataman alu-
een asukkailta. 

Aleksis Kiven peruskoulun, Kalasataman peruskoulun ja Vallilan ala-
asteen koulun johtokunnilta pyydettiin lausuntoa uudesta 1–6 ja 7–9 
luokkien oppilaaksiottoalueesta 9.10.2020 mennessä. Koulujen johto-
kunnat puoltavat muutosta oppilaaksiottolueeseen. Lausunnoissa ilme-
ni, että johtokunnat ovat lausuntoja antaessaan kuulleet koulunsa oppi-
laskuntaa. 

Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida ehdotusta Kerrokantasi –pal-
velussa ajalla 28.9.–9.10. Kerrokantasi –palvelussa asukkailta tulleen 
palautteen perusteella oppilaaksiottoalueen muutosesitys miellytti 
asukkaita. Kommentit ovat luettavissa:

Kerrokantasi -palvelu

Päätösprosessi

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu kou-
lutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä 
kaupungin strategiaan.

https://kerrokantasi.hel.fi/kalasatama_oppilaaksiotto?headless=false&lang=fi
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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 §).
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