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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 38
Mellunkylän kaupunginosassa muutoksia oppilaaksiottoalueisiin 
1.8.2022 alkaen

HEL 2020-010935 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
Mellunkylän kaupunginosassa oppilaaksiottoalueen rajoja muutetaan 
seuraavissa kohdissa alla olevan selostuksen ja karttaliitten mukaan:

A

Mellunmäen ala-asteen koulun ja Vartiokylän ala-asteen koulun ja Hel-
singin yhteislyseon ja Vartiokylän yläasteen koulun välistä oppilaaksiot-
toalueen rajaa muutetaan kulkemaan Tankomäenkujan päästä Vartio-
harjun siirtolapuutarhan ja Tankomäenkuja 4 välistä ja palautuvan siitä 
Tankomäenrinteen kohdalla nykyiseen oppilaaksiottoalueen rajaan. 
Tankomäenkuja 4 kiinteistö kuuluu siten 1-6 luokkien osalta Mellunky-
län ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen ja 7-9 luokkien osalta 
Helsingin yhteislyseon oppilaaksiottoalueeseen.

Mellunmäen ala-asteen koulun ja Vartiokylän ala-asteen koulun ja Hel-
singin yhteislyseon ja Vartiokylän yläasteen koulun välistä oppilaaksiot-
toalueen rajaa muutetaan kulkemaan Tankomäenkujan päästä Vartio-
harjun siirtolapuutarhan ja Tankomäenkuja 4 välistä ja palautuvan siitä 
Tankomäenrinteen kohdalla nykyiseen oppilaaksiottoalueen rajaan. 
Tankomäenkuja 4 kiinteistö kuuluu siten 1-6 luokkien osalta Mellun-
mäen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen ja 7-9 luokkien osalta 
Helsingin yhteislyseon oppilaaksiottoalueeseen. 

B

Mellunmäen ala-asteen koulun ja Kontulan ala-asteen koulun oppilaak-
siottoalueen raja muutetaan  kulkemaan Mellunmäenpuron kohdalta 
puistoalueen läpi edelleen Untamalantien yli  Lupajantie 2 ja Untama-
lantie 8 välissä kulkevalle kevyenliikenteen väylälle ja sitä pitkin Lin-
nanpellonpolkuun saakka. Linnanpellonpolun kohdalla raja kääntyy 
kulkemaan Linnanpellonpolkua pitkin ja siitä edelleen Linnanpellonpuis-
ton läpi. Uusi raja yhtyy nykyiseen oppilaaksiottoalueen rajaan Uussil-
lanpuistossa. Viitankruununtien ja Viitankruunun polku kuuluvat koko-
naisuudessan 1-6 -luokkien osalta Mellunmäen ala-asteen koulun oppi-
laaksiottoalueeseen. (karttaliite)

HL 51 §:n perusteella korjattu 
koulun nimi päätöskappaleen 
viimeisessä virkkeessä Mellunky-
län ala-asteesta Mellunmäen ala-
asteeksi, HM 4.2.2022.
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Oppilaaksiottoalueen muutos tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. Luku-
vuonna 2022-2023 1. vuosiluokan aloittavat oppilaat uusien oppilaak-
siottoaluerajojen mukaisissa kouluissa. 

Nyt muodostettavalla oppilaaksiottoalueella asuvat Kontulan ala-asteen 
koulussa aloittaneet 2-6 -luokkien oppilaat voivat käydä loppuun Kontu-
lan ala-asteella tai halutessaan siirtyä Mellunmäen ala-asteen koulun 
oppilaiksi. Tämä tulee tehdä heti 1.8.2022 alkavan lukuvuoden alussa 
ja tieto siirtymisestä pitää ilmoittaa molempien koulujen rehtoreille vii-
meistään 31.3.2022 mennessä.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

katriina.aaltio(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin yhteislyseo Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mellunkylän kaupunginosassa on valmistunut asuintaloja, joiden kiin-
teistön läpi kulkee oppilaaksiottoalueen raja. Tämä on aiheuttanut epä-
selvyyttä oppilaaksiotossa. Kyseisissä osoitteissa asuvien lasten lähi-
koulun määrittäminen selkeytetään oppilaaksiottoaluerajojen muutoksil-
la näissä kahdessa kohdassa. 

Mikäli lapset ovat jo aloittaneet koulussa, voivat he jatkaa aloittamas-
saan koulussa 1-6 luokat tai 7-9 luokat loppuun. Muutos koskee kou-
lunsa aloittavia lapsia tai alueelle muuttavia 1.8.2022 alkaen.  
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Kohdan A muutos koskee osoitteessa Tankomäenkuja 4, 00950 Hel-
sinki asuvia 7-15 vuotiaita. Tankomäenkuja 4 kiinteistö käsittää 53 
asuntoa. 

Kohdan B muutos koskee Viitankruununtien ja Viitankruununpolun 
osoitteissa asuvia 1-6-luokkalaisia. Tällä hetkellä osoitteissa asuu noin 
90 ala-asteikäistä lasta. He ovat jakautuneet siten, että Kontulan ala-
asteen koulussa on noin 30 oppilasta ja Mellunmäen ala-asteen kou-
lussa noin 30 oppilasta. Loput alle 30 oppilasta käy kouluaan muualla 
kuin näissä kahdessa koulussa. 

Mellunmäen ala-asteen koulun oppilasmäärä on 322 (20.9.2020).  Kou-
lurakennuksessa on tilat noin 450 oppilaalle. Mellunmäen ala-asteen 
koulun oppilasmäärän arvioidaan nousevan hieman oppilaaksiottoalu-
een rajojen muutoksen jälkeen. Vastaavasti Kontulan ala-asteen kou-
lun oppilasmäärän 434 (20.9.2020) arvioivan pienevän hieman oppi-
laaksiottoalueen muutoksen jälkeen. Koulussa on tilat noin 500:lle oppi-
laalle.

Lapsivaikutusten arviointi

Muutettavilla alueilla asuvien tai niihin muuttavien kouluikäisten lasten 
lähikoulun osoittaminen on muutosten jälkeen nykyistä selkeämpi. Alu-
eella asuvien lasten opinpolku on yhtenäisempi siirryttäessä esiopetuk-
sesta perusopetukseen. Muutoksen jälkeen naapuriston lapsien lähi-
koulu on sama. 

Osallistaminen

Osoitteen Tankomäenkuja 4 oppilaaksiottoalueen muutoksesta pyydet-
tiin lausunnot Mellunmäen ala-asteen koulun, Vartiokylän ala-asteen 
koulun, Vartiokylän yläasteen koulun ja Helsingin yhteislyseon johto-
kunnilta. Lausunnoissaan johtokunnat puoltavat esitettyä ehdotusta. 

Osoitteen Viitankruununtie 2 oppilaaksiottoalueen muutoksesta pyydet-
tiin lausunto Mellunmäen ala-asteen koulun ja Kontulan ala-asteen 
koulun johtokunnilta. Lausunnoissaan molempien koulujen johtokunnat 
esittivät Viitankruununtien kuulumista Mellunmäen ala-asteen koulun 
oppilaaksiottoalueeseen. 

Koska koulujen johtokuntien esittämissä ehdotuksissa Viitankruunun-
tien alueen oppilaaksiottoalueen muutosehdotus laajeni, annettiin 
asukkaille mahdollisuus kertoa näkemyksensä oppilaaksiottoalueen 
muutoksesta kerrokantasi –palvelussa 16.8-31.8.2021. Palautteita tuli 
yhteensä 16. Palautteissa jakaantuivat tasaisesti kannatus alueen kuu-
lumisesta Mellunmäen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen sekä 
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Kontulan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen.  (alla linkki kyse-
lyyn)

Kerrokantasi-palvelu

Päätösprosessi

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

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).

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

katriina.aaltio(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite

Oheismateriaali

1 Lausuntopyyntö koulujen johtokunnalle
2 Karttaliite oppilaaksiottoalue 1.8.2021 alkaen
3 Helsingin yhteislyseon johtokunnan lausunto
4 Vartiokylän ala-asteen koulun johtokunnan lausunto
5 Vartiokylän yläasteen koulun johtokunnan lausunto
6 Lausuntopyyntö Kontulan ala-asteen koulun johtokunta
7 Kontulan ala-asteen koulun johtokunnan lausunto
8 Lausuntopyyntö Mellunmäen ala-steen koulun johtokunta
9 Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin yhteislyseo Esitysteksti

https://kerrokantasi.hel.fi/mellunkyla_oppilaaksiotto?headless=false&lang=fi
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Tiedoksi

Rehtorit
Kaupunkimittauspalveut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.09.2021 § 26

HEL 2020-010935 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti panna 
asian pöydälle.

Käsittely

28.09.2021 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti yksi-
mielisesti panna asian pöydälle. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

katriina.aaltio(a)hel.fi


