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§ 1111
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi Vuosaaren yläastei-
käisten opetustiloista yhdistyneessä peruskoulussa

HEL 2016-004829 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 
13.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jussi Chydenius) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään yhdistää 
-Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen
- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen ja
- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Tehtaanpuiston yläas-
teen, Vuosaaren ala-asteen ja Mustakiven ala-asteen yhdistämisestä 
yhtenäiseksi peruskouluksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että yläkou-
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luikäisten oppilaiden väistötila-aika ei kestä kohtuuttoman monta vuotta 
ja että käynnistetään selvitys siitä, miten, milloin ja mihin tulee yläkou-
luikäisille pysyvät opetustilat uudessa yhdistyneessä peruskoulussa". 
(Jussi Chydenius)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille 
valtuutetuille. 

Opetuslautakunta on antanut lausunnon. Siinä todetaan, että Mustaki-
ven ala-asteen koulu, Tehtaanpuiston yläasteen koulu ja Vuosaaren 
ala-asteen koulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen. Yhdistyvä koulu tulee käyttämään Vuosaaren ala-asteen koulun 
ja Mustakiven ala-asteen koulun ja Vuosaaren urheilutalon tiloja.

Vuosaaren ala-asteen koulun perusparannus valmistui kesällä 2016. 
Vuosaaren urheilutalon tiloja tullaan käyttämään liikunnan opetukseen. 
Yläasteen aineenopetusta varten tiloja muokataan muutostöillä pääosin 
Mustakiven ala-asteen rakennukseen. 

Selvitystyö tarvittavista muutostöistä on käynnistetty toukokuussa 
2016. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehdään vuosien 2016 ja 
2017 aikana ja muutostöiden suunnittelu tehdään vuosina 2017 ja 
2018. Tarvittavat muutostyöt pyritään toteuttamaan elokuuhun 2019 
mennessä. Parakit ovat yhdistyvän peruskoulun käytössä 1.8.2019 
saakka.

Muiden Vuosaaren alueen yhtenäisten peruskoulujen yläasteikäisten 
opetus voidaan järjestää olemassa olevissa toimipaikoissa ilman muu-
tostöitä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 122

HEL 2016-004829 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mustakiven ala-asteen koulu, Tehtaanpuiston yläasteen koulu ja Vuo-
saaren ala-asteen koulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen. Yhdistyvä koulu tulee käyttämään Vuosaaren ala-as-
teen koulun ja Mustakiven ala-asteen koulun sekä Vuosaaren urheilu-
talon tiloja. 

Vuosaaren ala-asteen koulun perusparannus valmistuu kesällä 2016. 
Vuosaaren urheilutalon tiloja tullaan käyttämään liikunnan opetukseen. 
Yläasteen aineenopetusta varten tiloja muokataan muutostöillä pääosin 
Mustakiven ala-asteen rakennukseen. 

Selvitystyö tarvittavista muutostöistä on käynnistetty toukokuussa 
2016. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehdään vuosien 2016 ja 
2017 aikana. Muutostöiden suunnittelu tehdään vuosina  2017 ja 2018. 
Tarvittavat muutostyöt pyritään toteuttamaan elokuuhun 2019 mennes-
sä. Parakit tulevat olemaan yhdistyvän peruskoulun käytössä 1.8.2019 
saakka.

Muiden Vuosaaren alueen yhtenäisten peruskoulujen yläasteikäisten 
opetus voidaan järjestää olemassa olevissa toimipaikoissa ilman muu-
tostöitä.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi


