
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (3)
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

POL/8
24.02.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Hämeentie 11 A +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
opetusvirasto@hel.fi www.edu.hel.fi +358 9 310 86390 FI02012566

§ 17
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston lausunto Lauttasaaren 
ala-asteen johtokunnan selvityspyyntöön tulevien opetustilojen 
riittävyydestä

HEL 2015-001581 T 12 00 01

Lausunto

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto antoi oheisen lausunnon 
Lauttasaaren ala-asteen johtokunnalle. Lisäksi opetuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto kiirehti kiinteistöviraston tilakeskusta nopeasti 
selvittämään Lauttasaaressa olevien tilojen ja tonttien 
käyttömahdollisuuksia tilapäiskoulujen tarpeisiin ennen Lauttasaaren 
toisen ala-asteen valmistumista. 

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren ala-asteen johtokunnan selvityspyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaren ala-asteen johtokunta pyytää opetuslautakunnan 
suomenkieliseltä jaostolta selvitystä siitä, mistä tulevien vuosien 
kasvavalle oppilasmäärälle aiotaan osoittaa opetustilat.
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Uusimpien käytettävissä olevien oppilasennusteiden mukaan ala-
asteikäisten suomenkielisten ja ruotsinkielisten oppilaiden määrän 
arvioidaan kasvavan vuosina 2015–2024 391 oppilasta. Lisätilaa 
tarvitaan sekä suomenkieliselle että ruotsinkieliselle opetukselle. 
Pysyvien lisätilojen tarve ala-asteen oppilaille vuosina 2015–2024 
olevien tilojen 10 %:n käyttöasteella on 286–677 oppilaspaikkaa. 
Yläasteikäisten määrä kasvaa samana ajanjaksona väestöennusteen 
mukaan 186 nuorta. Väestönkasvuun tulee vaikuttamaan myös 
Koivusaaren kerrosalatavoitteen nousu ja rakentamisen aikataulu.

Osoitteessa Tallbergin puistotie 12 toimivat sekä Lauttasaaren ala-
asteen alimmat luokat että Drumsö lågstadieskola. Lauttasaaren ala-
asteen ylimmät luokat ovat osoitteessa Myllykalliontie 3. Tallbergin 
puistotiellä toimii myös ruotsinkielinen esikoulu siirtokelpoisessa 
viipalerakennuksessa. Lauttasaaren yläasteikäisten oppilaiden 
lähikouluna toimii Lauttasaaren yhteiskoulu. Lauttasaaren 
yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:n hallitus on päättänyt 
kokouksessaan 9.9.2014 (42 §), että Lauttasaaren yksityiskoulujen 
kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä Lauttasaaren yhteiskoulu kouluttaa 
jatkossakin Lauttasaaren alueen yläasteikäiset nuoret.

Opetusvirasto on yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja tilakeskuksen 
kanssa selvittänyt eri mahdollisuuksia lisätä koulutiloja. 

Pysyvät koulutilat

Lauttasaaren koulutilojen palveluverkkosuunnittelu perustuu ajatteluun, 
jonka mukaan Tallbergin puistotien koulurakennus jäisi Drumsö 
lågstadieskolan käyttöön ja Lauttasaaren ala-asteen toiminnot 
sijoittuisivat Myllykalliontielle.

Yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on päädytty esittämään 
Vattuniemen eteläkärkeä Lauttasaaren toisen ala-asteen koulun 
sijoituspaikaksi. Talonrakennushankkeiden rakennusohjelmaan vuosille 
2015–2024 sisältyy Lauttasaaren toisen ala-asteen rakentaminen 
vuosina 2021–2022. Koulun kooksi on alustavasti arvioitu n. 400–500 
oppilaspaikkaa. Opetustoimi on esittänyt hankkeen aikaistamista.  

Myllykalliontie 3:ssa sijaitseva koulurakennus tonttialueineen on ainoa 
mahdollinen olevan koulun laajentamispaikka. Alustavasti on tutkittu 
mahdollisuutta sijoittaa tontille n. 3 000 brm2:n laajennus esimerkiksi 
yläasteen tarpeita varten.

Koivusaaren kaava-alueella on varaus päiväkodin ja pienen 
alkuopetuskoulun sijoittamiseksi.

Tilapäiset koulutilat
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Vuonna 2013 Myllykalliontie 3:n yhteyteen siirrettiin tilapäinen 
viipalekoulurakennus neljää opetusryhmää varten ja vuonna 2014 vielä 
kahta opetusryhmää varten. Kesällä 2015 tullaan samaan osoitteeseen 
siirtämään vielä kaksi viipalekoulurakennusta neljää opetusryhmää 
varten, jolloin viipalekouluissa on tilat 250 oppilaalle. Samaan 
yhteyteen liittyy koulupihan osittainen kunnostaminen ja varustuksen 
lisääminen.

Tilapäistä opetustilaa tarvitaan edelleen runsaalle 300 oppilaalle ennen 
Lauttasaaren toisen ala-asteen koulun valmistumista. Tämä tarkoittaa 
n. 50 lapsen lisätiloja vuosittain.

Myllykallion koulun koulupihan käyttö välituntitoimintoihin vaikeutuu, jos 
pihalle joudutaan tuomaan lisää tilapäisiä viipalekouluja.

Tilakeskus on aikeissa perustaa Lauttasaari-projektin selvittämään 
olevien tilojen käyttömahdollisuuksia tilapäisinä koulutiloina. 
Opetustoimi kiirehtii työryhmän nimeämistä ja selvitystyön aloittamista.
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linjanjohtaja
Outi Salo
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