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Väistötilat:

• Hiekkarannantie 6: 1. luokkalaiset ja pidennetyn oppivelvollisuuden luokat.

 A/C-rakennus-> 1. luokat ja yksi pidennetyn oppivelvollisuuden luokka

 B-rakennus -> ruokala, joka kokonaan remontoitu

 D- rakennus -> 4 pidennetyn oppivelvollisuuden luokkaa ja iltapäivätoiminta 
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille

• Arkadiankatu 24: 1d ja 2.-9. luokkalaiset

 Koulurakennus

 Noppa



Aikataulu:
• Arkadiankadun tilojen hallinnan luovutus 30.6.2022.

• Muuttoon ja kalustamiseen varataan heinäkuu 2022.

• Taivallahden koulu pitää olla käyttäjän osalta tyhjänä urakoitsijan käyttöön

ja purkutyöt alkavat 1.8.2022.

• Hiekkarannantien väistötilat valmistuvat samoihin aikoihin.

• Taivallahden peruskoulun nyt olemassa olevat irtokalusteet siirretään väistötiloihin.



Tiedottaminen:
- Muuttovanhempaininfo 20.4.22 

- H-luokille oma info 21.4. klo 17 etänä.

- Etäinfo koulutulokkaiden huoltajille 19.5. klo 17

- Oppilaiden infot järjestetään salitilaisuuksina:

1.-3. luokat 28.4. klo 9.15-9.45

4.-6. luokat 28.4. klo 10-10.30

7.-8. luokat 25.4. klo 10.15-10.45

H-luokat 25.4. klo 12.30-13



Arkadian kadun tiloista

• Noppa: joustavan yhteistoiminnan tilat alakoulun 2.-4. lk

• Kielikylpyluokille oma kerros, 1.- 4. lk

• Koulurakennus: 5.-6. lk oma iso tila, jossa mahdollisuus jakaa tilaa

• 5D ja 6D sijoitettu vierekkäin

• Kaikki aineluokat

• Piha: Koululla käytössä Perhon kenttä-puisto klo 11.30-14.30



Arkadiankatu 24



Kysymykset:

• Iltapäivätoiminta ja koulutulokkaat
• 1ABC luokat Taivis-puisto

• 1D luokka Arkadiankatu

• Näistä lisää koulutulokkaiden vanhempien infossa

• Tuleeko Arkadiankadulle (esim. ennen Ilmarinkadun risteystä) jokin 
hidaste autoille? Siinä risteyksessä on suojatie, mitä lapset käyttävät 
todennäköisesti aika paljon. Autot ajavat kyseisellä tiellä aika lujaa 
kiihdyttäessään Mechelininkadun liikennevaloihin.
• Välitämme tämän kysymyksen eteenpäin. Nyt ei ole tiedossa, että tulisi.



• Hietaniemenkadun palvelukeskus
• Vierailu ja tutustuminen palvelukeskuksen toimintaan 29.3.

• Yhteistyö aloitettu ja jatketaan tarpeen mukaan

• Kysymyksiä voi laittaa suoraan myös palvelukeskuksen johtaja Anna-
Maija Josefsson puh. 09 310 24253 anna-maija.josefsson@hel.fi

• Palvelukeskuksessa Hietaniemenkatu 5 B avoimet ovet 2.5.2022 klo 12-16. 
Voit tutustua palvelukeskuksen tiloihin ja toimintaan opastetuilla kierroksilla. 
Opastetut kierrokset pidetään klo 12–16 välillä puolen tunnin välein (klo 12, 
12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30

mailto:anna-maija.josefsson@hel.fi

