Helsingin kaupunki
Opetusvirasto

Lausunto

1 (3)

Opetustoimen johtaja

Opetusviraston lausunto kaupungin hallitukselle valtuustoaloitteesta koskien puistoalueen väliaikaista käyttöönottoa Lauttasaaren alaasteen koululaisten välituntikäyttöön
HEL 2015-011012 T 00 00 03

Opetusvirasto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Opetusvirasto suhtautuu myönteisesti valtuustoaloitteeseen, joka koskee puistoalueen väliaikaista liittämistä Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion toimipisteen piha-alueeseen. Valtuustoaloitteen esityksen mukaisesti koulupihaan liitettävä alue väljentäisi pihan välituntikäyttöä ennen alueen toisen ala-asteen ja nykyisten tilojen perusparannusten valmistumista.
Opetusvirasto toteaa, ettei puistoalueen liittämiseen ole varauduttu investointiohjelmassa ja pyytää tilakeskusta selvittämään rakennusviraston puisto-osaston kannan puisto- alueen liittämisestä koulupihaan sekä liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollisen aikataulun ja kustannukset. Lisäksi koulupihan ja puistoalueen välissä kulkee kevyen liikenteen reitti, joka tulee turvallisuussyistä siirtää, jos puistoalue liitetään pihaan.
Lauttasaaren ala-aste toimii kahdessa toimipisteessä osoitteessa Myllykalliontie 3 ja Tallbergin puistotien 12. Koulussa on lukuvuonna 20152016 yhteensä 807 oppilasta (20.9.2015), joista Myllykallion toimipisteessä 653. Koska kasvavan oppilasmäärän lisätilatarpeeseen ei alueelta löytynyt sopivia lisätiloja kaupungin omistamista kiinteistöistä, on
koulun pihalle siirretty viipalerakennuksia, joissa on yhteensä 10 oppimisen tilaa.
Käytettävissä olevan oppilasennusteen mukaan pysyvien lisätilojen tarve ala-asteikäisille suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille vuosina 20162025 on noin 560 oppilaspaikkaa. Investointiohjelman talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa Lauttasaaren on suunniteltu rakennettavaksi toinen ala-asteen koulu vuonna 2021-2022. Opetusvirasto
on lausunnossaan 17.3.2015 esittänyt hankkeen aikaistamista alkavaksi vuonna 2019.
Kasvavan oppilasmäärän vuoksi Lauttasaaressa tarvitaan lisää tilapäistä opetustilaa n. 350 oppilaalle ennen toisen ala-asteen valmistumista.
Koska koulun pihalle ei voida enää lisätä siirrettäviä viipalerakennuksia
välituntitoiminnan siitä kärsimättä, on opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 15.12.2015 päättänyt hyväksyä tilapäisten lisä- ja väistötiloPostiosoite
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jen tarveselvityksen. Tilat sijaitsevat Myllykallion koulun viereisellä tontilla ja ne soveltuvat rakennettavaksi nykyaikaisiksi oppimisen tiloiksi.
Myös ruokapalvelut on suunniteltu järjestettäväksi lisätiloissa. Tilat toimivat myös Lauttasaaren ala-asteen ja Drumsö lågstadieskolanin tulevien perusparannusten väistötiloina.
Vaikka koulun pihalle tuodut viipalerakennukset ovat pienentäneet käytettävissä olevaa piha-aluetta, on siirtojen yhteydessä myös parannettu
pihan olosuhteita kuivattamalla pihan kosteita alueita salaojituksella. Lisäksi opetuslautakunta on 6.5.2015 puoltanut valtuutettu Seppo Kanervan valtuustoaloitetta kahdensadan polkupyörätelineen rakentamiseksi
Myllykallion koulun pihalle.
Koulupihan käyttöä voidaan väljentää porrastamalla välituntiaikoja ja
käyttämällä alueen puistoja välituntiliikuntaan. Lauttasaaren toisen alaasteen valmistuttua ja Tallbergin puistotien- ja Myllykallion toimipisteen
perusparannusten valmistettua 2024 lisätiloiksi siirretyt viipalerakennukset poistuvat ja myös valtuustoaloitteessa esitetty koulun pihaan
tehty lisäys voidaan palauttaa takaisin puistoalueeksi
Esittelijän perustelut:
Opetuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu Jessica Karhun
ym. tekemästä valtuustoaloitteesta. Aloitteessa todetaan seuraavaa:
"Kahdessa pisteessä toimiva Lauttasaaren ala-aste on Suomen suurin
alakoulu. Koulussa opiskelee 809 oppilasta lukuvuonna 2015-2016.
Tästä määrästä Myllykallion koulurakennuksessa opiskelee 653 oppilasta. Opetuslautakunnan makaan Myllykallion koulurakennuksen kapasiteetti on 433 oppilasta. Jotta oppilaat saadaan mahtumaan, on
koulun pihalle tuotu yhteensä 3 viipalekoulua eli niin sanottua parakkia.
Uusimpien oppilasennusteiden mukaan vuoteen 2024 mennessä koululaisia on vielä tulossa yli 550 oppilasta lisää nykyisten lisäksi.
Koska uutta koulurakennusta Lauttasaareen ei realistisesti ole mahdollista toteuttaa lyhyellä tähtäimellä, on näköpiirissä, että Myllykallion
koulurakennuksen oppilasmäärä kasvaa jo ensi syksynä uuden viipalekoulun verran. Nämä parakit on ollut ja on tulevaisuudessakin pakko sijoittaa koulun tontille ja niiden takia koulun piha-alue on supistunut voimakkaasti. Koulurakennuksessa esimerkiksi ruokailutilojen kapasiteetti
on jo ylitetty 50 prosentilla, joten väljempi piha olisi tarpeen oppilaille.
Välitunteja ei koulussa pystytä vuorottamaan sillä pihalta kantautuva
meteli estää työskentelyn osassa luokista sekä parakeissa. Siksi välituntitilaa tarvitaan lisää ja sitä voidaan lisätä esimerkiksi koulun itäpuolella olevasta puistoalueesta. Kyseinen puistokaistale ei juurikaan palvele alueen asukkaita ja on helposti ja luontevasti otettavissa koulun
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käyttöön esimerkiksi väliaikaisella aidalla tai istutuksilla, jotka eivät
muuta alueen luonnetta".
Terveysvaikutusten arviointi:
Aloitteella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä
edistetään oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja ympäristön toiminnallisuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
opetustoimen johtaja
Liitteet
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Jessica Karhun valtuustoaloite 7.10.2015
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