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4
Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Porolahden peruskoulun oppi-
laaksiottoalueiden muutos 1.8.2018 alkaen

HEL 2017-003629 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää, että 1.8.2018 al-
kaen Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Porolahden peruskoulun 1.–6.-
luokkalaisten oppilaiden osalta oppilaaksiottoalueet ovat liitteenä ole-
van kartan ja alla olevan selostuksen mukaiset.

Porolahden peruskoulun 1.–6.-luokkien oppilaaksiottoaluetta laajenne-
taan siten, että raja kulkee lännestä kohti itää Tuhkimontien, Roihuvuo-
rentien ja Keijukaistenpolun risteykseen saakka muuttumattomana. Uu-
si raja kulkee edellä mainitusta risteyksestä pitkin Roihuvuorentietä 
pohjoiseen ja kääntyy Untuvaisentielle siten, että molempien teiden pa-
rittomat numerot kuuluvat Porolahden peruskoulun alueeseen. Untuvai-
sentieltä raja jatkuu Untuvaisenkujaa pitkin Strömsinlahdenpolulle. Un-
tuvaisenkujan parittomat ja Strömsinlahdenpolun parilliset numerot 
kuuluvat Porolahden peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Strömsin-
lahden polun päästä raja kulkee pitkin Strömsinlahden puistoa etelään 
Strömsinlahden yli 7.–9.-luokkien oppilaaksiottoalueen rajaan saakka.

Roihuvuoren ala-asteen koulun oppilaaksiottoalue pienenee edellä esi-
tetyn kuvauksen mukaisesti.

Liitteenä on kartta, josta ilmenee lukuvuonna 2016–2017 voimassa ole-
vat oppilaaksiottoalueet sekä edellä kuvattu muutos (liite).

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu kou-
lutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä kau-
pungin strategisiin tavoitteisiin ja taloussuunnitteluohjeistukseen.

Oppilaaksiottoaluetarkastelu käynnistyi, koska Roihuvuoren ala-asteen 
koulun oppilasmäärä on kasvanut ja koulu on täynnä. Alueella toimii 
myös yhtenäinen Porolahden peruskoulu, jonka oppilasmäärä on las-
kenut ja koulutiloissa on väljyyttä oppilasmäärään nähden. 

Väestöennusteen mukaan siirrettäväksi esitetyllä oppilaaksiottoalueella 
asuu noin 40 suomen- tai muun kielistä 6–11-vuotiasta lasta. Siten Roi-
huvuoren ala-asteen koulusta vähenisi noin 30–40 oppilasta ja vastaa-
vasti Porolahden peruskoulussa oppilasmäärä kasvaisi. Näin oppilas-
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määrät jakautuisivat tasaisemmin ja oppilaat mahtuisivat paremmin alu-
een kouluihin. 

Roihuvuoren alueen kouluverkko

Alueella on kaksi koulua, joista Roihuvuoren ala-asteen koulu on 1.–6.-
luokkalaisille ja Porolahden peruskoulu 1.–9.-luokkalaisille. 

Roihuvuoren ala-asteen koulussa on 331 oppilasta ja Porolahden pe-
ruskoulussa 822 oppilasta. Alueen koulujen oppilasmäärä on yhteensä 
1 153 (20.9.2016). 

Vuoteen 2026 ulottuvan väestöennusteen mukaan Roihuvuoren ala-as-
teen koulun ja Porolahden peruskoulun oppilaaksiottoalueilla 6–11-vuo-
tiaiden lasten määrä kasvaa tasaisesti noin 165 lapsella vuoteen 2026 
mennessä. Alueella on täydennysrakentamista. Yksityiskohtaisemmat 
oppilasmäärätiedot ja väestöennusteet Roihuvuoren alueen kouluista 
ovat liitteenä.  

Molemmat alueen koulut toimivat useissa eri toimipaikoissa. Porolah-
den peruskoulu toimii neljässä eri toimipaikassa. Porolahden peruskou-
lun sivukoulu Kreijarikuja 4 sijaitsee nykyisen Roihuvuoren ala-asteen 
koulun oppilaaksiottoalueella. Rajan tarkistuksen jälkeen sivukoulun ra-
kennus sijaitsisi Porolahden peruskoulun oppilaaksiottoalueella. 

Roihuvuoren ala-asteen koululla on pääkoulu ja sen lisäksi kaksi viipa-
letta Marjaniemessä. Roihuvuoren alueen koulujen toimipisteiden tar-
kemmat tiedot ovat liitteenä.

Kaupunkitason linjauksia

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymään (30.11.2016 § 301) talou-
sarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan 2017–2019 on kirjattu sivistystoi-
men tilankäytön tavoitteeksi se, että opetustilat ovat tehokkaassa käy-
tössä. Tavoitteen toteutumiseksi seurataan vuosittain mm. koulujen 
käytettävissä olevien tilojen määrää ja laskentapäivän oppilasmääriä 
sekä oppilasvirtoja. 

Samassa kaupunginvaltuuston asiakirjassa todetaan, että oppilasmää-
rien kasvu edellyttää kouluja tehostamaan tilankäyttöä. Vuonna 2016 
käyttöön otetut opetussuunnitelmat muuttavat koulujen toimintakulttuu-
ria, toimintatapoja ja oppimisympäristöä. Oppimisympäristöt monimuo-
toistuvat, oppimista tapahtuu kaikkialla ja koko kaupunki on oppimisen 
tilana. Tilankäyttöä tehostetaan käyttämällä ruokasali-, aula-, käytävä- 
sekä muita tiloja oppimisen tiloina. 

Esitetyllä oppilaaksiottoalueiden muutoksella Porolahden peruskouluun 
liitetään osa nykyisestä Roihuvuoren ala-asteen koulun oppilaaksiot-
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toalueesta. Näin oppilasmäärä tasoittuu kahden koulun välillä. Molem-
pien koulujen tilankäyttö paranee esitettävällä muutoksella. 

Koulujen johtokuntien lausunnot ja kerrokantasi.fi –palvelun palaute

Koulujen johtokunnilta on pyydetty lausuntoa Roihuvuoren alueen kou-
lujen oppilaaksiottoalueen muutoksesta (ryhmäkirje 013-2017). Johto-
kunnat ovat lausuntoa antaessaan kuulleet oppilaskuntaa. Roihuvuoren 
ala-asteen koulun johtokunta ja Porolahden peruskoulun johtokunta 
puoltavat lausunnoissaan tehtyä esitystä oppilaaksiottoalueesta. 

Asukkailla on ollut mahdollisuus lausua kerrokantasi.fi –palvelun kautta 
ehdotetuista Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Porolahden peruskou-
lun oppilaaksiottoalueen muutoksesta 16.3.–30.3.2017. Kannanottoja 
oli yhteensä 7. Kannanotoissa nousi esiin muun muassa alueen väes-
tömäärän kasvu sekä sisarusten ja kavereiden pääsy samaan kouluun.  

Linkki kerrokantasi.fi –palveluun:

********** 

Lapsi- ja terveysvaikutusten arviointi

Oppilaaksiottoalueen muutoksella tasataan alueen koulujen oppilas-
määriä suhteessa koulujen käytössä oleviin tiloihin. Tämä vaikuttaa 
Roihuvuoren ala-asteen koulun oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoin-
tiin myönteisesti, koska oppilasmäärä on kohtuullisempi käytettävissä 
oleviin tiloihin suhteutettuna. 

Porolahden peruskoulun oppilasmäärä on vastaavasti laskenut ja tilois-
sa on väljyyttä oppilasmäärään suhteutettuna. Oppilaaksiottoalueen 
suurentamisen myötä koulun oppilasmäärä kasvaa hieman, mutta oppi-
laat mahtuvat kouluun. 

Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Porolahden peruskoulun oppilaak-
siottoalueella alueella 1.8.2018 alkaen kaikki luokka-asteilla 1-6 koulun-
käynnin aloittavat oppilaat aloittavat koulunsa esitettyjen oppilaaksiot-
toalueiden mukaisissa kouluissa. Alueella jo koulussa olevien oppilai-
den koulu ei tule muuttumaan, vaikka oppilaaksiottoaluetta muutetaan. 

Nuorempien sisarusten pääsy samaan kouluun pyritään varmistamaan 
enimmäisoppilasmäärää päätettäessä. Tällä pyritään helpottamaan op-
pilaaksiottoaluemuutoksen vaikutuksia lasten ja perheen arkeen.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

Lisätiedot
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Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227
mia.j.honkanen(a)hel.fi

Kimmo Mustonen, vs. aluepäällikkö, puhelin: 310 83013
kimmo.mustonen(a)hel.fi
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5 Porolahden peruskoulun johtokunnan lausunto
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