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Johtokunnan lausunto Tuorinniemen sivukoulun tiloista luopumisesta 

 

Opetusvirasto on kiinnittänyt nykyisessä taloustilanteessa huomioita koulujen 

käyttöasteisiin. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa kaikki Helsingin koulutilat ovat 

hyvällä käyttöasteella. 

Herttoniemenrannan ala-asteella on sivutoimipiste Tuorinniemessä (Agnetankuja 4), 

siellä toimii tällä hetkellä neljä alkuopetuksen luokkaa. Opetusvirasto on suunnitellut 

luopumista tästä Tuorinniemen toimipisteen opetustiloista syksystä 2016 alkaen. 

Kaikki Herttoniemenrannan oppilaat sijoitettaisiin pääkoululle. 

Opetusvirasto huomioi Herttoniemenrannan ala-asteen koulussa käytettävissä 

olevat opetustilat, rakennuksen neliömäärän sekä oppilasennusteen alueella.  

Oppilasennusteessa ei ole juurikaan muutoksia tiedossa, joten Herttoniemenrannan 

ala-asteen, (Petter Wetterin tie 5), käyttöaste olisi n. 520 oppilaalla hyvä, mutta 

koulu ei olisi edelleenkään täynnä. 

Koulumme johtokunta antaa asiasta pyynnöstä lausunnon joulukuun 

kokouksessaan. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto tekee päätöksen 

Tuorinniemen koulutilojen tulevaisuudesta saatuaan johtokunnan lausunnon. 

Opetustoimi joutuu kaikkien Helsingin virastojen lailla mukaan säästötalkoisiin. Mitä 

enemmän opetusvirasto pystyy säästämään kiinteistövuokrista, sitä vähemmän 

joudutaan leikkaamaan itse opetuksesta.  

Kouluverkkotarkastukset ja sivukouluista mahdollisuuksien mukaan luopuminen 

tuovat vuositasoilla opetusvirastolle miljoonasäästöt. Tuorinniemen koulutilojen 

vuokra- ja palvelukulut on noin 180 000 euroa vuodessa. 

 

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunnan lausunto Tuorinniemen  

koulutiloista: 

 

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta esittää, että Helsingin kaupungin 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto ei luopuisi Tuorinniemen sivukoulusta 

(Agnetankuja 4). Johtokunta perustelee kantaansa seuraavasti: 
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Tuorinniemen tilat on rakennettu esi- ja alkuopetuksen yhteistyötiloiksi. Tällä 

ratkaisulla on vahva pedagoginen arvo päiväkodin ja koulun nivelkohdan 

yhteistyössä. Tuorinniemi on viimeinen tällainen yhteistyötalo 

Herttoniemenrannassa, muut (Satama ja ja Paasivaara) on lakkautettu jo aiemmin. 

Tuorinniemen sivukoulun oppilaat osallistuvat ip-toimintaan leikkipuistossa, joka 

sijaitsee samassa talossa kuin koulu. Pääkoululla ei ole mahdollista järjestää 

iltapäivätoimintaa kaikille alkuopetuksen oppilaille. 

 

Koulun välittömään läheisyyteen on kaavoitettu kolme suurta korttelia kerrostaloja. 

Nämä Reginankujalle sekä Petter Wetterin tielle rakennettavat asuintaloalueet 

tuovat varmasti oppilaita kouluun tulevaisuudessa. Kolmas asuinkortteli 

rakennetaan koulun lähistölle Itäväylän varteen. Alueen väestöennusteissa tulee 

tapahtumaan muutoksia. 

 

Herttoniemenrannan ala-asteella on viisi erityisopetuksen ryhmää (kaksi EHA-

luokkaa, EHU-luokka, alueellinen monimuotoerityisluokka, tuettu alueellinen 

erityisluokka) sekä valmistavan opetuksen luokka. Nämä ryhmät tarvitsevat 

oppilasmäärään suhteutettuna enemmän tilaa, kuin yleisopetuksen luokat. 

Koulullamme järjestetään oppilaille erilaisia terapioita n. 20 tuntia viikossa. He 

tarvitsevat rauhallisen tilan. Samaan kellonaikaan voi olla useitakin 

terapiatapaamisia. 

 

Tuorinniemen sivukoulu jää vilkasliikenteisen Laivalahdenkaaren toiselle puolelle 

kuin pääkoulu. Koulumatkat ovat vaarallisia eikä kaduilla ole hidasteita eikä 

liikennevaloja. Kaduilla on paljon läpikulkuliikennettä aamuisin. 

 

Ruokailutilat ovat jo tällä hetkellä erittäin ruuhkaiset. Jos kouluun sijoitetaan 

Tuorinniemen oppilaat, ruokailu on aloitettava jo kello 10, viimeiset ruokailevat 

tuolloin klo 12. 
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Liikuntatilat ovat tällä hetkellä kolmen koulun, Herttoniemenrannan ala-asteen, 

Degerön koulun ja Heltecin ammattioppilaitoksen, käytössä. Pukeutumistilat ovat jo 

nyt ruuhkaiset. Neljä lisäluokkaa kuormittaisi tiloja entisestään. 

 

Ennen päätöksentekoa toivomme opetuslautakunnan kuulevan alueen asukkaita. 

Lisäksi aikataulu on liian nopea.   

 

 

 

Pöytäkirjanote Herttoniemenrannan ala-asteen johtokunnalle ja aluepäällikkö Taina Tervoselle eteenpäin 

toimitettavaksi Helsingin Opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle. 
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