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Vastaus valtuutettu Sari Sarkomaan kysymys Munkinseudun koulu-
jen peruskorjauksen väistötilojen sijoittamisesta

HEL 2012-014661 T 00 00 03

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan  apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Sari Sarkomaa kysyy, mihin toimiin kaupunki ryhtyy, että
Munkinseudun koulujen remontit eivät vaikeutua kohtuuttomasti pien-
ten lasten oppimista ja koulutyötä ja että välituntiliikunta saadaan jär-
jestettyä remonttien aikana.

Vastauksena sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjoh-
taja toteaa opetusviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Tilakeskus vastaa opetusviraston tarvitsemien väistötilojen hankinnasta
ja toteutuksesta. Munkkiniemessä väistötiloja tulee käyttämään alueen
neljä peruskorjattavaa koulua arviolta viiden vuoden ajan. Tilakeskuk-
selta saadun tiedon mukaan alueen väistötiloiksi tullaan siirtämään
kaksi viipalerakennusta Kannelmäen ala-asteen pihalta, joissa on yh-
teensä 14 opetustilaa. Ottaen huomioon viipalerakennusten suuren
koon ja pitkän käyttöajan, opetusviraston näkemys on opetuslautakun-
nan 5.6.2012 ja koulun johtokunnan 29.8.2012 kannanottojen mukai-
sesti, että viipalerakennuksille tulisi etsiä lähistöltä koulun pihaa tarkoi-
tuksenmukaisempi sijoituspaikka.

Opetusvirasto toteaa lisäksi, että tilakeskus ja opetusvirasto suunnitte-
levat yhteisissä väistötilapalavereissa perusparannettavien koulura-
kennusten väistötilat. Opetusvirasto määrittää tilojen määrän, tarpeet ja
mahdolliset reunaehdot ja tilakeskus tilojen hankinnan ja toteutuksen.
Sellaisissa hankkeissa, joissa väistötiloiksi tarvitaan siirrettäviä viipale-
rakennuksia (parakkeja), pyritään hankkeiden aikataulut ketjuttamaan
niin, että väistötilojen toteutusten kustannukset jakautuisivat mahdolli-
simman monelle lähialueen hankkeelle. Tällä saavutetaan merkittäviä
säästöjä parakkien siirtokustannuksissa. Lisäksi sijoittamalla väistötilat
riittävän lähelle koulurakennusta voidaan osaa koulun tiloja hyödyntää
ruokahuollon, liikuntatilojen, hallinnon ja oppilashuollon työtilojen sekä
riittävien wc-tilojen toteuttamisessa.

Munkkiniemen ala-asteen (1/2014–6/2015) väistötilat on ketjutettu yh-
teen Munksnäs högstadien (6/2015–12/2016), Munkkivuoren ala-
asteen (1/2017–6/2018) ja Munksnäs lågstadien (6/2018–12/2019) pe-
rusparannusten väistötilatarpeen mukaan. Väistötilojen yhteenlaskettu
tarve nykyisellä rakentamisohjelmalla on 5 vuotta. Ruokailuun käyte-
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tään Munkkiniemen ala-asteen tiloja. Vastaavia ketjutettuja väistötilajär-
jestelyjä on myös muilla alueilla.

Opetuslautakunta on 24.11.2009 antanut puoltavan lausunnon Munkki-
niemen ala-asteen 14.8.2009 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Opetuslautakunta esitti lausunnossaan 5.6.2012 Munksnäs högstadien
hankesuunnitelmasta näkemyksensä etsiä väistötilaviipaleille koulura-
kennuksen lähistöltä Munkkiniemen ala-asteen pihaa tarkoituksenmu-
kaisempi sijoituspaikka.

Lisäksi Tilakeskukselle on toimitettu Munkkiniemen ala-asteen johto-
kunnan 29.8.2012 päivätty kannanotto Munkkiniemen ala-asteen pe-
rusparannushankkeen aikaisten väistötilojen sijoittamiseen. Kannan-
otossa esitetään väistötilojen sijoittamista muualle kuin koulun pihaan.

Käydyissä palavereissa ja katselmuksissa on tämä opetusviraston ja
koulun johtokunnan näkemys välitetty tilakeskuksen edustajille. Vaihto-
ehtona on tilakeskusta pyydetty tutkimaan mahdollisuutta lähellä sijait-
sevan liikuntaviraston hallinnoiman kentän käyttämistä väistötilojen si-
joituspaikkana.

Opetusvirasto korostaa, että koulurakennuksen perusparannus aiheut-
taa aina muutoksia ja jonkin asteista häiriötä koulutyöhön ja että jokai-
nen perusparannettava koulu tarvitsee väistötiloilleen olosuhteiden ja
käyttövarojen mahdollistaman parhaan ratkaisun.

On ensiarvoisen tärkeätä, että kaikissa järjestelyissä koulutyö on turval-
lista, terveellistä  ja sujuvaa myös rakennustyön aikana.

Opetusvirasto toteaa lopuksi, että väistötilat Munkkiniemen ala-asteelle
tulee olla valmiit vuoden 2014 alussa. Väistötilojen hankintaan tarvitaan
yleensä 8 kuukautta. Normaali käytäntö on, että tilakeskus selvittää
väistötilojen vaihtoehdot ja niiden kustannukset. Kun on selvillä minkä-
laisia viipalerakennuksia on käytettävissä, voidaan niiden soveltuvuutta
eri sijoitusvaihtoehdoissa tutkia yhteisissä väistötilapalavereissa tai
katselmuksissa.

Tilakeskuksen mukaan opetusviraston ja koulun johtokunnan esittämä
selvitystyö lähellä sijaitsevan liikuntaviraston hallinnoiman kentän käy-
tön mahdollisuudesta, ehdoista ja sen kustannuksista on käynnissä.
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