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KESKUSTELUTILAISUUS 25.4.2013 klo 18
ROIHUVUOREN ALA-ASTE
Muistio

Tilaisuuden yhteenveto:

Roihuvuoren ala-asteella järjestettiin Roihuvuori-seuran ja koulun vanhempainyhdistyksen 
toimesta torstaina 25.4. asukasilta, jossa pohdittiin koulukysymyksen taustoja ja 
tulevaisuutta viimeaikaisia lautakuntapäätöksiä vasten, joissa on nostettu varteenotettavaksi 
vaihtoehdoksi koulun siirtäminen Marjaniemeen. Roihuvuori-seura, koulun vanhemmat 
ja alueen asukkaat halusivat kutsua eri virastojen asiantuntijat sekä poliittiset päättäjät 
keskustelemaan aiheesta, jossa roihuvuorelaisten kanta on harvinaisen selvä: koulu tulisi 
peruskorjata ja säilyttää ala-asteen kouluna. Oppilaaksiottoalueen haasteet on soviteltavissa 
muilla keinoin.

Ennen tilaisuuden alkua vieraat kiersivät koulun tiloja Tilakeskuksen Irmeli Grundströmin ja 
Anneli Nurmen esitellessä perusparannuksen suunnitelmia. Kierroksella oli mukana myös 
kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Illan asiantuntijoina toimivat aluearkkitehti Petteri Erling kaupunkisuunnitteluvirastosta, 
aluepäällikkö Taina Tervonen Opetusvirastosta, amanuenssi Petteri Kummala 
Arkkitehtuurimuseosta ja DoCoMoMo ry:stä sekä projektiarkkitehti Anneli Nurmi 
Tilakeskuksesta. Lautakuntien edustajina kuultiin vasemmiston Juha Leonia 
(opetuslautakunta), SDP:n Jape Lovénia (kaupunkisuunnittelulautakunta) ja kokoomuksen 
Tapio Klemettiä (kiinteistölautakunta). Tilaisuuden puheenjohtajana keskustelutilaisuudessa 
toimi roihuvuorelainen Tuomas Rantanen. Ennakkotiedoista poiketen opetuslautakunnan pj 
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja kiinteistölautakunnan Mari Rantanen (SDP) olivat estyneitä 
saapumaan paikalle. Paikalla oli runsaasti yleisöä.

Tilaisuuden yhteenvetona todettakoon, että ristiriitaiset näkemykset ovat ilmeisiä ja eri 
hallintokuntien välisten näkemyserojen yhteensovittaminen on pitkittänyt prosessia, 
jonka seurauksena oppilaat ja henkilökunta ovat joutuneet sinnittelemään puutteellisessa 
sisäilmassa ja edessä on muutto väistötiloihin ennalta määrittelemättömäksi ajaksi. 
On esitetty, että Roihuvuoren 60-luvulla rakennettu koulu ei olisi enää paras mahdollinen 
ratkaisu kouluksi, mutta kuten illan esityksissä kuulimme, on koulu jo alun perin 
suunniteltu pedagogisesti poikkeuksellisen edistyksellisesti ja on edelleen tänä päivänä 
tilaratkaisuiltaan erittäin joustava ja muunneltavissa myös nykypedagogiikan mukaan 
toimivaksi kouluksi. Rakennuksessa on potentiaalia kattamaan sekä tämänhetkinen että 
tuleva oppilaspaikkatarve, kun korvataan tai korjataan myös sen alun perin nuorisotalon, 
neuvolan ja asumisen käyttöön suunniteltu huonompikuntoinen sivurakennus. 
Kiinteistöviraston, Tilakeskuksen ja kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnan kannalta 
muodostuu ongelmaksi jos koulu jää ilman vuokralaista ja se pitää silti säästää 
(Kaupunginmuseon ja DoCoMoMo:n suojelusuosituksen mukaisesti). Kaupunki 
menettäisi tällöin ison rahasumman, jonka lisäksi täytyy varautua sekä korjaamiseen että 
uudisrakentamiseen, joihin näinä aikoina on vaikea löytää tarvittavia varoja.
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Asia käsitellään seuraavaksi kiinteistölautakunnassa torstaina 2.5., jossa esitys tulee 
luultavimmin olemaan että koulu peruskorjataan. Jos kiinteistölautakunta päättää 
esityksen mukaisesti, asia tullee uudestaan opetuslautakuntaan ja nähtäväksi jää, onko 
opetuslautakunta edelleen sitä mieltä, että koulu tulee korvata uudisrakennuksella 
Marjaniemessä, vai voiko nämä vaihtoehdot sovittaa. Asukasillan jälkeen paikalla olleet 
puhujat olivat varsin yksimielisiä siitä, että Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaus on 
ensisijainen vaihtoehto.

Virkamiespotpurin puheenvuorot

1. Kaupunginosa-arkkitehti Petteri Erling, kaupunkisuunnitteluvirasto: Vanha 
rakennuskanta ja uudisrakentaminen Roihuvuoressa

Arkkitehti Erling vastaa Roihuvuoren ja Laajasalon kaavoituksesta. Tähän asti valitettavasti 
Laajasalon kaavoitustilanne on vienyt resursseja niin, ettei Roihuvuoren kaavoitukseen olla 
ehditty perehtyä (kaupunginosa-arkkitehti vaihtunut jokin aika sitten).

Roihuvuori on kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen arvokas alun perin 50-luvulta peräisin 
oleva asuinalue. Aluetta koskevat kaavoitus- ja rakennustapaohjeet määräävät, että 
Roihuvuoressa rakennetaan niin, että tämä omaleimaisuus säilyy. Vanhimmat kaavat 
alueella ovat vuosilta 1952-59, tuoreimpana taas on vuodelta 2007 ns. Lämpökeskuksen 
tonttia ja ostoskeskuksen aluetta koskeva kaava liikennejärjestelmineen.

Rakennustapaohjeen mukaan täydennysrakentaminen alueella on hankalaa. Vuonna 2001 
roihuvuorelaisten asuntojen keskikoko oli 54m2, kun vastaava kaupungin keskiarvo oli 
62m2. Tästä syystä Roihuvuoreen kaavaillaan lisää perheasuntoja, vaikka palveluita onkin 
alueelta kadonnut.

Roihuvuoren Pohjoisrinteen kaavoitussuunnitelma valmistuu kesälomien jälkeen ja menee 
sen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Suunnitelmissa on rakentaa vähintään 15 000 
kem2 kerrostaloja, joka tarkoittaisi n. 400:aa asukasta. Ulkoilureitti on tarkoitus säilyttää ja 
osa virkistysalueesta säilyy kaistaleena uudisrakentamisen ja Herttoniemen teollisuusalueen 
välissä.

Roihuvuoren ala-asteen tilanteen suhteen näkökulmien yhteen sovittaminen on ollut 
haasteellista. Tontin vapauttaminen asuntokäyttöön vapauttaisi tilaa rakentamiselle, ja 
tähän asti kaupunkisuunnitteluviraston kanta onkin ollut, ettei rakennusta pitäisi suojella. 
Kouluverkon kannalta vaikuttaisi perustellulta siirtää koulu Itäkeskus-Marjaniemi –alueelle.

Jos vain Roihuvuoren ala-asteen piharakennus muutetaan asuintaloiksi, asuntoja mahtuisi 
noin 5000 kem2. Jos koko koulualue muutettaisiin asunnoiksi, olisi rakennusalaa noin 20 
000 kem2.

***

Erityisesti Pohjoisrinteen kaavoitus herätti keskustelua.
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Roihuvuoren ala-asteen tontin kaavoittaminen asuinkäyttöön herätti kysymyksiä mm. 
liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä. Arkkitehti Erlingin mukaan kuitenkin vain uudis- 
ja täydennysrakentamisen suorat vaikutukset otetaan huomioon mm. parkkipaikkoja 
suunniteltaessa. (Lisääntyvän asutuksen aiheuttamaa kasvavaa kokonaisautoliikenteen 
määrää ja mahdollisten uusien pysäköintipaikkojen tarvetta ei siis voida tässä huomioida.)

Puheenjohtaja Tuomas Rantanen: Jos kaikki Roihuvuorta koskevat kaavasuunnitelmat 
toteutuvat, alueelle tultaisiin rakentamaan noin 50 000-60 000 kem2. Tämä tarkoittaisi 
ainakin reilua tuhatta uutta asukasta. Pohjoisrinteestä järjestetään myöhemmin oma 
asukasiltansa.

2. Itäisen ja kaakkoisen alueen päällikkö Taina Tervonen, opetusvirasto: Roihuvuoren 
ja lähialueiden lapsiluvun kehityksen ja uudisrakentamisen vaikutus kouluverkon 
kehittämiseen

Roihuvuoren alueella on kaksi koulua, Roihuvuoren ala-aste ja Porolahden peruskoulu. 
Roihuvuoren ala-asteen kuusi luokkaa käyvät tällä hetkellä koulua pihalla olevissa 
parakeissa, koska koulun sivurakennus on jo suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Elokuun 
2013 alusta oppilaat on päätetty siirtää Porolahden peruskoulun pihalle parakkeihin.

Opetusvirasto hallinnoi ja koordinoi opetustiloja. Ylimääräisistä tiloista luovutaan, jos niille 
ei ole tarvetta, eikä yksittäisiä kouluja mitenkään erityisesti huomioida. Mahdollisuuksien 
mukaan pyritään muodostamaan hallinnollisesti yhtenäisiä 1-9 lk kouluja, ja tavoitteena 
ovat pysyvät koulutilat. Erityisopetuksen ja painotetun perusopetuksen tarpeet on myös 
huomioitava. Kaupungin Tietokeskuksen vuosittain tekemän väestöennusteen mukaan 
tehdään opetusviraston palveluverkkotarkastelu. Tietokeskus toimittaa myös laskelmia 
asuntokohteista, muuttoliikkeestä jne.

Marjaniemi-Roihuvuori -alueelle tarvitaan koulutilaa noin 250 oppilaalle, eli Roihuvuoren ala-
aste täytyy joko korjata tai korvata uudella rakennuksella.

Koulutilojen laskennallisen kapasiteetin pohjana on tilatarvesuositus ja rakennuksen 
hyötyala. Laskennallisen kapasiteetin mukaan Porolahteen mahtuu 1014 oppilasta, nyt 
koulussa on 878 oppilasta. Roihuvuoren ala-asteella kapasiteetti on 255+84 – oppilaita 
on nyt 294. Kapasiteetit lasketaan neliöiden mukaan. 55-60 m2 luokkatilaan mahtuu 25-30 
oppilasta.

Koulun oppilaista asuu oman koulun oppilaaksiottoalueella Roihuvuoren ala-asteella 73% ja 
Porolahden peruskoulussa 36%.

Oppilaaksiottoalueen lasten määrä kouluissa jakautuu prosentuaalisesti seuraavasti:
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Roihuvuoren ala-aste 37 % ja Porolahden peruskoulu 67 %. Loput lapsista hakeutuvat mm. 
painotettuun opetukseen, erityisopetukseen ja lähialueen muihin kouluihin. Roihuvuoressa 
ikäluokissa 6-11v oppilasmäärien ennustetaan nousevan, Marjaniemessä taas laskevan.

Alkuvuodesta 2010 opetusvirastossa on käsitelty koulun remonttia/purkamista. Selvityksen 
mukaan nykyisen rakennuksen korjaamisen jälkeen koulussa olisi tilaa enää 200 oppilaalle. 
Koulupaikka tarvitaan 250 oppilaalle. Roihuvuoren ala-asteen sivurakennus ei sovellu 
opetuskäyttöön ja päärakennuksessa on sisäilmaongelmia. Vuonna 2012 harkittiin myös 
supistettua perusparannusta.

Jos yksittäisen koulun oppilasmäärä jäisi kovin pieneksi, se olisi hallinnollisesti joko 
johtajavetoinen eli ei omaa rehtoria, tai sitten jonkin toisen koulun sivupiste. Rajana on tuo 
200 oppilasta.

Jos remontoituun kouluun mahtuisi riittävästi oppilaita tarpeeseen nähden, koulu pidettäisiin 
vanhalla paikallaan. Opetushallituksen mukaan vanha koulu voitaisiin purkaa ja rakentaa 
uusi sen paikalle. Ongelmaksi muodostuisi tällöin rakennushistoriallisesti arvokkaan koulun 
suojelu. Opetuslautakunta on näistä syistä päätynyt pitämään parhaimpana ratkaisuna 
uudisrakentamista Marjaniemen alueelle.

***

Tämä osio herätti erittäin vilkasta keskustelua.

Yleisökysymyksiä:
Miksi suljetun musiikkikoulun tilat ja oppilaat on otettu näissä laskelmissa huomioon?
Miksi prosessi on ollut näin hidas?
Miksi korvaava koulu pitäisi rakentaa Marjaniemeen, kun tälläkään hetkellä marjaniemeläiset 
eivät halua pitää lapsiaan omassa lähikoulussaan?
Kouluasia on esissä kahden vuoden päästä, mihin kouluun oma lapsi pitäisi laittaa?
Tarjotaanko jatkossa tiloja iltakäyttöön jos Roihuvuoren ala-aste lakkautetaan?
Hakeeko opetusvirasto tietoisesti mahdollisimman massiivisia koulukeskittymiä?
Miksi Itä-Helsingin Musiikkiopiston ansiokasta opetusta pitäisi vähentää, jotta 
normaaliluokille ilmoitettavat lapset mahtuisivat lähikouluun?
Miksi IHMO on siirretty Roihuvuoren ala-asteen hallinnasta Porolahden peruskouluun?

Sanna Ahonen (kaupunginosa-aktiivi): Selvityksemme mukaan koulun 
oppilaaksiottoalueelta Itäkeskuksessa asuvat oppilaat käyvät pääosin itäkeskuksen 
peruskoulua, Marjaniemessä asuvat oppilaat kolmannesta lähtien Puotilan koulua ja 
Roihuvuoressa asuvat oppilaat (180) pääosin Roihuvuoren ala-astetta. Roihuvuoressa 
käydään lähikoulua vaikka muuten piirin oppilaista vain 37 % valitsee lähikoulun (selvitys 
perustuu Aluesarjat- tilastotietoihin sekä koulujen rehtoreiden haastatteluihin).

Juha Leoni: Silloinen opetuslautakunnan päätös on perustunut sen hetkiseen tietoon 
oppilasmääristä, joiden ennustettiin kääntyvän laskuun. Peruskorjauksen jälkeen nykyinen 
oppilasmäärä ei kuitenkaan mahtuisi nykyiseen kouluun, joten päätettiin ehdottamaan 
Marjaniemeä uuden koulun sijoituspaikaksi. Kaikkihan haluavat lähikouluja ja jokainen 
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varmasti tajuaa, että tänne tarvitaan koulu. Nyt vain mietitään, että minkä kokoinen pitäisi 
tulla.

Otto-Ville Mikkelä (kaupunginosa-aktiivi): Jo vuosien ajan Tietokeskus on Roihuvuoren 
osalta ollut jäljessä väestöennusteissaan. Tällä hetkellä heitto on 8,9 %, eli täällä on jo nyt 
8,9 % ”liikaa” väkeä ennusteisiin verrattuna.

Tuomas Rantanen: Eikö koulun piharakennuksia voisi purkaa ja rakentaa opetuskäyttöön 
soveltuvat uudet suuremmat tilat, ja myös vanha rakennus peruskorjattaisiin suunnitellun 
mukaisesti? Vanhoissa koulutiloissa ei ole hometta vaan vain huonon ilmanvaihdon 
aiheuttamia sisäilmaongelmia. Jos tontilla kerran on rakennusoikeutta niin samalla voitaisiin 
tehdä myös esim. päiväkoti tai muita tiloja.

Petteri Erling: En näe mitään syytä, miksei Tuomas Rantasen ehdotusta voitaisi toteuttaa. 
Rakennusoikeutta tontilla on.

Taina Tervonen: Joskus parakeissa vain täytyy olla vuosia kun odotellaan, että uudet 
tilat valmistuvat. Paikkaa lähikoulussa ei voida taata, mutta koulupaikka järjestyy varmasti. 
Kuitenkin jo 1-luokkalaisille saattaa tulla noin 2 km koulumatka. Tarvittaessa voidaan 
muokata oppilaaksiottoalueiden rajoja, samoin soveltuvuuskoeottoa voidaan vähentää. 
Musiikkikoulu ei siis ole suljettu koulu, ja koulun asia on järjestää painotetun puolen 
oppilaiden aikataulut ja opetustilat. Hallinnollisesti musiikkikoulu oli järkevintä siirtää 
Porolahden peruskoulun yhteyteen, koska Roihuvuoren ala-asteella on opetusta vain 
luokka-asteilla 1-6. Mitään jättikoulua ei olla tekemässä (- Porolahden peruskoulu on jo 
nyt Suomen suurimpien joukossa!), samalla asialla ja lasten puolella tässä ollaan. Tuomas 
Rantasen ehdotus kuulostaa sinänsä ihan hyvältä idealta, mutta tuo ratkaisu taas on kiinni 
monesta muustakin asiasta.

3. Asiantuntija Petteri Kummala, Arkkitehtuurimuseo ja DoCoMoMo ry: Aarno 
Ruusuvuoren piirtämän Roihuvuoren ala-asteen rakennushistoriallinen merkitys ja 
edellytykset koulun korjaukselle ja purkamiselle

DoCoMoMo ry on kansainvälinen, modernin rakennuskannan suojeluun erikoistunut 
asiantuntijaorganisaatio. Järjestö syntyi, kun havaittiin että funkkis alkoi olla uhattuna – 
haluttiin suojella myös modernimpaa rakennuskantaa.

Roihuvuoren ala-asteen koulu kuuluu DoCoMoMo Suomi-Finland ry:n hyväksymään 
suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan, joka on tiukalla seulalla 
tehty lista, kun ajatellaan suomalaisen modernin arkkitehtuurin kirjoa. Siinä on mukana 80 
kohdetta. Roihuvuoren ala-aste otettiin mukaan listaan vuonna 2008. 

Petteri Kummala lukee DoCoMoMon Suomi Finland ry:n ja Suomen arkkitehtuurimuseon 
Helsingin kaupunginhallitukselle osoitetun lausunnon Roihuvuoren ala-asteesta. Sen 
mukaan Roihuvuoren ala-asteen säilyttäminen on erittäin tärkeää, ja he puoltavat 
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rakennuksen suojelua seuraavien seikkojen nojalla. Rakennus kuuluu Helsingin 
kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä-selvityksessä vuodelta 2004 
arvokkaimpaan luokkaan 1+. Kaupunginhallitus on kehoittanut 11.6. 2007 hallintokuntia 
ottamaan huomioon Opintiellä-julkaisussa esitetyt suojelutavoitteet, joiden mukaan luokkaan 
1+ kuuluvat rakennukset tulisi sisätiloineen suojella asemakaavalla. Roihuvuoren ala-aste 
kuuluu DoCoMoMon listaan ainoana suomalaisena 60-luvun kouluna. 

Aarno Ruusuvuoren suunnittelema Roihuvuoren ala-aste on aikakautensa koulusuunnittelun 
ehdoton merkkiteos. Ruusuvuoren selkeän järjestelmällinen, pelkistetty ja viimeistellyn 
yksityiskohtainen suunnitelma kiteyttää uljaaksi kokonaisuudeksi aikakautensa arkkitehtuurin 
tyypilliset piirteet. Näitä ovat mm. betonin käytön yleistyminen sekä joustavuuden ja 
muunneltavuuden korostaminen rakentamisen keskeisenä tavoitteena. Lisäksi koulun 
sisätilojen värisuunnittelu on toteutettu yhteistyössä yhden maamme arvostetuimman 
modernin kuvataiteilijan Anitra Lucanderin kanssa. Laadukkaan suunnittelunsa ansiosta 
Roihuvuoren ala-aste piharakennuksineen on myös säilyttänyt arkkitehtoniset piirteensä 
poikkeuksellisen hyvin. 

Kohteen rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo on kiistaton ja sinänsä jo 
riittävä perustelu suojelulle. Roihuvuoren ala-asteen tapauksessa sen suojelua puolustaa 
myös siihen sisältyvä joustavuuden ja muunneltavuuden mahdollisuus. Puollamme 
siis rakennuksen säilyttämistä ja pidämme Aarno Ruusuvuoren suunnittelemaa koulua 
kulttuuriperinnöllisesti arvokkaana rakennuksena. 

Luokitusperusteet Opintiellä selvityksessä ovat: arkkitehtoninen laatu, kaupunkikuvallinen 
merkitys, historiallinen arvo ja säilyneisyys. Roihuvuoren ala-aste on saanut näistä 
kaikista parhaimman arvosanan, paitsi historiallisesta arvosta, josta se ei melko nuorena 
rakennuksena sitä voi vielä saada. Rakennuksen persoonallisia erityispiirteitä ovat 
mm. Anitra Lucanderin värisuunnitelma sekä rakennuksen joustavuus ja sisätilojen 
muunneltavuus. Rakennus soveltuisi hyvin kouluksi tai joustavuutensa ansiosta myös  
muuhun vastaavaan käyttöön.

***

Tuomas Rantanen: Mitä tapahtuisi, jos kaupunginhallitus päättäisikin purkaa rakennuksen?

Petteri Kummala: Tähän en osaa vastata.

Uula Kohonen (roihuvuorelainen arkkitehti): Ennakkotapaus on olemassa, kaupunki 
päätti aikoinaan purkaa ns. Volvo-talon ja kaavoitti tontin asunnoiksi. Museovirasto voitti 
jutun KHO:ssa eli kaupungille olisi erittäin riskialtista jättää tämä rakennus korjaamatta.

4. Hankepäällikkö Irmeli Grundström ja projektiarkkitehti Anneli Nurmi, Tilakeskus: 
Roihuvuoren ala-asteen korjaussuunnitelma ja muut rakennukselle esitetyt 
vaihtoehdot
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Anneli Nurmi piti Tilakeskuksen esityksen.

Ensimmäinen laajempi hankesuunnittelu laadittiin niin, että myös sivurakennus oli 
tarkoitus remontoida myös opetuskäyttöön, jolloin kouluun mahtuisi n. 250 oppilasta 
(Perusparannuksen hankesuunnitelma 2010). Hanketta jäädytettiin, koska suunnittelun 
ollessa vielä kesken tuli ennuste, jonka mukaan alueen lapsiluku laskee ja remontoitu koulu 
olisi liian suuri alueelle. Viimeisin perusparannusehdotus vuodelta 2012 on suunniteltu 
pelkälle päärakennukselle, jolloin tarpeeksi oli määritelty paikat 200 oppilaalle. Tällä kertaa 
tämä suunnitelma on todettu liian pieneksi. Perusparannushankkeesta luovuttiin ja alettiin 
suunnitella uutta 250 oppilaan koulua Marjaniemeen. Korjauksen lykkääntyminen kerta 
toisensa jälkeen on johtanut koulun nykyiseen huonoon kuntoon. 

Kuntotutkimuksia Roihuvuoren ala-asteella on tehty vuosina 2000–2013 14 kpl. Suurempaa 
ongelmaa ei ole löytynyt.

Ulkosivun betoniosat ovat suhteellisen hyväkuntoisia, vaikka näyttävätkin huonokuntoisilta. 
Sisääntuloluiska on huonossa kunnossa ja se on luultavasti uusittava kokonaan. Vesikatto 
ja kattokuvut on aikoinaan korjattu kokonaan, mikä on suojannut koulua vuodoilta ja 
vesivahingoilta. Lämmöneristeet ovat nykystandardien mukaan puutteelliset. Suurin 
yksittäinen korjattava osa on ikkunat ja lasitiilet. Ilmanvaihtokanavat on integroitu 
rakenteisiin.

Perusparannussuunnitelmassa 2010 oli suunniteltu korjattavaksi kaikki rakennukset 
ja oppilaspaikkoja olisi ollut 255. Hinta-arvio hankkeelle oli 13,75 milj. euroa. Uuden 
väestökasvuennusteen jälkeen 2012 tehtiin suunnitelma, jossa sivurakennuksia ei korjattaisi, 
koska oltiin siinä ymmärryksessä, että oppilasmäärät pienenevät. Perusparannuksen 
aikatauluarvio supistetulla perusparannuksella olisi 2014–2015, koulu valmistuisi vuoteen 
2016 mennessä.

Vaihtoehtona on esitetty uudisrakennusta Marjaniemeen. Uudessa koulussa oppilaspaikkoja 
olisi 255. Hankkeen kustannusarvio on 13,55 milj. euroa ja aikatauluarvio olisi 
suunnitteluineen 2016–2017.

Tilakeskus puoltaa peruskorjausvaihtoehtoa. Tontilla on erittäin runsaasti rakennusoikeutta 
jäljellä. Tontille voitaisiin siis rakentaa uusi sivurakennus, johon puuttuvat oppilaspaikat 
saataisiin tehtyä. Tilaan saataisiin myös esim. päiväkoti ja muita tarpeellisia tiloja. Tilakeskus 
esittää, että perusparannus tehtäisiin ja oppilaat pääsisivät korjattuun kouluun. Tämän 
jälkeen voitaisiin suunnitella pihaan uudisrakennus ja hakea sille rahoitusta.

***

Päättäjäpaneeli

Opetuslautakunta, jäsen Juha Leoni (vas)
Kaupunkisuunnittelulautakunta, jäsen Jape Lovén (sdp) (sairastuneen Mari Rantasen tilalla)
Kiinteistölautakunta, jäsen Tapio Klemetti (kok)
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Tuomas Rantanen: nyt kysyisin politiikan edustajilta, miten kuvaisitte muutamalla 
sanalla tämänhetkistä tuntoanne asiassa tänään kuultujen puheenvuorojen jälkeen, 
miten kuulemanne on vaikuttanut omaan näkemykseenne ja mitä haluaisitte että 
jatkosuunnittelussa otettaisiin huomioon?

Juha Leoni: Viimeisimmät tiedot koulukysymyksen tiimoilta ovat tulleet esiin kahden viikon 
sisällä. Vaikea sanoa, mikä opetuslautakunnan lopullinen kanta tulee olemaan, mutta itse 
olen sitä mieltä että peruskorjaus on joka tapauksessa kokonaisuuden kannalta välttämätön 
ratkaisu. Opetusvirastossa sitten mietimme oppilaaksiottoalueen järkeistämistä niin, että se 
on toimiva sekä Marjaniemessä että täällä Roihuvuoressa. Näkisin, että joka tapauksessa 
lähdetään siitä, että koulun peruskorjaus on oleellisin vaihtoehto. Olen kuitenkin huolissani 
liikuntatilojen riittävyydestä peruskorjaussuunnitelmassa (pienempi sali jää pois) ja haluaisin 
että liikuntatilat ja pihan suunnittelu huomioidaan mahdollisessa lisätilojen suunnittelussa.

Jape Lovén: Aikaisemmin minulla oli hyvin vähän tietoa koulun rakennustaiteellisista 
arvoista. Tänä iltana olemme kuulleet asiantuntijoiden painavaa sanaa siitä, että rakennus 
pitää säilyttää. Itse pidän tärkeänä, että koulu sijaitsee keskellä isoa asuinaluetta, kun kyse 
on ala-asteesta. Suhtaudun asiaan käytännönläheisesti: jos jostain syystä rakennusta ei 
suojeltaisikaan, olisin silti sitä mieltä, että koulun paikka on tässä. Kiinteistövirastolta vielä 
kysyisin, onko lisärakennuksen kunnostaminen täysin haudattu vaihtoehto? Vuoden 2010 
peruskorjaussuunnitelma ei ollut Marjaniemen uudishanketta merkittävästi kalliimpi. 
Tilanne on siitä mielenkiintoinen, että asia palaa vielä tavalla tai toisella myös 
kaupunkisuunnittelulautakunnan pöydälle. 

Anneli Nurmi vastaa: sivurakennus on vielä paikallaan ja sitä voidaan vielä tutkia, mutta 
perusteluna purkamiselle on ollut, ettei sivurakennus palvele opetustilana parhaalla 
mahdollisella tavalla ja suhteessa saatavaan hyötyyn sen korjaus olisi kallista, koska myös 
julkisivut tulisi korjata.  Jos perusparannukseen päädytään ja koulu säilyy tällä tontilla, niin 
ratkaistavaksi jää oppilaspaikkatarve pitkällä aikavälillä.

Jape Lovén jatkaa: kokonaiskustannuksissa tulee huomioida myös väistötilojen 
vuokrakustannukset, nopein vaihtoehto on Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaus.

Tuomas Rantanen: tulee myös ottaa huomioon, ettei uudisrakennushankkeelle ole vielä 
myönnetty investointiohjelmassa rahaa, joka on tietysti poliittinen kysymys, kun taas tälle 
korjausrakentamiselle on laitettu rahat ensi vuodelle. Mikäli sovitut rahat menetetään, 
on Opetusviraston kannalta pahimmassa tapauksessa olemassa vaara että kaupungin 
investointikaton takia kaikki investoinnit joutuu jäihin, eikä tällöin kumpikaan kouluhanke 
etene: vanhaa ei korjata eikä uutta voida rakentaa.

Tapio Klemetti: olen suuri lähipalveluiden ja arkkitehtuurin ystävä ja kannatan ehdottomasti 
tämän koulun perusparantamista tekemistä. Näen myös, että ainoa järkevä käyttö tällaiselle 
rakennukselle on koulukäyttö. Täällä on käyty paljon perusteluita läpi ja ehkä näkisin niin, 
että tämä koulu perusparannettaisiin ja jatkettaisiin koulukäyttöä, ja sen jälkeen toivottaisiin, 
että Opetusvirasto tutkii koulupiiri- tai oppilaaksiottorajoja oppilasmäärien mukaan niin, että 
mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan Marjaniemen ja Itäkeskuksen väliin rakennetaan uusi 
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koulu. Nykyisellään tämän koulun oppilaaksiottoalue ei tunnu toimivalta.

Loppukommentit asiantuntijoilta:

Taina Tervonen: olemme kaikki samalla asialla ja haluamme löytää sellaisen ratkaisun, jolla 
taataan alueelle koulu, joka on monesta näkökulmasta hyvä ja toimiva. Intressit eivät ole 
ristiriitaiset. On varmasti hyvä tarkastella erilaisia vaihtoehtoja tänään esiin tulleiden asioiden 
valossa ja näin varmasti tehdäänkin. Hyvällä yhteistyöllä saadaan hyvä lopputulos. 

Anneli Nurmi: peruskorjaushankkeessa alusta asti mukana olleena ja paljon turhaa 
suunnittelua tehneenä toivoisin että tehtäisiin päätöksiä asian eteenpäin viemiseksi.

Petteri Kummala: Roihuvuoren ala-aste on poikkeuksellisen hieno rakennus, ja olen 
takuuvarma siitä, että jos tämä peruskorjataan hyvin, niin sen arvon huomaa sellainenkin, 
joka ei välttämättä betonibrutalismista pidä tai eri arvosta 60-lukua. Tässä on helmi, joka on 
hieman pölyttynyt, mutta kun se puhalletaan sieltä esiin niin tässä on huikea rakennus.

Petteri Erling: yhteistyöllä.

Tilaisuus päättyi n. klo 20.30.


