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Kivistön alueen vanhempainyhdistys  
KiVa ry ja alueen koulujen ja päiväkotien 
vanhempainyhdistykset 

 
Vastaus vetoomukseen Kivistön alueen yläkoulun rakennushankkeen 
aikaistamisesta 
 
Kivistön alueen vanhempainyhdistys KiVa ry ja alueen koulujen vanhempainyhdistykset vetoavat 
Vantaan kaupungin päättäjiin Kivistön alueen yläkoulun rakentamisen aikaistamiseksi. 
Vetoomuksessa esitetään, että kaupunki muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa 
rakennuskohteiden kesken tai hakee lisämäärärahaa kaupunginhallitukselta seuraavaa 
investointisuunnitelmaa laadittaessa, siten että priorisoidaan Kanniston tai Aurinkokiven yläkoulun 
rakennushanke jotta mahdollistetaan yläkoulun rakentaminen 2018 syyslukukauden alkuun 
mennessä. Kivistön aluetoimikunta yhtyy Kivistön alueen vanhempainyhdistys KiVa ry:n ja alueen 
koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten vetoomukseen Kivistön alueen yläkoulun 
rakentamisen aikaistamiseksi. Kivistön aluetoimikunta toivoo, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin 
vetoomuksessa esitetyllä tavalla niin, että yläkoulu toimii alueella syksystä 2018 lähtien. 
 
Vetoomuksen perusteluina esitetään:  
- Palveluiden puutteesta tulee koko Suur−Kivistöä ja Vantaata koskeva imago-ongelma  
- Kivistön alueen alakoululaisille tarvitaan yläkoulut  
- Kivistön oppilasmäärä kasvaa nopeammin kuin väestöennusteesta voi päätellä  
- Tulevan yläkoulun kapasiteetti huomioitava  
- Oppilasennuste on ensisijainen peruste yläkoulujen rakentamistarpeelle  
- Vantaankosken yläkoulu on kaukana Kivistöstä  
- Turvallisen koulumatkan varmistaminen  
- Vantaankosken koulun kapasiteetti ei ole riittävä  
- Vantaankosken koulun rakenteelliset ongelmat  
 
Sivistystoimi pahoittelee, että vastaus annetaan vasta nyt. 

 
Kivistön suuralueella ei ole yläkoulua vaan lähin 7.-9. vuosiluokkien koulu on Vantaankoski.  
Kivistön alueen väestön kasvaessa yläkoulun tarve on selkeä, joten kaupunki on varautunut 
rakentamaan alueelle yläkoulut. 
 
Taloussuunnitelmassa 2015 -2018 on Kivistön alueelle Kanniston ja Aurinkokiven koulujen II-
vaiheiden toteuttaminen siten, että Kannisto on valmis vuonna 2022 ja Aurinkokivi 2025. 
Investointisuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain uusimman väestöennusteen mukaisesti.  Tämän 
lisäksi tilakeskus on hankkinut konsulttiyhtiön selvittämään Länsi-Vantaan koulujen kuntoa ja 
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investointien ajoitusta. Tämän selvityksen yhtenä tehtävänä oli selvittää Vantaankosken koulun 
kunto ja se, kuinka pitkään sitä voidaan käyttää. Myös Ylästön alueen yläkoulutiloja selvitettiin.  
 
Selvitys valmistui kesäkuussa 2015 ja se esiteltiin valtuuston selostustilaisuudessa 17.9.2015. 
Selvityksen perusteella investointiohjelmaan tehtiin tarkistetut esitykset. Opetuslautakunta esitti 
14.9.2015 § 11 vuosien 2016- 2019 taloussuunnitelmaan Aurinkokiven koulun vuosiluokkien 7-9. 
luokkien laajennuksen aikaistamista siten, että laajennus on valmis vuoden 2020. Edelleen 
opetuslautakunta esitti 12.9.2016 § 9 että Aurinkokiven em. hanke aikaistetaan siten, että 
valmistuminen on jo 2019.  
 
Vetoomuksessa on esitetty väestöennusteen ja oppilasennusteen lukuja. Esitetyt tilastot eivät ole 
vertailukelpoisia, koska oppilasennusteena esitetty taulukko pitää sisällään Kivistön alueen 
koulujen oppilasmäärät sisältäen Vantaankosken koulun, johon tulee oppilaita myös Ylästöstä.  
Ohessa taulukko Ylästön yläkouluikäisistä. Kivistön suuralueen väestöennusteessa ei ole Ylästön 
alueen lapsia.  
 
Ylästö                             

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

7 lk 82 92 96 91 97 125 87 110 96 93 

8 lk 72 82 93 96 92 98 126 88 110 97 

9 lk 83 71 83 93 97 92 98 125 88 110 

yhteensä 237 245 272 281 286 315 311 323 295 301 

 
 
 
Perusopetuslain mukaan opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, 
koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti ja liikenneyhteydet huomioon ottaen 
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Vantaan opetuslautakunta on hyväksynyt maksuttoman 
koulukuljetuksen järjestämisen perusteet (18.12.2012 § 8). Kuljetus järjestetään ensisijaisesti 
julkista joukkoliikennettä käyttäen.  
 
Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun koulumatkan 
pituus on yli 5 km. Lisäksi maksuton kuljetus voidaan järjestää koulumatkan vaarallisuuden 
perusteella. Vantaan kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan koulumatkan vaarallisuutta 
arvioitaessa tietä ei pidetä vaarallisena, jos nopeusrajoitus on enintään 50km/h. Jos 
nopeusrajoitus on yli 50km/h, tietä ei pidetä vaarallisena, jos siinä on erillinen kevyen liikenteen 
väylä tai leveä piennartila. Tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on merkityt suojatiet tai 
liikennevalot. Koulumatkan vaarallisuuden arvioon vaikuttavat lisäksi tien geometria ja näkyvyys 
sekä oppilaan ikä.  
 
Koulukuljetusperusteiden mukaisesti Seutulan ja Kivistön alueelta bussilipun saa vuosittain noin 
140 oppilasta ja kustannukset ovat vuodessa noin 24 500 euroa. Näin ollen ei katsota tarpeelliseksi 
järjestää erillistä bussikuljetusta.  
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Rakennustyömaat voivat tehdä koulumatkasta turvattoman. Usein rakennustyömaiden yhteydessä 
kuitenkin on huolehdittu kevyen liikenteen väylien säilyttämisestä. Koulumatkan vaarallisuus 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
 
Vantaalla 20.1.2017 
 
 
 
 
Ilkka Kalo    Eila Tanninen 
perusopetuksen johtaja   talous- ja hallintojohtaja 


