
Behovsutredning

Sektor:
Fostrans- och bildningssektorn
Projektets namn
Staffansby lågstadieskola – tilläggslokaler

Projektnr
2821P21191

Stadsdel
Staffansby, 39

Fastighetsnummer Elev och daghemsplatser:
180 förskolebarn och elever sammanlagt

Besöksadress
Trastvägen 3

Adress
PB 78301, 00099 Helsingfors stad

Lokalkostnader

Projektets omfattning och kostnader (ej MOMS) brm2 htm2 hym2 kostnadskalkyl 
M €

Nybygge

Tilläggslokaler 300 - 34764 euro/år
Tilläggshyreskostnader : 
sammanlagt 101 964 euro/år

Ersättande lokaler
Beskrivning på verksamheten, mål för omfattning och kvalitet 
Staffansby lågstadieskola hör till det svenskspråkiga norra skolupptagningsområdet. I byggnaden finns skolverksamhet för årskurserna 1-6 
samt förskola. Förskoleverksamheten började i skolbyggnaden år 2016 och därefter har elevmängden ökat årligen. Staffansby förskole- 
och skolverksamhet behöver lokaler för ca 180 barn sammanlagt från hösten 2019 . De nuvarande lokalerna är otillräckliga för att 
möjliggöra läroplansenlig undervisning i samtliga läroämnen.
De nuvarande daghemslokalerna bör renoveras i överensstämmelse med stadens kvalitetskrav och bestämmelser. Speciell 
uppmärksamhet bör fästas vid akustik, ljudisolering och belysning. Luftkapaciteten bör granskas.
Motivering för lokalbehov 
Enligt sakkunniga inom stadsmiljösektorn är luftkapaciteten i Staffansby skolas lokaler tillräcklig för 154 barn.  Idag deltar ca 180 barn i 
verksamheten och servicebehovet på området förväntas växa måttligt. För tillfället har skolan varit tvungen att hyra tillfälliga 
tilläggsutrymmen från musikinstitutet Pohjois-Helsingin musiikkiopisto-. I samband med renoveringen bör man även utreda hur den 
anslutande bostaden bäst tjänar den nya pedagogikens syfte.  
Tidigare beslut
Nämnden för fostran och utbildning godkände behovsutredningen för Immola daghem med lokaler för daghemmet Staffan vid sitt möte 
20.11.2018. Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkände behovsutredningen för tillfälliga tilläggslokaler 
13.12.2018
Tidtabell
Hösten 2019
Anslutning till andra projekt
Färdigställande av de nya lokalerna för Immolan daghem med lokaler för daghemmet Staffan.
Ersättande lokaler
Tlläggslokalerna i musikinstitutet Pohjois-Helsingin musiikkiopisto.
Behov att tilläggspersonal
En lärare
Årliga verksamhetskostnader utan lokalhyror , förändring till nuläge 
Städkostnaderna för tilläggslokalerna är ca 15 600 €/år samt personalkostnader ca 50 000€, sammanlagt 65 600€
Kostnader för första investeringar och flytt
Första inredning ca. 24 000 € , samt It- anskaffning ca. 20 000€, sammanlagt 44 000€
Konsekvensbedömning (hälsa, välfärd och inverkning för barnen)
Tilläggslokalen medför en ändamålsenlig inlärningsmiljö samt en förbättring av luftkvaliteten i de existerande skollokalerna.

Tilläggsinformation
-
Arbetsgrupp 
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, enheten för fostran och utbildning
Heidi Purho, pedagogisk sakkunnig, rektor, Staffansby skola
Niclas Rönnholm, pedagogisk sakkunnig, chef för den grundläggande utbildningen, fostrans- och utbildningssektorn
Hanna-Leena Jokinen, projektdirektör stadsmiljösektorn

 Fostrans och utbildningssektorn och stadsmiljösektorn har  i samarbete berett behovsutredningen. 
Datum
Helsingfors  05.02.2019  


