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§ 3
Behovsutredning för Staffansby lågstadieskolas tilläggsutrymmen

HEL 2019-001197 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen beslutade föreslå för nämnden för fostran och ut-
bildning att behovsutredningen godkänns för Staffansby lågstadiesko-
las tilläggslokaler. Behovsutredningen finns som bilaga. De ersättande 
lokalerna behövs för 30 barn. Samtidigt önskar den svenska sektionen  
påskynda renoveringen av de nuvarande daghemslokalerna till lågsta-
dieskolans bruk.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, telefon: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Staffansby ls behovsutredning (003)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det svenska servicenätet i Helsingfors utvecklas att omfatta tillräckliga, 
ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara lokaler i vilka servicen är till-
gänglig för områdets invånare. I det norra storområdet förväntas ser-
vicebehovet för svenska daghems- och skoltjänster ha en måttlig till-
växt inom de närmaste åren.

Enligt sakkunniga inom stadsmiljösektorn är luftkapaciteten i Staffans-
by lågstadieskolas lokaler tillräcklig för 154 barn. Idag deltar ca 180 
barn i förskole- och skolverksamhet, som ordnas i byggnaden. Därav 
behövs det tilläggslokaler för att garantera en ändamålsenlig verksam-
hetsmiljö för samtliga barn.
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Nämnden för fostran och utbildning godkände 13.12.2018 behovsutred-
ningen för de tillfälliga tilläggslokalerna i musikinstitutet Pohjois-
Helsingin musiikkiopisto.

Skolan har utnyttjat det närliggande musikinstitutets lokaler och instru-
ment fr.o.m hösten 2018. 

Behovsutredningen är gjord i samarbete med stadsmiljösektorn. 

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 för nämnden för fostran och utbildning 
har den 13.12.2018. godkänt en behovsutredning gällande tillfälliga 
tilläggslokaler för Staffansby lågstadieskola i musikinstitutet Pohjois-
Helsingin musiikkikoulu.

Verksamhetsmål

Staffansby skolas nuvarande lokaler är inte tillräckliga för servicebeho-
vet i området. För att garantera en ändamålsenlig lärmiljö behövs än-
damålsenliga lokaler för skolan. Lokalerna bör vara tillräckliga för minst 
30 barn.

Teknisk och ekonomisk motivering

Enligt sakkunniga inom stadsmiljösektorn är luftkapaciteten i Staffans-
by skolas lokaler tillräcklig för 154 barn.  Idag deltar ca 180 barn i skol- 
och förskole-verksamhet som ordnas i byggnaden. Därav behövs det 
tilläggslokaler för att garantera en ändamålsenlig verksamhetsmiljö för 
samtliga barn.

Konsekvensbedömning

Tilläggslokalen medför en ändamålsenlig inlärningsmiljö samt en för-
bättring av luftkvaliteten i de existerande skollokalerna. 

Tidtabell och kostnader

Immola daghems lokaler har i budgeten 2018 presenterats att förverkli-
gas under 2019. Renoveringen av de nuvarande daghemslokalerna 
kan påbörjas genast efter att Immola och Staffansby daghemslokaler 
kan tas i bruk. 

Tillökningen av de årliga verksamhetskostnaderna beräknas till ca 65 
000 euro/år. Därmed tillkommer hyreskostnader på ca 34 764 euro/år , 
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sammanlagt 101 964 och första inredning samt IT-anskaffningar på ca 
44 000 euro.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, telefon: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Staffansby ls behovsutredning (003)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


