
Behovsutredning

Sektor
Fostrans- och utbildningssektorn
Projektets namn
Åshöjdens grundskola- tillfälliga tilläggslokaler

Projektnr

Stadsdel
Åshöjden

Fastighetsbeteckning Elev- och småbarnspedagogikplatser
60

Adress
Sturegatan 25 

Postadress
00510 Helsingfors

Kostnader för lokaler

Projektets omfattning och kostnader (exkl. moms) m2 
bruttoyta

m2

läg.yta
m2

bruksyta
kost.prognos

kapitalhyra:

Nybyggnad underhållshyra:
5,5 €/m² läg.yta /mån.

Utbyggnad/tillbyggnad
345 årliga hyreskostnader:

Ombyggnad/grundlig renovering
             

13 650 €/år

Beskrivning av verksamheten, verksamhetens mål rörande omfattning och kvalitet
Åshöjdens grundskolas verksamhet är förlagd till Sturegatan 6 och är en del av det norra elevupptagningsområdet. På Sturegatan 6 deltar 350 låg- 
och högstadieelever (åk 1-10) i undervisningen. Tilläggslokalerna stöder målen i den nya läroplanen och medför att skolans lokaler kommer att 
utnyttjas mer ändamålsenligt än för tillfället. 
Motivering till behovet av lokaler
Upptagningsområdet för Åshöjdens grundskolas övre årskurser omfattar stadens mellersta, norra och nordöstra stordistrikt där antalet barn i åldern 
13-15 enligt befolkningsprognosen ökar kraftigt de kommande åren. Samtidigt ökar antalet barn i upptagningsområdet för de lägre årskurserna som 
omfattar Berghälls, Åshöjdens, Vallgårds och Böles distrikt. En granskning av servicenätverket visar att det nuvarande antalet elevplatser inte 
kommer att räcka till för att svara mot befolkningsökningen på området.  För det ökade antalet elever  i det norra elevupptagningsområdet behövs 
tilläggslokaler i väntan på att den planerade nya skolbyggnaden i Kottby blir färdig. Fram till hösten 2020 uppgår behovet av tilläggsplatser till 60 
elevplatser. Projektet möjliggör att servicebehovet beaktas och erbjuder en trygg, välfungerande och hälsofrämjande miljö för barnen och de unga.  
Tidigare beslut
-
Tidtabellen för genomförande av projektet
augusti 2020 behöver lokalerna vara färdiga.
Anknytning till andra projekt
Skolbyggnaden i Kottby 
Tillfällig lokal
8/ 2020-8/21
Behov av personalökning
-
Årliga kostnader för verksamheten (exkl. kostnader för lokaler)
Städkostnader ca. 9 500 €/år
Kostnader för att starta verksamhet
Flyttkostnader är ca. 7 000 € och kostnader för att starta verksamheten är ca. 35 000€ . Dataförvaltningens anskaffningar är inte inkluderade. 
Konsekvensbedömning (hälsa, välmående och konsekvenser för barn)
Skolan får en lärmiljö som bättre stöder den verksamhet som ska följa läroplanen.
Mer information
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, fostrans- och utbildningssektorn, tel. 310 86291
Arbetsgrupp
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, fostrans- och utbildningssektorn
Birgitta Ponthin, pedagogiskt sakkunnig, rektor, Åshöjdens grundskola
Niclas Rönnholm, pedagogiskt sakkunnig, chef för den grundläggande utbildningen, fostrans- och utbildningssektorn
Erja Hammarén , städkostnader
Behovsutredningen har gjorts genom ett samarbete mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn
Datum
Helsingfors 21.4.2020 


