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§ 23
Behovsutredning som rör ombyggnad av och ersättande tillbygg-
nad till Drumsö lågstadieskola och Drumsö förskola på adressen 
Tallbergs allén 12

HEL 2022-010269 T 10 06 00

Beslut

Svenska sektionen vid fostrans- och utbildningsnämnden beslutade fö-
reslå för nämnden att behovsutredningen som rör ombyggnad av och 
ersättande tillbyggnad till Drumsö lågstadieskola och Drumsö förskola 
(daghemslokaler) på adressen Tallbergs allén 12 på Drumsö godkänns 
i enlighet med bilagan.

Sektionen betonar att man fortsättningsvis i samband med den fortsatta 
planeringen och förverkligandet av projekten ska beakta personalens 
samt elevernas och förskolebarnens synpunkter på hur lokalerna borde 
utvecklas samt säkerställa att lokalerna är helhetsekonomiskt fördelak-
tiga. I samband med utvecklingen av lokalerna säkerställer man att det 
finns tillräckligt med lugna lokaler för lärande.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, telefon: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Bilagor

1 Lokalprogram för skolan och förskolan
2 Drumsö lågstadieskola och förskola behovsutredningsblanket

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

På adressen Tallbergs allén 12 på Drumsö avser man att ombygga 
Drumsö lågstadieskolas och Drumsö förskolas lokaler och delvis ersät-
ta deras nuvarande lokaler med en nybyggnadsdel. 
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Ombyggnaden och den ersättande tillbyggnaden förverkligas för 400 
elever och förskolebarn (337 elever och 63 barn som deltar i förskole-
undervisning och kompletterande småbarnspedagogik). Det här inne-
bär att antalet elever och förskolebarn ökar med cirka 30. Lokalerna tas 
i bruk senast i december 2025.  

I projektet förverkligas en teknisk grundläggande renovering och en er-
sättande tillbyggnad för att avhjälpa den nuvarande byggnadens till-
gänglighets- och förbindelsebrister. I de lokaler som förverkligas kan 
man flexibelt ordna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning 
och på så vis tillgodose de föränderliga behoven inom området som 
kompletteras. I dimensioneringen av lokalerna har man beaktat att det 
ska finnas möjlighet till flexibel användning av lokalerna. 

I och med ombyggnaden och tillbyggnaden är det möjligt att avstå från 
den hyrespaviljongbyggnad som är belägen på gården och som an-
vänds tillfälligt för förskoleundervisning och daghemsverksamhet.   

Lokalprojektet förbättrar möjligheten att ordna tjänster

Behovet av fostrans- och utbildningstjänster och huruvida det finns till-
räckligt med platser följs regelbundet på områdes- och stadsnivå. I 
samband med planeringen av servicenätet har befintlig lokalkapacitet 
och lokalkapacitet under byggnad tagits i beaktande. Vid planering av 
omfattningen av verksamhetsstället har man beaktat den långsiktiga 
utvecklingen inom hela serviceområdet: befolkningsprognosen, i vilken 
utsträckning bostäder och affärslokaler byggs och trafikarrangemang-
en.

Enligt befolkningsprognosen förblir antalet svenskspråkiga barn i små-
barnspedagogikålder på nuvarande nivå på Drumsö, men barn i försko-
le- och lågstadieålder ökar med cirka 30 fram till år 2024. Efter det här 
är utvecklingen fram till år 2035 enligt befolkningsprognosen jämn eller 
svagt sjunkande i sin helhet. Befolkningsprognosen för hur Björkhol-
men utvecklas är ännu inte känd. Andelen elever med finska eller ett 
annat språk än svenska och finska som modersmål har varit stigande. 
Skolans nuvarande läge möjliggör god service för de svenskspråkiga 
invånarna och skolan är lättillgänglig.

Förskole- och lågstadieundervisningen ska ligga i anslutning till varand-
ra för att säkerställa en enhetlig lärstig. 

Nya servicelokaler stödjer barnens vardag

De lokaler som ska förverkligas i projektet är trygga, hälsosamma och 
tillräckliga, och skapar goda förutsättningar för en flexibel verksamhet i 
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skolan och förskolan. Dessutom tillgodoser de servicebehoven på 
Drumsö.

Lokalerna planeras så att de är tillgängliga och lämpliga för alla försko-
leelever och elever, samt så att de utgör en verksamhetsmiljö som 
stödjer barnets uppväxt och utveckling. I planeringen av verksamheten 
delaktiggörs utöver personalen barnen, de unga och familjerna.

Lokalerna möjliggör dessutom social samhörighet och större invåna-
ranvändning i området. 

Lokalerna främjar implementeringen av läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen respektive för småbarnspedagogiken

I projektet förverkligas pedagogiskt mångsidiga, ändamålsenligt dimen-
sionerade lokaler för skolan och daghemmet. Lokalerna främjar verk-
samheten och ger barnen och eleverna en god lär- och uppväxtmiljö. 
Lokalerna planeras enligt stadens dimensioneringsprinciper och plane-
ringsanvisningar, och tack vare dem kan målen i läroplanen för den 
grundläggande utbildningen respektive småbarnspedagogiken förverk-
ligas. De tekniska lösningarna möjliggör förvärvande av färdigheter 
som behövs i informationssamhället och ökar förståelsen för och kun-
nandet i teknologi i Helsingfors. 

Gårdsområdet utrustas med lekredskap för att främja fysisk aktivitet 
och målen i läroplanen för den grundläggande utbildningen respektive 
småbarnspedagogiken. I planeringen och utrustningen av dem beaktas 
följande: säkerhet samt möjlighet till övervakning, social samhörighet 
och fysisk aktivitet. Dessutom ska gården kunna användas mångsidigt 
för lärande och lek. Gårdsområdet erbjuder barnen och de unga i dag-
hemmet respektive skolan samt områdets invånare mångsidiga lek- 
och motionsförhållanden. Personalen och eleverna tas med i plane-
ringen av gården.

 Vilka lokalbehov skolan och daghemmet har beskrivs i bifogade lokal-
program.

Hur de nya lokalerna inverkar på kostnaderna för lokaler och verksamhet

Lokalerna är till sin storlek 3 858 m² lägenhetsyta. Stadsmiljösektorn 
uppskattar att totalhyran kommer att vara cirka 36,03 euro/m²/mån., det 
vill säga cirka 1 668 059 euro per år. De nuvarande hyrorna är 428 873 
euro per år. Kostnadsökningen är 1 239 186 euro per år.  

Till kostnaderna för inledande av verksamheten hör bland annat den 
första inredningen samt det första materialet, utrustningen och anord-
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ningarna samt extra flyttkostnader till följd av behovet av ersättande lo-
kaler och extra kostnader för måltider under tiden i de ersättande loka-
lerna. 

Kostnaderna för inredningen är enligt fostrans- och utbildningssektorn 
350 000 euro, moms 0 %. I siffran ingår inte kostnaderna för dataför-
valtningen, som uppskattas till cirka 50 000 euro, moms 0 %. För de 
flyttkostnader som uppstår till följd av flyttning till ersättande lokaler och 
fasindelning avsätts 103 400 euro och för de extra kostnaderna för be-
spisning och städning sammanlagt 254 000 euro (60 000 euro för be-
spisning och 194 000 euro för städning).

Eftersom lokalerna för småbarnspedagogiken placeras i samma fastig-
het och lokaler används gemensamt, är de anpassningsbara och till si-
na kostnader en ekonomisk lösning. Lokaler som används gemensamt 
är till exempel köket, matsalarna, salen och gårdsområdet. 

I det här projektet behövs ersättande lokaler. Stadsmiljösektorn säker-
ställer att  verksamhetsmiljön också i de tillfälliga ersättande lokalerna 
är trygg och hälsosam under det att projektet förverkligas.

Enligt en preliminär plan kommer Hedengrens lokaler att användas 
som ersättande lokaler. Fostrans- och utbildningssektorn betalar för de 
ersättande lokalerna under byggarbetet en hyra som är i nivå med hy-
ran för de nuvarande lokalerna. Kostnaden för de ersättande lokalerna 
ingår i kapitalhyran enligt anvisningen för hantering av lokalprojekt. 

Delaktiggörande och annan gemensam beredning

Behovsutredningen har utarbetats som ett samarbete mellan stadsmil-
jösektorn och fostrans- och utbildningssektorn. 

Personalen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspeda-
gogiken deltar på användarmöten i planeringen av byggnaden under 
projektplaneringen, den allmänna planeringen och planeringen av för-
verkligandet i enlighet med projektprocesserna. Vårdnadshavarna del-
aktiggörs i planeringen av verksamheten. 

Befogenheter

I enlighet med 10 kap. 1 § 3 mom. 4 punkten i Helsingfors stads för-
valtningsstadga beslutar fostrans- och utbildningsnämnden om den be-
hovsutredning som gäller lokalprojektet ska godkännas.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, telefon: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Bilagor

1 Lokalprogram för skolan och förskolan
2 Drumsö lågstadieskola och förskola behovsutredningsblanket

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Fostrans- och utbildninssektor
Stadsmiljösektor


