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§ 33
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnalle Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauksen ja tiivis-
tyskorjauksien hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta

HEL 2016-005572 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnalle Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauk-
sen ja tiivistyskorjauksien hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misesta ja siitä aiheutuvasta vuokravaikutuksesta. Hanke ei sisällä toi-
minnallisia muutoksia.

Kiinteistölautakunta on 18.5.2017 hyväksynyt Töyrynummen ala-asteen 
11.5.2015 päivätyn vesikaton korjauksen ja tiivistyskorjauksien hanke-
suunnitelman 1,2 miljoonan euron enimmäishinnan. Nyt korotettu enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 1,4 miljoonaa euroa maaliskuun 
2017 kustannustasossa ehdolla, että opetusvirasto antaa korotuksesta 
puoltavan lausunnon. Korotus enimmäishinnassa johtuu rakentamisen 
aikana todetusta vesikaton oletettua huonommasta kunnosta.

Törynummen ala-asteen nykyinen vuokra on 475 824 euroa vuodessa. 
Korotuksesta aiheutuva vuokravaikutus on enimmäishinnan korotuksen 
jälkeen 672 636 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalle 196 812 euron pysyviä vuotuisia vuokran lisäkus-
tannuksia. Nyt tehtävät kunnossapidon korjaukset nostavat koulun tila-
vuokraa merkittävästi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota rakentamisen 
suunnittelun ja laadunvalvonnan tärkeyteen ja sen vaikutukseen ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan kiinteistö-
jen korjaamisesta aiheutuviin kasvaviin vuokrakustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
2 Hankesuunnitelma 11.5.2016

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 2 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/20
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta on 21.6.2016 antanut puoltavan lausunnon aikaisem-
masta Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauksen ja tiiviyskorjaus-
ten hankesuunnitelmasta. Kiinteistöviraston tilakeskus on 18.5.2017 
pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa 11.5.2016 päivätystä  vesika-
ton korjauksen ja tiiveyskorjausten hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korotuksesta. 

Hankesuunnitelma koskee 1990 valmistunutta entistä Töyrynummen 
ala-asteen koulurakennusta osoitteessa Töyrynummentie 8. Ala-asteel-
la opiskelee 250 koululaista, luokka-asteilla 1 – 6. Henkilökuntaa on 
noin 27 henkilöä. Töyrynummen ala-aste ja Suutarilan yläaste yhdistyi-
vät 1.8.2016 Suutarinkylän peruskouluksi.

Kuntotutkimusten mukaan rakennuksen katto vuotaa useasta kohtaa. 
Puutteellisen aluskatteen takia vesi pääsee valumaan ulkoseinäraken-
teeseen. Höyrynsuluissa ja vesikaton tuuletuksessa on ongelmia, pai-
koin nämä puuttuvat kokonaan. Peltikaton yhteenliittymät betoniraken-
teisiin ovat puutteellisia, mikä on aiheuttanut vesivuotoja. 

Laadittu hankesuunnitelma käsittää rakennuksen vesikaton osittaisen 
uusimisen ja räystäsrakenteiden korjaamisen ja uusimisen hankkeen 
vaatimassa laajuudessa. Rakennuksen toisen kerroksen huonetilojen 
ulkoseiniin rajautuvat lattian- ja katonrajan liitospinnat sekä muut ulko-
seinissä olevat liittymäkohdat tiiveyskorjataan. Hanke ei sisällä toimin-
nallisia muutoksia.

Korjaukset tehdään koulutyön aikana vaiheistettuna pienissä osissa 
niin, että väistötiloille ei ole tarvetta. Korjausalue ja tilat pystytään osas-
toimaan siten, että poistumistiet ja turvallisuus ei vaarannu.

Koulurakennuksen bruttoala on 3798 brm² ja huoneistoala 3183 htm². 
Uusittavaa vesikattoa yhteensä 280 m2 ja korjattavaa räystäsrakennet-
ta vesikatolla yhteensä 180 m². Tiiveyskorjauksia suoritetaan yhteensä 
n. 960 m² alalla.

Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2016 ja sen on määrä valmistua ke-
sän 2017 aikana. Hanke on rahoitettu kaupunkiympäristön kohdenta-
mattomista määrärahoista.
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Rakentamisen aikana urakka-alueen vesikaton rakenteet osoittautuivat 
arviota huonokuntoisemmiksi, mikä korotti hankkeen enimmäishintaa. 

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman arvion mukaan hankkeen kus-
tannukset kustannustasossa 3/2016 ovat verottomana 1 400 000 euroa 
ja verollisena noin 1 736 000 euroa.

Nykyinen vuokra koko kiinteistöstä on 475 824 euroa vuodessa. Kau-
punkiympäristön ilmoituksen mukaan perusparannuksen jälkeinen 
vuokra-arvio on 672 636 euroa vuodessa. Perusparannuksen aiheutta-
ma pysyvä vuokrankorotus on 196 812 euroa vuodessa. Vuokrankoro-
tuksen lisäksi opetusvirastolle ei aiheudu hankkeesta ylimääräisiä 
muutto-, siivous- eikä ruokailukustannuksia.

Terveysvaikutusten arviointi:

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Hankesuunnitelman mukaisilla toi-
menpiteillä parannetaan sisäilman laatua ja rakennuksen energiatehok-
kuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
2 Hankesuunnitelma 11.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


