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§ 311
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitu-
sasiat:

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 223 Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Ozan Yanarille 
eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 
ja valitsi Hannu Oskalan jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 224 Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Tiina Larssonil-
le eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimes-
ta ja valitsi Matias Pajulan jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 230 Ressun lukion perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen: Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Ressun lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen 5 300 000 eurolla si-
ten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottoma-
na enintään 23 004 370 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 231: Jätkäsaaren peruskoulun 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen: Kaupunginval-
tuusto hyväksyi Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamisen 2 436 000 eurolla siten, että hank-
keen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 33 
200 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 232 Botby grundskolan peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen: Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Botby grundskolan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 4 130 000 eurol-
la siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverot-
tomana enintään 21 798 000 euroa toukokuun 2017 kustannusta-
sossa. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomus-
ponnen: Hyväksyessään Botby grundskolan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen, valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuudet parantaa prosessien etene-
mistä kaupunkikonsernissa. (Mika Ebeling)

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 233 Tahvonlahden ala-asteen kou-
lun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunni-
telma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tahvonlahden ala-asteen kou-
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lun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen 22.3.2019 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
7 383 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 27 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 11.9.2019 § 244 Etu-Töölön lukion peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etu-
Töölön lukion perusparannuksen 13.6.2019 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 741 brm² ja ra-
kentamisen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 500 000 eu-
roa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 11.9.2019 § 245 Päiväkoti Vaapukan ja Roihu-
vuoren ala-asteen uudisrakennuksen hankesuunnitelma: Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-as-
teen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennuksen 15.4.2019 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 
532 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 
000 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.
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