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§ 384
Osoitteeseen Koulutanhua 1 toteutettavien Laajasalon peruskoulun 
lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011832 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Laajasalon peruskou-
lun lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalon peruskoulun molemmat toimipisteet sijaitsevat kaakkoises-
sa suurpiirissä, Laajasalon peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennus-
teen mukaan alueen 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu 
on noin 200 vuoteen 2025 mennessä. 

Laajasalon peruskoulu toimii kahdessa toimipisteessä osoitteessa Kou-
lutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1. Koulussa on oppilaita yhteensä 
noin 910. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan 
Koulutanhualle vuonna 2030.

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuk-
sen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 200 oppi-
laalle suunnitellaan Koulutanhuan toimipaikan yhteyteen. 

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
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yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida 
alueiden palvelutarpeet. 

Laajasalon peruskoulun nykyiset tilat ovat koulun oppilasmäärän kas-
vun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttä-
mään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Laajasa-
lon peruskoulun Koulutanhuan toimipaikan perusparannus ja pysyvä 
laajennus hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2029–30. 

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun 
piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja 
yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutu-
misen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, 
eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnal-
lisia tavoitteita.

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituk-
senmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riit-
tävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Laajasalon peruskoulun toimin-
nalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan 
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan 
ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Laajasalon peruskoulun lisätilat suunnitellaan 200 lapselle ja ne ovat 
laajuudeltaan n. 2 000 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elo-
kuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetusti-
lat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa val-
miiksi kalustettuna.
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Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 972 000 euroa/vuosi. Sii-
vouskustannusarvio on noin 52 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio 
on noin 40 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan noin 200 
000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensi-
kertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä 
tietohallinnon hankintoja. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala


