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§ 132
Osoitteeseen Sturenkatu 25 toteutettavien Åshöjdens grundskola-
nin väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2020-000717 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Åshöjdens grundsko-
lanin lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Åshöjdens grundskola lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Åshöjdens grundskola sijaitsee ruotsinkielisen pohjoisen alueen oppi-
laaksiottoalueella. Viimeisimmän oppilaaksiottoalueen väestöennus-
teen mukaan, tulee 7–15- vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasva-
maan vuoteen 2025 mennessä noin 140 oppilaalla.

Åshöjdens grundskola toimii osoitteessa Sturenkatu 6. Koulu tarvitsee 
lisätiloja kasvaneen oppilasmäärän vuoksi. Tarkoitukseen sopivia lisäti-
loja 60 oppilaalle voidaan hyödyntää lukuvuodelle 2020-21 osoitteessa 
Sturenkatu 25. Lisätiloja tullaan tarvitsemaan edelleen seuraaville vuo-
sille yhteensä 140 oppilaalle, kunnes Kottby lågstadieskola koulun uu-
dishanke valmistuu vuonna 2024. 

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

Koulun nykyiset tilat ovat oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät, 
eivätkä laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle 
asettamia vaatimuksia. 

Nykyisistä tiloista on Sturenkatua pitkin alle puolen kilometrin kävely-
matka uusiin tiloihin. Sturenkatu 25 tiloihin sijoitetaan ensisijaisesti pe-
rusopetuksen luokkien 7-9 oppilaita. Toiminta järjestetään siten, että 
turhia siirtymiä koulupäivän aikana vältetään. 

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

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteutumisen

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituk-
senmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riit-
tävät lisätilat luovat hyvät edellytykset koulun toiminnalle. Tilat suunni-
tellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteut-
tamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Koulun lisätilat suunnitellaan 60 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan 345 
vuokranmaksuneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saa-
da käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustet-
tuna.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 13 650 euroa/vuosi. Siivous-
kustannusarvio on noin 9 500 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on 
noin 7 000 euroa. Käynnistämiskustannuksia varten tarvitaan n. 35 000 
euroa. Tietohallinnon hankinnat eivät sisälly vuokraan ja ne pitää ar-
vioida erikseen.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/12
26.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Åshöjdens grundskola lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 21.04.2020 § 9

HEL 2020-000717 T 10 06 00

Framställning

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade föreslå 
för fostrans- och utbildningsnämnden att behovsutredningen gällande 
Åshöjdens grundskolas tilläggslokaler på adressen Sturegatan 25 god-
känns (bilaga 1).

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, telefon: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi


