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§ 168
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoi-
tusasiat:

 Kaupunginhallitus 22.6.2020 § 397 Päiväkoti Kalevan uudisraken-
nuksen hankesuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti 
Kalevan uudisrakennuksen 30.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 548 brm² ja raken-
tamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 820 
000 euroa maaliskuun 2020 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 17.6.2020 § 175: Suuntimopuiston koulu- ja 
päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelma: 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Puistolan Suuntimopuistoon sijoittu-
van koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisra-
kennuksen 1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 8 500 brm² ja pääomitettu enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 kus-
tannustasossa.

 Kansliapäällikkö 17.6.2020 § 157 Varautumisen toimeenpano koro-
navirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 5.6.-17.6.2020.

 Kaupunginvaltuusto 10.6.2020 § 156 Helsingin kaupungin ympäris-
töraportti 2019: Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Helsingin kau-
pungin ympäristöraportin vuodelta 2019.

 Kaupunginvaltuusto 10.6.2020 § 154 Koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos

 Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 349 Päiväkoti Perhosen uudisraken-
nuksen hankesuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti 
Perhosen uudisrakennuksen 29.4.2020 päivätyn hankesuunnitel-
man siten, että hankkeen laajuus on noin 1 500 brm² ja pääomitettu 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 420 000 euroa helmikuun 
2020 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 27.5.2020 § 145 Kulosaaren Kyösti Kallion tie 2 
A asemakaavan muuttaminen (nro 12544): Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 42. kaupunginosan (Kulosaari) korttelin 42054 ja katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutoksen 15.1.2019 päivätyn piirus-
tuksen nro 12544 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta  ilmene-
vin perustein.

 Kaupunginvaltuusto 27.5.2020 §141 Tilojen vuokraaminen kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön koulujen väistötilaksi (Ar-
kadiankatu 24): Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata liitteenä 1 ole-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2020 2 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
11.08.2020

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

van 16.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan käytettäviksi väistötiloiksi siten, että 
vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 867 htm² ja enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 20 136 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle 
laskettuna.

 Kaupunginvaltuusto 27.5.2020 § 140 Puotilan ala-asteen korvaavan 
uudisrakennuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
elinkaarihankkeena toteutettavan Puotilan ala-asteen korvaavan 
uudisrakennuksen 16.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, et-
tä hankkeen laajuus on noin 5 740 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 23 715 000 euroa helmi-
kuun 2020 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 27.5.2020 §139 Oulunkylän ala-asteen laajen-
nuksen ja uuden päiväkodin hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin laajennuksen 
ja muutoksen 26.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 7 097 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 22 640 000 euroa hel-
mikuun 2020 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 27.5.2020 § 138 Taivallahden peruskoulun pe-
rusparannuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Taivallahden peruskoulun perusparannuksen 15.1.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 10 
443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 370 000 euroa ar-
vonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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