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§ 239
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsingin uuden yhteis-
koulun laajennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-009654 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon 7.4.2020 
päivätystä Helsingin uuden yhteiskoulun laajennuksen hankesuunni-
telmasta (liite 1). Lautakunnan antama lausunto liitetään hankkeen lai-
nahakemukseen.

Helsingin uusi yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu, joka 
vastaa Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki - alueen yläasteikäisten 
suomenkielisestä perusopetuksesta. Sopimuskoulut ovat itsenäisiä 
koulutuksen järjestäjiä.

Hankesuunnitelman laajuus vastaa alueen palveluverkon pitkän aika-
välin oppilasmäärän kasvua ja mahdollistaa kaksikielisen (englanti-
suomi)perusopetuksen lisäämisen kaupunkitasoisesti.

Suunnitellut tilat vastaavat laadultaan ja tilatehokkuudeltaan kaupungin 
vastaavia tiloja. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tilojen 
toiminnallisuuteen, muuntojoustavuuteen sekä turvallisuuteen toteut-
tamalla helposti valvottavia tiloja, tarkoituksenmukaisia yhteyksiä, tila-
kohtaisia poistumisteitä ja yksilö-WC-tiloja. Lisäksi oppijoiden erilaisia 
oppimisprofiileja tulee vahvistaa toteuttamalla vetäytymistiloja jokaisen 
toiminta-alueen yhteyteen. Myös hallinto- ja oppilashuollon tilojen tur-
vallisuuteen ja yhteyksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Lisäksi lautakunta muistuttaa, että tilojen jatko- ja toteutussuunnittelu 
tulee tehdä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Hankkeen teknisistä tarpeista ja ratkaisuista antaa lausunnon kaupun-
kiympäristön toimiala.

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula
Esteellisyyden syy palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejääviys (hallin-
tolain 28.1 § kohta 4).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 HUYK_Hankesuunnitelma
2 Kustannusennusten erittelyosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin uusi yhteiskoulu on pyytänyt lainahakemusta varten kasva-
tus- ja koulutuslautakunnalta sekä kaupunkiympäristölautakunnalta 
lausuntoa koulurakennuksen laajennusta koskevasta hankesuunnitel-
masta. Kohde sijaitsee osoitteessa Lucina Hagmanin kuja 4, Malmin 
kaupunginosassa. Nykyiset tilat palvelevat tällä hetkellä n. 620 oppijaa 
ja ovat riittämättömät kasvavalle oppijamäärälle.  

Vuonna 2019 valmistuneen väestöennusteen mukaan Pihlajamäen 
alueella 13–15-vuotiaiden määrä lisääntyy noin 100:lla vuosina 2019–
34. Toteutettava laajennus mahdollista myös kaksikielisen (englanti-
suomi) opetuksen lisäämisen 100 oppilaalla. Rakennukseen on suunni-
teltu toiminnallisuutta parantava laajennus. Laajennuksen myötä ra-
kennuksessa voidaan järjestää opetusta 820 oppijalle.

Tavoitteena on saada suunnitellut tilat käyttöön elokuussa 2024. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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