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§ 216
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta osoitteessa Villiruusunkuja 4 
sijaitsevan Aurinkolahden peruskoulun sivukoulun kunnostamista

HEL 2021-014062 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Markku Rantahalvari: Pyydän pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Markku Rantahal-
varin ehdotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostaminen, Jalovaara Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon liitteenä olevasta Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta 
osoitteessa Villiruusunkuja 4 sijaitsevan Aurinkolahden peruskoulun si-
vukoulun kunnostamista:

Aurinkolahden peruskoulun Auringonpilkun sivukoulu sijaitsee päiväkoti 
Auringonpilkun kanssa Vuosaaressa osoitteessa Villiruusunkuja 4. Ra-
kennuksen ulkoasu on puhdistuksen ja uuden maalin tarpeessa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on vastuussa toimialan palvelu-
verkon kehittämisestä väestöennustetietojen ja palveluiden kehittymi-
sen pohjalta. Toimiala esittää palveluihin ja toimintaan vaadittavia tila-
tarpeita kaupunkiympäristön toimialalle, joka yhteistyössä muiden toi-
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mialojen kanssa työstää talonrakentamisohjelman valtuuston asetta-
man talousarvioraamin puitteissa. Talonrakentamisohjelmaan sisällyte-
tään myös kaupunkiympäristön toimialan esittämiä peruskorjaushank-
keita rakennusten teknisen kunnon perusteella. Aurinkolahden koulun 
peruskorjaus ei sisälly valtuuston hyväksymään talonrakentamisohjel-
maan 2022-2031 tai vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.   

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, lukuun ot-
tamatta sisätilojen siivousta. Auringonpilkun koulun ulkoasun mahdolli-
seen kunnostamiseen tarvittavat määrärahat sisältyvät kaupunkiympä-
ristön toimialan talousarvioon, joiden käyttöä kaupunkiympäristön toi-
miala priorisoi rakennusten pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitel-
maa hyödyntäen. Kaupunkiympäristön toimiala arvioi kaikkien raken-
nusten pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa muun muassa ra-
kennusten iän, kunnon ja korjausten kiireellisyyden perusteella. Sään-
nöllisesti tehdyillä isännöitsijäkierroksilla ja mahdollisilla kuntotutkimus-
tiedoilla varmistetaan oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet talousarviossa 
myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 

Osoitteessa Villiruusunkuja 4 sijaitsevissa päiväkoti- ja koulutiloissa on 
huhtikuussa 2022 tehty sisäilma- ja kuntotutkimuksia. Kaupunkiympä-
ristön toimiala on arvioinut, että selvityksessä havaitut puutteet sisäl-
täen julkisivun kunnostus tulee korjata viimeistään viiden vuoden kulut-
tua.  Kaupunkiympäristön toimiala työstää tarvittaville toimenpiteille 
kustannusarviota, jonka perusteella toimiala tulee esittämään korjauk-
sille tarkoituksenmukaista ratkaisua aikatauluineen.   

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa mahdollisen peruskorjauk-
sen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin 
aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 14.9.2022 mennessä valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvio-
aloitteesta osoitteessa Villiruusunkuja 4 sijaitsevan Aurinkolahden pe-
ruskoulun sivukoulun kunnostamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostaminen, Jalovaara Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


