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Lausunto

Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
19.10.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta. 

Hankesuunnitelma vastaa pääosin Myllypuron peruskoulun laajennuk-
sen tarveselvityksessä asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Jatkosuun-
nittelua varten tulee kuitenkin kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin. 

Syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman yksi perusajatus on 
oppilaan aktiivisen roolin ja toiminnallisuuden lisääminen opetuksessa. 
Tämä tulee toteutumaan toisaalta digitaalisten materiaalien ja välinei-
den lisääntyvän käytön myötä, mutta myös käyttämällä muita toiminnal-
lisia, oppilaan itseohjautuvuutta kehittäviä työtapoja.

Uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisajattelu edellyttää, että 
oppimisympäristö suunnitellaan siten, että monimuotoisia tiloja voidaan 
käyttää joustavasti. Opetustilojen joustavien yhdistämistapojen ratkai-
suja tulee edelleen tutkia ja kehittää yhdessä käyttäjän kanssa. 

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden mukaisesti ja rat-
kaisujen yksityiskohdat tulee suunnitella yhdessä käyttäjähallintokun-
nan edustajien kanssa. Tilojen äänieristykseen ja vaimennukseen tulee 
kiinnittää erityisesti huomiota. Lisäksi tulee varmistaa, että tilojen suun-
nittelussa huomioidaan tilojen monipuolinen yhteiskäyttö myös toisten 
hallintokuntien ja alueen asukkaiden kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman käytännön to-
teutuksessa tulee kiintokalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityis-
kohdat suunnitella kiinteässä yhteystyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, muun suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvon-
nan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Lisäksi tulee varmistaa hankkeen 
valmistuminen aikataulun mukaisesti.
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Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön han-
kesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 9.10.2017 antama lausunto 
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa.
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Kiinteistökartta 105-678500, Pysyvä rakennustunnus 27851, Yläkivenrinne 4

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Myllypurossa, osoitteessa Yläkivenrinne 4 
sijaitsevan Myllypuron peruskoulun ylätalon (entinen yläaste) laajen-
nuksen ja osittaisen perusparannuksen 19.10.2017 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että sen enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 14 100 000 euroa 2/2017 kustannustasossa ja enimmäis-
laajuus on 7222 brm², ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puolta-
van lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet-palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odotta-
matta hankepäätöstä.
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