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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 111
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.4.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi seu-
raavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita opetustilojen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee 
varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutuk-
seen. Lisäksi valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä niillä tuetaan 
toimivaa työympäristöä ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava, sillä 
myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa 
käyttäjälle lisäkustannuksia. Hanke kytkeytyy alueen kolmen peruskou-
lun uudis-/peruskorjaushankkeeseen, joten on erittäin tärkeää, että ai-
kataulu ei tule myöhästymään.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väis-
tötilaratkaisun vuokravaikutukset esitetään korvaavan uudisrakennuk-
sen hankesuunnitelmassa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 49
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 8  500 brm² ja hankkeen pääomitettu enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 
kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
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