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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1107

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan ylä-
asteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14,8 miljoonaa euroa helmi-
kuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 
§ 51

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Snellmaninkatu 18, 00170 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
esittää kaupunginhallitukselle 10.10.2017 päivätyn Kruununhaan yläas-
teen koulun hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5630 brm² ja että rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 14 800 000 euroa helmikuun 2017 
kustannustasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta. 

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.10.2017 § 95

HEL 2017-010561 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 10.10.2017 päivätystä Kruu-
nunhaan yläasteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon ja lausui lisäksi seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita. Uuden OPS16-opetussuunnitelman painotuk-
set edellyttävät, että siirtymisen eri tilojen ja työskentelytapojen välillä 
tulee olla helppoa sekä oppijoille että opettajille. Oppimisen tilojen jous-
tavien yhdistämistapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää yh-
dessä käyttäjätoimialan kanssa. Ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
huolellinen toteutus tulee varmistaa. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee 
jatkossakin ottaa huomioon tilojen monipuolinen käyttö, myös toisten 
toimialojen ja asukkaiden kanssa. 

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa ja ratkaisu-
jen yksityiskohdat tulee sopia yhdessä käyttäjätoimialan edustajien 
kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi 
tulee kalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella 
kiinteässä yhteistyössä käyttäjätoimialan kanssa.
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Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön han-
kesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 27.9.2017 antama lausunto 
on otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Lausunto on liitteenä.

Väistötilaratkaisun suunnittelussa tulee erillisten toimipisteiden määrä 
pyrkiä rajoittamaan 2-3:een koulun joustavan toiminnan turvaamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota peruspa-
rannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun ohjauksen ja 
laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Myös aikataulun pi-
tävyydestä on huolehdittava.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anne Salli-Suomalainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

anne.salli-suomalainen(a)hel.fi


