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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.01.2018 § 36

HEL 2017-009858 T 10 06 00

Esitys

Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Pohjois-Haagassa, osoitteessa 
Tolarintie 6 sijaitsevan Pohjois-Haagan ala-asteen koulun laajennuksen 
ja perusparannuksen 19.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, 
että sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 19,4 miljoonaa euroa 
helmikuun 2017 kustannustasossa ja enimmäislaajuus on 7370 brm².

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 116

HEL 2017-009858 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Pohjois-Haagan ala-
asteen laajennuksen 19.10.2017 päivätyn tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi samalla kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
19.10.2017 päivätystä Pohjois-Haagan ala-asteen laajennusta ja pe-
rusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausui lisäksi seu-
raavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita. Uuden opetussuunnitelman painotukset edel-
lyttävät, että siirtymisen eri tilojen ja työskentelytapojen välillä tulee olla 
helppoa sekä oppijoille että opettajille. Oppimisen tilojen joustavia yh-
distämistapoja tulee edelleen tutkia ja kehittää yhdessä käyttäjätoimia-
lan kanssa. Ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tu-
lee varmistaa, erityisen tärkeää tässä koulurakennuksessa on kaikuis-
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ten käytävätilojen vaimennus. Lisäksi tilojen suunnittelussa tulee jat-
kossakin ottaa huomioon tilojen monipuolinen käyttö, myös toisten toi-
mialojen ja asukkaiden kanssa. 

Uusien oppimisen tilojen tulee olla koko koulun helposti saavutettavissa 
oppimistilanteiden vaihdellessa. Myös koulun sosiaalisen työympäris-
tön kannalta näiden tilojen on oltava kaikkien ulottuvilla. Tästä syystä 
uudet oppimistilat on sijoitettu keskeisesti pääportaan ja hissin yhtey-
teen, ja jatkosuunnittelussa nämä näkökohdat tulee edelleen tarkasti 
ottaa huomioon. 

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden kanssa. Helsingin 
kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi tulee ka-
lusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella huolel-
la. Tämä kaikki tulee suunnitella kiinteässä yhteistyössä käyttäjätoimia-
lan kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön han-
kesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 9.8.2017 antama lausunto on 
otettava huomioon jatkosuunnittelussa. Lausunto on liitteenä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota laajennus- 
ja perusparannushankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun 
ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Myös 
aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

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

anne.salli-suomalainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 
§ 49

HEL 2017-009858 T 10 06 00

Kiinteistökartta 101-678492, Pysyvä rakennustunnus 8441, Tolarintie 6

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Pohjois-Haagassa, osoitteessa Tolarintie 6 
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sijaitsevan Pohjois-Haagan ala-asteen koulun laajennuksen ja perus-
parannuksen 19.10.2017 päivätyn tarveselvityksen ja hankesuunnitel-
man hyväksymistä siten, että sen enimmäishinta on arvonlisäverotto-
mana 19 400 000 euroa 2/2017 kustannustasossa ja enimmäislaajuus 
on 7370 brm², ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antoi tarveselvityksestä ja hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(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


