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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 392

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20.12.2017 päivätyn Kallion lu-
kion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja että hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kus-
tannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.05.2018 § 98

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Kallion lukion 
20.12.2017 päivätyn perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityk-
sen, ja antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kallion lukion 20.12.2017 päi-
vätystä perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupun-
kistrategian 2017–2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksis-
ta aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
20.12.2017 päivätystä Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuk-
sen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta. Kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti 8.3.2018 kau-
punginhallitukselle 20.12.2017 päivätyn Kallion lukion perusparannuk-
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sen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon tarveselvi-
tyksestä ja hankesuunnitelmasta.

Hankkeen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja hankkeen enimmäishinta 
on 12 270 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2017 kustannus-
tasossa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 26

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle 20.12.2017 päivätyn Kallion lukion perus-
parannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja että hankkeen enim-
mäishinta on 12 270 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2017 
kustannustasossa. Ajankohdan tarjoushintaindeksi on 179,2.

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

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
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paivi.etelamaki(a)hel.fi


