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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.05.2020 § 301

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 16.4.2020 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan käytettäviksi väistötiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäis-
laajuus on 5 867 htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 20 
136 000 euroa 15 vuoden vuokra-ajalle laskettuna. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.05.2020 § 110

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoittee-
seen Arkadiankatu 24 toteutettavien vuokrahankkeen toteutettavien 
väistötilojen hankesuunnitelmasta (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisen tär-
keänä lautakunta pitää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri 
palvelujen tarpeet ja toimintamahdollisuudet otetaan huomioon väistöti-
laketjujen ja muutostöiden suunnittelussa. 

Lisäksi lautakunta korostaa, että tilojen ääneneristyksen ja -
vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan 
monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja 
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pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Väistötilasuunnittelussa 
tulee myös huomioida hankkeiden ja väistötiloissa toteutettavien mah-
dollisten muutostöiden aikataulut. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että väistötilojen jatkosuun-
nittelussa ja mahdollisten muutostöiden suunnittelussa ja toteuttami-
sessa edelleen huomioidaan henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen 
kehittämisessä.

Hanke on esitelty 27.11.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 51

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A

Arkadiankatu 24:n koulujen väistötilojen vuokrahankkeen 16.4.2020 
päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus 
on noin 5 867 htm² ja enimmäishinta on 20 136 000 euroa. 

B

yhteensä 5 867 htm²:n suuruisten tilojen vuokraamista Hemsö Finland 
Utbildningsfastigheter Oy:lta 15 vuoden vuokra-ajaksi sekä kaupun-
kiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oikeuttamista 
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tekemään vuokrasopimusluonnokseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
ja korjauksia.

C

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta 
hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333

anne.lofstrom(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

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

jarmo.raveala(a)hel.fi


