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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 198

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kuninkaantammen peruskoulun ja päi-
väkodin uudisrakennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 152

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
15.11.2020 päivätystä Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen 
toimipisteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimen-
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nukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella hel-
posti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että hanke toteutuu suunni-
tellussa aikataulussa ja on valmis elokuussa 2023. Tämän lisäksi lau-
takunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.11.2020 
§ 133

HEL 2020-011951 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 
toteutettavan Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisra-
kennuksen 15.11.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä si-
ten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 473 000 euroa syys-
kuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Käsittely

26.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Juha Aaltonen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
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tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi


