
Ennakkotiedote 23.3.2019 

Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 26.3.2019 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi tarveselvitystä, joka koskee 
Pakilan yläasteen, Pakilan ala-asteen sekä päiväkotien Havukka ja Pakila uusia tiloja.  

Havukan tontille (Elontie 35) esitetään sijoitettavaksi päiväkodit ja koulun 1. ja 2. luokat. 
Ala-asteen tontille (Halkosuontie 88) esitetään sijoitettaviksi perusopetuksen luokat 3-9. 
Lisäksi esitetään tiloja monivammaisten lasten erityisryhmälle päiväkotiin ja kahdelle 
uudelle vaativan erityisopetuksen toiminta-alueittain etenevän opetuksen ryhmälle 
kouluun. 

Suunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä. Myös 
nuorisotiloja suunnitellaan koulun tiloihin, mutta niistä päätetään erikseen. Kaikkien 
hankkeeseen sisältyvien – uudisrakennuksella tai laajennuksella korvattavien ja 
peruskorjattavien – tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset, toimivat ja tilatehokkaat. 

Esitys vastaa asukaskyselyssä (10.–27.12.2018) ja asukastilaisuudessa (11.12.2018) 
parhaana pidettyä vaihtoehtoa, johon kohdistuneet kehitystoiveet ja huomiot on myös 
monin tavoin otettu esityksessä huomioon. Esimerkiksi liikenneturvallisuutta parannetaan 
muun muassa ohjaamalla päiväkodin ja alkuopetuksen saattoliikenne leveämmälle 
Ripusuontielle. 

Tilahankkeeseen on laadittu pedagoginen suunnitelma yhdessä päiväkotien ja koulun 
henkilöstön kanssa. Suunnitelmaa on esitelty myös asukkaille. Pedagoginen suunnitelma 
ohjaa tilojen suunnittelua, ja siinä huomioidaan kunkin toiminnan erityispiirteet ja tarpeet, 
mm. pienimpien lasten toiminta, ulkoilualueet sekä tilojen yhteiskäyttö.

Sisätilojen suunnittelussa otetaan lisäksi erityisesti huomioon mm. tilojen akustiikka, 
esteettömyys, ekologisuus ja sisäilman laatu sekä muunneltavuus eri tilanteisiin. Toiminnot 
sijoitetaan siten, että liikkuminen ei aiheuta ruuhkia ja melua. 

Piha-alueet peruskorjataan ja varustetaan edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelman tavoitteita. Koulurakennuksen laajennusosan sijoittelulla vähennetään 
Kehä I:n aiheuttamaa melu- ja hiukkashaittaa läntisellä piha-alueella. Jos yläasteen ja 
osittain myös ala-asteen liikunnanopetus voidaan toteuttaa neuvottelussa olevassa 
HNMKY:n toimintakeskuksessa, koulun pihalle jäisi enemmän tilaa. Samalla Pakilan 
alueen liikuntatilatarjonta paranisi. 

Hankkeessa pyritään minimoimaan väistötilojen tarvetta. Alustavasti on tutkittu 
tilaelementtipaviljonkeja osoitteeseen Pikkusuonpolku 1 (Pikkusuon kenttä) ja/tai 
Paloheinäntie 40 ja 42 väliselle kentälle. 

Hanke toteutetaan allianssihankkeena, joka on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen 
sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Käyttäjäyhteistyö on jatkunut kevään ajan ja 
toukokuun lopulle suunnitellaan asukastilaisuutta. 

(päivitys 8.5.2019) Asukastilaisuus pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 17.30 - 20.00 Pakilan 
yläasteella, ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. 


