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11
TOI-ryhmän lisätilojen vuokraus Sakarinmäen korttelitalosta

HEL 2017-005463 T 10 01 02

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oikeuttaa tilapalve-
lupäällikön vuokraamaan lisätilaa TOI-ryhmää varten kiinteistöviraston 
tilakeskukselta Sakarinmäen korttelitalossa sijaitsevista tiloista esitteli-
jän esittämän mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Sakarinmäen peruskouluun perustettavaa uutta toiminta-alueittain opis-
kelevien (TOI) oppilaiden ryhmää varten tarvitaan tarkoituksenmukais-
ta, vaikeavammaisille lapsille tarkoitettua, opetustilaa.

Toiminta-alueittain opetettavien oppilaiden määrä on lisääntynyt, eikä 
nykyisissä eri toimipisteissä sijaitsevissa TOI-luokissa ole riittävästi ti-
laa koulutulokkaille.

TOI-ryhmissä opiskelevien lasten tuen tarve oppimiseen ja erityisesti 
päivittäisiin toimintoihin on suuri. Yhdessä TOI-luokassa opiskelee kuu-
si oppilasta. Luokassa toimii myös yhteensä kuusi työntekijää: erityis-
luokanopettaja ja koulunkäyntiavustajia.

Tilat sijoitetaan Sakarinmäen korttelitalon seurakuntaosassa sijaitseviin 
tiloihin, jotka ovat tällä hetkellä tyhjillään.

Yksi kuuden oppilaan TOI-luokka voi muuttaa tiloihin jo elokuussa 2017 
ilman tiloissa tehtäviä muutostöitä. Lisäksi nyt vuokrattaviin lisätiloihin 
tulisi siirtymään syksyllä 2018 myös toinen TOI-luokka Merilahden pe-
ruskoulusta, jolloin Meri-Rastilassa sijaitsevista nykyisistä epäkäytän-
nöllisistä tiloista voitaisiin luopua. Alustavan tarkastelun mukaan tilat 
saadaan 2 luokkaa varten tarkoituksenmukaisiksi vähäisin muutostöin. 
Muutostyöt ajoitetaan niin, että niistä ei ole haittaa tiloihin jo muutta-
neelle ryhmälle ja ne valmistuvat 1.8.2018 mennessä ennen Meri-Ras-
tilasta siirtyvän TOI-luokan muuttoa tiloihin.

Matkan pituus ei perusopetuslinjan tekemän arvion mukaan tule ole-
maan oppilaiden kuljetuskustannusten tasoa nostava tekijä.

Tilan pinta-ala on 190 htm2 ja vuokra tilakeskuksen antaman tiedon 
mukaan 26,13 e/htm2/kk (pääomavuokra: 21,79 e/htm2/kk ja ylläpito-
vuokra: 4,34 e/htm2/kk) eli 4964,7 e/kk. Vuokra on sama, kuin mitä 
muista rakennuksen huoneistoista maksetaan.
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Arvio TOI-tilan muutostöiden kustannuksien aiheuttamasta lisävuokras-
ta, elokuusta 2018 lähtien, on 1 699 euroa/kk 10 vuoden ajan. Meri-
Rastilan TOI-tiloista luopuminen tuo opetusvirastolle myös säästöjä 
vuokrakustannuksissa.

Terveysvaikutukset

Esitetyillä lisätiloilla tehdään mahdolliseksi yhden luokan siirtyminen 
pois Meri-Rastilassa sijaitsevista nykyisistä epäkäytännöllisistä tiloista. 
Siten hankkeella on sosiaalisia, henkisiä ja terveydellisiä vaikutuksia.
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