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9
Myllypuron peruskoulun laajennuksen tarveselvityksen hyväksymi-
nen

HEL 2017-005374 T 10 06 00

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä 28.4.2017 
päivätyn tarveselvityksen Myllypuron peruskoulu, koulun laajennus yh-
tenäiseksi peruskouluksi.

Esittelijän perustelut

Tämän hankkeen ensisijaisena tavoitteena on Myllypuron peruskoulun 
laajeneminen yhtenäiseksi koulukokonaisuudeksi. Toimivuuden lisää-
miseksi toteutetaan myös pieniä muutostöitä sekä perusparannuksia 
olemassa oleviin tiloihin. Laajennusosa tulee sijoittumaan molempien 
rakennusten väliin. Laajennuksen myötä luovutaan sivupisteen Neula-
padontie 6 tiloista. 

Kaupunginhallitus päätti 4.11.2015, että Myllypuron ala-asteen koulu ja 
Myllypuron yläasteen koulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluk-
si1.8.2016 alkaen, ja 31.8.2016, että Neulapadontie 6 toimivan päivä-
koti- ja koulurakennus puretaan ja tilalle rakennetaan pelkkä päiväkoti.  

Kiinteistöviraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuo-
sille 2017 – 2019 hanke sisältyy opetustoimen uudisrakennushankkei-
siin nimellä ”Myllypuron yläaste, koulun laajennus yhtenäiseksi perus-
kouluksi”. Siinä hankkeelle on esitetty rahoitusta yhteensä 13 milj. eu-
roa, ja toteutus on ajoitettu vuosille 2019–2020.

Viitesuunnitelmien mukainen hyötyala on 4 528 hym2 ja bruttoala 7 222 
brm2.

Myllypuron alueen peruskoulu sijaitsee nykyisellä itäisen suurpiirin pe-
rusopetusalueella Myllypuron metroaseman läheisyydessä. Koulura-
kennuksia ympäröivät metsäiset kallio- ja puistoalueet. Etelässä lähellä 
koulua sijaitsee Myllypuron liikuntapuisto. Samalla perusopetusalueella 
ja läheisillä oppilaaksiottoalueilla sijaitsevat Itäkeskuksen peruskoulu, 
Puotilan ala-aste sekä Vartiokylän ala-aste.

Myllypuron peruskoulun perustaminen elokuussa 2016 yhdisti eri ra-
kennukset yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Neulapadontien 
koulutilat puretaan kesällä 2017 ja toiminta siirtyy osittain väistöpavil-
jonkeihin Yläkivenrinne 4 viereen ja tukeutuu ympärillä oleviin raken-
nuksiin toteuttaen koulukampus-ajatusta. Laajennus tulee korvaamaan 
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Neulapadontien tilat sekä huomioi oppilasmäärän kasvun asettamat li-
sätilavaatimukset. 

Tietokeskuksen laatiman ennusteen mukaan Myllypuron alueella pe-
ruskouluikäisten määrä on jatkuvassa kasvussa ja vuoteen 2023 men-
nessä on varauduttava 200 oppilaan lisäykseen. Oppilasmäärän kasvu 
asettaa lisävaatimuksia ruokalan ja keittiön tilavuudelle. Henkilökunnan 
määrän kasvu taas vaikuttaa henkilökunnan hallinto- ja taukotilojen laa-
juuteen. Uudisrakennus mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mu-
kaiset tilat ja tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden koulua; oppiminen 
nähdään avoimena, joustavana ja yhteisöllisenä ja kaikki tilat ovat oppi-
misen tiloja jossa teknologia sulautuu luontevaksi osaksi oppimisympä-
ristöä. Oppilashuolto on tähän saakka toiminut kolmessa eri rakennuk-
sessa osoitteissa Yläkivenrinne 4, Yläkivenrinne 6 sekä Neulapadontie 
6. Neulapadontien tiloista luovutaan kokonaan ja toimintaa keskitetään 
osoitteeseen Yläkivenrinne 4 Ylätalon rakennukseen. Yläkivenrinne 6:n 
tilat otetaan muuhun koulukäyttöön.

Suunnittelun lähtökohtina toimivat uuden opetussuunnitelman (2016) ja 
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016 - 
2019 asettamat vaatimukset tiloille ja teknisille ratkaisuille: teknologian 
hyödyntäminen täysimääräisenä, muuntautumiskykyiset ja monipuoli-
set tilaratkaisut, perinteisistä yksittäisistä luokista ja aineopetustiloista 
siirrytään monitoimitiloihin, jotka ovat avoimia ja muunneltavia sekä 
monikäyttöisiä sekä Opetushallituksen asettamat fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Myllypuron peruskoulu muodostaa toimintakokonaisuuden, joka on 
huomioitu suunnittelussa. Tilajärjestelyt mahdollistavat joustavan oppi-
lasryhmittelyn. Ryhmät ja ryhmäkoot vaihtelevat ja muuttuvat. Jousta-
vat opetusjärjestelyt edellyttävät, että oppilailla on mahdollisuus valita 
erilaisia opiskelutiloja. Periaatteena on, että kun tilat ovat vapaat, niitä 
saavat käyttää muutkin luokat.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa vuosille 2016 - 2025 on 
hankkeelle esitetty rahoitusta yhteensä 13 milj. euroa. 

Laajennuksen osuus kustannuksista on n. 6 830 000 euroa, 3 120 eu-
roa/brm2.

Nykyisen rakennuksen perusparannuksen kustannus on n. 7 270 000 
euroa, 1 444 euroa/brm2.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Arvioidut koulun toiminnan 
käynnistämiskustannukset ovat 744 000 euroa, josta tietohallinnon 
osuus on n.103 000 euroa.
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Kiinteistöviraston tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukainen 
pääomavuokra on 20,23 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,82 eu-
roa/htm²/kk eli yhteensä 24,3 euroa/htm²/kk ja 146 942 euroa / kk. Ko-
ko hankkeen vuokra-arvio yhteensä on 1,7 milj. euroa/vuosi.

Myllypuron sivukoulun siipi osoitteessa Neulapadontie 6 tullaan purka-
maan rakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi ja toiminta siirtyy väistö-
tilapaviljonkeihin, kunnes koulu valmistuu. Uudet tilat voidaan rakentaa 
terveellisiksi, turvallisiksi, toimiviksi ja viihtyisiksi, mikä lisää oppilaiden 
viihtymistä koulussa. Samalla ne lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön 
viihtyvyyttä oppilaitoksessa. Näin ollen tilojen käyttöönotolla olisi huo-
mattavia fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä terveysvaikutuksia.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen
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