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Koulurakentamisen johtoryhmä, 8.  kokous 

Aika ja paikka: 26.6.2019 klo 10:00-11:00, Virastotalon kokoushuone 375 
  
Läsnä:       

  Harri Virta  
  Pasi Aromäki  
  Mika Rantanen 
  Marko Kuuskorpi  
  Kaj Kanervavuori 
  Markku Leinonen 
  Risto Jaakola 
  Janne Lehtinen 
  Petteri Kerminen  
  Päivi S. Heinonen 
  Hanna Inkeroinen  
  Ossi Vesalainen  
  Terhi Vierikko  
  Jyrki Haapasaari, pj & sihteeri 
  
 
1 Järjestäytyminen 

 Kokouksen ajankohta: edellisessä kokouksessa 28.5.2019 sovittiin kokoon-
nuttavan seuraavan kerran n. kuukauden päästä, 26.6.2019.  

   
      

HANKETILANTEET 
 

2 Hovirinnan koulutalo ( +suomen- ja ruotsinkielinen esiopetus) 

 Koulutalon arkkitehtisuunnittelu etenee suunnitellusti. Suunnitteluryhmää on 
täydennetty pääsuunnittelijalta viranhaltijapäätöksellä tilatuilla akustiikan ja 
paloteknisen suunnittelun alisuunnittelijoilla.  
 

 Ensimmäinen kustannusarvio nykyisten suunnitelmien pohjalta saadaan hei-
näkuun aikana. 
 

 Koulutalon osittainen purkulupahakemus on hyväksytty ja tekninen lautakunta 
on valinnut 18.6.2019 purku-urakoitsijan. Urakka aika on elokuun alusta al-
kaen noin 10 viikkoa.  
 

 Koulun aidattu välitunti- ja leikkipiha jää uudisrakennustyömaan alle ja tulee 
siirtää. Paikaksi on suunniteltu kaksikerroksisen väistötilakoulun ja Hovinei-
donkujan kevyenliikenteen väylän välistä aluetta, ulottuen osittain myös Na-
pin ja Plätyn hoitamalle nurmialueelle. Esillä oli mahdollisuus pihan toteutta-
misesta "koekäyttövälineille, joita on Porista vapautumassa. Rakennuttamin 
vastaa toteutuksesta.  
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 Kaupunkikehityslautakunnan 19.6.2019 järjestämässä alueen kaavamuutok-
sen osallistumiskokouksessa oli vain yksi naapuruston edustaja läsnä. Elo-
kuun (21.8.) lautakunnassa on esillä kaavaluonnoksen hyväksyntä nähtäville 
ja muutoksen mukaisen poikkeamisluvan myöntäminen ns. oman pysyvän 
väistötilan toteuttamiseksi ns. ruotsinkielisen koulun tontille. 
 

 Tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 18.6.2019 toimittajan nykyisten 
Cramon harmaiden väistötilaparakkien osittaiseksi korvaajaksi 1.1.2019 al-
kaen. (Loppu osa korvataan omaksi toteutettavalla pysyvällä väistötilalla, jo-
hon kaavamuutoskin liittyy). 
 

 Ns. pysyvän väistötilan tarjouspyyntömateriaalin valmistelu on käynnissä: toi-
minnallinen suunnitteluohje ja tilaohjelma ovat sisäisesti kommenttikierrok-
sella. Hankesuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä. Poikkeusluvan 
varmistumisen jälkeen avataan tarjouskilpailu. Taloa ei suunnitella palotekni-
sesti ympärivuorokautiseksi hoitolaitokseksi, jolloin myöhempi käyttö esim. 
vuoropäiväkotina ei ole ilman muutos- ja lisätöitä mahdollista. 
 

 Aikataulun mukaan koulutalo valmistuu syyskaudella 2021 ja koulutoiminta 
alkaa tammikuussa 2022.  
 

 
3 Liikuntahalli  

 Kuusi tarjoajaa jätti määräaikaan mennessä tarjouksen liikuntahallista. Pinta-
puolisen tarkastelun mukaan kaikki näyttäisivät täyttävän minimivaatimukset. 
Tasokkaiden suunnitelmien laajapohjainen vertailu ja laatupisteytys vienee 
sen verran aikaa, että urakoitsijavalintaa esitetään tekniselle lautakunnalle 
aikaisintaan 3.9.2019 kokouksessa.  

  
4 Valkeavuoren koulu, kampus (sis. päivähoito ja neuvola) 

 Hankejohtajan 10.6.2019 päättyneellä haulla virkaa ei täytetty, vaan hakuai-
kaa jatkettiin elokuun loppuun. 

 Liikuntahallin alle jäävän liikuntakentän "siirto" Saaristotien varteen on pohja-
tutkimusten jälkeen siirtynyt perustamissuunnitteluvaiheeseen. 

 
 

5 Piispanlähteen koulut: lastentalo ja nuortentalo 

 Käyttäjälautakuntien (sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnat) hankesuunnitel-
man käsittely on siirretty kesälomakauden jälkeiseen aikaan odotettua 
vaativamman peruskorjausta ja uudisrakentamista sisältävän hankkeen 
vuoksi. 
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6 Muut asiat 

 Sivistystoimi järjestää 20.8. iltakoulun (ei kokous) tekniselle- ja sivistys-, sosi-
aali- ja vapaa-ajanlautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle vasta kvr-ura-
kalla valmistuneen Järjenpään Skinnarin koulun opeista. 

 
 
 
 

7 Seuraava kokous 

 Sovittiin seuraavaksi kokoontumisajaksi ke 28.8 klo 09.00-10:30, Oskarintalon 
 kh. 375.  
 

 

 

     Jyrki Haapasaari, 26.6.2019 

 

  


