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Koulurakentamisen ohjausryhmä kok. 

Aika 21.9.2017 klo. 12:00-14:00 
 

Paikka Huone 203 
 

Läsnä Alander Matti  (pj) Lappi Jyrki, Virta Harri, Heikkilä Elina, Jär-
vinen Jere, Rautanen Hannu, Hurme Hannu, Välivaara Pau-
liina, Alho Niina, Huhtala Johanna, Kosola Riikka ja Taisto 
Nuutinen (siht) 
Terveystarkastaja Matti Palken,  
Kouluvastuulääkäri Elisa Paavilainen 
Työterveyslääkäri Kenneth Söderlund saapui klo.12:25 
 
 

Poissa  

Käsiteltävät asiat 
 
1 Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista 

2 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

3 Hovirinnan ja Valkeavuoren koulujen tilanne työterveyden ja kouluterveyden näkö-
kulmasta 

Kouluvastuulääkäri Elisa Paavilainen kertoi kouluterveydenhuollon näkemyksen heille saapu-
neiden ilmoitusten pohjalta. Kouluvastuulääkäri totesi, että kaikkiin ilmoituksiin ei ole ollut 
mahdollisuutta vastata ja näin ollen kokonaiskuvaa ei pystytä välittämään. Esitys liitteessä.  
 
Työterveyslääkäri Kenneth Söderlund kertoi tilannekatsauksen. Hänen mukaan tilojen käy-
tölle ei ole estettä, eikä voida asettaa käytön rajoituksia. Esitys liitteessä. 
 
4 Ympäristöterveysviranomaisen näkökanta koulujen tilanteeseen 

Terveystarkastaja Matti Palkén kertoi ympäristöterveyden tehtävästä. Terveystarkastaja to-
tesi, että ympäristöterveysviranomaisella ei ole tietoa oppilaiden kokemasta terveyshaitasta.  
Ympäristöterveysviranomaisen lausunto liitteenä jossa todetaan tilojen käytön rajoitukset. 
 
 
5 Valkeavuoren koulun peruskorjauksen kustannukset  

Peruskorjauksen kustannusarvio 5,54milj. kustannusarvio ei kata A-rakennuksen teknisen 
työn ja opettajanhuoneen mahdollisia toiminnallisia muutoksia ts. A-rakennukseen tehdään 
julkisivu ja ikkunat ja alakerran peruskorjaamattomat osat, alakerran käytävät ja tekniikkatilat, 
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lisäksi on lähdetty siitä, että B-rakennuksen tilat peruskorjataan, lukuun ottamatta liikuntasa-
lia, joka puretaan. Riskilisä mahdollisesti laatan alapuolisesta betonimuottilaudoituksen pu-
rusta ja muista ennalta arvaamattomista eristä arvio noin 1,0 milj. euroa. Päätöstä peruskor-
jauksesta ei ole. 

6 Liikuntahalliin kustannusarvio  

Koulun käyttöön tulevan liikuntasalin kustannusarvio on 4,4 milj. euroa. Liikuntahalli jossa on 
huomioitu katsomon vaatimat tila 7,3 milj. euroa. 

 
7 Hovirinnan koulun peruskorjauksen kustannukset 

Lisäksi sovittiin, että kirjataan kokouksen jälkeen valmistuvat alustavat Hovirinnan koulun 
kustannusarviot pöytäkirjaan. 
Hovirinnan koulua vastaava uudisrakennus 15.84 milj +purku 
Peruskorjauksen kustannusarvio 5,3 milj. euroa. Ei sisällä mahdollisia eteistiloja. 
 
Kaikki edellä esitetyt kustannusarviot ovat arvioita ja tarkentuvat lopullisen tilaohjelman ja tar-
peen selvittyä. 
 
8 Kouluihin tutustumisista sopiminen 

Sivistysjohtaja Elina Heikkilä sopii ajan, johon osallistuu myös lautakunnat. 
 
9 Yleiskeskustelu  

Toivottiin vierailua myös Hovirinnan ja Valkeavuoren kouluissa, jokainen voi tutustua koului-
hin parhaaksi katsomanaan aikana. 

 
10 Seuraava kokous ja kokouksen päätös 

10.10.2017 klo. 12:00 h. 202 
 

Liitteet 
Kouluterveyshoidon tilannekatsaus 
Työterveyshoidon tilannekatsaus 
Ympäristöterveysviranomaisen lausunto 
 
 
 

 
 


