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Koulurakentamisen ohjausryhmä kok.1 

Aika 22.8.2017 klo. 15:00-17:00 
 

Paikka Huone 375 
 

Läsnä Alander Matti  (pj) Lappi Jyrki, Virta Harri, Heikkilä Elina, Järvi-
nen Jere, Rautanen Hannu, Hurme Hannu, Välivaara Pauliina, 
Alho Niina, Huhtala Johanna, Kosola Riikka ja Taisto Nuutinen 
(siht) 
 

Poissa Kirjoita tähän 

Käsiteltävät asiat 
 
1 Järjestäytyminen ja esittely  

Esittäydyttiin ja sovittiin esityslistan muutoksesta, käydään oppi-
lasennusteet läpi ensimmäisenä. 
 

2 Oppilasennusteet, Pasi Aromäki 

Koko kaupungin mittakaavassa ei juurikaan tarvita lisää oppilaspaik-
koja, mutta alueellisen painotuksen vaihtelu tuo haasteita oppilas-
paikkojen ennustettavuuteen varsinkin keskustan alueella. Kts. liit-
teestä alueellinen painotus. 
 

3 Sisäilmaviestinnän toimintapa 

Käytiin läpi sisäilmaohjeen mukainen tiedostusmalli lisättynä tekni-
sen lautakunnan tarkennuksella 22.8.2017. 
 

4 Valkeavuoren tehty suunnitelma, arkkitehti Pia Helin 

Arkkitehti Pia Helin esitteli tehdyt suunnitelmat, jos A ja B-rakennus 
peruskorjataan. Suunnittelun lähtökohta on ollut se, että nykyisten 
rakennusten väliin tulee saada kulkuyhteys ja se on asettanut reu-
naehdot rakennuksen sijainnille ja muodolle.   

5 Päätökset kouluista 

Valkeavuoren koulu: 

Päätetty väistötilojen hankinnasta ja kaupungin hallitukselle esite-
tään 28.8.2017, että väistötilat hankitaan pois lukien seuraavat tilat: 
A-rakennuksen teknisen työn, opettajanhuoneen tilat jäävät nykyisiin 
tilohin. 
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B-rakennuksen ruokasali, liikuntasali jäävät nykyisiin tiloihin, muut 
siirtyvät väistötiloihin. 
D-rakennus jatkaa ennallaan. 
 
Työryhmä suosittaa, että Valkeavuoren väistötilojen hankinnassa 
mennään ehdotuksen mukaisesti.   
 
Työryhmän myöhemmin päätettäväksi jää mennäänkö Valkeavuoren 
osalta vanhalla suunnitelmalla ja saneerataan vanhaosa vai pure-
taanko kaikki ja rakennetaan kokonaan uusi koulu. 
 
Käytiin keskustelua Valkeavuoren ja Hovirinnan koulun väistötilojen 
ruokailun järjestämisestä. 

 
-Hovirinnan koulu: 
Hovirinnan koulun väistötilat valmistuvat syyskuun puolivälissä. Ny-
kyisissä tiloissa jatkavat opettajanhuone, ruokasali, keittiö, liikunta-
sali, tekstiili ja teknisentyön luokat. 
 

6 Kouluissa tehdyt tutkimukset ja tulokset 

Siirrettiin käsittely seuraavaan kokoukseen, ajan loppumisen vuoksi. 
7 Yleiskeskustelu  

Käytiin keskustelua siitä, mitä tehdä jos yksi oppilas sairastaa, mihin 
hänet voitaisiin siirtää, remontoimatta koko koulua. Liikuntasalien 
käytöstä keskusteltiin ja liikuntatuntien järjestämisestä kaupungin 
muissa liikuntatiloissa ja kuplahalli vaihtoehto nostettiin esille.  
Keskusteltiin kouluterveyden hoidon ja muun henkilökunnan mahdol-
lisuutta puuttua mahdolliseen henkilön mukana tulevaan sisäilma-
altistukseen. 
 
Yhteenvetona liikuntasalien käytölle tulee miettiä muita vaihtoehtoja. 
 

Seuraavat kokoukset ja kokouksen päätös 

12.9.2017 klo. 14:00 
21.9.2017 klo. 12:00 
10.10.2017 klo. 12:00 
 
 

Liitteet 
Asumisen ja maankäytön ohjelma 

 
Jakelu 
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Tiedoksi  
 


