
MUISTIO KÄYNNISTÄ HAAPAMÄEN ALA-ASTEELLA TO 2.2.2017 KLO 17.45 – 19.40  

Läsnä: Sanna Maijala, Aija Kangasniemi, Susanna Pöyhönen, Paula Niittyniemi-Mehn, Marja-Liisa Rantanen, 

Kari Pöyhönen, Tero Järvensivu, Lila Rajala, Esa Hietala, Kalervo Suomela, Sari Jaakkola, Ari-Matti 

Jokitulppo, Marko Kellomäki, Risto Saarinen, Minna Ahokas, Seija Alho,  Kirsi Jokitulppo, Tanja Sihvonen, 

Eija Saari, Aimo Mäkinen, Reijo Koskela, Raimo Pirhonen, Marika Koskenniemi, Tuula Mäntysalmi, Heikki 

Kangasluoma, Pirjo-Liisa Rouniola 

Uudisrakennusta esitteli ala-asteen rehtori  Reijo Seppänen 

- Uudisrakennuksessa on 4995 m². 

- Kustannus: 11.720.000,00 €, neliöhinta noin 2400€. 

- Rakennuksessa on ala-asteen luokkia, erityisopetuksen luokkia sekä kotitalouden, tekstiilityön ja 

teknisen työn luokat, jotka ovat yhteiset yläkoulun kanssa. 

- Hankesuunnittelu on aloitettu vuonna 2014. 

- Ala-asteella on noin 200 oppilasta.  

- Ns. vanha puoli ( noin  5000 m²)  on nyt remontissa sisäilmaongelmien vuoksi, joten 4 luokkaa on 

väistötiloissa. 

- Vanhan puolen remontti on valmis elokuussa 2017. 

- Remonttiin on laitettu rahaa noin 2,5 miljoonaa euroa, lehtitiedon mukaan. Rehtorin käsitys oli, 

että remontti maksaisi 1,5 milj. euroa. 

- Uudisrakennuksen paikalta on purettu 3 opettajain asuntolaa ja kansalaiskoulu. 

- Uudisrakennuksen on piirtänyt arkkitehti Tero Weman Jyväskylästä. 

- Tontti muodostui ongelmaksi, paikalle voitiin rakentaa vain pitkähkö rakennus, jossa keskellä on 

käytävä ja luokat molemmin puolin. Rakennuksessa on kolme kerrosta. 

- Ruokailu tulee olemaan vanhassa rakennuksessa. Keskuskeittiö on yläkoulun tiloissa. 

- Keuruulla on neljä kyläkoulua, joista Jukojärven kyläkoulu on vastarakennettu. 

- Käyttökokemuksen mukaan uudisrakennuksen luokkia on pidetty ahtaina.  

- Kalustukseen oli varattu rahaa 550.000 euroa. 

Teknisen työn opettaja esitteli teknisen luokkaa, joka esiteltiin  ”Suomen parhaana”. 

- Luokan koko on 650 m², mikä on suurempi kuin Opetushallituksen ohjeistus 16 oppilaalle. 

- Teknisen työn opettajat olivat itse päässeet suunnittelemaan luokan. 

- Tilassa on puu- ja metallityön tilat, hiomakoneelle on huone, pintakäsittelyn tila, kuumakäsittelytila 

ja projektitila, jossa on tietokoneita suunnitteluun.  

- Tila on kansalaisopiston, yläkoulun ja ala-asteen yhteiskäytössä. 

- Ala-asteen ja yläkoulun oppilaat voivat olla samaan aikaan teknisen työn tunneilla, koska 

kummallakin koululla on oma tila ja lisäksi yhteisiä tiloja.  

- Tilaan on hankittu kaikki uuden tekniikan välineet. 

- Varastotilaa ei ole riittävästi. Rehtorin kertoman mukaan koko koulukiinteistössä on pulaa 

varastotiloista.  

- Teknisen luokassa, niin kuin kaikissa muissakin luokissa, on kattoon ripustettu ritilä, johon voi 

ripustaa oppilastöitä.  

- Luokassa on oma ilmastointi. 

- Jokainen kone käynnistetään sähkötaulusta. Opettajalla on kaukosäädin koneiden 

sammuttamiseen. Lisäksi joka koneen yläpuolella on valo, josta näkee, onko kone käytössä. 



- Opettaja harmitteli, ettei tekstiilityön luokkaa saatu teknisen luokan lähelle, vaan se jouduttiin 

sijoittamaan toiseen kerrokseen.  

- Opettajilla oli toiveena ns. Taitojen talo, johon olisi haluttu kaikki taito- ja taideaineiden luokat, 

mutta toivetta ei saatu toteutetuksi.  

Kotitalouden luokkaa me pidimme valoisana mutta ahtaana. Luokka on kuitenkin valvonnan kannalta 

järkevästi suunniteltu. Luokan oppilaspöydissä on toisessa päässä pyörät, joten pöytiä on helppo ryhmitellä 

eri tavoin.  

Tekstiilityön opettajat esittelivät luokkiaan. 

- Luokkaan on laitettu ns. luonnonvalovalaistus. 

- Luokassa on pölynpoistojärjestelmä,  Maxivent Luftrenare. 

- Opettaja oli erittäin tyytyväinen heijastepintaiseen valkotauluun ja Epson KEU AA224 – tykkiin, 

koska kynän sijasta toimintaa voidaan hoitaa sormin. Oppilaat käyvät mielellään taululla tekemässä 

tehtäviä.  

Ns. tavalliset luokat vaikuttivat suhteellisen pieniltä. Ne on tehty tiukasti Opetushallituksen normituksen 

mukaan, mutta rehtorikin piti niitä ahtaina. Kaikissa luokissa on kaksi poistumistietä.  Luokkien ovissa on 

kapeahko lasi, josta opettaja näkee tulijan.  

Mielestäni koulu on melko tavanomainen. Uuden opetussuunnitelman mukaisia ryhmätyötiloja sinne ei 

ollut saatu. Enemmän huomiota oli kiinnitetty kalustamiseen kuin tiloihin sinänsä. Tiloihin on ostettu kaikki 

Iskun uudet koulukalusteet esim. erimuotoisia työpöytiä, säädettäviä oppilastuoleja, säkkituoleja yms. 

Liikuntahalli oli liian pieni.  

Turvallisuuteen ei mielestäni ollut kiinnitetty huomiota, ei muuten kuin poistumisteiden osalta. Koulussa ei 

ollut esim. mahdollista sulkea ulko-ovien sähkölukitusta tarvittaessa.  

 

Pirjo-Liisa Rouniola 

 

 


