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2. SAATESANAT TYÖSTÄ 

Virtain kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.1.2017 että se käynnistää yhtenäiskoulu-

kampuksen toiminnalliseen suunnitteluun työryhmän, jonka tehtävänä oli pohtia koulura-

kennuksen tai koulurakennusten huomioiden uuden OPS:n mukaiset toiminnalliset seikat, 

mutta myös hankkeen taloudelliset seikat.  

Päätöksessään kaupunginhallitus totesi, että tulevat investointihankkeet koskettavat laajasti 

eri sidosryhmiä: oppilaita, heidän huoltajiaan, opettajia, koulujen henkilökuntaa sekä myös 

muita tilojen käyttäjiä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus päätyi ratkaisuun, että hankkeen 

käynnistysvaiheessa kuullaan mahdollisimman laajasti eri sidosryhmiä ja nimeäminen toi-

minnalliseen työryhmään tapahtuu vapaaehtoisella avoimella ilmoittautumismenettelyllä. 

Ryhmään ilmoittautui määräaikaan mennessä 34 henkilöä: opettajia luottamushenkilöitä, 

viranhaltijoita sekä kuntalaisia joita kiinnostaa paikakkakunnan kehittäminen.  

Laajan, kaikille avoimen työryhmän työskentely perustui strategia käytäntönä- johtamismal-

liin jonka kantava ajatus on se, että käytännön toimijoilla on paras tieto heitä koskevissa asi-

oissa ja tätä tietoa tulee hyödyntää laaja-alaisesti suunnitteluvaiheessa. Työn aikana tämä 

teoria osoittautui oikeaksi.  Reilun kuukauden aikana työryhmä kokoontui kahteen työpaja-

päivään sekä teki tutustumiskäynnit viiteen eri koulukohteeseen. Valmistelun aikana positii-

vista palautetta tuli siitä, että eri toimijat pääsivät työskentelemään ja keskustelemaan suo-

raan keskenään.  

Työskentelyn lopputuloksena syntyi työryhmän yksimielinen esitys tulevaisuuden yhtenäis-

koulukampuksesta.  Virtain kaupungin strategian mukaisesti myös yhtenäiskampustyöryhmä 

haluaa panostaa lapsiin ja nuoriin ja sitä kautta myös lisätä paikkakunnan elinvoimaa. Työ-

ryhmä esittää uuden yhtenäiskoulukampuksen rakentamista ikäluokille 0-9. Perustelut esi-

tykselle löytyvät kokonaistaloudellisesta tarkastelusta, jossa huomioidaan turvallisuus, ter-

veys ja viihtyisyys, mutta myös taloudelliset ja toiminnalliset näkökulmat unohtamatta hank-

keen positiivisia vaikutuksia imagoon ja ilmapiiriin.  

Työryhmän käytännön toiminnan valmistelijoina kiitämme kaikkia työhön osallistuneita ra-

kentavasta ja eteenpäin vievästä työstä, joka antaa hyvän pohjan jatkovalmisteluun. Työ-

ryhmä luovuttaa raporttinsa määräajassa helmikuun 2017 loppuun mennessä kaupunginhal-

litukselle, joka käsittelee sen 13.3.2017 ja valtuusto 20.3.2017. 

Virroilla 28.2.2017  

Yhtenäiskoulukampustyöryhmän puolesta 

 

Heidi Tanhua  Pirjo-Liisa Rouniola  Heikki Kangasluoma 

 



4 
 

3. TYÖRYHMÄ 
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4. TAUSTAA TYÖLLE 
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5. TYÖRYHMÄN MUISTIO TYÖPAJASTA 21.1.2017 

 

Läsnä;  

Keijo Kaleva, Reijo Koskela, Vesa Haapamäki, Pirjo-Liisa Rouniola, Heikki Kangasluoma, Tuula Jo-

kinen, Sanna Vilen, Raimo Pirhonen, Heidi Tanhua, Malla Rantanen, Heli Iso-Koivisto, Minna Aho-

kas, Paula Niittyniemi-Mehn, Ari Jokitulppo, Riikka Eromäki, Sari Jaakkola, Tiia Tallila, Tapani Hei-

nonen, Tytti Majanen, Aimo Mäkinen, Pirjo Ala-Kaarre, Katja Kotalampi, Pentti Vaara, Risto Saari-

nen, Liisa Knaapi, Seija Alho, Esa Hietala, Marko Kellomäki, Susanna Pöyhönen, Tuula Mäntysalmi 

Lisäksi paikalla oli Minna Salmi Suomenselän Sanomista 

Poissa;  

Marja Mäkinen, Olavi Mäkinen, Sanna Viitanen 

Valtuuston puheenjohtaja Keijo Kaleva avasi tilaisuuden 

Hankepäällikkö Heidi Tanhua esitteli työryhmän aikataulun, sekä työn tavoitteet. Työryhmän jä-

senet esittäytyivät.  

Lukion ja yläkoulun rehtori Pirjo-Liisa Rouniola ja alakoulun rehtori Heikki Kangasluoma kävivät 

läpi yläkoulun, lukion ja alakoulun tilannetta.  

Tekninen johtaja Raimo Pirhonen esitteli keittiöremontin tilannetta.  

Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki esitteli talouden näkymiä ja maakuntahallinnon uudistuksen 

tilannetta.  

Työryhmätyöskentelyn kysymykset olivat;  

1. Kysymys    

Mitä odotat tämän työryhmän työskentelyltä? 

2. Kysymys 

 Millainen on mielestäsi hyvä koulu, hyvät opetustilat ja hyvät luokkatilat 

3. kysymys 

Mitä muuta käyttöä tulevalla yhtenäiskoulukampuksella voisi olla (iltakäyttö, harrastetoimin-

ta, yms.) Millaisia tiloja tähän toimintaan tarvitaan. 

4. Kysymys 

Mikä on yhtenäiskoulukampus?  Yhtenäiskoulukampuksen edut/haitat toiminnallisuuden, hal-

linnon ja talouden näkökulmasta.  
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Jokainen työryhmän jäsen vastasi kysymyksiin nimettömänä, mutta henkilökohtaisesti. Tämän jäl-

keen vastaukset laitettiin arvioitavaksi siten, että jokainen ryhmän jäsen valitsi viisi sellaista vastaus-

ta, jotka kuvasivat parhaiten vastaajan näkemystä asiasta.  

Kaikkien kysymysten kohdalla pyrittiin nostamaan esiin eniten merkintöjä saaneet vastaukset. Koska 

vastausten purkuaika oli lyhyt, kaikkia vastauksia ei ehditty kirjaamaan ja lajittelemaan siihen järjes-

tykseen, kuinka paljon ne saivat merkintöjä. Kaikki vastaukset toimitetaan ryhmän jäsenille ja ne tul-

laan julkaisemaan myös Virtain kaupungin kotisivuilla.  

Yhteenvedot vastauksista löytyvät tämän muistion liitteenä.  

Yhteenvedon tulosten perusteella jatkotoimenpiteinä sovittiin yhteisesti seuraavaa; Keskeiset asiat 

suunnittelussa ovat; huolto ja kunnossapito, liikunnallisuus, muunneltavuus sekä digitaalisuus ja tie-

totekniset valmiudet.  

- Tulevan yhtenäiskoulukampuksen huoltoon ja kunnossapitoon on kiinnitettävä erityis-

tä huomiota. Tämä tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. 

- Liikunnallisuus on keskeinen seikka, joka otetaan huomioon jo suunnittelussa 

- Tilojen muunneltavuus huomioidaan suunnittelussa. 

- Tieto- ja viestintätekniikka, digitaalisuus huomioidaan suunnittelussa. Samalla on huo-

lehdittava myös opettajien osaamisen ylläpidosta. Laitteiden tulee olla käyttökunnossa 

ja koulussa pitää olla ammattitaitoinen henkilökunta huolehtimassa kalustosta.  

- Piha ja ympäristö ovat tärkeitä hyvässä koulussa. 

- Tilojen monikäyttöisyyttä pohdittaessa tulee jo suunnitteluvaiheessa tulee huolehtia 

myös tilojen, koneiden ja laitteiden vastuista koulukäytön ulkopuolella.  

Jatkotoimenpiteet  

Torstaina 26.1 klo 7.00 lähtö kaupungintalon pihasta Urjalaan, jossa tutustutaan val-

mistuneeseen koulucampukseen. Tarkempi ohjelma toimitetaan maanantina tai tiis-

taina, kun muut tutustumiskohteet on varmistettu.  

Lauantaina 28.1. klo 7.00 lähtö kaupungintalon pihasta Jyväskylään, jossa tutustutaan 

eri kohteisiin. Tutustumiskohteet tarkentuvat maanantaina tai viimeistään tiistaina.  

Tarvittaessa opettajien kanssa pidetään tutustumiskäyntien jälkeen yhteinen tilaisuus, 

jossa keskustellaan toiminnallisista näkökohdista.  

Tarvittaessa pidetään tilaisuus muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja keskustel-

laan tilojen yhteiskäytöstä.  

Kuullaan työryhmän työskentelyn aikana asiantuntijaa, jolla on näkemystä digitalisaa-

tion mahdollisuuksista opetustyössä. 
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6. TUTUSTUMISKOHTEET URJALASSA JA HÄMEENKYRÖSSÄ 26.1.2017                    

Läsnä:  Vesa Haapamäki, Heikki Kangasluoma, Tuula Jokinen, Sanna Vilen, Raimo Pirhonen, Heidi 

Tanhua, Malla Rantanen, Heli Iso-Koivisto, Minna Ahokas, Ari Jokitulppo, Riikka Eromäki, Sari 

Jaakkola, Tiia Tallila, Tapani Heinonen, Tytti Majanen, Aimo Mäkinen, Pirjo Ala-Kaarre, Pentti 

Vaara, Risto Saarinen, Seija Alho, Esa Hietala, Susanna Pöyhönen, Tuula Mäntysalmi, Olavi Mäki-

nen 

Lisäksi paikalla oli Pentti Tikkanen, Jussi Helin ja Sari Kuokkanen 

Poissa;  

Marja Mäkinen, Sanna Viitanen, Katja Kotalampi, Reijo Koskela, Keijo Kaleva, Pirjo-Liisa Rouniola, 

Marko Kellomäki, Liisa Knaapi, Paula Niittyniemi-Mehn 

URJALA 

Urjalassa yhtenäiskoulun suunnittelua ja toteutusta esittelivät kunnanjohtaja Hannu Maijala, si-

vistystoimenjohtaja Juha Salo, yhtenäiskoulun rehtori Marko Nevalainen sekä hallinto- ja talous-

johtaja Joonas Yliluoma. Urjalan yhtenäiskouluhankkeen hankesuunnitelma löytyy Urjalan kun-

nan sivuilta (linkki 1), Pääpiirrustukset linkissä 2 ja päätöksentekoon liittyvät pöytäkirjat (linkki 3)  

Linkki 1 

http://www.urjala.fi/filebank/344-uyk-hankesuunnitelma.pdf 

Linkki 2  

http://www.urjala.fi/filebank/1484-PaaPIIRUSTUKSET_RAKENNUSLUPA.pdf 

Linkki 2 

http://www.urjala.fi/asuminen-ja-ymparisto/urjalan-yhtenaiskoulu 

 

TAUSTAA UUDELLE YHTENÄISKOULULLE  

 

Urjalan kunnanhallitus päätti 25.2.2013 asettaa työryhmän pohtimaan Urjalan perus- ja lukiokou-

lutuksen tulevaisuutta. Esityksessä otettiin huomioon tilasuunnittelu suhteessa oppilasmääriin, 

henkilöstösuunnittelu ottaen huomio on tulevan opetussuunnitelman muutokset, opetustekno-

logia, logistiikka ja ruokahuolto sekä yksikkökohtainen kustannusvertailu.   

Hankkeen peruste ei ollut aluksi sisäilmaongelmat, vaan lukion vetovoimaisuuden lisääminen ja 

koulujen kokonaistilanteen tarkastelu. ( Urjalassa suunnittelun käynnistyessä 6 perusopetusta 

tarjoavaa koulua ja lukio.) Aiempi päätös, että koulun oppilasmäärä tulee olla 17 oppilasta, poik-

keuksena että yhtenä vuotena oppilasmäärä voi laskea alle 17.   

http://www.urjala.fi/filebank/344-uyk-hankesuunnitelma.pdf
http://www.urjala.fi/filebank/1484-PaaPIIRUSTUKSET_RAKENNUSLUPA.pdf
http://www.urjala.fi/asuminen-ja-ymparisto/urjalan-yhtenaiskoulu
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Tavoitteena olivat myös kustannussäästöt, sillä vaikka oppilasmäärät laskivat, oppilaskohtainen 

kustannus nousi vuosi vuodelta. Tällä hetkellä käyttökustannukset ovat vuoden 2013 tasolla.  

Yhtenäiskoulutyön käynnistyessä nykyisessä yläkoulussa ilmeni kuitenkin sisäilmaongelmia. AVI 

teki tarkastuksen tiloihin laittaen ne käyttökieltoon. Käyttökielto kuitenkin peruttiin ja tiloja käy-

tettiin väistötiloina siihen saakka, kun uusi yhtenäiskoulu valmistuu. Puolet oppilaista opiskelee 

parakeissa ja puolet nykyisissä tiloissa, joihin on investoitu noin 300 000€ sisäilmaongelmien 

poistamiseksi.  

URJALAN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO  

 

1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 

2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHDYSHENKILÖT YHTEYSTIETOINEEN 

3 RAKENNUSPAIKKA 

3.1 KÄYNTIOSOITE  

3.2. KIINTEISTÖN OMISTUS  

3.3 KAAVOITUSTILANNE 

3.4 RAKENNUSOIKEUS  

4 HANKKEEN PERUSTIEDOT 

4.1 HANKKEEN YLEISKUVAUS 

4.2 LAAJUUSTIEDOT 

4.3 KUSTANNUSTIEDOT  

4.4 AIKATAULUTIEDOT 

5 HANKKEEN RAHOITUS 

6 PERUSTELUT HANKKEELLE 

6.1 KOULUVERKKOSELVITYS 

6.2 NYKYISTEN KOULUJEN LAAJUUS JA OPPILASMÄÄRÄT 

6.3 OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET 

6.4 NYKYISTEN KOULUJEN TILAT JA TOIMINNOT SEKÄ TILAKUSTANNUKSET 

6.5 PEDAGOGISET PERUSTELUT 

7  VAIHTOEHTOISET RATKAISUT 

7.1 NYKYISTEN KOULUTILOJEN KORJAUS JA LAAJENNUS 

7.2 SEURAUKSET ELLEI HANKE TOTEUDU 

8 MITOITUSPERUSTEET 

8.1 OPPILASENNUSTEET,OPETUSRYHMÄT JA VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT 

8.2 HENKILÖSTÖ 

9 TILANTARVESELVITYS JA TILAOHJELMA 

10 TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 

11 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

11.1KOULUYKSIKÖN KOKONAISUUDEN TAVOITTEET 

11.2TILAKOHTAISET TAVOITTEET 

11.3ILTAKÄYTÖN HUOMIOIMINEN 

11.4PIHAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET 

11.5ELINKAARI JA ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET 
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12 RAKENTAMISEN TAVOITTEET 

12.1RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET 

12.2LVIA-TEKNISET TAVOITTEET 

VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT 

ILMANVAIHTO 

RAKENNUSAUTOMAATIO 

HUOLTOKIRJA 

12.3 SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 

YLEISTÄ 

SÄHKÖTILAT JA KIINTEISTÖN JAKELUVERKKO 

VALAISTUS JA PISTORASIAT 

TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT 

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 

MERKINANTOJÄRJESTELMÄT 

TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

 

LIITTEET  

HANKETEKIJÄT  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET UUDIS-PÄÄRYHMITTÄIN  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET UUDIS-JA YHTEENVETO 

TILALUETTELO, UUDISHINTA  

OPPILASENNUSTEET  

VIIKKOTUNNIT JA RYHMÄKOOT 

YHTENÄISKOULUN TILAOHJELMA  

TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

 HANKESUUNNITELMAN MUKAISET HANKKEEN PERUSTIEDOT   

 

4.1 Hankkeen yleiskuvaus     

Kirkonkylän koulun tontille rakennetaan yhtenäiskoulu, joka mitoitetaan noin 400 oppilaalle. 

Yhtenäiskoulun tilat mitoitetaan noin 30 esioppilaalle, perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 

noin 300 oppilaalle, joista noin 20 on erityisoppilaita. Lukion tilat mitoitetaan n. 70 oppilaalle. 

Koulun tilat sijoitetaan uudisrakennukseen.  

 

4.2 Laajuustiedot    

Yhtenäiskoulun oppilasmitoituksen perusteella rakennettavan koulun kokonaisalaksi tulee 

7101 

brm², joista oppimisen käyttöön 6351 brm². Muu tila tulee vapaan sivistystyön sekä iltakäy-

tön tarpeisiin. Rakennuksen lämmitettäväksi tilavuudeksi tulee 32 000 m3. Hyötyalaa koulu-

käyttöön  

saadaan 4234 hym². Vapaan sivistystyön, iltakäytön ja liikuntatoimen tarpeita varten vara-

taan liikunta- ja kuntosali sekä iltakäytön varastot, yhteensä 500 m². Tilaa 13-14 m²/oppilas.  

 

4.3 Kustannustiedot  
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 Koko hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ovat 10 783 000 euroa / alv 0 % 11.11.2013 

laaditun tavoitehintalaskelman mukaan / Haahtela-ind. 1.2013 / hintataso 10.2013.  

Laskelmissa ei ole huomioitu hankerahoituksen ja tontin hankinnan kustannuksia. Nykyisin 

tontilla sijaitsevan Kirkonkylän koulun purkamiskustannukset on huomioitu 155 000 euroa /  

alv 0 % kokonaishinnassa. Tämä on lisätty tavoitehinta-arvion 10 628 000 euroa / alv 0 % var-

sinaisiin rakentamiskustannuksiin.  

 

Hinta muodostuu seuraavasti:  

 

Koulutilojen tilojen osuus on 9 738 500 euroa (valtion koulurakentamisavun peruste)  

Liikunta- ja iltakäytön tilojen osuus 889 500 euroa (valtion liikuntapaikkojen rakentamisavun 

peruste). Hankkeen ensikertaisen irtaimen omaisuuden hankintakustannukset ovat noin 

670 000 euroa/ alv 0 %. 

 

 

URJALAN VIERAILULLA ALUSTUKSISSA JA KESKUSTELUISSA ESIIN TULLEITA ASIOITA   

 

 

o Urjalassa vuoittain syntyvien lasten lukumäärä on 40–55 lasta 

o Maantieteellisesti etäisyydet pitkät, kuten Virroillakin  

o Tämän hetken arvio hankkeen kustannuksista eilen (26.1.) kuullun perusteella oli 13 M€+ 

2 M€ kalusteisiin ja purkukustannuksiin. ( Sivistystoimenjohtajan mukaan tämä arvio alit-

tunee.) 

o  Hankkeen kesto n. 4,5 vuotta (helmikuu 2013-maaliskuu 2017) 

o Tällä hetkellä Urjalassa kaksi koulua, henkilöstövähennys uuden yhtenäiskoulun myötä 

oli -14 htv, joka hoidettiin eläköitymisten kautta. Yksi henkilö irtisanottiin.  

o Urjalassa koulu alkaa samanaikaisesti klo 8.20 tai 8.15 ja päättyy klo 12.00 tai klo 14.00 

o Kuljetukset hoidetaan ainoastaan linja-autoilla, ei takseilla.  

o Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasivat Mikko Uotila Oy 

o Kilpailutuksessa referensseinä edellytettiin kokemusta vähintään 30 koulurakennuksen 

suunnittelusta 

o Rakentajana toimii Rakennus K. Karhu Oy 

o Sivistyslautakunta perusti työhön pedagogisen työryhmän, tärkeä huomioida käyttäjien 

(opettajien) näkemykset suunnittelussa. Kiinteistön koolle määriteltiin maksimineliöt ja 

näiden rajojen puitteissa tilojen suunnittelussa toimittiin huomioiden mahdollisuuksien 

mukaan käyttäjien tarpeita, kuitenkin kompromisseja tehden.   

o Opettajilla ei ole omaa opettajan huonetta, vaan yhteinen henkilökunnan huone 

o Koululle tulee oma valmistuskeittiö 

o Teknisen työn tilat kotitaloutta lukuun ottamatta limittyvät toisiinsa ja näiden erikois-

luokkien yhteydessä on tiloja yhteiskäytössä.  

o Koulun yhteyteen rakennettiin n. 800 m² liikuntasali, johon saatiin rahoitusta OKM:n lii-

kuntapaikkarakentamisen määrärahoista. Muuta julkista avustusta investointiin ei ole 

saatu.  

o Yhtenäiskoulun hallinto, yksi rehtori ja kaksi apulaisrehtoria.  

o Luokanopettajia 9, ei yhdysluokkia.  
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o Talotekniikan osalta kiinteistöön palkattiin oma kiinteistönhoitaja jo rakennusvaiheessa. 

o AV-tekniikkalle oma suunnittelija, joka kilpailutti hankinnat ja valvoi asennukset.  

o Automaatiotekniikalla oma valvoja, ISS Proko Oy 

o Koulu on ns. kengätön koulu, jossa kuljetaan joko sisäkengillä tai sukkasillaan. 

 

 

HÄMEENKYRÖ 

 

http://www.hameenkyro.fi/tietoa-hkyro/hankkeet/monitoimikeskus/ 

TAUSTAA 

Monitoimikeskus Silta on sisätilojen osalta valmistunut kesäkuussa ja pihan osalta marras-

kuussa 2016. Kiinteistön pinta-ala on 9800 m² ja tilavuus 45 100 m³. Rakennus on osittain 2-

kerroksinen. Suunnittelusta on vastannut Mikko Uotila Oy. Rakentaminen on toteutettu elin-

kaarimallin mukaan, jossa pääurakoitsija Luja Oy vastaa 13+4 vuotta kiinteistön ylläpidosta ja 

kunnosta. Talo on kunnan omistuksessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa eu-

roa, josta 20 miljoonaa on rakennuksen, pihan ja irtaimiston osuus ja noin 10 miljoonaa elin-

kaarikustannusta.  

Rakennuksessa toiii vuosiluokkien 0-6 alakoulu ( 18 opetusryhmää, 370 oppilasta.) Päiväkoti, 

jossa on 18 ryhmää ja noin 200 lasta, valmistuskeittiö ja kirjasto. Iltaisin tiloja käyttävät mu-

siikkiopisto, kansalaisopisto sekä salin iltakäyttäjät. Päivittäin talon käyttäjiä, henkilökunta 

106 mukaan lukien on yli tuhat.  

Liitteessä lehdistötiedote vuodelta 2014.  

http://www.hameenkyro.fi/site/assets/files/5992/1121824-lehdist_c3_b6tiedote_-

_monitoimikeskus_valtuusto.pdf 

 
HÄMEENKYRÖN MONITOIMIKESKUS SELOSTUS TOIMINNALLISUUDESTA JA ARKKITEH-
TOONISESTA RATKAISUSTA  

 
http://www.hameenkyro.fi/site/assets/files/5992/1121833-luja_hkk-luonnosselostus.pdf 

 
 

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA SILTA MONITOIMIKESKUKSESTA  
 

o Hämeenkyrössä monitoimikeskusta esittelivät kirkonkylän koulun rehtori Timo Mäkelä ja 
varhaiskasvatusyksikön päällikkö Marja Vulli. 

o Elinkaarimallin haasteena sopimusten monimutkaisuus ja korkeat käyttökustannukset ja 
erityisesti lisälaskutus. Myös opettajien työt ovat lisääntyneet, sillä lisälaskutuksia pyri-
tään välttämään tekemällä töitä itse.  

o Elinkaarimallin sopimusten teko vaatii erityistä osaamista.  
o Hämeenkyrössä sopimukset teetätettiin konsulttijuristilla. 
o Tilan käytön kannalta rajoittavaa on esimerkiksi se, että esimerkiksi taulujen, oppilaiden 

töiden tms. vastaavan tarvitaan aina kiinteistön omistajan suostumus. 

http://www.hameenkyro.fi/tietoa-hkyro/hankkeet/monitoimikeskus/
http://www.hameenkyro.fi/site/assets/files/5992/1121824-lehdist_c3_b6tiedote_-_monitoimikeskus_valtuusto.pdf
http://www.hameenkyro.fi/site/assets/files/5992/1121824-lehdist_c3_b6tiedote_-_monitoimikeskus_valtuusto.pdf
http://www.hameenkyro.fi/site/assets/files/5992/1121833-luja_hkk-luonnosselostus.pdf
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o Elinkaarimalli on lisännyt hallinnon työn määrää ja erilaisia sopimusneuvotteluja ja jäykis-
tänyt normaalia koulun toimintaa. 

o Toiveissa on, että toimintatapa helpottuu, kun takuuaika (2 vuotta kuluu umpeen.)  
o Nykyisen OPS:n noudattaminen ei ole tiloista kiinni, voidaan noudattaa sekä uusissa, että 

vanhemmissa rakennuksissa 
o Koulun toimivuus ja hyvä oppimisympäristö ei synny pelkästään uusista rakennuksista, 

vaan yhteisestä toiminnasta ja asenteella on myös suuri merkitys toimintaan 
o Vaikka kiinteistönhuolto on ulkoistettu, niin käytännössä koulussa tarvitaan kuitenkin 

kunnan omaa henkilöstöä ja ongelma on, että näihin ei ole kuitenkaan budjetissa varau-
duttu. ( kustannusten nousu) 

o Hankkeen suunnittelussa opettajat olivat alussa mukana, mutta hankkeen edetessä he 
eivät osallistuneet työhön. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen suunnittelu toteutettiin 
pääsääntöisesti rakentajan toimesta.  

o Hämeenkyrössä alkuun suunniteltiin monitoimikeskuksen rakentamista kunnalle, mutta 
suunnittelu keskeytettiin, koska pelättiin kustannusten nousua. Suunnittelun käynnistyt-
tyä uudelleen päädyttiin elinkaarimalliin. 

o Hanke kokonaisuudessaan kestänyt 6-7 vuotta laskien siitä, koska kouluissa ryhdyttiin 
keskustelemaan sisäilmaongelmista.  

 
Hämeenkyrössä ei rakentamisen aikana ollut erillisiä väistötiloja vaan koulua jatkettiin silloi-

sissa tiloissa, kunnes SILTA-monitoimikeskus valmistui. 
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7. TUTUSTUMISKÄYNTI PALOKKAAN JA MANKOLAAN  

 

Läsnä 

Vesa Haapamäki, Tuula Jokinen, Sanna Vilen, Raimo Pirhonen, Heidi Tanhua, Malla Rantanen, He-

li Iso-Koivisto, Minna Ahokas, Ari Jokitulppo, Riikka Eromäki, Sari Jaakkola, Tiia Tallila, Tapani Hei-

nonen, Tytti Majanen, Aimo Mäkinen, Pentti Vaara, Seija Alho, Esa Hietala, Susanna Pöyhönen, 

Tuula Mäntysalmi, Reijo Koskela, Katja Kotalampi, Marko Kellomäki, Paula Niittyniemi-Mehn, Jus-

si Helin 

Poissa;  

Olavi Mäkinen, Marja Mäkinen, Sanna Viitanen, Keijo Kaleva, Pirjo-Liisa Rouniola, Marko Kello-

mäki, Liisa Knaapi, Pirjo Ala-Kaarre, Heikki Kangasluoma, Risto Saarinen 

PALOKKA KOULUKESKUS PALKKI 

Palokan yhtenäiskoulun esittelyn pitivät rehtori Tuija Hakkarainen ja apulaisrehtori Kati Valve. 

Keskeisimmät tiedot löytyvät liitteestä ja alla linkkinä olevasta artikkelista. Keskustelussa esiin 

nousi mm. seuraavia seikkoja:  

http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/57393 

 Rakentamisen aikana 10 eri yksikköä toimi väistötiloissa 

 Ennen päätöksiä rehtorin kertoman mukaan 46% henkilöstöstä oli lähestymiskiellossa raken-

nukseen sisäilmaongelmien vuoksi 

 Hankesuunnitelma hyväksytty valtuustossa 02/2010 ja koulu ja kirjasto aloittivat toimintansa 

08/2012, eli päätöksenteosta valmiiseen rakennukseen kulunut aika noin 2,5 vuotta 

 Rakentamisen keskeiset teemat turvallisuus ja valoisuus. Rakentamisessa noudatettu Terve 

talo- periaatteita, jonka vuoksi mm. betonia on kuivatettu yli talven.  

 Suunnittelussa henkilöstö mukana koko ajan 

 Suunnittelussa soluajattelu, eli yhdessä toimiminen kuitenkin siten, että luokilla on omat ti-

lat. Rakennus 3-kerroksinen, eri ikäluokat eri kerroksissa.  

 Yhdistetty ruokasali+ valmistuskeittiö ja näyttämö 

 Akustiikkaan kiinnitetty erityistä huomiota 

 Turvallisuus huomioitu siten, että joka luokassa 2 poistumistietä, kameravalvonta 

 Avoimuuteen kiinnitetty erityistä huomiota 

 Klinkkerilaatat ja muovimatot, kestävyys ja helppohoitoisuus perusteena 

 Ei opettajanhuonetta vaan henkilöstön huone 

 Joka luokassa desipeliovet 

 Oppilaita 515, joista noin 200 alakoululaista ja noin 300 yläkoululaista. 

 Kuljetusoppilaita noin 10 

 Yhteiskäyttöä runsaasti 

 Koulun yhteydessä 900 m² liikuntasali 

 Koulu viikonloppuna usein myös majoituskäytössä erilaiset turnaukset jne.  

 Myös keittiö on vuokrattavissa 

http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/arkisto/1/0/57393
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 Teknisissä tiloissa omat tilat sekä ylä- että alakoulun oppilaille  

 Aluksi ilta- ja viikonlopun kulunvalvonnan ratkaisemisessa haasteita, nyt toimii hyvin. 

 Kulukukortit sähköisenä, kortti vuokraavan ryhmän vetäjällä 

 Avainsuunnitteluun kiinnitettiin huomiota, eritasoisia kulkulupia 

 Palkattu kiinteistönhoitaja 

 Koulunkäyntiavustajat tekevät myös vahtimestarin tehtäviä 

 Liikuntatoimi hoitaa liikuntasalin varaamisen 

 

Mitä tehtäisiin toisin nyt?  

 Uuden OPS:n huomioiminen eli väljemmät käytävätilat 

 Enemmän ryhmätiloja 

 

MANKOLA 

http://peda.net/veraja/jyvaskyla/mankolankoulu/esittely 

https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu 

Mankolan yhtenäiskolua esitteli apulaisrehtori Katri Rantala. Keskusteluissa esiin tulleita asioita:  

 Oppilasmäärä on jatkuvasti kasvava, Manokalan ja Palokan alueelle rakennetaan jatkuvasti 

 Koulun remontti valmistunut 2012 

 Oppilaita kaikkiaan noin 600, joista kuljetusoppilaita 170 

 Kunnostettu vanha emäntäkoulun rakennus museoviraston suojelukohde 

 1960-luvulla valmistunut rakennus purettiin pois sisäilmaongelmien vuoksi 

 1991-vuonna rakennettu osa kunnostettiin siten, että sisätilat rakennettiin käytännössä ko-

konaan uudestaan. 

 Peruskunnostuksiin meni yhteensä noin 8 M€. ( Vanhan emäntäkoulun osa ja 1991 valmistu-

nut osa) 

 Rakennusten välimatka noin 30 metriä 

 Eri tiloissa toimiminen haaste yhtenäiskoulutoimintatavalle 

 1 rehtori 2 apulaisrehtoria 

 Rehtorien tehtävänkuvat jaettu työtehtävittäin, ei ikäluokittain 

 Yhteiset hallinnon tilat 

 Erikoisuutena Mankolassa emäntäkoulun ja maatalouskoulun perintönä tullut oma kasvihuo-

ne, jonne siirrettiin mm. täytettyjen eläinten kokoelma, joka oli aiemmin ollut tiloissa, missä 

oli sisäilmaongelmia.  

 Jakelukeittiö ja ruokala 120 oppilaalle, haaste koska oppilasmäärä on kasvava ruokalan tilat 

ovat liian pienet 

 Yläkoulu 2-sarjainen, alakoulu 5-sarjainen 

 Toimittaessa kahdessa rakennuksessa kiinnitettävä erityistä huomiota mm. järjestyssääntöi-

hin 

 Emäntäkoulun puolella luokat ulkoilevat välitunnilla 

http://peda.net/veraja/jyvaskyla/mankolankoulu/esittely
https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu
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 Yhtenäiskoulukulttuuri vaatii opettajilta tarkkaavaisuutta, päätösten perusta on, että ne edis-

tävät yhtenäiskoulutoimintaa 

 Yhtenäiskoulun edut, kuilu 6-7 luokkien väliltä häviää 

 6:lla luokalla osa opetuksesta hoidetaan aineopetuksena, eli siirtymävaihetta loivennetaan 

 Muut oppilaat kuljetetaan linja-autolla, paitsi noin 30 erityisoppilasta taksilla 

 Taksioppilaat samalla luokalla, jonka vuoksi odotusaikojen määrät on saatu vähenemään 

 Koulujen alkamis- ja päättymisajat pyritään saamaan mahdollisimman pitkälle samaan aikaan 

alkaviksi ja päättyviksi 

 Odotustunteja ei tule paljoa, sillä bussit kulkevat tunnin välein 

 Tilojen monikäyttöisyys tärkeää 

 Suurin opetusryhmä 29 oppilasta (1 opettaja ja avustajia) 

 Pienin ryhmä 17 oppilasta 

 Ei sairauspoissaoloja kunnostetuissa tiloissa  

 Kiinteistönhuolto ulkoistettu 

 Koulunkäyntiohjaajat toimivat myös vahtimestareina 

 

Mitä tehtäisiin toisin? 

 Uuden OPS:n huomioiminen 

 Tekninen, tekstiili ja kuvaamataito vierekkäisiin tiloihin 

 Liikuntatilojen osalta hyvin suunniteltuja varastotiloja ei ole koskaan liikaa 

 Ruokala liian pieni jatkuvasti kasvavalle oppilasmäärälle 
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8. TUTUSTUMISKÄYNTI KEURUULLE 

 

Läsnä: Sanna Vilen, Aija Kangasluoma, Susanna Pöyhönen, Paula Niittyniemi-Mehn, Marja-Liisa 

Rantanen, Kari Pöyhönen, Tero Järvensivu, Lila Rajala, Esa Hietala, Kalervo Suomela, Sari Jaakko-

la, Ari-Matti Jokitulppo, Marko Kellomäki, Risto Saarinen, Minna Ahokas, Seija Alho, Kirsi Joki-

tulppo, Tanja Sihvonen, Eija Saari, Aimo Mäkinen, Reijo Koskela, Raimo Pirhonen, Minna Kosken-

niemi, 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, tekstiili-

työn 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 luok-

kaa 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. 
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- Tilassa on puu- ja metallityön tilat, hiomakoneelle on huone, pintakäsittelyn tila, kuumakäsit-

telytila 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 sammut-

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

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

tiin sijoittamaan toiseen kerrokseen.  

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

kat, mutta toivetta ei saatu toteutetuksi.  

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

nalta 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 – tyk-

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

tekemässä tehtäviä.  

Ns. tavalliset luokat vaikuttivat suhteellisen pieniltä. Ne on tehty tiukasti Opetushallituksen nor-

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

Luokkien ovissa on kapeahko lasi, josta opettaja näkee tulijan.  

Koulu on melko tavanomainen. Uuden opetussuunnitelman mukaisia ryhmätyötiloja sinne ei ol-

lut saatu. Enemmän huomiota oli kiinnitetty kalustamiseen kuin tiloihin sinänsä. Tiloihin on ostet-

tu kaikki Iskun uudet koulukalusteet esim. erimuotoisia työpöytiä, säädettäviä oppilastuoleja, 

säkkituoleja yms. Liikuntahalli oli liian pieni.  
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Turvallisuuteen ei kiinnitetty huomiota, muuten kuin poistumisteiden osalta. Koulussa ei ollut 

esim. mahdollista sulkea ulko-ovien sähkölukitusta tarvittaessa.  
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9. TYÖPAJA 10.2.2017 TOIMEKSIANTO 
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10. TYÖPAJAN TULOKSET RYHMÄ 1 
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11. TYÖPAJAN TULOKSET RYHMÄ 2  
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12. TYÖPAJAN TULOKSET RYHMÄ 3  
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13. TYÖPAJAN TULOKSET RYHMÄ 4  
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14. TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET  
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15. TYÖRYHMÄN PERUSTELUT RATKAISUEHDOTUKSELLE 
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