MUISTIO

Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan ensimmäinen kokous pidettiin keskiviikkona
12.4.2017 kello 14.00-15.35 teknisen toimiston kokoustilassa.
Läsnäolijat:
Keto Kari
Koivisto Aki
Kostamo Annika
Kotavuopio Keijo
Kuusela Pasi
Leinonen Panu
Luoma-aho Tero
Lång Marjut
Nyman Pekka
Oikarinen Hannu
Severinkangas Pertti
Tervo Jari
Tervo Jouni

1. Tervetuloa, osallistujien toteaminen.
Rakennuttamistoimikunnan koollekutsuja Panu Leinonen toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi kokoukseen. Todettiin läsnäolijat, merkitty yllä.
2. Järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta, muistion varmentaminen ja
jakelu.
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Oikarinen ja sihteeriksi Panu Leinonen. Todettiin
että puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat muistion ja jakelu suoritetaan
sähköpostilla ryhmän jäsenille.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Hankkeen tilanne
Käytiin läpi hankkeen tilanne. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen 14.12.2016 §
65; Talousarviovuodelle varataan määräraha uuden hirsi/puurakenteisen koulun ja
päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen kirkonkylälle nykyisen yläkoulun tontille.
Rahaa hankkeeseen varataan 500 000 € ja tarvittaessa hankkeeseen haetaan
erillismääräraha ja rahoitus.
Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja lisäksi valituksessa on vaadittu
päätöksen mukaisen kouluinvestoinnin keskeyttämistä kunnes asia on käsitelty
hallinto-oikeudessa.
Päätös valmistelun keskeyttämisestä ennakoidaan tulevan huhtikuun 2017 aikana.
Varsinainen hallinto-oikeuden päätös on odotettavissa noin vuoden kuluttua tästä
hetkestä. Ennen hallinto-oikeuden ratkaisuja asiassa ei voida tehdä varsinaisia
toimenpiteitä joilla aiheutuu kustannuksia hankkeelle.

Keskusteltiin mahdollisen lisämäärärahan käsittelystä hallinnossa jolla hankkeen
esisuunnittelu voitaisiin käynnistää ja siten edistää hankkeen etenemistä.
Lisämääräraha esitys katsotaan hallinto-oikeuden keskeyttämispäätöksen jälkeen.
5. Tehdyt selvitykset, aineisto, mm. liitteet.
Käytiin läpi kokouskutsun mukana lähetetyt luonnosteluaineistot jotka tehty
koulujärjestelyjen esiselvitysten yhteydessä (ei hankkeen nykyvaiheessa) mm.
tilaluettelo, pohjapiirustus, asemapiirros ja tavoitehintalaskelma.
Käydyssä keskustelussa todettiin mm. seuraavaa:
Pasi Kuusela kertoi että päiväkodin tilanne on hyvä ja ympäristö on hyvässä
kunnossa ja paikka on keskeinen. Ilmainen päivähoito ei ole ainakaan vielä tuonut
uusia lapsia hoitoon.
Keijo Kotavuopio kertoi että Kunta voi hakea vapautusta väestönsuojan
rakentamisesta uuteen kouluun taloudellisiin syihin vedoten. Savukoskella otettu
käyttöön uusi päiväkoti, toteutuneet kustannukset noin 2300 €/m2 alv. nolla.
Uuden koulun hankkeeseen pyritään hakemaan mahdollisia avustuksia mm.
liikuntapaikka-avustusta liikuntatiloihin.
KVR-urakalla käyttämällä ns. kattohintaa mahdollisuus hallita uuden koulun
kokonaiskustannuksia nousemasta hallitsemattomasti.
Liikuntatiloja tarvittaessa mahdollisuus vuokrata väliaikaisesti, Pertti Severinkangas
kertoi tarjouksesta 2000 € /kk + ylläpitokulut.
Päätettiin että rakennuttamistoimikunnan jäsenet toimittavat
jatkosuunnittelun kannalta olennaisia ja huomioitavia seikkoja sekä
näkemyksiä esiselvitys vaiheessa tehtyihin pohjakuvaluonnoksiin ja
tilalaskelmaan perustuen 30.4.2017 mennessä, Panun sähköpostiin
panu.leinonen@pelkosenniemi.fi . Nämä katsotaan sitten kootusti
seuraavassa kokouksessa.
6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
7. Seuraava kokous
Sovittiin alustavasti pidettäväksi 11.5.2017 kello 14.00 alkaen.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.

Muistion vakuudeksi
Pelkosenniemellä 18.4.2017

Hannu Oikarinen
Puheenjohtaja

Panu Leinonen
Sihteeri

