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MUISTIO  
 
3.12.2019   

 
 
Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan (KH 7.5.2019 § 109) neljäs kokous pidettiin 
tiistaina 3.12.2019 kello 14.00-15.45 teknisen toimiston kokoustilassa. 
 
Läsnäolijat: 
Jäsenet: 
Hartojoki Jutta, vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 
Heinänen Tiina, kirjaston johtaja Sompion kirjasto 
Jaakkola Jani, valtuuston puheenjohtaja 
Kostamo Annika, kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Laukkanen Anu, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja 
Leinonen Panu, tekninen johtaja 
Luoma-aho Tero, teknisen lautakunnan puheenjohtaja 
Nyman Pekka, valtuuston 1. varapuheenjohtaja 
Oinas Marja-Liisa, vanhusneuvoston edustaja 
Pahkala Anne, rehtori 
Pyykönen Pentti, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 
Raaterova Marko, vammaisneuvoston edustaja 
Suopanki Johanna, päiväkodinjohtaja 
Vauhkonen Päivi, kunnanjohtaja 
Vuotari Henna, nuorisovaltuuston edustaja 
 
Muut kutsutut: 
Heiskari Hannu, toimistopäällikkö FCG Design and engineering Ltd. 
Pietilä Pekka, arkkitehti FCG Design and engineering Ltd. 
Kotavuopio Keijo, rakennustarkastaja 
Leinonen Sari, projektipäällikkö, VähäC- hanke 
 
 

1. Tervetuloa, osallistujien toteaminen. 
Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan puheenjohtaja Päivi Vauhkonen toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin että uuden koulun rakennuttamistoimikunta on 
kutsuttu koolle päätöksen mukaisesti ja läsnäolijat on merkitty yllä.  
 

2. Järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta, muistion 
varmentaminen ja jakelu.  
Puheenjohtajana toimii Päivi Vauhkonen ja sihteerinä Panu Leinonen. Todettiin että 
puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat muistion ja jakelu suoritetaan sähköpostilla 
ryhmän jäsenille. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen, Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  
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4.  Hankkeen suunnittelun eteneminen ja jatkotoimet 

Ensimmäisen työpajan 22.11.2019 tulokset, ja niiden vaikutukset suunnitelmiin sekä 
valmistautuminen toiseen työpajaan ja kuntalaistilaisuuteen. 

 
Perjantaina 22.12. pidetyn työpajan yhteenveto, muistio liitteenä 1. Työpajassa 
mietimme FCG:n Raila Oksasen johdolla toiminnallisuuden kautta rakennuksen ja 
tilojen sijoittelua ja pääsimme aimo harppauksen eteenpäin. Tilojen tarkastelu eri 
käyttäjäryhmien yhteistyön ja tilojen monikäyttöisyyden kautta tiivisti myös neliöiden 
tarvetta.  
 
Liitteenä 2. pedagoginen suunnitelma, johon on koottu käyttäjien; 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuoriso- kulttuuri- ja liikuntapuolen, 
kansalaisopiston ja musiikkiopiston ajatuksia. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata 
tilasuunnittelua mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi, tilankäytöltään 
tehokkaaksi ja monikäyttöiseksi.  
 
Arkkitehti Pekka Pietilä on tehnyt pedagogisen suunnitelman ja työpajan perusteella 
uuden pohjaluonnoksen, liite 3 ja koulun havainnekuvan rakennuksen 
sijoittumisesta tontille, liite 4. Käydään läpi tehdyt suunnitelmat ja opastetaan 
jatkosuunnittelua. Todettiin, että viitteellinen pohjakuva on muuttunut ja 
perusopetustiloja on pienennetty 22.11.2019 pidetyn työpajan perusteella.  
 
Keskustelussa todettiin mm. seuraavaa.  
- uuden koulun monikäyttöisyys vaatii valmistuttuaan toimintakulttuurin muutosta, 

koska tavoitteena on, että kaikki tilat toimivat opetustiloina  
- ilta-  ja moninaiskäyttöön tulevat tilat tulee olla samalla puolen rakennusta 
- osaan rakennusta kulkua rajoitetaan 
- tuloaulat eivät saa olla ahtaat 
- isoille ja pienille omat sisäänkäynnit 
- rakennuksen ja toimintojen huolto ja hoito tulee huomioida suunnittelussa 
- oppimisaula nuorisotilaksi ja siihen tarvittavat varusteet 
- liikuntasalin koon tulee olla seuraava, pituus 22 m ja leveys 13 m = 286 m2 
- saattoliikenne voisi jäädä koulutielle, toisi tilaa rakennukselle ja piha-alueelle 
- kun hankkeelle on valittu KVR-urakoitsija ja varsinainen suunnitelutiimi, 

jatketaan työpajoja suunnittelun tueksi.  
- hankkeelle tehdään ensin alustava rahoituspäätös ja lopullinen rahoituspäätös 

sen jälkeen kun urakan kilpailutus on tehty.  
 
Seuraavaksi kuntalaisten työpajassa torstaina 12.12.2019 ääneen pääsevät 
järjestöt, yhdistykset ja muut käyttäjät, johon laaditaan tämän kokouksen jälkeen 
päivitetyt suunnitelmat. 
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Hankkeen päivitetty aikataulu: 
31.12.2019 Pedagogisen suunnitelman laatiminen 
12.12.2019 Toinen työpaja ja samalla kuntalaistilaisuus 
13.12.2019 Rahoitusneuvottelu  
18.12.2019 Pedagogisen suunnitelman hyväksyminen hyvinvointi- ja 

sivistyslautakunnassa. 
5.10.-31.1.2020 Viitesuunnitelmien ja muiden KVR-asiakirjojen laatiminen 
15.1.2020 Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan 5. kokous; 

KVR-hankesuunnitelma, tilasuunnitelma, pohjakuva, 
kustannukset, elinkaarilaskenta ja hankkeen laatukriteerien 
määrittäminen.  

27.1.2020 Uuden koulun rakennuttamistoimikunnan 6. kokous; 
KVR-hankkeen urakka-asiakirjojen tarkistaminen ja viimeistely 
ennen teknisen lautakunnan käsittelyä. 

3.2.2020 Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen KVR urakka-asiakirjat 
4.2.2020-17.3.2020 KVR-urakkakilpailu (HILMA) 
  Urakoitsijan valinta 
1.4.2020  KVR-esisopimuksen laatiminen (FCG mukana tähän saakka) 
  Rahoituspäätös 
30.4.2020  Lopullinen KVR-urakkasopimus 
1.5.2020-31.7.2021 Rakentaminen ja kalustaminen 
10.8.2021  Koulu- ja päiväkoti toiminta alkaa. 
 
Edellytykset aikataulun toteutumiselle: 
- projektipäällikkö saadaan palkattua mahdollisimman pian 
- sivistysjohtajalle lisätään työaikaa 50 %  
- sivistysjohtaja koordinoi käyttäjien kuulemisen 
 
 

5. Muut asiat 
- 
 

6. Seuraavat kokoukset 
Keskiviikkona 15.1.2020 kello 13.00 teknisen toimiston kokoustilassa ja sen jälkeen 
maanantaina 27.1.2020 kello 14.00. 
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45. 
 
 
 
 
Pelkosenniemellä 10.12.2019 
 
 
Päivi Vauhkonen   Panu Leinonen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


