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KALAJOEN KAUPUNKI
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Muistio 1/2016
7. 4. 2016

Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluryhmän kokous

Aika:
Paikka:
Osoite:

Jäsenet:

Asia

Torstai 7. 4. 2016 klo15:00-16. 40
Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Puoskari Jukka, Kalajoen kaupunginjohtaja, pj.
Raiman Marko, tekninen johtaja
Säkkinen Esa, Arkkitehtipalvelu Esa Säkkinen
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja, Johtaminen ja henkilöstöhallinto -
työryhmän pj., sihteeri
Siirilä Esa, palvelualuejohtaja opetuspalvelut. Tila- ja aluesuunnittelu - työryhmän pj.
Saksholm Riku, rehtori
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Tuorila Teuvo, rehtori, Pedagoginen suunnittelu -työryhmän pj.
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Halla-Aho Pauliina, erityisopettaja, Oppimisen tuki ja oppilashuolto -työryhmän pj.
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Raili Myllylä, kaupunginhallituksen pj, Poliittisen ohjausryhmän pj.
Pirjo Männistö, talousjohtaja
Juhani Yliparkas, kehitysjohtaja

Otsikko

Yhtenäiskoulun suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Esa Siirilä esitteli lähtökohdat hankkeelle

laajentamista ja muokkausta edellyttävät tilat (kirjasto, ruokasali, liikuntasali, tek-
nisen työn tila)
lisätilat 1-6 vuosiluokille, 4 perusryhmää (25 opp)/ luokka-aste
tilat muunneltavia tiloja, ei perinteisiä luokkahuoneita ja käytäviä
lukio: 350m2 lisätilaa, muunneltava tila (sähköiset yo kirjoitukset)

Kaupunginjohtaja:
valtuuston päätös on ohjaava linjaus suunnittelulle (neliöt, eurot, linjaus)
15. 12. 2015 § 102 Kaupunginvaltuusto päätti, että

1) että Merenojan alueelle muodostetaan nykyistä Merenojan koulua
laajentamalla yhtenäiskoulu niin, että se voi aloittaa toimintansa
1. 8. 2018. Yhtenäiskouluun siirtyvät opiskelemaan nykyisen Meren-
ojan koulun oppilaiden lisäksi nykyisen Vuorenkallion, Etelänkylän,
Mehtäkylän, Rahjan ja Pohjankylän koulun oppilaat.

2) että lukion laajennus toteutetaan Merenojan koulun laajennuksen yh-
teydessä.

3) että välittömästi näiden investointitöiden valmistuttua aloitetaan ny-
kyisen Pohjankylän koulun korjaus. Pohjankylän koulun vanha osa
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puretaan ja uudisosa saneerataan varhaiskasvatuskeskukseksi, jon-
ne sijoitetaan 120 -paikkainen päiväkoti, esiopetus ja ap/ip -toiminta.
Iltaisin osaa tiloista voivat käyttää esim. Kalajoki Akatemia ja musiik-
kiopisto. Liikuntasali palvelee edelleen oppilaita (Pohjankylä, Meren-
oja) päiväkäytössä ja erilaisia käyttäjäryhmiä iltaisin ja viikonloppui-
sin.

4) että Raution koulun ja sen yhteyteen rakentuvan Raution palvelukes-
kuksen suunnittelu käynnistetään vuonna 2019 valtuuston päätöksen
ehtojen mukaisesti.

5) että palveluverkon uudistuksen toteuttamisessa kiinnitetään erityistä
huomioita koulujen tilojen ja välituntialueiden suunnitteluun oppilai-
den ikätaso huomioon ottaen. Lisäksi liikennejärjestelyt suunnitellaan
turvallisiksi eri ikäryhmille ja eri kulkuneuvoilla kouluun tuleville.
Suunnittelussa hyödynnetään opettajien ja kaupungin muun henkilö-
kunnan osaamista sekä huomioidaan jo toteutettujen yhtenäiskoulu-
jen kokemukset ja oppilailta ja vanhemmilta saatava palaute.

6) että valtuusto tekee rakennuspäätöksen sen jälkeen, kun suunnitel-
mat ja tarkempi kustannusarvio ovat valmistuneet.

valtuuston hyväksymät laajennukseen tarvittavat neliöt ja investointitarve euroina
(sisältää vain Merenojan alueen):

Kohde lisäneliöt m2 investointitarve  

Lukio 340 714000

Merenojan yhtenäiskoulun
lisätilan tarve

2075 4412500

Kirjaston saneeraus 741 ei hinnoiteltu missään

vaihtoehdossa (vuosisa-
neeraus)

Merenojan (liikuntasalin +
oheistilat) peruskorjaus

1225 ei hinnoittelussa missään

vaihtoehdossa (vuorisa-
neeraus)

lisäksi tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys ja korkea käyttöaste ympäri vuoden
ja 24/7 (ei vanhan mallin mukaisia "omia" luokkatiloja).
liikuntahallin selvittäminen nousi esille valtuuston kokouksessa ja otetaan valmis-
lelussa huomioon selvitettävänä asiana. Asia viedään päätöksentekoon valmiste-
lun jälkeen ja tarkastellaan erikseen.

Tekninen johtaja kävi läpi rakennusoikeuden ja nykyiset jo rakennetut neliöt.

Työryhmä: Merkittiin tiedoksi.

Työryhmien kokoonpanot ja tehtävät

käytiin läpi suunnittelutyöryhmät
tilojen ja piha-alueiden suunnitteluun vaikuttavat keskeiset huomiot työryhmiltä
toukokuussa

piha-ja liikennesuunnittelusta on hyvä saada mahdollisimman pian hahmotelma

Työryhmä: Merkittiin tiedoksi.
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3 Pääsuunnittelijan esittäytyminen
Suunnittelija

esitteli toimintaansa ja referenssejä (esim. Kosolan koulu Kauhavalla ja Teuvan
koulu)
esitietojen pohjalta nousseita ajatuksia

Työryhmä: Merkittiin tiedoksi.

Vaihtoehtoja investoinnin hankintatapoihin
keskusteltiin rahoitusmalleista

o kiinteistöleasing; edellyttää uudisrakentamisen muodostavan oman koko-
naisuuden

o elinkaarimalli

o perinteinen rakentaminen omana toimintana lainalla; muu kuin oma raken-
taminen on haasteellista, koska paljon vanhaa kiinteistömassaa samassa
rakennuskompleksissa

keskustelua liikuntatilasta:

o mikäli palloiluhalli päätetään rakentaa, se voisi toimia omana yhtiönä
o liikuntatila nähdään tärkeänä koulujen yhteydessä

Työryhmä: Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että suunnittelun edetessä rahoitusmalliin
voidaan ottaa kantaa tarkemmin.

Muut asiat

käytiin läpi hankkeen aikataulutus
talousjohtaja Pirjo Männistö kutsutaan työryhmään pysyvänä asiantuntijajäsenenä

Työryhmä: Hyväksyttiin.

Seuraava kokous 25. 4.2016 klo 15. 00
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