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KALAJOEN KAUPUNKI 
Kalajoentie 5 Muistio  
85100 Kalajoki  12.9.2016 
 
 
 
Merenojan yhtenäiskoulun suunnitteluryhmän muistio 
 
Aika:  Maanantai 12.9.2016 klo15:00– 
Paikka:  Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 
Osoite:  Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki 
 
Jäsenet:  
 Puoskari Jukka, puheenjohtaja, kaupunginjohtaja 
 Isopahkala Jukka, johtokuntien edustaja 
 Tölli Janne, johtokuntien edustaja 
 Permi Jouni, työsuojeluvaltuutettu 
 Mahlakaarto Jani, Projektipalvelu Prodeco Oy 
 Raiman Marko, tekninen johtaja 
 Paula Kumpula, ruokahuoltopäällikkö vs. 
 Erja Tavasti, siivoustyönjohtaja 
 Jukka Stolp, kaupunginpuutarhuri 

Säkkinen Esa, Arkkitehtipalvelu Säkkinen 
Mäki-Leppilampi Anne, hyvinvointipalvelujohtaja 
Siirilä Esa, palvelualuejohtaja, opetuspalvelut 
Saksholm Riku, rehtori 
Silvasti Juho, rehtori 
Tuorila Teuvo, rehtori  
Arvo Jouko, JUKO ry:n edustaja 
Silvasti Katriina, opettajaedustaja 
Kallikokoski Ville, oppilaskuntien edustaja 

 
  
Käsiteltävät asiat 
 
Asia  Otsikko  
 

1 Kokouksen avaus ja edellisen muistion hyväksyminen 
2 Hankkeelle valitut LVI –, rakenne-  ja sähkösuunnittelijat 

- suunnittelijat on valittu 
- suunnittelutyö on käynnistynyt ensimmäisen kokouksen muodossa 
- vuodenvaihteessa urakkalaskenta-asiakirjat valmiina, kaikki suunnittelijat si-

toutuneet aikataulutukseen 
 
Merkittiin tiedoksi 
 

3 Koulun arkkitehtisuunnitelman (L2 12.9.2016) esittely 
- arkkitehti Esa Säkkinen esitteli tämän hetkiset luonnokset 
- Kokkolasta saatu tietoja salista jota hyödynnetään tässä suunnitelmassa 
- väestönsuojatila toimii välinevarastona liikuntasalin yhteydessä 
- tietohallinto tulee ottaa aikaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun, että verk-

koratkaisut onnistuvat hyvin 
- ladattavia laitteita paljon, sähkösuunnittelussa huomioitava 
- keskustelua märkätilojen ja sisäänkulkujen määrästä; tarkasteltava vielä lisää 

käyttäjien kanssa  
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Merkittiin tiedoksi 
  

4 Henkilöstön palautteiden, kommenttien ja kehittämisehdotusten kerääminen 
suunnitelmiin pienryhmätyöskentelyn avulla 
- Riku Saksholm koordinoi kokoon kutsuttavia pienryhmiä, jotka käyvät keskus-

telua toiminnallisista ratkaisuista. Arkkitehti käytettävissä suunnitteluun 
- 24.10 mennessä ratkaisut saatava valmiiksi 
- palloiluhalliin kannattaisi tutustua miten varastointi järjestetty ja paljonko tilaa 

vaatii 
 

5 Muut asiat 
- huhtikuussa 2017 sali ja kirjasto poistuu käytöstä,  
- koulunjohtajat tutustumiskäynnit sovittava yhteisesti ja päätettävä mitkä koh-

teet ja keitä lähtee  
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
___________________                                    _____________________ 
Jukka Puoskari, pj.                                           Anne Mäki-Leppilampi, siht. 

  
 


