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Jukka Ojala kertoi tilaisuuden aluksi uuden koulun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvästä
tilanteesta. Vanhempien kanssa yhdessä mietittyjä asioita uuden koulun osalta käytiin läpi.
Keskustelua herätti seuraavat aiheet:
o Uuden koulun ruokalan koko ja oppilaiden viihtyisyys. Keskusteltiin ruokarauhan
merkityksestä, ruokalan viihtyvyydestä ja melutasoista sekä pohdittiin ruokalan
yhteiskäyttöä päiväkodin, koulun ja lukion osalta.
o Eri tilojen värimaailmoista. Keskusteltiin värien merkityksestä erilaisten tilojen toimivuuden
ja tunnetilojen luomisen osalta. Osallistujat kokivat tärkeänä, että asiaan kiinnitetään
huomiota.
o Lähiliikuntapaikkojen merkitystä kuntalaisille pidettiin arvokkaana. Erityisesti Kirkonkylän
alueella lähiliikuntapaikat miellettiin tärkeäksi lasten ja nuorten kannalta. Uuden koulun
suunnittelun yhteydessä tulisi vanhempien mielestä kiinnittää huomiota
lähiliikuntapaikkojen rakentumiseen.
Jukka Ojala jatkoi uuden koulun suunnitteluun liittyvien asioiden kertomista koulukeskuksen
alueella sijaitsevien B- ja D-talon osalta.
o B-talo tulee jäämään olemassa olevalle paikalleen ja se kytketään uuteen rakennukseen.
Keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista kytkeä B-talo osaksi toimivaa kokonaisuutta.
o Pohdittiin mitä mahdollisia riskejä B-talon kytkeminen uuteen rakennukseen aiheuttaa
esim. ilmastoinnin osalta.
o D-talo aiotaan tämän hetken suunnitelmien mukaan purkaa uuden koulun valmistuttua.
o D-talon liikuntasalin kohtalosta ja kunnosta keskusteltiin. Liikuntasali aiotaan säästää ja sitä
tullaan hyödyntämään uuden koulukeskuksen toiminnassa olennaisesti.
Seuraavaksi keskustelimme uuden koulun rakennusaikataulun vaiheistamisesta ja siihen liittyvistä
asioista.
o Pohdimme, miten turvataan tontille ja kouluun turvallinen kulku/pääsy.
o Pirilän puolelta tapahtuvan liikennöinnin järjestäminen ja sen toteuttamisesta.
o Pohdimme erilaisia mahdollisuuksia;
▪ Energiatehokkuuden hyödyntäminen.
▪ Lattialämmitys.
▪ Koulun piha-alueiden merkitys → moduuleille (esim. 3-4lk. oma piha)
▪ Parkkipaikkojen riittävyys.
▪ Tilojen hyödyntäminen 24/7.
▪ Koulu tehdään ajanmukaisiin käyttötarpeisiin ja vaatimuksiin.
▪ Sisäilmaan liittyvien asioiden huomioiminen suunnittelussa.
o Pohdimme erilaisia uhkakuvia;
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▪
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Rakentamisen vaiheistaminen → usean vuoden odotus aiheuttaa mahdollisesti
lisäoireiluja oppilaissa ja henkilökunnassa, vaikeuttaa koulun toiminnan
järjestämistä.
Kunnan päättäjien tahtotila asian osalta.
Kunnan talous.

