
Päivähoito- ja kouluverkon tarkasteluryhmän  kokous  
 
Aika maanantai 22.11.2010 klo 13.00 – 14.35 
 
Paikka Kaupungintalo,  kh:n kabinetti 
 
Läsnä         kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen, PJ 

  kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Harri Halko 
                       kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Virve Pasanen-Harju 

koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen 
sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen  
talousjohtaja Irmeli Haverinen;  sijaisena Aija Rautsiala 
kaupunginjohtaja Janne Laine 
kaupunginhallituksen edustaja koulutuslautakunnassa Jarmo Linnamurto 
pienryhmien edustaja Heikki Härkönen 
opetuspäällikkö Tuija Kauppinen 
varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen 
toimitilapäällikkö Paula Kokkonen 
kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Risto Aalto  
YT-toimikunnan nimeämä henkilöstön edustaja Aila Makkonen 
teknisen toimialan johtaja Kari Tikkanen 
koulutuslautakunnan edustaja Harri Luukkanen 

                       rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen 
                       rakennuttaja arkkitehti Matti Valkonen  

 

Pöytäkirja: 
 
1.  Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin kokouksen läsnäolijat. 
 
 
2. Kellarpellon päiväkodin muutostyöt – uudisrakennus ? 
 

Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen kertoi päiväkodin muutostyön 
kustannuksista seuraavaa: 

 arvioidut kustannukset 1 370 000 € 

 lopulliset kustannukset 2 730 000 €. Syynä kustannusten nousuun ovat 
tiloissa olevat asbestit sekä monenlaiset suunnitteluvaiheessa 
ilmenneet muutostyötarpeet (esim. keittiön sijainti, pihan turvallisuus, 
työturvallisuusmääräykset jne.). 

                    Arvioidut uudisrakennuksen kustannukset ovat noin 2 376 000 €. 
 

Keskusteltiin vilkkaasti toiminnallisista ja taloudellisista näkökulmista. Pohdittiin 
eri vaihtoehtoja: remontin tekemistä suunnitellussa laajuudessa ja karsittuna 
versiona tai uudisrakentamista nykyiselle tontille tai koulun yhteyteen.  
Tärkeää on, että valmistelu ja eri vaihtoehtojen tutkiminen tehdään nyt 
huolellisesti ja sen jälkeen päätökset.    
 
Päätettiin, että tehdään toiminnallistaloudellinen analyysi, jossa tarkastellaan 
vaihtoehtoina 1) peruskorjauksen tekeminen nykyisiin toimitiloihin ja 2) 
uudisrakentaminen koulun yhteyteen. Asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa tammikuussa 2011.  

 
  
 



 

3. Hernemäen päiväkodin sijoittuminen 
 (Avoin päiväkoti, Pohjanlintu, Keskikaupungin päiväkoti) 
 
 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen kertoi terveiset yhteisistä  

neuvotteluista Itä-Suomen yliopiston kanssa. Valtionosuutta ei ole saatavissa, 
mikäli päiväkoti sijoitettaisiin OKL:n mäelle. Ratkaisut yliopiston suhteen 
näyttävät viivästyvän pitkälle ensi vuoden puolelle. Näin ollen kaupungin ei ole 
järkevää jäädä odottamaan ko. ratkaisuja vaan Asematie on paras vaihtoehto 
Hernemäen päiväkodin sijoittumiselle. Samaan yhteyteen on myös hyvä 
keskittää koko alueen päivähoitopalvelut eli myös Keskikaupungin päiväkoti.  
 
Paula Kokkonen esitteli alustavia laskelmia eri vaihtoehtojen pohjalta 
(nykytilanne – päiväkotikeskittymä Asematielle – Keskikaupungin päiväkoti 
nykyisissä tiloissa).  

 
Päätettiin, että jatketaan työskentelyä niin, että Asematielle tulee 
keskikaupungin alueen päiväkotiryhmittymä: Hernemäki – Nallukat 
ryhmäperhepäiväkoti – Avoin päiväkoti – Pohjanlintu  - Keskikaupungin 
päiväkoti. 
 
Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että kaavamuutos Asematien 
tontin osalta käynnistetään välittömästi.  Samassa yhteydessä voidaan aloittaa 
myös Keskikaupungin ja Hernemäen päiväkodin nykyisten tonttien 
kaavasuunnittelut.  
 

 
4. Kuutosluokkalaisten sijoittuminen läntisellä alueella Talvisalon kouluun  

 
Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen kertoi asiasta. Hänen esityksensä on 
muistion liitteenä. Valmistelua jatketaan ja asia tulee koulutuslautakunnan 
päätettäväksi tammikuussa 2011. 

 
5. Itäisen kaupunginosan päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelu 

 
Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 

 
 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen. 
 

Sovittiin, että seuraava työryhmän kokous pidetään perjantaina 14.1.2011 klo 
13.00 kh:n kabinetissa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35. 

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Matti- Pekka Parkkinen Sihteeri Seija Pesonen 
 
 


