
Päiväkoti- ja kouluverkon tarkasteluryhmän kokous          MUISTIO  21.3.2011 
 
Aika: ma 21.3.2011 klo 14 – 15.30 
 
Paikka: Kaupungintalo, KH:n kabinetti 
 
Läsnä: Matti-Pekka Parkkinen, pj 
            Anne Otranen – Silvennoinen 
            Markku Kankkunen 
            Janne Laine 
            Jarmo Linnamurto 
            Heikki Härkönen 
            Tuija Kauppinen 
            Paula Kokkonen 
            Risto Aalto 
            Aila Makkonen 
            Kari Tikkanen 
            Harri Luukkanen 
            Markku Pöllänen 
            Matti Valkonen 
            Päivi Hollström 
            Anna-Liisa Sairanen, sihteeri 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14. Sihteeri merkitsi läsnäolijat. 

 
 

2. Asematien hanke 

 kaavamuutoksen liittyen Asematien katkaisemiseen nähtävillä oloaika 
päättyy 8.4.11, jonka jälkeen tiedetään mitä ajatuksia kaavamuutos on 
herättänyt asianosaisissa. 

 lähtökohta Asematien suunnittelulle on se, että sinne siirtyy Hernemäen 
vuorohoitopäiväkoti, Pohjanlintu, Keskikaupungin päiväkoti + 
perhepäivähoitokoti Nallukat ja uutena toimintana Avoin päiväkoti 
kerhotoimintoineen. Jo suunnittelun alkuvaiheessa esitettiin, että Pohjanlintu 
sekä Avoin päiväkoti tulevat Hernemäen vuorohoitopäiväkodin yhteyteen ja 
Keskikaupunki otettiin myöhemmin suunnitelmaan mukaan kiinteistössä 
ilmenneen korjaustarpeen vuoksi. 

 olennainen kysymys on nyt se, että mahtuvatko molemmat päiväkodit 
ko.tontille. Tätä selvittämistä jatketaan ke 23.3.11, jolloin kuullaan arkkitehdin 
ja käyttäjien näkemyksiä.  

 palaverissa 23.3.11 todettiin, että tontti lisättynä Asematien osuudella on 
riittävän kokoinen edellyttäen, että piha-alue ei yhtään pienene, parkkialueet 
ovat riittävät ja mahdolliseen puistoalueeseen tulee aitaus ja kulku sinne on 
turvallinen. 

 suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä myös ruokahuolto- ja 
siivouspalveluiden kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi.( palaveri sovittu 
13.4.11) 



 huomioitava myös teknisen lautakunnan päätös 1.2.11 päiväkodin 
toteuttamisvaihtoehdoista. 
 

3. Kellarpellon hanke 

 tällä hetkellä uudisrakentaminen on ensisijainen vaihtoehto, Paula Kokkonen 
esitteli yhden vaihtoehdon massoittamisesta 

 selvitettävä naapuritontin mahdollinen käyttö 

 suunnittelussa tehtävä yhteistyötä myös ruokahuolto- ja siivouspalveluiden 
kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi. (palaveri sovittu 14.4.2011) 

 huomioitava myös teknisen lautakunnan päätös 1.2.11 päiväkodin 
toteuttamisvaihtoehdoista. 
 

4. Päiväkoti – kouluverkko vuosina 2010 – 2015 

 Tuija Kauppinen esitteli yhteistyössä Paula Kokkosen ja Anna-Liisa Sairasen 
kanssa tekemänsä kokonaisuuden, josta ilmenee koulujen ja päiväkotien 
kunto sekä remonttitarpeet ja tulevaisuuden visio. 

 tämän kokonaisuuden esiin tuomista pidettiin hyvänä ja tarpeellisena; kj.n 
pyynnöstä siihen liitetään investointilaskelma vuoteen 2020 saakka, 
käyttötalousvaikutukset ja neliömäärä/lapsi/oppilas. 

 liitteenä 
 

5. Seuraava kokous 

 26.4.11 klo 15 KH:n kabinetissa 
 

6. Kokouksen päätös 

 puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen            Sihteeri Anna-Liisa Sairanen 

 
  


