Koulurakennushankkeen työryhmän tutustumiskäynnit
Mukana vaihteleva joukkio työryhmän jäseniä
16.5.2017 Sysmän yhtenäiskoulu, Sysmä
0-9 lk ja lukio, n. 300 oppilasta, 4700 m2, 15,6 m2/opp.
Uusi koulu, käyttöön 2016
Paljon luokkatiloja, myös erityisluokat
Parmacon elementtikoulu
Leasing –vuokraus, vuokra-aika 7 vuotta, vuokra-ajan hinta 8 milj.€
Elementit tehty valmiiksi teollisuustiloissa. Runko ja julkisivu ovat puusta.
PUUKOULU

8.6.2017 Tuupalan koulu, Kuhmo
7-10 lk, noin 250 oppilasta, tilat 450 oppilaalle, 5500 m², 12,2 m²/opp.
Koulu tehdään CLT –elementeistä, jotka valmistetaan Kuhmossa. CLT= ristiinliimattu massiivi
puulevy. Rakennuksen pinta-alasta osan vie liikunta- ja juhlasali, jossa järjestetään jatkossa myös
Kuhmon kamarimusiikki konsertteja.
rakenteilla, valmistuu 2017
kustannusarvio 11,6 milj. €, ei sis. irtokalusteita eikä AV-laitteita.
PUUKOULU
24.5.2017 Lapunmäen yhtenäiskoulu, Konnevesi
1-9 lk ja lukio, 250 oppilasta, 3062 m2 (sis liikuntasali 600 m2), ilman salia 2462m2: 9,8 m2/opp.
Osittainen saneeraus ja uudisrakennus, otettu käyttöön vähitellen, kaikki uudet/uudistetut tilat
käytössä syksyllä 2017
Luokkatilat kotiluokka -periaatteella, uusi liikuntasali
AV-välineistöön panostettu
Kustannukset 13,1 milj €
KIVIKOULU

17.8.2017 Jynkän koulu, Kuopio
1-6 lk+ erityisluokat, 370 oppilasta, tilat 540 oppilaalle, 5166 m2, 9,6 m²/opp.
Uusi koulu, käyttöön elokuussa 2017
Opetussolut 1-2, 3-4 ja 5-6 lk, yhtenäistä tilaa, erilaisia työskentelypisteitä kalusteilla
Aineluokkia käsityö, kuvataide, musiikki
Ruokasali myös iltakäytössä, kirjasto samassa rakennuksessa
Elinkaarikoulu
Kustannukset 13,6 milj. €
KIVIKOULU
17.8.2017 Pohjantie koulu, Kuopio
1-6 lk +erityisluokat
Saneerattu koulurakennus
Luokat ja käytävät, matala huonekorkeus
Elinkaarikoulu
KIVIKOULU

7.9. 2017 Juteinin koulu, Hattula
0-6 lk, 258 oppilasta + eskarit 28
Uusi koulu, käyttöön syksyllä 2015
Opetussolut 1-2, 3-4 ja 5-6 lk, yhtenäistä tilaa, erilaisia työskentelypisteitä kalusteilla
Kustannukset 12,5 milj. €
KIVIKOULU
7.9.2017 Lyseon lukio, Jyväskylä, lukio
Saneerattu koulu, käyttöön 2017
Avara opetustori sisäänkäynnin yhteydessä
Erikokoisia luokkatiloja
KIVIKOULU
16.11.2017Tupalan koulu, Kyyjärvi
0-9 lk +päiväkoti, 1670 m2, josta päiväkodin osuus 250 m2 = koululla 1420 m2, 145 oppilasta (1-9
lk): 9,7 m2/oppilas, päiväkodissa 6,9 m2/lapsi
Rakenteilla, käyttöönotto syksyllä 2018
Opetussolut 1-3, 4-6 ja 7-9 lk, aineluokkia solujen välissä, luonnontieteet, käsityö/kuvataide,
kotitalous
Lisäksi esiopetus ja päiväkoti
Pieni ruokasali
Teknisen työn luokka jää entiseen rakennukseen
Kustannusarvio 3,5 milj € (rakentaminen noin 3 milj. €) +200 000 € kalustus ja av –laitteet
Toteutettu tarjousmenetelmällä, asetettu max.hinta 3,5 milj. €, saatu 6 tarjousta, jotka pisteytetty
raadeissa
PUUKOULU

