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1. JOHDANTO
Kaupunginvaltuusto päätti Enon uuden koulun hankesuunnittelusta 25.11.2019 §146 ja sen
mitoituksesta 22.2.2021 §14. Päätöksen mukaisesti Enoon rakennetaan yksisarjainen alakoulu,
jossa

huomioidaan

Louhiojan

koulun

oppilaiden

siirtyminen

Enon

kouluun

tulevaisuudessa. Omistajanohjausjaosto linjasi 15.4.2019 §55, että Enon koulu toteutetaan
moduulirakenteisena vuokratilana.

Hankesuunnitelman pohjana ovat Enon koululaisten sekä koulun henkilökunnan tarpeet sekä
laajemmin Enon kyläläisten ajatukset. Enon uuden koulun valmistuminen ajoittuu kesään 2024 ja
oppilaat pääsevät kouluun syyslukukaudesta 2024 alkaen.

Uuden koulun hankesuunnittelun keskiössä ovat olleet Enon koulun oppilaat ja opetushenkilöstö.
Oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa on laadittu pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan
toimintaa ohjaavat linjaukset, keskeiset työtavat ja toimintakulttuuri. Suunnitelmassa kerrotaan
tiiviisti, miten koulussa yhdessä toimitaan ja työskennellään. Myös alueen nuoret on otettu
mukaan hankesuunnitteluun.

Lasten vanhempien ja alueen järjestöjen ajatuksia uudesta koulurakennuksesta ja sen pihasta
kartoitettiin työpajassa 25.8.2021. Uudesta koulusta toivotaan ennen kaikkea enolaisten yhteistä
olohuonetta, jonne on helppo tulla. Tiloista toivotaan helposti muunneltavia, jolloin ne palvelevat
mahdollisimman montaa toimijaa niin päiväaikaan kuin iltaisinkin.

2. TOIMINNAN NYKYTILA JA TULEVA KEHITYS
2.1. Toiminta nykyisin
Enon alakoulu sijaitsee Enon Pappilanrinteellä, jossa aikaisemmin toimi alakoulun lisäksi yläkoulu
ja lukio. Koulukeskuksen pysyvien rakennusten käyttöiän päätyttyä alakoulun toiminta siirtyi
pääosin siirtotiloihin.

Lukio lakkautettiin ja yläkoulun oppilaat siirtyivät Uimaharjun kouluun.

Siirtotilojen lisäksi koululla on käytössään 2007 valmistunut neljä luokkaopetustilaa käsittävä
lukiorakennus ja vanhan puukoulun musiikkiluokka. Koulu hyödyntää opetuksessaan myös
alueella sijaitsevia urheiluhallia ja jäähallia sekä kirjastoa. Käytöstä poistetut alakoulu- ja
yläkoulurakennukset purettiin vuosina 2017 ja 2021.
Enon koulu toimii yksisarjaisena peruskouluna, johon kuuluu lisäksi Enon ja Louhiojan koulujen
oppilaaksiottoalueiden esiopetus. Esioppilaiden on mahdollista osallistua ohjattuun aamu- ja
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iltapäivätoimintaan sekä eskarikerhoon, jota järjestetään täydentävänä varhaiskasvatuksena.
Iltapäivätoimintaan osallistuu oppilaita myös Louhiojan koululta. Koululla on toimintaa
koulupäivinä klo 06:45 – 17:00.

Koulun henkilömäärät toiminnan mukaan lukuvuonna 2021-2022 (12.10.2021):
Oppilaat

115 oppilasta

Opetus

7 luokanopettajaa
1 erityisopettaja
1 kiertävä tuntiopettaja

Avustava henkilökunta

4 koulunkäynninohjaajaa

Keittiöhenkilökunta

1 ruokapalveluvastaava

Siivoushenkilökunta

2 laitoshuoltajaa (myös muita yksiköitä)

Kiinteistönhoito

2 kiinteistönhoitajaa (myös muita yksiköitä)

Eskarikerho

15 esioppilasta

Iltapäiväkerho

18 oppilasta

2.2. Toiminnan tuleva kehitys
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hankesuunnitelmassa tulee huomioida Louhiojan
koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun tulevaisuudessa. Uuden koulun suunnittelun
perustana on molempien koulujen oppilaskehitys.
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Enon koulun oppilastilasto 14.10.2021
Esiopetuksessa Enon ja Louhiojan oppilaat
Suluissa Enon ja Louhiojan oppilaat yhteensä
luokka

Syksy
2020

Syksy
2021

Syksy
2022

Syksy
2023

Syksy
2024

Syksy
2025

Syksy
2026

Syksy
2027

esi

23

24

23

16

27

12

21

15

1.lk

16

12

18

2.lk

17

19

12

3.lk

13

16

19

4.lk

18

11

16

5.lk

18

16

11

6.lk

9

17

16

13
(23)
18
(24)
12
(23)
19
(30)
16
(23)
11
(30)

13
(16)
13
(23)
18
(24)
12
(23)
19
(30)
16
(23)

16
(27)
13
(16)
13
(23)
18
(24)
12
(23)
19
(30)

11
(12)
16
(27)
13
(16)
13
(23)
18
(24)
12
(23)

15
(21)
11
(12)
16
(27)
13
(16)
13
(23)
18
(24)

YHT:

114

115

115

105
(169)

118
(166)

103
(155)

104
(146)

101
(138)

Koulun koko
Kun Enon uusi koulurakennus otetaan käyttöön syksyllä 2024, koulussa on tuolloin arvion
mukaan 166 oppilasta oppilasmäärän vaihdellessa eri vuosiluokilla 16 – 30 oppilaan välillä.
Oppilasmäärä alenee kolmessa vuodessa noin 30 oppilaalla, mikä ei vaikuta opetusryhmien
lukumäärään. Kaavoituksen 28.3.2019 arvioiden mukaan kouluun tulevien oppilaiden määrä
vakiintuu

reiluun

kahteenkymmeneen

oppilaaseen.

Koulu

toimii

tulevaisuudessakin

yksisarjaisena alakouluna.
Koulun henkilömäärät toiminnan mukaan lukuvuonna 2024-2025 (12.10.2021):
Oppilaat

166 oppilasta

Opetus

8 luokanopettajaa
3 erityisopettajaa
1 tuntiopettaja
1 kiertävä tuntiopettaja

Avustava henkilökunta

6 koulunkäynninohjaajaa

Keittiöhenkilökunta

1 ruokapalveluvastaava
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Siivoushenkilökunta

3 laitoshuoltajaa (myös muita yksiköitä)

Kiinteistönhoito

2 kiinteistönhoitajaa (myös muita yksiköitä)

Eskarikerho

27 esioppilasta (2021-2022 tilanteen mukaan)

Iltapäiväkerho

18 oppilasta (2021-2022 tilanteen mukaan)
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Lähikouluperiaate
Enon ja Louhiojan koulujen oppilaaksiottoalueiden oppilaat sijoittuvat Enon kouluun riippumatta
oppilaan tarvitsemasta tuesta. Kouluun muodostuu kaksi pienryhmää, joista toinen toimii
tupamallisena pienryhmänä ja toinen kehitysvammaisten ns. Kelporyhmänä. Luokkamuotoisen
erityisopetuksen lisäksi koulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja. Luokkamuotoisen toiminnan
rinnalla on pyrkimys inkluusioon. Koulurakennuksen tulee mahdollistaa kaikille oppilaille esteetön
liikkuminen ja toiminta myös erilaisissa opetustilanteissa ja oppimisympäristöissä.
Liikunnan opetus
Koululle ei rakenneta sisäliikuntatiloja. Liikunnan opetuksessa hyödynnetään koulun vieressä
sijaitsevaa liikuntahallia ja jäähallia sekä koulun piha-aluetta ja sinne perustettavia
liikuntapaikkoja. Koulu on vahvasti mukana valtakunnallisessa Liikkuva Koulu -hankkeessa.
Liikunnalla ja toiminnallisuudessa on suuri merkitys opetuksessa ja oppilaiden hyvinvoinnissa.
Koulun tulee mahdollistaa oppilaiden liikunta ja toiminnallisuus myös uuden koulurakennuksen
sisällä.
Toiminta-ajatus
Koulurakennus mahdollistaa myös muutakin kuin perusopetuksen toimintaa. Koulu on ”koulu
keskellä kylää”, jossa on toimintaa aamusta iltaan koulupäivän aikana sekä ilta- ja
viikonloppuaikoina. Uuden koulunrakennuksen tilatarpeissa on huomioitu nuorisotoiminta,
kansalaisopiston toiminta sekä alueen yhdistystoiminta.
Suunnittelua ohjaavia periaatteita ovat osallisuus, avoimuus, näkyvyys, joustavuus ja
muunneltavuus. Näin huomioidaan perusopetuksen lisäksi muidenkin käyttäjien tarpeita.
Opetuksessa ja tiloissa huomioidaan yhteis- ja tiimiopettajuuden mahdollisuudet. Opiskelussa
tärkeää on yhdessä opiskelun lisäksi mahdollisuus vetäytyä yksin tai ryhmässä työskentelyyn.

2.3. Pedagogiikka
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Koulurakennuksen suunnittelun lähtökohtana tulee olla ymmärrys siitä, että koko maailma on
oppilaan oppimisympäristö. Merkityksellinen osa oppilaan oppimista tapahtuu muualla kuin
koulussa. Koulun tulee pystyä valmentamaan oppilaitaan toimimaan maailmassa. Koulun tulee
olla yhtä kiehtova ja kiinnostava paikka kuin maailma koulun ulkopuolella – jopa kiehtovampi ja
innostavampi.
Enon koulun pedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja uuden koulun rakentamista ohjaavat seuraavat
linjaukset:
1) koulun visio (päämäärä)
2) koulun missio (toimintatapa)
3) koulun arvot (tärkeät asiat)
4) Joensuun kaupungin koulutuspalveluiden määrittelemät, kaupungin strategiaan
perustuvat kehittämisen painopisteet
5) valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja seudullinen
opetussuunnitelma sekä koulun opetussuunnitelman painotukset
6) koulun toimintaympäristön ominaispiirteet ja kulttuuri
Nämä linjaukset ja niiden huomioiminen uuden koulun suunnittelussa on määritelty Enon koulun
pedagogisessa suunnitelmassa, joka on tämän asiakirjan liitteenä.
2.4. Esiopetus sekä aamu- ja iltapäiväkerho
Enon ja Louhiojan koulujen oppilaaksiottoalueiden esiopetus toteutetaan Enon koulussa.
Esiopetuksen oppilaille järjestetään myös täydennettyä varhaiskasvatusta. Lisäksi koulun tiloissa
toteutetaan aamu- ja iltapäivätoimintaa. Nämä toiminnot toteutetaan perusopetuksen rinnalla
koulupäivinä aikavälillä 06:45-17:00.
2.5. Nuorisotoimi
Enon entisestä nuorisotalosta on luovuttu sisäilmaongelmien takia. Entinen tila piti sisällään
pelisalin ja keittiö/kahvilan sekä toimiston. Erillinen bänditila oli viereisessä Lutikkalinnan
rakennuksessa. Alueelta on etsitty vaihtoehtoisia tiloja, mutta ainoana vaihtoehtona oli muuttaa
kirjaston lukusalia kokoontumispaikaksi nuorille iltaisin. Nykyinen kirjaston väistötila ei mahdollista
kovin monipuolista toimintaa, mutta toimii lapsille ja nuorille kohtaamispaikkana. Nuorisotoimen
tila on avoinna neljänä iltana viikossa, joista yksi ilta on suunnattu alakoululaisille. Avoimessa
toiminnassa käy iltaa kohti 20 – 35 nuorta. Suurin ikäluokka on 13-17- vuotiaat ja toiseksi suurin
ryhmä 9-12-vuotiaat.
Tilalla työskentelee yksi vakinainen yhteisöohjaa.
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Tulevaisuuden näkökulmasta alueella tarvitaan monipuolisempaa toimitilaa, jossa lapsilla ja
nuorilla on mahdollista harrastaa niin kädentaitoja kuin mediasisältöjen tuottamistakin. Nuorten
tarve niin yhteiselle tekemiselle ja tapaamisillekin on vain vahvistunut pandemiarajoitusten myötä.
Verkossa tapahtuva toiminta ei voi koskaan korvata normaalia sosiaalista kanssakäymistä.
Mielekkään tekemisen ja harrastamisen tarve liitettynä jo koulupäivien jatkoksi turvaa monia
kasvua tukevia tekijöitä.
2.6. Kansalaisopisto
Koulun opetustiloissa kokoontuu ilta-aikaan kansalaisopiston ryhmiä. Perusopetustiloissa
voidaan järjestää esim. kielten- ja musiikinopetusta ja entiseen lukiorakennukseen sijoittuvassa
taitolassa

on

mahdollista

Kansalaisopistolle

järjestää

järjestetään

omaa

mm.

puutyö-,

varastotilaa

metallityö-

sekä

ja

lukittavia

keramiikkakursseja.
kaappeja

toiminnan

mahdollistamiseksi.
2.7. Kirjastotoimi
Enon kirjasto sijaitsee erillisessä rakennuksessa koulun tontilla. Kirjasto on koululle tärkeä. Koulu
hyödyntää kirjastoa opetuksessaan jokaisella luokalla säännöllisesti viikoittain.

3. HANKKEEN TARPEELLISUUS
3.1. Toiminnalliset perustelut
Enon koulukeskuksen alakoulu ja yläkoulu purettiin 2017-2021. Alueella säilytettiin 4 luokkatilaa
käsittävä rakennus, joka rakennettiin silloisen Enon lukion käyttöön 2006. Enon alueen
yläkouluopetus keskitettiin Enosta Uimaharjuun syksyllä 2018. Enon koulu on toiminut siirtotiloissa
vuodesta 2017 alkaen ja niiden määrä lisättiin yläkoulurakennuksesta luopumisen jälkeen.
Siirtotilojen Luokkatilat ovat osittain vesipisteettömiä. Myös pihalle toimitetut WC-tilat ovat
tilapäisiä. Siirtotilat ovat osittain vanhoja ja luokkamoduuleja on jouduttu vaihtamaan kattovuotojen
vuoksi.
Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestäminen on ollut hankalaa kovien materiaalien
käsityöluokassa. Tila on perustettu siirtotilaan, joka rajaa opetusryhmän koon 12 oppilaaseen.
Käsien pesumahdollisuuksien puuttuminen on tehnyt käsihygienian ylläpitämisen haasteelliseksi
erityisesti korona-aikana. Ruokala- ja oppilashuoltotilat sijaitsevat erillään muista koulun tiloista,
mikä aiheuttaa hankaluuksia oppilaiden päivittäisiin siirtymisiin ruokailuun, erityisopetukseen tai
oppilashuollon palveluihin. Koulun opetustilaratkaisut ovat tilapäisiä eivätkä ne ole asianmukaisia
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pysyvään koulukäyttöön. Nykyiset tilat eivät tue koulun pedagogiikkaa ja ajanmukaisen
opetussuunnitelman toteutumista.
Asianmukaisten tilojen puuttumisen vuoksi uuden koulun rakentaminen on välttämätöntä. Lastenja nuorten mielekkään tekemisen ja harrastamisen näkökulmasta alueella on tärkeää olla myös
iltakäyttöön soveltuvia tiloja. Toimintaa järjestetään niin Suomen harrastamisen mallin,
nuorisopalveluiden ja seutuopiston, kuin monien järjestöjen ja yhdistystenkin kautta.
3.2. Muut mahdolliset tilanhankintaratkaisut
Jo purettujen koulurakennusten käytön päätyttyä vaihtoehtoiset tilaratkaisut kartoitettiin.
Tilapäisiin siirtotiloihin siirtyminen oli ainoa ratkaisu opetuksen tilajärjestelyiksi. Koululla ei ole
näköpiirissä muita vaihtoehtoisia toteuttamiskelpoisia tilaratkaisuja.
3.3. Jos hanke ei toteudu
Hankkeen toteutuminen on välttämätön. Koululle ei voida järjestää muita vaihtoehtoisia
asianmukaisia opetustiloja. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan hankkeessa huomioidaan
Louhiojan koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun tulevaisuudessa. Louhiojan koulurakennus
on suurelta osaltaan teknisesti käyttöikänsä päässä

4. KÄYTTÖTALOUS
4.1. Vaikutukset koulutuspalveluiden käyttötalouteen
Enon koulun rakentaminen lisää uuden rakennuksen ja entisen lukiorakennuksen remontoimisen
myötä vuokrakuluja. Uuden koulun oppilasmäärä on nykyistä suurempi, mutta koulu säilyy
yksisarjaisena. Henkilöstökulut eivät muutu.
4.2. Toimitilakustannukset
Vuokralaskelmat on tehty hyväksyttyjen sisäisten vuokrien periaatteiden mukaisesti. Kohteen
lopullinen vuokra määräytyy investointiin käytetyn rahamäärän mukaan.
Uuden koulurakennuksen ja pihan kustannusarvio on 6.150.000 €, ja kokonaisvuokra on 442.445
€/ vuodessa. Koulun C-osan muutostöiden kustannusarvio on 700.000 €, ja kokonaisvuokra on
69.804 €/ vuodessa. Enon koulun investoinnit ovat siten yhteensä 6.850.000 €, ja vuokrat
yhteensä 512.249 €/ vuodessa.

Kokonaisvuokra jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti:

Joensuun kaupunki | Tilakeskus
Muuntamontie 6, 80110 Joensuu | Y-tunnus 0242746-2

joensuu.fi

Enon koulu | Alapappilantie 6e | Hankesuunnitelma

11

Pääomavuokra

Ylläpitovuokra

€/ vuosi

€/vuosi

Uusi koulurakennus ja piha

369.267 €

73.178 €

C-osan peruskorjaus ja muutos

59.363 €

10.441 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------428.630€

Yhteensä

156.797€

Uuden koulurakennuksen ylläpitovuokra pitää sisällään normaalien ylläpitokulujen lisäksi sähkön
ja veden. Pääomavuokralaskelma koostuu 6 %:n tuotosta rakennusinvestoinnille sekä maaalueen vuokrasta. Ylläpitovuokran perusteena on vastaavien rakennusten keskiarvo vuoden 2020
koulutilojen ylläpitovuokrasta.

5. TILAT JA RAKENNUSPAIKKA
5.1. Tilasuunnittelun tavoitteet ja periaatteet
Koulussa toimivat erilaiset opettaja- ja asiantuntijatiimit, jotka yhdessä suunnittelevat opetusta
kulloisenkin opetettavan asian ja opetusryhmän koostumuksen mukaan. Oppijoiden yksilölliset
tarpeet otetaan huomioon opetustilanteissa niin hyvin kuin mahdollista. Se edellyttää, että
opetusryhmät ja niiden käyttämät tilat pitää voida jakaa joustavasti niin, että opiskelu sekä
pienissä että suurissa ryhmissä samanaikaisesti on mahdollista.

Perinteinen opettajajohtoinen oppiminen ei enää ole keskiössä, vaan opettajan rooli nähdään
ohjaavana ja monipuolista toiminnallisuutta tukevana. Tieto- ja viestintätekniikka on vahvasti
opiskelussa mukana niin opettajien opetustuokioissa kuin oppilaiden omassa toiminnassa.

Tilaratkaisuissa

tähdätään

tilojen

joustavaan

muunneltavuuteen

ja

monikäyttöisyyteen

huomioiden myös ulkopuolisten toimijoiden ilta- ja viikonloppukäyttö. Tilasuunnittelussa on pyritty
myös tilojen käytön taloudelliseen tehokkuuteen esimerkiksi niin, että useita erillisiä tilatoiveita on
yhdistetty nyt suunnitelmassa mukana oleviin tiloihin sekä nykyisten tilojen maksimaalinen
hyödyntäminen sellaisenaan.

Tilojen suunnittelu toteutetaan seuraavasti:
▪

6 yleisopetustilaa (5x60 m2 ja 1x70 m2)
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▪

1 laaja-alaisen erityisopetuksen tila 20 m2

▪

2 erityisentuen luokkaa (25 m2 ja 35 m2)

▪

2 esiopetustilaa (40 m2)

▪

1 esiopetuksen lepo-/ryhmätila (35 m2)

▪

3 jakotilaa (25 m2)

▪

1 nuorisotila / välituntitila (35 m2)

▪

2 ryhmätyöaulaa (35 m2)

▪

kädentaidon tilat sijoitetaan entiseen lukiorakennukseen; kuvaamataito, tekstiilityö, puuja metallityö sekä keramiikka/taideaine

▪

isoimpaan yleisopetuksen tilaan sijoitetaan musiikin opetus ja sen välittömään yhteyteen
musiikin soitintila sekä musiikin varasto

▪

oppilashuollolle varataan kaksi tilaa; kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri toimivat
toisessa ja kuraattori ja koulupsykologi toisessa tilassa

▪

oppilaiden kenkien - ja vaatteiden säilytys järjestetään sisäänkäyntien yhteyteen, jossa
jokaiselle oppilaalle varataan oma säilytyslokerikko

▪

yhteiskäyttötila /ruokasali toimii koulun sydämenä

▪

palvelukeittiö aputiloineen huolto huomioiden

▪

henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat

▪

rehtorin huoneessa työskentelee myös koulusihteeri

▪

wc-tilat

oppilaille

ja

henkilökunnalle,

joista

osa

ilta-aikaan

nuorisotoimen

ja

kansalaisopiston käytössä
▪

varastotilat hajautettuna

▪

koulu varustetaan ajanmukaisella viestintätekniikalla (sisäinen TV- järjestelmä ja
kameravalvonta sekä hajautettu atk- järjestelmä)
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5.2. Tilojen toiminnallinen sijainti
Oppilaiden sisäänkäynnit koulurakennukseen sijoittuvat suojaisen välituntipihan puolelle, josta
sisäänkäynti tapahtuu hajautetusti sisäänkäyntikatosten kautta kenkäeteisiin. Esiopetuslasten
sisäänkäynti tapahtuu samoista ovista oppilaiden kanssa. Iltakäytön ja nuorisotalon sisäänkäynti
järjestetään uudisrakennuksen ja entiseen lukiorakennuksen yhdistävään aulaan. Henkilökunnan
sisäänkäynti järjestetään huoltopihan puolelta, jonne myös rakennuksen huoltoliikenne ohjataan.
Koko koulua palveleva ruokasali/ yhteiskäyttötila sijaitsee rakennuksessa keskeisesti ja on siten
kaikkien helposti saavutettavissa. Em. tila toimii koko koulun yhteisten tilaisuuksien
kokoontumispaikkana. Näinpä musiikkiluokkana toimiva opetustila yhdistetään ruokasali /
aulatilaan avattavalla siirtoseinällä.
Uusista tiloista järjestetään sisäinen yhteys entiseen lukiorakennukseen eli tulevaan taitolaan
rakentamalla uudisosan ja vanhan osan välille sisäänkäyntiaula, joka palvelee koulun lisäksi
nuorisotoimea sekä muuta iltakäyttöä.
Turvallisen saattoliikenteen aikaansaamiseksi alueen nykyinen saattoliikenne järjestetään
uudelleen siten, että Uimaharjun yläkoululaisten bussisaatto jää nykyiselle paikalleen
Purokyläntien läheisyyteen ja alakoululaisten bussi-, taksi- ja henkilöautosaattoa varten
rakennetaan uusi saattokaari koulun tontille, nykyisen jalankulkukäytävän kohdalle pelikentän
läheisyyteen.

5.3. Tilatarpeet
Enon uusi koulu mitoitetaan noin 150:lle 0-6 luokan oppilaalle 1-sarjaisena, jossa eri kokoiset
luokka-asteet on huomioitu mitoittamalla opetustiloja erikokoisiksi.
Perusopetustiloja on yhteensä 6 kpl. Näiden yhteydessä on kaksi jakotilaa, yksi laaja-alaisen
erityisopetuksen tila, kaksi erityisentuen opetustilaa sekä kaksi esiopetuksen tilaa, joita palvelee
yksi lepo/ryhmätila.
Nuorisotyön iltatoiminnan tarve on yhteiskäyttötilaa, joka voi olla toiminnallisesti suunniteltua
aulatilaa, johon tulisi sopia biljardipöytä ja mahdollisesti pingis. Verkkopelejä varten tilaa
muutamalle tietokoneelle ja keittiötila nuorten kokkailua varten.
Kohteen huonetilaohjelma on liitteenä. Hankkeen huoneala (ilman aula-, liikenne- ja
tekniikantiloja) on noin n. 1635 m2. Vuokranmaksun perusteena oleva laskennallinen
huoneistoala n. 2100 m2.
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Tilaohjelmaa tullaan tarkastelemaan / tarkentamaan vielä varsinaisen suunnittelun aikana.
5.4. Tilojen yhteiskäyttö
Koulun tilojen suunnittelussa pyritään mahdollisimman monipuoliseen yhteiskäyttöön. Tilojen
monitoimisuus mahdollistaa tilojen yhteiskäytön ja käyttöasteen lisäämisen. Suunnittelussa
vaaditaan pohdintaa eri käyttäjäryhmien liikkumisesta eri vuorokauden aikoina rakennuksessa.
Mahdolliset erilliset sisäänkäynnit ja väliovet tai haitariovet mahdollistavat tilojen osastoinnin eri
toimintakokonaisuuksien aikana ja lisäävät myös rakennuksen turvallisuutta.

Tässä vaiheessa tilaohjelmassa on suunniteltu tilojen yhteiskäyttöä seuraavasti:
▪

Ruokasali toimii isona yhteiskäyttötilana, jonka yhteydessä on oppilaskuntaa ja yhdistyksiä
palveleva keittiönurkkaus. Ruoanjakelutila voidaan erottaa iltakäytön osalta suojaan
laskeutuvan ritiläseinän avulla.

▪

Nuorisotila toimii päivisin koululaisten välituntitilana ja nuorisotilaa ympäröivät tilat ovat
yhteiskäyttöisiä koulun ja nuorisotoimen kesken. Näin saadaan nostettua tilojen
käyttöastetta sekä kasvatettua nuorisotoimea palvelevien tilojen laajuutta.

▪

Erillinen musiikin soitintila palvelee sekä kouluopetusta että nuorisotoimea

▪

C-rakennukseen sijoitettuna taitoaineluokat palvelevat esim. kansalaisopiston iltakäyttöä
kokonaisuutena, ja mahdollisten päiväkäyttökin on helpommin järjestettävissä ulkopuolisille
ryhmille

5.5. Rakennuspaikka
Uudet tilat tullaan rakentamaan entisen lukiorakennuksen välittömään yhteyteen. Välituntipiha
tulee muodostumaan koulurakennuksen ja nykyisen pelikentän väliselle alueelle. Pihan eri
toimintoja rajataan uusin istutuksin, mikä selkeyttää pihan käyttöä ja eri toimintojen hahmottumista
ja lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

6. NYKYISET TILAT JA NIIDEN KUNTO
6.1. Nykyinen rakennus ja sen laajuustiedot
Nykyinen koulu toimii pääasiassa entisessä Enon lukiorakennuksessa sekä kolmessa eri
siirtotilassa. Lukiorakennus on valmistunut vuonna 2007. Rakennusta on laajennettu vuonna
2020, jolloin rakennukseen järjestettiin oma sähköpääkeskus ja lämmönjakohuone, jotka
aikaisemmin olivat sijainneet vanhassa yläkoulurakennuksessa.
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Laajuustietoja:
Lukiorakennus: kerrosala on 372 m2
Vuosina 2017 ja 2018 vuokratut kuivat opetustilat: kerrosala 431 m2
Vuonna 2019 vuokratut siirtotilat: kerrosala 447 m2
Vuonna 2020 vuokrattu wc-moduuli: kerrosala 60 m2

Näiden lisäksi koulu tukeutuu opetuksessaan myös alueella sijaitseviin urheiluhalliin, jäähalliin ja
kirjastoon, sekä musiikinopetuksen osalta Lutikkalinnaan.
6.2. Rakennuksen tilat ja kunto
Entinen lukiorakennus toimii tällä hetkellä perusopetuksen tiloina kahdelle esikouluryhmälle ja
luokka-asteille 1-2. Luokka-asteiden 3-6 perusopetuksen tilat on sijoitettu vuosina 2017 ja 2018
vuokrattuihin kuiviin siirtotiloihin. Ruokailutila, koulun keittiön, yksi erityisopetuksen tila, koulun
hallinto sekä oppilashuolto sijaitsevat vuonna 2019 vuokratussa siirtotilassa. Koulun
musiikinopetus on järjestetty vanhalla puukoululla.
Entinen lukiorakennus on peruskuntoinen, mutta kaipaa sisäpintojen sekä julkisivun
korjausmaalaamista. Ilmamäärät riittävät koulun nykyisille ja tuleville käyttäjämäärille. Alustavissa
suunnitelmissa nykyisiin tiloihin ollaan siirtämässä kädentaito- ja taideaineopetuksen tilat, sillä
nämä tilat tulevat palvelemaan enolaisia, vaikka koulutoiminta joskus tulisikin päättymään. Tilat
muokataan nykyisiä rakenteita ja tilajakoja mahdollisuuksien mukaan huomioiden.

7. HANKKEEN TOIMINNALLINEN JA TEKNINEN KUVAUS
7.1. Toiminnallisuus
Tilaohjelman laadinnan yhteydessä on rakennuksen ja tontin toiminnallisia tavoitteita selvitetty
tilakaaviolla ja tontinkäyttösuunnitelmalla.
Hankesuunnittelua on tehty yhteistyössä koulun opetushenkilöstön ja oppilaiden kanssa
painottaen uusien tilojen tilatarpeita ja tilojen keskinäisiä yhteyksiä. Nämä yhdessä on pyritty
saamaan uudesta kokonaisuudesta OPS 2016 tukeva koulu, jossa tilat on suunniteltu tukemaan
myös koulun omaa pedagogista suunnitelmaa. Tärkeimpänä on pidetty tilojen yhteiskäyttöisyyttä
ja monimuotoisuutta. Yhteiskäyttötilana toimiva ruokasali on haluttu sijoittaa keskeisesti
opetustiloihin nähden, jolloin se toimii ikään kuin koulun sydämenä ja on kaikkien helposti
saavutettavissa. Uudisrakennuksen liittäminen kiinteäksi osaksi entistä lukiorakennusta nähdään
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tärkeänä osana opetuksen järjestämistä. Tilakaavion laadinnassa pääpaino on ollut tilojen
sijoittumisella / ryhmittelyllä ja sisäisillä yhteyksillä sekä ruokasalin ja aulatilojen sijainnilla.

Koulurakennukselta haetaan myös riittävää väljyyttä, toiminnan läpinäkyvyyttä, uutta ja toimivaa
tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kodikkuutta ja kauneutta, jota toteutetaan värien, materiaalien ja
muotojen valinnoilla. Tilojen pitää olla tarkoituksenmukaisia niin, että kokoontumistilat, omat
luokkatilat ja niitä palvelevat ja ryhmätyöaulat sekä eteistilat ovat riittävästi mitoitetut.

7.2. Rakennustekniikka
Suunniteltu rakennus tulee olemaan rakennustavan mukaisesti pääosin puurunkoinen.
Rakennuksen

väliseinä-

ja

ulkoseinärakenteet

ovat

puurakenteisia

samoin

kuin

yläpohjarakenteet. Julkisivujen ulkoverhous tulee olla puuta ja verhouksen tehosteosina tulee
suosia puuta ja puun jalosteiden erilaisuus saa näkyä ja rikastuttaa julkisivua. Julkisivujen tulee
yhdistyä

kauniisti

nykyiseen

koulurakennukseen

ja

soveltua

mittakaavaltaan

alueen

arkkitehtuuriin. Rakennuksen tulee olla massoittelultaan jaoteltu, pienimittakaavainen sekä
helposti lähestyttävä ja rakennuksessa pitää olla lapekatto.

Uudisrakennuksen

rakennustekniset

ratkaisut

tarkentuvat

jatkosuunnittelun

aikana

ja

toteutustavan varmistuessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
mm. veden- ja kosteudenhallintaan, materiaalien suojaamiseen, sääsuojaukseen sekä
puhtaaseen sisäilmaan. Entisen lukionrakennuksen osalla muutokset tehdään nykyiset rakenteet
huomioiden.
7.3. Piha- ja pysäköintialueet
Nykyinen koulun piha on jäsentymätön kokonaisuus, johtuen eri vuosina toteutettujen ala- ja
yläkoulurakennusten purkamisista. Vanhoja rakennuksia palvelleet paikoitus- ja asfalttialueet on
jätetty osin sijoilleen ja yhdessä purettujen rakennusten jäljiltä jääneiden kivituhka-alueiden
kanssa tekevät ne pihasta epämääräisen ja epäsiistin. Lisäksi pihalla on kolme eri
siirtotilarakennusta, jotka jakavat pihaa koulutoiminnan kannalta epäkäytännöllisesti tehden
välituntivalvonnasta hankalaa.

Uuden koulun rakentamisen yhteydessä koko piha tullaankin suunnittelemaan uudestaan siten,
että alueesta saadaan turvallinen, toimiva, jäsennelty ja viihtyisä sekä oppilaita, nuoria ja koko
kylää liikkumaan kannustava kokonaisuus. Yksi tärkeimpiä turvallisuutta lisäävä ratkaisu on
järjestää koulua palveleva saattoliikenne lähemmäksi varsinaista toimintapihaa. Alustavassa
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suunnitelmassa uusi yksisuuntainen saattotie sijoitetaan nykyisen kevyenliikenteen väylän
kohdalle pelikentän ”alapuolelle”. Tontin sisäinen huoltoliikenne sekä henkilökunnan autoliikenne
ohjataan erilleen oppilaiden kulkureiteistä ja oleskelualueista. Henkilökunnan paikoitus ja
huoltopiha onkin alustavasti sijoitettu toimintapihaan nähden koulurakennuksen toiselle puolelle.
Myös

kirjastoa

palvelevaa

liikennöintialuetta

selkeytetään

turvallisuuden

lisäämiseksi.

Polkupyörien säilytykseen sekä oppilaille että henkilökunnalle on varattu erilliset katospaikat.
Suunnitelmaan on sisällytetty myös bussikatokset, sillä iso osa koulun oppilaista on
koulukyyditysten piirissä.

Uusi rakennusmassa pyritään liittämään nykyiseen koulurakennukseen siten, että leikkivälinepiha
muodostaa yhtenäisen ison alueen nykyisen pelikentän ja mäenlaskupaikan kanssa. Nykyiset
leikkivälineet ovat pitkälti tulleet käyttöikänsä päähän ja näin ollen leikkivälineet on tarkoitus
päivittää ajan tasalle. Myös kentän viereinen peliareena vaatii kunnostusta. Pihalle lisätään
istutuksia jäsentämään eri toiminnan alueita ja lisäämään viihtyisyyttä, hankaloittamatta kuitenkin
välituntivalvonnan järjestämistä.
7.4. LVIA-tekniikka
LVIA- tekniikan suunnittelussa ja hankinnassa pyritään toteuttamaan ekologisesti kestäviä
ratkaisuja, jotka tukevat Joensuun vihreän kasvun imagoa.
Rakentamisen puhtausluokka on rakennusteknisten– ja ilmanvaihtotöiden osalta P1 sekä
käytettävät rakennusmateriaalit ja ilmanvaihtotuotteet M1-luokiteltuja. Jatkosuunnittelussa ja
toteutuksessa noudatetaan Terve Talo- kriteereitä.
Hankkeen sisäilman tavoitearvo sisäilmastoluokka S2 (hyvä sisäilma), sisäilmaluokitus 2018 RT
07-11297 mukaisesti. Lämpötilat sisäilmaluokan S2 mukaiset pääsääntöisesti ilman koneellista
jäähdytystä, sisäilman tavoitearvot dokumentoidaan huonekohtaisesti. Hankkeen energiaselvitys
energiamääräykset 27.12.2017 mukaisesti.
LVI-järjestelmien asennuksessa ja rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia ohjeita ja
määräyksiä sekä paikallisen viranomaisen ohjeita.
Kohteen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä kiinnitetään huomiota rakennuksen
energiankulutuksen minimointiin, huomioiden kuitenkin, ettei sisäolosuhteista ja viihtyvyydestä
tingitä. Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa haetaan ratkaisuja, jotta pystytään
toteuttamaan energiatehokkuudeltaan (E- luku) mahdollisimman hyvä kokonaisuus.
Kohteessa

toteutetaan

uudisrakennusosa

(laajennus)

ja

nykyisen

rakennusosan

peruskorjaus/muutostyö.
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LVIA- tekniset järjestelmät:
1.

Lämmitysjärjestelmät

Rakennus

liitetään

Enon

Energian

kaukolämpöverkkoon.

radiaattorilämmityksellä/vesikiertoisella

lattialämmityksellä.

Opetustilat

lämmitetään

Ulko-ovet

varustetaan

vesikiertoisilla oviverhokoneilla.
2.

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Rakennus liitetään Joensuun Veden vesijohto- ja jäte-/ sadevesiviemäriverkostoihin.
Vesikalusteet ovat tyyppihyväksyttyjä ääniluokan 1 sekoittajia. Luokka- ja wc-tilat varustetaan
tarpeen mukaisesti elektronisilla automaattihanoilla.
3. Ilmastointijärjestelmät
Rakennus

jaetaan

toiminnallisuuksien

ja

energiataloudellisuuden

mukaan

eri

ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin (keittiö, tekninen työ yms.). Kaikki tilat varustetaan
ilmanvaihdolla.

IV-koneissa

on

pääsääntöisesti

tulo-

ja

poistoilman

suodatus,

lämmöntalteenotto sekä lämmitys. Lämmöntalteenoton ohittavia huippuimurijärjestelmiä
vältetään ja palvelualuejaolla pyritään valitsemaan tehokkain lämmöntalteenottojärjestelmä
joka tilanteessa.
Ilmanjakotapa

on

yleisesti

sekoittava

ilmanjako.

Tuloilmapäätelaitteet

varustetaan

pääsääntöisesti käsin suunnattavissa olevilla suuttimilla. Teknisten tilojen kuten ivkonehuoneet, lämmönjakohuone ja spk-keskuksen ylilämpöä hoidetaan tilakohtaisilla tulo- ja
poistoilmajärjestelmillä (ylilämmön poisto).
Ilmavirtoja säädetään pääosin tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä (IMS). Ilmamääräsäätimiä
ohjataan tilojen olosuhteiden mukaan perustuen lämpötilaan, hiilidioksidipitoisuuteen sekä
läsnäoloon.

Ilmamääräsäätimet

ja

moottoroidut

palopellit

sekä

muu

ilmanvaihdon

säätötekniikka pyritään sijoittamaan IV-konehuoneeseen ja minimoimaan tate-tekniikka
muissa tiloissa. Tämä tehdään IV-konehuoneen koon ja muodon huomioinnilla sekä IVpalvelualuejaolla.
Rakennuksen käyttöaikojen ulkopuolella yleisten tilojen LTO-koneet huolehtivat rakennuksen
minimi-ilmanvaihdon tuottamisesta. Rakennuksen tiiviysmittaus tehdään rakennuksen omilla
IV-koneilla tai erillisillä siirrettävillä yksiköillä.
4. Kylmätekniset järjestelmät
Osaan tiloista toteutetaan tilakohtainen jäähdytys. Jäähdytystä vaativat tilat varustetaan
tarvittavilta osilta puhallinkonvektoreilla tai split-laitteilla. Näitä tiloja on mm. palvelukeittiö ja
suuria lämpökuormia sisältävät tilat. Jäähdytyksen tarve pyritään minimoimaan yleensä
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rakennusteknisillä ratkaisuilla; Arkkitehtisuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota erikoisesti
huonetilojen sijoitukseen sekä ikkunoiden suoran auringon säteilysuojauksiin.
5. Erikoisjärjestelmät
Teknisen työn luokat varustetaan purunpoistojärjestelmällä. Tekstiilityön luokka varustetaan
tekstiilipölynpoistojärjestelmällä ja luokkatilat varustetaan tarvittavilla erillispoistoilla. Kiinteistö
varustetaan tarvittavalla ensisammutusvälineistöllä.
Rakennusta ei sprinklata.
6. Rakennusautomaatiojärjestelmät
Kiinteistöön rakennetaan rakennusautomaatiojärjestelmä, joka ohjaa kiinteistön talotekniikan
toimintaa ja mahdollistaa toiminnan valvonnan ja säädön. Rakennus liitetään Joensuun
kaupungin keskusvalvomoon.
Ilmanvaihtojärjestelmissä huomioidaan tarpeenmukainen käyttö vyöhykkeistämällä ja
varustamalla vyöhykkeitä olosuhde-, läsnäolo- ja painikeohjauksilla.

7.5. Sähkötekniikka sekä säätö- ja valvontalaitteet
Sähköteknisten ratkaisujen sekä säätö- ja valvontalaitteiden suunnittelussa ja hankinnassa
pyritään toteuttamaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat Joensuun vihreän kasvun
imagoa. Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen hyvät valaistusolosuhteet,
toiminnan ja tulevaisuuden kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset telejärjestelmät,
ilkivaltaa

vähentävät

ja

valvonnan

mahdollistavat

turvallisuusjärjestelmät

sekä

energiataloudellisuus.

Sähköliittymä:
Nykyinen pienjänniteliittymä. Liittymän nykyinen pääsulakekoko on 2x3x200 A.

Puhelin- ja tietoliikenne- sekä yhteisantenniliittymä:
Nykyiset kuituliittymät.
Huomioidaan GSM-signaalin kuuluvuus kattavasti yhteistyöoperaattorin (Elisa) mukaisesti
rakennuksen sisällä.
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Valaistus:
Valaistuksessa huomioidaan energiataloudelliset ratkaisut ja valaisimina käytetään led-valoja
huomioiden tiloille määritellyt valaistustasot ja erikoistilojen värilämpötila. Toimisto- ja
opetustiloissa valaistuksen säätömahdollisuus haluttuun tasoon. Käytävä-, aula- ja ulkotilojen
valaistusta ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän kautta (aika-, valoisuus- ja läsnäoloohjaukset).

Kohde varustetaan järjestelmävarusteilla yleisten ja tilaajan järjestelmää käsittävien ohjeiden
mukaan. Alla lueteltujen järjestelmien tarkempi järjestelmämäärittely ja niiden toteutuksellinen
laajuus

kohteessa

toteutuksesta

suoritetaan

jatkosuunnitteluvaiheiden

yhteydessä.

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan alhaisten käyttö- ja ylläpitokustannusten tavoite.

Johtoteinä käytetään mm:
▪

kaapelihyllyjä, johto- ja asennuskanavia, sähköpieliä ja ripustuskiskoja sekä tarvittaessa
lattiarasioita ja sähköpilareita.

Sähkönjakelu seuraavasti:
▪

energianmitattuna pienjännitejakeluna maadoituksineen, potentiaalintasauksineen ja
ylijännitesuojauksineen.

Tarvittava

UPS-

ja

akkuvarmennusjärjestelmä

ja

varavoimajärjestelmälle liityntävaraus sekä loistehon kompensointi ja särötehon
suodatus. Hankkeeseen sisältyy 20 kW tehoinen aurinkosähköjärjestelmä.
▪

kojeiden ja laitteiden sähköistys tapahtuu johtokourujen, kosketinkiskojen ja
pistorasiapylväiden kautta

▪

henkilökunnan autopaikoista 20 varustetaan hybridi lämmityspistorasialla

Rakennus varustetaan lisäksi seuraavilla sähkö-, viestintä- ja tietoverkko- sekä tele-, turva- ja
valvontajärjestelmillä.
▪

puhelin / ATK- järjestelmä:
-

▪

GSM- signaalin kuuluvuus sisätiloissa operaattorin (Elisan) kanssa
-

▪

Cat-6A-tason parikaapeliyhteys työpisteisiin

AV- ja kuvansiirto sekä informaatiojärjestelmä

yhteisantennijärjestelmä, tähtiverkko:
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sisäinen tv-järjestelmän kaapelointi (aulat, luokat, yms.)

▪

yleisäänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä (aulat, luokat, ulkotilat yms.)

▪

merkinantojärjestelmät:
-

aikakellojärjestelmä (aulat, luokat, ulkotilat yms.)

-

sisäänpyyntö- ja varattu-valojen järjestelmä (opettajien työtilat)

-

ovipuhelinjärjestelmä

• turva- ja valvontajärjestelmät:
-

rakennusautomaatiojärjestelmäverkosto

-

paloilmoitinjärjestelmä

-

palosuojelun ohjaus-, valvonta- ja sulkujärjestelmä

-

kulunhallinta- ja tilavalvonta sekä työajanseurantajärjestelmä

-

merkki- ja turvavalaistus- sekä inva-WC:n avunpyyntöjärjestelmä

-

rikosilmoitus- ja kameravalvontajärjestelmä integroituna

kulunvalvontajärjestelmään
-

sähkölukitusjärjestelmä (valvotut/ohjatut ovet)

-

avunpyyntöjärjestelmä

8. TOTEUTTAMINEN
8.1. Toteuttamistapa ja -ajankohta
Kohteen suunnittelun kilpailutus tullaan järjestämään vuodenvaihteessa 2021-2022. Alustavan
suunnitteluaikataulun mukaan urakkalaskenta-asiakirjat tulisi valmistua marraskuussa 2022 ja
urakoitsijoiden kilpailutus tapahtuu joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana. Rakentamaan
päästään alustavan suunnitelman mukaan huhtikuussa 2023. Entisen lukiorakennuksen
muutostyöt ajoitetaan uudisrakentamisen kanssa yhtäaikaisesti ja uuden koulun on määrä
valmistua heinäkuussa 2024.

Myös pihamuutokset pyritään saamaan valmiiksi syyslukukauden 2024 alkuun mennessä. Töiden
aikatauluttamisessa joudutaan ottamaan huomioon pihalla sijaitsevat siirtotilat ja osa töistä
päästäänkin aloittamaan vasta kun siirtotilatoimittaja on poistanut rakennuksensa koulun tontilta.
Tämänhetkisten sopimusten mukaan siirtotilatoimittajalla on oikeus säilyttää rakennuksiaan
koulun tontilla vuokra-ajan päättymisestä alkaen 2-12 kk rakennuksesta/ sopimuksesta riippuen.
Sopimuksesta pyritään päästä neuvottelemaan uudestaan, jotta pihatyöt saadaan valmiiksi em.
aikataulun mukaisesti.
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8.2. Toteuttamisen aikaiset järjestelyt
Opetuksen järjestäminen rakennustöiden aikana tullaan ratkaisemaan rakentamisaikataulun ja
suunnitelmien tarkentuessa.
Lukiorakennuksessa olevat esi- ja alkuopetuksen opetustilat tullaan siirtämään olemassa oleviin
siirtotiloihin tai muihin mahdollisiin väliaikaistilohin koulun läheisyyteen. Näin rakennuksen
muutostyöt voidaan ajoittaa uudisrakentamisen kanssa yhtäaikaisesti. Vaihtoehtoja esi- ja
alkuopetuksen tiloiksi on kartoitettu koulun opettajien kanssa. Kuvataiteen ja käsityön opetus
järjestetään rakentamisen alkuvaiheessa opetussuunnitelmaa noudattaen yleisopetuksen
perusluokkatiloissa. Käsityön opetusta voidaan myös jaksottaa toteutettavaksi enemmän
syyslukukaudella.
Siirtotilat ovat käytössä koko uuden koulurakennuksen rakentamisen ajan, mutta riippuen
uudisrakennuksen muodosta ja sijoittumisesta, nykyisiä kuivia siirtotiloja saatetaan joutua
siirtämään tontilla toiseen kohtaan rakentamisen tieltä.

9. INVESTOINNIT JA RAHOITUS
9.1. Rakennuskustannukset
Tavoitehintalaskelmaan 15.11.2021 perustuva kustannusarvio (Haahtela – indeksi 92,0/1.2021
ja hintataso 92,6/10.2021)

Uusi koulurakennus ja piha:
Uusi
koulurakennus
Piha
B1 Rakennuttajan kustannukset
542.000 euroa
95.760 euroa
B2 Rakennustekniset työt
3.137.000 euroa
852.891 euroa
B3 LVI-työt
520.000 euroa
84.588 euroa
B4 Sähkötyöt
312.000 euroa
131.670 euroa
B5 Erillishankinnat
76.000 euroa
Hankevaraukset
293.000 euroa
105.091 euroa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perustamiskustannukset
4.880.000 euroa
1.270.000 euroa
Alv 24 %

1.171.000 euroa

304.800 euroa

Perustamiskustannukset yhteensä

6.051.000 euroa
1.574.800 euroa
====================================================================================
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6.150.000 €

Alv 24 %
1.475.800 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Perustamiskustannukset yhteensä
7.625.800 €

C-osan peruskorjaus ja muutostyöt:
B1
B2
B3
B4
B5

Rakennuttajan kustannukset
96.000 euroa
Rakennustekniset työt
280.000 euroa
LVI-työt
166.000 euroa
Sähkötyöt
82.000 euroa
Erillishankinnat
19.000 euroa
Hankevaraukset
57.000 euroa
=============================================================================
Perustamiskustannukset
700.000 euroa
Alv 24 %
168.000 euroa
Perustamiskustannukset yhteensä
868.000 euroa

Uuden koulurakennuksen ja pihan kustannusarvio on yhteensä 6.150.000 €, ja
Lukiorakennuksen (c-rakennuksen) muutostöiden kustannusarvio on 700.000 €.
Enon koulun investoinnit ovat siten yhteensä 6.850.000 €.
Huomiona: talousarviosuunnitelmassa kohde piti toteuttaa vuokrakohteena ja pihan
rakentaminen oli oma hanke, johon oli varauksena vuodelle 2023 500 t €. Nyt hanke on
yhdistetty totutettavan omaan taseeseen tai leasing-hankkeena.

9.2. Toimintavarustuksen kustannukset
Irtaimisto-, kalusto- ja laitehankinnat tapahtuvat hallintokunnan omina hankintoina ja ne ovat
arvion mukaan koulutoimen osalta 400 000 € (alv. 0%) ja nuorisotoimen osalta 25 000 € (alv.
0%)
9.3. Tonttikustannukset
Uudisrakennuksen tontin omistaa Joensuun kaupunki.
9.4. Kaupungin rakennuttamisohjelma
Hanke sisällytetään Joensuun kaupungin rakennuttamisohjelmaan vuosille 2023-2024.
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10. LAATIMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Hankesuunnitelman laadinnasta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet rakennuttajan
edustajana Joensuun Tilakeskukselta suunnittelija Hanna Matikainen ja rakennuttaja Pirjo
Hilonen, tilaajan edustajana tukipalvelupäällikkö Juha Hakkarainen sekä käyttäjän edustajina
rehtori Timo Alanko, nuorisopäällikkö Jouni Erola ja työsuojeluvaltuutettu Pauli Raappana. Tontin
käytöstä ja tilojen ja toimintojen sijoittamisesta alustavat luonnossuunnitelmat on tehnyt
Tilakeskukselta suunnittelija Hanna Matikainen. Talotekniikan osalta hankesuunnittelussa ovat
olleet mukana tilakeskuksen LVIA-tekninen asiantuntija Arto Puoskari ja sähkötekninen
asiantuntija Jani Heiskanen sekä Granlund Oy:ltä Anssi Pesonen ja Markku Eskelinen.
Kustannuslaskennan on tehnyt Protiimi Oy:n Esa Mustonen.

Joensuussa 17. päivänä marraskuuta 2021

Riitta Huurinainen

Timo Alanko

Hyvinvointijohtaja

Enon koulun rehtori

Joni Sorjonen
vs. tilakeskuksen johtaja

LIITTEET:

Enon koulun pedagoginen suunnitelma
Huonetilaohjelma
Tilakaavio
Tontinkäyttösuunnitelma
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ENON KOULU, TILAOHJELMA
Oppilaita 150, henkilökuntaa 20
Tilat:

määrä

a`

yht.

yleisopetus
yleisopetus
yleisopetus /musiikki
musiikin soitintila
jakotila
laaja-alainen erityisopetus (6-8 opp.)
erityisentuen luokka (10 opp.)
erityisentuen luokka (10 opp.)
ryhmätyöaula

4
1
1
1
3
1
1
1
2

60
70
60
20
25
20
35
25
30

240
70
60
20
75
20
35
25
60

esiopetustila
lepotila/ryhmätila
välituntitila/ nuorisotila keittiövarustuksella
rauhoittumistila

2
1
1
1

40
35
35
6

80
35
35
6

opetusvälinevarasto
muu varastotila
musiikin varasto

1
2
1

10
8
10

10
16
10

eteisaula/vaate- ja kenkäsäilytys

2

50

100

henkilökunnanhuone
henkilökunnan sos.tilat
henkilökunnan wc/ s
kopiointi/ materiaalivarasto
rehtori/ koulusihteeri
oppilashuolto/ terv.hoitaja, lääkäri
oppilashuolto/ kuraattori. psykologi
lepohuone
toimisto/ nuorisotyön ohjaaja

1
2
1
1
1
1
1
1
1

30
10
3
10
15
15
12
6
8

30
20
3
10
15
15
12
6
8

wc-tila, henkilökunta
wc-tila, oppilaat
wc-tila, esteetön / hoitohuone
siivouskeskus (1%)
siivoustarvikevarasto

2
7
1
1
1

2,5
2
12
15
3

5
14
12
15
3

yhteiskäyttötila/ruokasali
1
140
140
oppilaskunnantila /minikeittiö
1
10
10
jakelulinjasto ja astianpalautus
1
35
35
jakelukeittiö
1
70
70
keittiön varasto
1
10
10
keittiötyöntekijän sos.tilat
1
7
7
yhdysaula
1
60
60
_____________________________________________________________________
Tilat yhteensä, huoneala

1397

+käytävätilat, aulat ja tuulikaapit (noin 25%)
_____________________________________________________________________
Uuden osan huoneala yhteensä
1746

Nykyiseen koulurakennukseen sijoittuvat tilat (entinen lukiorakennus):
tekstiilityö/ kuvaamataito
1
55
55
tekstiilityön ja kuvaamataidon varasto
1
12
12
keramiikkatila
1
41
41
keramiikan varasto
2
7
14
puu- ja metallityö
1
58
58
konesali/ varasto
1
39
39
iltakäytön varasto
1
9
9
wc/oppilaat
1
2
2
wc/esteetön
1
5
5
siivoustarvikevarasto
1
3
3
_____________________________________________________________________
Huoneala yhteensä
238
+
käytävä 46 m2
tekniset tilat (iv-konehuone + ljk + spk) 37 m2

KOKO KOULUN HUONEALA YHTEENSÄ
(ei sisällä tekniikan tiloja eikä käytäviä)

1635
(10.9 hym2/opp.)

liikuntavälinevarasto, lämmin
ulkovälinevarasto, kylmä
laatikkovarasto
teknisentyön purut
katokset, sisäänkäyntien yhteydessä
katos pihalla
tekninen tila
lämmönjakohuone
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