
SIUNTION KOULUKIINTEISTÖJEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 

 

Liitteet 1-6 

Oheismateriaali Taustaa 

 

Siuntion kunnan tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen tarvitsemat 

tilat. Kuntakiinteistöjen käyttäjiä ovat sivistystoimi, perusturva, hallinto ja 

tekninen toimi. Siuntion kunnan tilahaasteiden johdosta on päätetty, että ti-

la-asiaa tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena. Koska tulossa olevilla kor-

jauksilla ja investoinneilla on suuri vaikutus kuntatalouteen myös pitkällä 

aikavälillä, on ne suunniteltava ja toteutettava siten että palveluverkko pal-

velee kuntaa mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen mahdollisimman kus-

tannustehokkaasti. Korjaukset ja investoinnit on suhteutettava tulevaisuu-

den tila- ja palvelutarpeisiin.  

 

Valtuutetut, hallituksen jäsenet sekä teknisen että sivistyslautakunnan jäse-

net ovat 23.10.2017 käyneet lähetekeskustelun tilakysymyksistä. Tilakon-

sultit TM2 Oy:ltä on tilattu selvitys Siuntion koulutilojen vaihtoehtojen sel-

vittämisestä. Tilakonsultit on tilattu tekemään vaihtoehtotarkastelu, jossa 

selvitetään ja vertaillaan vaihtoehtoisia tapoja ratkaista koulutilojen vaati-

mat investointitarpeet; sisältäen toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset 

ominaisuudet.  

 

Tarkastelussa osa-alueita on kolme: sivistystoimen, perusturvan ja hallinto- 

yms. muiden tilatarpeet. Näistä ensiksi valmistelussa on sivistystoimen 

alue, kokonaistaloudellisuus huomioiden.  

 

Toimielinkäsittely sivistystoimen tilatarpeiden osalta aloitetaan teknisen 

lautakunnan 14.11. käsittelyllä, pohjautuen alustaviin taloudellisiin selvi-

tyksiin, tilakonsulttien selvityksiin, sivistyslautakunnan käsittelyihin, palve-

luverkkoselvitykseen, väestökehitykseen sekä eri osastojen kanssa käytyi-

hin keskusteluihin. Tavoitteena on periaatelinjaus sekä toimielinkäsittelyn 

käynnistäminen. Kunnanhallituksen on tarkoitus teknisen lautakunnan kä-

sittelyn pohjalta sekä tilakonsulttien vaihtoehtotarkastelujen pohjalta tehdä 

koulurakennusten periaatelinjaus 27.11.2017, kunnanvaltuuston käsitellessä 

asiaa 11.12.2017 ja tavoitteena näin ollen saada tilalinjaus vuoden 2017 

loppuun mennessä. Tarveselvitykset sekä hankesuunnitelma on tavoitteena 

laatia vuoden 2018 aikana.  Tavoitteena on, että varsinainen tilojen korjaus 

tai rakentaminen päästäisiin aloittamaan, niin että kolmen vuoden päästä 

voitaisiin ottaa uudistetut tilat käyttöön ja luopua väistötiloista. 

 

Siuntion kunnalla on kolme koulua: Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska 

skola ja Päivärinteen koulu, joissa kaikissa on tällä hetkellä sisäilmaongel-

mia. Kaikki koulut ovat korjauksen tarpeessa ja kouluista kaksi toimii tällä 

hetkellä väistötiloissa. 

 

Sivistyslautakunta on 15.3.2017 § 28 antanut selvityksen kunnan kiinteistö-

omaisuuden hallinnasta sekä tilojen tarveselvityksen ja todennut perusope-

tuksen osalta, että Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen sekä Sjundeå Svens-

ka Skolanin osalta tullaan antaman erillinen tilaselvitys. Sivistyslautakunta 

on saman kokouksen § 29 käsitellyt kunnanhallituksen pyynnöstä Päivärin-

teen koulun alueen käyttötarpeesta tulevaisuudessa.  § 29 sivistyslautakunta 

toteaa muun muassa seuraavaa: 

 



”Väestöennusteen ja oppilasennusteen mukaiset tilatarpeet suomenkielisen 

perusopetuksen osalta Päivärinteen koulun oppilaaksiottoalue muodostuu 

Kirkonkylää lukuun ottamatta pääsääntöisesti haja-asutusalueista, joissa vä-

estön kasvun ennustetaan olevan vähäistä vuoteen 2040 mennessä. Liitteenä 

olevasta väestönkehitystä kuvaavasta taulukosta (liite 2) ilmenee ne alueet, 

joihin kunnan maankäyttöä koskevien strategisten linjausten ja kaavoituk-

sen perusteella odotetaan väestönkasvua. Alueet sijaitsevat kunnan keskus-

tassa ja sen eteläpuolella. Siten ne kuuluvat Aleksis Kiven koulun oppilaak-

siottoalueeseen. Koska tavoitteena on sijoittaa ruotsinkielisten 0 – 5  

–vuotiaiden lasten varhaiskasvatus palveluverkkoselvityksen mukaisesti 

Sjundeå Svenska skolanin kiinteistöön, sen tilat eivät ole toimenpiteen jäl-

keen suomenkielisen perusopetuksen käytettävissä. Kunnan mahdollinen 

väestön kasvun myötä syntyvä tarve kasvattaa koulujen kokoa kohdistuu si-

ten suomenkielisen perusopetuksen osalta Aleksis Kiven koulun käytössä 

oleviin kiinteistöihin.” 

 

Sivistyslautakunnan 15.3.2017 käsittelyssä on ollut liitteenä väestönennus-

te, jonka mukaisessa optimistiseen kehitykseen perustuvassa mallissa pe-

ruskoululaisten määrä vähenee v.2014 tasosta (898) vuoteen 2040 (noin 

800), noin 100 oppilasta. Väestönennusteessa on todettu, että Siuntion ase-

ma ja Störsvikin alue tulevat kehittymään. 

 

Siuntion kunnanvaltuusto on 1.2.2016 § 5 hyväksynyt palveluverkkoselvi-

tyksen (FCG 16.10.2015), jossa on johtopäätöksinä todettu toimenpide-

ehdotuksia perusopetuksen palveluverkkoon. Palveluverkkoselvitys löytyy 

tämän pykälän oheismateriaaleista. Palveluverkkoselvityksessä 

(16.10.2015) on tarkasteltu muun muassa koulujen tiloja sekä AKK:n mah-

dollista laajentamista keskusta-alueen kehittämiseksi, muun muassa kirjas-

ton, nuorisotilan tai muun toiminnan yhdistämisellä koulun yhteyteen.  

Siuntion kunnan maankäytön kehityskuvan kuntataloudellisessa laskelmas-

sa (14.6.2011 FCG) on todettu seuraavaa: 

 

 ”4.2.4 Koulujen rakentaminen ja kunnossapito 

Uusien koulujen rakentamisesta ja olemassa olevien koulujen laajentami-

sesta aiheutuvat kustannukset arvioitiin Siuntion kunnassa alueellisen väes-

tönkehityksen eri vaihtoehtojen edellyttämien oppilaspaikkojen lisäyksen ja 

nykyisten koulujen kapasiteetin pohjalta. Kolmen prosentin väestönkasvu-

vauhdilla koulujen rakentamistarvetta on vain Kuntakeskuksessa eli oletuk-

sena on, että koko kunnan oppilaspaikkojen lisäys voidaan järjestää nykyi-

sissä kouluissa ja suhteellisen pienillä lisäinvestoinneilla. Störsvikiin ra-

kennetaan 1 tai 2 -sarjainen alakoulu kaikissa väestönkasvun alueellisen si-

joittumisen vaihtoehdoissa, kun vuosittainen väestönkasvuvauhti on yli 

kolme tai neljä prosenttia. Haja-asutusalueelle ei missään tarkasteluvaihto-

ehdossa rakenneta omaa koulua, vaan kustannukset kertyvät Kuntakeskuk-

sen koulujen laajennusrakentamisesta. Tarkasteluvaihtoehdoissa, joissa nel-

jän ja kuuden prosentin väestönkasvulla Störsvikiin ja haja-asutusalueille ei 

rakenneta koulua, kustannukset laskettiin ao. alueille väestönkasvun suh-

teessa.” 

  

  Vaihtoehtotarkastelu ja arvioidut tilatarpeet 

 

Tarkastelussa on esitelty kolme vaihtoehtoa Siuntion kolmeen kouluun 

(Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska skola ja Päivärinteen koulu) kohdis-

tettavien rakennusinvestointien osalta. Edellä mainittujen selvitysten sekä 



käsittelyiden johdosta Tilakonsulttien hankevaihtoehdoissa alustavina tar-

kasteluvaihtoehtoina ovat seuraavat:  

 

VE1: Nykyisten koulurakennusten kattava peruskorjaus 

VE2: Korjausrakentamista ja uudisrakentamista yhdistävä toimintojen tii-

vistäminen 

VE3: Uusinvestoinneilla toteutettava sivistyskampus 

 

Kaikissa vaihtoehdoissa käsitellään kouluja kiinteistöinä ja rakennuksina, ei 

toimintoina. Näin ollen tulee huomioida että vaihtoehdoissa 2 ja 3 tarkoite-

taan kiinteistöllistä tiivistämistä, eikä koulutoimintojen tai koulun olemas-

saolon muuttamista. Tekninen lautakunta voi tarkastella osaltaan ainoastaan 

tilojen mitoitusperusteita, tilatarveselvityksiä sekä rakennussuunnitelmia, 

jotka toimivat pohjana jatkossa sivistyslautakunnan selvityksille.  Huomi-

oina myös se, että kunta jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkai-

ta, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen 

kumpaakin kieliryhmää varten (perusopetuslaki 4 § 1–4 momentti). 

 

  Arvioidut tilatarpeet: 

 

AKK (noin 4 400 m2) 

▪ alakoulu n.200 oppilasta (n. 6,5m2/per) = noin 1 300m2 

▪ yläkoulu n. 200 oppilasta (n.12,5m2/per) = noin 2 500 m2 

▪ esikoulu n. 75 oppilasta (n.8 m2/per) = 600 m2 

 

SSS (noin 1 580 m2) 

▪ esikoulu n. 35 oppilasta (n. 8m2/per) = 280m2 

▪ alakoulu n. 200 oppilasta (n. 6,5 m2/per) = 1300 m2 

 

Päivärinne (noin 910 m2) 

▪ n. 140 oppilasta (n. 6,5 m2/per) = 910 m2 

 

Kirjasto & nuorisotila (noin 1 000 m2) 

 

Paja (noin 240 m2)  

 

 

 

VAIHTOEHTO 1: Nykyisten koulurakennusten kattava peruskorjaus 

 

VE1. Alustava kuvaus: Säilytetään nykyinen koulukiinteistöverkko. Toi-

minta jatkuu nykyisten kiinteistöjen mukaisissa tiloissa kattavan peruskor-

jauksen myötä. Tarkastelussa mukana myös ruotsinkielisen päivähoidon et-

tä esiopetuksen tilojen sijoittamisen huomiointi SSS:n tiloihin. 

 

VE1. Alustavat toimenpidetarkastelut: 

 

• SSS: Sjundeå svenska skolanin korjaustapaehdotusta ja kus-

tannusarvioita on käsitelty muun muassa SSS:n sisäilmatilaisuudes-

sa 31.10.2017. Korjaustapaehdotus havaittujen sisäilmaongelmien ja 

niiden syyksi arvioitujen kosteusvaurioiden sekä muiden tiedossa 

olevien ongelmien korjaamiseksi on laadittu ehdotus. Se on luon-

nosvaiheen suunnitelma, ja ei näin ollen lopullinen korjaussuunni-



telma. Sen mukainen kustannusarvio SSS:lle on 3 746 278 euroa 

(Alv 0 %).  

 

• AKK: FCG:ltä on tilattu korjaustapaehdotus sisältäen kustan-

nusarvion joka on 2 881 791 euroa (Alv 0 %). Huomiona: korjaus-

tapaehdotuksen jälkeen AKK:n uudessa osassa (v.2004 valmistu-

neella osalla) on tehty jatkotutkimuksia, jotka eivät ole vielä valmis-

tuneet. Kyseiselle osalle ei ole näin päivitettyä korjauskustannusar-

viota. 

 

 

• Päivärinteen koulu: Päivärinteen koulu koostuu kolmesta 

osasta: päätalo (v.1961/63, laajennus 2003), alatalo (v.1950, laajen-

nukset 1976 ja 2003) sekä puukoulu (v.1939). Päivärinteen osalta on 

laadittu korjaustarveselvitys kivirakennuksen sekä ruokalaraken-

nuksen osalta (31.7.2016). FCG:n 31.10.2016 valmistuneen korjaus-

tapaehdotuksen mukainen kustannusarvio on seuraava: ruokalara-

kennuksen korjaustapaehdotuksen mukainen kustannusarvio on 

402 151 euroa (alv 0 %) ja kivirakennuksen korjaustapaehdotuksen 

mukainen kustannusarvio on 600 436 euroa (alv 0 %). Puukoululle 

ei ole tehty korjaustapaehdotusta.  

 

 

VE1. Huomioita: 

 

• Nykyinen koulukiinteistöverkko säilyy: koulukiinteistöt kun-

takeskuksen että Pohjois-Siuntion alueella ja niiden mukaiset har-

rastetoimintamahdollisuudet sekä elinvoimaisuuden säilyttäminen 

 

• Nykyisten tilojen käytön tehostaminen maksimaaliseen vo-

lyymiin (Sjundeå svenska skolanin koulukiinteistön osalta on väl-

jyyttä, tällä hetkellä sijaitsee Päivärinteen koulun väistötilat, näihin 

tiloihin voitaisiin sijoittaa esim. ruotsinkielisen päivähoito aiempien 

selvitysten pohjalta) 

 

• tilaratkaisut säilyvät ennallaan 

 

• kirjaston vuokrasopimus vuoden 2019 loppuun asti, kirjaston 

tilatarveratkaisujen suunnittelu tulee huomioida 

 

• peruskorjaamisen suuri osuus – taloudelliset ja tekniset riskit 

 

• Tässä vaihtoehdossa on huomioitu korjauskustannukset ilman 

pintojen sekä rakenteiden päivittämistä. 

 

 

VE1. Talous (liite)  

 

Vaihtoehto 1:ssä tasearvot säilyvät samana eikä ole tarvetta alaskirjauksille. 

Sisäiset vuokrat sekä siivouskulut säilyvät ennallaan vaihtoehdossa (mm. 

huoltokustannukset, sähkö, lämpö, vesi, siivous).  

 

Arvioidut korjauskustannukset yhteensä vaihtoehto 1:ssä ovat korkoineen 

(arvioitu korko 1, 064) 8 119 017, 98 euroa, josta vuotuinen lainanlyhennys 



on 231 971, 94 euroa. Sen lisäksi poistot rakennuksista ovat yhteensä 

190 766, 40 euroa vuodessa.   

 

 

VAIHTOEHTO 2: Korjausrakentamista ja uudisrakentamista yhdis-

tävä toimintojen tiivistäminen 

 

VE2. Alustava kuvaus: Yhdistetään uuden rakentamista sekä vanhan kor-

jausta. Tavoitteena hyödyntää mahdollisimman paljon vanhaa rakennuskan-

taa. SSS:n osalta tämä tarkoittaa, että G, E ja H osa voitaisiin korjata, ja 

muutoin vanhat osat tulisi uusia. Tarkastelussa on mukana myös kirjaston, 

nuorisotilan sekä pajatoiminnan huomiointi sekä ruotsinkielisen päivähoi-

don sijoittamisen tarkastelu SSS:n yhteyteen. Mikäli koulutoimintaa vaih-

toehdon myötä pyritään tiivistämään, tarkoittaa tämä käytännössä nykyisen 

Päivärinteen kiinteistöstä (huom: ei koulutoiminnasta) luopumista. Vaihto-

ehto 2 osalta käytännön toteutuksia tullaan arvioimaan sekä muodostamaan 

myöhemmissä käsittelyvaiheissa sekä hankesuunnitelmissa. 

 

VE2. Alustavat toimenpidetarkastelut: 

 

Hanke toteutetaan peruskorjaamalla ja uudisrakentamalla toiminnallisesti ja 

teknisesti nykyaikaistetut oppimistilat AKK:n ja SSS:n koulutonteille. Kir-

jastoon, nuorisotilaan ja palloiluhalliin kohdistuvat toimenpiteet ratkaistaan 

tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa. Ruotsinkielinen päiväkoti sijoitettai-

siin mahdollisesti SSS:n rakennukseen, tilatarve ratkaistaan hankesuunnitte-

luvaiheessa.  

 

• SSS: 2013 valmistuneet lisäosat jäävät päiväkodin sekä esi-

opetuksen käyttöön. Koululle jouduttaisiin rakentamaan musiikki-

luokkaa lukuun ottamatta uudet tilat. Toteutuksena arvioiden noin 

200 oppilaan, 6,5 m2/op, 2300 e/m. Yhteensä korjauskustannukset 

SSS:n vanhojen osien osalta olisivat noin 3 000 000 euroa. Alaskir-

jaus vanhojen osien osalta on noin 668 150,41 euroa, sekä poisto-

osuus on 27 610, 61 euroa. Lisäksi tulevat purkukustannukset, arvi-

olta noin 300 000 euroa.  

 

Esimerkki luonnosvaihtoehtoja kiinteistökokonaisuuksista: 

o SSS & ruots. päiväkoti & ruots. esiopetus 

o SSS & ruots. päiväkoti & ruots. esiopetus & Päivärinne 

o SSS & ruots. päiväkoti & ruots. esiopetus & Päivärinne & kir-

jasto 

 

 

• AKK: Vanhan osan (1990 m2) uudisrakentaminen. Uusien 

osien (2970 m2) korjauksen kustannusarvio (sovellettu aiemmin 

tehdystä kokonaiskustannusarviosta) on noin 1,5 miljoonaa. AKK:n 

vanhojen osien alaskirjaus on 228 189, 85 euroa. Uuden rakenta-

miskustannukset arvioiden (noin 3000 m2) x 2300 e/m2 = 

6 900 000. Näin ollen kokonais korjauskustannusarvio on 8 400 000 

euroa. Purkukustannukset 300.000 euroa (lisänä).  

 

Esimerkki luonnosvaihtoehtoja kiinteistökokonaisuuksista: 

o AKK 

o AKK & kirjasto/nuorisotila 



o AKK & Päivärinne 

o AKK & Päivärinne & kirjasto/nuorisotila 

o AKK & Päivärinne & kirjasto/nuorisotila & paja 

 

Huomioita: 

 

• Siuntion kunnan maankäytön kehityskuvan kuntataloudelli-

sessa laskelmassa (14.6.2011 FCG) on todettu seuraavaa: Kolmen 

prosentin väestönkasvuvauhdilla koulujen rakentamistarvetta on 

vain Kuntakeskuksessa eli oletuksena on, että koko kunnan oppilas-

paikkojen lisäys voidaan järjestää nykyisissä kouluissa ja suhteelli-

sen pienillä lisäinvestoinneilla.  

 

• Palveluverkkoselvityksessä (16.10.2015) on tarkasteltu  

 muun muassa koulujen tiloja sekä AKK:n mahdollista  

   laajentamista keskusta-alueen kehittämiseksi, muun   

   muassa kirjaston, nuorisotilan tai muun toiminnan   

   yhdistämisellä koulun yhteyteen.  Sjundeå svenska skolanin

    nykyisessä koulukiinteistössä on väljyyttä ja tarkoituksena on 

   että siellä jatkuu ruotsinkielinen perusopetus sekä   

   ruotsinkielinen esiopetus sijoitettaisiin tämän kiinteistön 

   yhteyteen.  

 

• Nykyisten tilojen käytön tehostaminen maksimaaliseen  

   volyymiin (uusi OPS) 

 

• Käyttökustannusten, sisältäen siivoukset, huolto, lämpö,  

 vesi, sähkö yms, pienentyminen osasta kiinteistöistä  

   luovuttaessa 

 

• Mahdollisuus tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä sekä  

 hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä  

 

• Huomioina että kunta, jossa on sekä suomen- että  

 ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään  

   perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin   

   kieliryhmää varten (perusopetuslaki 4 § 1–4 momentti). 

 

 

• Päivärinteen kiinteistö: nykyisestä rakennuksesta luopuminen.  

Puukoulu suojeltu, muiden rakennusten tulevaisuus? 

 

 

Talous: (liite)   

 

(Laskettu maksimaalisen vaihtoehdon mukaisesti jossa sekä Päivärinne, 

kirjasto/nuorisotila sekä paja huomioitu) 

 

Vaihtoehto 2 myötä sisäiset puhdistuskulut sekä vuokrakustannukset laske-

vat nykyisistä kustannuksista. Käyttökustannuksista poistuvat lisäksi muun 

muassa kirjaston ulkoinen vuokra, siivouskulut sekä muut käyttökustannuk-

set, yhteensä 120 655, 94 euroa vuodessa, tämä maksimaalisen vaihtoehdon 

mukaisesti. Korjauskustannusten osalta koko investointi on arvioiden noin 

11 700 000 euroa. Laina korkoineen on näin arvioitu olevan 12 488 800 eu-



roa, vuosittaisen lyhennyksen ollen arvioiden 355 680 euroa. Poisto-

osuuksien vähennys kokonaisuudesta on kaikkien osalta yhteensä 322 128,8 

euroa vuodessa. Korjauslainan poisto-osuus tulee tämän tilalle, 292 500, 00 

euroa vuodessa. Rakennuksista alaskirjataan purettavat osuudet, satunnai-

nen erä yhteensä 1 590 203,63 euroa. Kiinteistöjen eli tonttien tase-arvot 

pysyvät samana.  

 

 

VAIHTOEHTO 3: Uusinvestoinneilla toteutettava sivistyskampus 

 

Alustava kuvaus: Uusinvestoinneilla toteutettava täysin uusi kiinteistökam-

pus, sivistyskampus, jossa on keskitettynä kaikki kunnan kolme koulua. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi yhteistä kiinteistökampusta erillisine koulu-

toimintoineen. Tämän kampuksen yhteydessä toimisi mahdollisesti kirjasto, 

nuorisotila sekä pajatoiminta ja mahdollisia muita sivistyksen toimintoja. 

Ruotsinkielisen esikoulun ja päivähoitotoiminta jatkuu SSS:n vuonna 2013 

valmistuneissa tiloissa.  

  

AKK & SSS & Päivärinne (noin 8130 m2) 

• Tarvittavat tilat: 

o AKK (noin 4 400 m2) 

o SSS (noin 1 580 m2) 

o Päivärinne (noin 910 m2) 

o Kirjasto & nuorisotoimi (noin 1 000 m2) 

o Paja (noin 240 m2) 

 

Huomioita: 

 

• Palveluverkkoselvityksessä (16.10.2015) on tarkasteltu muun 

muassa koulujen tiloja sekä AKK:n mahdollista laajentamista kes-

kusta-alueen kehittämiseksi, muun muassa kirjaston, nuorisotilan tai 

muun toiminnan yhdistämisellä koulun yhteyteen.  

 

• Mahdollisuus tehostaa kiinteistöjen tilan käyttöä,  

   energiankäyttöä sekä hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä  

 

• Käyttökustannusten, sisältäen siivoukset, huolto, lämpö,  

 vesi, sähkö yms, pienentyminen 

 

• Keittiö ja ruoanjakotoiminta keskittyminen 

• Toiminnallisesti ja teknisesti nykyaikaisen sivistyskampuksen

 keskittäminen yhteen paikkaan  

• vapaammat ja tehokkaammat tilaratkaisut  

• Uudisrakentamisella vältetään korjausrakentamisen riskit 

• kertainvestointina kallein ja hävittää merkittävän määrän 

 nykyisiin rakennuksiin sitoutunutta omaisuutta  

• Päivärinne: puukoulu suojeltu, muiden rakennusten  

tulevaisuus? 

•  Ruotsinkielisen esikoulun ja päivähoitotoiminta jatkuu SSS:n 

vuonna 2013 valmistuneissa tiloissa. 

• Nykyiset kaavan mukaiset rakennusoikeudet 



o AKK:n 6550 m2 (tontin pinta-ala noin 1 ha) 

o SSS:n 6700 m2 (tontin pinta-ala noin 1,4ha)  

 

 

Talous (liite)  

Suhteessa nykyisiin sisäisiin vuokra- sekä puhdistuspalvelukuluihin kus-

tannukset pienenevät vaihtoehto 3:ssa. Investointi on arvioiden 19 299 000 

euroa, korkoineen 20 534 139 euroa.  Vuosittainen lainanlyhennys 586 689, 

60 euroa. Poistoja voidaan tämän vaihtoehdon osalta vähentää yhteensä 

438 906, 23 euroa vuodessa. Investointilainan poisto-osuus tulee tämän vä-

hennyksen tilalle, joka on 482 475, 00 euroa. Rakennusten yhteensä alaskir-

jattaisiin 7 680 632, 35 euroa. Käyttötaloudessa poistuvia kustannuksia, si-

sältäen ylläpito- sekä vuokrakustannuksia, arvioiden 488 406, 21 euroa 

vuodessa 

 

 

Prosessi toimielinkäsittelyssä 

 

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä teknisen osaston, talousyksikön, sivistys-

osaston sekä hallinto-osaston kanssa.  

 

Siuntion kunta on tehnyt alustavan päätöksen ennakkoarvioinnin yhteisistä 

toimintatavoista vaikutusten arvioinnissa. Tarkoituksena on vaikutustyyp-

pien tunnistaminen, päätösvaihtoehtojen muodostaminen, vaihtoehtojen 

vertailu, päätösesityksen laadinta sekä päätöksen seuranta. Vaikutustyyp-

peinä tarkastellaan kuntalaisvaikutuksia, ympäristövaikutuksia, organisaa-

tio- ja henkilöstövaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia.  

 

Tekninen lautakunta käy asiasta lähetekeskustelun ja tekee alustavan pää-

tösehdotuksen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn ja tarkemman vaihto-

ehtoanalyysin pohjaksi. Tekninen lautakunta antaa päätösehdotuksen kiin-

teistö- ja rakennusnäkökulmasta.  

 

Tilakonsultti TM2 Oy:n vaihtoehtotarkastelun aikataulu: 

• kapasiteettitarkastelu ja vaihtoehtojen täsmentyminen vko  

 44–45 

• alustava runko vaihtoehtotarkastelulle vko 46 

• vaihtoehtotarkastelun tarkentaminen vko 47–48 

  

Tilakonsulttien tarkastelun pohjalta toimielinkäsittely etenee ja vaihtoehto-

jen sisältö tarkentuu.  

 

 

  Alustava prosessiaikataulu  

 

1. lähetekeskustelu: valtuutetut, hallituksen jäsenet sekä  

 teknisen että sivistyslautakunnan jäsenet 23.10.2017 

 

2. vaiheessa alustavat keskustelut tilakonsulttien kanssa  

 sekä alustavaa vaikutusten arviointia: tekninen osasto,  

   sivistysosasto, hallinto-osasto ja talousyksikkö 

 

3. vaiheessa tekninen lautakunta käynnistää 14.11.  

 toimielinkäsittelyn koulukiinteistöjen vaihtoehdoista  



   pohjaten alustaviin talouslaskelmiin, tilakonsulttien   

   selvityksiin, sivistyslautakunnan käsittelyihin,   

   palveluverkkoselvitykseen, väestökehitykseen sekä eri 

   osastojen kanssa käytyihin keskusteluihin. Tavoitteena 

   on periaatelinjaus sekä toimielinkäsittelyn käynnistäminen.  

 

4. vaiheessa tilakonsulttien vaihtoehtotarkastelut valmistuvat  

 ja tarkentuvat (vk 46–48) 

 

5. vaiheessa kunnanhallitus käsittelee teknisen lautakunnan  

 käsittelyn pohjalta sekä tilakonsulttien vaihtoehtotarkastelujen 

  pohjalta koulurakennusten periaatelinjauksia 27.11.2017 

 

6. kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 11.12.2017, tilalinjaus  

 vuoden 2017 loppuun mennessä 

 

7. tarveselvitys ja hankesuunnitelma tavoitteena vuoden 2018  

 aikana 

 

8. rakentaminen tavoitteena vuoden 2020 loppuun mennessä 

 

Liitteet ja oheismateriaali: 

 

- Liitteet: 

o Liite 1: Alustava taloudellinen vertailutarkastelu 

o Liite 2: Alustava prosessikuvaus: Tilakonsultti TM2 Oy:n selvitys (ko-

koukseen pöydälle) 

o Liite 3.1: Aleksis Kiven koulun korjaustapaehdotus (FCG 23.2.2017) 

o Liite 3.2: Aleksis Kiven koulun kustannuslaskelma yhteenveto (FCG 

8.3.2017) 

o Liite 4: Sjundeå svenska skolanin korjaustapaehdotus ja kustannuslas-

kenta (FCG 28.8.2017) 

o Liite 5: Päivärinteen koulun korjaustapaehdotus, ruokalarakennus (FCG 

31.10.2016) 

o Liite 6: Päivärinteen koulun korjaustapaehdotus, kivirakennus (FCG 

31.10.2016) 

 

- Oheismateriaali: 

o Palveluverkkoselvitys 16.10.2015 FCG 

o Sivistyslautakunnan päätökset 15.3.2017 § 28 ja § 29 

o Väestöennuste Siuntiossa 2020–2040  

 

Esittelijä: tekninen johtaja Markus Moisio, puh. 044 386 1099,  

s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi 

 

Ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää ehdottaa periaatelinjauksena kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta etenee koulurakennusten 

osalta vaihtoehto 2 mukaisesti, pyrkien yhdistämään uutta rakentamista se-

kä vanhojen korjaamista, tiivistäen rakennuskantaansa. Tarkemmat suunni-

telmat ja ratkaisut tullaan tekemään lähetekeskusteluiden, toimielinkäsitte-

lyn sekä hankesuunnittelun, pohjalta.  

 

  Pykälä tarkastetaan kokouksessa. 

 



Käsittely:  Kokouksessa jaettiin pöydälle Tilakonsultit TM2 Oy:n laatima prosessiku-

vaus. Lisäksi jaettiin pöydälle liitteen 1 sivujen 6 ja 7 muokatut laskelma-

taulukot. 

 

  Esittelijän selostusosaan tehdyt muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.  

 

  Lautakunta keskusteli asiasta ja teki yksimielisesti muutetun päätösehdo-

tuksen: 

 

Muutettu ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää ehdottaa periaatelinjauksena kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta etenee koulurakennusten 

osalta vaihtoehto 2 mukaisesti, pyrkien yhdistämään uutta rakentamista se-

kä vanhojen korjaamista, tiivistäen rakennuskantaansa. Ehtona vaihtoehto 

kahden periaatelinjaukselle on, että vaihtoehto 2:ssa ei oteta tässä vaiheessa 

kantaa koulukiinteistöjen lukumäärään ja että Päivärinteen koulukiinteistön 

uudelleen rakentamisesta tehdään elinkaarimalli tarkempaa tarkastelua var-

ten muiden koulukiinteistöjen tapaan. Tarkemmat suunnitelmat ja ratkaisut 

tullaan tekemään lähetekeskusteluiden, toimielinkäsittelyn sekä hankesuun-

nittelun, pohjalta.   

 

  Pykälä päätetään tarkastaa kokouksessa. 

 

Päätös:  Muutetun ehdotuksen mukaan. 

 

  Hallintojohtaja Niko Kannisto poistui paikalta pykälän käsittelyn jälkeen 

klo 20.15.  

  = = = 

 


