
Seminaarin koulun peruskorjaus- ja muutostyöt, piha-alue

LANULA 14.5.2013 § 46

Valmistelija / lisätiedot tilaajapäällikkö Antti Karrimaa p. 03 621 2010

Linnan Tilapalvelut – liikelaitos on lähettänyt lasten ja nuorten lautakun-
nalle liitteenä 2/Lanula 14.4.2013 olevan kirjeen, jossa se pyytää LA-
NULAn sitoutumista Seminaarin koulun korjaus- ja muutostöiden jatka-
miseen.

Tampereen Yliopiston tehtyä kesäkuussa 2011 päätöksen siirtää Hä-
meenlinnan Opettajainkoulutuslaitos sekä Hämeenlinnan Normaalikou-
lun toiminta Tampereelle, käynnistettiin Hämeenlinnassa pikavauhtia
toimenpiteet, joilla Hämeenlinnaan jäävien oppilaiden perusopetus voi-
daan turvata. Tässä yhteydessä Linnan Tilapalvelut teki vuokrasopi-
muksen entisen Normaalikoulun ja OKL:n tiloista.

Samalla käynnistettiin suunnittelutyö tilojen muokkaamiseksi siten, että
mm. kasvavan oppilasmäärän luokkatila- ja ruokailutarpeet voidaan tyy-
dyttää. Seminaarin kouluun liitettiin tuossa vaiheessa Ojoisten koulu,
jossa käynnistettiin uudisrakennustyö. Ojoisten 3-6 luokkalaiset sekä
pienryhmät sijoitettiin Seminaarin yksikköön.

Ensimmäisen peruskorjausvaiheen muutostöiden yhteydessä tuli julki
joukko kosteusvaurioita mm. liikuntatiloissa, jotka jouduttiin korjaamaan
samassa yhteydessä.

Koska koulun oppilasmäärä Ojoisten lastentalo- ratkaisun myötä kasvoi
pysyvästi noin kaksinkertaiseksi verrattuna entiseen Normaalikoulun
oppilasmäärään, jouduttiin koko vuokrattuun kiinteistökokonaisuuteen
suunnittelemaan eri tasoisia tilojen muutoksia. Myös kiinteistön omista-
ja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, katsoi samassa yhteydessä tarkoi-
tuksenmukaiseksi tehdä kiinteistöön peruskorjauksia.

Kiinteistökokonaisuuden muutos- ja korjaustoimenpiteet on ajoitettu to-
teutettavaksi useamman vuoden aikana siten, että viimeinen vaihe val-
mistuisi vuonna 2016.

Vuokrasopimuksen mukaan koulun tarpeisiin tehtävät muutos-, ja korja-
ustyöt ovat ns. vuokravaikutteisia, eli niiden toteuttaminen nostaa alun-
perin sovittua vuokratasoa.

Liitteessä 3/Lanula 14.5.2013 on koottuna eri rakennusvaiheiden arvioi-
dut kustannukset sekä niiden vuokravaikutukset. Todelliset vuokravaiku-
tukset selviävät vasta kunkin rakennusvaiheen toteuduttua.

Linnan Tilapalvelut – liikelaitos tarvitsee tässä vaiheessa tilojen pääasi-
allisen käyttäjän, eli Lasten ja Nuorten lautakunnan sitoutumisen muu-
tos- ja korjaustoimien jatkamiseen.

Vs.tilaajajohtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta:

1. sitoutuu osaltaan Seminaarin koulun muutos- ja korjaustöiden jat-
kamiseen liitteessä esitetyssä laajuudessa.



2. esittää Linnan Tilapalvelut- liikelaitokselle, että se raportoi Lasten ja
nuorten lautakunnalle hankevaiheittain kustannustason ja vuokrata-
son muutoksista.

Kylli Kylliäinen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Altti
Salomäki, Jukka Pekka Hämäläinen ja Petri Paju kannattivat Kylli Kyl-
liäisen esitystä.

Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asi-
an uudelleen valmisteltavaksi.

-  -  -  -

LANULA 11.6.2013 § 60

Valmistelija / lisätiedot vs. tilaajajohtaja Antti Karrimaa p. 03 621 2010

Lasten ja nuorten lautakunnan palautti Seminaarin koulun peruskorjaus-
ja muutostöitä käsitelleen asian uudelleen valmisteltavaksi.

Seminaarin koulun kiinteistön omistaa Ojoisten lastentaloa lukuun otta-
matta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Hämeenlinnan kaupungin puoles-
ta vuokrasopimuksen ao. kiinteistöstä on solminut Linnan Tilapalvelut -
liikelaitos. Seminaarin koulu puolestaan maksaa vuokraa kiinteistöstä
Linnan Tilapalveluille.

Kyseisessä kiinteistössä jouduttiin tekemään huomattavia muutostöitä
ennen koulun käynnistymistä elokuussa 2012. Tämän lisäksi osa tilois-
ta, mm. liikuntasali ja luonnontiedon luokka, osoittautuivat kosteusvauri-
oisiksi, joten ne tuli saattaa turvallisiksi ja terveellisiksi tiloiksi, joissa
koulunpito oli mahdollista.

Laajaan kiinteistömassaan joudutaan myös tekemään tulevaisuudessa
joukko muutos- ja peruskorjaustöitä, jotta tilat toisaalta säilyvät turvalli-
sina ja terveellisinä ja toisaalta vastaavat koulun pedagogisia tarpeita.

Asiakokonaisuutta selvittämään on kokoukseen kutsuttu Suomen Yli-
opistokiinteistöjen edustaja, kohteen pääsuunnittelija sekä koulun edus-
taja valaisemaan eri osapuolien vastuita ja tarpeita kyseisessä kohtees-
sa peruskorjaus- ja muutostöiden näkökulmasta.

Vs. tilaajajohtajan ehdotus: Saatujen selvitysten perusteella lasten ja
nuorten lautakunta:

1. sitoutuu osaltaan Seminaarin koulun muutos- ja korjaustöiden jat-
kamiseen liitteessä esitetyssä laajuudessa.

2. esittää Linnan Tilapalvelut- liikelaitokselle, että se raportoi Lasten ja
nuorten lautakunnalle hankevaiheittain kustannustason ja vuokrata-
son muutoksista.

Muutettu vs. tilaajajohtajan ehdotus: Saatujen selvitysten perusteella
lasten ja nuorten lautakunta:

1. sitoutuu osaltaan Seminaarin koulun muutos- ja korjaustöiden jat-
kamiseen A-osan liikuntatiloihin liittyvien aputilojen osalta.



2. edellyttää, että Linnan Tilapalvelut- liikelaitos hyväksyttää peruskor-
jauksen etenemisen Lasten ja nuorten lautakunnalla hankevaiheit-
tain.

Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

-  -  -  -

LANULA 17.9.2013 § 83

Valmistelija / lisätiedot tilaajapäällikkö Antti Karrimaa p. 03 621 2010

Lasten ja nuorten lautakunta päätti kokouksessaan 11.6.2013 § 60 koh-
dassa 2. seuraavaa: ”Lasten ja nuorten lautakunta edellyttää, että Lin-
nan Tilapalvelut -liikelaitos hyväksyttää peruskorjauksen etenemisen
Lasten ja nuorten lautakunnalla hankevaiheittain.”

Seminaarin koulun pihasta on valmistunut liitteenä 3/Lanula 17.9.2013
suunnitelma, jonka toteuttaminen ajoittuu vuosille 2014 ja 2015. Hanke
esitetään kuitenkin toteutettavaksi yhtenä hankekokonaisuutena, jotta
toteutusvaiheessa vältytään kaksinkertaisilta työmaan perustamiskus-
tannuksilta ja työvaiheita voidaan joustavasti järjestellä käytännön tar-
peiden mukaisesti.

Tilaajajohtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy osal-
taan Seminaarin koulun piha-alueen rakentamisen liitteen mukaisessa
laajuudessa.

Tilaajajohtajan muutettu ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päät-
tää esittää Yliopistokiinteistöt Oy:lle Seminaarin koulun piha-alueen ra-
kentamisen vuokravaikutteiseksi kustannukseksi enintään 600.000 eu-
roa.

Keskustelun kuluessa jäsen Kalle Virtanen teki seuraavan vastaehdo-
tuksen: Lasten ja nuorten lautakunta päättää pyytää Yliopistokiinteistöt
Oy:ltä Seminaarin koulun piha-alueen rakentamisesta tarjoukset siten,
että vuokravaikutteiseksi kustannukseksi tulee
a) 200.000 euroa,
b) 400.000 euroa,
c) 600.000 euroa ja,
että tarjousten pitää sisältää myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tar-
peet.

Kalle Virtasen ehdotusta kannattivat Altti Salomäki ja Irma Taavela.

Kun keskustelu oli päättynyt, puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty
kannatettu vastaehdotus, asiassa on äänestettävä.

Äänestys suoritettiin kättä nostamalla. Puheenjohtaja kehotti ensin nos-
tamaan kätensä ne, jotka kannattavat muutettua pohjaehdotusta. Sen
jälkeen puheenjohtaja kehotti nostamaan kätensä ne, jotka kannattivat
jäsen Kalle Virtasen vastaehdotusta. Äänestyksessä muutettua pohja-
ehdotusta kannattivat Petri Paju, Satu Aaltonen ja Kylli Kylliäinen. Vas-
taehdotusta kannattivat Irma Taavela, Jukka Pekka Hämäläinen, Veera
Oksanen, Jukka Sorvari, Kalle Virtanen, Helena Lehkonen, Mirka Soini-



koski ja Altti Salomäki. Puheenjohtaja totesi, että, että äänestystulos oli
3-8 eli päätökseksi tuli jäsen Kalle Virtasen tekemä vastaehdotus.

Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta päätti pyytää Yliopistokiinteistöt
Oy:ltä Seminaarin koulun piha-alueen rakentamisesta tarjoukset siten,
että vuokravaikutteiseksi kustannukseksi tulee
a) 200.000 euroa,
b) 400.000 euroa,
c) 600.000 euroa ja,
että tarjousten pitää sisältää myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tar-
peet.

-  -  -  -

LANULA 22.10.2013 § 93

Valmistelija / lisätiedot vs. tilaajajohtaja Antti Karrimaa p. 03 621 2010

Lasten ja nuorten lautakunta päätti kokouksessaan 17.9.2013 § 83 pyy-
tää Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä tarjoukset siitä, millaiset piha-
vaihtoehdot sisällöllisesti saadaan syntymään, jos vuokravaikutteisen
investoinnin arvot olisivat 200 000, 400 000 tai 600 000 euroa. Tarjous-
ten tulee sisältää myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeen piha-
kalustuksessa ja varustuksessa.

Liitteenä 2/Lanula 22.10.2013 on Suomen Yliopistokiinteistöjen toimit-
tama materiaali lautakunnan pyyntöön liittyen. Materiaalissa on eritelty
kolmen pyydetyn vaihtoehdon pohjalta piha-alueen toteutuksen sisällöt
laite- ja toimenpidekohtaisine sisältöineen ja kustannuksineen.

Materiaalin pohjalta on mahdollista tehdä ratkaisu, jossa toteutuksen
vuokravaikutteinen hinta ja ohjeellinen toteutuksen sisältö määritellään
lautakunnassa. Käyttäjälle jää tällöin myös mahdollisuus vaikuttaa sisäl-
töön käyttäjän tarpeista lähtöisin siten, että toteutuksen loppusuma on
sitova, mutta sisältö voidaan määritellä käyttäjän tarpeista lähtien.

Vs. tilaajajohtajan ehdotus: Lasten ja nuorten lautakunta päättää:
1. Seminaarin koulun piha toteutetaan siten, että vuokra-vaikutteinen

kustannus on enintään 400 000 euroa.
2. Pihan toteutuksen sisältö noudattelee ohjeellisesti tämän vaihtoeh-

don sisältöluetteloa kuitenkin siten, että käyttäjä voi tehdä suunni-
telmaan käyttäjän tarpeista nousevia sisällöllisiä muutoksia.

Päätös: Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 1.


