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Sauvon koulukeskuksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta kokoontui 15.5.2018 ja hyväksyi
hankesuunnitelman. Siinä kuvataan hankkeen perustiedot, kuvaus rakennushankkeesta sisältäen
tavoiteaikataulun, tila-, laajuus- ja kustannustiedot sekä hankkeen perustelut. Hankesuunnitelmassa
selvitetään myös tavoitteet ja mitoitusperusteet.
Toimikunta esittää, että Sauvon koulukeskuksen Kivikoulu–rakennus osittain peruskorjattaisiin ja osittain
purettaisiin. Peruskorjaus koskisi rakennuksen uudempaa osaa, jossa on liikuntasali. Tämän osan ja
yläkoulun väliin toteutettaisiin uudisosa, joka yhdistäisi nyt erillään olevat rakennukset yhdeksi toimivaksi
kokonaisuudeksi. Uudisrakennusosan rakentamisella rakennus saataisiin myös kokonaan esteettömäksi.
Toimikunnan esittämän vaihtoehdon lisäksi hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista
toteutustapaa: Kivikoulun peruskorjausta sekä vanhan koulun purkamista ja korvaamista kokonaan
uudisrakentamisella. Toimikunnan esittämää vaihtoehtoa puoltaa erityisesti se, että eri vaihtoehtojen
kokonaiskustannukset ovat lähellä toisiaan, joten päätöksenteossa voidaan painottaa toiminnallisia
perusteita. Vanhan koulurakennuksen peruskorjaus edellyttäisi suuria muutostöitä, jotta rakennus
saataisiin uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaiseksi ja esteettömäksi. Luokkasiiven
peruskorjausaste nousisi erittäin korkeaksi ja peruskorjauskustannusten lisäksi tarvittaisiin paljon
muutostöitä, joiden kustannukset eivät sisälly pelkän peruskorjauksen kustannusarvioon.
Uudisrakentamisvaihtoehto puolestaan aiheuttaisi merkittäviä negatiivisia muutoksia kunnan keskustan
taajamakuvaan, hankaloittaisi koulun piha-alueen käyttöä ja aiheuttaisi piha-alueelle muutostöitä.
Yhdysosavaihtoehdossa koulutiloihin saadaan uuden opetussuunnitelman edellyttämiä muunneltavia
opetustiloja, ratkaisu noudattaa kunnan opetussuunnitelman linjauksia, ja koulukeskuksessa on jatkossakin
kaksi liikuntasalia, joita tarvitaan koulutoiminnan lisäksi myös ilta- ja viikonloppukäyttöön.
Koulukeskuksesta saadaan toteutettua yhtenäinen kokonaisuus, jossa toimintakulttuuria voidaan uudistaa
aidoksi yhtenäiskouluksi. Tilat antavat joustoa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen ja mahdollisuuden
esiopetuksen todennäköisen laajentumisen myötä toteuttaa sekä 5- että 6-vuotiaiden esiopetus jatkossa
Sauvon koulukeskuksessa yhdessä perusopetuksen kanssa. Hankkeen toteuttamisen myötä voidaan
vähentää investointitarpeita Sauvon varhaiskasvatuksen tilojen osalta.
Toimikunta esittää, että hankesuunnitelma käsitellään Sauvon eri lautakuntien kokouksissa 17.5.2018.
Sen jälkeen suunnitelma menee 21.5.2018 käsiteltäväksi kunnanhallitukseen. Tavoitteena on, että
kunnanhallitus saattaa hankesuunnitelman edelleen 4.6.2018 valtuuston käsiteltäväksi. Mikäli valtuusto
hyväksyy hankesuunnitelman, yksityiskohtaisempi suunnittelu ja tarvittavien purkutöiden kilpailutus
käynnistetään. Rakennustöiden arvioidaan käynnistyvän keväällä 2019. Hankkeen valmistumisen
tavoiteaikataulu olisi tällöin syyslukukauden 2020 aikana.
Suunnittelutoimikunnan seuraava kokous pidetään 4.9.2018 klo 18:30.
Suunnittelutoimikunnan puolesta,
Satu Simelius, puheenjohtaja
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