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Jätkäsaaren peruskoulun liikuntatilojen väliaikaisratkaisut

Jätkäsaaren peruskoulu valmistuu 1.8.2019. Tuolloin kouluun tulevat luokat 1.-
7. ja oppilaita noin 400. Seuraavan kahden vuoden aikana arvioitu oppilas-
määrä kasvaa 700 oppilaaseen ja käsittää luokka-asteet 1-9. Uuteen koulura-
kennukseen ei tule lainkaan liikuntatiloja, vaan ne ovat tulossa Bunkkeri-ra-
kennukseen.

Jätkäsaaren liikuntapuiston ensimmäinen osa-alue, joka pitää sisällään lähilii-
kuntapaikkoja sekä jalkapallo- ja talvella jäädytettävä tekojääkenttä valmistu-
vat elokuussa 2019. Suomen ilmasto- olosuhteet eivät kuitenkaan salli ympäri-
vuotista ulkoliikuntaa ja Jätkäsaaren ilmasto on erityisen haasteellinen ja tuuli-
nen ympäri vuoden.

Bunkkeri-hankkeen aikataulun johdosta, on käynnistetty vuoden 2018 alussa
selvitys, jonka tavoitteena on kartoittaa eri vaihtoehdot Jätkäsaaren peruskou-
lun väliaikaisten sisäliikuntatilojen järjestämiseksi. Selvitys laaditaan kanslian,
kaskon, kuvan, makan ja ryan yhteistyönä. Selvityksessä varaudutaan väliai-
kaisten sisäliikuntatilojen järjestämiseksi 3-5 vuodeksi.

Tilapäisille liikuntatiloille on tunnistettu seuraavia lähtökohtia ja reunaehtoja,
joiden perusteella selvitystä on lähdetty laatimaan:

- Sisäliikuntatilojen tulee olla vuokrattavissa/valmiina koulujen syyslomaan
2019 mennessä.

- Ratkaisu saattaa olla vaiheittainen ja muuttua koulun oppilasmäärän kasva-
essa.

- 80% koulun liikunnasta on voitava järjestää lähellä Jätkäsaaren peruskoulua
ja osana normaalia koulupäivää eli käytännössä Jätkäsaaren liikuntapuiston
alueella.

- 20% on mahdollista järjestää muissa sijainneissa hajautetusti.
- Lajikirjon ei tarvitse olla kaiken kattava, vaan pallopelit, yleisurheilullinen toi-

minta ja liikuntaleikit mahdollistava tila riittää.
- Liikuntatarjontaa on mahdollista täydentää, mutta koululle on suunnattava re-

surssia organisoida harvinaisempien lajien harjoittelua kaupungin muissa lii-
kuntatiloissa.
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Selvitettävät vaihtoehdot:

- Tilapäinen liikuntahalli Jätkäsaaren liikuntapuistoon pienpelikenttien kohdalle
o viitesuunnittelu 3-6/2018
o huolto- ja pukuhuonetiloina voidaan hyödyntää 12/2019 valmistuvaa

Jätkäsaaren liikuntapuiston huoltorakennusta
o suunnittelu- ja toteutuskustannukset
o jatkokäytön selvittäminen

- Vuokrattavat liikuntatilat Ruoholahden alueelta
o mahdolliset vaihtoehdot, kapasiteetti ja käyttömahdollisuudet
o vuokrakustannukset
o Kaskon välilliset kustannukset (kuljetukset, henkilöstöresursointi)
o Vaikutukset opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen

Aikataulu:

- Eri vaihtoehdot on kartoitettu elokuuhun 2018 mennessä.
- Toteutettavasta väliaikaisratkaisusta tai niiden yhdistelmästä päätös syys-

kuussa 2018.
- Mahdollisten vuokrasopimusten neuvottelut 1-5/2019.
- Mahdollisen väliaikaisen hallin rakentaminen 4/2019 – 10/2019.


