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Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet lausunto 
kaupunginhallitukselle Daniel Sazonovin valtuustoaloitteesta: kaupunki 
selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä 
väistötiloihin suunniteltua nopeammin.

Väistötiloihin siirtymisen perusteet

Laajoissa perusparannushankkeissa koulun toiminta siirretään perus-
parannuksen ajaksi väistötiloihin kokonaan tai osittain. Myös tilantees-
sa, jossa rakennuksessa on todettu sisäilmaongelma, joudutaan joskus 
siirtämään koulun toiminta/-aa väistötiloihin. Tätä edeltää sisäilmaoirei-
lun syiden selvittäminen, tilanteen korjausmahdollisuuksien kartoittami-
nen ja moniammatillisen työryhmän (terveydenhuollon, käyttäjätoimia-
lan, työsuojelun, sisäilma-asiantuntijoiden ja muut ryan edustajat) pää-
tös väistötiloihin siirtymisen tarpeesta. 

Tehtaankadun ala-asteen perusparannushankkeen väistötilojen tarve

Hankesuunnitteluvaiheessa Tehtaankadun ala-asteen perusparannus-
hanke oli suunniteltu alkavaksi kesäkuussa 2020. Lähtökohtana on, et-
tä koko koulun toiminta siirretään väistötiloihin hankkeen toteutuksen 
ajaksi. 

Alkuvuodesta 2019 koululla levisi huoli perusparannettavan rakennuk-
sen sisäilmatilanteesta. Käyttäjien oireilut lisääntyivät merkittävästi ja 
oppilaiden vanhemmat esittivät toiveen väistötiloihin siirtymisen nopeut-
tamisesta. Kaupunki selvitti syitä oireilun lisääntymiselle ja suoritti ke-
väällä ja kesällä 2019 toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. 
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Tehtaankadun ala-asteen perusparannushankkeen väistötilojen aikaistaminen

Tehtaankadun ala-asteen perusparannushankkeen toteutussuunnitte-
lun käynnistyessä ilmeni, että rakentamisaikaa on tarpeen lisätä eli 
aloitusta aikaistaa. Toteuttajien kiinnostuksen varmistamiseksi ja kus-
tannusten hallitsemiseksi rakennuksen purkutyöt on tarkoituksenmu-
kaisinta toteuttaa omana, erillisenä urakkana. 

Kaupunki kiirehti Eiranrannan paviljonkien hankintaa siten, että ne oli-
sivat käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Väistötilojen ennakko-
neuvottelut on pidetty, hankesuunnitelma on laadittu, paviljonkitoimitta-
ja on kilpailutettu ja valittu, asukasvuorovaikutustilaisuus on pidetty ja 
rakennuslupahakemus on jätetty. Tilojen hankintaa on onnistuttu ai-
kaistamaan alkuperäisestä aikataulusta siten, että paviljonki on ajoitettu 
valmistuvaksi alkuvuonna 2020 ja käyttöönotettavaksi maalis-huhti-
kuussa 2020.
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