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Tiedonpuiston koulu 5-9, hankesuunnitelma



Hankkeen alkamiseen vaikuttavat asiat
• Nykyisen Vaisaaren koulun peruskorjaustarve (rakennettu 1967 ja 1978)

• Valtuuston päätös 11/2019 sivistyskeskuksen palveluverkon 
kehittämisestä
 Alue- ja ikärakennemallin 5 - 9 käyttöönotto 2020 luvun aikana

• Valtuuston päätös 24.5.2021 sivistyskeskuksen 
palveluverkkoselvitys 2:n rakennemallivaihtoehdoista
 Perusopetuksen kouluverkon tulevaksi rakenteeksi päätettiin 

rakennemallivaihtoehto "Ohry malli 5-9 koulujen verkko".



Tiedonpuiston koulun hankesuunnittelutyöryhmä
• Raision kaupunki
• Rakennuttaja

• Tekninen johtaja Antti Korte (2.9.2021 asti), Tekninen johtaja va. Timo Oja

• Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen

• Rakennuttajainsinööri vs. Jari Sulander (30.6.2021 asti)

• Talotekniikan asiantuntija Reijo Vasama

• Käyttäjä

• Sivistysjohtaja Leena Laakso

• Talouspäällikkö Esa Ilanti

• Opetuksen kehittämispäällikkö Heli Kivelä

• Rehtori Janne Ahlqvist

• Apulaisrehtori Tarja Hannuksela

• Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen

• Ruokapalvelupäällikkö Mervi Heinonen

• Kaavoitus

• Toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski

• Kaupungin arkkitehti Olli Arvola

• Arkkitehti
• ARK Takala Oy, Turku

• Toimistopäällikkö Sami Lehtniemi

• Projektipäällikkö Juha Vester

• Kehittämissuunnitelman laatija
• WSP Finland Oy, Helsinki, Turku

• Yksikönpäällikkö Johanna Tschokkinen

• Projekti-insinööri Eero Rautakorpi

• Yksikönpäällikkö Tero Uusitupa



SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
• Rakennuspaikka on Vaisaaren koulun nykyinen pysäköintialue
• Asemakaavamuutos on vireillä
• Vaisaaren koulun ja jalkapallohallin toiminta jatkuu 

rakentamisen aikana
• Toiminnalliset ja pedagogiset tavoitteet
• Terveelliset-, turvalliset-, esteettömät- ja muunneltavat tilat
• Elinkaariajattelu, käyttökustannusten edullisuus ja 

energiatehokkuus.



SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VAIKUTTAVAT ASIAT

• Vaisaaren koulua palvelevat vesihuoltolinjat kulkevat uuden koulun 
rakennusalueen halki Eeronkujalle. Linjat muutetaan johtamaan 
Juhaninkujan suuntaan

• Rakennusalueelle jäävät viemärilinjat ja operaattorien tietoverkot 
siirretään rakennusalueen ulkopuolelle ennen rakentamisen 
käynnistämistä

• Rakennustyön ajaksi alueelta poistuu n. 115 pysäköintipaikkaa 
Korvaavat pysäköintipaikat:
 laajentamalla ja parantamalla kirjaston nykyistä pysäköintialuetta 
 sekä ent. Kauppaoppilaitoksen ja Nesteentien välissä olevaa pysäköintialuetta

• Lopulliset uudet piha- ja pysäköintialueet valmistuvat vanhan 
koulurakennuksen purkutyön jälkeen.



Ote havainnekuvasta

Kaavatyön lähtökohtia:

Tavoitteena laatia väljä kaava, joka 
mahdollistaa alueen monipuolisen 
kehittämisen julkisten palveluiden 
alueena

Rakennusoikeus e=0.50 (22 230 k-m2)

Kerrosluku enintään III

Saattoliikenteen toimivuus ja kevyen 
liikenteen turvallisuus (detaljit 
tarkentuvat katusuunnitelmissa)

Rakennusten arkkitehtuuria ja kaupunki-
kuvaa ohjataan rakennushankkeiden 
suunnittelun yhteydessä



Kaavaehdotus



KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

• Kaupunkikehitysjaosto hyväksyi kaavaehdotuksen  29.9.2021.
• Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävänä kaupungintalon 

pääaulassa ja kaupungin verkkosivuilla sekä esillä kirjaston 
palvelupisteessä 11.10. – 9.11.2021.

• Kaava etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi. Arvioitu aikataulu on loppuvuodesta 2021. 



TIEDONPUISTON KOULU
• Uusi koulu voi toimia yhtenäiskouluna 5-9 vasta kun on siirrytty 

kahden yhtenäiskoulun malliin
siihen asti koulu toimii ainoana yläkouluna, johon kaikki vuosiluokkien 7 – 9 

oppilaat siirtyvät. 
• Uuden koulun toimiessa yläkouluna tarvitaan tilapäisiä tiloja 
käden taitojen, kotitalousluokkien ja fysiikka-kemian luokkien tilojen 

järjestämisessä 
tilapäistiloina tullaan käyttämään Haikankadun tilaa (tekniset työt) ja entisen 

kauppaoppilaitoksen 2. kerroksen luokkatiloja (kädentaidot ja fyke) 
• Yläkoulun oppilaita on syksyllä 2021 n. 770 ja tulevina vuosina 

oppilasmäärä näyttää kasvavan noin 800 oppilaaseen
• Uudessa yhtenäiskoulussa ikäluokkien 5-9 oppilaita on noin 650. 

Luokkakooksi muodostuu näin ollen 21-22 oppilasta.



Hankesuunnitelmavaiheen laajuus ja kustannusarvio
• Hankekoko: 8171 hym², 10 585 brm²

• Kustannusarvio: 35.200.000 euroa
 (hintataso 8/2021 95.5)

• Kustannusarvio puukouluna: 37.000.000 euroa
 (hintataso 8/2021 95.5)

Kustannusarviot ei sisällä vanhan rakennuksen purkua n. 1,1 M€ ja irtaimistoa n. 3 M€
Laajuus ja kustannusarviot saattavat vielä muuttua suunnittelun edetessä.



Tiedonpuiston koulu, aikataulu
• 2020 tarveselvitys
• 2021 hankesuunnitelma, tontin kaavamuutos ja investointipäätös
• 2022 suunnittelu ja rakentamisen valmistelu
• 2023 suunnittelu, kilpailutus ja rakentamisen aloittaminen
• 2024 rakentaminen
• 2025 hankkeen valmistuminen, kalustus, käyttöönotto elokuussa ja        

vanhan koulun purkutyön aloitus syksyllä 
• 2026 koulun pihan ja pysäköintialueen rakentaminen.



Kiitos, rakennetaan tulevaisuutta yhdessä!
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