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OULUN NORMAALIKOULU TARVESELVITYS 

 

1. TIIVISTELMÄ 

Tämän tarveselvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa Oulun normaalikoulua koskevien tilaratkai-

sujen tueksi. Tarveselvityksen painopiste on ollut teknisten ja taloudellisten seikkojen sekä käyt-

täjäpalautteen tarkastelussa. Selvityksessä on esitelty erilaisia Oulun normaalikoulun sijoitusvaih-

toehtoja oletuksella, että normaalikoulun toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena sekä toiminnan vo-

lyymin että koulussa työskentelevän henkilöstön, opettajaksi opiskelevien opettajakokelaiden ja 

koulun oppilasmäärän osalta. 

Oulun normaalikoulun nykyiset Linnanmaan kampuksella käytössä olevat tilat ovat tyydyttävässä 

kunnossa ja lähestyvät teknisen elinkaaren loppua. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n teettämän 

kuntoarvion mukaan Linnanmaalla sijaitsevat koulutilat edellyttävät lisätutkimuksia ja korjausin-

vestointeja, joiden arvo on noin viisi miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä, tavanomaisen 

vuosikorjausohjelman ja huoltotoimenpiteiden lisäksi. Oulun normaalikoulun Koskelan toimipiste 

sijaitsee Oulun kaupungilta vuokratussa Koskelan koulussa, jossa on tehty kuntotarkastus 2016. 

Tarkastuksen mukaan merkittävimmät korjaustarpeet painottuvat rakennuksen alapohjarakentei-

siin, joista saattaa kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Oulun Tilakeskukselta saadun palautteen 

perusteella toimenpiteet rakennuksen teknisenkunnon ja sisäilmaolosuhteiden parantamisen 

suhteen ovat aloitettu ja toimenpiteiden piiriin lukeutuu muun muassa ilmavaihdon säätö ja puh-

distus sekä myöhemmin suoritettavia alapohjarakenteiden tiivistyskorjauksia. 

Oulun normaalikoulun henkilöstön tekemän itsearvioinnin perusteella Linnanmaalla sijaitsevan 

alakoulun nykyiset tilaratkaisut eivät kokonaisuutena enää täytä niitä pedagogisia vaatimuksia, 

joita oppimiseen liittyvä tieteellinen tutkimustieto ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma sekä 

näiden myötä myös yliopiston harjoittelukoulun opettajankoulutustehtävä edellyttävät fyysisiltä 

oppimisympäristöiltä. Normaalikoulun tarveselvitystä varten toteuttaman itsearvioinnin kautta ke-

rätty käyttäjäpalaute sekä yliopiston tilapalveluiden laatima pitkäaikaisseuranta osoittavat, että 

merkittävimmät puutteet koskevat toistuvia sisäilmaongelmia, joita on koulun loma-aikoina kor-

jailtu pisteluonteisesti, ja tilojen muunneltavuudessa sekä joustavuudessa havaittuja puutteita. 

Myös yläkoulun ja lukion tilojen ahtaus ja akustiikka sekä alakoulun tilojen sijainti Koskelassa 

erillään Linnanmaalla sijaitsevista koulutiloista on koettu ongelmana. 

Tarveselvitystyössä on tarkasteltu useita sijoitusvaihtoehtoja Oulun normaalikoululle. Tarkaste-

luun lukeutuu käytössä olevien tilojen arviointi sekä kaksi nykyisiin tiloihin kohdistuvaa peruskor-

jausvaihtoehtoa. Peruskorjausvaihtoehtojen ohella tarkasteltavina ovat olleet peruskorjaus ja laa-

jennusvaihtoehto, joissa käytössä olevat yläkoulun ja lukion tilat peruskorjataan ja alakoulun kou-

lutoiminnot sijoitetaan uudisrakennukseen nykyisen yläkoulun ja lukion tontille. Peruskorjaus- ja 

laajennusvaihtoehtoina on tarkasteltu myös kolmea muuta vaihtoehtoa, joissa osa koulutoimin-

noista sijoitetaan peruskorjattaviin Oulun yliopiston kampustiloihin ja osa, esimerkiksi normaali-

koulun alakoulu, kampuksen lounaiskulmaan sijoitettavaan uudisrakennukseen. Peruskorjaus- 

sekä peruskorjaus ja laajennusvaihtoehtojen lisäksi tarveselvityksessä on tarkasteltu kahta vaih-

toehtoa, joissa normaalikoulun koulutoiminta keskitetään uudelle tontille sijoitettavaan uudisra-

kennukseen.  
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Tarveselvitys työryhmä ehdottaa, että ennen jatkosuunnittelun aloittamista tehdään lisäselvitys. 

Ehdotetun lisäselvityksen tarkoituksena on kartoittaa yhdessä Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n 

tai muun mahdollisen toteuttajan sekä Oulun kaupungin kanssa voidaanko harjoittelukoulun tila-

ratkaisu toteuttaa koulun vuokran- ja tilakustannusten maksukyvyn sekä Oulun kaupungin koulu-

verkkoratkaisun määrittämissä raameissa. Tarveselvitystyön tuloksena työryhmä ehdottaa, että 

jatkosuunnittelun lähtökohdaksi valitaan puhtaaseen uudisrakentamiseen perustuva sijoitusvaih-

toehto, jossa pyritään vuokran- ja tilakustannustenmaksukykyä koskevan tavoitteen saavuttami-

seen tilankäyttöä tehostamalla. Uudisrakentamiseen perustuvien sijoitusvaihtoehtojen lisäksi jat-

kosuunnittelun perustaksi soveltuu myös peruskorjaus- ja laajennus sijoitusvaihtoehdot, jotka si-

joittuvat Oulun yliopiston kampuksen lounaiskulmaan, mikäli ehdotetun lisäselvityksen tulokset 

niin osoittavat. 

Oulun normaalikoulu on Oulun yliopiston kasvatustieteen tiedekuntaan kuuluva hallinnollinen ta-

lous- ja tulosvastuullinen yksikkö. Oulun yliopiston harjoittelukoulusta käytetään vakiintunutta ni-

meä Harjoittelukoulu. Tässä raportissa Oulun yliopiston harjoittelukoulusta käytetään jatkossa ni-

mitystä harjoittelukoulu. 

Harjoittelukoulu on osa Oulun kaupungin kouluverkkoa ja se tuottaa lähikoulupalvelut alueensa 

kuntalaisille, minkä vuoksi harjoittelukoulua koskevat suunnitelmat tulee käydä läpi yhteistyössä 

Oulun kaupungin kanssa. 
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2. TARVESELVITYKSEN LAATIJAT 

2.1 Tilaaja ja käyttäjä 

Kohteen tilaaja on: 

Oulun Yliopisto  

PL 8000 

90014 Oulun yliopisto 

 

Tilaajan edustajana toimivat: 

Arto Haverinen,  

PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO  

040 7373903, arto.haverinen@oulu.fi 

 

Timo Haverinen,  

PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO  

040 0593334, timo.haverinen@oulu.fi 

 

Kohteen käyttäjä on: 

Oulun normaalikoulu 

PL 9300 

90014 Oulun yliopisto 

 

Käyttäjän edustajana tarveselvityksen laatimisessa ovat toimineet: 

Kari Kumpulainen, 

PL 9300, 90014 Oulun yliopisto 

029 4483772, kari.kumpulainen@oulu.fi 

2.2 Asiantuntijat 

Oulun kaupungin kouluverkko-asiantuntija 

Oulun Yliopisto, Täydentävien opintojen keskus 

Eva Maria Raudasoja 

PL 7910 

90014 Oulun yliopisto 

040 5083366 

 

Rakennuttajakonsultti: 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Lasse Virta,  

Alasintie 10  

90400 OULU,  

050 4420437, lasse.virta@ains.fi  

 

Arkkitehti 

Linja Arkkitehdit Oy 

Esa Paajanen, 

Kansankatu 49 

90100 OULU 
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044 7771023, esa.paajanen@linja-arkkitehdit.fi 

 

Juha-Pekka Niinimaa 

044 7771029, juha-pekka.niinimaa@linja-arkkitehdit.fi 

 

Panu-Petteri Kujala 

panu-petteri.kujala@linja-arkkitehdit.fi 

3. TARVESELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Oulun yliopiston harjoittelukoulu 

Yleissivistävää opettajankoulutusta järjestää Suomessa kahdeksan yliopistoa (Helsingin yli-
opisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun 
yliopisto, Lapin yliopisto ja Åbo Akademi). Näillä yliopistoilla on yhteensä 11 harjoittelukoulua, 
jotka sijaitsevat Helsingissä (2), Turussa, Raumalla, Tampereelle, Jyväskylässä, Joensuussa (2), 
Oulussa, Rovaniemellä sekä Vaasassa. Hallinnollisesti harjoittelukoulut ovat osa kunkin yliopis-
ton kasvatustieteiden tiedekuntaa. Harjoittelukoulujen oppilasmäärät valtakunnallisesti ja yliopis-
toittain perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin sekä yliopistokohtaisiin neuvottelui-
hin. OKM:n vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on varauduttu harjoittelukoulujen n. 8300 op-
pilaaseen, joista n. 2200 on lukiolaisia. Koko Suomessa harjoittelukouluissa työskentelee yh-
teensä noin 800 henkilöä. 

Harjoittelukoulut ovat olleet osa yliopistojen toimintaa 1.1.2010 alkaen. Sitä ennen harjoittelukou-
lut eivät olleet opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisessä tulosohjausjärjestelmässä 
mukana. Harjoittelukoulujen toiminta yliopistojen oppilaitoksina poikkeaa hallinnolliselta ratkaisul-
taan muista oppilaitoksista Suomen nykyisessä koulutusjärjestelmässä. Lähes kaikki muut perus-
koulut ja lukiot ovat kuntien tai yksityisten (esimerkiksi Steinerkoulut) omistamia. 

Harjoittelukoulut ovat opettajankoulutusta järjestävien yliopistojen ohjattua opetusharjoittelua ja 
opettajankoulutuksen kehittämistä varten perustettuja kouluja, joissa opettajaksi opiskelevat opet-
tajakokelaat suorittavat pääosan ohjatusta opetusharjoittelusta. Harjoittelukoulujen asema osana 
yliopistojen opettajankoulutusta perustuu yliopistolakiin (558/2009 88§ Harjoittelukoulu). Harjoit-
telukoulujen toiminnasta ja hallinnosta määrätään tarkemmin kunkin yliopiston johtosäännössä. 
Oulun yliopiston harjoittelukoululla on oma johtosääntö. 

Harjoittelukoulujen tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja lähei-
nen vuorovaikutus yliopiston muun toiminnan kanssa. Harjoittelukoulut toimivat muiden koulujen 
tapaan lähikouluina osana sijaintikuntansa kouluverkkoa. 

Oulun yliopiston harjoittelukoulu on yksi Pohjois-Suomen vanhimmista oppilaitoksista, sillä sen 
juuret ulottuvat katkeamattomina vuoteen 1609. Harjoittelukoulun tehtävänä on antaa perusope-
tusta ja lukiokoulutusta, järjestää luokan- ja aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin 
kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua, osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen, osallistua 
oppimista ja opettamista tukevaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan ja järjestää täyden-
nyskoulutusta. Koulu järjestää myös perusopetukseen valmistavaa opetusta (VALO) ainoana har-
joittelukouluna Suomessa. Valo-opetusta järjestetään erilliseen sopimukseen perustuen yhteis-
työssä Oulun kaupungin kanssa siten, että valo-opetuksen oppilaat ovat Oulun kaupungin oppi-
laita, mutta yliopiston harjoittelukoulu järjestää oppilaiden tarvitseman opetuksen. Esiopetusta 
koulussa ei tällä hetkellä ole, vaikka koulun johtosääntö sen järjestämisen mahdollistaa. 
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Syksyn 2017 tilastojen mukaan harjoittelukoulussa opiskeli lukuvuonna 2017 – 2018 yhteensä 
1165 oppilasta ja opiskelijaa, joista 901 perusasteella, 253 lukiossa ja 11 perusopetukseen val-
mistavassa opetuksessa. Henkilökuntaa oli kaikkiaan 125, joista päätoimisia 112 ja sivutoimisia 
13. Lukuvuonna 2017 – 2018 harjoittelukoulun vuosiluokilla 1-6 opetusharjoittelun suoritti 391 
opiskelijaa. Linnanmaan vuosiluokilla 1-6 ohjattiin 206 luokanopettajaopiskelijaa, 8 musiikkikas-
vatuksen tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelevaa opiskelijaa ja 4 erityisopetuksen pätevöittä-
miskoulutuksen opiskelijaa. Koskelan alakoululla ohjattavina oli 160 luokanopettajaopiskelijaa, 4 
erityisopetuksen pätevöittämiskoulutuksen opiskelijaa, 2 erityispedagogiikan pääaineopiskelijaa 
ja 7 musiikkikasvatuksen opiskelijaa. Aineenopettajien kandidaattivaiheen harjoittelussa luku-
vuonna 2017 – 2018 ohjattiin 99 opiskelijaa ja maisterivaiheessa 131 opiskelijaa. Yhteensä ohja-
tun opetusharjoittelun eri jaksoja Oulun yliopiston harjoittelukoulussa suoritti lukuvuoden kuluessa 
noin 600 opiskelijaa. 

Koulu kerää toiminnastaan jatkuvasti palautetta ja kehittää toimintaansa saadun palautteen pe-
rusteella. Opiskelijoilta saatu palaute on pääsääntöisesti erinomaista. Harjoittelukoulut Suomessa 
ovat verkottuneet vahvasti ja tekevät hyvin läheistä yhteistyötä mm. tutkimus-, kokeilu- ja kehittä-
mistoiminnassa, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä oppimisessa, ohjatun opetusharjoit-
telun järjestämisessä ja palautetiedon keräämisessä, opetussuunnitelmatyössä, arviointiasioissa, 
viranomaisyhteistyössä, kansainvälisyydessä jne. Verkottumisesta on tullut runsaasti kiitosta niin 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuin Opetushallituksesta. 

Harjoittelukoulun talous perustuu ensisijaisesti Valtiovarainministeriötä vuosittain saataviin oppi-
laskohtaisiin kotikuntakorvauksiin, jotka ovat 94 % kuntien saamista korvauksista. Toinen rahoi-
tuskanava on Opetus- ja kulttuuriministeriö, joka osoittaa vuosittain harjoittelukouluille rahoitusta 
lukiokoulutuksen ja opettajankoulutustehtävän järjestämiseen. Harjoittelukoulun taloustilanne on 
vakaa. Vuosibudjetti on noin 12,8 miljoonaa euroa ja kahtena edellisenä vuonna on kertynyt yli-
jäämää. Pitkän tähtäimen (5 vuotta) suunnitelmassa on varautua edessä oleviin mittaviin tilatar-
peita koskeviin investointeihin tasearvoa kasvattamalla. 

3.1.1 Nykyisten toimipisteiden tilat ja avaintiedot 

Harjoittelukoulu toimii tällä hetkellä (2018) kolmessa erillisessä kiinteistössä, jotka on esitetty pii-
rustuksina liitteessä 1. Näistä kaksi Linnanmaalla sijaitsevaa kiinteistöä omistaa Suomen Yliopis-
tokiinteistöt Oy (SYK Oy) ja Koskelan kiinteistön omistaa Oulun kaupunki. Rakennusten koko-
naispinta-ala on yhteensä 19.090 brm² (ala-aste 6.248 brm², yläaste 7.902 ja lukio brm², Koskelan 
koulu 4.940 brm²). Tilojen laajuus oppilasta kohti on n. 16,6 brm²/oppilas (1150 oppilaalla lasket-
tuna). Vuokra-alaa (huoneistoala ilman teknisiä tiloja ja väestönsuojia) kouluissa on yhteensä n. 
16.020 m² (ala-aste n. 5.380 m², yläaste ja lukio n. 6.660 m², Koskelan koulu n. 3.980 m²). 

Nykyisissä rakennuksissa on perusopetustilaa yhteensä n. 5200 m², aineopetustilaa n.2300 m², 
kirjastotiloja n. 360 m², liikuntatiloja n. 1500 m², ruokala- ja keittiötiloja n. 900 m², hallintotiloja n. 
1000 m² ja puku-, pesu- ja wc-tiloja (sisältäen liikuntatilojen puku- ja pesutilat) n. 800 m². 

Nykyisten koulujen tontit ovat kooltaan yhteensä n. 76.000 m² (ala-aste 2.0140 m², yläaste 46.150 
m² ja Koskela n. 9.500 m²). Kullakin koululla on käytössään oma pelikenttä: ala-asteen kenttä on 
kooltaan 60mx80m, yläasteen 65mx120m ja Koskelan koulun kenttä (viereisellä puistoalueella) 
n. 50mx60m. 

Koskelan alakoulu sisältää 13 opetusryhmää. Koulu on kaksisarjainen ja koulussa toimii pari 
vuotta sitten alueen suuren lapsimäärän vuoksi perustettu ”ylimääräinen” 1 - 2. luokka sekä aiem-
min mainittu perusopetukseen valmistava opetus (VALO). Linnanmaan alakoulu puolestaan on 
kolmisarjainen sisältäen 18 perusopetusryhmää. Linnanmaan yläkoulu on nelisarjainen sisältäen 
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12 perusopetusryhmää. Harjoittelukoulun perusopetusryhmän keskimääräinen koko on 21 oppi-
lasta, joka on hyvin lähellä valtakunnallista keskiarvoa. 

3.1.2 Käyttäjäkokemukset nykyisestä tilaratkaisusta 

Harjoittelukoulu on kerännyt käyttäjäpalautetta henkilöstöltään. Alla toiminnan ja kiinteistöjen 
osalta eriteltyä palautetta. 

Hajautettu toiminta aiheuttaa lukuisia ongelmia koulun kokonaisvaltaiselle ja systemaattiselle ke-
hittämiselle sekä pitkäjänteiselle pedagogiselle johtamiselle ja hallinnoinnille. Toiminta kolmessa 
fyysisesti erillään olevassa yksikössä aiheuttaa paljon turhia päällekkäisiä toimintoja, tehotto-
muutta ja resurssien hukkaamista. Myös opetusharjoittelu ja muut koulun johtosäännössä määri-
tellyt tehtävät (tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö sekä täydennyskoulutus) kärsivät nykyisestä 
hajasijoittumisesta. 

Harjoittelukoulun alakoulu Linnanmaa; Käyttäjäpalautteen mukaan rakennuksen nykyiset tila-
ratkaisut eivät kokonaisuutena enää täytä niitä pedagogisia vaatimuksia, joita esim. oppimiseen 
liittyvä tieteellinen tutkimustieto ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma sekä näiden myötä 
myös yliopiston harjoittelukoulun opettajankoulutustehtävä edellyttävät fyysisiltä oppimisympäris-
töiltä. 

Harjoittelukoulun yläkoulu ja lukio Linnanmaa; Käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella valtaosa 
on tyytymättömiä nykyisiin tilaratkaisuihin. Merkittävimmät puutteet koskevat tilojen soveltumat-
tomuutta nykyisen oppimiskäsityksen mukaiseen koulutyöskentelyyn, joka ilmenee muun muassa 
tilojen ahtautena sekä tilojen puuttumisina ja nykyisten tilojen joustavuudessa sekä muunnelta-
vuudessa koettuina puutteina. Saadun palautteen mukaan myös puutteet tilojen akustiikassa on 
koettu ongelmana. 

Harjoittelukoulu alakoulu, Koskela; Käyttäjäpalautteen mukaan tilat eivät täysin sovellu nykyi-
seen käyttötarkoitukseensa. Merkittävimpänä puutteena tiloissa työskentelevä henkilökunta nä-
kee puutteet tilojen muunneltavuudessa. Muunneltavuutta koskevien puutteiden nähdään vai-
keuttavan etenkin nykyaikaisten pedagogisten ratkaisujen toteuttamista sekä opettajankoulutus-
tehtävän toteuttamista. Myös tilojen sijainti Koskelassa erillään Linnanmaalla sijaitsevista koulu-
tiloista katsotaan vaikeuttavan yhteistyötä aine- ja luokanopettajakoulutukseen liittyen. 

Harjoittelukoulun tilatarvetta arvioitaessa on tärkeä huomata, että kaikki kolme kiinteistöä vaativat 
ehdottomasti mittavia saneeraustoimenpiteitä (peruskorjaus, uudisrakennus) huonon kunnon ja 
jatkuvien sisäongelmien vuoksi. Lisäksi ne eivät sovellu nykyaikaiseen opetus- ja opetusharjoit-
telutyöhön. Kauaskantoinen ratkaisu tulee tehdä siten, että se sisältää yhtenäisen harjoittelukou-
lun eikä vain osaa siitä. Yhden toimipisteen ratkaisu on järkevin pedagogisesti, ekologisesti sekä 
taloudellisesti.  

Ohjatun opetusharjoittelun vuoksi Oulun yliopisto tarvitsee myös tulevaisuudessa nykylaajuu-
dessa toimivan harjoittelukoulun. Parhaiten ja kustannustehokkaimmin palvelutehtävä toteutuu, 
mikäli koko harjoittelukoulu pystyy jatkossa toimimaan yhdessä samassa kiinteistössä nykyisellä 
oppilasmäärällä. Tällä hetkellä harjoittelukoulun oppilaat sijoittuvat alakoulun jälkeen vaihtelevasti 
myös Oulun kaupungin muihin kouluihin. Oppilaan mielekkään koulupolun takaamiseksi on jär-
kevää, että alaluokkien jälkeen he voivat jatkaa samassa koulussa. Toteutuessaan suunniteltu 
uusi koulu on 5-sarjainen, sisältäen vuosiluokat 1-9. Näin menetellen koulun oppilasmäärä kas-
vaa arviolta 60:llä oppilaalla (ks. kohta 4.1; kasvua ei huomioitu teoreettisessa tilaohjelmassa). 
Perusopetuksen oppilasmäärä säilyy nykyisellään vuosiluokilla 1-6 ja vuosiluokkien 7-9 oppilas-
määrä kasvaa aiemmin mainitusti. Lukion koko säilyy nykyisellään eli noin 250 opiskelijassa.  
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3.1.3 Vuokrasopimukset ja tilakustannukset 

Yhteenveto Oulun yliopiston harjoittelukoulun käytössä olevista tiloista on esitetty taulukossa 1. 

Koulu, sijainti Laajuus 
(htm2) 

Vuokra 
(€/ vuosi)* 

Vuokranantaja Irtisano-
misaika 

Alakoulu, Linnanmaa 5 536 668 000 Suomen yliopisto-
kiinteistöt Oy 

12 kk 

Yläkoulu ja lukio, Linnanmaa 6 809 859 000 Suomen yliopisto-
kiinteistöt Oy 

12 kk 

Alakoulu, Koskela 4 032 437 000 Oulun kaupunki 16 kk 

* Vuokran määrä pyöristetty 1000 € tarkkuudella 

Taulukko 1, Yhteenveto käytössä olevista tiloista. 

Harjoittelukoulun käytössä olevien tilojen kokonaislaajuus on 19 090 brm2. Huoneistoneliömet-
reinä ilmaistuna käytössä olevien tilojen laajuus on noin 16 377 htm2, joista maksettava kokonais-
vuokra on noin 1 964 000 €/vuosi. Kokonaisvuokran ohella käytössä olevista tiloista aiheutuu ti-
lakustannuksia. Tilakustannusten piiriin lukeutuvat sähkön käytöstä, siivouksesta ja valaisinhuol-
losta aiheutuvat kustannukset, joiden yhteenlaskettu määrä on noin 340 000 € vuodessa. Merkit-
tävimmän osuuden tilakustannuksista aiheuttaa siivous, jonka osuus on noin 56% tilakustannuk-
sista. Kokonaisvuokran ja tilakustannusten yhteenlaskettu määrä on noin 2 304 000 € vuodessa. 

3.1.4 Rakennuskanta 

Olemassa olevat tilat on esitetty taulukkona liitteessä 2. 

Harjoittelukoulun alakoulu Linnanmaa 

Rakennus on valmistunut vuonna 1982. Rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehti Heikki 
Taskinen ja rakennus on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakentamisen jäl-
keen rakennuksessa on tehty useita saneerauksia, joihin lukeutuu mm. vuonna tehty 2004 ilman-
vaihtosaneeraus ja 2010-luvulla toteutetut tilamuutoshankkeet. Rakennuksessa on suoritettu 
myös sisäilma- ja tiivistyskorjauksia, joiden yhteydessä on mm. uusittu sisäpintoja ja taloteknisiä 
järjestelmiä. 

Rakennuksessa on suoritettu kuntoarvio elokuussa 2017, ks. liite 3. Kuntoarvion mukaan raken-
nuksen yleiskunto on tyydyttävä mikä tarkoittaa, että rakenteen tai teknisen järjestelmän kunto ja 
toiminnallisuus on ylläpidettävissä käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa vuosikorjausohjelman 
ja kohteen normaalien huoltotoimenpiteiden avulla. Merkittävimmät ja luonteeltaan välittömät kor-
jaustarpeet keskittyvät rakennuksen vaipparakenteiden peruskorjaukseen, lämmönjakelujärjes-
telmän ajanmukaistamiseen ja sähkönjakelu- sekä valaistusjärjestelmien osittaiseen uusimiseen. 
Peruskorjaustarpeiden ohella rakennuksessa on todettu useita kuntotutkimustarpeita, joiden pii-
riin lukeutuvat mm. rakennuksen vesi- ja viemäri- ja salaojajärjestelmät sekä vaipparakenteiden 
tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelun tarpeellisuutta tukee myös käyttäjiltä saatu palaute, jonka 
mukaan osa opetustiloista ei ole tarveselvityshetkellä käytössä käyttäjien oireilusta ja homeen 
hajuun viittaavista havainnoista (yksittäiset tilat kuten liikuntasali) johtuen. 
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Kuntoarviossa on esitetty rakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Suunnitelmaan pe-
rustuen nykyisten tilojen välittömien korjausten kustannukset ovat noin 245 000 €. Tilojen edellyt-
tämien korjausten kustannukset 3-5 vuoden aikajänteellä ovat noin 1 100 000 € ja yli viiden vuo-
den aikajänteellä 640 000 €. Rakennukseen kohdistuvien korjausten korjauskustannusten 
summa on noin kaksi miljoonaa euroa. 

Harjoittelukoulun yläkoulu ja lukio Linnanmaa 

Rakennus on valmistunut vuonna 1983. Rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehti Heikki 
Taskinen ja rakennus on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennuskohteeksi. Rakentami-
sen jälkeen rakennuksessa on tehty vuonna 2005 ilmanvaihtosaneeraus. Lisäksi rakennuksessa 
on tehty 2010-luvulla tilamuutoshankkeita sekä sisäilma- ja tiivistyskorjauksia, joiden yhteydessä 
on mm. uusittu sisäpintoja ja taloteknisiä järjestelmiä. 

Rakennuksessa on suoritettu kuntoarvio elokuussa 2017, ks. liite 4. Kuntoarvioraportin perus-
teella rakennuksen yleiskunto on tasoltaan tyydyttävä. Raportin mukaan rakennuksen rakenteet 
tai tekniset järjestelmät eivät vastaa kunnoltaan tai toiminnallisuudeltaan kiinteistön käyttötarkoi-
tusta. Lisäksi rakenteet ja/tai tekniset järjestelmät ovat osittain teknisen käyttöiän loppupäässä 
mikä tarkoittaa, että vuosikorjausohjelman toimenpiteillä ei voida kustannustehokkaasti taata kun-
toa ja toiminnallisuutta. Toiminnan ylläpito edellyttää myös välttämättömimpien huoltojen ja pe-
ruskorjausten suorittamista, joiden piiriin lukeutuvat mm. rakennuksen märkätilojen, kuten WC- ja 
sauna sekä- suihkutilat, ja avattavien ikkunoiden peruskorjaus sekä käyttövesiverkostossa ha-
vaittujen puutteiden ja vaurioiden korjaus. Rakennuksessa on todettu myös tarve sähkönjakelu-, 
tietoliikenne- ja valaistusjärjestelmien osittaiselle uusimiselle. Peruskorjaustarpeiden ohella kun-
toarvio suosittelee alapohja- ja ulkoseinärakenteiden tiiveystarkastelua, jonka suorittamista tukee 
myös tarveselvityksen yhteydessä saatu käyttäjäpalaute. 

Kuntoarvio pitää sisällään pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS). Suunnitelman perusteella ny-
kyisten tilojen välittömien korjausten kustannukset ovat noin 176 000 €. Tilojen edellyttämien kor-
jausten kustannukset 3-5 vuoden aikajänteellä ovat noin 1 470 000 € ja yli viiden vuoden aikajän-
teellä 670 000 €. Rakennukseen kohdistuvien korjausten korjauskustannusten summa on noin 
2 320 000 €. 

Harjoittelukoulu alakoulu, Koskela 

Koskelassa sijaitseva harjoittelukoulurakennus on peruskorjattu 2006-2007. Kiinteistöomistajan 
mukaan peruskorjauksen yhteydessä on suoritettu mikrobi- ja kosteusvaurioiden korjaustoimen-
piteitä, joita on esiintynyt koulurakennuksen yläpohja- ja alapohja sekä ulkoseinärakenteissa. Sa-
massa yhteydessä on suoritettu korjaustoimenpiteitä myös koulurakennuksen sisätiloissa. 

Harjoittelukoulurakennukseen on tehty kuntotarkastus 2016. Tarkastuksen mukaan merkittävim-
mät korjaustarpeet painottuvat rakennuksen alapohjarakenteisiin. Etenkin alapohjan alustatila 
(ryömintätila) ja lattian alapuolinen putkikanaali saattavat olla tiloja, josta voi kulkeutua epäpuh-
tauksia sisäilmaan. Oulun Tilakeskukselta saadun palautteen perusteella toimenpiteet rakennuk-
sen teknisen kunnon parantamiseen on aloitettu. Suoritettuja, tai suunnitelmissa olevien, toimen-
piteiden piiriin lukeutuu muun muassa ilmanvaihdon säätö ja puhdistus sekä salaojien tarkasta-
minen ja salaojaverkon mahdollinen laajentaminen. Omistajan tarkoituksena on myös suorittaa 
em. alapohjatiloihin johtavien läpivientien tiivistyskorjauksia niiltä osin kuin tarvetta on tarkastuk-
sen yhteydessä havaittu. 
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3.1.5 Eräitä havaintoja koulurakentamisesta Suomessa 

Vuonna 2018 lähes 10 % peruskoululaisista opiskelee väistötiloissa, valtaosa huonon sisäilman 
vuoksi. Väistötiloihin on sijoitettu noin 50.000 oppilasta eli enemmän kuin koko Helsingissä on 
peruskoululaisia. Kymmenessä kunnassa Suomessa yli puolet peruskoululaisista on näissä tila-
päiseen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että kunnat / ope-
tuksen järjestäjät eivät ole puuttuneet riittävän ajoissa havaittuihin ongelmiin. 

Viime vuosina Suomessa on toteutettu harjoittelukouluihin liittyvää rakennushanketta, jotka 
omaavan yhteneviä piirteitä Oulun yliopiston harjoittelukoulun kanssa toiminnallisesta näkökul-
masta tarkasteltuna. Harjoittelukouluhankkeet sijaitsevat Turussa ja Joensuussa ja niitä tarkas-
tellaan seuraavassa lyhyesti. 

Turun yliopiston harjoittelukoulu peruskorjattiin ja otettiin sen jälkeen käyttöön vuoden 2018 
alussa. Ennen korjausta koululla oli käytössä 10.000 bruttoneliötä ja korjauksen jälkeen 13.000 
brm2. Peruskorjauksen kustannukset olivat noin 22 M€. Rakennuttajana toimi Suomen Yliopisto-
kiinteistöt SYK ja rakentajana Skanska. Arkkitehtikilpailun voitti arkkitehtitoimisto Sigge Arkkiteh-
dit Oy Turusta. 

Peruskorjauksen jälkeen alakoulun luokissa opiskelee enintään 24 oppilasta per luokka ja luki-
ossa luokkakoko voi olla jopa 35-40. Tilanne on identtinen Oulun yliopiston harjoittelukoulun ny-
kyhetken kanssa. Turussa opetuskäyttöön tarkoitettujen luokkien kooksi tuli 50-75 m2 / luokka. 
Suurimmat tilat varattiin lukion suurluokkia varten. Opetusharjoittelun ohjaukseen erityisesti ai-
neenopettajakoulutuksessa päädyttiin käyttämään ruokalan yhteyteen sijoitettuja lasikabinetteja, 
joissa on vahva äänieritys. 

Valaistukseen kelpuutettiin ainoastaan LED-teknologiaa. Lähes kaikissa tiloissa on kokolattia-
matto ja katossa akustointilevyt. Akustiikan toimivuuteen kiinnitettiin erityisen suurta huomiota. 
Akustiikan ohella keskeisiä tekijöitä olivat muunneltavuus sekä läpinäkyvyys. Luokkien omista 
varastoista luovuttiin ja esim. alakoululle rakennettiin keskusvarastot. Tilasijoittelussa alueellista-
minen näkyy monin tavoin: eritysopetus on yhdessä tilassa, koulunkäynninohjaajat yhdessä, 
opinto-ohjaajat päätettiin sijoittaa rehtoreiden lähelle, kuraattorit, psykologi ja terveydenhoitajat 
heille yhteiselle alueelle. Koulussa on seitsemän laboratorioluokkaa, joilla kaikilla on yksi yhteinen 
suunnittelutila. Käsityökasvatus on omassa tilassaan. Kannettavat tietokoneet ja puhelimet huo-
mioitiin mm. siten, että lukiolaisten kaapeissa on myös sähköpistoke lataamista varten. Lukion 
oppilaskunta sai omat tilat, jotka sisältävät pienen keittiön. Tilaa he saavat käyttää vapaasti klo 
21 saakka päivittäin. Lukio sijoitettiin omaan kerrokseen. Kerroksia rakennuksissa on yhteensä 
kolme. 
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Itä-Suomen yliopiston uusi harjoittelukoulu on Rantakylän koulu, ks. kuva 1, joka perustettiin 
Savonlinnan harjoittelukoulun lakkauttamisen jälkeen. Koulu aloittaa toimintansa vuoden 2019 
alussa. Se on vuosikymmeniin ainoa uusi Suomeen rakennettu harjoittelukoulu. Koulun kerrosala 
on 6600 m2, huoneistoala 5900 m2. Kyseessä on yhtenäinen peruskoulu 1 - 9, kaksisarjainen. 
Oppilaita koulussa on 400 eli käytössä on 16,5 bm2/oppilas. 

Rakennuttajana koulussa toimi Joensuun kaupunki / Tilakeskus, käyttäjä on Itä-Suomen yliopisto 
/ normaalikoulu. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehtituuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy ja 
rakentajana Skanska Talonrakennus Oy. (Lisätietoja http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-
18/mobile/index.html#p=21) 

 

Kuva 1. Rantakylän koulu, havainnekuva 

Rantakylän koulun luokkatilat ovat kokoa 67 m2. Tässä on otettu huomioon luokissa usein ryh-
mänä työskentelevät opetusharjoittelijat. Soluaulatilat ovat tilavat, jotta niihin on voitu sijoittaa eri-
laisia ryhmätyö ym. pisteitä, sekä pari neuvottelutilaa per solukokonaisuus. Solukokonaisuuksia 
on kaikkiaan viisi eli esiopetus – 2. lka, 3-4. luokat, 5-6. luokat sekä tietoaineet ja taitoaineet. 

Harjoittelijoita koulussa arvioidaan olevan vuosittain 80. Harjoittelijoille varattiin oma huone, joka 
on kooltaan n. 40 m2. 

Rantakylän koulussa on Harjoittelukoulun kannalta erityisen kiinnostavaa se, että kyseessä on 
Joensuun kaupungin rakennuttama uusi koulu, jonka Itä-Suomen yliopisto on vuokrannut Ranta-
kylän harjoittelukoulun käyttöön. 

Edellä kuvattujen harjoittelukoulujen lisäksi joitakin kouluja, erityisesti lukioita, on Suomessa viime 
vuosina sijoitettu yliopistojen ja muiden oppilaitosten yhteyteen. Suuntauksella haetaan mm. su-
juvampia koulutuspolkua lukiosta korkeakouluopintoihin. Samalla yliopistot ja muut oppilaitokset 
ovat halunneet avautua ulospäin ja tuoda kumppaneita ja sidosryhmiä kampuksilleen. 

  

http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/mobile/index.html#p=21
http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/mobile/index.html#p=21
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Espoossa toimii Aalto-yliopiston yhteydessä Haukilahden lukio, jonka toimintoja on sijoitettu usei-
siin rakennuksiin eri puolille Otaniemen kampusta. http://www.aalto.fi/fi/current/news/2016-08-12-
002/ Aalto-yliopisto ei kuitenkaan järjestä opettajankoulutusta. 

Tampereella on erityisesti matematiikan ja tekniikan opetukseen keskittyvä Tampereen teknillinen 
lukio (ent. Hervannan lukio), joka toimii Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Hervannan 
kampuksella. https://ttl.yhdistysavain.fi/tampereen-teknillisen-lukion-esi/ Tredu ei järjestä opetta-
jankoulutusta. 

Lappeenrannassa Sammonlahden koulun Skinnarilan yksikön oppilaita on siirretty käymään kou-
lua Lappeenrannan väliaikaisesti teknillisen yliopiston tiloissa. Kaupunki ja Suomen yliopistokiin-
teistöt on tehnyt 5 vuoden vuokrasopimuksen tiloista. https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/44519593-
b888-4fdd-a930-a4554be63602 Myöskään teknillinen yliopisto ei järjestä opettajankoulutusta. 

Edellä mainitut koulut ovat sellaisia, joissa on ainoastaan lukio, eikä opetusharjoittelua.  

Tampereen harjoittelukoulun lukio toimii yliopiston tiloissa erillään perusopetuksesta. Toisaalta 
Viikin normaalikoulussa ja juuri saneeratussa Turun normaalikoulussa kaikki yksiköt toimivat sa-
massa rakennuksessa. 

Harjoittelukoulun suunnittelussa on huomioitava se, että aineenopettajat valmistuvat sekä perus-
koulun että lukion opettajiksi. Tilojen tulee palvella opetusharjoittelun toteuttamista niin, että opis-
kelijat voivat sujuvasti harjoitella kummallakin kouluasteella. Myös opettajat ovat yhteisiä yläkou-
lussa ja lukiossa tällä hetkellä. 

3.2 Oulun kaupungin kouluverkkoselvitys 

3.2.1 Harjoittelukoulu on osa Oulun kaupungin palveluverkkoa 

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkotyön lähtökohtana on ollut joulukuussa 2017 
(18.12.2017 § 367) kaupunginhallituksen hyväksymä Muutosohjelma Oulu 2020 -asiakirja, jonka 
mukaisesti toimialan tulee toteuttaa palvelurakenne- ja toimintatapamuutoksin viiden miljoonan 
euron säästöt vuoteen 2020 mennessä. 

Oulun yliopiston harjoittelukoulu on Oulun kaupungissa toimiva erillinen oppilaitos, jossa opetuk-
sen järjestäjänä on Oulun yliopisto. Harjoittelukoulu täydentää sijaintikuntansa Oulun palveluverk-
koa ns. tavallisen lähikoulun tapaan ottaen kunnan koulun tavoin oppilaakseen myös alueensa 
erityisoppilaita ja maahanmuuttajaoppilaita. Harjoittelukoulun lukio ei ole kunnan alueellinen pal-
velu, vaan keskitetty palvelu. Harjoittelukoulun lukio kuten muutkin Oulun kaupungissa toimivat 
lukiot ovat mukana valtakunnallisessa toisen asteen yhteishaussa. 

Harjoittelukoulu toimii tällä hetkellä kolmessa eri koulurakennuksessa, joista yksi on Koskelan 
alueen 1-6 –luokkien peruskoulu. Oulun yliopiston aloitteesta Oulun kaupunki päätti lakkauttaa 
Koskelan koulun ja siirtää Koskelan koulun 1.8.2013 alkaen Oulun yliopiston harjoittelukouluksi 
kaupunginvaltuuston päätöksen 18.6.2012 mukaisesti. Samassa yhteydessä harjoittelukoulu sai 
opetuksen järjestämisluvan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Koskelan koulun 1-6 luokkien ope-
tusta varten. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa vuonna 2012 todettiin, että Koskelan koulu sovel-
tuu erinomaisesti sekä sijaintinsa että oppilasaineksensa puolesta harjoittelukouluksi. Lisäksi 
Koskelan koulun monikulttuurisuuden katsottiin tarjoavan erinomaisen mahdollisuuden vuonna 
2013 alkavan erityisopettajakoulutuksen harjoittelun järjestämiseen. Koskelan koulu siirtyminen 
Oulun yliopiston alaiseksi harjoittelukouluksi ei vaikuttanut alueen oppilaaksi ottoon. 1.8.2013 al-

http://www.aalto.fi/fi/current/news/2016-08-12-002/
http://www.aalto.fi/fi/current/news/2016-08-12-002/
https://ttl.yhdistysavain.fi/tampereen-teknillisen-lukion-esi/
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/44519593-b888-4fdd-a930-a4554be63602
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/44519593-b888-4fdd-a930-a4554be63602
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kaen Koskelan koulu on toiminut lähikouluna Koskelan alueen lapsille. Yläkoulun oppilaiden op-
pilaaksiottoalueista ja sijoittumisesta alueen kouluihin päättää Oulun kaupunki yhteistyössä har-
joittelukoulun kanssa. Oulun kaupunki päättää oppilaaksioton periaatteista ja linjauksista, joita 
noudatetaan myös harjoittelukoulussa. 

Koskelan koulun kiinteistön osalta on laadittu vuokrasopimus, ks. kohta 3.1.3. Samalla on sovittu 
kiinteistön irtaimen ja opetuksen järjestämisen yksityiskohdista erityisesti alueellisen pienluokan, 
valmistavan luokan, oppilashuollon ja tukipalveluiden osalta. Henkilöstön osalta on aikanaan 
käyty neuvottelut kaikkien Koskelan koulun opettajien kanssa mahdollisuudesta siirtyä harjoitte-
lukoulun opettajiksi. Oulun kaupunki on järjestänyt työpaikan niille opettajille, jotka eivät siirtyneet 
Oulun yliopiston harjoittelukouluun työntekijöiksi. 

Edellä kuvatun perusteella harjoittelukoulua koskevia ratkaisuja on tarkasteltava osana Oulun 
kaupungin kouluverkon tilannetta ja kehityssuuntia yhdessä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuu-
ripalveluiden kanssa. Tarkastelussa on otettava huomioon nykyiset harjoittelukoulun toimintaan 
liittyvät sitoumukset, kaupunkitason laajempi palveluverkkoselvitys sekä harjoittelukoulun oppi-
laaksiottoaluetta koskevat väestöennusteen mukaiset tiedot. 

3.2.2 Harjoittelukouluun liittyvät kouluverkkopäätökset 

Oulun kaupungin aiemmassa kouluverkkoselvityksessä tehtyjä päätöksiä ja niiden mukaisia toi-
menpiteitä kuvataan tässä luvussa tarkemmin. Tällä hetkellä koulujen toimintaa ja palveluverkkoa 
koskevissa asioissa edetään alla kuvatun mukaisesti. On huomattava myös, että harjoittelukoulun 
Koskelan yksikköä koskevat kaupunginvaltuuston päätökset ovat edelleen voimassa. 

Harjoittelukoulun Koskelan yksikön toimintaan liittyvän valtuustopäätöksen (18.6.2012) mukai-
sesti Oulun kaupunki takaa vuosittain harjoittelukoululle valtuuston päätöksen mukaisen oppilas-
määrän Koskelan koululle. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilta (jäljempänä SIKU) 
saadun tiedonannon mukaan nykyisen Koskelan alakoulun oppilaiden mahdollinen uusi, harjoit-
telukoulua koskevassa tarveselvityksessä tarkasteltava yläkouluratkaisu kiinnostaa, sillä oppilaat 
sisältyvät tällä hetkellä Merikosken koulun oppilasmäärään (n. 250). Lisäksi Toppila-Koskela –
alueella on jonkin verran ilmennyt ”koulushoppailua”, mutta oppilaaksiottorajoista on pidetty kiinni, 
joten em. koulushoppailua ei ole päässyt käytännössä tapahtumaan. SIKU:lta saadun tiedon mu-
kaan osalla Koskelan alakoulussa opiskelevilla alakoululaisilla olisi toiveena saada siirtyä harjoit-
telukoulun yläkouluun opiskelemaan. Myös Oulun yliopiston harjoittelukoulun henkilöstön mu-
kaan jatkossa olisi tarkoituksenmukaista, että Koskelan koulun oppilaat voisivat jatkaa harjoitte-
lukoulun oppilaina yläkoulun ajan. 

Terva-Toppilan ja Merikosken koulut on yhdistetty hallinnollisesti yhdeksi yhtenäiseksi peruskou-
luksi 1-9 siten, että Toppilaan jää alakoulu, ja Leinonpuiston uudisrakennus sijoittuu aikanaan 
samalle tontille. SIKU luopuu kokonaan Terva-Toppilan puurakennuskoulusta Meri-Tuuli. Tähän 
liittyen Merikosken lukion opiskelijat siirtyvät Raksilan lukioon, ja Tuiran alakoulu siirtyy Merikos-
ken koulun kiinteistöön. SIKU luopuu kokonaan myös Tuiran alakoulusta, jossa oleva tiilikiinteistö 
on huonossa kunnossa. 

Merikosken yläkoulun oppilasmäärään on sisällytetty Koskelan alakoulusta siirtyvä oppilasmäärä 
eli Koskelan koulun alakoululaiset siirtyvät jatkossa Merikosken yläkouluun. Lisäksi Raja-Taski-
lassa on käännetty oppilasvirta kulkemaan Rajakylään. Pääsääntöisesti Koskelan oppilasalue on 
säilymässä ennallaan. 
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3.2.3 Kouluverkkoa koskevat tulevaisuuden näkymät 

Tässä luvussa tarkastellaan harjoittelukoulun oppilaaksiottoalueisiin ja oppilasmäärien kehityk-
seen liittyviä tulevaisuuden näkymiä. SIKU:lta saadun tiedon mukaan Oulun kaupunginvaltuuston 
kesäkuun 2018 palveluverkkoa koskevan päätöksen mukaisesti harjoittelukoulun oppilaaksiotto-
alueen läheisellä Pohjois-Ritaharjun alueella on käynnistymässä yläkoulun toimintaan liittyvä tar-
veselvitystyö. 

Kuivasrannan alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvu on taittumassa. Mikäli kehi-
tyksen suunta pysyy laskevana, vähentää se myös tulevaisuudessa 1.lk oppilaiden määrää. Sen 
sijaan Koskelan alueen molemmin puolin näyttäisi väestöennusteen mukaan tulevan kasvua op-
pilasmääriin, mikä vaikuttaa harjoittelukoulun Koskelan yksikköön, sillä myös Toppilan ja Välivai-
nion alueilla rakennetaan uudisrakennuksia.  

Paulaharjun koulu kasvaa vähitellen 2-sarjaisesta 3-sarjaiseksi kouluksi 1-6, sillä alueen oppilas-
määrä kasvaa Kemintien bulevardin rakentamisen vuoksi. SIKU:n tämän hetken arvion mukaan, 
kapasiteettia on jonkin verran vielä Koskelan koulussa ja Merikosken koulussa. Kemintien bule-
vardin rakentuminen on alkutekijöissään, mutta sen ennakoidaan tuovan kasvua tälle alueelle. 
Koskelan alueen oppilasmäärä kasvaa eli alueen oppilaille tarvitaan koulupalvelut myös jatkossa.  

Oulun kristillinen koulu on vuokralla vielä toistaiseksi Välivainion koulun tiloissa, mutta Välivainion 
koulu puretaan parin vuoden sisällä ja tontti kaavoitetaan asuinrakennuksille. Harjoittelukoulun 
toiminta-alueella suurin paine oppilasmäärän kasvuun tulee Ritaharjun suunnasta.  

Pöllönkankaan alue ja koulu 1-9 on pysynyt lähes ennallaan, ja Kuivasjärven koulu on pystynyt 
jonkin verran purkamaan Ritaharjun alueen kasvupainetta. Ritaharjun koulussa on syksyllä 2018 
hieman alle 1500 oppilasta. Ritaharjun koulun yhteydessä on käytössä kaksi väliaikaista tilaele-
menttiä ja väliaikainen kotitaloustilaelementti. Syksyllä 2019 Ritaharjuun valmistuu lisää pysyviä 
yläkoulutiloja, minkä jälkeen kaupunki arvioi pärjäävänsä lisätilakapasiteetin turvin noin vajaat 2 
vuotta eteenpäin, minkä jälkeen on tilanne, että noin 100 – 200 oppilasta pitäisi olla kuljetuksessa 
johonkin toiseen kuin oman alueensa kouluun. 

Kesäkuussa 2018 kaupunginvaltuusto teki kaupungin uuteen palveluverkkoselvitykseen liittyen 
päätöksen, jonka mukaan käynnistetään Pohjois-Ritaharjun koulua koskeva tarveselvitys. Rita-
harjuun tarvittavan lisätilan sijoituspaikka tullaan tutkimaan kaupunginvaltuuston tekemän tarve-
selvityspäätöksen yhteydessä, missä yksi vaihtoehto voisi olla Pohjois-Ritaharjun koulun yhtey-
dessä oleva tilaratkaisu. 

Rajakylän osalta on tehty päätös, että lukio siirtyy pois Rajakylästä. Asia liittyy myös Kuivasojan 
koulun tilanteeseen. Merikosken yläkoulun osalta saattaa syntyä tilanne, että oppilasmäärä alkaa 
laskea, jos päädytään oppilasvirtojen ohjaamisen harjoittelukouluun. Tässä suunnittelun aika-
jänne on muutama vuosi, jotta voidaan ennakoida tarvittavat muutokset ja toimenpiteet sekä va-
rautua niihin. 

Oulun kaupungin väestösuunnitteen mukaan näyttää, että varhaiskasvatusikäisten nousu olisi 
taittumassa alueella Koskela – Linnanmaa – Kuivasjärvi – Ritaharju. Oulun kaupungissa koulujen 
tarveselvitysten suunnittelun aikaikkuna on keskimäärin 5 vuotta. Uudessa palveluverkkoselvityk-
sessä on edelleen oletuksena, että harjoittelukoulun oppilastarve ja toiminta säilyvät ennallaan 
myös Koskelan koulualueen palveluissa. 

3.2.4 Harjoittelukoulun ja kaupungin välinen yhteistyö 

Oulun kaupunki ja harjoittelukoulu käyvät vuosittain neuvottelut, joissa varmistetaan oppilaaksi 
otot ja harjoittelukoulun tarvitsemat oppilasmäärät. Harjoittelukoulun rehtorit, Oulun kaupungin 
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lähialueen koulujen rehtorit ja aluepäälliköt tekevät erinomaista yhteistyötä. Merikosken yläkoulun 
oppilasmäärään on sisällytetty Koskelan alakoulusta siirtyvä oppilasmäärä. Oletuksena myös uu-
simmassa kaupungin palveluverkkoselvityksessä on, että Koskelan koulun alakoululaiset siirtyvät 
myös jatkossa Merikosken yläkouluun. 

Tällä hetkellä Oulun kaupungin oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään alaluokille 1-6, minkä 
jälkeen oppilaan siirto toiseen lähikouluun on 7. luokalta alkaen uudelleen mahdollista. Oppilaak-
siotossa harjoittelukoulu noudattaa samoja periaatteita kuin Oulun kaupunki esim. sisaruusperus-
teen osalta. Lähikouluperiaate on tärkeä, mutta se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita oppilaalle 
maantieteellisesti lähintä koulua.  

Oulun kaupungin väestösuunnite ja tonttipolitiikka elävät koko ajan, mutta tällä hetkellä Ritaharjun 
alueen tonttikysyntä on muita alueita vilkkaampaa. Kuivasrannan puolelta oppilaaksi ottoa kos-
kevat ohjaukset harjoittelukouluun onnistuvat, mutta vastaavasti Kuivasrannan suunnasta ala-
koulun oppilaiden ohjaukset Koskelan kouluun eivät onnistu, eivätkä myöskään Ritaharjun kou-
lusta yläkoululaisten siirto harjoittelukouluun niissä tapauksissa, joissa oppilaaksiottopäätös on 
tehty luokille 1.-9.   

Tulevaisuudessa voi olla myös mahdollista, että Kalimenkylän ja Pohjois-Ritaharjun kaupungin-
osien välille muodostuu virallinen tieverkko. Tällä hetkellä se ei vielä maanomistukseen liittyvien 
seikkojen vuoksi ole edennyt.  

3.2.5 Arvio kouluverkon muutosten vapauttamista valmiista koulurakennuksista 

Sivistys- ja kulttuuripalveluilta saadun tiedon mukaan Oulun kaupungilla ei ole tällä hetkellä va-
paita valmiita koulurakennuksia, joita voisi vuokrata harjoittelukoulun käyttöön.  

Tämän tarveselvityksen yhteydessä on syytä ottaa huomioon, olisiko kaupungin rakennuttama 
kiinteistö yksi mahdollinen vaihtoehto harjoittelukoulun tarveselvitystössä. Samassa yhteydessä 
on mietittävä Koskelan alueen harjoittelukoulun 1-6 luokkien oppilaiden ja etenkin nykyisten har-
joittelukoulun Linnanmaalla sijaitsevien yksiköiden 1-9 luokkien ja lukion oppilaiden opiskelupaik-
kaa koskevat ratkaisut. 

Merkille pantavaa on, että Pohjois-Ritaharjuun yläkoulua koskeva tarveselvitys on valmisteilla ja 
tulossa laajempaan käsittelyyn. 

3.2.6 Oppilaaksiotto harjoittelukoulussa 

Oppilaaksiotto harjoittelukoulussa tapahtuu yhteistyössä Oulun kaupungin koulujen kanssa. Jo-
kainen harjoittelukoulun kolmesta toimipisteestä käy vuosittain itsenäiset neuvottelut kaupungin 
kanssa oppilaaksiottoalueesta. Neuvottelut koskevat perusastetta 1-9. Lukio on mukana valta-
kunnallisessa yhteishaussa 

Harjoittelukoulun alakoulu 1-6, Linnanmaa  

Linnanmaan alakoulun oppilaaksiottoalue on esitetty kuvassa 2 ja liitteessä 5. Oppilaaksiottoalue 
on viimevuosina ollut postinumeroalue 90570 so. Kaijonharju, Linnanmaa, Syynimaa. Vuosittain 
on muiden alueen rehtoreiden (Ritaharju/Parpala ja Pöllönkangas/Saartoala) kanssa sovittu ”rää-
tälöidysti” oppilaaksiotosta myös muulta alueelta, esim. Kuivasrannasta ja Kaijonrannasta. Oppi-
laaksioton raja on siis jonkinverran reuna-alueilla vaihdellut eri vuosina. Harjoittelukoulun Linnan-
maa 1-6 yksikkö noudattaa Oulun kaupungin oppilaaksioton perusteita (esim. sisaruusperuste). 
Tuo em. joustavuus oppilaaksiottoalueesta liittyy vakiintuneeseen käytänteeseen kaupungin 
kanssa siitä, että opettajankoulutustehtävästä johtuen Oulun kaupunki osoittaa harjoittelukoululle 
riittävän määrän oppilaita. 
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Kuva 2, Linnanmaan ja Koskelan toimipisteiden oppilaaksiottoalueet 

Harjoittelukoulun alakoulu 1-6 ja valmistava opetus, Koskela 

Koskelan alakoulun oppilaaksiottoalue on esitetty kuvassa 2. Koskelan toimipisteen oppilaaksiot-
toalue muodostuu pääosin postinumeroalueesta 90560. Koskelan alue rajoittuu Tervahovin-
tiehen, Pohjantiehen, Suolamännyntiehen / rautatielinjaan ja Mustasuon alue kuuluu kokonaisuu-
dessaan Koskelaan. Tarkoista rajoista päätetään vuosittain. 

Harjoittelukoulun yläkoulu Linnanmaa 

Linnanmaan yläkoulun oppilaaksiottoalue 2018-2019 on esitetty kuvassa 2. Oppilaaksiottoalu-
eista neuvotellaan vuosittain kaupungin kanssa. Jotta oppilaiden koulupolku muodostuu mahdol-
lisimman ehyeksi, jatkossa olisi tarkoituksenmukaista, että Koskelan koulun oppilaat jatkavat har-
joittelukoululla myös yläkoulun ajan. 

3.3 Tavoitteiden määrittely 

3.3.1 Rakennustekniset ja toiminnalliset tavoitteet 

Rakennusteknisen jatkosuunnittelun tavoitteena on tilankäytön tehostuminen nykyiseen tilarat-
kaisuun nähden. Tilaratkaisu on tarkoituksen mukaista suunnitella siten, että nykyhetkellä erillään 
olevia ja toisiaan vastaavia koulutoimintoja, kuten ravintola-, liikunta- ja erityisopetustiloja esimer-
kiksi pääkampuksen läheisyydessä, voidaan hyödyntää yhteisesti. Hyödyntäminen vaatii monien 
koulun käytänteiden kuten koulun alkamisajan, oppitunnin pituuden, välituntien ja jaksojärjestel-
män tarkastelemista uudelleen. Esimerkiksi 1200 oppilaan ja opiskelijan ruokailu yhdessä ruokai-
lutilassa vaatii todennäköisesti ainakin neljä ruokailuvuoroa. 
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Suunniteltavien tilojen tulee myös joustaa siten, että rakennustekniset ratkaisut ovat aidosti 
muunneltavissa muuttuviin sekä yhteistyön mahdollistaviin käyttötarpeisiin. Tilojen jatkosuunnit-
telun lähtökohtana tulee olla koulun pedagogiset periaatteet sekä koulun erityistehtävistä yliopis-
ton kouluna johtuvat tarpeet. Tilaratkaisuissa olisi hyvä huomioida pitkällä tähtäimellä odotetta-
vissa olevat väestörakenteessa tapahtuvat muutokset kuten lisääntyvästä maahanmuutosta ai-
heutuva moninaisuus, jotka hyvin todennäköisesti tulevat vaikuttamaan koulun pedagogisiin ja 
yhteisöllisyyttä (inklusiivisuus) tukeviin ratkaisuihin. 

Harjoittelukoulu on osa Oulun kaupungin kouluverkkoa. Harjoittelukoulun asemasta johtuen suun-
niteltavan tilaratkaisun tulee tukea koulun toimintaa myös tulevaisuudessa esimerkiksi oppilas-
määrien (ks. kohta 3.1) ja oppilaaksi-ottoalueiden osalta (ks. kohta 3.2.6). Lisäksi suunniteltavan 
tilaratkaisun tulee edustaa nykyaikaista ja toiminnallisesti korkeatasoista sekä edistyksellistä kou-
lurakentamista, joka kykenee huomioimaan niin nykyiset kuin tulevatkin koulurakennukselle ase-
tettavat vaatimukset. 

Rakennusteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomioita tilojen terveelli-
syyteen. Vähimmäisvaatimus suunniteltavien tilojen sisäilmastolle on S2 (”Tilan sisäilman laatu 
on hyvä ja lämpöolot ovat vedottomat”), joka varmistetaan erillisin sopimuksin sekä hankkeen 
aikaisin prosessein (esimerkiksi Kuivaketju10). Sisäilmastoa koskevien tavoitteiden ohella oppi-
misympäristön viihtyisyydellä on merkittävä painoarvo. Oppimisympäristön viihtyisyys tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa etenkin akustiikkaan ja tilojen valaistukseen sekä valoisuuteen liitty-
vissä ratkaisuissa. 

Suunniteltavan rakennusteknisen ratkaisun edellytys on turvallisuus. Tiloja- ja ulkoalueita koske-
vien ratkaisujen tulee taata turvallinen kouluympäristö, jossa huomioidaan mm. sisälle suojautu-
misen tarpeet, mahdollinen tunkeutujan etenemisen rajoittaminen koulun tiloissa ja näköyhteyk-
sien rajoittaminen koulutiloihin sekä oppilaiden intimiteetti oppilashuollon ja oppilaiden tukemi-
seen liittyvissä tiloissa. Myös koulukiusaamisen ennalta ehkäiseminen tulee huomioida osana 
turvallisuutta rakennusteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa. 

Hankeratkaisua suunniteltaessa on huomioitava kestävän kehityksen periaatteet. Tavoitteena on, 
että rakennustekninen ratkaisu kestää ympäristön rakentamiselle asettamat vaatimukset ja takaa 
toimivat tilat koulu- sekä opettajakoulutustoiminnalle tulevaksi 50 vuodeksi. 

3.3.2 Taloudelliset tavoitteet 

3.3.3 Muut tavoitteet 

Oulun yliopisto ja harjoittelukoulu harjoittaa koulutoimintaa vuokralaisasemassa kiinteistönomis-
tajan omistamissa tiloissa. Asemaan liittyvistä yksityiskohdista säädetään tarkemmin Oulun yli-
opiston ja kiinteistöomistajan välillä solmittavassa vuokrasopimuksessa, jossa otetaan huomioon 

Katariina Alha
Typewriter
Salassa pidettävä JulkL 621/199924.1§ k-17, k-20



TARVESELVITYS 
 20.9.2018 

 20 (28) 

 
20180920_Tarveselvitys  Prodeco Oy 2018 
Harjoittelukoulu tarveselvitys 

toteutettava hankeratkaisu. Hankeratkaisusta riippuen Oulun yliopiston asettamat ohjeelliset 
vuokrasopimuksen kestot ovat seuraavat: 

- Olemassa olevien tilojen peruskorjaus; sopimuksen kesto 15…20 vuotta 
- Uudisrakennus; sopimuksen kesto 20…25 vuotta 
- Muu tilaratkaisu; sopimuksen kesto 15 vuotta 

Hankkeen eteneminen lukeutuu tavoiteasetannan piiriin teknisten ja toiminnallisten sekä talou-
dellisten tavoitteiden määrittämisen ohella. Tavoitteena on, että hanke on valmis, käyttöönotettu, 
kalustettu ja varustettu viisi (5) vuotta hankkeen tarveselvityksen hyväksymisestä, mikäli tilarat-
kaisu toteutetaan rakentamalla. 

4. TILATARVE JA MITOITUSPERUSTEET/ 

Harjoittelukoululle on laadittu tarveselvitystä varten alustava tilaohjelma vaihtoehdolle, jossa har-
joittelukoulun toiminta sijoitettaisiin kokonaisuudessaan yhteen uudisrakennukseen. Tilaohjelma 
on teoreettinen ja se perustuu lähinnä oppilasmäärään sekä vastaavista uudisrakennushankkeista 
saatuun kokemukseen. Harjoittelukouluna toimiminen on huomioitu koulun erityispiirteenä siten, 
että opetustilat on ajateltu olevan suuremmat kuin kouluissa yleensä.  

Varsinainen tilaohjelma laaditaan hankesuunnittelun yhteydessä – tarveselvitykseen laadittu alus-
tava tilaohjelma on vain suuntaa-antava. 

4.1 Toiminnan tilatarve ja mitoitusperusteet 

Suuntaa-antava teoreettinen tilaohjelma on esitetty taulukossa 2. Tarkemmat laskelmat teoreetti-
seen tilaohjelmaan liittyen on esitetty liitteessä 6. Tilaohjelma on laadittu tilaryhmittäin seuraavin 
perustein: oppilasmäärä 1200 oppilasta, joista n. 950 perusopetuksessa (luokat 1-9) ja n. 250 luki-
ossa; henkilökuntamäärä yht. n. 120. 
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Taulukko 2. Teoreettinen tilaohjelma 

4.2 Muun toiminnan tilatarve ja mitoitusperusteet 

Harjoittelukoulun sijoituspaikan (”tontin”) koossa on huomioitava toiminnallisuus ja turvallisuus. Op-
pilaspihaa tarvitaan vähintään n. 10-15m² / oppilas, saattoliikenteille tarvitaan oma turvallinen alue 
ja huoltoliikenne on sijoitettava erilleen oppilasliikenteestä. Autopaikkoja tarvitaan vähintään 1 ap / 
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150 brm²; harjoittelukoulun autopaikoitus voi mahdollisuuksien mukaan liittyä myös osaksi laajem-
paa koko Linnanmaan autopaikoituksen kehittämisratkaisua. Lisäksi tarvitaan riittävästi polkupyö-
räpaikkoja (esim. 1 pp / 30 brm²) ja mopopaikkoja. Koulun välittömään läheisyyteen tarvitaan peli-
kenttä, joka on kooltaan vähintään 60mx80m, lisäksi nykyinen yläkoulun iso kenttä voisi – koulun 
sijainnista riippuen - olla jatkossakin harjoittelukoulun käytössä. 

Harjoittelukoulun sijoituspaikan (”tontin”) koko oppilasmäärän ja rakennuksen koon pohjalta arvioi-
tuna on ratkaisusta riippuen vähintään 40-50.000 m². 

5. TILANHANKINTAVAIHTOEHDOT 

5.1 Sijoitusvaihtoehdot 

Oulun kaupunki on käynnistänyt Linnanmaan-Kaijonharjun kaavarungon laadinnan. Kaavarunko-
työssä laaditaan alueen tulevaisuuden visio sekä esitetään yleispiirteiset ratkaisut maankäytön täy-
dennysrakentamiselle ja tiivistämiselle. Kaavarungon on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2019 ja 
se tulee toimimaan jatkossa tehtävien yksittäisten asemakaavamuutosten pohjana. 

Sijoituspaikkoja koskevissa tarkasteluissa ei ole erityisesti huomioitu maanomistusta eikä 
(asema)kaavallisia valmiuksia. Oletuksena on, että neuvottelut maanomistajien kanssa käydään 
erikseen ja että kaikissa vaihtoehdoissa tultaisiin tekemään kaavamuutos hanketta varten. Asema-
kaavan muutos olisi luontevaa tehdä samanaikaisesti rakennushankkeen hanke- ja luonnossuun-
nittelun kanssa, kokonaisaikaa kaavamuutokselle tarvittaneen 12-18kk. 

Tarveselvitystyössä on tarkasteltu alustavasti useita sijoitusvaihtoehtoja harjoittelukoululle, jotka 
on esitetty kuvassa 3. Yksityiskohtaisemmat tarkastelut on esitetty liitteessä 7. Tarkasteltavina ovat 
olleet sekä peruskorjaus-, peruskorjaus- ja laajennus- sekä puhtaat uudisrakennusvaihtoehdot, 
jotka ovat merkitty kirjaintunnuksilla A-I. Nykyisille tonteille kohdistuvia sijoitusvaihtoehtoja on mer-
kitty kirjaintunnuksella A, B, C ja D, joista vaihtoehdot A ja B ovat ns. peruskorjausvaihtoehtoja ja 
vaihtoehto C nykyisten tilat korvaava uudisrakennusvaihto. Vaihtoehto D on peruskorjaus- ja laa-
jennus-vaihtoehto, jossa harjoittelukoulun toiminnat keskitetään nykyisen yläkoulun ja lukion ton-
tille nykyiseen ja tontille rakennettavaan uudisrakennukseen (alakoulu). Sijoituspaikkavaihtoehdot, 
jotka on merkitty kirjaintunnuksella E, F ja G sijoittuvat Oulun yliopiston kampustilojen yhteyteen ja 
edellyttävät sopimuksellista yhteistyötä SYK Oy:n kanssa. Näissä vaihtoehdoissa osa koulutoimin-
noista sijoitetaan tontille rakennettavaan uudisrakennukseen ja osa peruskorjattuihin kampustiloi-
hin. Sijoitusvaihtoehdot H ja I ovat puhtaita uudisrakennusvaihtoehtoja, jotka sijoitetaan uudelle 
tontille. Muut kuvassa 3 esitetyt sijoitusvaihtoehdot, joita ei ole merkitty kirjaintunnuksella, ovat 
vaihtoehtoja, jotka voidaan rinnastaa joko tarkasteluun H (Kaitoväylän/Tietolinjan pohjoispuoliset 
sijoitusvaihtoehdot) tai G (kampustilojen läheinen sijoitusvaihtoehto). 
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Kuva 3. Sijoituspaikkavaihtoehdot 

Sijoitusvaihtoehdot A-C 

Peruskorjausvaihtoehdot A ja B sekä nykyiset tilat korvaava vaihtoehto C eivät kovin helposti mah-
dollista harjoittelukoulun tilankäytön ja/tai toiminnan tehostamista eivätkä myöskään laajempaa ti-
laratkaisujen uudistamista, muuntojoustavia avoimia oppimisympäristöjä tms. Nykyinen harjoittelu-
koulun ala-asteen rakennus tosin edustaa rakentamisajankohdalleen poikkeuksellisen modernia 
joustavaa ja muuntautumiskykyistä oppimisympäristöä. Peruskorjausvaihtoehdoissa jouduttaisiin 
myös ratkaisemaan koulujen toiminta väistötiloissa korjaustyön aikana.  

Sijoitusvaihtoehto D 

Harjoittelukoulun toimintojen keskittäminen kokonaisuudessaan nykyiselle yläasteen ja lukion ton-
tille olevaa rakennusta (ja tonttia) laajentaen on esitetty vaihtoehdossa D. Yllä mainittujen perus-
korjausvaihtoehtojen haasteiden lisäksi erityisen haasteen tässä vaihtoehdossa tuo suhteellisen 
ahdas tontti, jolle pitäisi sijoittaa ala-asteen tilat ja pihatoiminnot siten, että ne muodostavat luonte-
van toiminnallisen kokonaisuuden olevan rakennuksen kanssa. 

Sijoitusvaihtoehdot E-G 

Vaihtoehdoissa E-G on tutkittu Linnanmaan pääkampuksen lounaisosan nykyisin tyhjillään olevien 
tilojen hyödyntämistä osana harjoittelukoulun tiloja. Kampuksen olevien tilojen hyödyntäminen olisi 
luontevinta harjoittelukoulun lukion käytössä, sen sijaan ainakin ala-asteen pihoineen tilat olisi tur-
vallisuus- ym. syistä tarpeen sijoittaa uudisosaan. Erityiseksi haasteeksi näissä vaihtoehdoissa 
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muodostuu olevan kampusrakennuksen huolto- ja muiden (liikenne)tarpeiden yhteensovittaminen 
koulutoimintojen kanssa. Haasteeksi saattaa myös muodostua tonttimaan riittävyys koulurakenta-
misen tarpeisiin ympäröivistä asuntorakentamishankkeista johtuen. Olevaan kampusrakennuk-
seen sijoittuvien harjoittelukoulun tilojen on ajateltu olevan lämpimällä sisäyhteydellä uudisosaan 
(2. kerroksen tasolla). 

Sijoitusvaihtoehto H ja I 

Vaihtoehdot H ja I ovat puhtaita uudisrakennusvaihtoehtoja. Toteutettaessa harjoittelukoulun kou-
lun tilat yhtenä uudisrakennushankkeena on mahdollista saavuttaa tehokkuutta (säästöt tilakäy-
tössä ja henkilökuntaresursseissa) sijoituspaikan asettamin reunaehdoin. Uudisrakentamisen yh-
teydessä on mahdollista myös toteuttaa harjoittelukoululle joustavat ja muunneltavat tilat, jotka 
vastaavat käsitystä nykyaikaisesta oppimisympäristöä. Sijoituspaikan koko ja toiminnalliset ratkai-
sut tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa ja kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan liittyvät rajoitteet 
ja vaatimukset käydään läpi asemakaavamuutoksen yhteydessä. 

5.2 Hallintavaihtoehdot 

Tarveselvitystä laadinnan yhteydessä on tutkittu hallintavaihtoehtoja. Keskeisimpänä hallinnasta 
vastaavana tahona tarkasteluissa on huomioitu Suomen yliopistokiinteistöt Oy, jonka asema ko-
rostuu etenkin sijoitus- ja toteutusvaihtoehdoissa, joissa Linnanmaalla sijaitsevia ala- ja yläkoulun 
sekä lukion tai kampuksen olemassa olevia tiloja peruskorjataan. Edellä mainittujen sijoitus- ja to-
teutusvaihtoehtojen ohella SYK Oy on tarkoituksenmukainen hallinnasta vastaava taho myös 
niissä sijoitus- ja toteutusvaihtoehdoissa, joissa uudisrakennus sijoitetaan olemassa olevan lukion 
ja yläkoulu- tai kampusrakennuksen välittömään läheisyyteen Linnanmaalla. SYK Oy:n ohella hal-
linnasta tahoksi soveltuu myös muu taho, kuten toteuttaja, mikäli esimerkiksi maanomistukseen 
liittyvät kysymykset eivät aseta esteitä uudisrakennuksen sijoitukselle ja toteutukselle.  

Oulun kaupunki on tarkoituksen mukainen vaihtoehto kiinteistön hallinnolliseksi tahoksi SYK Oy:n 
ohella. Kaupungin asema korostuu etenkin niissä sijoitusvaihtoehdoissa, joissa Koskelan koulu jat-
kaa osana harjoittelukoulua tai koulutoiminta siirtyy kaupungin omistamiin tiloihin. Oulun kaupunki 
soveltuu hallintavaihtoehdoksi myös siinä tapauksessa, että Oulun yliopiston harjoittelukoululle to-
teutetaan uudet tilat uudelle tontille Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun ja Joensuun kaupungin 
noudattaman hallinta- ja toteutusmallin mukaan. 

5.3 Toteutusvaihtoehdot 

Tarveselvitystä laadittaessa on tutkittu eri toteutusvaihtoehtoja. Tarkasteluissa on otettu huomioon 
toiminnan jatkaminen kuten nykyhetkellä, olemassa olevien tilojen peruskorjaaminen ja uusia kou-
lutiloja koskeva uudisrakentaminen. Toiminnan jatkamista ja peruskorjausta koskevien toteutus-
vaihtoehtojen lähtökohtana on, että toteutuksesta vastaa kiinteistön omistaja joka on Suomen yli-
opistokiinteistöt Oy ja Oulun kaupunki. Uudisrakentamista koskevien tarkasteluja on tehty lähtö-
kohdasta, jossa toteutuksessa vastaa joko SYK Oy tai muu taho kuin SYK Oy (esim. toteuttaja tai 
Oulun kaupunki). 

Toteutusvaihtoehdoissa on huomioitu peruskorjauksen taso niiltä osin kuin olemassa oleviin tiloihin 
kohdistuu peruskorjaustarpeita. Tarkasteluissa, jotka koskevat käytössä olevia tiloja, korjauksen 
tason lähtökohdaksi on asetettu kevyt (ks. kohta 5.1 vaihtoehto A) ja raskas peruskorjaus (ks. kohta 
5.1 vaihtoehto B, C). Kevyen peruskorjauksen laajuus kattaa tiloissa esiintyvien pinnoitteiden pe-
rusteellisia korjauksia ja kiintokalusteiden uusimista pienempien korjaustöiden ohella. Kevyen kor-
jauksen yhteydessä suoritetaan korjaustöitä myös radiaattoripattereihin, vesi- ja viemärikalustei-
siin, ilmanvaihtoon sekä sähkönjakeluun ja valaistukseen liittyen. Käytössä olevien tilojen raskas 
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peruskorjaus sisältää tilapintojen, kalusteiden ja tilanjako-osien sekä taloteknisten järjestelmien uu-
simisen. Samassa yhteydessä myös käytössä olevien tilojen ikkunat peruskorjataan ja rakennus-
runkoon, ylä- ja alapohjarakenteisiin sekä ulkoseiniin tehdään korjauksia. Tarkasteluissa, jotka kos-
kevat Oulun yliopiston kampustiloja korjauksen tasoksi on asetettu kevyt korjaus (ks. kohta 5.1 
vaihtoehto E, F, G). Kevyt korjaus kampustuloissa tarkoittaa lähinnä tilapintojen korjausta sekä 
tilajako-osiin kohdistuvia muutoksia sekä muutoksia taloteknisissä järjestelmissä. 

Harjoittelukoulun hankeratkaisu voidaan toteuttaa eri toteutusmuodoilla. Tarveselvitystä laaditta-
essa toteutukseen soveltuu ST-, Pääurakka- ja projektijohtomallit sekä yhteistoimintaan tähtäävät 
toteutusmallit. Malleja koskeva tarkempi arviointi on kuitenkin tarkoituksen mukaista tehdä hanke-
suunnittelun yhteydessä. 

6. AIKATAULU 

Hankkeen alustava aikataulu sekä päätöksentekopisteet on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4, Hankkeen alustava aikataulu sekä päätöksentekopisteet 

7. KUSTANNUKSET 

7.1 Toteutuskustannusarvion laskentaperusteet 

Harjoittelukoulun käytössä olevien tilojen peruskorjauksen kustannusarvio on laskettu käyttäen Ta-
lonrakennuksen Kustannustieto -kirjaan pohjautuvan Kustannustieto TakuTM 2018 asiantuntijaoh-
jelmiston korjausrakentamisen tavoitehinta-menettelyä (Haahtela-kehitys Oy) Laskelmat on tehty 
hankepaikkakunnan toukokuun 2018 hintatasossa (Haahtela-indeksin pisteluku 91,0). Harjoittelu-
koulun käytössä oleviin tiloihin kohdistuvien peruskorjausten sisältöä on käsitelty tarkemmin lu-
vussa 5.3. 

Uudisrakentamista koskevat rakentamiskustannusarviot ovat laadittu käyttäen Talonrakennuksen 
Kustannustieto -kirjaan pohjautuvan Kustannustieto TakuTM 2018 asiantuntijaohjelmiston uudis-
rakentamisen tavoitehinta-menettelyä (Haahtela-kehitys Oy) Laskelmat on tehty hankepaikkakun-
nan toukokuun 2018 hintatasossa (Haahtela-indeksin pisteluku 91,0). Lisäksi tehdyt laskelmat on 
tarkastettu ristiin Suomessa 2012-2018 toteutuneiden kouluhankkeiden (aineisto n. 40 kouluhan-
ketta) kanssa siten, että laskelmaa on verrattu toteutuneiden hankkeiden indeksikorjattuihin (Haah-
tela-indeksi) yksikköhintoihin (€/ brm2). 

Oulun yliopiston kampustilojen peruskorjauksen rakentamiskustannusarvio laskettu käyttäen aiem-
min suoritettujen tilamuutoshankkeiden saatua jälkilaskentatietoa. Muodostettu kustannusarvio tar-
kastettu käyttäen Kustannustieto TakuTM 2018 asiantuntijaohjelmiston korjausrakentamisen tavoi-
tehinta-menettelyä (Haahtela-kehitys Oy) Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan toukokuun 2018 
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hintatasossa (Haahtela-indeksin pisteluku 91,0). Kampustiloihin kohdistuvien peruskorjausten si-
sältöä on käsitelty tarkemmin luvussa 5.3. 

Rakentamiskustannusarvion laskennassa tilojen ominaisuuksina on käytetty TAKU-ohjelmiston 
mukaisia tilojen käyttötarkoituksiin perustuvia standardiominaisuuksia kaikilta osin. Investointikus-
tannusarvio pitää sisällään rakentamiskustannusarvion, johon on lisätty tontin ja olemassa olevien 
rakennusten tasearvot sekä rahoituskulut.  

Vuokrataso on yksi tärkeimmistä Oulun yliopiston päätöksentekoa ohjaavista tekijöistä. Vuokrataso 
määritetään vuokravaikutteisen investointikustannusten perusteella siten, että vuokran määrityk-
sessä huomioidaan investoidun pääoman tuottovaatimus ja vuokra-aika. 

7.2 Toteutuskustannusarvio 

Sijoitusvaihtoehtojen rakentamiskustannus- ja investointikustannusarvio on esitetty laajuustietoi-
neen taulukossa 3. 
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Sijoitusvaihtoehto Hankemalli 
(hallinta/ toteu-
tus) 

Laajuus 
htm2* 

Vuokravaikuttei-
nen rakentamis-
kustannus M€ 

Vuokravaikuttei-
nen investointi-
kustannus M€ 

A) Kevyt peruskorjaus nykyisille 
tonteille, sisältää mm. pintojen 
korjauksia  

B) Raskas peruskorjaus nykyisille 
tonteille, sisältää tilamuutoksia 
ja modernisointia 

C) Nykyisiä kouluja vastaavat uu-
disrakennukset, nykyinen mitoi-
tus ja tilaohjelma  

D) Raskas peruskorjaus (yläkoulu 
ja lukio) sekä uudisrakennuslaa-
jennus (alakoulu) yläkoulun ja lu-
kion tontille 

E) Harjoittelukoulun lukion sijoitus 
Linnanmaan lounaiskulmaan 
(peruskorjaus ja -parannus, 870 
m2) sekä uudisrakennus (perus-
asteet, 11060 m2), tehostettu 
mitoitus 

F) Harjoittelukoulun lukion sijoitus 
Linnanmaan lounaiskulmaan 
(peruskorjaus ja -parannus, 870 
m2) sekä uudisrakennus (perus-
asteet 9530 m2) pl. Koskela, 

joka säilyy nykyisellään, tehos-
tettu mitoitus ** 

G) Harjoittelukoulun lukion ja perus-
asteiden lk. 7-9 sijoitus Linnan-
maan lounaiskulmaan (perus-
korjaus ja -parannus, 4860 m2) 
sekä uudisrakennus (perusas-
teet 1-6 lk., 8870 m2), tehostettu 
mitoitus 

H) Uudisrakennus Biologintien ja 
Kaitoväylän läheisyyteen, yksi 
koulu, tehostettu mitoitus,  

I) Uudisrakennus jäähallin lähei-
syyteen, yksi koulu, tehostettu 
mitoitus,  

J) Valmiin koulun vuokraus, muu 
vuokranantaja tai yhteistoiminta 

* Laajuus vastaa vuokrapinta-alaa htm2 olevissa rakennuksissa, muilta osin vuokrapinta-ala määritetty laskennalli-
sesti 

** 

Taulukko 3. Sijoitusvaihtoehtojen kustannusarviot ja laajuustiedot. 

Katariina Alha
Typewriter
Salassa pidettävä JulkL 621/199924.1§ k-17, k-20
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8. RISKIT 

Tarveselvityksen yhteydessä tunnistettuja alustavia hankeriskejä on esitetty taulukossa 4. 

Nro Riskin kuvaus 

1 Olevien rakennusten suojelua koskevat määräykset estävät purku-, peruskorjaus- ja 
laajentamistoimenpiteet olemassa oleviin tiloihin liittyen 

2 SYK Oy:n kaavailemat hankkeet ja kaavamuutokset kampustilojen lounaiskulmassa 
asettavat esteitä/ rajoitteita tarveselvityksen mukaiselle hankkeen etenemiselle 

3 Kaavoituksen eteneminen liian hidasta, joka muodostaa esteen tarveselvityksen mukai-
selle hankkeen etenemiselle 

4 Suunniteltu tilaratkaisu ylittää harjoittelukoulun vuokra- ja tilakustannusten maksukyvyn 

Taulukko 4. Alustavat hankeriskit 

9. EHDOTUKSET 

Tarveselvitys työryhmä ehdottaa, että ennen jatkosuunnittelun aloittamista tehdään lisäselvitys. 
Ehdotetun lisäselvityksen tarkoituksena on kartoittaa yhdessä Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n tai 
muun mahdollisen toteuttajan sekä Oulun kaupungin kanssa voidaanko harjoittelukoulun tilarat-
kaisu toteuttaa koulun vuokran- ja tilakustannusten maksukyvyn sekä Oulun kaupungin kouluverk-
koratkaisun määrittämissä raameissa. 

Tarveselvitystyön tuloksena työryhmä ehdottaa, että jatkosuunnittelun lähtökohdaksi valitaan puh-
taaseen uudisrakentamiseen perustuva sijoitusvaihtoehto, jossa pyritään vuokran- ja tilakustan-
nustenmaksukykyä koskevan tavoitteen saavuttamiseen tilankäyttöä tehostamalla (ks. kohta 5.1 
sijoitusvaihtoehdot H ja I). Ehdotetun lisäselvityksen tuloksista riippuen jatkosuunnittelun perus-
taksi soveltuu myös peruskorjaus- ja laajennus sijoitusvaihtoehdot, jotka sijoittuvat Oulun yliopiston 
kampuksen lounaiskulmaan (ks. kohta 5.1 vaihtoehdot E, F ja G), uudisrakentamista koskevan 
sijoitusvaihtoehtojen ohella. 




