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PAVILJONKIKOULU SUUNNITTEILLA
TIKKURILAAN – JOKINIEMEN KOULU
HYÖDYNTÄÄ TILOJA ENSIMMÄISENÄ
Tikkurilan alueelle suunnitellaan väistötilakäyttöön uutta paviljonkikoulua. Ensimmäiseksi sinne
siirtyisi väistöön Jokiniemen koulun luokkia syyslukukauden alussa 2021. Tilat olisivat Jokiniemen
koulun käytössä useita vuosia. Jokiniemen koulun jälkeen väistötilaan siirtyisi nykyisten arvioiden
mukaan Simonkallion koulu, jonka peruskorjausta on suunniteltu vuosille 2025–2026.
Tikkurilan paviljonkikouluksi nimetyn rakennuksen tarveselvitystä ja hankesuunnittelua käsitellään
opetuslautakunnassa marraskuussa ja teknisessä lautakunnassa joulukuussa 2020.
Paviljonkikoulu mahdollistaa suurten koulujen peruskorjausten toteuttamisen
Tikkurilan paviljonkikoulu vuokrataan noin 10 vuoden vuokrasopimuksella palvelemaan alueen eri
koulujen vuorollaan tarvitsemia väistötiloja. Koulun väistöpaviljongin kriteerit täyttävä
rakennuspaikka löytyi Tikkurilan urheilupuiston ja Peltolan koulun läheisyydestä osoitteesta
Lummetie 27. Alueen kartta on tiedotteen liitteenä.
Korkeatasoisesti varusteltu paviljonkikoulu on kooltaan 3970 m2 ja tarkoitettu 400 oppilaalle.
Yläkoululaisia varten koulussa on hyvin varustellut aineenopetustilat. Rakennuksessa on fysiikan ja
kemian opetustilat, biologian ja maantiedon opetustilat sekä kotitalouden opetustilat. Opetustilat
löytyvät myös kovien ja pehmeiden materiaalien käsitöihin. Rakennukseen tulee myös tilat
vammaisopetukseen sekä opiskelijahuollon käyttöön terveydenhoitajalle, kuraattorille ja
psykologille. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaalien ja kalusteiden laatuun ja
vähäpäästöisyyteen.
Tikkurilan paviljonkikoulun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että väistötilat
ovat laadukkaat ja tukevat opetussuunnitelman mukaista työskentelyä. Suunnitelmat on laadittu
yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan tilakeskuksen
kanssa. Piha-alueen suunnittelussa hyödynnetään Jokiniemen oppilaiden aiemmin kyselyssä
esittämiä ehdotuksia.
Jokiniemen koulun väistösuunnittelu käynnissä
Jokiniemen koulun peruskorjaus alkaa elokuussa 2021 ja kestää useamman lukuvuoden ajan.
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Jokiniemen koulun yhteyteen rakenteilla oleva päiväkotirakennus valmistuu kesällä 2021. Sen
jälkeen tehdään valkoisen talon muutos- ja laajennustyöt puolentoista vuoden aikana elokuusta
2021 lähtien (8/2021–11/2022). Punaisen tiilitalon muutos- ja korjaustyöt tehdään vuoden 2023
alusta lähtien samoin puolentoista vuoden aikana (1/2023–6/2024). Aikataulu tarkentuu hankkeen
edetessä.
Koulu tiedottaa lukuvuoden 2021–22 opetusjärjestelyistä ja koulumatkoihin liittyvistä asioista ensi
vuoden helmi-maaliskuussa, kun rakennusten korjausten sisältö ja korjausjärjestys varmistuvat.
Väistösuunnitelma pyritään tekemään siten, että alempien luokkien oppilaat pystyvät
opiskelemaan Jokiniemen koululla. Tikkurilan paviljonkikouluun siirtyy opiskelemaan pääsiassa
ylempiä luokkia. Osa Jokiniemen oppilaista työskentelee jo tällä hetkellä väistötiloissa
Lummetiellä, ja Lummetien tiloja tarvitaan myös jatkossa Jokiniemen koulun käyttöön.

