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Peruskorjaus on edennyt 
hienosti suunnitellussa 
aikataulussa. Varsinaiset 
peruskorjaustyöt ovat 
loppuvaiheessa ja sisätiloissa 
on aloitettu rakennustöiden 
jälkeinen tuuletus.

Koulurakennuksen 
kalustamisen on suunniteltu 
alkavan maaliskuun lopussa.

Tavoitteena on saada 
kalustaminen sekä muuttotyöt 
valmiiksi toukokuun loppuun 
mennessä, jotta 
lopputuuletukselle jää 
riittävästi aikaa.



Peruskorjauksessa on pyritty säilyttämään ja kunnostamaan 
myös jotain alkuperäistä, kuten opettajanhuoneen valaisimet 
sekä porrashuoneet ja käytävien lasitiiliseinät. 



Vaatesäilytystilat 
tulevat olemaan 
sisääntulokerroksessa,
jossa jokaisella luokalla 
on oma kenkä- ja 
vaatesäilytyspaikkansa.

Syksyllä edessämme 
onkin yhteinen haaste, 
kun opimme laittamaan 
kengät ja vaatteet 
siististi niille kuuluville 
paikoilleen sekä 
löytämään omat 
vaatteet ja kengät, kun 
on aika lähteä ulos.



Ruokasalin linjastot ovat jo paikoillaan. 
Lasiseinällä erotettava sivutila voi toimia 
myös tarvittaessa opetus- ja kokoustilana.



Osassa luokista käytävänpuoleinen seinä on avattava 
siirtoseinä, joten opetustilaa voi tarvittaessa laajentaa 
käytävälle.

Luokissa kiintokalusteet – pesualtaat, 
tarvikekaapit sekä oppilaiden lokerikot – ovat jo 
paikoillaan.



Talviloman aikana käynnistyivät esitystekniikan asennukset.
Kosketusnäytöt asennetaan opetustilojen lisäksi 
pienryhmätiloihin.



Musiikkiluokissa kaappitilaa on hieman muita luokkia enemmän, 
jotta kaikille soittimille löytyy paikka. Kitarakoukkuja ja 
soitinkoukkuja on asennettu kaikille vapaille seinille.



Alkuopetuksen oma solu on rakennettu entisen 
opettajanhuoneen tiloihin. Opetustilojen lisäksi solussa 
on yhteistä ryhmätyötilaa.



Tuleville 1. -luokkalaisille on reilusti reppukoukkuja. 
Apulaisrehtorin entinen työtila on puolestaan muuntunut 
alkuopetuksen kirjastoluokaksi.



Luokkien värimaailman ollessa melko neutraali on 
käytävien syvennyksiin maalattu tehostevärejä. 
Luokkien lasiovet sekä käytävien seiniin puhkaistut 
ikkunat tuovat luonnonvaloa myös käytäville.



Käytävät tulevat toimimaan monipuolisina oppimisympäristöinä.

Ylemmissä kerroksissa väliovet jakavat käytävän kahteen piazzaan ja 
rauhoittavat tilat omiksi oppimistiloikseen.



4. kerroksesta johtaa lasikäytävä viereiseen Torninkadun 
koulurakennukseen; sitä kautta päästään mukavasti mm.  
tekstiilityön ja kuvataiteen tunneille.



WC-tiloja löytyy kaikkien kerrosten molemmista päädyistä.



Liikuntasalin takaosa, jossa ennen sijaitsi 
näyttämö, voidaan erottaa siirtoseinällä 
pienemmäksi jumppasaliksi, josta löytyvät 
mm. puolapuut ja kiipeilyseinä.

Salin isomman osan puolella on tilaa erilaisille 
pallopeleille. 

Seinille on maalattu erikokoisia pallomaaleja ja 
huomioitu mm. Move-testit maalaamalla seinälle 
testissä tarvittavat pallonheittoneliöt.



Käsityötiloissa tehdään vielä viimeisiä töitä. Liikuntasiiven 
alakerrokseen tulee tekstiilityön tila alakoululle ja teknisen 
työn tilat sekä alakoululle että yläkoululle.



Teknisen työn puolella löytyvät valmiudet 
monenlaiseen käsityön nykyaikaiseen työskentelyyn.



Pihalta löytyvät jo ulkovälinevarasto sekä koripallo- ja 
kiipeilytelineet. Maanrakennus- ja asfaltointityöt jatkuvat vielä 
loppukeväästä.


