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Koulukeskushankkeelle lisäaikaa
Moni asia on vielä  
auki Janakkalan  
koulukeskusten  
hankesuunnittelussa. 
Esimerkiksi  
Tervakosken koulu
keskusta sovitellaan  
nyt yhteiskoulun  
tontille Patalaan.

Päivi Ojala
Janakkala

Koulukeskusten hankesuun-
nitelma ei ehdikään Janakka-
lan valtuuston hyväksyttäväksi 
vielä kesäkuussa, niin kuin oli 
tarkoitus, vaan suunnittelutyö 
tarvitsee lisäaikaa kesän lop-
puun saakka.

Tekninen lautakunta päätti 
tiistaina esittää kunnanhalli-
tukselle, että tämä myöhentäi-
si aikataulua elokuun loppuun 
saakka.

– Tähänastisessa suunnittelus-
sa on tullut esiin uusia vaihtoeh-
toja, eikä niiden tutkiminen ole 
mahdollista alkuperäisessä aika-
taulussa, hankesuunnittelupääl-
likkö Harri Turunen perustelee 
lisäajan tarvetta.

UUTENA VAIHTOEHTONA on esi-
tetty, että Tervakosken koulu-

keskus sijoitettaisiinkin nykyi-
sen yhteiskoulun tontille. Alun 
perin ajateltiin, että se voisi si-
joittua nykyisen alakoulun lähelle 
Lähdekorven alueelle.

Hankesuunnittelun niin sanot-
tu Nyrkki-työryhmä katsoo, että 
Lähdekorven alueelle ei ole järke-
vää rakentaa alueen paineellisen 
pohjaveden takia.

Rahaakin ratkaisu säästäisi sil-
tä osin, että nykyinen lukiosiipi 
voisi jäädä käyttöön. Lukiosiipi 
on paremmassa kunnossa kuin 
yhteiskoulurakennuksen muut 
osat. Säästöksi on arvioitu 2–2,5 

miljoonaa euroa.
Lisäksi Patala-vaihtoehto kä-

visi yksiin uuden kenttäratkai-
sun kanssa.

Kunta aikoo nimittäin rakentaa 
Tervakoskelle uuden tekonurmi-
kentän tänä vuonna. Budjetissa 
on varattu kenttää ja valoja var-
ten 350 000 euroa.

Nykyinen, huonokuntoinen te-
konurmikenttä on Patalassa, yh-
teiskoulun naapurissa.

Nyt tekninen lautakunta esit-
tää kunnanhallitukselle, että uusi 
tekonurmikenttä tehdään Lähde-
korventien alueelle eikä Patalaan. 

Tällöin nykyinen Patalan kenttä 
voisi olla jalkapalloilijoiden käy-
tössä aina siihen asti kunnes uusi 
kenttä valmistuu.

Ja kun kenttä saadaan pois Pa-
talasta, alueelle jää hyvin tilaa uu-
delle koulukeskukselle. 

Koulukeskuksen paikkaa Pa-
talassa puoltaa työryhmäläisten 
mielestä sekin, että sillä paikalla 
rakennus olisi näyttävästi Terva-
kosken sisääntuloreitin varrella 
eli aivan Tervakoskentien tun-
tumassa.

Jos kuitenkin päädytään alku-
peräiseen ajatukseen Tervakos-
ken koulukeskuksen paikasta, 
tarvitaan louhintoja. Lisäksi lii-
kenteen ja pysäköinnin järjeste-
lyt voivat olla hankalia.

Tässä paikassa etuna olisi kui-
tenkin se, että vanhaa, suojeltavaa 
koulurakennusta voisi hyödyntää 
lukion tiloina.

UUTENA ASIANA on tuotu pohdit-
tavaksi niin sanottu Itä-Janakka-

lan koulu, joka voitaisiin rakentaa 
Mallinkaisille.

– Se tarkoittaisi noin 60 oppi-
laan koulua Heinäjoen, Tantta-
lan, Löyttymäen ja Jokimaan alu-
eitten oppilaille. Se ei vaikuttaisi 
Turengin koulukeskuksen mitoi-
tukseen, mutta vähentäisi oppi-
laita Leppäkosken koulusta, Harri 
Turunen sanoo. HÄSA

Jos Tervakosken koulukeskus sijoittuisi nykyisen yhteiskoulun tontille 
Patalaan, yläasteen ja lukion oppilaat joutuisivat rakentamisen ajaksi 
väistötiloihin. Niitäkin jo suunnitellaan.
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Koulun purettava osa, 
tilalle uudisosa.

Tilaa 
uudisosalle.

Liikuntahalli?

Lukio säilyisi.

FAKTA

Ehdotuksia

  • Tervakosken koulukes
kuksen yhteyteen ei tulisi 
uimaopetustiloja. Sen sijaan 
pohditaan vanhan uimahallin 
laajentamista ja saneerausta.

  • Tervakosken koulukeskuk
sen yhteyteen ehdotetaan 
kirjastoa.

  • Terveysasema ei tulisi Ter
vakosken koulukeskuksen yh
teyteen, vaan se asia ratkotaan 
erikseen.

  • Turengin koulukeskuksen 
yhteyteen voi tulla uimaallas. 
Vaihtoehtona on, että sovitaan 
Kiipulan hallin käytöstä. 

  • Leppäkosken koulua ei tar
vitse laajentaa (pedagogisen 
työryhmän linjaus).

Patala-vaihtoehto  
kävisi yksiin  
uuden kenttäratkaisun  
kanssa.


