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29. Kirjolan kouluhanke 2020 Kirjolan kouluhanke
KirjStmk. 10.4. § 29
Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi
Pääsuunnittelija Kimmo Hartikainen esittelee alustavan suunnitelman Kirjolan koulun
uudisrakennuksesta.

PÄÄTÖS:
Koulun suunnitelmissa käytiin läpi seuraavat asiat:
 liikenne koulumäellä
 kunnan omistamat maa-alueet
 opiskelija ja esiopetus oppilas määrät
 kaapelikartta suunnittelijalle
 tekninen tila pitää olla valvonnan vuoksi yhtenäinen
 Opettajahuone/oppilashuolto ei samassa kerroksessa opetustiloja
 Seuraavaan kokoukseen ``2 nokan malli``

Suunnitelma vedosta käytiin läpi ja ohjeistettiin pääsuunnittelijaa.
Koulurakennuksen kustannusarvio 8,5 milj.euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä
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30. Rakennuttaminen

KirjStmk 10.4.2019 § 30
Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi

Kirjolankoulun rakennuttaminen voidaan toteuttaa erilaisin menetelmin.

1. Toteutetaan rakennuttaja konsultti työnä myydään rakennuttaminen ja valvonta
ulkopuoliselle yritykselle, oma valvonta ja muutokset hankaloituvat.

2. Myydään KVR työnä. Kokonaisurakka on urakkamuodoista perinteisin. Kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä yhden urakoitsijan
kanssa ja urakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien asiakirjojen pohjalta. Tilaaja on kokonaisurakassa suhteessa rakennusurakoitsijaan lähtökohtaisesti
vastuussa suunnitelma-asiakirjojen tiedoista.
3. Toteutetaan omana työnä ja palkataan ulkopuolinen valvoja jolle varataan määräraha kustannusarvioon. Yleensä käytetään jaettua urakkamuotoa, jaetussa urakkamuodossa eri urakoitsijat eivät siis lähtökohtaisesti ole sopimussuhteessa keskenään, vaan jokaisella urakoitsijalla on urakkasopimus tilaajana olevan kunnan
kanssa.
Sivu-urakan alistaminen
Jaetun urakan hallinnan avuksi on kehitetty sivu-urakan alistamismenettely. Tällä
tarkoitetaan menettely- ja sopimustapaa, jossa eri työsuorituksia eri urakoitsijoilta
tilanneen yhtiön nimiinsä tekemät urakkasopimukset alistetaan erillisellä alistamissopimuksella pääurakoitsijaksi määrätyn urakoitsijan alaisuuteen. Pääurakaksi nimetään yleisesti rakennuskokonaisuuden keskeisimmästä työsuorituksesta
vastaavan urakoitsijan työsuorite.

PÄÄTÖS: Toteutus kohdan 3 mukaan.

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu
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31. Kirjolan koulun rakentamisen suunnitteluryhmän perustaminen

KirjStmk 10.4.2019 2019 §31
Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi

Suunittelutyöryhmän tarkoitus on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus projektin johtamisen tueksi. Sen keskeisenä tehtävä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti.
Ohjausryhmälle annetaan valtuudet hyväksyä rakentamisen edistymistä vaativat muutokset. Ohjausryhmän jäsenillä on keskeinen tehtävä myös tiedottaa
projektista ja sen tuloksista. Ohjausryhmä toimii itsenäisesti ja kokoontuu tarvittaessa.

PÄÄTÖS:
Suunittelutyöryhmän valitaan työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rehtori
ja rakennuttajapäällikkö.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Sivu

Parikkalan kunta

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

10.4.2019

32. Muut asiat

KirjStmk 10.4.2019 2019 §32
Valmistelija Vesa Berg sähköposti vesa.berg@parikkala.fi
Muut asiat:
1. Seuraava kokous maanantaina 29.4.2019 Kunnanhallituksen kokoushuone.
2. Oppilaiden vanhempain ilta 21.5.2019 Kirjolan koulun auditorio.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus

Valtuusto
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