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YIT rakentaa koulukeskuksen Hankasalmelle
YIT ja Hankasalmen kunta ovat allekirjoittaneet sopimuksen Hankasalmen koulukeskuksen
rakentamisesta. Nykyisen koulun alueelle rakennetaan kokonaisuus, jonne sijoittuvat
päiväkoti, ala- ja yläkoulut sekä lukio. Työt alkavat maaliskuussa 2019. Uusien tilojen on
määrä olla käytettävissä elokuussa 2020.
Hanke sisältää myös vanhan koulun purkamisen, joka alkaa kesällä 2020. Piha-alueiden
rakentaminen ajoittuu syksylle 2021 ja kokonaisuudessaan piha-alueiden osalta hanke on
valmis heinäkuussa 2021.
Koulukeskus on mitoitettu yhteensä reilulle 500 käyttäjälle. Päiväkoti- ja koulutilojen lisäksi
tiloissa toimii jakelukeittiö ruokalatiloineen.
Rakentaminen keskellä kouluympäristöä
Hankasalmen uusi koulukeskus toteutetaan niin, että nykyinen koulurakennus voi jatkaa
toimintaansa turvallisesti rakennustöiden ajan. Myös nykyisen koulurakennuksen
purkaminen on suunniteltu siten, että se on mahdollista tehdä turvallisesti uuden
koulukeskuksen ollessa käytössä. Rakennus- ja purkutyöt on aikataulutettu niin, että ne
häiritsevät ympäröiviä toimintoja mahdollisimman vähän.
”Hankkeen turvallinen läpivienti on meillä urakoitsijana toiminnan tärkein prioriteetti.
Olemme yhdessä suunnittelun toteuttaneen arkkitehtitoimiston kanssa pyrkineet
huomioimaan tarkasti eri hankevaiheiden haasteet jo ennakkoon. ”, kuvaa YIT:n Jyväskylän
alueen aluejohtaja Mikko Räty.
Uudesta koulukeskuksesta iloa kaikille
”Tarkoitus on ollut luoda terveellinen oppimis- ja toimintaympäristö kaikkien kuntalaisten
käyttöön. Uuden koulukeskuksen tilat soveltuvat uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin ja
huomioivat monialaiset oppimiskokonaisuudet. Tilojen toivotaan olevan monipuolisesti eri
kohderyhmien käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin”, kertoo Kuuhankaveden
yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Pertti Terho.
Uuden koulukeskuksen tiloja on mahdollista yhdistää, jakaa ja muunnella erilaisten tarpeiden
mukaan. Koulukeskukseen sydämenä toimii katsomon ja näyttämön muodostama
kokonaisuus, kohtaamo, joka yhdessä ympäröivien tilojen kanssa mahdollistaa suurtenkin
yleisötapahtumien, konserttien ja juhlatilaisuuksien järjestämisen.
Liikkuva koulu
Uuden koulukeskuksen suunnittelussa on huomioitu Hankasalmen liikkuva koulu -ohjelma.
Hankasalmella keskeisiä liikkuvan koulun toimintoja ovat suunnistus sekä lukion liikuntalinjat
futsal ja salibandy. Sekä sisä- että ulkotiloissa panostetaan liikkumisen aktivointiin muun
muassa kiipeilyseinien ja pelialueiden avulla. Ulkotiloista löytyy myös frisbeegolf-, parkour- ja
skeittausmahdollisuuksia.
”Pihatilojen teemoina ovat liikkuminen, kulttuuri, tiede ja luonto. Haluamme tarjota
elämyksiä ja oppimisen kokemuksia luonnossa liikkumisen kautta kaikille kuntalaisille
avaamalla koulukeskuksen piha-alueen kaikkien käyttöön”, iloitsee Hankasalmen kunnan
sivistystoimenjohtaja Eila Laulajainen-Malkki.
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YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja
rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme
kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja
kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä,
Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2018 pro forma liikevaihtomme oli noin 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

