
Kaukopään koulu on jäämässä 

tyhjilleen, kun koulun toiminta 

loppuu keväällä 2019. 

Jalmari Lankisen suunnittelema, 

1930-luvulla rakennettu 

funkistyylinen koulurakennus on 

hyvässä kunnossa. Keskeisellä 

paikalla sijaitseva rakennus 

on tärkeä kylän ja asukkaiden 

identiteetin kannalta. 

Rautionkylän ja lähialueiden 

asukkaat haluavat historiallisesti 

ja arkkitehtonisesti arvokkaan 

rakennuksen säilyvän käytössä 

ja kylämaisemassa. Raution 

kaupunginosayhdistyksen 

teettämän selvityksen mukaan 

koulurakennus tarjoaa moni-

puolisia tiloja hyödynnettäväksi 

alueen asukkaiden toimintaan 

ja hyvinvointiin sekä toimitiloja 

yrityksille. 

Tiloja tulevaisuuden tekijöille
Toimintaa ja palveluja asukkaille

Kaukopään koulu
Niskapietiläntie 1A, 55910 Imatra



Laaditussa selvityksessä on kartoitettu koulun 

tilat kerroksittain ja myös tarvittavat kiinteistön 

korjaus- ja muutostyöt kustannusten arvioimiseksi. 

KeLLARIKeRRos

eHDoTeTTUJA 
ToIMINToJA:
Kuntosali
Veistosali
Treenikämppä
saunaosasto

TARVITTAVAT
ToIMeNpITeeT
Kuntosali
saunatilat rakennetaan
Treenikämppä
WC

   
1. KeRRos

eHDoTeTTUJA 
ToIMINToJA: 
Keittiö
Kahvio-ruokasali
Neuvontapiste
Toimistopalvelut
postipalvelut
Tilat ohjatulle toiminnalle
Kokoontumis- ja harrastustiloja
Käytävägalleria

TARVITTAVAT
ToIMeNpITeeT
Keittiötilojen muutokset
Uudet yleisön WC-tilat
Muutokset vuokrattaviin 
tiloihin (WC)

2. KeRRos

eHDoTeTTUJA 
ToIMINToJA: 
Juhlasali/tapahtumat
Näytelmät, konsertit jne
Näyttely- tai museotiloja

TARVITTAVAT
ToIMeNpITeeT
Muutokset vuokrattaviin 
tiloihin (näyttelytilat)

    

Hankkeen keskeinen periaate on, että muutos–

toimenpiteiden tuloksena on esteetön, terveel-

linen ja käyttöturvallinen ympäristö niin sisällä 

kuin ulkonakin. Hankkeessa on laadittu luonnos-



suunnitelmakuvat rak. arkkitehti pekka partinen / Imatran Arkkitehtuuritoimisto

suunnitelma ensisijaisesti esittämään yleispiir-

teisesti hankkeen toiminnallista perusratkaisua.

Koulurakennuksen kunnostamiseksi mahdol-

listamaan tilojen vuokraamisen erilaisille toi–

mijoille on tehtävä välttämättömiä muutoksia. 

Rakennuksen energiankulutuksen säästämiseksi 

lämmitysjärjestelmä on vaihdettava maakaasusta 

edullisempaan lämmitysmuotoon. Rakennuksen 

IV-järjestelmä ja -konehuone on uusittava.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan 

seuraavin toimenpitein:

 - esteetön pääsisäänkäynti

 - Hissi kellaristä 3. kerrokseen

 - Kaidehissi kerrosten 3-4 välille

Asuntosiipi säilytetään asuntoina (6 kpl), jotka 

kunnostetaan.

3. KeRRos

eHDoTeTTUJA 
ToIMINToJA: 
Harraste- ja toimitiloja, 
esim. järjestöille tai yrityksille

Tilat jaettavissa pienemmiksi

TARVITTAVAT
ToIMeNpITeeT
Muutokset vuokrattaviin 
tiloihin

4. KeRRos

eHDoTeTTUJA 
ToIMINToJA: 
Monitoimitila 
medialaitteineen
Kokoukset ja neuvottelut
perhejuhlat, pienet konsertit

TARVITTAVAT
ToIMeNpITeeT
Monitoimitila
WC



pIHA-ALUeeN 
sUUNNITeLMA

Autopaikat, myös invapaikat
esteetön kulkuluiska pääovelle, 
sille uusi katos
Leikkipiha
Motoriikkapuisto kaiken ikäisille
pelikentät
Kuntolenkki, päällystetty
Istutukset, penkit, valaistus

Kaukopään koulun tulevaisuusselvitys -projekti 1.3.-31.12.2018
Toteuttaja: Raution kaupunginosayhdistys ry 
Hankkeen kustannusarvio 46 800 €
Rahoitus etelä-Karjalan Kärki-Leader ry / euroopan maaseudun kehittämisohjelma 37 440 (80 %)
Raution kaupunginosayhdistys: vastikkeeton työ 6000 € + rahallinen osuus 3360 €
Hankekoordinaattorit: Jerena Juutilainen ja Lilla saaristo
Lisätiedot: kylat.ekarjala.fi/rautio/
seppo skyttä, puh.040 550 9179, seppo.skyttä@pp.inet.fi
seppo Vainikka, puh. 050 541 0118, seppo.vainikka@pp3.inet.fi

Raution kaupunginosayhdistys kiittää kaikkia projektiin osallistuneita ja Imatran kaupunkia sekä 
Mitraa suostumuksesta ja saaduista tiedoista koskien koulurakennusta.

TÄLTÄ VoIsI NÄYTTÄÄ NeLJÄNNeN KeRRoKseN MoNIToIMITILA NÄYTTeLYKÄYTÖssÄ.


