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TOTEUTTAJA 

 

Raution kaupunginosayhdistys ry, joka on perustettu vuonna 1988 edistämään Raution alueen 

asukkaiden viihtyvyyttä, ja eri ikäryhmien aktiivisuutta ja vuorovaikutusta. Yhdistys ylläpitää 

Imatran kaupungilta käyttöön saatu toimitilaa, Kylätupaa ja vastaa Raution alueella useiden ulko- ja 

liikunta-alueiden ylläpidosta. Yhdistys järjestää kuukausittain tapahtumia ja tilaisuuksia asukkaille. 

 

Yhdistyksen varainhankinta perustuu jäsenmaksujen ja tapahtumamyynnin lisäksi Kylätuvan, 

saunan ja kangaspuiden käyttökorvauksiin. Yhdistys on toteuttanut aiemmin Leader-rahoituksella 

kehittämishankkeena 2004-2004 Immolan ja Raution ympäristöhanke, osallistui Museotien kylät - 

kyläsuunnitelma-hankkeeseen, 2010-2012 toteutti Raution rannat -investointihankkeen sekä 2016-

2019 yhdessä Niskan Vuoksi ry:n kanssa Lietteen ranta kuntopolku-hankkeen. 

 

Yhdistyksen hallituksessa on hankehallinnoinninosaamista ja kirjanpidon hoitaa ammattitaitoinen 

kirjanpitäjä. Selvityshankkeeseen rekrytoidaan osa-aikainen hankekoordinaattori. 

 

1. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS 

 

Kaukopään koulun selvityshanke 78305 

 

2. YHTEENVETO HANKKEESTA  
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3. RAPORTTI 

 

4.1. Hankkeen taustaa ja tavoitteita 

 

Imatran kaupunki on päättänyt lopettaa Kaukopään koulun toiminnan keväällä 2019. Jalmari 

Lankisen suunnittelema, 1930-luvulla rakennettu funkistyylinen koulurakennus on hyvässä 

kunnossa ja sijainti keskeisellä paikalla Raution kaupunginosassa tuo paljon mahdollisuuksia 

rakennuksen jatkokäytölle. Rautionkylän ja lähialueiden asukkaat haluavat historiallisesti ja 

arkkitehtonisesti arvokkaan rakennuksen säilyvän käytössä ja kylämaisemassa. Koulurakennus 

tarjoaa monipuolisia tiloja hyödynnettäväksi alueen asukkaiden toimintaan ja hyvinvointiin sekä 

toimitiloja yrityksille. Jos nykyinen Raution kylätuvan rakennus puretaan, tarvitaan uusi 

toimintatila asukkaiden aktiviteettien ja yhteisöllisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen. 

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ohjelma-alueella sekä parantaa maaseutuyritysten 

toimintamahdollisuuksia ja maaseudun palveluita sekä säilyttää paikallisesti, 

rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä rakennus hyödyllisessä käytössä. Hankkeen 

avulla selvitetään uusiutuvan energian käyttö lämmityksessä, lisätään lähipalveluja eri-ikäisille, 

kannustetaan uutta yritystoimintaa ja paikallista aktiivisuutta. Hanke toteuttaa Kärki-Leaderin 

strategian painopistealuetta "yhteisöt". 

 

Asukkaiden ikääntyessä tarvitaan asuntoja ja palveluita senioriväestölle. Monet käyttäjäryhmät 

tarvitsevat esteettömiä tiloja ja myös lapsille ja nuorille tarvitaan harrastustiloja. Koulurakennus voi 

tarjota tiloja myös eri alojen pienyritystoiminnalle. 

 

Hankkeen lopputuotoksena on tarkoitus saada riittäviin selvityksiin perustuva suunnitelma 

koulurakennuksen käytölle 2019 syksystä eteenpäin. Selvityksessä kartoitetaan potentiaalinen 

yhdistys- ja yritystoiminta sekä tiloihin siirtymään kiinnostuneet yritykset ja uuden yritystoiminnan 

mahdollisuudet. Tavoitteena on laatia monituottajamalliin perustuva kiinteistöyhtiön 

liiketoimintasuunnitelma, laskea ylläpidon kustannukset ja toiminnan tuottomahdollisuudet sekä 

muut toiminnan edellytyksen mukaan lukien eri yhteistyötahot. Selvityksessä kartoitetaan myös 

tarvittavat kiinteistön korjaus- ja muutostyöt sekä niiden rahoitusvaihtoehdot käyttäen apuna eri 

alojen asiantuntijoita. Hankkeen tuloksena syntyy vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariot ja 

realistinen suunnitelma tavoitteen toteuttamiseksi. 
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Hyväkuntoisen vaikkakin iäkkään rakennuksen säilyttäminen asukkaiden käytössä toteuttaa 

kestävää toimintatapaa (ekologinen ja sosiaalinen kestävyys). Hankkeessa selvitetään rakennuksen 

lämmitysjärjestelmän uusimismahdollisuus uusiutuvaan energiamuotoon. Paikallisten palvelujen 

vahvistaminen toteuttaa sosiaalista kestävyyttä ja kannattavaa toimintamallia hakemalla tavoitellaan 

taloudellisesti kestävää toimintaa. 

 

Tavoitteen toteuttamiseksi on suunniteltu 5-10 tilaisuutta (työpajat ja keskustelutilaisuudet), 

tavoitteena 100 osallistujaa. Yhteydenpidot yrityksiin, yhteisöihin, julkisiin toimijoihin ja 

rahoittajiin sekä teettää energiaselvitys vaihtotehoisen lämmitysjärjestelmän kartoittamiseksi 

uusiutuvilla energiamuodoilla.  

 

4.2. Toteutus 

 

4.2.1. Toimenpiteet 

Työpajojen ja kyselyiden avulla selvitettiin potentiaalisia toimintoja kiinteistön käytölle, kuten  

yritystoimintamahdollisuuksia, järjestö- ja yhdistystoimintaa, kylätupa, työväenopisto, koulumuseo, 

rajamuseo, päiväkotitoimintaa, päivätoimintaa (lapset, ikäihmiset), asumisvaihtoehtoja. Analyysin 

avulla lähdettiin kartoittamaan mahdollisia palveluntuottajia ja heidän toiminnalleen tarpeellisia 

tilojen muutostöitä. 

 

Koska energiaselvitys ELY:n mukaan on investointia, ei sitä voitu selvityshankkeena tehdä. Tämän 

vuoksi kustannusten kartoittamiseksi ja toiminnan tuoton arvioimiseksi hankkeen ulkopuolella teki 

vapaaehtoistyönä Lauri Aunola selvityksiä lämmitysvaihtoehdoista. Hankkeeseen sisältyviä 

selvityksiä tehtiin rakennuksen kunnosta, mahdollisista korjaustarpeista, vaadittavista 

muutoskohteista (esim. hissin, rakentaminen, ovien ja kynnysten muutostyöt, esteettömyysselvitys). 

Tarvittavat toimenpiteet käyttötarkoituksen muutoksiin kilpailutettiin ja teetettiin ostopalveluna 

arkkitehtitoimistossa. Käyttötarkoituksen muutosta varten selvitettiin kaava-asioita ja tulevien 

toimintojen vaatimia korjaus/muutostöitä, johon kilpailutettiin arkkitehtipalvelut. Lopulliset 

suunnitelmat laati Pekka Partinen ImArk Oy:stä. Muutostöistä saatiin lisäksi insinööritoimisto 

Imatran Juva Oy:n arvioimat kustannusarviot. Pääsimme myös yhdessä kaupungin kaavoitusosaston 

kanssa suunnittelemaan alueen asemakaavauudistusta, jotta kaava ei olisi rajoittava tekijä 

koulukiinteistön tuleville toiminnoille.  

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Firmatiimin kanssa keskusteltiin kiinteistön 

energiaselvityksestä ja sovittiin opinnäytetyönä laadittavasta suunnitelmasta vaihtoehtoisesta 

kustannustehokkaasta ja ympäristöystävällisestä energiavaihtoehdosta. Valitettavasti työ LUT:n 

osalta voidaan aloittaa vasta aikaisintaan syksyllä 2019 eli ei tähän selvitykseen saatu. 

Kustannuslaskelmissa suurimpaan menoerään vaikuttava lämmityskustannus tehtiin kiinteistöstä 

saatavien dokumenttien perusteella huomioiden koulutoiminnan aiheuttamat suuremmat kulut.  

  

Palvelukonseptia ja taloussuunnitelmaa varten kerättiin alueen tilastotietoja. Alueella on 

enimmäkseen omakotitaloasutusta ja ikääntyvää väestöä, joten tarvetta ikäihmisille suunnatusta 

lähipalvelutoiminnasta tulee olemaan enenevässä määrin. Palvelukonsepti muodostettiin 

työpajatuotoksena pohjautuen kaupungin strategiaan. Rahoitussuunnitelma pohjautuu saatuun 

vuokratuloon, joten ehdotus alihankkijoille/palveluntuottajille muodostuu kiinteistön kulupohjan 

mukaan. Koska energiaselvitystä ei voitu tämän selvityshankkeen tiimoilta tehdä, kulupohjaa on 

arvioitu käyttötaloussunnitelman mukaisesti.  
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Asukaskyselyjä kerättiin työpajoissa ja sekä seminaareissa, vastauksia saatiin noin 50 ja niistä 

tehtiin koosteet. Kyselyjen pohjalta eniten haluttuja toimintoja ovat liikunta- ja käsityö, erilaiset 

kurssit, koulumuseo ja ruokala/ateriointipalvelu. Osa vastanneista toivoi asuntoja tai asumispalvelua 

sekä tapahtuma- ja kokoontumispaikkaa. Tärkeimpänä lähipalveluna nähtiin 

lounas/ateria/pitopalvelu, josta myös oltaisiin valmiita maksamaan. Toiveita ja ideoita haettiin myös 

lyhyillä ja ytimekkäitä kysymyksillä facebook-ryhmässä sekä keskustelutilaisuuksissa.  

 

Avoimia seminaareja Kaukopään koululla pidettiin kaksi kertaa, 14.4.2018 sekä 24.11.2018. 

Seminaareissa tuotiin esille koulukiinteistön potentiaalista jatkotoimintaa sekä alueen elinvoimaa 

kasvattavia tekijöitä.  

 

Yhteydenotot ja neuvottelut kaupungin, yritysten ja yhdistysten kanssa kiinteistön 

käyttömahdollisuuksista (monipalvelukeskus, päiväkoti, lounasravintola, seurakunnan toimipiste, 

työväenopiston sivupiste, ym.). Kiinteistön omistaja Mitra Oy:ltä saatiin tarvittavia koulukiinteistön 

dokumentteja ja suoritimme katselmuksia isännöitsijä Jyri Honkasalon kanssa.  Koulukiinteistöllä 

pidettiin myös esteettömyyskartoitus, josta raportti liitteenä.  

 

4.2.2. Aikataulu 

Suunnitelman mukainen hankeaika 1.3.2018 – 31.12.2018, johon saatiin jatkoaikaa 30.6.2019 asti.  

 

4.2.3. Resurssit 

Palkattuna hankekoordinaattorina on toiminut Jerena Juutilainen 1.3 – 12.6.2018 ja Lilla Saaristo 

12.6 – 31.12.2018, joilla molemmilla on yrittäjätausta sekä vahvaa projektiosaamista.  

Projektikoordinaattorin tehtävinä: Projektisuunnitelma/-toteutus, työpajojen järjestelyt, seminaarien 

järjestelyt, tiedottaminen hankkeen vaiheista, asukaskyselyn laadinta, jakelun organisointi ja 

tulosten kokoaminen, tarjouspyynnöt ostopalveluista, selvitysten toimeenpano, 

viranomaisselvitykset, yritysten, yhdistysten, ym. yhteistyötahojen selvittäminen, 

yhteistyöverkoston tiedottaminen, palaverit, palvelutuotannon selvittäminen, rahoitusselvitys, 

lopputuloslaskelmien laadinta: kustannuslaskelma, liiketoimintamallit. 

 

Lisäksi talkootyönä tehtiin 400 tuntia sisältäen työpajatoimintaa, asukaskyselyn ja tiedotteen 

jakamista, toimistotehtäviä, seminaarijärjestelyjä sekä kiinteistöön liittyvien tietojen hankintaa. 

Hankehallinnointia hoiti Hanna Ollikainen ja palkanlaskentaa sekä kirjanpitoa Mirja Rasimus.  

Projektikoordinaattori sekä talkoolaisten työosuuksista laadittiin toteutuneen työajan 

seurantalomakkeet. Lisäksi on ostettu asiantuntijalausuntoja perustuen tarjouskilpailutukseen. 

 

4.2.4. Toteutuksen organisaatio 

Hankeorganisaatio koostui projektikoordinaattorista ja tukityöryhmästä. Raution 

kaupunginosayhdistys ry:n hallitus oli kokonaisvastuussa hankkeen toteuttamisesta. 

Projektikoordinaattori vastasi projektin käytännön toimista, raportoinnista ja tiedottamisesta. 

Tukityöryhmä vastasi talkoohenkilöiden kokoamisesta ja informoimisesta.  

Tukiryhmä koostui Raution kaupunginosayhdistys ry:n ja Niskan Vuoksi ry:n jäsenistä: Hanna 

Ollikainen, Seppo Vainikka, Seppo Skyttä, Marja-Terttu Rahkonen, Veijo Häyhä, Lauri Aunola ja 

Mirja Rasimus. Työryhmä kokoontui 10 kertaa. Lisäksi tilanteen mukaan tapaamisiin kutsuttiin 

edustajia mm. Imatran kaupungilta, Imatran yrittäjistä sekä rakennus- ja suunnittelualan 

asiantuntijoita. 
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4.2.5. Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

Kokonaiskustannukset hankkeelle 46 800,00 €, josta julkista tukea 37 440,00€. 

 

4.2.6. Työpajat ja seminaarit 

Varsinaisia asukastyöpajoja pidettiin 10 kertaa. Työpajojen tarkoitus on ollut asukaslähtöinen 

toiminnan kehittäminen. Työpajoja on pidetty eri teemoilla Rautionkylässä sijaitsevalla 

Suutarimuseolla ja Kaukopään koululla. Osallistujamäärät 2 tunnin työpajaan vaihtelivat 10-20 

hlö/kerta kutsuttujen asiantuntijoiden lisäksi. Työpajoista on tiedotettu paikallisen lehden 

järjestöpalstalla, Raution kaupunginosan nettisivuilla sekä facebook-ryhmässä. Työpajoista 

kirjoitetut raportit on julkaistu kaupunginosayhdistyksen nettisivuilla sekä facebook-sivulla. 

 

TYÖPAJA 1  

Ensimmäiseen työpajaan 14.3.2018 osallistui 12 talkoohenkilöä + projektikoordinaattori 

Juutilainen. Työpaja pidettiin Raution suutarimuseolla ja se kesti 2 tuntia. Työpajassa 

tiedotettiin hankkeen tarkoituksesta, tavoitteista sekä talkootyön tarpeista hankkeen aikana. 

Keräsimme osallistujilta eri ikäluokkien mukaan koulun mahdollistavia toimintoja 

asukaskyselyn toteuttamisen pohjaksi. Työpajassa todettiin, että koulu mahdollistaa 

toimintaa yrityksille, yhteisöille, lapsiperheille, nuorisolle, työikäiseille sekä senioreille. 

Lisäksi tiloja voidaan hyödyntää ulkopuolisen toimijan tilaisuuksissa, kuten seurakunnan, 

eri koulutustahojen, taidenäyttelyiden, pop-up myymälöiden, jne. Koska tarvitsemme 

todellista tietoa halutuista toimista, päätettiin tehdä kysely, jonka perusteella voidaan 

selvittää eri toimijoiden tilatarpeita ja kustannuksia niiden osalta, jotta saadaan aikaan 

toiminnan kannattavuuslaskelma. 

 

TYÖPAJA 2  

Työpajaan 10.4.2018 osallistui 13 talkoohenkilöä + projektikoordinaattori Juutilainen. 

Työpaja pidettiin Raution suutarimuseolla ja se kesti 2 tuntia. Työpajassa käväisi myös 

Uutisvuoksen toimittaja Hannu Ojala. Työpajassa käytiin läpi vielä hankkeen tämän hetkistä 

tilannetta, tavoitteita ja aikataulutusta. Osallistujille jaettiin ”testausmielessä” asukaskyselyt, 

jonka koordinaattori oli laatinut edellisen työpajan annista. Kyselyjä tehdään edelleen 

lauantaina järjestettävässä seminaarissa. Kyselyssä ei kerätty nimi- eikä henkilötietoja. 

Työpaja koostui kuitenkin pääosin lauantaina 14.4.2018 klo 13-16 pidettävän Kaukopään 

koulukiinteistön tulevaisuus-seminaarin käytännön toimien sopimisista.  

 

TYÖPAJA 3  

Työpajaan 8.5.2018 osallistui 11 talkoohenkilöä + kaupungin museoamanuenssi Pakarinen 

ja projektikoordinaattori Juutilainen. Työpaja pidettiin Raution suutarimuseolla ja se kesti 2 

tuntia. Työpajassa museoamanuenssi Pakarinen toi esille kotiseututoiminnan 

mahdollisuuden osana koulurakennuksen uutta elämää. Hän painotti alueellisen sekä 

paikallisen identiteetin ylläpitoa ja kehittämistä, kulttuuriympäristön arvostusta ja 

kotiseutuhengen vahvistamista kotiseututalon mahdollistavien näyttelyiden, 

museotoiminnan ja erilaisten tapahtumien avulla. Osallistujilta tällainen idea sai myönteistä 

vastaanottoa. Työpajassa nousi esiin jo monenlaista säilyttämisen ja esiin nostamisen 

arvoista historiallista asiaa koulurakennuksen lisäksi, kuten museotie, Immalanjärven alue, 

lentokenttä ja Kaukopään tehdas. Ongelmaksi nostettiin kuitenkin tilojen 

kustannuskysymykset. Koska suurin kustannuserä kiinteistöllä on lämmitys, pohdittiin 

energiatehokkaampia ratkaisuja tilavuokran kilpailukykyisyyden turvaamiseksi. Työpajassa 

keskusteltiin vilkkaasti myös vuokraa maksavien toimintojen saamisesta tiloihin, olisiko 
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mahdollista saada tien toisella puolen oleva päiväkotitoiminta jatkossa koulun tiloihin, 

olisiko vanhusten päivätoiminnalle kysyntää.  Päiväkotitoiminnan lisäksi tärkeänä 

mahdollisena vuokraajana pidettiin ravitsemusalan yrittäjää, joka tarjoaisi mm. 

lounasmahdollisuuden, ateriapalvelua sekä pitopalvelua. Mikäli monipuoliset lähipalvelut 

aidosti saataisiin tuotettua keskitetysti koulurakennuksessa, toisi se alueelle houkuttelevuutta 

mahdollisesti myös senioriasumisrakentamiseen. 

 

TYÖPAJA 4  

Työpajaan, joka pidettiin 12.6.2018, osallistui 17 talkoohenkilöä + kaupungin YH-

rakennuttajilta Jyri Honkasalo ja projektikoordinaattori (12.6. saakka) Jerena Juutilainen 

sekä Lilla Saaristo (12. 6. alkaen). Työpajaan oli kutsuttu ravitsemusalan yrittäjiä. Heille 

kerrottiin toimintamahdollisuuksista kiinteistössä ja he pääsivät tutustumaan 

koulukiinteistön eri tiloihin. Jerena toi esiin tilannekatsauksen alueen väestöstä, 

lähiympäristössä 6000 asukasta, keski-ikä 49 vuotta. Talouksia on 3087, omistusasuntoja yli 

2000. Alue on hyvin elinvoimainen ja tarvetta on lähipalveluille. Paikalla oli myös nykyinen 

isännöitsijä vastaamassa kiinteistöön liittyviin kysymyksiin.  Lopuksi pohdittiin yhdessä 

yrittäjien kanssa tiloihin soveltuvan toiminnan suunnittelua. 

 

TYÖPAJA 5 

Työpaja pidettiin 11.7.2018 koulukiinteistöllä esteettömyyskartoituksen merkeissä. Pajaan  

osallistui 8 henkilöä. Ryhmän tehtävänä oli kiertää rakennusta arvioiden 

esteettömyyskriteerien mukaisesti tarpeita tilojen esteettömän käytön turvaamiseksi.  

Esteettömyyskatselmus todensi ja tarkensi aiempia ideoita hankkeen osalta koulun 

kehittämiseen. Todettiin, että seuraava vaihe on erilaisten toteutusvaihtoehtojen 

jalostaminen ja kulujen suhteutuminen tilojen käyttöön sopiviin suunnitelmiin.  

 

TYÖPAJA 6  

Työpaja pidettiin 7.8.2018 ja siihen osallistuivat hankekoordinaattori Lilla Saariston lisäksi 

Leo Tolonen ja Saila Partanen Virkkulankylän Kuusikkoaho Oy:stä sekä tukitiimin jäseniä. 

Työpajassa kierrettiin tiloja sekä keskusteltiin mahdollisista yhteistyövaihtoehdoista 

Virkkulankylän ja Kaukopään koulun osalta. Toiminnalle nähtiin erilaisia monipuolisia 

mahdollisuuksia mutta myös monia selvitettäviä asioita yhteistyön osalta. Todettiin, että ko. 

toimijat olivat kiinnostuneita harkitsemaan alueelle sijoittumista, mikäli koulun osalta asiat 

menisivät hyvään suuntaan ja synergiaetuja voitaisiin ottaa käyttöön.  

Työpajassa käsiteltiin yhteistyötahojen osalta toimintojen yhteensovittamista niin 

hyvinvoinnin kuin liiketoiminnankin näkökulmista.  Todettiin, että hyvinvoinnin ja 

liiketoiminnan yhdistelmä toimisi alueen elinvoimaisuuden kasvun mahdollistajana 

ottamatta keneltäkään mitään pois.  

Toimintojen kehittämiseen todettiin olevan tarvetta ja lisäselvityksien olevan tarpeellisia. 

Jatkotyöstämisen kohteena todettiin olevan tilakartoitusten jalostaminen kustannusten 

kautta, eri yhteistyöverkostojen mahdollisuuksien kartoittaminen, palvelusetelimallin 

toteutumismahdollisuuksien selvittäminen sekä laaja-alainen vuoropuhelu kaupungin sekä 

esimerkiksi Eksoten tiimoilta. 

 

TYÖPAJA 7  

Työpaja pidettiin 12.8.2018 Museotiepäivänä hankkeen esittelypisteellä klo 10-16.00 

välisenä aikana non-stop -tyylisenä ideoiden esittely sekä vaikuttamistyöpajana. Tavoitteena 

oli hankkeen esittely sekä uusien toimijoiden kartoittaminen sekä tiedoksi saattaminen. 

Työpajassa esiteltiin hankkeen alustavia suunnitelmia Kaukopään koulun käyttöön 
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ottamiseen liittyen. Suunnitelmia esittelivät Lilla Saaristo sekä Jerena Juutilainen. Samalla 

kuultiin ajatuksia ja ideoita jatkokehittämistarpeista sekä luotiin yhteistyöverkostoja, joiden 

avulla toiminnan kehittämisen olisi tavoitteena edetä.  

Työpaja toi esiin suuren kiinnostuksen hankkeeseen sekä ns. yleisen tahtotilan, että koulun 

kehittämishanke luo toiveikkuutta alueen kehittämiselle tarjoten elinvoimaa ja hyvinvointia. 

Työpajassa todettiin kyseisen rakennuksen käyttömahdollisuudet olevan hyvin laajat ja 

mahdollisuudet moninaiset. Kysyntäkartoitusta toteutettiin työpajassa esittelyjen lomassa 

sujuvasti.  Kyselyjä tilojen mahdolliseen vuokraamiseen ja käyttöön ottamiseen saatiin.  Jo 

tässä vaiheessa tiloja kohtaan osoitettiin kiinnostusta ja toiveita. Lisäksi esitettiin toiveita ja 

kysymyksiä, joita hyödynnetään hankkeen etenemisen osalta.  

 

TYÖPAJA 8  

Työpaja pidettiin 17.10.2018. Työpajaan osallistui hankekoordinaattori Lilla Saaristo, 

arkkitehti Pekka Partinen asiantuntijaroolissa sekä 5 työpajalaista. Työpajassa käytiin läpi 

ajankohtaiset asiat, kuten rajamuseon, koulumuseon ja päiväkodin mahdollisuudesta toimia 

koulukiinteistössä, keskusteltiin asiantuntijapalvelusta. Sovittiin seminaarivalmisteluista. 

Suunniteltiin alustavaa tilaohjelmaa asiantuntijan avuksi havainnollistaen tilojen 

käyttömahdollisuuksia eri toimintoihin. Selvitysten perusteella on valittu 

toteuttamiskelpoiset toimintamallit rakennuksen eri kerroksiin. Näiden perusteella laaditaan 

tilasuunnitelma seuraavasti huomioiden esteettömyys kautta linjan ja hissi kellarikerroksesta 

4. kerrokseen. 

Tuloksena saadaan tuleville toimijoille esitettäväksi esite yleiseen käyttöön jaettavaksi. 

Sovittiin asiantuntijatyönä tilattavat materiaalit, kuten asemapiirros, jolla näkyvät tontin 

toiminnat luonnoksena, pohjat: kaikki tilat käyttötarkoituksin ja huonealoin, uudet ja 

purettavat rakenteet merkittynä, hissi ja mahd. uusi IV-konehuone sijoitettuna, leikkaukset: 

pääasialliset muutosten edellyttämät toimenpiteet, julkisivut: muutokset merkittynä 

erityisesti museoviranomaista varten, laajuustiedot: paikkatiedot, bruttoala, kerrosala, 

huoneistoala, tilavuus, luettelo asuinhuoneistoista, autopaikkalaskelma, VSS-laskelma sekä 

rakennustapaselitys: lyhyt kuvaus suunnitelluista periaatteista, toimenpiteistä ja käytettävistä 

materiaaleista ja alustava tai suuntaa antava kustannusarvio ehdotetuille muutoksille. 

Kustannusarvion tarkoitus on selvittää, mihin suuntaan hanketta on suunnattava 

esimerkinomaisia havainnekuvia toimitiloista esitettyihin käyttötarkoituksiin 

 

TYÖPAJA 9  

Työpaja pidettiin 14.11.2018. Läsnä hankekoordinaattori Lilla Saaristo ja 6 työpajalaista. 

Suunniteltiin seminaariin tarvittavia asioita ja tekijöitä. Tehtiin yhteistyössä 

toteuttamissuunnitelmaa. Esiteltiin tarvittavia materiaaleja sekä selvityksiä ja tuotiin esiin, 

millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Käytiin läpi vaihtoehtoja tielaisuuden toteuttamiseksi. 

Todettiin tilaisuuteen liittyviä keskeisiä seikkoja. Työpajan lopuksi todettiin käytännön 

asioita, joista tehtiin muistilista. 

 

TYÖPAJA 10  

Työpaja pidettiin 19.12.2018. Työpajassa mukana hankekoordinaattorit Lilla ja Jerena sekä 

5 työpajalaista. Hanketiedotusta ja suunnittelua rahoituksesta. Pohdittiin yhdessä kiinteistön 

tarpeellisimpia remonttikohteita ja niihin satsattavia investointeja. Keskusteltiin 

käyttökustannusten minimointimahdollisuuksista, joista Lauri Aunola toi erilaisia 

mahdollisuuksia muun muassa lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta.  

 

TYÖPAJA 11  
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Työpaja pidettiin 15.1.2019. Työpajaan osallistui hankekoordinaattoreiden lisäksi 6 

työpajalaista. Koordinaattorit esittivät, mitä hankkeessa on saatu selvitettyä tähän mennessä 

ja Lauri Aunola kertoi koulukiinteistön kulurakenteesta. Toiminnan muuttumisen mukanaan 

tuoman säästön mm. lämmityksen ja ilmastoinnin osalta, jolloin käyttötarkoituksen 

muuttuessa energiakustannukset voisivat jopa puolittua. Lisäksi hän toi tietoon 

mahdollisuuksia kustannusten minimoimiseksi esim. lämmön talteenottojärjestelmän avulla. 

Työpajassa pohdittiin myös muita uusiutuvan ja ekologisen ratkaisun malleja, joista 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat tehdä suunnitelmaa opinnäytetyönä.  

Keskustelussa nousi esiin myös, mitä hankkeen jälkeen: millainen yhtiömuoto pitäisi olla 

kiinteistön jatkotoiminnoissa, mitä tarvitaan kiinteistön oston kannalta tietää ja tehdä, mistä 

ja millä ehdoilla toiminta rahoitetaan sekä kuka toimintaa pyörittäisi. Sovittiin myös mitä 

vielä hankkeen jatkoajan puitteissa tehdään. Jotta saataisiin eri toimijoita kiinnostumaan 

tiloista, päätettiin tehdä esite kiinteistön mahdollisuuksista havainnekuvin, jota talkootyönä 

jaetaan alueen asukkaille sekä eri yhteistyökumppaneille.  

 

TYÖPAJA 12  

Työapaja pidettiin 8.2.2019. Työpajaan osallistui hankekoordinaattoreiden lisäksi 5 

työpajalaista. Työpajassa käytiin läpi hankkeen tuotoksena syntynyttä 

kustannussuunnitelmaa, jossa huomioitu energiakulutuksen muutos koulutoiminnan 

loppumisen jälkeen. Uudet kiinteistön havainne-esitteet oli saapuneet ja niiden jakamisesta 

sovittiin. Lilla Saaristo oli selvittänyt, että LUT/Firmatiimin kanssa uusiutuvan energian 

käyttömahdollisuutta koulukiinteistössä voisi projektina alkaa syksyllä 2019. Heiltä on 

ilmoitettu, että syksyn 2019 aikana voisi projektia aloittaa. Tarkoituksena selvittää 

kiinteistölle energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää lämmitysmuotoa. Lilla 

selvitti myös Mitralta, että voidaan tehdä aiesopimus koulukiinteistön ostosta. Ehtona laatia 

suunnitelma, miten edetään esim. LUT:n Firmatiimin kanssa energiaselvityksestä. Yhdistys 

on hankkeen avulla selvittänyt, että koulukiinteistölle olisi käyttöä jatkossakin olettaen, että 

koulukiinteistössä ei ole sellaisia sisäilmaongelmia, jotka estäisivät suunniteltua 

jatkokäyttöä.  

 

 

KAUKOPÄÄN KOULURAKENNUKSEN TULEVAISUUS - SEMINAARI 14.4.2018 

 

Kaukopään koululla pidettiin jatkoselvityshankkeen tiimoilta seminaari 14.4.2018, johon osallistui 

10 talkoolaista ja itse seminaarissa oli osallistujia 60.  

 

Raution kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Seppo Skyttä 

muistutti avaussanoillaan alueen historiallisista arvoista ja 

Rautionkylän sekä Kaukopään koulun syntymisestä. Immolan kenttä, 

Kaukopään tehdas ja junaratayhteys toivat asutuksen ja sitä kautta 

koulukiinteistön tarpeen Rautionkylään. Raution kyläläiset ovat 

olleet kautta aikojen yhteisöllistä ja talkoohenkistä väkeä, jolla on 

luja tahto säilyttää alue asuttuna ja vieränä. Vaikka Kaukopään 

koulun opetustoiminta päättyy, voisi rakennuksella palvella niin lähi- 

kuin ympäristön alueen asukkaita.  

 

Pääpuhujana seminaarissa oli professori Tapio Varis Tampereen 

Yliopistolta.  
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Kaukopään koulussa hän aloitti aikoinaan koulutaipaleen. 

Varis pohjusti esitystään kertomalla moraalifilosofisista 

tavoitteista kuten luovuus, joustavuus ja itsepistaisuus sekä 

humanismin, aitouden, luottamuksen ja realismin ilmapiirin 

luomisesta. Hän korosti nimenomaan alueen identiteetin 

arvoa; Kaukopään koulu, tehdas, Immolan lentokenttä ja 

rajakoulu. Hän osoitti huolensa häviääkö rakennusten 

purkamisen jälkeen alueen identiteetti ja kiinostus olla, elää, 

asua ja palata kotiseudulleen. Rakennetaanko tilalle uutta 

identiteettiä vai autioituuko alueet? Tulevaisuuden 

pohdinnassaan hän korosti uuden elinvoiman etsimistä mm. 

raja-alueyhteistyön, elinikäisen oppimisen ja vapaan 

kansalaistoiminnan haasteista. Hän peräänkuuluttaa 

paikallisen yritys- ja kulttuuritoiminnan tukemista Kaukopään 

ja Rautionkylän hengen ylläpitämiseksi. Koulurakennuksen 

muuttaminen toiseen käyttöön on haasteellista. 

Funktionalistinen rakennus, suunniteltu koulukäyttöön. 

Rakennukset eivät säily jos ei ole käytössä. 

Variksen esimerkkejä: Ikäihmisten / varttuneiden ihmisten yliopisto (esim. Riihimäellä). 

 

Kuusikkoaho Oy:n toimitusjohtaja Saila Partanen kertoi esityksessään 

Virkkulankylä -konseptista, jossa ajatuksena on luoda ikäihmisille, 

ajatuksena + 55 vuotiaille laadukkaat ja yksilölliset asumisenpalvelut. 

Konseptia on ajateltu tuoda myös Imatralle ja Rautio alueena on 

kiinnostava, mikäli ympäristöön, kuten koulukiinteistöön saataisiin 

kehitettyä tukevia palveluja ja toimintoja.  

 

Imatran kaupungin arkkitehti Jaana Huovinen oli 

perehtynyt kiinteistön kannalta merkittäviin asioihin. 

Hän kertoi kaava-alueiden ja suojelumerkinnöistä. 

Koulurakennus on monumentaalisnen funktionalismin 

edustja Koulukiinteistöllä on merkintä sr6, joka 

tarkoittaa, ettei sitä saa purkaa. Tälläinen merkintä 

oikeuttaa myös mahdollisiin rahoituksellisiin avustuksiin Museovirastolta ja ELY-

keskukselta, mikäli korjauksellista entisöimistarvetta on. Huovinen muistutti myös 

Niskapietilän museotien arvosta, jota tulee vaalia ja kehittää.  

 

Hankkeen koordinaattori Jerena Juutilainen kertoi 

alkuvaiheessa olevasta koulukiinteistön jatkoselvitys hankkeesta, 

idean syntymisestä, toimenpiteistä ja tavoitteista.  

 

Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm (kuvassa 

vas.) päätti seminaarin iloiten, että hankkeen idea ja sen tavoitteet 

sopivat hienosti kaupungin strategiaan uudistuvina toimintoina, 

hyvinvoinnin edistäjänä ja elinvoimaisuuden vahvistamisena. 

Koulukiinteistön hanke toteuttaa aitoa osallistu ja vaikutta -

ajatusta. 

 

Seminaari päätettiin kahvin lomassa käytyyn avoimeen 
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keskusteluun. Tapahtuman päätteeksi pidettiin myös arvonta. Arpalappuihin jokainen sai kirjoittaa 

oman toiveensa kiinteistön toiminnoille. Arvontaan osallistui 31 henkilöä, joista toiveitaan esitti 17. 

Hankekoordinaattori huomioi nämä toiveet hankkeen selvityksiä tehdessä.  

 

KAUKOPÄÄN KOULUN TULEVAISUUS -SEMINAARI 24.11.2018 

Toinen seminaari pidettiin marraskuussa 2018. Seminaarista oli ilmoitus lehdessä sekä sosiaalisessa 

mediassa, jonka lisäksi talkootyöllä jaettiin esitteitä alueen talouksiin. Seminaarissa hankkeesta 

kertoivat Rautionkylän asukasyhdistyksen pj Seppo Skyttä, hankekoordinaattori Lilla Saaristo. 

Puheenvuoroissa kuultiin rakennusarkkitehti Pekka Partiselta suunnittelijan näkökulmaa kiinteistön 

mahdollisuuksista. Hänen tekemänsä suunnittelun pohjalta valmistettua esitettä koulukiinteistön 

tilankäytöstä havainnekuvin jaettiin osallistujille (kts liitteet).  

Etelä-Karjalan liiton aasia-asiantuntija Ding Ma toi seminaaripuheessaan esiin yhteisöllisyyttä 

Kiinan esimerkein. Siellä on joka korttelissa asukastila, missä ovat isovanhemmat lasten kanssa 

viettävät päivää ja lapset tutustuvat näin toisiinsa. Lisäksi hän maakunnan näkökulmasta korosti 

vetovoimaisuuden merkitystä alueen elinvoimatekijänä. Esimerkiksi etätyö ei ole enää riippuvainen 

työpaikan sijainnista ja tyhjäksi jäävät kiinteistöt voidaan hyödyntää moniin eri tarkoituksiin.  

Seminaarissa nousi esiin myös rajamuseon tuleva sijainti uusien tilojen osalta. Museon toivotaan 

säilyvän tämän hetkisellä historiallisesti vaikuttavalla alueella. Koulukiinteistöllä olisi tilaa, jos 

valvonta voidaan museon vaatimalle tasolle turvata. Myös koulumuseota tai kouluhistoriaa 

kuvaavaa näyttelyä voitaisiin sijoittaa ko. kiinteistöön sekä erilaista messutoimintaa.  

 

 

           
    Lilla Saaristo, hankekoordinaattori   Ding Ma ja Pekka Partinen sekä yleisöä 

 

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit 

Itse selvityshankkeella ei ollut riskejä, sen avulla saatiin selville millaisia riskejä kiinteistön 

mahdollinen jatkokäyttö aiheuttaisi. Hankkeen avulla on voitu osoittaa tarvetta kiinteistön 

säilyttämiselle mm. lähipalvelujen tuottamispaikkana. Suurimpana riskinä toiminnalle on 

kuitenkin vuokratulon riittävyys kiinteistön kulujen kattamiseksi eli mistä saada potentiaaliset 

toimijat kiinteistöön? Hankkeen aikana kuitenkin selvitettiin, että käyttökulut tulevat 

pienenemään nykyisen peruskoulun opetustoiminnan loppumisen myötä. Säästöä kuluihin 

saadaan myös päivittämällä ja automatisoimalla nykyisiä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. 

Suurimmat toiminnan muutoskulut syntyvät mm. hissin rakentamisesta esteettömän käytön 

turvaamiseksi. Nämä muutostarpeet huomioiden on arvioitu kustannusten tarvetta siten, että 

kohtuullisen neliövuokratuoton turvin voitaisiin toimintaa koulukiinteistössä jatkaa ilman 

taloudellista voitontavoittelua.   
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4.3. Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Imatran kaupunki, Mitra Oy, Kuusikkoaho 

Oy/Virkkulankylä ja Niskan Vuoksi ry.   

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Työpajojen aikana tuli vahvasti esiin yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys sekä vahva 

alueellinen elinvoimaisuuden merkitys. Kaukopään koulu ja sen ympäristö toivottiin pysyvän 

käytössä vahvistaen alueen elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia.  Hankkeen avulla saatiin 

aikaiseksi toimintamalli lähipalveluiden tuottamiseksi yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten 

ja järjestöjen kanssa. Tuloksena voidaan osoittaa, että koulukiinteistössä on mahdollisuus 

tuottaa monipuolisesti palveluja. Operaattorin rooli on merkittävä: luoda mahdollisuuksia, 

seurata ja arvioida sekä kehittää erilaisia ratkaisuja toimintojen tueksi.  

 

Koulukiinteistö sijaitsee museotien varrella, kiinteistön tiloissa voisi tuoda alueen 

kulttuurihistoriaa ja kotiseututoimintaa kuntalaisten ja matkailijoiden tietoisuuteen esim. 

koulumuseona. 

 

Vahva ja vireä kyläyhteisö on valmis tukemaan ja olemaan apuna Kaukopään koulukiinteistön 

tilojen käytössä ja kunnostuksessa. Tämä mahdollistaa alueen asukkaille haluamiaan 

lähipalveluja, yrittäjille uudenlaista palvelutuotantoa, harrastajille tarvitsemiaan tiloja. Samalla 

saamme säilytettyä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Jalmari Lankisen suunnitteleman 

funkkistyylisen rakennuksen toiminnallisessa käytössä. 

 

 
 

 

Yhteistyö sidosryhmien ja päättäjien kanssa on erityisen tärkeää luodaksemme alueelle 

vahvempaa sosiaalista verkostoa, lisätäksemme asukkaiden hyvinvointia ja osallistumista 

sekä vahvistaaksemme kuntamme elinvoimatekijöitä.  
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KUSTANNUKSET 

Taloussuunnitelmassa on kustannukset huomioitu siten, että tarkoituksena on saada tilavuokrilla 

katettua kiinteistöstä aiheutuvat kulut ja näin säilytettyä rakennus toiminnassa. Mitra Oy:ltä 

saadut tämän hetkiset kiinteistökulut perustuvat opetuskäytön aikaiseen toimintaan, joissa mm. 

ilmanvaihdon osalta, on muuta toimintaa tiukemmat ilmanvaihdon määritykset.  Kiinteistön 

energiakulutukseen käytetään tällä hetkellä maakaasua. Selvitystä tehdään mahdollisen bio-

kaukolämpöverkoston saamiseksi alueelle. Myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

Firmatiimi on lupautunut olemaan mukana kehittämässä ympäristöystävällisitä energiaratkaisua 

koulukiinteistöön opinnäytetyönä syksyllä 2019 alkaen.  

Säästöä tämän hetkiseen tilanteeseen pikaisimmin saadaan päivittämällä talotekniikan 

säätöjärjestelmä ja säätämällä ilmanvaihto perustuen tilojen käyttötarpeeseen sekä lisäämällä 

lämmön talteenottojärjestelmä. Hankkeessa esiin tulleen selvityksen mukaan kulutuksessa 

voitaisiin päästä jopa 350 MWh/vuosi nykyisen 1400 MWh/vuosi sijaan. Kustannuslaskelmat 

on laskettu nykyisen kulutuksen 40% osuus.   

Mikäli toiminta säilyy yleishyödyllisenä eikä voittoa tavoittelevana, on mahdollisuus 

esimerkiksi anoa vapautusta maavuokrasta ja kiinteistöverosta. Käyttöpääomaa tulee varata 

toiminnan operoimisen palkkakuluihin.  

 

Rakennuksen korjaustarpeet perustuvat Imatran Juva Oy:n tekemiin kustannusarvioihin, jotka 

perustuvat ImArk Oy:ltä tilattuun tilankäytön suunnitelmaan. Heidän saama tavoitehinta-arvio 

tilasuunnitelman toteutuksesta on vajaa 2,8 M€. Tilasuunnitelma kattaisi koulupuolen 2189 m2 

sekä piha-alueen, ei lainkaan asunto-siipeä. Näihin selvityksiin perustuen käytiin hankkeen 

työryhmän kanssa läpi ensitarpeen kohteet ja niihin perustuen on tehty perustamisvaiheen 
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kustannusarviota. Toimintakulujen karsimiseksi ja tilojen jatkoremontoinnin rahoittamisen 

kannalta olisi jatkossa järkevää eriyttää asuntosiipi omaksi yhtiöksi ja myydä kokonaan tai 

asunto-osakkeita. 

 

Koska rakennuksen esteettömyyskartoituksessa havaittiin useita korjaustarpeita, tarvitaan hissin 

lisäksi rakentaa kulkuluiskia, korjata saniteettitiloja sekä muuttaa osa vessoista inva-

varusteisiksi. Tärkeimpien esteettömyysratkaisujen investoinniksi voidaan selvityksen mukaan 

arvioida hissi. Esteettömyysasioiden osalta on ARA ehdoton yhteistyökumppani. 

Lämmöntalteenottojärjestelmän, wc-remontointien ja pienten pintaremonttien kulut on myös 

huomioitu kustannuslaskelmassa. Jatkossa olisi kannattavaa hakea investointihanketta, jossa on 

mahdollisuus saada tukea 20% esim. energiaratkaisujen uusimiseksi. Taloussuunnitelman 

investointiosassa on budjetoitu myös keittiön päivittäminen. Varoja tarvitaan lisäksi 

pintaremonttiin, kuten maalausmateriaaleihin. Rautionkylässä on aina ollut hyvin aktiivinen ja 

talkoohenkinen kyläyhteisö. He ovat lupautuneet olemaan mukana kiinteistön kunnostustöissä, 

mikäli rakennus säilyy yleishyödyllisessä käytössä kyläyhdistyksen perustamalla yhtiöllä (esim. 

osuuskunta). 

 

Kustannuksia arvioitaessa tulee muistaa kuluvan vuoden käyttökulut. Mikäli käyttökulut 

saadaan suunnitellulle tasolle, voidaan tiloja vuokrata kilpailukykyiseen markkinahintaan ja 

näin saada mahdollisimman nopeasti kiinteistön tilat vuokrattua. Kuluvan vuoden vuokratuloja 

on kuitenkin vaikea arvioida ilman kiinteistön hankinnan ja remontoinnin aikataulutusta. 

Imatran Kehitysyhtiö Oy (KEHY) on lupautunut auttamaan yhtiön perustamisessa sekä 

potentiaalisten toimijoiden löytymisessä.  

 

 

4. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 

• Investointihanke energiaratkaisua varten   

• Uusiutuvan ja ympäristöystävällisen lämmitysjärjestelmän hankkimiseksi LUT:n 

Firmatiimin opinnäytetyö. 

• Potentiaalisten toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden neuvottelut ja sopimukset.  

• Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen toiminnan aloittamisen tueksi: Säätiöt, pankit, 

ARA Oy, ELY-keskus (maaseudun innovaatioryhmä, tuottajaryhmien kokoaminen, 

investointituki) 

• Neuvottelut Virkkulankylä Oy:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä.   

• Imatran Kaupungin kanssa kaavoitusasiat. 

• KEHY Oy:n kanssa potentiaalisen yhtiön perustaminen: yleishyödyllinen! 

• Mitra Oy:n kanssa kiinteistön kauppa. 

 

 

5. ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS 

 

– hanketta hallinnoivan tahon viralliset allekirjoitukset 

 

6. LIITTEET 

HAVAINNE 

esite_kaukopäänkoulu.pdf

TILALUETTELO VE4 - 

30 10 2018.pdf

SELVITYS 

TILAOHJLEMAA VARTEN P - 03 07 2018.pdf

TONTTI VE4 - 01 11  

2018.pdf

Esteettömyyskartoit

us raportti Lilla Saaristo.pdf
  


