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Vuosittain järjestettävän Ympäristökasvatusviikon
tehtävänä on tutustuttaa lapset ja nuoret mm.
ympäristöön, luontoon, kiertotalouteen ja kestävään
kehitykseen liittyviin aiheisiin. Alhoniityn päiväkoti
on järjestänyt osana viikon ohjelmaa pienemmille
lapsille luontorentoutusta metsässä.

TEKSTI | Maria Muranen
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MUITA VINKKEJÄ
JAKSAMISEEN
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HUOMINEN ON
TOIVOA TÄYNNÄ

Talvi koettelee tänä vuonna monen voimia, kun kaamoksen
lisäksi elämme poikkeuksellisia aikoja.

Vanha sanonta vuosista, jotka eivät ole veljiä keskenään, pitää hyvin
paikkansa. Kukaan ei voinut arvata edellisen vuoden puolella, miten
poikkeava tästä vuodesta tulee. Koronapandemia vaikutuksineen on
hallinnut elämäämme lähes maaliskuusta asti.

Vaikka montaa asiaa on nyt rajoitettu, jäljelle jäävät onneksi ne
pienet ilot: ensimmäinen hörppy höyryävästä aamukahvista,
videopuhelu lapsuudenystävälle, sauvakävelylenkki kirpeässä
talvi-illassa. Talven selän saa taittumaan, kun löytää arjesta omat
valonpilkahduksensa.

Marraskuussa saimme toiveita herättävää tietoa eräiden kehitteillä
olevien rokotteiden hyvistä vaikuttavuustuloksista. Tämä oli upea
uutinen! Rokote saadaan, ja maailma sitä myöten taas normalisoituu. Meidän kaikkien on kuitenkin yhä edelleen oltava varuillaan ja
noudatettava viranomaisten ohjeita.

Suomen Mielenterveys ry MIELI on antanut seuraavanlaisia
vinkkejä poikkeusajan keskellä jaksamiseen:
1. Älä jää yksin, vaan pyri pitämään yllä yhteyksiä muihin.
2. Noudata säännöllisiä rutiineja.
3. Ulkoile ja liiku.
4. Tee arkisia asioita, jotka tuovat sinulle mielihyvää.
5. Seuraa luotettavia uutislähteitä, mutta ota säännöllisesti
etäisyyttä someen.
6. Muista, että apua on tarjolla.

Olemme Nokialla saaneet kuluvan vuoden aikana kolmen ison koulun
rakennustyöt käyntiin. Myös hyvinvointikeskuksen urakkasopimuksesta on päätetty. Lähivuosina meillä on hyvät, turvalliset ja toimivat
rakennukset nokialaisten palveluita varten.
Nokialle perustetaan uusia yrityksiä, ja vanhoista yrityksistä osa laajentaa. Nokian asukasluku kasvaa, mikä edelleen lisää työtä. Kasvun
taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Samalla on ilo todeta,
että Nokialla kolmas sektori toimii innostuneesti ja vahvasti edistäen
kulttuurillisia arvoja sekä hengen ja ruumiin hyvinvointia.

Nokialaisilta kaivataan jaksamista tällä hetkellä myös mitä tärkeimmässä asiassa: suositusten ja rajoitusten noudattamisessa.
Koronaväsymys on maailmanlaajuinen ilmiö. Sitä vastaan on
kuitenkin taisteltava yhteisen hyvän vuoksi.

Yhdessä toimien saamme entistä paremman huomisen!
Eero Väätäinen
Nokian kaupunginjohtaja

Hyvä Asukas. Nokian kaupungin asukaslehti 1/2020, ISSN-L 2323-4555
Paperilehden jakelupisteet Prisma, K-Supermarket Löytis, K-Citymarket, uimahalli,
Vihnuksen terveysasema, kirjasto- ja kulttuuritalo Virta. Ks. kaikki jakelupaikat
nokiankaupunki.f/asukaslehti. Julkaisija Nokian kaupunki, Harjukatu 23, 37100 Nokia,
(03) 5652 0000. Päätoimittaja tiedottaja Leena Syrjä etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.f
Taitto ja toimitus Nokian kaupunki Paino Grano Oy Painos 3000 kpl Kannen kuva Mikko
Ovaska Lukijapalaute viestinta@nokiankaupunki.f Seuraava lehti ilmestyy vuonna 2021.
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Hygieniaohjeiden noudattaminen, turvaväleistä huolehtiminen
ja maskin käyttö saattavat ajoittain uuvuttaa, mutta suosituksia
noudattamalla voimme itse suoraan vaikuttaa koronatilanteen etenemiseen niin Suomessa kuin Nokiallakin.
Omalla panoksellamme voimme hidastaa viruksen etenemistä ja välttää siten terveyspalveluiden ylikuormittumista.
Voit tarkistaa koronaan liittyvät ajantasaiset ohjeet ja suositukset netistä:
nokiankaupunki.f/korona
4041 0955
Painotuote

TEKSTI | Tiina Vermaete
KUVA | Laura Niittymäki

ASUKAS OSANA
KIERTOTALOUTTA
Nokialla on tehty jo vuosia töitä kiertotalousalan yrityksiä yhteen
keräävän ECO3-yritysalueen kehittämiseksi. Kiertotalouden teemat
koskettavat kuitenkin yritysten lisäksi myös tavallisia ihmisiä, vaikka
terminä se voikin olla monelle vielä vieras.

Teematapahtumia ja hankkeita kiertotalousavustuksilla
Myös aikuisia haluttiin osallistaa kiertotalouteen monipuolisesti. Yksi
keinoista oli kiertotalousavustusten jakaminen yhdistyksille. Avustusten avulla nokialaiset yhdistykset pystyivät järjestämään erilaisia
kiertotalouteen liittyviä tapahtumia ja hankkeita.

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on selvittänyt, miten asukkaita saadaan Nokialla mukaan kiertotalouteen ja miten sen teemoja
voidaan tehdä tutummaksi eri-ikäisille asukkaille.

Ympäristönsuojeluyksikkö järjesti myös kiertotalousaiheisia tilaisuuksia ja luentoja yhteistyössä Pirkan Opiston kanssa. Näistä ja
muista hankkeessa toteutetuista osallistamistoimista voit lukea lisää
kaupungin verkkosivuilta:
www.nokiankaupunki.f/asuminen-ja-ymparisto.

Ympäristönsuojeluyksikkö toteutti lasten, nuorten ja aikuisten osallisuutta edistäviä hankkeita yhteistyössä useiden eri kumppaneiden
kanssa syksyn 2018 ja kevään 2020 välisenä aikana.

Olli Orava opettaa lapsia kestävästä kehityksestä
Lasten osalta yhteistyötä tehtiin Alhoniityn päiväkodin ja Harjuniityn
koulun kanssa. Yhteistyön hedelmänä syntyi lasten tekemä kestävän
kehityksen perehdytysopas, joka on nyt käytössä kaupungin kaikissa
päiväkodeissa.
Lapset valokuvasivat ja piirsivät oppaaseen kestävän kehityksen
keskeisiä teemoja: mukana ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu,
kiertotalous, terve elämä, kasvispainotteinen ruoka ja ruokahävikki.
Voit lainata painetun oppaan pääkirjasto Virrasta ja verkkoversio
on ladattavissa kaupungin verkkosivuilta hakusanalla ”Olli Oravan
matkassa”.

MITÄ KIERTOTALOUS ON?

Kouluikäisten lasten osalta taas kehitettiin toimia terveen ruokakulttuurin, lasten osallisuuden ja hävikkiruoan vähentämisen edistämiseksi. Hankkeen johdosta Harjuniityn koululla tarjontaan lisättiin
muun muassa päivittäinen kasvisruoka-annos. Lasten kouluruokaan
ja ruokailutilanteisiin liittyviä toiveita kerättiin kyselyllä.

Erilaiset yhteiskäyttöpalvelut ovat hyvä esimerkki kiertotaloudesta. Jakaa voi vaikka auton, työkaluja tai vaikka yhteisen kerhotilan. Myös tavaroiden korjaaminen, kierrättäminen ja lainaaminen ovat tuttuja kiertotalouden muotoja.

Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijasta
palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja
kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi hukata, vaan niistä
syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.
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Taidetta ja toimintaa myös poikkeusaikana
Poikkeuksellinen korona-aika on asettanut rajoituksia Virrassa järjestettävälle toiminnalle. Juttua kirjoittaessa marraskuussa kaikkea ei
onneksi olla jouduttu perumaan.
Virrassa kokoonnutaan viikoittain yhteiseen Kohtaamispaikkaan. Se
on kaikille avoin tapaamispaikka, jossa eri tahot tarjoavat etenkin
lapsiperheille suunnattuja neuvoja, ohjausta ja vertaistukea. Kohtaamispaikan järjestävät vuorollaan eri toimijat aina Mannerheimin
Lastensuojeluliitosta nuorisopalveluihin ja seurakuntaan.
Kulttuuritalon pysyvien näyttelyiden lisäksi taloon saapuu vaihtuvaa
taidetta eri muodoissa. Kulttuurinnälkäisten kannattaa pysyä valppaana, sillä tammikuussa tiloihin avataan ainutlaatuinen valokuvanäyttely. Edesmenneen valokuvaajamestari Raine Lehtorannan
kuvista kootussa näyttelyssä on esillä otoksia ympäri maailmaa,
Afrikasta Nokialle saakka. Suuri osa kuvista on esillä julkisesti ensimmäistä kertaa.

TEKSTI | Maria Muranen
KUVA | Inka Virolainen

LYHYESTI:

UUSI VAPAA-AIKAJOHTAJA
ASTA ENGSTRÖM

Virta vuonna 2021
TEKSTI | Maria Muranen
KUVAT | Mikko Ovaska, Hanna Westman

PUITTEET LUOVUUDELLE

Notkuvien kirjahyllyjen lisäksi
talon seinien sisään mahtuu
esimerkiksi lasten joogatunteja ja
musisointihuone.

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta antaa tiloillaan mahdollisuuden kävijöiden oman aktiivisuuden ja
luovuuden toteuttamiseen. Vapaa-aikajohtaja Asta Engström toivoo, että vuonna 2021 kaupunki
voisi tarjota talon koko potentiaalin nokialaisten käyttöön.
Pop up -taidetta, varattava estradi ja yli kuudenkymmenen lainattavan liikuntavälineen lista. Tuntuu siltä, että ei ole montaa asiaa, jota
ei Nokian modernista kirjasto- ja kulttuuritalosta löytyisi.

Hei Asta! Mistä olet tänne tullut?

Vuosi 2020 on merkinnyt Virralle visiiripäistä henkilökuntaa, tapahtumien peruutuksia ja toimintaan liittyviä rajoituksia. Toisaalta talon
ensimmäinen vuosi toi mukanaan myös onnistumisia. Poikkeusajasta
huolimatta kävijämäärä on ollut odotukset ylittävä: kolmen ensimmäisen aukiolokuukauden aikana kirjasto- ja kulttuuritalossa kävi
keskimäärin 1200 vierailijaa päivässä.

”Tänne Nokialle tulin Uudestakaupungista. Toimin siellä
kaupungin ensimmäisessä hyvinvointijohtajan virassa.
En kuitenkaan ole sieltä kotoisin: Nokia on minulle jo
yhdestoista paikkakunta, jonne asettaudun asumaan.”

Asta Engström harmittelee, ettei talon aukeamisvuonna ole ollut
mahdollista tarjota Virran koko potentiaalia kaupunkilaisten käyttöön.

Millaisia asioita kuuluu työhösi vapaa-aikajohtajana?

”Toivon, että tuleva vuosi toisi meille mukanaan uuden, paremman
normaalin, jolloin vielä useampi nokialainen löytäisi kiinnostavan
talon sen erilaisine sisältöineen. Toisaalta talon toimintakulttuurin
kehittäminenkin vie aikaa, siihen työhön panostamme paljon henkilöstön kanssa.”

”Olemme lähteneet vapaa-aikapalvelujen johtamistyössä kehittämään vahvasti yhteistä toimintakulttuuria.
Suuntaamme siis enemmän yhdessä työskentelyyn ja
tekemiseen sekä vapaa-aikapalveluiden sisällä että koko
organisaatiossa sidosryhmiä unohtamatta. Virran johtaminen on merkittävä osa toimenkuvaani ja yhtä lailla
vapaa-aikapalveluiden yleinen kehittäminen. Samalla
työni on koko tulosalueen sekä hallinnon ja henkilöstön
johtamista.”

Kulttuurin keskellä piileksii liikunta
Virran tilojen käytön tehokkuutta lisää se, että niitä ei seisoteta
turhaan tyhjillään. Tarkoituksena on, että erilaiset järjestöt, seurat
ja toimijat hyödyntävät tiloja järjestäen niissä toimintaa. Yksittäiset
kävijät voivat myös itse varata tiloja joko omaan käyttöönsä, tai
loihtiakseen toimintaa muille.

Miksi kirjasto ei ole enää vain kirjasto?
Nokian kaupungin uuden vapaa-aikajohtaja Asta Engströmin
mukaan julkisia tiloja suunnitellaan yhä vähemmän vain yhtä tarkoitusta varten. Kantava ajatus monikäyttöisissä tiloissa on se, että ne
toimivat luontevina kohtaamispaikkoina eri ikäisille ja erilaisille ihmisille ja yhden oven takaa voisi avautua erilaisten palvelujen maailma.

Harlekiini ja Häränkallo -näyttelyn
sadanpullonseinä.

Mikä on suosikkipaikkasi Virrassa?
”Käydessäni elokuussa ensimmäistä kertaa Virrassa
huomasin, kuinka ihana paikka löytyy toisen kerroksen
lasiseinän äärestä! Sinne voi mennä filistelemään kaupunkinäkymää ja tilan avaruutta.”

Asta Engström sanoo Virran nimen olevan hieman hämäävä, sillä talo
tarjoaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden lisäksi myös paljon muuta.
Näkyvimmin esillä ovat tiloissa toimivat nuorisotilat, mutta seinien
sisällä piileksii myös liikuntaa: Hiomo-salissa kokoontuu viikoittain
erilaisia liikuntaryhmiä.

Engströmin mukaan toivottavaa olisi myös, että monitoimitilojen
kautta voisi löytää elämäänsä vahingossa aivan uutta sisältöä:
”Joku, jota taidenäyttelyt eivät tavallisesti kiinnosta, saattaakin nyt
kirjoja palauttaessaan tai nuorisotilalle tullessaan törmätä kiinnostavaan näyttelyyn. Vahingossa voi altistua myös musiikille orkesterin
soittaessa alakerran Hiomo-salissa. Näen tämänkaltaiset tilanteet
hienona mahdollisuutena.”

Toivoit haastattelussa Virralle ”uutta
normaalia” tulevalle vuodelle. Mutta mitä
toivot itsellesi?

Kirjaston puolelta taas löytyy mainio mahdollisuus, josta moni
nokialainen ei välttämättä vielä tiedä: saatavilla on mitä monipuolisin
kattaus erilaisia lainavälineitä. Kirjastokortilla saa lainattua itselleen
kahdeksi viikoksi vaikkapa retkirinkan, golfvälinesetin tai lasten
BMX-pyörän. Yli kuudenkymmenen harrastevälineen listaa voi kysyä
nähtäväksi suoraan kirjastosta tai siihen voi tutustua kaupungin
verkkosivuilla.
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”Toivoisin, että pääsen sujahtamaan hyvin Nokian
elämänmenoon ja yhteisöön, ja että tulisimme tutuiksi
toinen toistemme kanssa.”
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AJANKOHTAISTA

NOKIAN
RETKEILYPALVELUT
LÖYTYVÄT NYT
RETKIKARTTA.FI
-PALVELUSTA

MARRASKUUSSA VIETETTIIN LAPSEN
OIKEUKSIEN VIIKKOA
Marraskuun 20. päivänä liput nousivat salkoon, kun Nokialla juhlistettiin lapsen oikeuksia. Päivä
oli huipennus Unicefn kansainväliselle teemaviikolle, jonka tavoitteena on lisätä YK:n Lapsen
oikeuksien sopimuksen tunnettuutta sekä näiden oikeuksien toteutumista.
Viikon aikana Nokialla järjestettiin monipuolista ohjelmaa. Kaupunkilaiset pääsivät nauttimaan
lasten tekemästä taiteesta ja musiikista, sekä oppimaan aktiviteettien kautta lisää lasten
oikeuksista. Pääteemoja olivat lapsen oikeudet tulevaisuuteen ja unelmointiin.

Nokian kaupungin luontopolut,
retkeilyreitit ja nuotiopaikat
löytyvät nyt Metsähallituksen
Retkikartta-palvelusta, joka
kokoaa yhteen retkeilypalvelut
valtakunnallisesti.
Nokian kaupunki on lisännyt ja
parantanut retkeilypalveluitaan
viime vuosina. Palveluiden
löytyminen nyt myös Retkikarttapalvelusta on yksi uusi kanava
tavoittaa aiheesta kiinnostuneita
kuntalaisia ja vierailijoita.
Palvelu löytyy osoitteesta
retkikartta.f. Lisätietoja saa
ympäristönsuojelusuunnittelija
Antti Mäkelältä.

Yksi ajatuksia herättävimmistä kohteista oli varmasti Virran tiloihin pystytetty pakolaisteltta, jossa
kävijät saattoivat eläytyä pakolaislasten arkeen.
Teemaviikko on merkittävä osa Unicefn Lapsiystävällinen kunta –mallia, jossa Nokian kaupunki on
mukana. Viikkoa vietettiin 16.–22.11.

VIRRASSA AVAUTUU
TAMMIKUUSSA AINUTLAATUINEN
VALOKUVANÄYTTELY
Raine Lehtoranta oli useasti palkittu nokialainen valokuvaaja, joka työskenteli Aamulehdessä yli 30
vuotta. Nokian Viholassa asunut Lehtoranta kuoli huhtikuussa 2019, jolloin hänen pitkäaikainen
työparinsa Matti Kuusela sai haltuunsa kaikki Lehtorannan valokuvat.
Kuvia on liki puoli miljoonaa, niin Afrikasta, Aasiasta, Venäjältä kuin myös valokuvaajan
kotikaupungista Nokialta.
Matti Kuusela on suunnitellut edesmenneen Lehtorannan kuvista näyttelyn, johon hän on valinnut
noin sata kuvaajamestarin ottamaa valokuvaa. Suuri osa kuvista on esillä ensimmäistä kertaa
julkisesti.
Nokia ja muu maailma – Raine Lehtorannan kuvia kotoa ja kaikkialta –näyttely,
14.1.–27.2.2021.
Taidetila Raami, Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, 1.krs
nokiankaupunki.f/virta

Kaupunki selvitti syksyllä verkossa
toteutetulla kuntalaiskyselyllä
nokialaisten näkemyksiä kaupungin
palveluista, toiminnasta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi lähes
1200 kuntalaista.

KUVA | DigiFinland Oy

TUTUSTU OMAOLO-PALVELUUN
Mikäli sinulle tulee sairauden oireita ja haluat arvion hoidon tarpeesta, suosittelemme tekemään
oirearvion sähköisesti Omaolo.f-palvelussa. Koronavirusepäilyn lisäksi oirearvioita voi tehdä muun
muassa alaselkäkivusta, närästyksestä, päänsärystä ja polven tai olkapään kivusta.
Tunnistautumalla palveluun, voit myös tallentaa oirearvion tulokset itsellesi ja tietyissä
tapauksissa lähettää täyttämäsi oirearvion terveydenhuollon ammattilaiselle tai varata lääkärin
vastaanottoajan. Käsittelemme oirearvioita päivittäin asian kiireellisyyden mukaisesti.

Kaupunki sai eniten kritiikkiä
viheralueiden huolehtimisesta ja
liikenneyhteyksistä sekä teiden
kunnossapidosta.
Eniten myönteistä palautetta kuntalaisilta saivat Nokian varhaiskasvatus, esiopetus ja opetuspalvelut.
Uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
keräsi myös runsaasti kiitosta.
Kyselyn tuloksiin voi tutustua
tarkemmin kaupungin sivuilla.

Saat ammattilaiselta tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisen tarpeesta. Vastaus lähetetään
sähköisesti Omaolo-palveluun tai sinuun ollaan puhelimitse yhteydessä.

NUORISOPASSI
-SOVELLUKSELLA
UUTTA VAPAA-AJAN
TEKEMISTÄ
Lataamalla sovelluksen peruskouluikäiset nuoret voivat löytää uutta
ja innostavaa vapaa-ajan tekemistä.
Nuorisopassi esittelee Nokian
harrastustarjontaa, auttaa lapsia ja
nuoria löytämään uusia vapaa-ajan
aktiviteetteja ja madaltaa kynnystä
kokeilla eri harrastuksia.
Sovellus on kuin etukortti, jolla
lapsi tai nuori pääsee ilmaiseksi tai
merkittävällä alennuksella esimerkiksi harrastuksiin sekä museoihin,
peleihin ja tapahtumiin. Nuorisopassissa toimii myös harrastuskalenteri,
jossa kerrotaan kaupungin järjestämistä harrastusmahdollisuuksista
sekä tapahtumista.
Katso ohjeet:
nokiankaupunki.f/nuorisopassi
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KUNTALAISKYSELY
KERÄSI YLI TUHAT
VASTAUSTA

Jos tunnet olosi todella heikoksi tai epäilet olevasi vakavasti sairas, älä täytä oirearviota vaan ota
heti yhteyttä kiirevastaanottoon tai hätätilanteessa soita 112.
omaolo.f

KAUPUNGIN LASKUT E-LASKUINA
SUORAAN VERKKOPANKKIISI
E-lasku on helppo ja vaivaton, luontoa säästävä tapa hoitaa maksut. E-lasku toimitetaan suoraan
verkkopankkiisi. Laskun maksu hoituu muutamalla klikkauksella ilman tili- tai viitenumerojen
näppäilyä.
E-laskusta löytyvät samat tiedot kuin paperilaskussa. Laskua ei veloiteta pankkitililtä ilman
hyväksymistäsi. Voit myös valita laskulle automaattisen hyväksynnän.
E-laskusopimus tehdään oman pankin kanssa verkkopankissasi. Kun sopimus on tehty, pankki
ilmoittaa sopimuksesta Nokian kaupungille. Yhdellä sopimuksella saat kaikki kaupungilta tulevat
laskut verkkolaskutuksen piiriin.
E-laskusopimus tehdään laskun viitenumerolla. Huom! Jos teet toisen henkilön nimissä olevan
laskun viitenumerolla e-laskusopimuksen, jatkossa hänen kaikki laskunsa tulevat sinulle
verkkopankkiin, mutta sinun omat laskusi eivät. Ole siis tarkkana, minkä laskun viitenumerolla
sopimuksen teet.
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JOULUNAJAN
POIKKEUKSELLISET
AUKIOLOAJAT
Useimmat Nokian kaupungin
toimipisteet ovat suljettuna joulun
pyhinä. Kaupungintalon ja virastotalon ulko-ovet ovat suljettuna
myös 28.–31.12. Tuolloin toimitaan
vain ajanvarauksella. Uimahalli on
kokonaan suljettuna 24.–26.12. ja
palvelee poikkeavilla aukioloilla vuodenvaihteeseen saakka. Vihnuksen
terveysaseman vastaanotossa ei ole
joulun aikaan ylimääräisiä sulkuja.
Tarkemmat tiedot kaupungin toimipisteiden joulunajan aukioloajoista
löydät kootusti kaupungin verkkosivuilta 14.12. alkaen.
Lisätietoa:
nokiankaupunki.f

TEKSTI | Leena Syrjä
HAVAINNEKUVA EMÄKOSKEN KOULUSTA | Rakennusliike Lapti Oy

MYLLYHAAN JA EMÄKOSKEN KOULUJEN
RAKENNUSHANKKEET ETENEVÄT
AIKATAULUSSA
Myllyhaan alakoulun noin 450 koululaista pääsee opiskelemaan uudenaikaisiin tiloihin ensi
elokuussa, kun seuraava lukuvuosi käynnistyy. Emäkosken yläkoulun noin 550 oppilasta aloittaa
näillä näkymin koulunkäynnin uudisrakennuksessa vuoden päästä tammikuussa.
”Koulujen rakentamisessa ei ole tullut
toistaiseksi vastaan yllätyksiä. On ilahduttavaa, että molemmat hankkeet etenevät
mallikkaasti kilpailutuksen jälkeen
suunnitellussa aikataulussa”, kertoo Kirsi
Maijala. Hän toimii rakennuttajapäällikkönä Nokian kaupungin tilapalveluissa.
Molemmat koulut rakennetaan sääsuojan
alla. Myllyhaan koulussa on jo edetty
sisätilojen rakennustöihin, esimerkiksi sisäseinien ja talotekniikan rakentamiseen.
Koulun nykyisistä väistötiloista voidaan
luopua uudisrakennuksen valmistumisen
jälkeen.

Emäkosken koulun suunnittelua
jatketaan vielä

välttää mahdollisia altistuksia. Varovaisuus
on tarpeen”, Maijala kuvailee.

Emäkosken koulussa aloitetaan vuoden
alussa sisätilojen rakennustyöt. Sisätilojen
suunnittelua tarkennetaan esimerkiksi
kotitalousluokkien ja teknisten tilojen
osalta yhdessä opetushenkilöstön kanssa.
Emäkosken piha-alue rakennetaan valmiiksi
ja vanha koulu puretaan kevään 2022
aikana.

Rakennusliike Lapti urakoi
molemmat koulut

Koronaviruspandemialla on ollut
vaikutusta rakennusprojektien arkeen,
mutta viivästyksiä ei ole koronan vuoksi
tullut. ”Olemme opetelleet uudenlaisia
toimintatapoja. Pidämme esimerkiksi
työmaakokoukset etänä, jotta voimme

Nokian kaupunki

Molemmat koulut rakennetaan KVR-urakkana, jossa urakoitsija Rakennusliike Lapti
Oy vastaa tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeiden arvo on yhteensä noin
32,7 miljoonaa euroa. Kaupunki on tilannut
urakoitsijalta pieniä lisätöitä suunnittelun
edetessä, mutta merkittäviä muutoksia ei
ole tehty.
”Yhteistyö rakennusliikkeen kanssa on
sujunut hyvin. Saamme lapsille ja henkilökunnalle hienot ja modernit tilat, joissa on
turvallista ja terveellistä opiskella”, Kirsi
Maijala sanoo.

@Nokiankaupunki
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