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MYRSKYLÄN AINUTLAATUINEN HIRSIKOULU- JA LIIKUNTAHALLIHANKE ETENEE 
- KUNNANVALTUUSTO MYÖNSI TARVITTAVAN LISÄMÄÄRÄRAHAN 
 
Myrskylän kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 14.10.2019 yhteensä 640 000 euron 
lisämäärärahan myöntämisestä alun perin 1.10.2018 hyväksymälleen Myrskylän 
hirsikoulu- liikuntahallihankkeelle. 

 
 

Myrskylän uuden hirrestä rakennettavan koulurakennuksen ja liikuntahallin suunnittelu- ja 
rakennusurakka kilpailutettiin kunnanvaltuuston 1.10.2018 hyväksymän hankesuunnitelman 
mukaisesti kuluvan vuoden keväällä. Koska rakennushankkeeseen ei saatu määräajassa tarjouksia, 
kunta siirtyi hankintalain mahdollistamaan suorahankintaneuvotteluihin potentiaalisten 
rakennusliikkeiden kanssa. 
 
- Valtion taloudellinen tutkimuskeskus kertoi taannoin, että yli puoleen julkisista kilpailutuksista 
tulee enintään kaksi tarjousta ja liki kolmannekseen niitä ei tule ensinkään. Syitä on varmasti 
monia. Noin 3000m2 kokoinen hirsirakennus edustaa sekin vielä kovin uutta julkisen rakentamisen 
muotoa, jolloin harvoilla toimijoilla on nähdäksemme mahdollisuuksia tämän kokoluokan 
hankkeiden toteuttamiseen. Toisekseen rakentamisen volyymi tuntuu keskittyvän kaupunkeihin. 
Tästä syystä on hyvä, että hankintalaki mahdollistaa elintärkeiden hankkeiden käynnistämisen 
myös nollatarjoustilanteessa, toteavat Myrskylän kunnan tekninen johtaja Timo Krigsman ja 
kunnanjohtaja Sam Vuorinen. 
 
Kesän ja syksyn aikana kunnan hallinnosta, eri palvelualueilta sekä ulkopuolisista asiantuntijoista 
koostuva monialainen työryhmä neuvotteli rakennusliike Jatke Oy:n kanssa hankekokonaisuudesta, 
joka käsittää painumattomasta hirrestä yhteen tasoon rakennettavat 150 oppilaan 
koulurakennuksen ja liikuntahallin. Kouluun tulevat ajanmukaiset opetus- ja muut tilat 
esiopetuksesta kuudenteen luokkaan. Opetuskäytön lisäksi koulun ja liikuntahallin tilat tarjoavat 
nykyaikaisen ja valoisan ympäristön kuntalaisten, yhdistysten ja muiden sidosryhmien käyttöön. 
Arkiturvallisuus korostuu puolestaan rakennusten suojaavassa sijoittelussa sekä teknisissä ja 
materiaalivalinnoissa, kuten liimattomissa kumimatoissa, ovien sähkölukituksissa ja tilakohtaisessa 
ilmanvaihdossa. Hankkeen kokonaishinta muuttui yleisten rakennuskustannusten nousun ja 
kohteen maanrakennustöiden vaikutuksesta. 
 
- Tietojemme mukaan ainakaan eteläisessä Suomessa ei ole vastaavaa kokonaisuutta. Näemme, 
että kokonaisuus on kunnalta merkittävä elinvoimainvestointi. Hirsirakennus itsessään on 
hengittävä, aikaa kestävä ja sisäilmaltaan paras mahdollinen opiskelu- ja työympäristö, jonka 
uskomme kiinnostavan myös ulkokuntalaisia lapsiperheitä. Kokonaisuus löytää varmasti myös 
paikkansa kaikenikäisten kuntalaisten moninaisessa harrastus- ja virkistyskäytössä. 
 
Hankekokonaisuus rakennetaan nykyisen Myrskylän koulun tontille siten, että uudisrakennukset 
sijoittuvat alueen etelälaidalle, Mestarintien varteen, piha- ja pelikenttäalueiden jäädessä 
suojaisemmalle Pussilantien puolelle. Kunta ja Jatke Oy solmivat lähiviikkoina SR-
urakkasopimuksen ja valmistelevat rakennustöiden aloittamista. Rakennustyöt alkavat keväällä 
2020 jatkuen 2021 loppuun, jonka aikana puretaan nykyiset koulurakennukset ja viimeistellään 
piha-alue. Oppilaat siirtyvät uuteen kouluun syyslukukauden alkaessa vuonna 2021. 


