LAUKAA
INVESTOI IHMISIIN

Onnistuneet kouluhankkeet
suunnitellaan yhteistyössä
Laukaa on elinvoimainen kunta keskellä kaunista järviluontoa. Sijaintimme lähellä Jyväskylää tekee meistä
vetovoimaisen asuinpaikkakunnan, kuten myös toimivat
peruspalvelut – täällä on hyvä elää ja kasvaa.
Tällä hetkellä panostamme erityisesti kouluverkoston
ylläpitämiseen ja laajentamiseen. Käynnissä ja suunnitteilla
on useita kouluhankkeita, jotka toteutetaan Terve Talo
-kriteereiden mukaisesti huomioiden rakennusten

terveellisyys, turvallisuus ja energiatehokkuus. Investoimme monipuolisiin rakennuksiin, joissa useita eri
palveluja on koottu saman katon alle.
Kutsumme myös kuntalaiset mukaan vaikuttamaan!
Kuuntelemme heidän toiveitaan ja tarpeitaan ja osallistamme heidät mukaan hankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa.

Satavuon koulu
ja päiväkoti
Satavuon koulu on 100 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee
vuonna 2018 valmistuneessa puurakennuksessa, joka on
rakennettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Rakennus on suunniteltu siten, että sen hiilijalanjälki on
mahdollisimman pieni myös rakennuksen käytön ajan. Rakennus palkittiin vuonna 2018 puurakentamiseen kannustavalla Puupalkinnolla. Samoissa tiloissa koulun kanssa
toimii päiväkoti.
Satavuon koulu on ekokoulu. Rakennuksen katolla on sähköä tuottavat aurinkopaneelit, ja kouluruokailussa nautitaan paikallista lähiruokaa. OKKA-säätiö on myöntänyt
koululle Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin
tunnustuksena työstä kestävän kehityksen kasvatuksen
edistäjänä.
Satavuon koulu toimii kyläyhteisön keskuksena ja tarjoaa
puitteet monenlaiseen harrastamiseen, tapahtumiin ja
tilaisuuksiin. Tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus
on huomioitu rakennuksen suunnitteluvaiheessa, ja asukkaat on osallistettu mukaan jo ennen hankesuunnittelua.

Saneeraus ja kokonaispurkutyöt
Asbesti ja haitta-ainepurkutyöt sekä kartoitus
Timanttiporaus ja -sahaus
Vaihtolavapalvelut
Suurtehoimuroinnit- ja puhallukset

www.ahosen.fi | Takomokatu 6, 41310 Leppävesi

Lievestuoreen
koulu
Laurinkylän kylässä sijaitsevaa Lievestuoreen peruskoulua käy 310 oppilasta. Koulu sai syksyllä 2018 uudet tilat
samaan pihapiiriin valmistuneesta uudisrakennuksesta.
Samalla vanha, 1950-luvulla valmistunut, sisäilmaongelmista kärsinyt koulurakennus purettiin. Purku-urakka ja
uudisrakentaminen toteutettiin koulun toiminnan keskey-

tymättä. Uudessa koulurakennuksessa toimivat koulun
lisäksi kirjasto, nuorisotila ja kuntosali.
Hankesuunnittelussa olivat lähtökohtana opetuksen
tarpeet ja tilojen monipuolisuus, ja suunnittelussa olivat
mukana myös alueen asukkaat.

Vihtavuoren
koulukeskus
Vihtavuoren koulukeskuksen 590 oppilasta saavat lisää
tilaa saneerauksen ja lisärakennuksen myötä. Uusiin tiloihin muuttaa myös esikoulu, jota käy 30 lasta. Vanhoja
tiloja kunnostetaan turvallisiksi ja nykyvaatimuksia vastaaviksi. Poikkeuksellisen suuri rakennushanke valmistuu
vuosien 2021-2022 aikana kolmessa vaiheessa alkaen
uudisrakennuksesta.
Koulukeskuksen yhteyteen tulee monitoimirakennus,
jossa on liikuntahallin lisäksi tilavaraus nuorisotoimelle
ja neuvolalle. Liikuntatilojen suunnittelussa on huomioitu erityisesti joukkuelajit, ja se täyttää useiden eri
palloilulajien turnaustoiminnan järjestämiseen vaadittavat mitat.

Laukaa investoi kouluihin, jotka toimivat
myös monipuolisina kohtaamispaikkoina.

Saamme
lämmön
elämään

Kaukolämpö on uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua lähilämpöä, joka
lämmittää kotisi varmasti ja huoletta.
Rakennat sitten uutta tai remontoit
retroa, kysy lisätietoja helposta
lämmitysratkaisusta:
Lauri Penttinen, puh. 0440 277 666
lauri.penttinen@loimua.fi

Koulunmäen koulukeskus
Sydän-Laukaan koulu
ja Laukaan lukio
Laukaan kirkonkylässä sijaitsevan Koulunmäen
koulukeskuksen 1. vaihe valmistui syksyllä 2020.
Tiloissa toimivat Sydän-Laukaan koulu ja Laukaan
lukio, joita käy yhteensä lähes 700 oppilasta.
Koulujen yhteydessä on myös Pohjoisen KeskiSuomen ammattiopiston toimipiste.

Arkkitehtipalvelu Oy

Kirkonkylän koulu
Koulunmäen koulukeskuksessa toimiva noin 600 oppilaan
alakoulu saa uudet tilat, kun koulukeskuksen 2. vaihe
valmistuu vuonna 2022. Uudisrakennus on yhteydessä
vuonna 2015 valmistuneeseen osaan, jossa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilat 130 lapselle.

Lipsanen Oy
on urakointiin
keskittynyt
rakennusliike.
www.lipsanen.com

Lisäksi toinen samalla tontilla jo sijaitseva rakennus muutoskorjataan nuorisotoimen sekä hyvinvointi- ja perhekeskuksen
käyttöön.
Koulunmäki toimii opinpolkuna aina varhaiskasvatuksesta
toisen asteen opintoihin saakka.

SUOMEN TALOTEKNIIKKA

Suomen Talotekniikka

Helsinki, Mäntsälä, Jyväskylä, Tampere,
Kuopio, Mikkeli, Pieksämäki
www.suomentalotekniikka.fi

PAIKALLINEN TÄYDEN PALVELUN TALOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJASI

Satavuon koulu
ja päiväkoti

• www.jssuomi.fi

Laukaan kunta / Laukaantie 14, PL 6 / 41341 Laukaa
Vaihde: 014 267 5000
kirjaus@laukaa.fi / www.laukaa.fi

Valot nappia painamalla
Laukaassakaan valot eivät
pala turhaan, kun käyttäjät
itse sytyttävät kentän valot.
Älykäs ja tarpeenmukainen
valaistus säästää energiaja huoltokustannuksia,
pienentää hiilijalanjälanjälkeä
ja vähentää valosaastetta.

c2smartlight.com

