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Martti Talvela –kampus käyttöön 7.1.2021 
 
Juvalla paranevat lasten ja nuorten kasvu- ja oppimisympäristöt huomattavasti, kun Martti 
Talvela –kampus otettiin käyttöön 7.1.2021. Kampuksella uudet tilat saivat niin 
varhaiskasvatus, yhtenäiskoulu kuin lukiokin. Lisäksi kampuksen liikuntahalli mahdollistaa 
monipuolisen harrastustoiminnan. 
 
Juvan kampuksen valmistuminen on pitkän prosessin huipennus. Juvalla, kuten monissa 
muissakin kunnissa, kärsittiin sisäilmaongelmista vuosia. Tiloja korjattiin, mutta valitettavasti 
ongelmat eivät niillä korjaantuneet.  Syksyllä 2016 ruvettiin tosissaan etsimään ratkaisua. 
Työryhmä, joka sai tuekseen Haahtela-yhtiöiden asiantuntemuksen, esitti eri 
ratkaisuvaihtoehtoja. Kunnanhallitus keväällä 2017 linjasi, että edetään siten, että 
rakennetaan kampus, jossa on tilat niin varhaiskasvatukselle, aloittavalle yhtenäiskoululle 
sekä lukiolle. Liikuntahallin sijainti jäi vielä selvitettäväksi. 
 
Joulukuussa 2017, Juvan 575-vuotisjuhlavuoden päätteeksi, kunnanvaltuusto päätti, että 
tilaratkaisu toteutetaan elinkaarimallilla liikuntahallia lukuun ottamatta. Sijainniksi päätettiin 
nykyinen sijainti.  
 
Työläs, mutta onnistunut prosessi 
Juvan kampushanke päätettiin toteuttaa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Alussa oli 
pelkona, ettei hanke herätä riittävästi kiinnostusta, kun vastaavia hankkeita oli maassamme 
käynnissä useita. Lisäksi kilpailutukseen sisältyi elinkaarimallin mukaisesti 20 vuoden 
ylläpitovastuu urakoitavasta kohteesta.  
 
Epäilystä huolimatta hanke kiinnosti. Uusia toimijoitakin saatiin mukaan kisailemaan. Neljä 
toimijaa kävi läpi vajaan vuoden kestäneen kilpailuttamisprosessin. Voittajaksi valikoitui YIT 
Suomi Oy, jonka kanssa sopimukset allekirjoitettiin tammikuussa 2019. Rakentamistyöt 
käynnistyivät keväällä 2019. Kohde valmistui suunnitelmien mukaan ja nyt edessä on pitkään 
odotettu käyttöönotto. 
 
- Kilpailullinen neuvottelumenettely työllisti neuvotteluryhmäämme hankintaprosessin 

aikana runsaasti. Oli mielenkiintoista nähdä eri toimijoiden ratkaisujen kehittyminen 
prosessin edetessä, kertoo Juvan yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Kari Leskinen. Hän 
myös korostaa, että hienoa oli huomata, kuinka erilaisia vaihtoehtoja samoilla teknisillä 
ja toiminnallisilla vaatimuksilla ammattilaiset saavat rakennettua.  



 

- Henkilöstöllä oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia varsinkin 
toteuttamisvaiheissa ja siten saatiin myös käyttäjien näkökulma lopullisiin ratkaisuihin, 
toteaa puolestaan varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Anttonen. Hän välitti prosessiin etenkin 
oman alansa näkemystä. 
 

Kaiken kaikkiaan niin varhaiskasvatus kuin koulun väki ovat tyytyväisiä kampuksen 
lopputulokseen. – Meillä on nyt nykyaikaiset, toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Puitteet 
kasvamiseen ja oppimiseen ovat nyt erinomaiset, kiittelevät Leskinen ja Anttonen yhdessä. 
Samalla he kiittelevät kunnan satsausta lapsiin ja nuoriin. 

 
Martti Talvelan perintö näkyy 
Kampus sai nimekseen Martti Talvela –kampus nimikilpailun tuloksena. Nimi paljastettiin 
peruskiven muuraustilaisuudessa kesäkuussa 2019.  Martti Talvela tunnetaan erityisesti 
oopperalaulajana, mutta hän oli myös kansakoulun opettaja ja luomuviljelijä tilallaan Inkilän 
Kartanossa Juvalla. Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 30 vuotta Talvelan äkillisestä poismenosta. 
 
Kampuksen päiväkoti nimettiin henkilökunnan ehdotuksesta Päiväkoti Apilaksi. Nimi 
perustuu Juvan kunnan vaakunaan, jossa on kolmilehtinen apila. Apila on myös keskeinen 
kasvi Martti Talvelan harjoittamassa luomuviljelyssä. Luonnon ja musiikin innoittamina 
päiväkodin ryhmät on nimetty seuraavasti: yli 3-vuotiaat päiväryhmät Pillipiiparit ja 
Taikahuilut, alle 3-vuotiaat päiväryhmät Kilikellot ja Tukutiukuset sekä vuorohoidon yli 3-
vuotiaat Laulupuu ja alle 3-vuotiaat Lintukoto. 
 
Monikäyttöiset liikuntatilat 
Osaksi kampusta valmistui uusi liikuntahalli, joka mahdollistaa monien lajien harrastamisen. 
Kunnan liikuntakoordinaattori Jani Korhonen aloitti työnsä Juvalla syksyllä 2020 
kilpailuttamalla liikuntahallin varusteita.  
 
Uudet tilat toimivat moneen lajiin ja palvelevat laajasti eri käyttäjäryhmiä. Salissa on 
käytetty tehokkaasti tilat ja mm. säilytykseen pyritään järjestämään eri toimijoille eri 
mahdollisuuksia. Korhonen muistuttaa, että valmistunut liikuntasali on jaettavissa lohkoihin, 
joita voi olla enimmillään kolme. Koko salia ei tarvitse käyttöönsä varata, joten 
kustannuksissa säästää, kun tilaa käyttää vain sen verran kuin tarvitsee.  
 
Korhosen mukaan uuden liikuntasalin varauksia voi tiedustella suoraan häneltä. Varata voi 
joko vakiovuoron tai yksittäisiä vuoroja. Avaimen ja tarkemmat ohjeistukset liikuntasalin 
käyttöön saa vuorovarauksen yhteydessä. Vakiovuoroja onkin jaettu uuteen saliin paljon.   
Käyttömaksut ja liikuntahallin varaustilanne pyritään päivittämään kunnan Internet –sivuille 
alkuvuodesta.   
 
Vihkiäiset ja visiitit tilanteen salliessa 
Uusia tiloja on Juvalla odotettu vuosikausia. Kovasti on kyselty, milloin kampukselle pääsee 
tutustumaan tai milloin siellä vietetään vihkiäisiä. – Valitettavasti koronatilanne on nyt 
sellainen, ettemme pysty vierailuryhmiä tiloihin ottamaan. Järjestämme 
tutustumiskierroksia heti, kun se on mahdollista, kertoo sivistysjohtaja Anne Haakana.  



 

 
Haakana ei lähde arvelemaan vihkiäisten aikataulua, vaan toteaa tilaisuuden olevan sitten, 
kun koronatilanne sen mahdollistaa. – Kyllä kampus on aikanaan juhlansa ansainnut, 
vakuuttaa Haakana. 
 

 
Kampuksen aula on Kampuksen sydän. Kuva: Hannu Luostarinen. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, sivistysjohtaja Anne Haakana, 
puh. 0400 136 170, tekninen johtaja Vesa Kankkunen puh. 0400 136 209, varhaiskasvatusjohtaja 
Kirsi Anttonen puh. 040 834 1695, rehtori Kari Leskinen puh. 040 515 4729, apulaisrehtori Olli 
Kossila puh. 040 508 3826 ja liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, puh. 040 751 8262. 
www,juva.fi/kampus. 
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 Rakentaja:
YIT Suomi Oyj

 Pinta-ala:
Kokonaisala 8317 m2, kerrosala 7652 m2, 
rakennusoikeudellinen kerrosala 7135 m2, kokonaistilavuus 
43200 m3

 Rakennuskustannukset:
19,5 M€, josta liikuntahalli 3,58 M€.

 Rakentamisaika:
4/2019 – 12/2020, piha-alueet 7/2021 viimeistään valmiina.

 Hankintatapa:
Kilpailullinen neuvottelumenettely.

 Toteutustapa:
Elinkaarimalli. Rakentaja vastaa ylläpidosta ja tilojen
käytettävyydestä 20 v sopimuksella.

 Lämmitys:
Kaukolämpö + maalämpö

 Käyttäjät:
Yhtenäiskoulu, APIP ja lukio: henkilöstöä 50, 
oppilaita/opiskelijoita 492. Varhaiskasvatus: henkilöstöä 28, 
lapsia 100. 

Martti Talvela –kampus, Juva
Päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio ja liikuntahalli

 Liikuntahalli: Pelikentän koko 40 x 20 + 1 m turva-alueet.
Vapaa korkeus n. 7 m, kenttä pistejoustava massalattia 9
+ 2 mm.

 Auditorio:
172 hengen nouseva katsomo.

 Keittiö:
Palvelukeittiö, ateriapalvelut tuottaa Järvi-Saimaan
Palvelut (JSP) Oy

Lisätietoja: Sivistysjohtaja Anne Haakana, anne.haakana@juva.fi; puh. 0400 136 170, tekninen johtaja Vesa 
Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi; puh. 0400 136 209, rehtori Kari Leskinen, kari.leskinen@juva.fi; puh. 
040 515 4729.
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