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Viestintäsuunnitelma

Viestinnän tavoitteet ja vastuut

VIESTINNÄN VASTUUHENKILÖT

• Työmaa / Vesa-Pekka Silvola, työnjohtaja

• Koulu / Tiina Partanen, rehtori

• Kunta / Anu-Maija Kärjä

PUHEHENKILÖT 

• Simo Pöllänen, tekninen johtaja, Limingan kunta

• Tiina Partanen, rehtori, Limingan lukio

• Juha Sorvoja, tuotantopäällikkö, Rakennusliike 

Sorvoja Oy, KVR-urakoitsija

• Ari-Matti Jänkälä, rakennuttajakonsultti, A-Insinöörit 

• Tämä viestintäsuunnitelma toimii hankkeen 

käyttäjä- ja sidosryhmäviestinnän pohjana Limingan 

lukion peruskorjaushankkeessa. 

• Viestinnän tavoitteena on:

• Varmistaa sujuva, oikea-aikainen ja avoin 

tiedonkulku työmaan ja koulun toiminnan 

(rehtori, henkilöstö, oppilaat, vanhemmat) välillä

• Ylläpitää ja vahvistaa hankkeen osapuolten, 

käyttäjien sekä muiden sidosryhmien 

luottamusta, innostusta ja sitoutumista hanketta 

kohtaan.

• Luoda positiivista julkisuuskuvaa hankkeelle ja 

kunnalle (myönteiset mediaosumat)



Limingan lukiohanke lyhyesti

• Lukion yhteydessä sijainnut Heikki Sarvela –sali puretaan ja tilalle rakennetaan uusi sali. Samalla lukion tiloja 

saneerataan.

• Työt aloitettu kesällä 2021 ja hanke valmistuu joulukuussa 2022.

• Urakkamuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka, suunnitelmia kehitetään yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa.

• Koulu jatkaa toimintaansa tiloissa koko hankkeen ajan, ei tarvetta väistötiloille.

• Hankkeen kokonaisbudjetti n. 6,2 miljoonaa euroa.
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Sidosryhmät

Viestintäsuunnitelma

ENSISIJAISET

sisäiset

• Rakennuksen käyttäjät ja tulevat käyttäjät: lukio, 
musiikkiopisto oppilaineen ja henkilökuntineen, mahdolliset 
uudet hakijat

• Rakennushankkeen varsinaiset osapuolet

ulkoiset

• Rakennushankkeen muut osapuolet

• Kunnan johto

• Liminganlahden koulu

• Kiinteistöpalvelut

• Päättäjät: kunnanhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajat

TOISSIJAISET

sisäiset

• Kunnanhallitus ja –valtuusto

ulkoiset

• Kuntalaiset

• Media

• Ympäryskunnat



Ydinviestit – drafteja keskustelun pohjaksi

• Limingan me-henki toteutuu konkreettisesti lukiorakennuksen uudistuksessa.

• Lukion henkilöstö vahvasti mukana asettamassa tavoitteita ja suunnittelemassa koulunsa 

muutoksia.  

• Hankkeessa nojataan yhteistoiminnalliseen projektimuotoon, jossa koulun korjauksen ja 

muutostöiden tavoitteet on asetettu yhteisissä työpajoissa urakoitsijan, koulun ja kunnan 

kanssa.

• Yhteistoiminnallisuus mahdollistaa myös poikkeuksellisen 10 vuoden takuuajan. 

• Lukion korjaus vahvistaa Limingan profiilia taiteen ja kulttuurin kuntana.  

• Hankkeessa rakennetaan koulun yhteyteen akustisesti upea musiikki- ja juhlasali, joka tulee 

olemaan mm. lukion, musiikkiopiston, kansalaisopiston, perusopetuksen ja kunnan käytössä. 

• Koulu jatkaa toimintaansa peruskorjauttavissa tiloissa koko hankkeen ajan. 

• Tämän mahdollistaa tiivis yhteistyö työmaan ja koulun välillä sekä töiden huolellisesti suunniteltu 

aikataulutus. Näin vältytään väistötilojen tarpeelta, mikä voisi koulun henkilöstön viihtyvyyden 

lisäksi vaikuttaa hakijamääriin.
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SIDOSRYHMÄ KANAVAT MITÄ TEHDÄÄN VASTUU AIKATAULU

Kuntapäättäjät Työmaakierros Rakennusliike Sorvoja Työmaakierros 

marraskuussa 2021

Hankkeen osapuolet - projektiryhmä Projektikokoukset

+ Hankinta- ja kustannusryhmän 

kokoukset

Valtteri/Ari-Matti, A-Insinöörit Kerran kuudessa

Koulun henkilöstö Viikkotiedote Jakelussa rehtorille + projektiryhmälle 

+ kunnan viestintä

Työnjohtaja, Rakennusliike 

Sorvoja 

Kerran viikossa

Koulun henkilöstö Viikkoviesti, aamukahvi-infot… Työmaakierros Rehtori Viikoittain/tarvittaessa, 

työmaakierros 22.10.2021

Koulun oppilaat ja vanhemmat Viikkoviesti Wilman kautta Rehtori Tarvittaessa

Koulun oppilastoimintakunta, 

vanhempaintoimikunta

Infot, esim. aamukahvit, kun 

hallintosiipi valmis

Hankkeen kuulumisia, uusiin opetiloihin 

tutustumista

Rehtori Lokakuu 2021

Koulun vanhemmat (+ oppilaat) + 

muut tärkeät kuntasidosryhmät 

Harjannostajaiset, musiikkisalin 

avajaiset…

Projektitiimi Tammikuu 2021

Koulun oppilaat Infopiste / sohvanurkkaus koululla

Hankkeen suunnitelmat esillä

”Kurkkaa työmaalakanan taakse” (TET) 

– tutustu kira-alan ammatteihin 

(työnjohtaja, Valtteri, Simo…)

Opo ja projektitiimiläiset Tiina/Opo määrittää

Koulun oppilaat Suunnittelukilpailut / osallistuminen 

suunnitteluun

1. pihan oleskelualue, 2. kahvion 

irtokalusteet, 3. Gobo-valaisimen kuvio

Rehtori ja Silja 2021

Kuntalaiset Liminka.fi & Kaiku-sovellus Hankekuulumiset kerran kuukaudessa Kunnan viestintä Kuukausittain

Kuntalaiset Sosiaalinen media (Facebook) Kuvajuttusarjat… Kilpailut ja muu 

osallistaminen

Kunnan viestintä Kuukausittain

Kuntalaiset Kuntatiedote Hankkeen tilannetiedot tarpeen 

mukaan

Kunnan viestintä 4 kertaa vuodessa
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SIDOSRYHMÄ KANAVAT MITÄ TEHDÄÄN VASTUU AIKATAULU

Rantalakeuden toimitus ”Työmaavierailu” Kutsutaan työmaakäynnille ja 

kerrotaan yhdessä tekemisestä ja 

kunnianhimoisista tavoitteista

Anu-Maija 22.10.2021, opettajien 

työmaakierroksen 

yhteydessä

Paikalliset mediat ja rakennusalan 

mediat

Hanketiedote Yhteinen mediatiedote hankkeesta A-Insinöörit Syyskuu 2021

Rakennuslehti, Oulun toimittaja ”Työmaavierailu Tarjotaan juttua 

yhteistoiminnallisuusnäkökulmasta

A-Insinöörit Syksy 2021

Kalevan toimitus ”Taustatapaaminen” harjannostajaisten 

yhteydessä – taide- ja kulttuurinäkökulma

Kutsutaan Kalevan toimittaja 

paikalla

Sovitaan vastuut, kunnan 

viestintä & A-Insinöörit –

tekninen johtaja, rehtori, 

musiikkiopiston rehtori

Tammikuu 2021

Rantalakeuden toimitus ”Työmaavierailu” Kutsutaan työmaakäynnille Tekninen johtaja & rehtori Luovutuksen lähestyessä 

lokakuu 2022

Rakennuslehti, Oulun toimittaja ”Työmaavierailu Tarjotaan juttua 

yhteistoiminnallisuusnäkökulmasta

A-Insinöörit Luovutuksen lähestyessä 

lokakuu 2022

Kalevan toimitus ”Taustatapaaminen” harjannostajaisten 

yhteydessä

Kutsutaan Kalevan toimittaja 

paikalla

Sovitaan vastuut, kunnan 

viestintä & A-Insinöörit

Luovutuksen lähestyessä 

lokakuu 2022

Paikalliset mediat ja rakennusalan 

mediat

Hanketiedote Yhteinen mediatiedote hankkeesta A-Insinöörit Luovutuksen lähestyessä 

lokakuu 2022

VIESTINTÄSUUNNITELMA - MEDIASUUNNITELMA
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Markkinointi- ja havainnekuvat

• Hankkeen visualisoinnista vastaa Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
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Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

• Tekninen johtaja Simo Pöllänen, Limingan kunta, puh. 044 497 3701, 

simo.pollanen@liminka.fi

• Lukion rehtori Tiina Partanen, puh. 050 567 9756, tiina.partanen@liminka.fi

• KVR-urakoitsija: Juha Sorvoja, Rakennusliike Sorvoja Oy, puh. 044 507 3280, 

juha.sorvoja@sorvojaoy.com

• A-Insinöörit: Rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä, puh. 050 058 1260, ari-

matti.jankala@ains.fi
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