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Toiminnan järjestäjä
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilöt Päivämäärä

ALUSTAVA 28.4.2020
Hanke
Hankkeen virallinen nimi
Mitoitusperuste
Oppilas-/ tilapaikkamäärä yht. 1150 Henkilökunta yht. 148

Koulu S alkuopetus
1-2 lk

3-6 lk 7-9 lk
Henkilökunnan ohjeellinen mitoitus

Oppilasmäärä 700 150 310 240 95 Opetushenkilökuntaa, joista opinto-ohjaajia xx ja erityisopettajia on xx.
Korttelissa oppijoita 120 37 Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, joista erityisopettajia on xx.
Ryhmäkoko 22 22 22 6 Oppilashuoltohenkilökunta (terveydenhoitaja + koululääkäri + kuraattori + psykologi)
Kortteleita (yleisen oppimisen) 6 3 Hallintohenkilökunta (rehtori / päiväkodinjohtaja)
Ryhmiä 7 14 11 5 Ruokahuoltohenkilökunta

Koulu R esiopetus-
2 lk

3-6 lk 7-9 lk
2 leikkipuisto

Oppilasmäärä 250 110 140 0
Korttelissa oppijoita 130
Ryhmäkoko 22 22 22
Kortteleita (yleisen oppimisen) 2
Ryhmiä 5 6 0

Päiväkoti ja esiopetus
Tilapaikkamäärä 200
Toiminta-alueen lapsimäärä 30

Toiminta-alueita 7

Tilaohjelma Teoreettinen
tilantarve

Huomioita

toiminnallinen
hym2

10496

KOULUN TILAT
1

207 hym2

Liikenne- ja aulatilat ei
ohjelmoitua
pinta-alaa

Märkäeteiset 72

Naulakkotilat ja reppukaapit 135

pk johtaja xx ja rehtori xx, aluepäälliköt

Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

Sisäänkäynti- ja liittymätiloihin sijoitettavat toiminnot
Aula- ja liittymätiloihin toteutetaan liikuntaa edistäviä elementtejä. Aulat voidaan
yhdistää muihin tiloihin kuten oppilaiden reppukaappi- ja oppimistiloihin ja niihin
voidaan toteuttaa vetäytymissoppia opiskelua ja kohtaamisia varten. Liittymätilat
kannustavat liikunnallisuuteen toiminnallisin ja visuaalisin ratkaisuin.
Sisäänkäyntiratkaisuissa huomioidaan satunnaiset yleisötilaisuudet ja niissä
sijaitsevat yleisö WC-tilat (myös LE-wc), naulakot ja vahtimestarin tila (ks.
kiinteistönhoito) sekä  roskien lajittelupiste, opaskartta koulusta,
esillepanokalusteita töiden esittelyä varten, ilmoitustaulu ja kiinteitä näyttöjä
ajankohtaisten asioiden viestimiseen.
Sisäänkäynneiltä on erittäin hyvät yhteydet ja selkeät opasteet hallintotiloihin ja
oppilashuollon tiloihin sekä juhlatilaan.

Aula- ja liittymätilojen toiminnallisesta varustuksesta ja kalustuksesta vapaana
pidettävät alueet niiltä osin kuin kulku tapahtuu toiminta-alueen läpi korttelista
toiseen tai poistumistielle.
Liittymätilat toteutetaan siten, ettei siirtyminen haittaa muuta toimintaa.

Märkä / kenkäeteiset toteutetaan jokaisen sisäänkäynnin yhteyteen. Esi- ja
alkuopetuksen eteisessä kaksi kuivauskaappia. Kaikki kenkäeteiset varustellaan
kenkähyllyillä ja ne ovat helposti valvottavissa. Yhtä kenkäeteistä hyödyntää
korkeintaan 150 lasta.
Naulakkokalusteet sijoitetaan jokaisen sisäänkäynnin ja solun liittymäkohtaan.
Hattuhyllyt toteutetaan väliseinällisinä. Reppukaapeissa säilytetään  reppu, kirjat ja
henkilökohtaiset tavarat. Eteis- ja säilytysratkaisujen suunnittelussa kiinnitetään
huomiota tilojen viihtyisyyteen ja yksilölliseen identiteettiin. Tilat tukevat oppilaan
kokemusta oman oppimisryhmänsä ja koulukokonaisuuden jäsenenä.
Kulunvalvonta-alueet otetaan huomioon sijoittelussa.

6890 hym2
Ympäröivään yhteiskuntaan
avautuvat tilat

Alustava tilaohjelma
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Tilaohjelma Teoreettinen
tilantarve

Huomioita

toiminnallinen
hym2

Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

2 Yhteisen kokemisen kortteli 947 hym2
Yhteisöllinen alue 180 hym2

Taitotori 160

Oppilaskunnan tila 20

Näyttämö 110 hym2
Näyttämötila 70

Näyttämön varastotilat 40 Näyttämövarasto (väh.) 15 hym2

Tuolivarasto (väh.) 25 hym2

Ravintolakortteli 657 hym2
Ravintolasali 430 Koululaisten ruokailutila 350 hym2

Päiväkotilasten ruokailut. 80 hym2

Linjasto 80

Astianpesu- ja palautustila 27

Keittiötilat 120

Tila toimii oppimisympäristönä, kohtaamisalueena, liikkumis-, opiskelu- ja
lukutilana. Tila voidaan jakaa useammaksi siirtymätiloihin liittyväksi alueeksi.
Tila varustetaan liikkumiseen ja liikunnallisuuteen kannustavin elementein ja tila
voidaan toteuttaa kaksikerroksisena osaksi siirtymätiloja kiipeämisratkaisujen
mahdollistamiseksi. Tilasuunnittelussa huomioidaan riippukeinujen ripustaminen ja
pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat sopet.
Tila- ja tekniikkaratkaisut tukevat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.  Tilassa on hyvä
akustiikka ja varaus esitystekniikalle. Tila on tarpeen tullen pimennettävissä. Tieto-
ja viestintäteknologian lataustarpeet otetaan huomioon suunnittelussa.
Tilassa tai ravintolasalissa on pienoiskeittiö.
Tila toimii kohtaamisalueena, opiskelu- ja lukutilana.
Tila- ja tekniikkaratkaisut tukevat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tilassa on hyvä
akustiikka ja varaus esitystekniikalle. Tieto- ja viestintäteknologian lataustarpeet
otetaan huomioon suunnittelussa.

Suunnitteluratkaisusta riippuen näyttämö sijoitetaan ravintolan ja/ tai salin
yhteyteen. Näyttämötilasta tulee olla sujuvat yhteyden musiikin opetustiloihin niin,
että soittimien ja muiden varusteiden siirtäminen on helppoa. Mahdollisuuksien
mukaan näyttämö avataan kahteen suuntaan juhlasalina toimivan tilan ollessa
pääkatsomosuunta. Suunnitteluratkaisusta riippuen juhlasalina toimii liikuntasali tai
ravintola. Musiikin tilat voivat olla näyttämön toinen avautumistila.
Näyttämö varustetaan nykyaikaisella ja tarkoituksenmukaisella tekniikalla.
Tekniikkasuunnittelussa otetaan huomioon tilan monipuolinen käyttö.
Näyttämöä voidaan helposti siirrettävin siirtokalustein käyttää monipuolisena
oppimistilana.  Mahdolliset näyttämöportaat ja näyttämö tarvittavilta osin
varustetaan esteettömäksi ja turvalliseksi myös lasten käyttöön.

Tuolivarasto sijoitetaan suunnitteluratkaisusta riippuen näyttämön alle tai erilliseen
tilaan.

Ruokailu järjestetään itsepalveluna, jossa ruoka noudetaan kaksipuoleisista
tarjoilulinjastoista. Linjastojen tulee olla kaikille ikäryhmille sopivat, myös
päiväkotilapsille, esim. korkeussäädettävät. Tarjoilulinjastot ovat siirtoseinin tai
–lasein rajattavissa muusta tilasta mm. hygieniasyistä ja melun vähentämiseksi.
Linjastot ovat siirrettävät lukuun ottamatta vesijakelinkalustetta.
Astioiden palautustila sijoitetaan siten, että se ei aiheuta ruuhkia. Astianpalaustus
ei saa aiheuttaa melua ruokailutiloihin.
Keittiö toteutetaan komponenttikeittiönä. Keittiön huoltoliikenne ei saa tulla lasten
piha- ja kulkualueille. Keittiöön tulee olla esteetön kulkureitti. Keittiötila jakautuu
komponenttikeittiön lisäksi toiminnalisiin pienempiin tiloihin kuten esimerkiksi
työtilaan, varastoihin, kylmiöihin ja pakastehuoneisiin. Keittiöllä tulee olla oma
siivoustila ja tuulikaappi. Keittiöhenkilökunnalle toteutetaan erillinen, oma WC-tila.
Keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat voivat olla muiden henkilökunnan sosiaalitilojen
yhteydessä, mikäli etäisyys on kohtuullinen ja yhteys sujuva.

Ruokailutilat jäsennetään samassa tilassa eri ikäryhmä huomioiden eriluontoisesti
samassa tilassa tai ne voidaan erottaa omiksi tiloikseen, joiden välillä on toimivat
kulku- ja visuaaliset yhteydet. Koululaisten ruokailutila tulee jäsentää eriluonteisiin
ikäkausien mukaisten tarpeet huomioiviin osiin. Tila toimii myös opetus- ja
kokoontumistilana. Äänieristys ja akustiikka vastaavat tilan käyttötarkoitusta.
Varaus tilan kokoon ja käyttötarkoitukseen sopivalle esitystekniikalle.
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Huomioita

toiminnallinen
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Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

3 Tutkimisen ja luomisen korttelit 5044 hym2
Yleisopetustilat 2280 hym2

Yleisen oppimisen korttelit 2280 Koulussa on 8 korttelia
à 285 hym2

yhteisen oppimisen tila 95 hym2 (väh.)
pienryhmätiloja, yht. väh. 11 kpl, sijoitetaan min. 1 tila / kortteli

intensiivisen työn tila 55 hym2 (väh.), tiloja noin 2 kpl / kortteli

Taito- ja taideaineiden korttelit 910 hym2
Musiikki 200

Käsityön ja kuvataiteen tilat 710

Korttelit jaetaan monipuolisiksi toiminnallisiksi alueiksi. Toiminnan sujuvuuden
takia kortteleiden välillä tulee olla toiminnallisia yhteyksiä, jotka mahdollistavat
niiden joustavan käytön.
Kaikki yleiset oppimistilat ovat helposti valvottavia, muunneltavia ja tarvittaessa
yhdisteltäviä. Yhdistettyjä tiloja käytetään mm. toiminnallisessa opetuksessa,
koetilanteissa, monialaisessa työskentelyssä ja kohtaamispaikkana esim.
yritysvierailujen aikana.
Jokaiselta toiminnalliselta alueelta löytyy yhteisöllisyyttä lisäävää avointa tilaa
(vähintään 1/3 kokonaisuudesta), jossa on vähintään 2 vesipistettä.
Yhteisen oppimisen tilasta on yhteys rajattuihin noin 25 oppilaan käyttöön
soveltuvaan vesipisteellä varustettuun intensiivisen työn ryhmätyötilaan sekä
avoimia ja rajattuja ryhmätyötiloja vähintään kuudelle (6) ja enintään viidelletoista
(15) oppilaalle.
Jokaisesta korttelista löytyy askartelun ja monimateriaalisen työn kestävä tila,
josta löytyy 2-3 vesipistettä.
Oppimistilojen työskentelypisteitä käytetään joustavasti esim. ryhmän koon,
työasennon tai äänimaaliman asettaman tarpeen mukaan.
Vähintään kolmannes kortteleista on asukaskäytössä  ja sen sijoittelussa
huomioidaan mahdollisuus omavalvontaan.
Tiloissa hyvä akustiikka ja varaukset esitystekniikalle jokaisella toiminallisella
alueella. Tieto- ja viestintäteknologian lataustarpeet otetaan huomioon
suunnittelussa. Kortteleissa huomioidaan sekä digitaalisten että muiden
opetusvälineiden ja -varusteiden helppo saavutettavuus ja hyvää sisäilmastoa

Musiikin toiminta-alue koostuu oppimistilasta, bänditilasta, varastotilasta ja
intensiivisen työn tilasta.
Musiikin oppimistilojen ääneneristykseen ja akustointiin kiinnitetään erityistä
huomiota, bänditilassa rummuille rakennetaan erityinen koroke ja bänditilaan
tehdään vaimentavia seiniä. Tiloissa on laadukas äänentoistotekniikka.
Oppimistilat tehdään huone-huoneessa periaatteella. Musiikkiteknologiatila ja
bänditila luovat kokonaisuuden äänitysstudio-olosuhteille. Musiikin tiloista on
sujuvat kulku-ja kuljetusyhteydet näyttämötilaan sekä ratkaisusta riippuen
yhteisöllisen ja ravintolatilan alueille.

Tilakokonaisuus koostuu käsityöaineiden kovien ja pehmeiden materiaalien
työstöalueista sekä kuvaamataidon tilasta.
Taito- ja taideaineiden tilat tavoittaa luonnonvalo, ikkunat pyritään suuntaamaan
kohti pohjoista. Ainakin osa tilasta on tarpeen tullen pimennettävissä.
Taito- ja taideaineiden tilat tukevat luovaa ja kokeilevaa lähestymistä eri
tekniikoihin ja niiden soveltamiseen. Tilakokonaisuudesta löytyy suunnittelualue,
kovien ja pehmeiden aineiden työstö tilojen lisäksi green screen, märkätyötila,
materiaalivarasto, varastointitilat keskeneräisille töille ja vähintään neljä (4)
vesipistettä.
Tilassa on hyvä akustiikka sekä varaukset esitystekniikalle digiohjeen mukaan.
Tilat sijoitetaan siten, että niitä voidaan käyttää myös esiopetuksessa. Tilojen tulee
mahdollistaa kolmen ryhmän samanaikainen työskentely.
Huomioitava erilliset ja riittävät varastotilat asukaskäytölle, päiväkodille ja koululle.
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Tilaohjelma Teoreettinen
tilantarve

Huomioita

toiminnallinen
hym2

Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

Luonnontieteiden kortteli 450 hym2
Fysiikka, kemia, biologia ja maantieto 450

Kotitalouden kortteli 120 hym2
Kotitalous 120

Liikunnan kortteli 1284 hym2
Monitoimisali 1056

Siirtokatsomo/katsomoportaat 30

Pukeutumis- ja pesutilat 120

Liikunnan varastotilat 48 Liikunnan varasto (min.) 40 hym2

Asukaskäytön varasto 8 hym2

Ulkourheilun varastotila 30

Maantieteen, biologian, fysiikan ja kemian laboratorio- ja opetustilat sekä
oppiaineille tarvittavat varastotilat. Tilasuunnittelulla tuetaan monialaista ja
erityyppistä oppimista sekä otetaan huomioon työturvallisuus. Tilat toteutetaan
opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Tiloissa hyvä akustiikka ja varaukset
esitystekniikalle jokaisella toiminallisella alueella.
Laboratoriotiloihin ja kokeellisen työskentelyn tiloihin varataan riittävä määrä
vesipisteitä (vähintään 6kpl/ tila). Laboratoriotilojen väliin toteutetaan tilat
demonstraatioiden valmisteluille sekä riittävät varastointitilat.
Tilojen pintamateriaaleissa ja kalusteissa huomioidaan niiden helppohoitoisuus ja
huollettavuus siten, että esim. kokeellisen työn tilojen pintojen tulee kestää
kosteutta, kemikaaleja ja happoja, ja ne ovat sähköä johtamattomia.
Varastotiloissa huomioidaan niissä säilytettävien asioiden erityisvaatimukset
(esim. kemikaalit, säteilevät aineet ja kylmäsäilytys).
Tieto- ja viestintäteknologian lataustarpeet otetaan huomioon sähkösuunnittelussa.
Kokeellisen työn tilat varustetaan lattiakaivoilla ja niihin toteutetaan varaukset
toimintaan tarvittaville vetokaapeille (vähintään 2 vetokaappia / tila).

Sijoitetaan luonnontieteen korttelin läheisyyteen siten, että ovat joustavasti
yhteiskäyttöisiä. Tiloissa voidaan opettaa kotitaloutta ja kotikemiaa.
Ruuanvalmistus on jaettu kuuteen 2–4 hengen saarekekeittiöön. Yhteensä
työskentelypisteitä on 16, joiden lisäksi on yksi sähköisesti korkeussäädettävä
työskentelypiste, jossa voi työskennellä myös pyörätuolissa istuen. Kussakin
saarekkeessa on yksi uuni ja liesi kahta oppilasta kohden. Opetustilassa on eri
liesityyppejä. Työskentelypisteiden sähköjohdot on sijoitettu työtasoon liitettyyn
sähkötolppaan. Alakaapistot on varustettu yksinomaan vetolaatikoilla. Ovellisia
kaappeja on ainoastaan kodinhoitokalusteissa. Yläkaapit ovat hyllykaappeja ja
altaiden kohdalla ritilähyllyjä. Ruokailutilan yhteydessä on lasiovelliset
astiakaapistot sekä hyllykkö alan kirjallisuudelle. Kaapistot ja laatikostot ovat
lukittavia, koska tilaa vuokrataan myös talon ulkopuoliseen käyttöön.
Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan tilojen puhtaanapito.

Tila toimii liikuntasalina ja voi toimia juhlatilana. Salin koko 44 x 24 (+ mahdollisen
siirtokatsomon vaatima ala) x 8 m vapaa korkeus.
Akustisen vaimennuksen toteutuksessa otetaan huomioon tilan liikuntakäyttö,
erityisesti pintojen kestävyys. Lattia on aluejoustava. Salissa ei saa olla käyttäjille
törmäysvaaraa aiheuttavia ulokkeita tai kulmia vaan ne suunnitellaan
mahdollisuuksien mukaan seinäpintoihin upotettaviksi. Valaistus suunnitellaan
häikäisemättömäksi. Tila on iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina
kuntalaiskäytössä, joka huomioidaan kulunvalvonta-alueita suunniteltaessa. Tila
on oltava jaettavissa kolmeen saman aikaisesti toimivaan tilaan.

Liikunnan varastot ja askukaskäytön varastot tulee olla erillisiä.

Suunnitteluratkaisusta riippuen katsomoratkaisu sijoitetaan ravintolan tai salin
yhteyteen. Salin yhteyteen toteutetaan siirtokatsomo. Ravintolan yhteydessä oleva
katsomo voidaan toteuttaa toisin. Siirtokatsomon toteutuksessa tulee ottaa
huomioon näyttämötekniikkaratkaisujen sijoittaminen toiminnan kannalta sujuvasti.

Ulkourheilun varastotila sijoitetaan pukutilojen ulko-oven välittömään läheisyyteen
ja tilaan tulee olla yhteys suoraan ulos

Koostuvat neljästä isommasta ja kahdesta pienestä puku- ja
pesutilakokonaisuudesta. Sijaitsevat liikuntasalin välittömässä läheisyydessä
samalla kulunvalvonta-alueella liikuntasalin kanssa. Tilat ovat iltaisin,
viikonloppuisin ja lukion loma-aikoina asukaskäytössä. Kulunvalvonta-alueelle
suora yhteys ulkoa. Tilajärjestelyillä estetään likaisen ja puhtaan liikenteen
sekoittuminen.
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Tilaohjelma Teoreettinen
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Huomioita

toiminnallinen
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Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

4 Rajatun yhteistyön tilat 436 hym2
Oppilashuoltotilat 151 hym2

Vastaanottotilat 60 Vastaanottotiloja 4 kpl

Terveydenhoitotilat, lääkäri, lepohuone 55 Terveydenhoitotiloja 2 kpl
Lepohuoneita 1 kpl, à väh. 5hym2

Odotustila 10
Kohtaamo / neuvottelutila 26 Kohtaamotiloja 2 kpl

Hallinto- ja työskentelytilat 285 hym2
Työskentelytilat 60 Vetäytymistila 1 kpl à väh. 5 hym2

Henkilökunnan taukotila 66

Neuvotteluhuone 38

Koulusihteerit 16

Kohtaamot 60 Kohtaamotiloja 4 kpl

Henkilökunnan kopiontitila

LE-WC 5
Erillinen opetusvälinetila, varasto 40

Toteutetaan KASKO:n opetushuollon tilojen ja turvallisuus ohjeiden mukaan.

Kahden koulun yhteinen tai kaksi tilaa. Sijainti hallintotilojen ja oppiympäristön
liittymäkohdassa. Äänieristys ja akustiikka vastaavat tilan käyttötarkoitusta ja
mahdollistavat luottamukselliset keskustelut. Yhteys arkistointitilaan.

Tiloissa pidetään neuvotteluja sekä huoltaja- ja oppilastapaamisia ym. Sijainti
hallintotilojen ja oppiympäristön liittymäkohdassa. Varaus esitystekniikalle.
Äänieristys ja akustiikka vastaavat tilan käyttötarkoitusta ja mahdollistavat
luottamukselliset keskustelut. Yhteen tilaan toteutetaan välineistö kuulutuksia
varten.

Oppilailta rajatussa tilassa, voidaan sijoittaa esim. varastotilojen yhteyteen.
Tilassa huomioitava tehostettu ilmanvaihto.

Jaetaan useammaksi tilaksi. Koulusihteerin työskentelytilan välittömään
läheisyyteen toteutetaan hallinnon käytössä oleva varastotila arkistokaappeineen.

Toteutetaan KASKO:n opetushuollon tilojen ja turvallisuus ohjeiden mukaan.
Tilat sijaitsevat lähellä hallinnontiloja ja hallinnon kohtaamoja. Tilat varustetaan
pako-ovella, turvallisuus ja kalustettavuus huomioiden.
Terveydenhoitotyön tilatarpeet otetaan huomioon tilasuunnittelussa, esim.
näöntarkastus. Lepohuone toteutetaan erillisenä tilana, joka toimii
terveydenhoitajan työtilana silloin kun lääkäri on paikalla. Tilojen välillä on suora
yhteys. Äänieristys ja akustiikka vastaavat tilojen käyttötarkoitusta ja
mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.

Hallinnon ja henkilökunnan työskentelypisteet sijaitsevat monitilatoimistossa, joka
on yhteinen iso tila. Tilaan sijoitetaan lähiarkistokaapit ja säilytyskalusteita sekä
siirrettäviä latauspylväistä tai liikuteltavia matalia lataustasoja. Monitilatoimiston
äänieristys ja akustiikka vastaavat tilan käyttötarkoitusta. Työskentelytilojen
läheisyyteen toteutetaan vetäytymistila, jonka äänieristys mahdollistaa
luottamukselliset keskustelut.

Tila toimii koko henkilökunnan taukotilana. Tilaan toteutetaan pienkeittiö,
laitevarustelu henkilökunnan määrä huomioiden. Tilassa rento tunnelma ja hyvät
akustiset olosuhteet. Henkilökunnan taukotila toimii myös päiväkotihenkilökunnan
käytössä.
Tila sisältää henkilökunnan naulakkotilat sekä säilytys- ja postilokerot.
Tilassa pidetään neuvotteluja sekä huoltaja- ja oppilastapaamisia ym. Sijainti
hallintotilojen ja oppiympäristön liittymäkohdassa. Varaus esitystekniikalle.
Äänieristys ja akustiikka vastaavat tilan käyttötarkoitusta ja mahdollistavat
luottamukselliset keskustelut. Yhteen tilaan toteutetaan välineistö kuulutuksia
varten. Tila on yhdistettävissä siirtoseinällä henkilökunnan taukotilaan.

Voidaan hyödyntää opetustilana, työtilana tai neuvottelutilana esim. laaja-alaisen
erityisopetuksen vetäytymistilana tai opojen työtilana. Äänieristys ja akustiikka
vastaavat tilan käyttötarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.
Varaus esitystekniikalle. Tilasta on sujuvat yhteydet yhteisölliseen tilaan.

Alustava tilaohjelma
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Tilaohjelma Teoreettinen
tilantarve

Huomioita

toiminnallinen
hym2

Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

5 Tukitoimintojen tilat 256 hym2
Työtilat 20 hym2

Vahtimestari / kohdevastaava 10

ICT-toimisto 10

Oppilaiden WC-tilat 83 hym2
LE-wc 11 Vähintään 2 kpl liikuntaesteiselle sopivia wc-tiloja

Oppilaiden WC -tilat 72 1 wc / 20 oppilasta

Henkilökunnan puku-, pesu- ja wc-tilat 45 hym2
Henkilökunnan wc-tilat 12 1 wc / 25 henkilökuntaa

LE-WC 5

Henkilökunnan puku-, pesu- ja WC-tilat 28

Huoltotoimentilat 100 hym2
Siivoustoimen tilat 40
Saniteettitarvikevarasto 10
Lajitteluhuone 30
Talovarasto 20

Asukaskäyttö 8 hym2
Asukaskäytön varastotilat 8

Työpöytä, ICT-yhteydet, Tilaan suunnitellaan laitteiston huoltoa, päivittämistä ja
varastointia varten kalustus.

Voidaan toteuttaa kylmänä sääsuojatilana

Asukaskäytön varastotilat sijoitetaan siten, että jokaisella omavalvonta-alueella on
omansa.

Sisältää keittiö- ja siivoushenkilökunnan puku- ja pesutilat. Puku- ja pesutiloista
tulee olla sujuvat yhteydet keittiöön ja oppilaiden puku- ja pesutiloihin. Pukutiloissa
huomioidaan ympärivuotinen pyöräily säilytyskalusteissa. Keittiö- ja
siivoushenkilökunnan pukukaapit toteutetaan kaksiosaisina (puhtaille ja likaisille
vaatteille omat osansa).

Yhden liikuntaesteiselle sopiva wc-tilan tulee sijaita lähellä oppilashuollon tiloja,
keskeisellä paikalla myös iltakäytön kannalta. LE-WC sisältyy oppilaiden WC-
tilojen kokonaislukumäärään.

Peruskoulussa ja esiopetukseen hyödynnettävissä tiloissa WC-tiloja toteutetaan
alkavaa 1/20 oppilasta.
Oppilaiden WC-tilat ovat etuhuoneettomia. 1 WC-tiloista sijaitsee oppilashuollon
tilojen yhteydessä.

Wc-tilat etuhuoneelliset, henkilökunnan tilojen yhteyteen

Työpöytä, ICT-yhteydet. Tilaan suunnitellaan toiminnalle sopiva kierrätysratkaisu
mm. patterien keräyspiste

Pyritään sijoittamaan hallintotilojen läheisyyteen. Kulunvalvonta-alueet otetaan
huomioon sijoittelussa.

Sis. siivouskeskus, monitoimisalin siivoustilan ja kerroksittain tarvittavat siivoustilat

Alustava tilaohjelma
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Huomioita
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Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

PÄIVÄKODIN TILAT
I Lasten toiminta-alueet 950 hym2 pk. toiminta-alue sisältää 30 tilapaikkaa

Esiopetuksen toiminta-alue (50 tilapaikkaa) 200 yhteisöllinen alue 70 hym2 (väh.)

intensiivisen työn tila 50 hym2 (väh.), tiloja 2 kpl
rajattu pienryhmätila 2 kpl (väh.)

1 wc / 20 lasta

Pienten lasten toiminta-alueet 750 Toiminta-alueita on 5 kpl
á 150 m2

Yhteen toiminta-alueeseen sisältyy:
Toimintatiloja 3-4 kpl esim. 30+30+40+10
Eteis- ja märkätila 28 m2

WC- ja pesutilat yht. 12 m2, 1-2 tilaan
1 wc / 10 lasta

II Lasten yhteistilat 85 hym2
Sali 60

Pienryhmätila 20
LE-WC 5

Tila varustetaan kehoilmaisun harjoittelun mahdollistavin peilein ja tanssitangoin
sekä pehmein, seinille nousevin matoin fyysisten harjoitusten turvallista
suorittamista varten ja musiikin toistolaitteilla. Päiväkoti käyttää myös koulun
käytössä olevaa salia.

Pienryhmätila / verstas

Esiopetukselle toteutetaan oma toiminta-alue, joka sijoittuu alkuopetuksessa
olevan korttelin välittömään läheisyyteen.
Kaikki esiopetuksen tilat ovat helposti valvottavia, muunneltavia ja tarvittaessa
yhdisteltäviä. Esiopetuksen tiloissa on yhteisöllinen alue, josta on erotettavissa
kaksi 21 lapsen käyttöön soveltuvaa intensiivisen työn ryhmätyötilaa sekä avoimia
ja rajattuja pienryhmätyötiloja vähintään viidelle (5) ja enintään viidelletoista (15)
lapselle.
Rajattuja pienryhmätiloja tulee olla vähintään kaksi. Kulun toiminta-alueen
rajattuihin tiloihin tulee tapahtua siten, ettei se häiritse yhteisölliseen tilaan
sijoittuvan ryhmän toimintaa.
Toiminta-alueelta löytyy askartelun ja monimateriaalisen työn kestävä tila, joka
voidaan sijoittaa intensiivisen työn tilaan. Tästä tilasta löytyy 2 vesipistettä. Ryhmä-
ja intensiivisen työn tilat varustetaan musiikin toistolaittein ja
esitystekniikkavarauksin.
Ryhmä- ja intensiivisen työn tilat sijoitetaan siten, että niihin on sujuvat yhteydet
alkuopetuksen tiloista sekä muilta päiväkodin toiminnallisilta alueilta.
Esiopetustiloista on sujuvat yhteydet märkäeteiseen ja ulos.
Oppimistilojen työskentelypisteitä käytetään joustavasti esim. ryhmän koon,
työasennon tai äänimaaliman asettaman tarpeen mukaan. Tiloissa on hyvä
akustiikka ja varaukset esitystekniikalle jokaisessa tilassa. Tieto- ja
viestintäteknologian lataustarpeet otetaan huomioon suunnittelussa. WC-tilojen
mitoituksessa on huomioitava päiväkotiohjeen mukaiset hoito- ja
pesumahdollisuudet.

Toiminta-alue muodostuu 3-4 tilasta, joiden koot vaihtelevat keskenään. Kullakin
toiminta-alueella on omat WC- ja pesutilat (joko yhdessä tai kahdessa tilassa).
WC-tilojen sijoittelussa on huomioitava, että osa niistä on oltava käytettävissä
ulkoilun yhteydessä. Jokaisella toiminta-alueella on oma tai toisen toiminta-alueen
kanssa yhteinen eteis- ja märkäeteistila. Eteistilojen suunnittelussa huomioidaan
riittävä väljyys sekä pukemiselle että kohtaamiselle. Tilat suunnitellaan viihtyisiksi
siten, että ne viestivät positiivisesta kohtaamisesta ja turvallisuudesta.
Pienten lasten toiminta-alueilta on oltava sujuvat yhteydet kokonaisuuden keittiöön,
jotta ruokailu toiminta-alueella voidaan järjestää turvallisesti ja vaivattomasti. WC-
tilojen mitoituksessa on huomioitava päiväkotiohjeen mukaiset hoito- ja
pesumahdollisuudet.

1128 hym2

Alustava tilaohjelma
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Tilaohjelma Teoreettinen
tilantarve

Huomioita

toiminnallinen
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Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

III Henkilökunnan tilat 69 hym2
Toimisto / neuvottelu 10

Taukotila 15

Työtila 20

Pukuhuone, wc ja suihku 24
IV Huoltotilat 24 hym2

Siivous ja vaatehuolto 12
Varastot 12

LEIKKIPUISTON TILAT
LEIKKIPUISTO
Toimintatilat

Toimintatilat

80

WC 2

LE-WC
5,5

Eteinen 14
siivoustoimentilat 2

16

Henkilökuntatilat
WC 2

NUORISOPALVELUN TILAT
NUORISOTILA Tiloista sujuvat yhteydet 7-9 luokkien tiloihin

Kokoontumistila ja kahvilakeittiö
120

Pelihuone 55

Ryhmätila
20

Nuorisopalvelun toimisto ja varasto 30
WC-tilat
Henkilökunnan puku-, pesu- ja WC-tilat 8
Siivoustoimentilat 2

Henkilökuntatilat
WC 2

LIIKUNTAPALVELUIDEN TILAT
LIIKUNTAHALLI

Liikuntahalli

1056

Varastotilat 50
Pukutilat 92

Pesutilat 34
WC-tilat 18
Pieni pesu- ja pukutilayksikkö 12

Koulun muiden tilojen käyttömahdollisuus esim. kokoustila, musiikkitoiminta-alue, kotitalous

4 kpl 23 hym2 pukutilaa

5 suihkua ja yksi pesuallas

2119 hym2

Tilaa voidaan hyödyntää vetäytymisen, luottamuksellisten keskustelujen ja
hiljaisen työn tilana. Tilan akustiikka, valaistus-, äänieristys- ja muut ratkaisut
tukevat rauhoittumista.
Tila varustetaan pienoiskeittiöllä ja palautumisen mahdollistavalla kalustuksella.
Tilan akustiikka, valaistus-, äänieristys- ja muut ratkaisut tukevat rauhoittumista ja
mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.

4 kpl LE-WC-tilaa
Ohjaajat tuomait jne. käyttö

Katsomollinen, jako kolmeen lohkoon, koripallo, futsal, salibandy,
harrastevoimistelu, lentopallo, ohjattu liikunta. Massa tai mattolattia. Kentän koko
44 * 24, vapaa korkeus 8

Salin välinevarasto. Liukuovella salin yhteydessä

1 / 25 nuorta. voi olla koulun yhteydessä
voi olla koulun yhteydessä
Siivouskaappi. Muut tilat voi olla koulun yhteydessä

Päiväkotihenkilökunnan tilat sijoitetaan siten, että ne mahdollistavat luontevan
yhteistyön oppilashuollon ja koulun henkilökunnan kanssa sekä kohtaamojen
yhteiskäytön. Mikäli sosiaalitilat sijaitsevat kaukana, tulee henkilökunnalle varata
toiminta-alueiden yhteyteen lukittavat lokerikot ja ulkovaatteiden säilytys
mahdollisuus. Päiväkodin alueelta tulee löytyä yksi henkilökäytössä oleva WC-tila.

Miehille ja naisille erillinen

Päiväkodin siivoukseen käytetään myös koulun siivouskeskusta.
Varastotila voidaan toteuttaa keskeisesti ja sujuva toiminta huomioiden yhteen
tilaan tai vaihtoehtoisesti jakaa se erillisiksi esim. kahta toiminta-aluetta
palveleviksi tiloiksi.

122 hym2

Kolme erillistä tilaa. Ratkaisusta riippuen, esim. 40+20+20 m2

Tilassa lasten hoitopöytä, hyllyt

Kuivauskaappi

237 hym2

Avoimen nuorisotoiminnan tila, jossa pienkeittiö kokkaustoimintaan. Suora,
esteetön yhteys ulkoa tiloihin
pelihuone mm. tietokone- ja konsolipelaamista varten
työpajat ja pienryhmätoimintaan

Alustava tilaohjelma
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Asukaskäyttö otetaan huomioon tilojen suunnittelussa ja lukituksessa.
Monitoimisali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali,
taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätilaa
tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä. Asukaskäytössä
ei voi olla tiloja, joissa on esillä lasten nimiä ja henkilötietoja.
Asukaskäytölle varataan omat varastotilat, joihin on sujuvat yhteydet kaikilta
asukaskäytön omavalvonta-alueilta.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia
hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä
pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden
pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
Näiden suunnitelmakohtainen pinta-ala esitetään liittymistilojen pinta-aloissa ja
havainnollistavissa pohjapiirustuskaavioissa.

Kuntosali 300
Kuntosalin pukuhuone 46 2 kpl 23 hym2
Kuntosalin wc 6
Kuntosalin pesuhuone 17

Henkilökunnan tilat
Valvomo 20
Taukotila 12 Minikeittiö
Pukuh/N 4
Pukuh/M 4
Suihku 2
Suihku 2
WC 3 2 kpl 1,5 hym2

Tukitilat
Siivouskeskus 20

Yleisötilat ja niihin liittyvät tilat
Eteis- ja aulatilat 80 sis. tuulikaappi 10 m2
Wc-tilat 26
Katsomo 315
Kahvio seuratalkoo vuoroille 0

10496

Päiväkotia palvelevat kylmät ulkotilat 185 m2
Ulkoleikit 2000, väh.
Lasitetut kuistit 70
Sadekatos 70
Vaunusuoja 10
Ulkoiluvälinevarasto 35

Liikunnan huoltovarasto 50 m2

Kalustovarasto
50

Yhteensä

1 kpl / 50 katsomopaikkaa
vähintään 200 kpl kiinteitä katsomopaikkojen. katsomoon käynti suoraan
aulatiloistaaulassa vesipiste ja sähköpisteet

Rattaiden säilytys
Kunkin toiminta-alueen yhteyteen varataan lasitettu kuisti

traktori, aurauskalusto, jäädytysvesitankki (Hopealaakson kentän hoitamista
varten)

4 kpl 1,5 hym2
2 kpl 8,5 hym2 tilaa. 5 suihkua, 1 pesuallas

Ensiaputila, kuntosali myynti

10-15m2 / tilapaikka

Alustava tilaohjelma


