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Hanke

Laskennallinen mitoitusperiaate Kokonaismitoitus
Oppija-/ tilapaikkamäärä yht. 12 hlöä

Koulu 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk lukio erityisluokat Henkilökunnan ohjeellinen mitoitus yht. 4 hlöä
Oppilasmäärä 0 0 0 0 12 yht. 12 hlöä
Ryhmäkoko* 22 22 22 30 6 Koko tilaohjelman mitoitus
Kotipaikat (kpl) 0 0 0 0 2 yht. 2 kpl Toiminnallinen hym yht. 115 hym2
* Kotipaikan laskennallinen ryhmäkoko

Koulu
Toiminnallinen hym yht. 115 hym2
Toiminnallinen hym2 / oppija 9,5 hym2
Toiminnallinen htm2 / oppija 12,2 htm2

Henkilökunta
yht. 4 hlöä

Opetushenkilökunta 4

Asukaskäyttö

Tilaohjelma
Teoreettinen

toiminnallinen
hym2

115

EVA osastot
3 Tutkimisen ja luomisen korttelit 80 hym2

Opetustilat 80 hym2
Erityisluokat 80 Opetustilojen määrä 2 kpl   varustetaan vesipisteillä

á 40 hym2

Pienryhmätilat 0

Liikunnan kortteli 0 hym2
Sali 0

4 Rajatun yhteistyön tilat 30 hym2

Hallinto- ja työskentelytilat 30 hym2
Työtila 18
WC+S 5,5
Varasto 6

5 Tukitoimintojen tilat 5 hym2

Oppilaiden WC-tilat 5 hym2
Esteetön wc 0
Oppilaiden wc-tilat 5 2 kpl á 2,5 m2

115

Kylmät ulkotilat 0 m2
Ulkoleikit 0

Sophie Mannerheimin koulu, lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa olevien oppilaiden
osastolla olevat (EVA) opetustilat

Yhteensä

Koulu käyttää Laakson yhteissairaalan pohjoisen uudisrakennuksen leikkipihaa ja kenttää.

Esteettömät wc-tilat potilashuoneiden yhteydessä

Opettajien wc ja suihku

Koulu käyttää Laakson yhteissairaalan pohjoisen uudisrakennuksen liikuntasalia
~3-5 h/vko

Marja-Liisa Autio, rehtori
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö

Yksikön erityispiirteet ja poikkeamat koulusuunnitteluohjeesta
Sophie Mannerheimin koulu on erityiskoulu, jolla on myös sairaalaopetustehtävä. Koulussa toimivat
luokat 1.-9. Tässä tilaohjelmassa on esitetty osastolle sijoittuvat opetustilat aputiloineen.

Pieni eriyttämistila opetustilojen yhteydessä, sisältyy opetustilojen neliöihin

yhteensä

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia hyötyaloja.Toiminta-alueen läpi korttelista ja tiloista toiseen kulkemisen, pelastusviranomaisen
vaatimien kulkureittien sekä käyttöturvallisuuden takaamiseksi vapaana pidettävien alueiden pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.

115 hym2 kts Koulusuunnitteluohje

Toiminnan luonteesta johtuen hankkeen tilat eivät ole asukaskäytössä

Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 %
Tilaryhmäkohtaisista hyötyalatavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/ - 5 %

Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista.
Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta.

Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
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