
Pakila, alustava tilantarvetaulukko tilaryhmittäin

Säilyvät tilat (ala-asteen rakennus) sisältyvät tilatarvetaulukon lukuihin
 14.03.2019

perusopetuksen oppilaita yht. 950 + erityisen tuen TOI ja MOVA-ryhmät 18

päiväkoti 240 tilapaikkaa  hyötyala hyötyala

nuorisotyö 30-70 nuorta Peruskoulu, lk-asteet 3-9 lkm hym2 lisätiedot Päiväkoti ja pk lk1-2 lkm hym2 lisätiedot m2 Erityishuomiot m2 Erityishuomiot

Pakilan ala-aste lk 3.-6 ja

Pakilan ylä-aste lk 7-9:

tilantarve 770 oppilaalle

noin 5320 Päiväkoti 240 tilapaikkaa ja

peruskoulu (Pakilan ala-aste), lk 

1-2: 180 oppilaspaikkaa

2890 Kasvatuksen ja koulutuksen 

vuokraamat tilat (joista Kasko 

maksaa vuokran, mutta jotka eivät 

ole koulun tai päiväkodin käytössä)

20 kaskon tiloihin kuulumattomat tilat 

(vuokranmaksaja muissa kuin 

nuorisotoimi: kasko)

40

huoneistoalaa yhteensä toimipisteissä n. 10 500htm2
n. 8,2htm2/oppija nuoret 

mukaanluk. (TOI- ja 

MOVAryhmissä n. 

23htm2/oppija), päiväkodissa 

laskennallinen 8htm2/tilapaikka)

johdettu tilantarvetekijöistä, huomioitu mitoituksessa 

tilatehokkuustekijät (mm. oppilasmäärä, poikkeava suhde 

ya/aa ja  nykyisen aa-rakennuksen soveltuvuus ops:iin )

Kuva, nuorisotoimi (sijoittuu 3.-9. lk 

koulurakennukseen)

julkisuusaste

(pääkäyttötarkoituksen 

mukaisesti jaoteltuna)

TILARYHMÄT

JULKINEN Liikennetilat mitoitus ratkaisun mukaan

(julkisuuden aste vaihtelee sijainnista 

riippuen)

Liikennetiloihin luetaan myös uloskäytävään johtava kulkureitti 

(leveys E 1 mukaan), jota ei lasketa mukaan mm. avoimen 

opet.tilan hyötyalaan (kulkureitteille ei saa sijoittaa 

irtokalusteita)

Liikunnan tilat

(koulurakennukseen sisältyvät)

Liikuntasali/salit vanha jäävä liikuntasali 223m2 

sisältäen näyttämön n.48m2. Sali 

pyritään jakamaan kahteen osaan 

vähint. kevyellä (yläosassa verkko) 

ylösrullautuvalla kangasjakos.

270 valtaosa liikunnanopetuksesta järjestetään ulkopuolisen toimijan 

liikuntahallissa, josta Kasko vuokraa tilat koulun käyttöön  (varastot 

ja pukutilat mukaan lukien) 

Sali (liikunta/tanssi/leikki)+ varasto 200 1 200 Monitoimi/tanssisali-tyyppinen liikunnan, leikin ja liikunnallisen 

yleisopetuksen tila, yhteiskäyttöinen perusopetuksen kanssa 

(jaettavissa kahteen osaan äänieristetyllä  (esim. 2-

kank.ylöslaskot.) kangasjakos. Iltakäyttö

LPK_Liikuntatila (sisältyy yllämainittuun) Käytetään liikunnalliseen tai muuhun pienryhmätoimintaan,

toiminta sijoittuu yllä olevaan monitoimi/tanssisaliin

liikunnan varastot 44 liikuntaväl.var.19 (vanha)+ulkourh.väl. n.25 salin varasto 6 1 6 palvelee koulun liikuntaa ja iltakäyttöä

tuolivarasto 15 nykyisen koko

Pukuhuonetilat Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat n. 86 nykyisten koko pukutilaa salin yhteyteen sijoitettavaan wc-tiloihin6 2 12 pääasiallisesti koulun liikuntaa ja iltakäyttöä varten

Ruokailun tilat Ruokala 300 Ruokala toimii opetustilana kun ei ruokailua, ruokailu 3 (-5) 

vuorossa. (Komponenttikeittiö ja jakelulinjasto mainittu luettelossa 

alempana ruokahuollon tiloissa)

Ruokailutila 140 1 140 Aulan, käytävän tms. yhteydessä, 

(0-3 vuotiaat ruokailevat toiminta-alueilla, eivät ruokalassa)

keittiö ja jakelulinjasto mainittu  luettelossa alempana ruokahuollon 

tiloissa)

näyttämö 40 .tilavaraus ruokalan yhteyteen, hyvä yhteys musiikkisoluun (suuret 

yhteiset tilaisuudet järjestetään erillisessä liikuntahallissa)

koulun ja päiväkodin tiloihin  

kuulumattomat varastotilat

VARASTOT:

-taiteen perusopetus 5+5m2 

-iltakäytöä varten alkuopetuskoulun 

tanssisalin yhteyteen liik. varasto 5m2

-TYÖVÄENPISTO (kasko) 5m2

20 liikunnan varaston sijoitus LPK+PK 

rakennukseen, muut pääkoulun 

yhteyteen

MUIDEN ULKOPUOLISTEN 

TOIMIJOIDEN VARASTOTILAT 

(ILTAKÄYTTÖ)

10

PUOLIJULKINEN Oppimisen ja leikin tilat Opetustilat (sisältäen opetustilojen 

varastotilat)

3620 Oppimisen ja leikin tilat

(muut kuin sali)

Lasten yhteistilat, päiväkoti (max. 

1m2*240 tp = 240 m2), sisältyvät 

tilaohjelman lukuihin

ohjeellinen jaottelu yleiset opetustilat,

1 ya:n pääsääntöisesti käyttämä 

solu, on yhteiskäyttössä 

nuorisotoimen kanssa (aika 

nuorisotoimen tarvekuvauksen 

mukaanj, aluerajaus määritetään 

tarkemmin hankesuunnittelun 

yhteydessää) yhteys nourisotoimen 

toimistoon, suora yhteys ulos

2000 muunneltavat monikäyttöiset tilat, jaettu opetustilaryhmiin, "soluihin" 

, 5 - 6 kpl, avoimuuden aste vaihtelee (pyritään sis.käyntien 

hajauttamiseen, mutta jokaiseen ryhmään ei ehdottomasti tarvita 

omaa sisäänkäyntiä), huomioidaan musiikkipainotus jokaisella 

luokka-asteella on 1 musiikkipainotteinen ryhmä, jolla 

"bändikamat"/ryhmä, toteutetaan esim. keskitetty musiikin 

opetustilojen solu), yleiset opetustilat sisältävät souljen lisäksi 

yhden keskeisen oppimaiseman (sis. kirjaston), n. 120m2

yleiset opetustilat, koulu 470

erityisen tuen TOI ryhmä (6lasta)  

pinta-ala lisäys yht.

130 2 erityisen tuen MOVA ryhmää 

(yht. 12 lasta)  pinta-ala lisäys yht.

260

käsityön tilat 550 sijainti maantasokerroksessa äänierist. ja huollon vuoksi käsityö  kevyt paja  (toimii myös yleisopetustilana 70

kuvataide 140 sijoitus käsityön tilojen viereen (yhteyteen) kuvataide 1 70

luonnontiede (fys/kem, maant./biol) 380 sisältää oppiaineen tarvitsemat tilat (lukuunottamatta erikseen alla 

listassa mainittua maastotyösk.varastoa), osa teoriaopetuk. tilasta 

voi olla yleisopetustilan kaltaista ja tarvittaessa avoimesti muihin 

tiloihin liittettävää, koko tilaryhmän tilajako suunnitellaan tarkemmin 

pedagogisessa työpajassa

kotitalous 240 2 opetustilaa varastoineen

musiikki 180 musiikin aineopetustilat, pyritään sijoittamaan yllämainutn 

mus.solun lähelle
musiikki 70

Kotikeittiönurkkaus 5 1 5 muun tilan yhteydessä (pyritään sijoittamaan 

iltakäyttöalueelle), LPK ja PK yhteisk

Muut varastotilat 100 Työpaja/verstas/pienryhmätila 20 2 40

(erilliset opetusvälinetilat 70, Liikuntaesteisten wc 4 2 8 molempiin kerroksiin

maastotyöskent. 20, kiinteistönhoitot. 20)

Varastot 4 5 20 Päiväkodin toimintavälineille, voivat avautua toiminta-alueille 

tai käytävälle. Lukumäärä ei ole sidottu, tilavarauksen voi 

jakaa myös toisin. Voi ratkaista osin myös kiintokalusteilla.

muut varastotilat (opetusvälinevarastot) 20

PUOLIYKSITYINEN Oppilaiden

ja päiväkotilasten tilat

Päiväkodin lasten toiminta-

alueet  (neliöissä eskarit mukana)

Leikkipuistorakennuksen tilatoiminnot sisällytetty yhteen 

toiminta-alueista

toiminta-alue = 30 tilap.

oppilaskunta 17 Toimintatilat 1-4  tilaa 110 8 880 Päiväkodin yhden toiminta-alueen tilat ovat perinteisesti 

esim. 30+30+40+10 m2 > tilajakoa voi esittää ratkaistavaksi 

myös toisin

oppilaiden wc-tilat (teor.1,35m2/wc) 70 erilliset 1 oppilaan wc-tilat (ei yhteistä etuhuonetta) a' 1,35m2 Wc-pesutilat, varhaiskasvatus 12 8 96

Eteinen 18 8 144 Eteisen voi yhdistää toiseen toiminta-alueen kanssa

henk.koht.om.tilat (lokerikot) 100 kalusteen viemä tila, ei sisällä ulkojalkineiden säilytys ja 

avonaulakot (tuulikaapit/eteinen, ei erillistä hym2  tilavarausta)
Märkäeteinen 10 8 80 Märkäeteisen voi yhdistää toiseen toiminta-alueen 

märkäeteisen kanssa

Perusopetus (PK), oppilaiden tilat

oppilaiden wc-tilat (PK) * 12 17 erilliset 1 oppilaan wc-tilat (ei yhteistä etuhuonetta)a;1,35m2*

Oppilashuollon tilat yht. 70 Oppilashuolto

Odotustila, terveydenhoitaja, lepoh, monitoimityötila (PK) 12 1 12 oppilashuollon käytössä tarvittaessa, työtila

kuraattori (15), psykologi (15)

YKSITYINEN Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat sekä 

henkilökunnan taukotilat ja 

ruokahuollon ja muun huoltotoimen 

tilat

"Monitilatoimisto" ja kahvio Hallintotilat, henkilökunnan 

Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat + kahvio 310 luku sisältää kaikki ja koko henkkilökunnan työ-ja neuvottelutilat ja 

taukotilan sekä varastot + arkist.var.  (tvt-tukih, kohdevastaava), 

myös m2 opett. työtilaosuuden soluihin sijoitettavista 

ryhmätyö/opetusvälvar/opett.työtilasta

Työtila lpk m2 60 1 65 30+30, yhteinen LPK ja PK Kulttuuri ja vapaa-aika, 

nuorisopalvelun  toimisto ja 

varasto

30 sijoittuu pääkoululle, 3.-9. lk 

koulurakennukseen

sis. tilaryhmän varastot, monistamon  ja henk.kunnan kahvion Neuvottelu 10 1 10

Rehtorien huoneet Toimisto  (johtajan huone) 10 1 10 myös muun henkilökunnan käytössä, kun johtaja ei paikalla

Kanslia

Sosiaalitilat Henkilökunnan pukeutumis-, peseytymis- ja wc-tilat 42 Pukuhuone, wc ja suihku 50 1 50 Miehille ja naisille erillinen (LPK:n laskennallinen osuus: 35m2

Liikunnanopettajien pukeutumis- ja peseytymistilat 6

Ruokahuollon tilat Komponenttikeittiö 160 Luvussa mukana linjaston tilatarve Keittiö aputiloineen 110 1 110 Luvussa mukana linjaston tilatarve, linjaston korkeus 750mm

linjasto erotetttavissa ruokasalista liuku tms ovella.

Huoltotoimen tilat Siivoustoimentilat 50 siivouskeskus ja kerroksiin sijoittuvat siivouskomerot Siivous ja vaatehuolto 20 1 20

kiinteistönhoitotila 20 Siivouskomero 5 1 5

Tekniset tilat Mitoitusohje yhteensä 7,5 % koko rakennuksen bruttolalasta ei hyötyalaa

YHTEENSÄ hyötyala 5320 2890 20 40

ULKOTILAT

JULKINEN Koulun pihat,

m2/oppilas

*huomioidaan, että puisto on kaikkien kaupunkilaisten 

vapaassa käytössä (myös oppilaiden), joten välituntiptoiminta 

laajentuu koulun sallimissa rajoissa myös puistoalueelle 

(leikkivälineitä ja kenttää ei kuitenkaan voi sijoittaa puistoon). 

Osa piha-alueesta voidaan sijoittaa kattopihalle/terassille 

(aidalla ja mahd. harkiten myös verkkomaisella katoksella 

suojattuna)

Ulkoleikkitila min 15 m2/tp

(tilavarauksessa ei ole mukana 

eskarit, ulkoilevat koulun kanssa 

yhteisellä pihalla)

2625 Päiväkodin pihan tulee olla aidattu 0-5 vuotiaille (lukitus- ja 

aitatyyppi piväkotiohjeiden mukaiset) ja sille tulee olla käynnit 

päiväkodin toiminta-alueilta. Pihalla on hyvä olla erilaisia 

toimintaalueita, jotka sopivat eri-ikäisille lapsille. Toiminta-

alueiden välillä ei tarvita aitoja. Koulun ja päiväkodin pihan 

välisen aidan tulee myös vastata päiväkodin normaalia aitaa.  

Esikoululaisten ja koululaisten yhteistä piha-aluetta ei 

välttämättä tarvitse aidata (kenttä aidataan).

koulun piha (karkea tavoite)* 760 5 3800 m2 pyritään sijoittamaan kaksi aidattua pallokenttää 20x40, 

hiekkatekonurmi

Lasitettu kuisti  8*10 80 Lasitetun kuistin ja sadekatosten tilavaraus riippuu 

sisäänkäyntien määrästä. Arvio tässä vaiheessa on, että 

päiväkodille riittäisi noin 4 sisäänkäyntiä 

jätevarasto ja rullakkovarasto (kylmiä tiloja) Sadekatos 8*10 80

sadekatos (sisältyy piha-alueen pinta-alaan) n. 130 Suoja vaunuille 10 Rattaiden säilytys

yhteensä piha-alueella, ja sis.käynt. Edustoilla Ulkovälinevarasto 8*5 40

huoltopiha, koko ratkaisun mukaan n. 100 turvallinen:  erotettu pihasta, saattoliikenteestä/jalankulusta 

ULKOTILAT 

YHTEENSÄ 

(kaavanmukaiset 

autopaikat poislukien)

3900 2835 0

Yhteiskäytön määrittely* yhteiskäyttö*

palvelukokonaisuuksien yhteiskäyttö: vuorottaiskäyttö tai yhdessä työskentely, ei yhteiskäyttöä

Kansalaiskäyttö, kaikki julkiset ja 

puolijulkiset tilat erikseen pääosin 

määriteltävissä kansalaiskäytölle 

(kontrolloitu iltakäyttö), jollei ole 

merkintää….

"ei yhteiskäyttöä"


