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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Myllypuron peruskoulu, koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi 2821U20039

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Yläkivenrinne 4, 00920 Helsinki 27851

Sijainti Kohdenumero
Vartiokylän kaupunginosa, Myllypuron osa-alue 4447
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Peruskoulu 659

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

7222 6107 4528 30220
Hankkeen tarpeellisuus
Väestöennusteen mukaan alueen lapsimäärä kasvaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan nykyistä
koulurakennusta tulee laajentaa. Osa rakennuksesta (liikuntasali ja sen aputilat) ovat kattavan peruskorjauksen tarpeessa.
Laajennus aiheuttaa tilamuutostarpeita olemassa oleviin tiloihin. Koko rakennuksen energiatehokkuutta tulee parantaa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2017 RI 100,4; THI 169,0)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0 %)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 2189 1838 1612 6 830 000 €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 5033 4269 2915 7 270 000 €
Yhteensä 7222 6107 4528 14 100 000 €
Investointikustannusten jakautuminen
Kustannusarvioon sisältyvät erillishinnat: Nykyisen rakennuksen aulan akustointi 92 000 €,
Nykyisen keittiön ja ruokalan muutos ja laajennus: 820 000 €,
Kustannusarvioon sisältyvät erillishinnat yhteensä: 912 000 €

1 952 € / brm²

2 309 € / htm²

13 743 € / asiakas

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva vuokra (0,81 htm2) 20,66 3,82 24,50 149 540,00 1 794 480,00
Nykyinen vuokra (0,52 htm2) 12,35 3,08 15,44 72 490,26 869 883,12

Toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 934 000 euroa
Hankkeen aikataulu
Hankkeen valmistelu ja tutkimukset 2015 – 2016, Tarveselvitys- ja Hankesuunnittelma valmis 8/2017, toteutussuunnittelu
10/2017 – 12/2018, rakentamisen valmistelu 1/2019 – 5/2019, rakentaminen 6/2019 – 12/2020
Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 14,1 milj.€, siten että hankkeen toteutus
on sijoitettu vuosille 2019 - 20. Hankkeen kustannusarvio 14 100 000 € on sama kuin hankkeen rahoitusvaraus.

Väistötilat Väistötilojen kustannus
Hankkeen toteutus edellyttää väistötilojen hankkimista. Väistötiloiksi on suunniteltu koulun
kentälle sijoitettavia paviljonkikoulutiloja.

1 490 000 €

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kaupunkiympäristön toimiala/ RYA. Ylläpidosta
vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu.
Lisätiedot
Hankkeessa puretaan koulun sivurakennus, jonka laajuus on 292 htm2.. Koulun tiloista vapautuu myös alakoulun
sivurakennuksessa sijaitseva oppilashuollon tilat, jotka siirtyvät yläkoulun laajennuksen yhteyteen, poistuva laajuus on
72 htm2.
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Myllypuron peruskoulu, koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi
Kaupunginosa 45 Vartiokylä (Myllypuron osa-alue)
Kortteli, tontti 45146/5
Käyntiosoite Yläkivenrinne 4, 00920 Helsinki
RATU 27851
Rakennusvuosi nykyinen rakennus (ylätalo) v. 1967
Laajuus nykyinen rakennus 5033 brm2, laajennus 2189 brm2

Hankenumero 2821U20039
Kohdenumero 4447

Hanke käsittää
nykyisen koulurakennuksen länsipuolelle rakennettavan laajennusosan, johon
sijoittuu kädentaidon opetustilakokonaisuus (tekninen työ, tekstiilityö, kuvataide),
monitoimisali aputiloineen ja yleisopetustilaa
ruokasalin pienen erillisen laajennuksen nykyisen koulurakennuksen
pohjoisjulkisivulla
nykyisen koulurakennuksen liikuntasalin ja sen aputilojen perusparannuksen
tila- ja käyttötarkoitusmuutoksia nykyisen koulurakennuksen muissa tiloissa
piha-alueiden osittaisen ympäristörakentamisen (uusia toiminta-alueita
välituntipihalle, pysäköintipaikkojen siirto, laajennusosan maisemointi,
Myllyväenpolun pyörätien siirto laajennusosan kohdalla)
1-kerroksisen sisäilmaongelmaisen sivurakennuksen purkamisen

Hankkeen taustalla on Myllypuron ala- ja yläasteiden yhdistäminen yhtenäiseksi
peruskouluksi sekä Neulapadontien korttelikoulun purkamisen ja Myllypuron alueen
täydennysrakentamisen aiheuttama oppilasmäärän kasvu. Samassa yhteydessä saatetaan
loppuun nykyisen rakennuksen perusparannus ja tehdään nykyiseen rakennukseen
laajennuksesta ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuvia toiminnallisia tilamuutoksia.

Koulu on mitoitettu yhteensä 860 oppilaalle luokka-asteilla 1-9. Tämä tarkoittaa tehostetulla
110 % kapasiteetillä 946 oppilaspaikkaa, jonka laskennallista lukua käytetään wc-tilojen ja
ruokalan mitoitukseen).

Päätökset ja esitykset

Kaupunginhallitus päätti 4.11.2015 että Myllypuron ala-asteen koulu ja Myllypuron
yläasteen koulu yhdistyvät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2016 alkaen, sekä 31.8.2016 että
osoitteessa Neulapadontie 6 toimiva päiväkoti Neulanen ja Myllypuron peruskoulun
toimipiste puretaan ja tilalle rakennetaan pelkkä päiväkoti.1. ja 2. luokkien oppilaat siirtyvät
Yläkivenrinteen koulutiloihin syksyllä 2017.

Kiinteistöviraston talousarviossa ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2017 – 2026
hanke sisältyy opetustoimen uudisrakennushankkeisiin nimellä: ”Myllypuron yläaste, koulun
laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi”. Siinä hankkeelle on esitetty rahoitusta yhteensä 13
M €, ja toteutus on ajoitettu vuosille 2019–2020.

Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa
16.5.2017.
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Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuksesta ja rakennuspaikasta

Myllypuron yläasteen koulurakennuksen (alun perin Myllypuron yhteiskoulu) on suunnitellut
arkkitehti Kimmo Söderholm, ja se on valmistunut vuonna 1967. Rakennus on kaksiker-
roksinen, tasakattoinen ja betonirakenteinen. Sen itäsivulla on erillinen yksikerroksinen
sivurakennus. Tontin itäosassa sijainnut Myllypuron lukio on sittemmin purettu. Tontin
länsipuolella on kapea puistoalue, jolla sijaitsee pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen
väylä Myllyväenpolku, ja sen länsipuolella Myllypuron entinen ala-aste osoitteessa
Yläkivenrinne 6.

Nykyistä koulurakennusta on peruskorjattu useassa vaiheessa vuosina 2006 - 2008.
Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen julkisivut ja vesikatto on uusittu kauttaaltaan.
Liikuntasali aputiloineen on vielä peruskorjaamatta.

Rakennuksesta on teetetty rakennushistoriaselvitys. Selvitykseen sisältyy Helsingin
kaupunginmuseon arvotus, jonka mukaan rakennuksella on arkkitehtonisia ja historiallisia
arvoja. Kaupunginmuseon arvotuksen mukaan rakennusten lamellimuodot, kuutiomaiset
rakennusmassat, nauhaikkunat, valkeat elementtipinnat ja sisäänvedetyt pohjakerrokset
luovat Myllypuron alueesta kaupunkikuvallisesti yhtenäisen. Rakennus edustaa 1960-luvun
modernistista betoniarkkitehtuuria, jossa korostuvat materiaalin tunteeseen rakenteel-
lisuuteen ja modulaarisuuteen liittyvät piirteet.

Myllypuron yläasteen koulu on käynyt läpi monia muutosvaiheita, joista keskeisin on ollut
julkisivujen uudistus vuonna 2006. Korjauksessa rakennuksen ominaisluonne on säilynyt,
vaikkakin yksityiskohdissa ja eräissä keskeisissä rakennusosissa alkuperäisen ratkaisun
keveys ja rakenteellisuus on kärsinyt. Myllypuron yläkoulu on potentiaalinen suojelukohde.

Rakennuksella on historiallisia arvoja. Korjaus- ja lisärakentamisen yhteydessä rakennuk-
sen alkuperäiset arvot tulee huomioida ja muutokset sopeuttaa alkuperäisiin lähtökohtiin.

Rakennuspaikalla on voimassa asemakaava 5784 (v. 1966). Tämän hankkeen yhteydessä
on vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaa laajennuksen sijoittamisen suunnitellulle
paikalle nykyisen rakennuksen länsisivulle. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tarkoitus
suojella nykyinen rakennus.

Rakennus on siihen tehtävän laajennuksen lisäksi osittaisen teknisen ja toiminnallisen
perusparannuksen tarpeessa.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Myllypuron peruskoulu sijaitsee nykyisellä itäisen suurpiirin perusopetusalueella. Samalla
perusopetusalueella, läheisillä oppilaaksiottoalueilla sijaitsevat Itäkeskuksen peruskoulu,
Puotilan ala-aste sekä Vartiokylän ala-aste.
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Myllypuron ala-asteen ja yläasteen koulut yhdistettiin Myllypuron peruskouluksi elokuussa
2016. Myllypuron ala-asteen pääkoulu (ns. alatalo) sijaitsee yläasteen (ns. ylätalo) vieressä
ja rakennukset muodostavat yhtenäisen koulukeskuksen. Neulapadontien korttelikoulu,
jossa ovat toimineet ala-asteen 1-2 luokka-asteet, on päätetty purkaa, ja sen oppilaat
siirrettiin Yläkivenrinteen koulurakennuksiin jo elokuussa 2017.

Tietokeskuksen laatiman ennusteen mukaan Myllypuron alueella peruskouluikäisten määrä
on jatkuvassa kasvussa. Vuoteen 2023 mennessä on varauduttava 200 oppilaan
lisäykseen.

Tontille jää tämän hankkeen jälkeenkin vapaata kerrosalaa mahdollista myöhempää
laajennustarvetta varten.

Toiminnalliset perustelut
Laajennuksella saadaan Neulapadontien toimipisteen lakkauttamisen ja oppilasmäärän
kasvun edellyttämää lisätilaa koulukeskukseen sekä luonteva kulkuyhteys ylä- ja
alakoulurakennusten välille.

Tilamuutoksilla ylätalon nykyisissä tiloissa saavutetaan toiminnallisesti paremmat ja
tarkoituksenmukaiset tilat koululle. Koulun hallinto ja oppilashuoltotilat keskitetään, ja
samalla luovutaan alatalon nykyisistä oppilashuoltotiloista, jotka sijaitsevat alatalon tontilla
nuorisotalon ja päivähoitotilojen yhteydessä. Oppilas-wc-tiloja lisätään ympäristökeskuksen
mitoitusohjeen mukaisesti. Samoin keittiö- ja ruokailutiloja muutetaan ja laajennetaan
vastaamaan lisääntynyttä oppilasmäärää.

Laajennukseen sijoitetaan uusi iltakäyttöön soveltuva monitoimitila (liikuntatila/auditorio)
sekä aiemmin koulusta puuttuneet teknisen työn opetustilat. Kädentaidon ja kuvataiteen
opetukselle tehdään uuden opetussuunnitelman mukainen yhtenäinen tilakokonaisuus, ja
yleisopetustila toteutetaan osittain avoimena oppimisympäristönä ja virtuaaliopetustiloina.

Laajennusosan hissi palvelee koko koulurakennusta, ja sen avulla 2. kerroksen tilat
saadaan esteettömiksi. Myös ylätalon nykyisten tilojen tilamuutoksissa huomioidaan
esteettömyyden parantaminen. Henkilöturvallisuutta parannetaan paloilmoitinjärjestelmällä
ja palo-osasto- ja poistumistiejärjestelyillä.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Ylätalon kiinteistö on peruskorjattu vuosina 2006–2008 liikuntasalia ja sen aputiloja lukuun
ottamatta. Peruskorjaamattomille tiloille tarvitaan kattava talotekninen peruskorjaus. Lisäksi
parannetaan koko rakennuksen energiatehokkuutta ilmanvaihtoa uusimalla.

Erillisessä peruskorjaamattomassa sivurakennuksessa on vaikeita sisäilmaongelmia, ja se
on päätetty purkaa tämän hankkeen yhteydessä.

Liite 2 Tarveselvitys

3



Hankesuunnitelma
19.10.2017

Myllypuron peruskoulu
Yläkivenrinne 4
00920 Helsinki

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman yksi perusajatus on oppilaan aktiivisen
roolin ja toiminnallisuuden lisääminen opetuksessa. Tämä tulee toteutumaan toisaalta
digitaalisten materiaalien ja välineiden lisääntyvän käytön myötä, mutta myös käyttämällä
muita toiminnallisia, oppilaan itseohjautuvuutta kehittäviä työtapoja. Tämä uuden
opetussuunnitelman mukainen oppimisajattelu edellyttää, että oppimisympäristö
suunnitellaan siten, että oppilailla on käytössään monimuotoisia tiloja, joiden käyttöä
voidaan suunnitella joustavasti. Myös erilaiset aulat ja käytävät kalustetaan siten, että ne
mahdollisuuksien mukaan toimivat oppimisen tiloina.

Koulun opetussuunnitelma painottaa taito- ja taideaineita. Sekä ala- että yläkoulun käden
taitoihin (kuvataide, käsityö ja yläkoulussa myös kotitalous) painottuvat aineet ovat
suosittuja valinnaisaineita. Lisäksi käsityössä ylitetään opetussuunnitelman mukaiset
ylitunnit usealla luokka-asteella. Myös liikunta on suosittu valinnaisaine.

Toinen koulun erityistehtävistä on kaksikielisen opetuksen (suomi-venäjä) järjestäminen.
Toiminta Myllypuron peruskoulussa edellyttää sekä oppilashuoltoon että erilaisiin opetuksen
tukitoimiin panostamista. Laaja-alainen erityisopetus, suomi toisena kielenä – opetus sekä
muu erilainen pienryhmätuki edellyttää, että käytössä on muunneltavien, mahdollisesti
yhteiskäytössä olevien tilojen lisäksi myös rauhallisia, vähän häiriötekijöitä sisältäviä tiloja.

Hankkeen laajuus
Bruttoala Huoneistoala Hyötyala

Nykyinen rakennus 5033 4269 2915

Laajennusosa 2074 1732 1516

Ruokasalin laajennus 115 106 97

Yhteensä 7222 6107 4528

Laatutaso
Laajennusosat

Ylätalon (entinen yläaste) koulurakennukseen tehdään n. 2074 brm²:n laajennusosa.
Laajennukseen sijoitetaan yleisopetustilojen ohella pieni studiotyyppinen liikuntatila 150 m²,
sekä yläasteen teknisen työn tilat. Laajennuksen yhteydessä tehdään pienehköjä
tilamuutoksia yläasteen tiloissa, kuten kotitalousluokka, opettajainhuone, ruokala ym.

Ylä- ja alatalon koulutonttien välille on suunniteltu sujuva ja turvallinen kulkuyhteys. Tontille
huomioidaan riittävän kokoinen välituntipiha ja laajennukseen sijoittuvalle teknisen työn
opetustiloille, sekä ylätalon välituntipihalle on järjestetty turvallinen ja tarkoituksenmukainen
huoltoajoyhteys.
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Laajennusosa rakennetaan Yläkivenrinteen koulukiinteistöjen väliin osittain nykyiselle
puistoalueelle. Yhtenäisen peruskoulun myötä oppilaat ja henkilökunta kulkevat koulupäivän
aikana rakennusten välillä. Laajennuksen sijoituksella muodostetaan kiinteistöistä yhtenäi-
nen koulukeskus, jossa rakennusten väliset kulkuyhteydet ovat luontevia ja turvallisia.

Myllyväenpolun kevyen liikenteen väylä ja maanalainen sähkörunkolinja jäävät suunnitellun
laajennusosan alle, ja niiden siirto sisältyy hankkeeseen.

Laajennus on kaksikerroksinen ja liittyy molemmissa kerroksissa nykyisen rakennuksen
aulaan kapean nivelosan välityksellä. Laajennusosassa on pieni myös iltakäyttöön
soveltuva monitoimitila (auditorio/liikuntasali), yleisopetustilaa sekä erikoisluokkia
(kädentaidot, kuvataide, musiikki). Arkkitehtuurin lähtökohtana on ollut, että
kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi arvioitu nykyinen koulurakennus säilyy hallitsevassa
roolissa ja laajennusosa muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa sen länsipuolelle.
Laajennusosan ulkoarkkitehtuuri on maltillista ja sen peruslähtökohdat mukailevat vanhaa
koulurakennusta.

Oppilasmäärän lisäys edellyttää muutoksia keittiö- ja ruokailutiloissa. Ruokasalia
laajennetaan nykyisen rakennuksen pohjoissivulla. Laajennus on suunniteltu
mahdollisimman matalaksi, horisontaaliseksi ja ilmeeltään kevyeksi ja lasiseksi, ettei se
rikkoisi vanhan rakennusmassan ilmettä.

Vanhan osan perusparannus

Vanhan rakennusrungon sisällä perusparannetaan liikuntasali aputiloineen ja tehdään
toiminnallisia tilamuutoksia. Nykyisten tilojen esteettömyyttä ja henkilöturvallisuutta
parannetaan.

Hankkeen yhteydessä puretaan nykyinen yksikerroksinen sivurakennus koulurakennuksen
itäpuolelta. Välituntipihaa laajennetaan tontin itäosaan. Myllyväenpolku linjataan uudelleen
laajennusosan länsipuolelle ja koulutontin huoltoajo- ja pysäköintijärjestelyjä muutetaan.

Talotekniikan reitit keskitetään ja järjestetään niin, että opetustioissa alakattojen määrä
voidaan minimoida. Akustisten ominaisuuksien hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Nykyisessä, peruskorjatussa koulurakennuksessa tehdään seuraaviin tiloihin muutoksia:
Keittiötä sekä ylemmässä kerroksesa olevat uudet kotitalouskeittiötilat uusitaan sekä näitä
palveleva ilmanvaihtokonehuone uusitaan. Lisäksi keittiön yhteydessä olevaa ruokalaa
laajennetaan kasvavien oppilasmäärien vuoksi. Lisäksi nykyisen liikuntasalin talotekniikka
uusitaan kokonaisuudessaan.

Laajennuksen sisäilmaluokka on S2, kesäajan lämpötilan hallinnan osalta S3 (ei
jäähdytyslaitteita). Koneistuksella ja huonesäädöillä toteutetaan tarpeenmukainen
ilmanvaihto. Koulun nykyinen lämmönjakokeskus uusitaan palvelemaan myös laajennuksen
tarpeita.. Olemassa olevassa rakennuksessa tehdään ainoastaan tilamuutosten vaatimat
LVI-tekniset muutostyöt. Näillä osin LVI-tekniikka uusitaan täyttämään nykyiset ohjearvot ja
määräykset. Nykyiset liitokset kunnalliseen käyttövesi-, jäte- ja sadevesiverkkoon sekä
energialaitoksen kaukolämpöverkkoon säilytetään nykyisellään.

Nykyiseen rakennukseen tehdään sähköjärjestelmien osalta seuraavanlaisia muutostöitä:
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Rakennukseen lisätään koko kiinteistön kattava paloilmoitinjärjestelmä, keittiön
laajennuksen yhteydessä uusitaan keittiön ja ruokailutilojen sähköjärjestelmät
kokonaisuudessaan. Liikuntasalin, näyttämön sekä pukuhuonetilojen sähköjärjestelmät
uusitaan ja lisäksi näyttämö varustetaan uudella av-tekniikalla. Uusittavien IV-
konehuoneiden sähköistys uusitaan ja lisäksi muutoksia tehdään luokkatiloihin, joiden
käyttötarkoitus muuttuu remontin yhteydessä.

Nykyiset sähköliittymiskaapelit uusitaan tontin rajalle saakka ruokalan laajennuksen vuoksi.
Samalla kiinteistöön tuodaan uusi liittymiskaapeli ja kiinteistön sähköliittymä nostetaan 400
A:sta 600 A:iin. Kiinteistöön asennetaan uudet valokuitukaapelit.

Laajennuspuollella sähköjärjestelmien laatutason tavoitteena on täyttää tämän päivän
opetusmenetelmien vaatimat tarpeet. Valaistuksessa käytetään älykkäitä
ohjausmenetelmiä, pistorasioita ja yleiskaapelointipisteitä varataan riittävä määrä
vastaamaan oppilaiden tietotekniikkatarpeita, esitys- ja av-tekniikalle asennetaan tarvittavat
sähkökaapelointivaraukset sekä turvajärjestelmät uusitaan vastaamaan nykyajan
vaatimuksia. Ratkaisuissa otetaan huomioon myös energiatehokkuus.

Koulun piha- ja ympäröivät ulkoalueet

Suunnitteluratkaisuilla pyritään kunnioittamaan rakennuksen ja pihan alkuperäistä ilmettä ja
säilyttämään alueen maisemallisia elementtejä ja näkymiä kohti kallioista metsää ja
täyttömäkeä.

Nykyistä pelikenttää rajaamaan on suunniteltu betonimuuri, jonka on tarkoitus hillitä suoraa
kulkua puistoraitille. Kentän eteläpään ja Myllyväenpolun välinen jyrkkä kulkuyhteys
muutetaan portaiksi. Myllyväenpolun kummallekin puolelle jää tilaa puuistutuksille, joiden on
tarkoitus kompensoida paikalta kaadettavaa metsikköä.

Uusi toimintapiha sijoittuu purettavan sivurakennuksen paikalle ja osittain nykyiselle
nurmialueelle. Uusi aidattava pelikenttä on suunniteltu nykyisellään tyhjälle tontin osalle.
Laajennusosan ja nykyisen rakennuksen väliin jäävää sisäpihaa hyödynnetään
oppimisympäristönä. Etupihan nykyistä ilmettä parannetaan, siten että nykyinen pysäköinti
alueelta poistetaan ja puita ja muita istutuksia uusitaan ja lisätään. Uusi kulkuyhteys
pääsisäänkäynniltä johdetaan uusien portaiden kautta pienaukiolle.

Ulkoalueen valaistus uusitaan yhtenäiseksi. Nykyisen pelikentän valonheittimet säilyvät
nykyisellään.

Nykyiseen koulurakennuksen eteläpuoliseen välintuntipihaan ei tämän hankkeen
yhteydessä tehdä suuria muutoksia, sillä alue on perusparannettu reilu 10 vuotta sitten.

Autopaikat järjestellään uudelleen pihan itäosaan kahteen eri osaan, autopaikkoja on
yhteensä 15 kpl. Lisäksi etupihalle on mitoitettu kaksi uutta liikuntaesteisten
pysäköintipaikkaa. Pihan pyöräpysäköintiä lisätään.

Keittiön huoltoajo säilyy nykyisellään ja jätekatoksen viereen on tehty tilavaraus kolmelle
uudelle syväkeräysastialle. Teknisen työn huoltoajo ohjataan Myllyväenpolun kautta ja sen
yhteyteen on mitoitettu välituntipihoista erillinen kääntöpaikka.
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Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Asemakaavaan tuleva suojelumerkintä asettaa laajennuksen suunnittelulle kaupunki-
kuvallisia ja arkkitehtonisia haasteita.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Hankkeessa noudatetaan Helsingin kaupungin matalaenergiarakentamisen ohjeita.

Energiatehokkuutta parannetaan ilmanvaihdon lämmön talteenotolla, nykyistä
energiatehokkaammilla valaisimilla ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen parantamisella.
Ilmastointiratkaisuissa on varauduttu muunneltavuuteen siten, että huonetilojen käyttö-
tarkoituksia on mahdollista myöhemmin muuttaa.

Hankkeeseen laaditun energiaselvityksen mukaan rakennuksen peruskorjausosassa
saavutetaan suunnitelluilla toimenpiteillä n. 21 % säästö ja laajennusosassa 12 % säästö
standardikäytön mukaisessa kokonaisenergiankulutuksessa. Tällöin rakennus sijoittuu
laajennusosaltaan energialuokkaan C (tulevien määräysten energialuokkien asteikkoa ei
julkistettu) ja peruskorjausosaltaan energialuokkaan D. Energiankäyttöä vähentää tiloihin
suunniteltu ilmanvaihdon ja valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus, minkä vaikutus ei ole
laskelmassa mukana.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin sekä toimintaan
Perusparannuksen tavoitteena on varmistaa tilojen terveellisyys ja turvallisuus, ja ehkäistä
rakenteiden kosteusvaurioita ja niistä syntyviä sisäilmaongelmia. Oikein mitoitetulla
ilmanvaihdolla parannetaan sisäilman laatua. Uusi tilarakenne laajennussiipineen soveltuu
perusparannuksen jälkeen uuden opetussuunnitelman mukaiseen, monipuoliseen
koulukäyttöön ja opetustilojen varustus vastaa koulun edellyttämää vaatimustasoa.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Helsingin kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on mm. se, ettei toimitilojen
kokonaispinta-ala kasva strategiakaudella. Hankesuunnitelmassa kuvataan, miten hanke
toteuttaa strategiaohjelman tavoitteita mm. tilatehokkuuden, tuottavuuden ja henkilöstö-
tehokkuuden suhteen.

Hankkeen yhteydessä tehostetaan tilankäyttöä siten, että tilarakenne mahdollistaa tulevan
suuruisen oppilasmäärän työskentelemisen koulussa. Tiloja perusparannetaan niin, että
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niitä ja myös osittain käytävätiloja voidaan käyttää joustavasti uuden opetussuunnitelman
mukaisen ”kaikki tilat ovat oppimistiloja” -periaatteen mukaisesti.

Hankesuunnitteluvaiheessa on varauduttu periaatetasolla tilojen mahdollisiin ilta- ja
yhteiskäyttöihin, joiden muodot ja laajuus tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana.

Hankkeen riskit
Rakennuksen sijainti Myllypuron asuinalueen välittömässä läheisyydessä voi vaikeuttaa
työmaajärjestelyjä. Työmaa-alue ulottuu rakennustöiden osalta myös katualueelle.
Työmaan materiaalikuljetusten turvallisuuteen sekä työstä naapurikiinteistöille aiheutuvan
häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  Rakennuksessa
on haitta-aineita, joiden purkutyöt on tehtävä asianmukaisesti. Vesikattotöiden toteutuksen
yhteydessä on huolehdittava riittävästä sääsuojauksesta. Rakentamamisen ylikuumentunut
markkinatilanne on myös huomioitava riskitekijä.

8 Rakentamiskustannukset

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset
kustannustasossa 2/2017 (RI 100,4; THI 169,0) ovat arvonlisäverottomana yhteensä
14 100 000 euroa (1 952 euroa/brm²).

9 Tilakustannus käyttäjälle

Koulun nykyinen vuokra on 72 490 euroa/kk (15,44 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra
12,35 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,08 euroa/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä 869
883 euroa. Vuokranmaksun perusteena on 4 696 htm².

Koulun vuokra perusparannuksen jälkeen on noin 149 540 euroa/kk (24,50 €/htm²/kk, josta
pääomavuokra 20,66 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,82 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä
1 794 480 €. Vuokranmaksun perusteena on 6 107 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika
30 vuotta.

Kasvatuksen ja koulututuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentamisen ajan nykyisten
tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötiloista aiheutuva kustannus on otettu huomioon
perusparannuksen jälkeen perittävässä vuokrassa. Vuokraan sisältyvä väistötilojen
aiheuttama lisäys on 6 581 euroa/kk (kokonaiskustannus 30 vuoden ajalta on 2 369 160
euroa). Väistötilat palvelevat ennen peruskorjaus- ja laajennushanketta Neulapadontien
toimipistettä.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu.
Hankkeen toteutuksella saavutetaan säästöjä muun muassa rakennuksen
lämmitysenergian kulutuksessa.
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Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite-
ja irtokalustehankinnoista. Kalustamisen ja varustamiseen Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala varaa 744 000 euroa (alv 0 %) ja tämän lisäksi teknisen työn opetustilojen
laitehankintoihin 190 000 euroa (alv 0 %). Käynnitämiskustannukset ovat yhteensä
934 000 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varaa väistötiloihin siirtymisen 76 000 euroa (alv 0 %).

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

Hankkeen valmistelu ja tutkimukset 6/2014 – 5/2016 (23 kk)
Tarve- ja hankesuunnittelu 6/2016 – 5/2017 (12 kk)
Päätöksenteko 6/2017 – 10/2017    (5 kk)
Toteutussuunnittelu 11/2017 – 12/2018 (13 kk)
Rakentamisen valmistelu 1/2019 – 5/2019 (5 kk)
Urakoitsijan hankinnat 3/2019 – 5/2019 (3 kk)
Rakentaminen ja käyttönotto 6/2019 – 11/2020 (18 kk)

Liite 6 Hankkeen aikataulu.

12 Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle on osoitettu 14 100 000 euroa (alv 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2017
talousarvioon merkityssä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2017 -
26 seuraavasti:

v. 2017 0,32 milj. euroa
v. 2018 0,35 milj. euroa
v. 2019 7,01 milj. euroa
v. 2020 6,22 milj. euroa

Hankkeen kustannusarvion edellyttämä 14,1 milj. euron rahoitustarve on sama kuin
rakentamisohjelmaehdotuksessa.

13 Väistötilat

Hanke toteutetaan yhtenäisenä urakkana siten, että urakan eri vaiheissa koulu on koulu-
vuosien aikana kokoajan toiminnassa nykyisissä tiloissaan. Rakennusaikaiset vaiheet ovat
alustavasti seuraavat:

- ennen varsinaisen rakennusurakan aloitusta, mielellään rakennusurakkaan
edeltävänä kesänä tehtävänä työnä, siirretään tulevien laajennusosien
(laajennus ja keittiön laajennus) tieltä mahdolliset talotekniikan johdot ym.

- rakennusurakan alkuvaiheessa tehdään pääasiassa ensimmäisen kesän aikana
keittiön/ ruokalan laajennukseen liittyvän laajennusosan rakennustekniset työt.
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Tällöin keittiö/ kouluruokala saadaan kokonaisuudessa valmiiksi syyslukukauden
aikana ja on siten pois käytöstä ainoastaan yhden lukukauden ajan.

- urakan alkuvaiheessa ensimmäisen kesän aikana tehdään myös koko koulua
koskeva palovaroitinjärjestelmän uusimistyö rakennusaputöineen.

- urakan alkuvaiheessa rajataan opetuksen käyttöön jäävät koulun tilat suojaseinin
liikuntatiloista, joihin tehdään rakennus- ja talotekniikkaan liittyviä rakennustöitä.

- urakan alkuvaiheessa rajataan myös laajennukseen liittyvät opetustilat
suojaseinin muun koulun yhteydestä, jolloin laajennuksen työt voivat alkaa.

- rakennusurakan ensimmäisen vuoden jälkeen, urakan toisena kesätyövaiheena
tehdään nykyiseen kouluun liittyvät loput rakennus- ja talotekniset työt, lukuun
ottamatta tiloja, jotka välittömästi liittyvät tulevan laajennusosan yhteyteen.

- viimeisessä rakennusvaiheessa toteutetaan laajennukseen liittyvät työt loppuun ja
laajennuksen ja nykyisen koulurakennuksen liitokseen liittyvät työt.

Koulun toiminta siirtyy osittain väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi.
Väistötiloina toimivat koulun kentälle sijoitettavat paviljonkikoululutilat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa osittaisen väistötiloihin sijoittumisen ajan
nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa.

Väistötilakustannusten on arvioitu olevan 1 490 000 € (alv 0 %).

Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesunnitelman kustannuksiin, mutta ne on otettu
huomioon vuokraa määritettäessä.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala / RYA ja ylläpidosta Kaupunkiympäristön
toimialan ylläpitopalvelu.

15 Päätösehdotus

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja osittaisen
perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus
on 7222 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana
14 100 000 € helmikuun 2017 kustannustasossa.
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 °↓≡↔↔∝± ↓♠×♠•♠°±≡ ⌠ ⌠
 °↓≡↔↔∝± ↓≡←♠•♠°±≡ ⌠ ⌠
 ♦…∫←♠∂•×♠•〉 ≡←↔≡≡↔)± ⌠ ⌠
 ←♠∂•×♠•♠°±≡ ⌠ ⌠

⌠
⌠

∠↓↓∂≥∂≈≡± ♦… ∫↔∂≥↔
… ♦… ⌠ ⌠
≈ ♦… ⌠ ⌠
≡ ♦… ⌠ ⌠
≠ ♦… ⌠ ⌠
÷ ♦… ⌠ ⌠
• ♦… ⌠ ⌠
∝ ♦… ⌠ ⌠
× ♦… ⌠ ⌠
″ ♦… ⌠ ⌠
± ♦… ⌠ ⌠
° ♦… ⌠ ⌠
↓ ♦… ⌠ ⌠
 ♦… ⌠
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 ♦… ≡←↔≡≡↔)± ⌠
 ♦… ≡←↔≡≡↔)± ⌠
 ♦… ⌠

÷ ♦…∫≥≡ ⌠ ⌠
… ♦… ⌠ ⌠
≈ ♦… ⌠ ⌠
≡ ♦… ⌠ ⌠
≠ ♦… ⌠ ⌠
÷ ♦… ⌠ ⌠
• ♦… ⌠ ⌠
∝ ♦… ⌠ ⌠
× ♦… ⌠ ⌠
″ ♦… ⌠ ⌠
± ♦… ⌠ ⌠
° ♦… ⌠ ⌠
 ♦… ⌠
 ♦… ⌠
 ♦… ⌠

⌠
⌠

⊆♠°×∂≥♠∫ ∝ ×≡∂↔↔∂)↔∂≥↔
 ↑♠°×←≥∂ ⌠ ⌠ ≥∝≡±±♠←°←± °←♠♠← ⌠ ″
 ×∂±≡↔↔∂ ⌠ ⌠ ≥∝≡±±♠←°←± °←♠♠← ⌠ ″
 ×≡∂↔↔∂) ⌠ ⌠
 ×♠∂♥∫∂±≡♥↑←↔° ⌠ ⌠
 ≡″;±↔; ⌠ ⌠
 ×ƒ≥″∂) ⌠ ⌠
 ×ƒ≥″∂) ⌠ ⌠
 ↓×←↔≡♥↑←↔° ⌠ ⌠
 ←↔∂±↓≡←♠ ⌠ ⌠
 ←↔∂♥↑←↔° ⌠ ⌠
 ←∂∂♥°♠←×°″≡↑° ⌠ ⌠

⌠
⌠

⊂∂∂♥°♠←↔∂≥↔
 ←∂∂♥°♠←×°″≡↑° ⌠
 ←∂∂♥°♠←×°″≡↑° ⌠
 ←∂∂♥°♠←×°″≡↑° ⌠

⌠

∂∂±↔≡∂←↔)•°∂↔°↔∂≥↔
 ×∂∂±↔≡∂←↔)♥↑←↔° ⌠ ⌠

⌠
⌠
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∝≡±±♠←°←
∠↓≡↔↔∝∂≡± ↔ƒ)↔∂≥↔

⊇ °↓≡↔↔∝± ↔ƒ)↔∂≥ ⌠

⌠

∅≥≡∂←≡↔ °↓≡↔♠←↔∂≥↔

⇒♥°∂″≡↔ °↓≡↔♠←↔∂≥↔
⊇ ♥°∂± °↓≡↔♠←↔∂≥ ⌠
⊇ ♥°∂± °↓≡↔♠←↔∂≥ ⌠

∅≥≡∂←°↓≡↔♠←↔∂≥↔
⊇ ∠⊄ ⌠
⊇ ∠⊄ ⌠
⊇ °↓≡↔♠←♥;≥∂±≡♥↑←↔° ⌠
⊇ ∠⊄ ⌠
⊇ ∠⊄ ⌠
⊇ ♥∫↔≡×±∂∂×× ⌠

⌠

∂∂×♠±↔↔∂≥↔
⊇ ↓♠×♠•♠°±≡ ⌠
⊇ ←♠∂•×♠•♠°±≡ ⌠
⊇ ♦… ⌠
⊇ ↓♠×♠•♠°±≡ ⌠
⊇ ←♠∂•×♠•♠°±≡ ⌠
⊇ ♦… ⌠
⊇ ♦…∫←♠∂•×♠•〉 ≡←↔≡≡↔)± ⌠
⊇ °↓≡↔↔∝± ↓♠×♠•♠°±≡ ⌠
⊇ °↓≡↔↔∝± ↓≡←♠•♠°±≡ ⌠
⊇ ♥∫↔≡×±∂∂×× ⌠
⊇ ″°±∂↔°∂″∂←≥∂ ⌠
⊇ ≥∂∂×♠±↔♥;≥∂±≡♥↑←↔° ⌠
⊇ ↔≡≥≡←×°°↓↓∂×↔←°″° ⌠

⌠

∠↓↓∂≥∂≈≡± ♦…∫↔∂≥↔
⊇ ♦… ⌠
⊇ ♦… ⌠
⊇ ♦… ⌠
⊇ ♦… ⌠
⊇ ♦… ⌠
⊇ ♦… ⌠

⌠
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⇒∂±≡°↓≡↔♠←↔∂≥↔

;≈≡±↔∂≈°± ↔∂≥↔ ∝ ×♠♥↔∂≈≡
⊇ ±♠≥××°↔∂≥⌠ °↓↓∂≥←↔ƒ)↔ ⌠
⊇ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠↔∂≥ ⌠
⊇ ″;↑×;↔ƒ)↔∂≥ ⌠
⊇ °″↓≡≥♠ ∝ ←♠″♠← ⌠
⊇ °↓≡↔♠←♥;≥∂±≡♥↑←↔° ⌠
⊇ ×♠♥↔∂≈≡ ⌠
⊇ °↓≡↔♠←♥;≥∂±≡♥↑←↔° ⌠
⊇ ↓≡±××∂←≥∂ ⌠
⊇ ×≥♠←↔°±•°∂↔∝ ⌠
⊇ ″↔≡↑∂≥∂♥↑←↔° ⌠
⊇ •∂°±↔ ⌠
⊇ ×°±≡←≥∂ ⌠
⊇ ″≡↔≥≥∂↔ƒ) ⌠
⊇ ×♠♠″×;←∂↔↔≡≥ƒ ⌠
⊇ ↓∂±↔×;←∂↔↔≡≥ƒ ⌠
⊇ °↓≡↔↔∝± ↔ƒ)↔∂≥ ⌠

♠←∂∂××∂
⊇ ″♠←∂∂××∂ ⌠

⌠

⊂∂∂♥°♠←↔∂≥↔
⊇ ←∂∂♥°♠←×≡←×♠← ⌠
⊇ ←∂∂♥°♠←×°″≡↑° ⌠

⌠

∉∂•↑×≡±±♠×←≡↔
∏;↔≡↔∂≥ ⌠
∂∂±↔≡∂←↔)♥↑←↔° ⌠

⌠
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

HUOM.  merkinnät:
L = koskee laajennusosia
P = koskee nykyisen rakennuksen
perusparannettavaa osaa
V = koskee nykyisen rakennuksen
muita osia
X = koskee koko hanketta Huomioita

Rakennusteknilliset osat
Alueosat
Maaosat L PV salaoja- ja kunnallistekniikkakaivannot
Tuennat ja vahvistukset L PV salaoja- ja kunnallistekniikkakaivannot
Päällysteet L PV L/ mm. Myllyväenpolun siirto
Alueen varusteet, opasteet L PV uudet välituntipihavarusteet
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit L PV
Pihavarastot, katokset, jätekatokset PV
Talo-osat
Perustukset
Anturat L PV
Perusmuurit L PV
Salaojat L PV PV/ korjataan osittain
Alapohjat
Alapohjalaatat L V (P) P V/ uusien wc-tilojen kohdalla

(P)/ ryömintä- ja alustilan puhdistus
Kanaalit L P L/ kellarin savunpoistokanava

P/ talotekniikka ryömintä- ja alustilassa
Runko
Kantavat seinät L PV kantavat seinälinjat/ ivkh-laajennukset;

laajennusten liittymäkohdat
Pilarit, palkit L PV kantavat seinälinjat/ ivkh-laajennukset;

laajennusten liittymäkohdat
Välipohjat L P V P/ näyttämövaraston teräsrakenteinen

välipohja ja nykyisen parven muutos
Yläpohjat L V
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat L PV (huom. laajennusten liittymäkohdat)
Lämmöneristeet L PV
Ikkunat L PV (huom. laajennusten liittymäkohdat)
Ulko-ovet, lukot L PV
Vesipellit L PV
Julkisivuvarusteet L P V P/ iv-säleiköt

V/ nauhaikkunoiden palokatkot
Ulkotasot
Parvekkeet L
Katokset L PV

Myllypuron peruskoulu,
koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi
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Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet L PV (huom. laajennusten liittymäkohdat)
Räystäsrakenteet L PV (huom. laajennusten liittymäkohdat)
Vesikourut, syöksytorvet L PV
Kattoikkunat L PV
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät L PV V/ muutosalueet osittain
Lasiväliseinät L V V/ muutosalueet osittain
Kaiteet L PV
Palo-ovet L V P V/ muutosalueet osittain
Väliovet, erityisovet L PV V/ muutosalueet osittain
Lukitus L P V V/ muutosalueet
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet L P V V/ muutosalueet osittain
Sisäkatot, alakatot L P V V/ muutosalueet osittain
Seinien pintarakenteet L PV
Tilavarusteet
Kiintokalusteet L P V V/ muutosalueet osittain
Varusteet, opasteet L P V V/ muutosalueet osittain
Laitteet L P V V/ muutosalueet osittain
Muut tilaosat
Hissit L
Portaat L PV
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat L
Muut rakennusosat
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LVIA-järjestelmät
Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot L P
Lämmönjakokeskus L+P
Lämmityspatterit L P
Lattialämmitys L P
Vesimäärän mittaus L+P
Vuodonilmaisimet L
Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot L P P
Vesikalusteet L P P
Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot L P P
Pohjaviemärit L P P
Rasvanerotuskaivo P
Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit L+P P
Sadevesikaivot L+P P
Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet L P
IV-kanavistot L P
IV-päätelaitteet L P
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä L P
Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät L
Paineilmajärjestelmät L
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit L
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät L
Purunpoistojärjestelmä L
Liittymät
Kaukolämpöliittymä L+P
Vesiliittymä L+P
Viemäriliittymä
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Rakennusautomaatiojärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä L
Savunpoiston ohjausjärjestelmä L
Palopeltienohjausjärjestelmä L
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Sähköjärjestelmät
Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät L P
Johtokanavajärjestelmät L P
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit L P
Esitystekniset apujärjestelmät L P
Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä P
Pääkeskukset P
Nousu- ja jakokeskukset L P
Kaapelointi L P
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät L
Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot L P
LVI-laitteet ja -laitteistot L P
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot L
Kylmälaitteiden sähköistys P
Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat L P
Kosketinkiskojärjestelmät L P
Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä L P
Ulkovalaistusjärjestelmä L
Aluevalaistusjärjestelmä X
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä L P
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys L
Sulanapitojärjestelmät L
Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. L P
Hätävalaistusjärjestelmä L P
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Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä V, L
Yleiskaapelointijärjestelmä V, L
Puhelinjärjestelmä
Ovipuhelinjärjestelmä X
Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä L P
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) P
Kuvanesitysjärjestelmä L P
Kuuloa avustavat järjestelmät L P
Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä V, L
Varattuvalojärjestelmä L P
Kutsujärjestelmä P
Vuoronumerojärjestelmä
Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä V, L
Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä V, L
Kulunvalvontajärjestelmä V, L
Murtoilmais injärjestelmä V, L
Kameravalvontajärjestelmä V, L
Henkilöturvallisuusjärjestelmä
Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä L, P
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä
Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä L P
Käyttöveden mittausjärjestelmä
Sähköenergian mittausjärjestelmä L P
Lämmön mittausjärjestelmä
Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät











HKI Kymp Rya 2821U20039 Myllypuron peruskoulu
Päällikkö: Mika Heimala Koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi Suunnittelija: heimamik
Hierark

ia Selite Alkaa Myöhäisin
loppu

1 Hankesuunnittelu 1.6.2016 29.9.2017

2 Hankesuunnitelman hyväksyttäminen 29.9.2017 15.11.2017

3 Luonnossuunnittelu L2 15.11.2017 14.6.2018

4 Kustannuslaskenta LKA 4.6.2018 4.6.2018

5 Suunnitelmien hyväksyttäminen 18.6.2018 13.7.2018

6 Rakennuslupasuunnittelu 6.8.2018 12.10.2018

7 Työpiirustukset 6.8.2018 30.11.2018

8 Kustannuslaskenta TKA 19.11.2018 14.12.2018

9 Suunnitelmien hyväksyttäminen 3.12.2018 14.12.2018

10 HILMA -ilmoitus 17.12.2018 4.1.2019

11 Urakkatarjousaika 7.1.2019 8.3.2019

12 Urakoitsijoiden valinta 11.3.2019 9.4.2019

13 Kustannuslaskenta UKA 8.4.2019 26.4.2019

14 Valitusaika 29.4.2019 27.5.2019

15 Urakkasopimukset 27.5.2019 14.6.2019

16 Rakentaminen 3.6.2019 30.10.2020

17 Käyttöönotto 2.11.2020 27.11.2020

18 Takuuaika 4.11.2020 7.11.2022
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