
Lauttasaaren 2. ala-aste, tilaohjelma

VATTUNIEMENKUJA 4, VE C KAAVION TILAOHJELMA ALUSTAVA 31.10.2016       

Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

TARKENN/TÄYD/MUOKK. 02.12.2016  ISu, opev

Tarveselvitystä varten

sivu 1/2

02.12.2016 Ilari Suomalainen, opetusvirasto (arkkitehdin, 

Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy, laatiman 

pohjakaavion ja sen mukaisen tilaohjelman pohjalta 

muokattu ja täydennetty tarveselvitystä varten)

4 sarjaa, ala-aste

590 oppilasta (24-25 opp /ryhmä) HUOM. opetustilanteissa ryhmien koot ja määrät vaihtelevat, 

tilat joustavasti yhdisteltäviä ja muunneltavia

Lisätietoja

yleistä koskien opetustiloja:

590 oppilasta

- tilaryhmien sisäistä tilajakoa ja tilojen sijoittumista tullaan 

tarkentamaan hankesuunnitteluvaiheessa

- kts tarveselvityksen tilakohtaiset ohjeet

huomautuksia 

koskien pinta-

alatavoitetta yms

pohjakaaviossa

hym2

372

rehtorit 32 rehtori 17, ap.rehtori 15

kanslia 15

kouluisäntä 10 pääsis.käynnin läheisyyteen

opettajien tauko- ja työtilat 135

neuvotteluhuone 16

TVT 10

arkistovarasto 4

monistus+materiaalihuone 30

252

psykologi 15

kuraattori 15

terveydenhoitaja + lepohuone 40

oppilashuolto yht. oppilash. yht. 70

erityisop (esim ELA) tai yhdist 

pienryhmä/työtila 50

120

Opetustilat tavoite n. 3070 2779 jako soluihin,

(kirjasto / mediateekki) 4-6 solua yht. erillistä kirjasto/mediateekkia ei tule, teoreettinen pinta-ala 

sijoitettu kotisoluihin. Kirjat sijoitetaan esim. kaappeihin,  

vitriineihin jne. Tietotekn. sisältyy kaikkeen opetukseen

kotisolut tavoite 

n. 1700 hym2

1505

kotisolut yht. 1835 hum
2
 x 0,82= 1505 hym

2

osa avointa opetussoluaulaa, osa suljettavia opetustiloja,

pariopetusluokkia, vetäytymistiloja, ryhmätyötiloja,

musiikki 97 "huone huoneessa"-rakenne (kelluva lattia)

käsityö (oppiaineen nimi)/

kädentaitopajat

tavoite n.350 

hym2

451 kts tarveselvitys: tilakohtaiset ohjeet

hym2 alustavasti jakautuen: suunnittelun ja teknologian tila 

90, tekstiilityö/monimateria 70  ja tekninen työ/monimateria  

190 (yht. 350), em. tiloja käytetään käsityössä joustavasti 

yhteisen tilakokonaisuuden/oppiaine(käsityö) sisällä. 

Pohjakaaviossa on tilan ylimitoitusta,  jatkossa tutkittava 

kuvaamataidon siirto alas 1. kerrokseen , tavoitteiden 

mukaisesti käsityön tilojen viereen

kuvataide tavoite 

n. 100 hym2

166

teor. tilantarve on 100, huomautus liittyy ylläolevaan

fyke

95 kevennetty varustustaso ala-astetta varten , toimii myös 

yleisop.tilana

mabi

97 kevennetty varustustaso ala-astetta varten , toimii myös 

yleisop.tilana

tiedepiha 216 yleisopetustilaa

2627

liikuntasali 320 jaettavissa 2 osaan

liikuntatila

85

matalampi, pukuhuoneiden päällä (monitoimitila) tulee olla 

mahdollista  käyttää esim."musiikin ja liikunnan keinoin 

suoritettavan opetuksen yleisopetustilana" (vain liikunnalle 

varattuna seurauksena liikaa yht. hym2) tilan luonne 

tarkennetaan

näyttämö 67

toimii myös erillisenä opetustilana,

kts. Näyttämötekniikan opas, sovelletaan mallia A2

152

Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat + 

oppilashuolto (+ erityisop-pienryhmä)
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Varastotilat (sis. kiint.hoidon ja siiv.kesk) 261

näyttämön varasto kellarissa//vss*

voimisteluvälinevarasto 45

ulkourheiluvarasto kellarissa/vss*

kiinteistönhoitotila kellarissa/vss*

opetusvälinevarasto kotisoluissa

maastotyösk.välinevarasto kellarissa/vss*

aputilat 72 sis. mm. siivouskeskuksen ja kiinteistönhoidon

vss 144 em. Varastotiloja*

Sosiaalitilat 185

oppilaiden puku- ja pesutilat 100

oppilaiden wc-tilat          50* *sisältyy kotisolujen pinta-alaan 1wc/15 opp, (n. 1,3m2/tila) 

huom. lattiakaivo,

kenkäeteinen 85

oppilaiden naulakot ja lokerot *0,15m
2
 / opp, kotisoluissa

opett. puku- ja pesut. 73 0,8m
2
 / hk, taukotiloissa

opettajien wc-tilat taukotiloissa

sosiaalitilat keittiö+siivous 3,5 keittiötiloissa / kellarissa

Ruokailu+keittiö 479 tilavaraus tarkistetaan (keittiöasiantuntija)

keittiö 120 Hkr:n mitoitusohjeen mukaan

jakelutila 78

kouluravintola 281

1 m
2
 /ruokailupaikka 2 tai 3 vuoroa,                                  

käytetään myös opetustilana, ruok+keittiötilat palvelevat 

myös päiväkotia  

Siivoustoimen tilat

siivoustilat

kts aputilat yllä

1% hyötyalasta, siiv.ksk. sijaitsee kellarin aputiloissa                                              

siivouskomeroissa vesipiste ja lattiakaivo

muu

Yhteensä hym2, hyötyala tavoite n.4200 4076

5660,00 huoneistoala htm2 (suunnitelman mukainen)


