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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero
Väliaikainen tilaelementtiratkaisu/ väistö- ja lisätilat P-Haagan ala-asteen ja Hoplaxskolan
(Isonnevantie 22) käyttöön, vuokrahanke

2821P21389

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Mäkipellontie 19, 00320 Helsinki 8099
Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 29 Haaga, kortteli 29053/3 6891
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / koulun väistötila/ väliaikainen tilaratkaisu 530 Haagan peruskoulun ya

150 Hoplaxskolan
Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

1 118          994  802 4 326
Hankkeen tarpeellisuus
Tilat tarvitaan P-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennushankkeen nro 2821U20135 ja Hoplaxskolan perusparannus-
ja jaajennushankkeen nro 2821P20050 väistötilaksi ajalle 7/2020 – 6/2023. Sen jälkeen tilat palvelevat alueen lisätilana.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2019 RI 104,4; THI 193,2)

brm² htm² hym² Kustannusarvio (alv 0%)

Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra
30 400 €/kk x 60 kk (21,4 €/ htm²/kk) 1 046 940  € / 60kk

Investointikustannukset 1 118  994  802            1 370 000 €
Yhteensä            2 416 940 €
*Investointikustannukset sisältävät rakentamis- ja suunnittelukusnnukset,
maanrakennustyöt, pihan toteutuksen, tontin ulkopuoliset kaivuutyöt, erillishankinnat, lisä-
ja muutostyövarauksen sekä rakennuspaikan ennallistamisen.

                   2 162 € / brm²

                  2 432 € / htm²

                  4 560 € / asiakas

Pääomitettu kokonaissumma 2 276 650 € (määrittelee päätösrajan)            2 276 650 €

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk lisäv.(inv.kust)*

€ / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk

Lisätilakäytön tilakustannust.
900 270 € / 994 htm² / 42 kk 17,55 4,01 24,77 46,90     46 619

Väistötilakäytön (36 kk, 994 htm²) tilakustannus käyttäjälle sisältyy Haagan ala-asteen ja Hoplaxskolan perusparannus- ja
laajennushankkeiden hankesuunnitelman tilakustannusarvioon ja siitä on päätetty hankesuunnitelmien hyväksymisen
yhteydessä.
Hankkeen aikataulu

Väistötilan toteutuksen suunnittelu 1/2020 – 3/2020, rakentaminen 4/2020 – 8/2020.

Rahoitussuunnitelma
Tilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.
Väistötilat

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta.

Lisätiedot
Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi.
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Toiminnan järjestäjä
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilöt Päivämäärä

2 .4.201 9, päivitys 04.10.201 9(21 .8. päivite tyn tarvekuvau ksen m ukaa n)
Hanke

Mitoitusperuste V arhaiskasvatuksen tilapaikat 210

Koulun tai lukion oppilasmäärä 530 Pohjo is -Haaga ( lukio P-Haagan aa:n hankkeen
jä lkeen: 430)

Pohjois -Haagan ala-asteen väistötilat (ryhmät alla pohjois .H. mukaan) Opetta jia  yht. n 60-80 kp l toiminnas ta r iippuen

Oppilasmäärä 210 170 150 Oppilashuoltohenkilökunta y ht. 3 (terveydenhoitajat, kuraattor i, ps ykologi)

Ryhmäkoko 21 21-22 25 Hallin tohenkilökunta yht. 2 -3 (päiväkodin johta ja , rehtori, apulaisrehtor i)

Ryhmien määrä 10 8 6 Ruokahuoltohenkilökunta yht. 5

Siivoushenkilökunta yht.n.  4

Joustava oppimisympäristö Kiinteistönhoitohenkilökunta yht. 1

Muu henkilökunta y ht. 1 (koulus ihteer i)

Tilaohjelma
Teoreettinen

tilantarve Huomioita
hym2

Oppimistilat
Yleiset oppimisti lat 1480 Yhteensä 5 solua a n. 290-300 hym2, jotka jaetaan toiminnallis iksi

alueiks i. Tilat ovat helposti valvottavia, muunneltavia ja tarvittaessa
yhdisteltäviä. Jokaiselta toiminnalliselta alueelta löytyy
yhteisöllis yyttä lisäävää avointa tilaa (vähintään n. 120 hym2), 2-3
rajattua noin kahdenkymmenenviiden (25) oppilaan käyttöön
soveltuvia intensiivisen työn ryhmätyötiloja ( n 50-55 hym2) sekä
rajattuja ja avoimia  ryhmätyötiloja vähintään viidelle (5) oppilaalle.
Kahdesta solusta löytyy lisäksi yksi noin 45 hym2 rauhallinen
pienryhmätila. Työskentelytpisteitä käytetään joustavasti esim.
ryhmän koon, työasennon tai äänimaaliman asettaman tarpeen
mukaan ja ne ovat osittain yhdis tettävissä toisiinsa. Yhdistettyjä
tiloja käytetään mm. toiminnallisessa opetuksessa, koetilanteissa,
monialaisessa työskentelyssä ja kohtaamispaikkana esim.
y ritysvierailujen aikana.   kaikissa oppimistilois sa on hyvä
akustiikka ja Kaskon digioppaan mukaisesti varaukset
esitystekniikalle ja verkko- ja sähköpisteet.

Musiikki 100 Mus iikkitilois ta on sujuvat yhteydet näyttämölle. Musiikkitilat
toteutetaan KASKOn näyttömö- ja musiikkitiloja koskevan
suunnitteluohjeen mukaan. Soitt imien varastointi otetaan huomioon
suunnittelussa.

Kuvaamataito 100 Kuvaamataidon tilat pyritään sijoittamaan kohti pohjista. Tilat
s ijaitsevat käsityötilojen läheisyydessä, jotta tilojen yhteiskättyö on
mahdollista ja turvallista. Kuvaamataidon tilalla on oma varastotila.
Tila toteutetaan OPHn kuvaamataidon t ilojen ohjeistus ta soveltaen.

Käsityö 300 Käsityötilat koostuvat kovien ja pehmeiden materiaalien
työs töalueista. Tiloista löy tyy  suunnittelutila, märkätyötilasta, joka
on myös  kuvaamataidon käytössä, maalaushuoneesta,
hiontatilas ta, pehmeiden ja kovien materiaalien työstöiloista ja
konesalista. Pehmeille ja koville materiaaleille löytyy alueelta
erilliset varas tot. Kovien materiaalien varas toon on sujuvat yhteydet
ulkoa. Konesali varustetaan KASKOn alakouluja koskevan
ohjeistuksen mukaisesti. Pehmeiden materiaalien työtila
varustetaan OPHn ohjeen mukaan. Saumuripaikka otetaan
huomioon ilmanvaihtosuunnittelussa. Sähkösuunnittelussa
huomioidaan pienkoneidnen käy ttö varustamalla t ilat riit tävän
monella pistorasialla.

Liikuntatilat
Sali 300 jaettavissa kahteen osaan äänieristetyllä ratkaiisulla, esim.

alas rullautuvalla kaksinkertaisella kangasjakoseinällä (huomioitava
turvallisuus)

Näyttämö 65 Näyttämö s ijoittuu salin tai ruokalan yhteyteen. Näyttämö
varustetaan Kaskon näyttämö- ja mus iikkitila ohjeen mukaisesti

Varastot 115 Liikuntavälinevarasto (väh. 40 hym2) sijaitsee salin välittömässä
yhteydessä, ulkoliikuntavälinevaras toon (n. 20 hym2) on sujuvat
yhteydet ulkoa, näyttämövarsto (n. 20 hym2) sijaitsee sujuvien
yhteyksien päässä näy ttämöstä , tuolivarastosta (n. 35 hym2)  on
sujuvat yhteydet saliin ja se voi suunnitteluratkaisusta riippuen
s ijaita näy ttämön alla.

Pukeutumis- ja peseytymis ti lat 96 kaksi suurempaa ja yksi pienempi pukutila

Ruokahuoltotilat keitt iötilojen riittävyys tarkis tettava keitt iösuunnittleijalla

Ravintolasali / yhteisöllinen tila 265 Tila toimii myös opetus - ja kokoontumistilana. Äänierisyts ja
aukstiikka vastaavat t ilan käy ttötarkoitusta.

Linjasto 70 Ruokailu järjestetään itsepalveluna, jossa ruoka noudetaan yhdestä
kaksipuoleisesta ja yhdestä yks ipuoleises ta tarjoululinjastosta.
Tarjoilulinjastot ovat siirtoseinin tai –lasein rajattavissa muus ta
tilas ta mm. hygieniasyistä ja melun vähentämiseks i. Linjastot ovat
k iinteät ja niiden ves i- ja viemäriliitännät järjes tetään alakautta.

Keittiöti la 55
Tuulikaappi 7
Emännän ti la 4
Siivoushuone 2,5
Kuiva-ainevarasto 4
Astiavarasto 4
Maitokylmiö 4
Vihanneskylmiö 3
Pakastehuone 3,5
Astianpesu- ja palautustila 20
Ulkopuolinen lukittava tila 5
Wc-ti lat, henkilökunta 3

Oppilashuoltotilat
Vastaanottotilat 30 Kaksi  erillistä t ilaa opiskelijahuollon käyttöön, koot n, 15 hym2.

Tilat sijaitsevat lähellä henkilökunnan tiloja ja kohtaamoa. Sujuvat
yhteydet ulkoa. Tilat varus tetaan pako-ovella, turvallisuus ja
kalustettavuus   huomioiden. Äänieristys ja aukustiikka vastaavat
t ilan käyttötarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset
keskus telut. Odotus tilan yhteydessä.

Terveydenhoitoti lat, lääkäri, lepohuone 30 Tilat sijaitsevat lähellä hallinnontiloja ja kohtaamoa. Tilat varustetaan
pako-ovella, turvallisuus ja kalus tettavuus  huomioiden.
Terveydenhoitotyön tilatarpeet otetaan huomioon tilasuunnittelussa,
esim. näöntarkas tus . Lepohuone toteutetaan erillisenä tilana, joka
toimii terveydenhoitajan työtilana silloin kun lääkäri on
paikalla.Tilojen välillä on suora yhteys. Äänieristys ja akustiikka
vastaavat tilan käyttötarkoitusta ja mahdollistavat luottamukselliset
keskus telut.

Odotustila 8 Odotus tila voi myös toimia vetäytymis tilana

Oppilaiden tilat
Oppilaiden henk. koht. omaisuuden säilytys 76 1m2/ 7 oppilasta. Kaapeissa säilytetään, reppu, k irjat ja

henkilökohtaiset tavarat. Lisäksi väliseinälliset naulakkotilat  kaikille
oppilaille. Kulunvalvonta-alueet otetaan huomioon sijoittelussa.

Inva-wc 4,5 s ijainti keskeisellä paikalla, mielellään oppilashuoltotilojen
läheisyydessä.

Oppilaiden WC -ti lat 54 36 kpl. Vähintään 3 WC-tila sijoittuu esiopetustilojen välit tömään
läheisyyteen. Yksi W C-tila sijoitetaan oppilashuoltotilojen
yhteyteen.

Kenkäeteiset 38 Kenkäeteiset sijaitsevat solujen ja ulkotilan liittymäkohdassa ja
niistä on sujuvast yhteydet rakennukseen. Yks i kenkäeteinen
palvelee noin 150 oppilasta. Alkuopetuksen kenkäeteinen
varustetaan kuivauskaapilla.

Hallinto- ja työskentelytilat

Työskentelyti lat 55 Hallinnon ja henkilökunnan työskentelypisteet sijaitsevat
monit ilatoimistossa, joka on yhteinen iso tila.   Tilaan sijoitetaan
lähiarkistokaapit ja säilytyskalusteita sekä siirrettäviä
latauspylväistä tai liikuteltavia matalia lataustasoja.
Monit ilatoimiston äänieristys ja akus tiik ka vastaavat tilan
käyttötarkoitusta. Työskentelytilojen läheisyy teen toteutetaan
vetäytymistila (n. 5 hym2), jonka äänieristys mahdollistaa
luottamukselliset keskustelut.

Koulusihteerin työskentely- ja vastaanottoti la 12 Koulusihteerin työskentely- ja vas taanottotila sijaitsee hallintotilojen
yhteydessä helpos ti saavutettavissa rakennuksen muista tiloista.
Välittömät yhteydet hallintotiloihin ja oppilaiden käy ttämiin
kulkuväy liiin. Tila toimii informaatiopisteenä. Tilaan sijoitetaan
arkistokaapit.

Henkilökunnan taukotila 55 Tila toimii koko henkilökunnan taukotilana. Tilaan toteutetaan
pienoiskeitt iö, laitevarustelu henkilökunnan määrä huomioiden.
Tilassa rento tunnelma ja hyvät akus tiset olosuhteet.

Neuvotteluhuone/kohtaamo 45 3 x 15 hym2. Tiloissa pidetään neuvotteluja sekä huoltaja- ja
oppilas tapaamisia ym. Sijainti hallintotilojen ja oppiympäristön
liit tymäkohdassa. Varaus esitys tekniikalle. Äänierisyts ja
aukstiikka vastaavat t ilan käy ttötarkoitusta ja mahdollistavat
luottamukselliset keskustelut. Toiseen tilaan toteutetaan välineis tö
kuulutuksia varten. Yks i tilois ta voi toimia myös pienenä
ryhmätilana esim. erityisopettajan työssä

Vahtimestari / kohdevastaava 10 työpöytä, ict-yhteydet, Tilaan suunnitellaan toiminnalle sopiva
k ierrätys ratkaisu mm. patterien keräyspiste

Henkilökunnan kopiontitila Oppilailta rajatussa käytävätilassa,varastotilaa ei tarvita

Erillinen opetusvälinetila, varasto 45 Jaetaan usemmaksi t ilaks i. Yks i varastotila, johon sisältyy
lähiarkisto sijoitetaan kanslistin työskentelytilan yhtey teen.

Henkilökunnan puku-, pesu- ja wc-tilat
Henkilökunnan wc-tilat 14 Erilliset etuhuoneelliset  wc-t ilat, henk ilökunnan tilojen yhteyteen

LE-WC 4,5 pyritään sijoittamaan hallintotilojen läheisyyteen. Kulunvalvonta-
alueet otetaan huomioon sijoittelussa.

Henkilökunnan puku-, pesu- ja WC-ti lat 26 s isältää keitt iö- ja siivoushenkilökunnan puku- ja pesutilat.

Huoltotoimentilat
Siivoustoimen tilat 25 s is. siivouskeskus, monitoimisalin siivoustilan ja kerroksittain

tarvittavat siivoustilat

3538Yhteensä

Joustava oppimisympäristö, jossa tila t muunneltaviss a varhaiskasv atuks en,
perusopetuksen tai lukio-opetuksen käyttöön.

Pohjois-Haagan ala-asteen väistötilat/Lärkanin
perusparannusten aikaiset väistötilapaviljongit

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,
- Ilari Suomalainen projektiarkk itehti Kasko/tilpa (t ilaohjelman
tarkennuksen laatija)
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