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1. YHT EENVETO

Hankkeen nimi Munkkiniemen ala-aste

Sijainti Munkkiniemi, 30. kaupunginosa, kortteli 30097, tontti 2

Osoite         Tietokuja 1, 00330 Helsinki

Rakennuksen käyttäjät
Munkkiniemen ala-aste, luok at 1- 6: 328 oppi lasta, 20 opet tajaa, r ehtori,
koulusihteeri, kouluavustajat 4, terveydenhoitaja ja lääk äri, psykologi, ku-
raattori, kouluisäntä sekä keittiö- ja siivoushenkilökuntaa 4 työntekijää.

Hankkeen tarpeellisuus
Hankkeen lähtök ohtana ovat sis äilman puutteet sekä r akennuksen t alo-
tekniset ja r akenteelliset parannustarpeet. Hankkeessa ehdotetaan toteu-
tettavaksi rak ennukseen uusi koneell inen ilmanvaihtojärjestelmä ja hi ssi.
Lisäksi ikkunat, salaojitusjärjestelmä, keittiö ja ruokasali, huoltopiha lasta-
ussiltoineen vesi- ja viemäriverkosto sekä sähkötekniset järjestelmät uusi-
taan. Alapohj ien ris kirakenteita uudi stetaan j a ti ivistetään m aanvastaiset
rakenteet, ala- ja välipohjien läpiviennit sekä ulkovaipan liitoskohdat. Koko
tontin piha-alue ehdotetaan par annettavaksi, l isäksi samanaikaisesti tulisi
kunnostaa puistoalueelle sijoittuvat piha-alueet, mm. osa pelikenttää.

Laajuus ja aikataulu
Perusparannettavan rakennuksen bruttoala on 4215 brm2 ja tontin pinta-
ala on 6947m2. Perusparannettavien tilojen hyötyala on 2176 hym2 ja
huoneisto-ala on 3367 htm2.

Toteutussuunnittelu aloitetaan toukokuussa 2011.
Rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2013, ja se on valmis
kesäkuussa 2014.
Aikataulu liitteenä.

Väistötilat
Perusparannuksen ajaksi koulun pihalle tuodaan siirrettävät viipaleet arvi-
on mukaan 18 kuukaudeksi.

Rakennuskustannukset
Hankkeen veroton kustannusarvio on 8 300 000 euroa ( 1 969 euroa /
brm2).  Arvonlisäverollinen enimmäishinta on 10 190 000 euroa (alv 23%).
Rahoitustarve on huomioitu talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
massa 2011-2015. Kustannusarvio liitteenä.

Vuokrakustannukset
Koulun nykyinen vuokra 348 240 euroa/vuosi. Vuokra-arvio perusparan-
nuksen jälkeen on 669 924 euroa/vuosi. Vuokra-aika on 30 vuotta, vuok-
ranlisäys 321 684 euroa vuodessa. Tämän lisäksi tulee väistötilojen vuok-
ravaikutus, joka on arviolta 48.000,00 euroa/vuosi (10 vuotta).

Muut käyttäjän kustannukset
Arvioidut muutto- ja siivouskustannukset 76 000 euroa, irtokalusteet ja va-
rusteet 310 000 euroa sekä turvajärjestelmät 45 000 euroa.
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2. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Hanke on Munkkiniemen ala-as teen perusparannus, jok a on suunni teltu
kiinteistö-, rakennus- ja opetusviraston yhteistyönä.

Hankkeen nykytiedot:

Nimi ja osoite: Munkkiniemen ala-asteen koulu
Tietokuja 1, (Laajalahdentie 32 ) 00330 Helsinki
Kaupunginosa 30, Kortteli 30097, tontti 2

Työn nimike: Tekninen perusparannus
Laajuus:

- Tontin pinta-ala 6947m2

- Brut toala1 noin 4119,5 brm².
- Tilavuus noin 15755 m3

- Hyötyala / ohjelma-ala: 2176 hym2

- Huoneistoala (vuokranmäärittely) 3367 htm2

Hankesuunnitteluryhmä: ks. LIITE 1.

Käyttäjät:
- Vuosiluokat 1 - 6
- Oppilasmäärä 328
- Kapasiteetti 256 oppilaspaikkaa
- Perusopetusryhmiä 13
- Opettajat 20

Muu henkilökunta:
- Kouluavustajat 4 hlöä
- Terveydenhoitaja, lääkäri
- Psy kologi
- Kur aattori
- Koul usihteeri
- Kouluis äntä
- Keittiöhenkilökunta 2h
- Siivoushenkilöstö 2h

Rakennus on valmistunut vuonna 1939 Munkkiniemen suomalaiseksi kan-
sakouluksi. Rakennus edustaa tyyliltään funktionalismia, sen on suunnitel-
lut K. ja L. Hanst én. 1960-luvulla rakennus ta on niv elen osalta korotettu
sekä suoritettu teknisiä ja sisäisiä muutoksia. Alkuperäinen asu on kuiten-
kin säilynyt kohtuullisen hyvin. Rakennus on luokiteltu helsinkiläisistä kou-
lurakennuksista tehdyssä suojelutarveselvityksessä2 arvoluokkaan 3.

Rakennus on k antavilta r akenteiltaan hyvässä kunnossa. S uurimmat on-
gelmat ovat teknisten järjestelmien käyttöiän loppuminen, pintamateriaali-
en kuluneisuus sekä joidenkin rakennusosien huono kunto, kuten esimer-
kiksi 1960-luvulla uusitut luokkien ikkunat ovat kieroutuneet ja vetoisat se-
kä vaik eat käy ttää.  Koulussa on 1990-luv ulla tehty per usparannustöitä
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opetustiloissa, ruokalas sa, k eittiössä ja v älituntipihalla s ekä pel tikaton
maalaus kunnossapitotyönä.
Tehdyissä rakenne-, kosteus- ja haitta-ainetutkimuksissa havaitut puutteet,
niiden edellyttämät korjaustoimenpiteet ja lisäksi esiin nousseet toiminnal-
liset puutteet korjataan perusparannushankkeen yhteydessä.

3. TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

Koulun tehtävänä on toimia Helsingin kaupungin ylläpitämänä oppivelvolli-
suuskouluna ja samall a tukea kotien kas vatustyötä. Koulun k asvatus- ja
opetustehtävän y leistavoitteena on er i oppiaineiden oppis isältöjen omak-
sumisen ohella myös k äyttäytymisen j a r yhmädynamiikan perustaitojen
saavuttaminen.

Munkkiniemen ala-asteella painotetaan taito- ja taideaineita (liikunta, mu-
siikki, käsityö ja kuvataide).

Kiinteistön perus parannushankkeen tavoi tteena on l uoda Munkkiniemen
ala-asteelle toimiva ja laadullisesti korkeatasoinen toiminta- ja oppimisym-
päristö, jossa koulu saavuttaa edellä mainit ut tavoitteet, ja jossa sekä op-
pilaat että opettajat viihtyvät.

3.1. Hankkeesta tehdyt päätökset

Kouluverkosta tehtyjen päätösten mukaan rakennus säilyy koulukäytössä.

3.2. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennuksessa on pääsääntöisesti alkuperäinen painov oimainen ilman-
vaihto. Keitti öön, ruokasaliin, liikuntasaliin ja teknisen työn tiloihin on r a-
kennettu koneellinen poistoilmanvaihto.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tiloja siten, että ne täyttävät toiminnalle
asetettavat terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset sekä tukevat ope-
tussuunnitelman toteutumista. Tilojen ja koulunpihan perusparannuksessa
otetaan huomioon lii kuntamahdollisuuksien edistäminen, toimintaympäris-
tön henkilöturvallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy.

Koulurakennuksessa on havaittu mm. seuraavat puutteet:
-
- Rakennus ei täytä nykyisiä paloturvallisuusmääräyksiä
- Hallinnon tilat puutteelliset
- Oppilashuollon ja opettajien työtilat puutteellisia
- Opettajien sosiaalitilat puutteelliset
- Oppilaiden wc-, pesu- ja pukutilat ovat puutteelliset ja

huonokuntoiset
- Huolto- ja aputilat alimitoitettuja ja puuttuvat osin koko-

naan
- Akustiikka heikkoa
- Koulu on ei täytä esteettömyysvaatimusta
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o hissi puuttuu
o kerrostasoilla tasoeroja ilman luiskaa

- Ikkunat huonossa kunnossa, käyttö on vaikeaa
- Luokkatilojen, käytävien ja pihan valaistus huono
- Ilmanvaihto heikko
- Korvausilmaraot aiheuttavat vetoa
- Pihan niukka varustus, pinnat ja istutukset ovat peruspa-

rannuksen tarpeessa.
- Pihan valaistustaso riittämätön ja liikennereitit vaarallisia
- Kuntotutkimusten (ks. kohta 7.3.1) mukaan korjaustoi-

menpiteet ovat välttämättömiä.

Perusparannuksen tavoite on saav uttaa hyvä sisäilman laatu ja parantaa
henkilöturvallisuutta erit yisesti pihal la m uuttamalla huoltoli ikenteen r eitit
sekä parantam alla sis ätilojen ja pihan val aistusta. Kosteusongelmien ja
haitta-aineiden poistaminen, pihan k unnostaminen j a r akennuksen tek e-
minen esteett ömäksi si sältyvät hankesu unnitelman ehdott amiin r atkaisui-
hin.

3.3. Energiansäästönäkökulma hankkeessa

Rakennuksen ulkoseinärakenne on r apattu massiivitiilimuuraus. Sen lisä-
eristäminen ei ole mielekästä suurten seurannaisvaikutusten ( mm. kaikki
liittymät toisi in rak ennusosiin j ouduttaisiin uusim aan; sokkel it, ik kunat ja
ovet, räystäät jne.) ja sitä kautta suurten kustannusten sekä rakennussuo-
jelullisten syiden vuoksi.

Rakennuksen energiataloutta esitetään parannettavaksi uusimalla ikkunoi-
ta ja tiiv istämällä ulk ovaipan rakentei ta ja läpivientejä. Myös LVIAS-
järjestelmien uusinnassa energiansäästö on keskeinen suunnittelun lähtö-
kohta.

Käyttäjän päivi ttäistä toi mintaa tulee j atkossa kehi ttää energiasäästöpai-
notteiseksi ja luoda val miuksia sekä edellytykset tähän mm. laitteistohan-
kintoja tehtäessä.

4. TOIMINNAN KUVAUS

4.1. Toiminta nykyisin

Munkkiniemen ala-asteen koululla on Papinpöydänkujalla sivupiste, jonka
tilat eivät sisälly tähän hankesuunnitelmaan.

Perusopetusryhmiä on 13 kpl, joilla on oma kotiluokka. Lisäksi käytössä on
2 kieliluokkaa, 1 atk -luokka, 1 mus iikkiluokka, 1 t ekstiilityöluokka, 1 t ekni-
sen työn luokka sekä 1 erityisopettajan opetustila. Liikuntatiloja vuokrataan
Munkkiniemen yhtei skoululta sen muk aan, kun nii tä on tar jolla - tilanne
vaihtelee ja vaikeuttaa ala-asteen liikunnan opetuksen suunnittelua.

Koulussa toimii myös iltapäiväkerho, jolla on toi mitilat entisessä asunnos-
sa. Toinen rakennuksessa oleva asunto on vuokrattu ulkopuoliselle.



Munkkiniemen ala-aste,  perusparannus hankesuunnitelma, päivitys 23.11.2010 7

Koulun iltakäyttö on vähäistä ja tutuilla iltakäyttäjillä on omat avaimet, joten
iltavahtimestaria ei tällä hetkellä ole.

4.2. Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen

Toiminta säi lyy ennal laan per usparannuksen jäl keen j a toi minnallisten
puutteiden parantaminen tukee opetussuunnitelman toteutumista.

Helsingin kaupungin str ategiassa ja opetus viraston toimintasuunnitelmas-
sa tärkeä painotusalue on sy rjäytymisen ehkäisy. Tämä tarkoittaa perus-
parannushankkeissa panostamista oppilashuollon ja opettajien työtiloihin.

Tässä esitettävän perusparannuksen jälkeen erityisesti opettajien ja oppi-
lashuollon toimintaedellytykset paranevat, samoin muiden tilojen käytettä-
vyys tehostuu parantaen myös koulun toiminnallisuutta. Ilmanvaihdon ra-
kentaminen, kosteusvaurioiden korjaaminen ja haital listen aineiden poisto
vaikuttavat oleel lisesti koulun sisäilman laatuun ja s iten toimintaedellytys-
ten parantamiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Ruokasalin ja keittiön uus i sijainti parantaa erityisesti oppilasturvallisuutta
ja piha-alueiden liikenneturvallisuutta sekä huoltoliikenteen toimintaa.

Rakennus korjataan esteettömäksi uuden his sin ja luiskien av ulla. Hissi
parantaa myös kiinteistönhoidon ja ylläpidon toimivuutta.

Kaupungin ja opetusviraston strategian mukaisesti piha suunnitellaan liik-
kumaan aktivoivaksi ja sen monikäyttöisyyttä tulisi lisätä. Piha rajautuu Tu-
runväylän varrelle rakennettavaan meluaitaan ja puis toon. Lähiliikuntapai-
kan mahdol lisuutta ja ympär istön y hteisiä l iikuntapaikkoja tulee s elvittää
jatkossa eri hallintokuntien kesken.

5. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

5.1. Yleistä
Perusparannus tapahtuu nykyisten tilojen puitteissa. Vuokra-ala ei kasva.
Suurin muutos on ullakolle rakennettava ilmanvaihtokonehuone, joka lisää
bruttoalaa.

5.2. Tilat nykyisin

Rakennus on 3-kerroksinen k eskikäytäväkoulu, jok a jak autuu luokkasii-
peen ja voim istelu-, juhlasalisiipeen. Perusratkaisu on toimiva, mutta osin
vanhanaikainen. Erityisesti oppilaiden ja opettajien wc- ja sosiaalitilat ovat
puutteellisia ja huonokuntoisia. Rakennus on esteellinen. Keittiön huoltolii-
kenne ja henki lökunnan autopaik oitus koulun v älituntipihalla sisältää on-
nettomuusriskin. Piha-al ueet ovat r iittävät, mutta pi nnoiltaan ja varusteil-
taan heikkokuntoiset. Nykyisellään koulurakennus on teknisen käyttöikän-
sä lopussa.
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5.3. Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen

Tässä esitetty hanke ei sisällä varsinaisia toiminnallisia tilamuutoksia, vaan
esitetyt muutokset johtuvat pyrkimyksistä parantaa tilojen toiminnallisuutta
vastaamaan paremmin nykyisiä opetusmenetelmiä.

Rakennuksen perusratkaisu säilyy entisellään. Keittiö ja ruokala siirretään
uuteen paikkaan, jolloin huoltoliikenne voidaan siirtää pois välituntipihalta.
Wc- ja sosiaalitilat uudistetaan kokonaan. Isot pohjakerroksen oppilas-wc-
tilat muutetaan yksittäisiksi wc-tiloiksi, jotka s ijoitetaan rakennuksen mui-
hinkin kerroksiin.

Rakennuksen tekni set j ärjestelmät uusit aan. I kkunat uusit aan. Alapohjia
uusitaan ositt ain. Koko koulurakennus varustetaan koneell isella tul o-
poistoilmanvaihdolla ja r akennuksen paloturvallisuutta parannetaan. Ulla-
kolle rakennetaan uusi iv-konehuone.
Rakennus varustetaan hissillä ja tasoer oihin rakennetaan luiskat. Raken-
nus muodostuu esteettömäksi.
Pihat uusitaan pintarakenteiltaan j a var usteiltaan. Pai koitukselle osoit e-
taan alue tont in ulkopuolelta katualueelta uuden huol tosisäänkäynnin var-
resta.

Toimenpiteillä rakennuksen terveellisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus pa-
ranee sekä energiatehokkuutta lisätään.

5.4. Tilaohjelma ja laajuustiedot

Ks. Huonetilaohjelma, LIITE 6.

Hankesuunnittelun aikana koottiin huoneohjelma taulukoksi ti lojen käyttö-
tarkoituksen mukaisesti. Taulukosta ilmenee rakennuksen nykyiset tilat ja
tässä hankes uunnitelmassa ehdo tetun ratk aisun mukai set tilat. Rak en-
nuksen tilojen laajuudessa tapahtuu s isäisiä m2-siirtoja toiminnallisten pai-
nopistealueiden mukaan.

Peruskorjauksen jälkeen huonetilat hyötyaloina3 jakaantuvat seuraavasti:

- hallintotilat 215 hym2

- opetustilat 1599 hym2

- kirjastotilat 59 hym2

- ruokailu- ja keittiötilat 178 hym2

- sosiaali- ja siivoustilat 53 hym2

- asunto 73 hym2

Hyötyala yhteensä: 2176 hym2

Huoneistoala (vuokra-ala): 3367 htm2

Bruttoala: 4215 brm2
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5.5. Pohjapiirustukset
Hankesuunnitelmatyön yhteydessä on tehty luonnokset tilan käytöstä, ks.
LIITE 4, tilakaaviot 1-5.

6. SIJAINTIPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

6.1. Hankkeen sijainti

Hankkeen si jaintipaikka on M unkkiniemessä. Koulun pohjoispuolella k ul-
kee Turunväylä.

6.2. Asemakaava
Ks. Asemakaavaote, LIITE 2

Asemakaava on vuodelta 1955 j a se on v anhentunut, mutta ei muodosta
estettä perusparannukselle. Asemakaavan uusimisesta ei ole päätöksiä.
Mikäli tonti lle tehtäisiin asem akaavan muutos , rakennus mer kittäisiin to-
dennäköisesti suojeltavaksi.

6.3. Rakennuslupa-asiat

Hanke vaatii nor maalin B- rakennusluvan. H ankesuunnitelmaan l iittyvät
luonnokset on es itelty rakennusvalvontavirastossa4. Rakennusvalvonta ei
näe luonnost en mukaisessa hankkeessa ongelmia. Kaupunginmuseo on
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Munkkiniemen rakennusinventoinnissaan (H KM 2/2006) luokitellut r aken-
nuksen kult tuurihistoriallisesti ar vokkaaksi. Hank e on esi telty Kaupungin-
museossa5. Ks. kaupunginmuseon lausunto, LIITE 11.

6.4. Liikenne ja pysäköinti

Rakennus on hyvin s aavutettavissa kev yellä li ikenteellä. Et äisyys r aitio-
vaunupysäkiltä Munkkiniemen puistotiellä (l inja 4) on 450 m . Professorin-
tiellä kulkevat bussilinjat 52 ja 58, pysäkki on koulun kohdalla.

Oppilaiden jättö henkil öautokyydillä tapahtuu pääosi n Pr ofessorintiellä,
jonne t ulisi t ehdä j ättökaista. Nyk ytilanne on riskialtis ja sekava paik alla
olevan suojatien, bussipysäkin, liikennevalojen ja pyörätien takia.

Opettajien autopaikoitus poistetaan pihalta, ja pysäköintiä varten tehdään
katualueelle uusi pysäköintipaikka. Huol toajo kei ttiöön ja tek nisen työn
luokkaan siirretään turvallisesti tapahtumaan suoraan Tietokujalta.

6.5. Kunnallistekniikka

Jätevesiviemärin li itos Tietokujalla uusitaan. Tonttivesijohto uusitaan, Hel-
singin Vesi asentaa tonttiv esijohdon ja päävesim ittarin. Sähkö- ja teleliit-
tymät säilytetään.

6.6. Perustamisolosuhteet

Rakennuksen vierustat kaivetaan auki salaojituksen rakentamiseksi. Piha-
alueen pintakerrokset uusitaan j a sadevedet johdetaan sadevesikaivojen
kautta v iemäröintiin. Uus i sadekatos koulupihalla perustetaan maanvarai-
sesti. Uuden hissin rakentaminen ja ny kyisen putk itunnelin syventäminen
aiheuttavat jonkin verran louhintaa rakennuksen alla.

7. LAA TUTASO

7.1. Toiminnallinen laatutaso

Suunnittelun lähtökohtana toimivat Opetushalli tuksen j a H elsingin kau-
pungin ym päristökeskuksen as ettamat fyys istä, ps yykkistä j a sos iaalista
hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Suunni tteluratkaisu-
jen tulee olla toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia.

Kaupunginhallitus (14. 11.2005) on hyväk synyt Hels ingin k aupungin es-
teettömyyssuunnitelman 2005 - 2010, jonka mukaan uudis- ja korjausra-
kentaminen on est eetöntä j a kor keatasoista sek ä noudattaa k aupungin
hyväksymiä suunni ttelu- j a rakennus ohjeita. Rak ennuksen es teettömyy-
teen on aina pyr ittävä mahdollisuuksien mukaan vanha r akennus huomi-
oonottaen.
Rakennuksessa tulee ol la hyv ät f yysiset ty öskentelyolosuhteet, j oilla tar-
koitetaan mm. hyvää si säilmaa, akustiikkaa, riittävää valaistusta, puhtaut-
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ta, helppoa siivottavuutta ja kiinteistönhoitoa, sähkö- ja paloturvallisuutta,
kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyyttä eli ergonomiaa. tilojen
sijoittelulla pyritään ehkäisemään melua ja liikalämpöä.

Munkkiniemen ala-asteen koulurakennus on osoittautunut hyvin aikaa kes-
täväksi. Rakennuksen tilallinen perusjäsentely sisältä ja ulkoa on alk upe-
räisen tilanteen mukainen. Koulurakennuksessa on 1960-luvulla tehty laa-
jahko korjaustyö, mm. koneellinen poistoilmanvaihto ja pieni laajennusosa.
1990-luvulla on teknisen työn tilat uusittu.

Suunnittelun jatk uessa oppilaiden os allistuminen py ritään huomioi maan
mm. pihasuunni ttelussa. H ankesuunnittelun aikana tehtii n es teettömyys-
tarkastelu, jossa todettiin että rakennus ei ole esteetön tällä hetkellä, mutta
on perusparannuksen yhteydessä muutettavissa esteettömäksi.

7.2. Arkkitehtoninen laatutaso

Koulurakennus edus taa alk uperäisasussaan 1930- luvun funktionalismia,
jossa on kuitenkin mukana vielä aineksia 20-luvun klassisismista, mm. jao-
tetut ik kunat ja aumak atot. Muutokset vuosi en v arrella ov at ol leet melko
pieniä.

Perusparannus tulee suunnitella alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen ja
korkeatasoisesti. Per usparannuksen yhtey dessä rak ennuksen tyylillisiä
ominaispiirteitä v oidaan vahvistaa ja palaut taa alk uperäisiksi soveltuvin
osin, j olloin koulurakennuksen alkuper äinen hienos tunut ja vähäeleinen
eleganssi nousee oikeaan arvoonsa.

Tilallinen per usratkaisu on s elkeä ja tar joaa toimivat puitteet opetustyölle
jatkossakin, k un nyk yaikaisen oppim isympäristön vaatimuksia huom ioi-
daan varustelussa, tilojen avaamisessa sekä teknisissä järjestelmissä. Ra-
kenteet ja materiaalit ovat kestävän kehityksen mukaisesti kestäviä sekä
helposti korjattavia ja kunnostettavia.

Kaupunkikuvallisesti koululla ei ole k eskeistä roolia, vaan s e sij aitsee
”puiston keskellä” moottoritien laidalla. Rakennettavan melumuurin (Tiehal-
linto toteuttaa) myötä talon näkyvyys Turunväylälle vähenee entisestään.

7.3. Tekninen laatutaso

Lämmityslaitteet

Lämmitysputkistojen kunto on ar vioitu s ilmämääräisesti olevan kunnossa.
Putkistot ov at alkuperäisiä ja asennettu 1939. Lämmönjakohuoneen put-
kistot on uusittu 2005 siirtimien vaihtotyön yhteydessä. Putkistojen nousut
ja vaakavedot pattereille on asennettu rakenteisiin.

Putkistojen tekninen kesto ei enää riitä koko peruskorjausjakson ajalle, eri-
tyistä epävarmuutta aiheuttaa rakenteissa olevat putkistot

Kaikki l ämpöjohdot es itetään uusit taviksi näky viltä osi ltaan v arusteineen.
Ilmanvaihtolaitteille rakennetaan uusi, vain niitä palveleva verkosto. Läm-



Munkkiniemen ala-aste,  perusparannus hankesuunnitelma, päivitys 23.11.2010 12

mönjakokeskus ja porras- ja aulat ilojen erikoispatterit esitetään säilytettä-
viksi.

Vesi- ja viemärilaitteet

Käyttövesiverkosto ja siihen l iitetyt l aitteet ovat alkuperäisasennuksia j a
huonossa kunnos sa. Lai tteet ov at asennet ut 1967. Si säpuoliset vi emärit
on rakennettu muhvillisesta valuraudasta ja ne ovat huonok untoisia. Ras-
vanerotuskaivo on asennettu 1996. Asennus paikka rakennuksen sisäpi-
halla ei palvele keittiötä sen uudessa sijoituspaikassa.

Pihan sadevesiviemärit ovat vanhoja ei vätkä sijoitukseltaan palvele uutta
pihaa.

Käyttövesiverkosto esi tetään uusit tavaksi kokonaisuudessaan. Ur akkara-
jana on vesij ohtoliitos ja läm pimän käyt töveden s iirrin. Kai kki al taat, w c-
laitteet ja sekoittimet tulee uusia.

Sisäpuoliset vi emärit uus itaan k alusteilta kunnal listekniseen li itokseen
saakka. Rasvanerotuskaivo uusitaan.

Sadevesiviemärit uusitaan, samoin uusitaan ritilä-, tarkastus- ja rännikaivot
vastaamaan pihasuunnitelmaa.

Ilmanvaihto

Rakennuksen nykyinen koneel linen ilm anvaihto on toteut ettu pääos in
poistoilmapuhaltimilla. Ke ittiö, liikuntasali ja tekni set työti lat on var ustettu
myös tul oilmakojein. Läm mön talteenottoa l aitteilla ei ole. Kanavat ovat
pääosin rakenneaineisia hormeja. Venttiilit ovat lautasventtiilejä eikä niillä
pystytä säätämään ilmavirtoja.

Kaikki rak ennuksen ilmanvaihtokojeet esit etään uusittaviksi. Ne v aruste-
taan lämmön talteenottolaittein, mikäli poistoilman laatu ei ole esteenä.

Ilmanvaihtokojeiden puhaltaman ilman määrää ohjataan mittaamalla CO2-
pitoisuutta. Osassa kojeita kanav isto on jaettu osi in, jolla mahdollistetaan
ilmanvaihtokojeen palvelualueen pienentäminen esim. iltakäytön ajaksi.

Kanavat uusitaan ja ilma jaetaan huonetiloihin ventt iileillä, joissa on s ää-
tömahdollisuus. Luokkatilojen väl inen äänen siirtyminen on estetty erillisin
äänenvaimentimin.

Rakennusautomaatiolaitteet

Rakennuksessa ei ol e ajanmukaisia säätölaitteita, lukuun ottamatta uusit-
tua lämmönjakokeskusta tai puutyötilan kojeita.

Saneerauksen yhteydessä uusitaan kiinteistön kaikki automaattiset säätö-
laitteet. Jär jestelmä toteutetaan vapaasti ohjel moitavalla rakennusauto-
maatiojärjestelmällä. Käy ttäjäliityntä t oteutetaan P C-pohjaisella v alvomo-
ohjelmistolla. Valv onta-alakeskukset sijoitetaan iv-konehuoneisiin ja läm-
mönjakohuoneeseen.

Laitteisto v arustetaan tiet oliikennemodeemiyhteydellä ni in, et tä jär jestel-
mään pystytään liittymään järjestelmään ulkoa päin. Tällä modeemiyhtey-
dellä tulee voida suorittaa pienehköt ohjelmistojen korjaustoimenpiteet se-
kä ohjelmistopäivitykset.
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Kylmälaitteet

Keittiön vanhat kylmiöitä palvelevat jäähdytyslaitteet puretaan. Uuden keit-
tiön edellyttämät jäähdytyslaite asennetaan elementtikylmiöön.

7.3.1. K untotutkimukset

Hankesuunnitelman yhteydessä M unkkiniemen al a-asteen tiloissa tehti in
Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:n toimesta kosteus- ja rakennetekni-
nen kuntotutkimus sekä haitta- ainekartoitus k eväällä 20 09. Ko. tutkimus-
raportit erillisliitteet D, E ja F.

Kosteus- ja rakenneteknisen kunt otutkimuksen perus teella rakennus on
pääsääntöisesti ty ydyttävässä kunnos sa. T utkimuksen perus teella suurin
yksittäinen kost eustekninen ris kitekijä on se, et tä al a- ja välipohjat ov at
lautalattioita, joissa on orgaanista eristettä. Orgaaninen eristemateriaali voi
rakenteisiin pääsevän kosteuden vuoksi vaurioitua herkästi. Ruokalan lat-
tia oli m ikrobivaurioitunut k eittiön oviauk on v ierestä rakenteeseen pääs -
seen kosteuden vuoksi. Osassa 1. k erroksen ti loja, joissa ol i aistittavissa
epämiellyttävää maakellarimaista hajua, havaittiin voimakkaita ilmavuotoja
alapohjarakenteesta huonetilaan päin. A lapohjan lautalattiat on suositelta-
vaa purkaa eristek erroksineen ja lis äksi v älipohjarakenteet m ärkätilojen
osalta sam alla per iaatteella. Al a- ja välipohj ien l äpivientien ilmatiiviyteen
tulee jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää erityistä huomiota.

Haitta-ainekartoituksen perusteella osassa rakennuksesta on käytett y ter-
veydelle ja ympäristölle haitalliseksi luokiteltuja materiaaleja. Lähes kaikki
rakenteiden sisällä olev at put kieristeet s isälsivät asbes tia. Er ityisesti IV-
konehuoneen ja kel larin siniharmaassa lattiamaalissa esiintyi korkeita pi -
toisuuksia PCB.tä. Ny kyisellään PCB:tä sis ältävä lat tiamaali ei aiheuta
käyttäjille haittaa, mutta mahdollisten purkutöiden yhteydessä syntyvä pur-
kujäte vaatii erikoiskäsittelyn ja lisäksi on huolehdittava työsuojelusta.

7.3.2. R akennetekniikka

Rakennuksen runkojärjestelmänä on kantavat seinät ja teräsbetonipalkis-
to, j onka pääl lä on puur akenteinen lat tia. Alapohja on ens immäisen ker -
roksen osalla yleensä louhostäytön päälle valettu betonilaatta, jonka pääl-
lä on puurakenteinen l attia j a kel larissa m aata vas ten v alettu ter äsbe-
tonilaatta, jonka päällä on lattiapinnoite. Ullakkotila on puurakenteinen, ve-
sikattona konesaumattu peltikate ja lattiana ns. palopermanto.

Luokkahuonesiiven ullakolle sijoitettava uusi ilmanvaihtokonehuone, jonka
tulee t äyttää palonk estovaatimus R60, voi daan toteuttaa Par oc-
rakenteella, joka tuetaan palosuojattuun teräsrunkoon. Teräsrunkoa käyte-
tään hyväk si m yös ves ikaton t ukemiseen. I V-konehuoneen lattia on ra-
kennuksen kesk ikäytävän sei nälinjoille tukeut uva uus i t eräsbetonilaatta.
Voimistelusalisiiven vesikattoa korotetaan hissiä ja ilmanottoa varten.

Rakennuksen nivelosan käytävän tasoeroon rakennetaan luiska upottaen
se os in ny kyisen väl ipohjaan. Lui skan osal la v älipohjaa v ahvistetaan te-
räspalkein. Uusien seinäaukotusten kohdalla yläpuoliset rakenteet tuetaan
teräspalkeilla.
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Ensimmäisen ker roksen louhos täytön pääll ä olev asta l attiasta pur etaan
puurakenteet ja korvataan ne kevy tsoralla ja teräsbetonilaatalla. Kellariin
tulee osittain uutta lattiaa ja osa lattiasta uusitaan kokonaan. Louhostäyttö
tuuletetaan.
Välipohjissa kaikkien märkätilojen kohdalla puretaan latt ian puurakenteet
ja korvataan ne kevytsoralla sekä teräsbetonilaatalla. Märkätiloihin asen-
netaan määräysten mukaiset vedeneristeet.

Hissin ja syvennettävän kel larikäytävän kohdal la joudut aan louhi maan.
Louhinta suoritetaan v aiheittain tar kkuuslouhintana. H issin r akentamisen
yhteydessä joudutaan vanhoja rakenteita tukemaan työsuoritusten aikana.
Kaikki alapohjarakenteiden seinäliittymät ja lävistykset tiivistetään huolella.
Louhostäyttö ali paineistetaan j a poist oilma johdetaa n vesik aton kautta
ulos.

Rakennuksen salaojitus uusitaan ja laajennetaan kiertämään koko raken-
nuksen ympäri. Salaojitustyön yhteydessä perusmuurin vierustat kaivetaan
auki ja samalla perusmuurin ulkopintaan lisätään veden- ja lämmöneriste.
Salaojituksen rakentamisen yhteydessä tulee varautua myös louhintaan.

Rakennuksen ulkopuolen huonokuntoinen s adekatos puretaan ja k orva-
taan uudella ter äsrunkoisella katoksella. Pihan pintar akenteet uusitaan ja
rakennetaan sadevesiviemäröinti.

Rakennustapaselostus, erillisliitteet; liite A.

7.3.3. LVIA - tekniikka

Lämmityslaitteet:
- näkyvät putkistot ja lämmityspatterit uusitaan venttiilei-

neen
- tuulikaapit varustetaan kiertoilmalämmittimin
- suihkutiloihin asennetaan lattialämmitys
- vanha lämmönjakokeskus (as. 2005) säilytetään
-

Vesi- ja viemärilaitteet
- pihan sadevesiviemärit uusitaan kaivoineen
- rakennuksen jätevesiviemärit uusitaan
- keittiötä palveleva rasvanerotuskaivo uusitaan
- kaikki vesikalusteet (altaat, hanat wc-laitteet yms.) uusi-

taan
- käyttövesijohdot uusitaan venttiileineen
-

Ilmanvaihtolaitteet
- kaikki vanhat iv-laitteet puretaan ja tilalle asennetaan

kahdeksan uutta ilmanvaihtokojetta. Uusilla ilmanvaihto-
kojeilla on mahdoll ista saavut taa v oimassaolevan r a-
kennuslain ja – asetusten mukaiset ilmamäärät huoneti-
loissa.

- ilmanvaihtokojeet varustetaan tehokkain lämmön tal-
teenottolaittein.
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- käytävien ja liikuntasalin ilmanvaihdon määrää sääde-
tään hiilidioksidimittauksin, jolla taataan ri ittävä ilma; mi-
nimi energiankulutus.

- luokkatilojen ilmanvaihtoa voidaan ohjata pellistöillä tar-
peen mukaan vain osaan rakennusta esimerkiksi iltakäy-
tön aikana.

-
Rakennusautomaatiolaitteet

- rakennuksen automaattiset säätölaitteet ovat teknisesti
vanhentuneita

- laitteet uusitaan nykyaikaisiksi automaatiolaitteiksi, joilla
onnistuu lait teiden käyttö j a s äätö ener giatehokkaasti.
Lisäksi lait teiden tehoa voidaan s äätää rakennuksen
käyttöasteen mukaisesti.

LVIA-työselostus, erillisliitteet: Liite B

7.3.4. S ähkötekniikka

Rakennuksen nykyiset sähköjärjestelmät eivät täytä nykyisiä vaatimuksia,
määräyksiä eikä standardeja. Sähköjärjestelmiä on kunnostettu ja korjattu
vuosikymmenien aikana aina esiin tulleen tarpeen mukaan.

Nykyiset sähköjärjestelmät voitaneen purkaa lukuun ottamatta pääkeskus-
ta, luokkien AV-kaapelointia ja uudistettua t iedonsiirtoverkkoa. Rakennuk-
sen sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan pääosin kokonaan:

- sähkönjakelu keskuksineen
- valaistus ja näyttämövalaistus
- pis torasiajakelu
- joht otiet
- tiedonsiirtoverkkoon tehdään asennuksien vaatimia

muutoksia
- puhelinverkkoon uusitaan talo/liittymisjohdot
- äänentoisto ja kuulutusjärjestelmä
- ulk okello
- inva-WC hälytysjärjestelmä
- si säänpyyntölaitteet
- riko silmoitusjärjestelmä
- tur vavalaistusjärjestelmä
- vi deovalvontajärjestelmä
- ovi valvontajärjestelmä
- sav unpoisto

Järjestelmien toiminta ja laajuus on es itelty erillisessä sähkötöiden raken-
nustapaselostuksessa. Sähkötyöselostus, erillisliitteet: Liite C.

7.3.5. Pi ha-alueet

Nykytilanne
Koulun piha on perinteinen asfaltoitu piha, jonka vieressä on kivituhkapin-
tainen kentt ä. Kentän pohj oisosassa k asvaa luonnonpui ta, l isäksi asfal-
toidun pihan länsireunaan on 1990- luvulla istutettu puita rajaamaan pihan
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osia ja estämään autoliikennettä. Kentän pohjoispuolella on leikkivälineitä,
mm. keinu, kiipeilyteline ja suositut nojapuut.

Koululle saav utaan käv ellen tai py örällä Ti etokujan ja Laajalahdentien
kautta tai Professor intieltä epävir allisempaa r eittiä pui stoalueen poi kki.
Huoltoajo ja henkilökunnan aj oliikenne tapahtuu Tietokujan l iittymästä.
Henkilökunnan autot ovat tonti n reunal la koul un etel äpäädyn kohdalla.
Henkilökunnan ajoneuvoliikenne risteää kouluun tulevien lasten kulkureit-
tien kanssa. Polkupyöräpaikat si jaitsevat pihan keskialueella siirreltävissä
telineissä.

Asfalttipihaan on maalattu er i pelien j a l eikkien pel iviivoja. Pes äpallon l i-
säksi asfalttikentällä pelataan kor ipalloa. Sorakenttä on tarkoitettu lähinnä
jalkapallon pelaam iseen. Lisäk si k entän r eunoilla on yleisurheilun s uori-
tuspaikkoja.
Leikkivälineet ovat osin heikkokuntoisia ja niiden määrä on riittämätön kou-
lun oppilaslukuun nähden.

Nykyinen sadekatos (1960-luvulta?) sijaitsee länsisiiven suuntaisesti lähel-
lä koulun sisäänkäyntejä. Katos vaikeuttaa pääsisäänkäynnille suuntautu-
vaa huoltoajoa. Sisäänkäynneistä puuttuvat esteettömät inva-luiskat.
Tontin pohjoisosa on vähällä käytöllä ja kasvillisuus itsestään syntynyttä.

Suunnitelma

Ks. pihasuunnitelma LIITE 3.

Oppilaat ovat osallistuneet pihasuunnitteluun sekä pihavarusteiden ja leik-
kivälineiden valintaan.

Suunnitelman tavoit teena on käytettävyyden ja t urvallisuuden parantami-
nen. Huoltoajolle osoitetaan oma reitti Tietokujan päästä erilliselle, aidalla
rajatulle huoltopihalle. Pysäköinnille osoitetaan s elkeä ja istutuksin rajattu
alue Tietokujan päähän. Tarpeetonta pihalle ja kentälle ajoa estetään ajo-
puomeilla ja portei lla. Kentäll e ajo on kui tenkin sall ittua es im. j uhlien j a
vanhempainiltojen aikana, ja silloin koulun edustajat avaavat puomit.

Koulun eteläsiiven päätyyn s ijoitetaan k iinteät polkupyöräpaikat (56 paik-
kaa). Varkauksien estämiseksi telineiden malliksi valitaan malli, johon pyö-
rät lukitaan rungostaan kiinni.

Pihan perus jako asfaltt ipihaan ja sorakenttään säily tetään. Kuluneet pin-
noitteet uusitaan. Asfalttipihan ja sorakentän väliin r akennetaan nykyistä
suuremmat istutusalueet ja niiden reunoille sijoitetaan penkkejä.

Vanha sadekatos puretaan ja uusi rakennetaan kivituhkakentän ja asfaltti-
pihan väli selle alueell e edellä ma inittujen i stutusalueiden pohjoispäähän
siten, että katoksesta avautuu näkymät pihan eri osiin. Samalla sisääntu-
loalue saadaan avoimemmaksi ja uudell e inva- luiskalle tul ee l isää ti laa.
Länsisiiven eteen sij oitetaan i stutusaltaita, joi den r eunoilla on i stuskelu-
paikkoja. Jokin altaista voidaan varata myös koululaisten omille istutuksille.

Länsisiiven päädyn vanhentuneet leikkivälineet uusitaan. Lisäksi asenne-
taan uusia kiipeilytelineitä ja keinuja. Leikkivälineiden sijoituksessa huomi-
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oidaan turvaetäisyydet ja riittävät turva-alustat. Päätyyn rakennetaan myös
ulkoauditorio opetusta ja oppilaiden näytelmiä varten.

Pihan valaistusta parannetaan lisäämällä piha- ja pelikenttävalaisimia.
Pohjoislaidan aita poistetaan, koska Turunväylän varteen toteutetaan en-
nen koulun peruskorjausta tiesuunnitelman mukainen meluaita. Muilta osin
aita uusitaan kolmilankaverkkoaidaksi.

Liikennesuunnittelu

Helsingin kaupunk isuunnitteluvirastossa on samaan ai kaan tehty suunni-
telma Profes sorintien suojatien korot tamiseksi ja jät töpaikan rakent ami-
seksi suojatien luoteispuolelle. Samalla kaupunkisuunnitteluvirasto on teh-
nyt ehdotuksen Tietokujan päädyn muutoksesta. Siinä on varauduttu kou-
lun huoltoliikenteen ja pysäköinnin uudelleenjärjestelyihin.

Lähiliikuntapaikka puistoon

Suunnittelun yhtey dessä on nouss ut esi in aj atus l ähiliikuntapaikan s ijoit-
tamisesta kentän lounaispuolelle puistoon. Ks. myös sijaintikartta sivu 9.

Ajatus on saanut k annatusta koulun l isäksi myös li ikuntavirastossa ja ra-
kennusvirastossa, jos sa se otetaan mukaan vuonna 2009 päi vitettävään
aluesuunnitelmaan. Lähiliikuntapaikka rakennettaisiin ”kolmen sukupolven
kohtauspaikaksi”. Lasten lisäksi sen tulisi soveltua myös viereisen vanhus-
ten palvelutalon asukkaille ja myös lasten vanhempien sukupolvelle.

7.3.6. Turv ajärjestelyt

Lasiovet sekä 1.kerroksen ikkunat varustetaan turvalaseilla. Paloteknisesti
luokkasiipi ja voimistelusalisiipi ovat om ia palo-osastojaan. Kerrokset voi-
vat samaa palo-osastoa keskenään, kellari ja ullakko osastoidaan omiksi
osastoikseen. Porrashuoneet osastoidaan teräs-lasiseinin sekä palo-ovin.
Hankesuunnitelmaan liittyvät luonnokset on esitelty palo- ja pelastuslaitok-
sella6.

Rakennus v arustetaan kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmällä.
Rakennuksen lukitus uusitaan, kuulutusjärjestelmä kunnostetaan ja koulu
varustetaan opastejärjestelmällä sekä info-TV-järjestelmällä.

7.3.7. Työsuojelun lausunto

Ks. työsuojelulausunto, LIITE 10.

Opetusviraston työs uojeluneuvottelukunnan laus unnossa (23.06.2009) ei
hankkeen luonnosten tiloissa ole huomauttamista.

8. RAKENNUSTÖIDEN JÄRJESTELYT
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8.1. Vaiheistus
Ks. vaiheistuskaavio, LIITE 7.

Rakennustyöt vaiheistetaan kahteen vaiheeseen:

- 1.-vaiheessa korjataan luokkasiiven tilat lukuun ottamat-
ta nykyisiä keittiö- ja ruokailutiloja sekä teknisen työn ti -
loja. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uudet keit-
tiötilat 2.vaihetta varten.

- 2.-vaiheessa korjataan voimistelu- ja juhlasalisiiven tilat
sekä entiset keittiö- ja ruokailutilat.

Näin menetellen keittiö- ja ruokailutilat ja wc -tilat ovat koko aj an käytössä
rakennuksessa. Väistötiloiksi koulun pihal le ti laelementteihin tarvitaan 1. -
vaiheessa vain luokka- ja hallintotiloja, ja 2.-vaiheessa voimistelutiloja.

8.2. Työmaajärjestelyt

Vaiheistamisessa koul un käyt töön jääv ät piha-alueet erotetaan t yömaa-
alueesta ja työmaan huoltoväylistä riittävin ja turvallisin aitauksin ja opas-
tein. Sis ätiloissa koulun k äytössä o levat t ilat er otetaan ty ömaasta pal o-
määräysten mukaisilla, pölytiiveillä suojaseinillä.

9. AIK ATAULU

Ks. projektiaikataulu, LIITE 8.

Hankesuunnitelmavaiheen alustavan aikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma päätettäväksi 12/2010
- toteutussuunnittelu aloitetaan 8/2011
- urakkalaskentaan 8/2012
- rakentaminen aloitetaan 1/2013
- rakennustyö on valmis 6/2014

10. KUSTANNUKSET

10.1. Rakennustyön kustannukset

Ks. kustannusarvio, LIITE 9.

Tämän hankesuunnitelman mukainen kiinteistön perusparannuksen kus-
tannusarvio (23.11.2010) on 8,3 milj euroa, alv 0 %,.
Kausi 5/2009, RI = 126,3 ja THI = 149,5.

Hankkeen laajuus on noin 4215 brm2. Hyötyala on 2176 hym2. Huoneisto
eli vuokra-ala on 3 367 htm2. Koulun nykyinen huoneisto- eli vuokra-ala on
3367 m2. Toteutusvaiheessa rakennus tulee tarkemitata.

Kustannustasoksi muodostuu (alv 0%) 1 969 euroa / brm², eli 2 465 euroa
/ htm2 ja 3 814 euroa / hym2.
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10.2. Väistötilaku stannukset

Opetusvirasto maksaa vuokraa väistötiloista tilakeskukselle. Mikäli väistöti-
lojen vuokra on korkeampi kuin kohteen korjauksen aikainen vuokranalen-
nus, ylittävä osuus las ketaan kohteen per uskorjauksen jälkeiseen v uok-
raan erikseen sovittavalla tavalla.

Ks. kohta 12 Käyttötalous ja henkilöstö.
Tilakeskuksen alustava arvio7 väistötilojen vaikutuksesta vuokraa korotta-
vana tekijänä on 4.000,00 euroa / kk 10 vuoden ajan. Väistötilojen käyttö-
tarvearvio on 18 kk.

11. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on varattuna opetustoimen hank-
keiden perusparannusmäärärahan käyt tösuunnitelmassa 7, 0 mil j. euroa.
Hanke sisältyy ti lakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
maan vuos iksi 2011 -2015, jos sa s ille on alustavas ti varattu määrärahaa
(TSE) seuraavasti:

v. 2011 148 000 euroa
v. 2012 148 000 euroa
v. 2013 3 388 000 euroa
v. 2014 4 426 000 euroa

Hankkeen korkeampi rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon raken-
tamisohjelmaa tarkistettaessa.

12. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Koulukiinteistön ny kyinen vuokra (1.8.2009) on 8,81 euroa/ htm²/kk, m ikä
tekee 29.020,00 euroa/kk ja 348.240,00 euroa/vuositasolla.

Tuleva vuokra-arvio on 16,62 euroa/htm²/kk, mikä tekee (ilman väistötiloja)
55.827,00 euroa/kk ja 669.924,00 euroa/v uosi. Vuokra-aika on 30 vuotta.
Lisäksi tulee väistötilavuokra 4.000,00 euroa/kk, mikä tekee 48.000,00 eu-
roa/vuosi 10 vuoden ajan.

Perusparannettavien t ilojen irtokalustukseen, varusteisiin ja opetusvälinei-
siin on var attu opetusv iraston kalus temäärärahaa 310.000,00 euroa (alv
0%). Kulun- j a kameravalvonnan, r ikosilmoittimen ja i nfo-tv:n päätelaittei-
siin tulee varata opetusv irastossa tar vittava li sämääräraha, jok a on s uu-
ruusluokkaa 45.000,00 euroa. Muutto- ja siivouskustannukset on yhteensä
arviolta 76.000,00 euroa.

Koulun perusparannus ei lisää tai vähennä koulun henkilökunnan määrää.
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13. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

14. LIITTEET
1. H ankesuunnitteluryhmä
2. As emakaavaote
3. Pi hasuunnitelma
4. Tilakaaviot 1-5
5. Julkisivuja ja leikkauksia 1-3
6. Tilaluettelo / tilavertailu
7. Vai heistuskaavio
8. Projektiaikataulu, alustava
9. Ty ösuojelulausunto
10. Helsingin kaupunginmuseon lausunto
11. Luokkahuoneen 3D-mallinnus
12. Valokuvia 1960-luvulta
13. Valokuvia nykytilanteesta 2009
14. Kustannusarvio

Erilliset liitteet:

A. Rakennustapaselostus / Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
ja Ins.tsto Alinikula Oy

B. LVIA-selostus / Ins.tsto Linera Oy
C. Sähköselostus / Kontermo Oy
D. Kosteus- ja rakennetekninen kuntotutkimus 13.05.2009 / Vahanen Oy
E. Haitta-ainekartoitus 20.05.2009 / Vahanen Oy
F. Si säilmamittaus:PCB-yhdisteet10.07.2008/VahanenOy
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MUNKKINIEMI AA, Tietokuja 1
YHTEYSTIEDOT PÄIVITETTY 2.3.2009
TAHO NIMI PUHELIN MAILI OSOITE

Tilaaja puh

KV/Tilakeskus Jouko Snellman gsm 040-726 8702 jouko.snellman@hel.fi
projektivastaava fax Tilakeskus,Hankepalvelut

PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki
KV / Tilakeskus Kane Perkiö puh

isännöitsijä gsm 050-590 1216 kane.perkio@hel.fi
fax

Käyttäjä
Opetusvirasto Mauno Kemppi puh 09-310 79657 mauno.kemppi@edu.hel.fi

projektiarkkitehti gsm 040-7799579 Hämeentie 11, Hki 53

fax
Munkkiniemen aa Heikki Eskola puh 09-310 82228 heikki.eskola@edu.hel.fi

rehtori gsm 050-595 4444 Tietokuja 1,
fax PL 3208, 00099 Helsingin kaupunki

Juha Ikola puh juha.ikola@palmia.fi
kouluisäntä gsm Rusthollarintie 6, 00910 Hki 91

fax

HKR-Rakennuttaja
Hankeslu Ritva Lappalainen puh 09-310 64385 ritva.lappalainen@hel.fi

proj.vetäjä gsm 040-334 1317 HKR-Rakennuttaja /Raktsto1
fax PL 1540 00099 Helsinki

Rakennuttaja Pekka Pussinen puh 09-310 39645 pekka.pussinen@hel.fi
projektijohtaja gsm 040-716 4262

Rak/sähkö Arto Niva puh 09-310 38498 arto.niva@hel.fi
gsm

Rak/lvi Ville Isomäki puh 09-310 64762 ville.isomaki@hel.fi

rakennuttajainsinööri gsm 040-5379 696
Rak/taloautomaatio Pasi Moisio puh 09-310 38489 pasi.moisio@hel.fi

gsm
kosteus&home Riitta Harju puh 09-310 39713 riitta.harju@hel.fi

gsm 040-3360 784
Suunnittelijat/Konsultit
arkkitehtislu Mika Penttinen puh  09-856 34 567 mika.penttinen@kp-ark.com

arkkitehti gsm 050-517 8283 Meritullinkatu 4 B 8

Ark:t Kirsi Korhonen ja Mik fax 09- 856 34 568 00170 Helsinki
Penttinen Oy

(sähkö) Pentti Nissinen puh 09 43 552 538 pentti.nissinen@kontermo.fi
Kontermo Oy gsm 050-305 7901 Sinikalliontie 5 A

fax 09 43 552 250 02630 Espoo

(lvia) Jari Erander puh 09-838 7230 jari.erander@linera.fi
Ins. tsto Linera Oy gsm 050-535 5083 Leinikkitie 20 B

fax 03150 Vantaa

rak.slu Pekka Kujala puh 09-565 2422 alinikula@alinikula.fi
Ins.tsto Alinikula Oy gsm 0400-489 999 Henrikintie 5E

fax 09-565 2455 00370 Hki

Keittiöslu Helina Lohilahti puh 09-310 38468 helina.lohilahti@hel.fi
HKR-ARK gsm PL 1530, 00099 Helsingin k.

fax

Maisema/piha- Marja Mikkola puh marja.mikkola@ma-arkkitehdit.fi
suunnittelu MA-Arkkitehdit gsm 050-555 0396 Jääkärinkatu 8

fax 09-669 325 00150 Hki
HKR-Rakennuttaja / RiL hankesuunnitteluvaiheen yhteystiedot
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HYÖTYALAT TILARYHMITTÄIN
ARKKITEHDIT KIRSI KORHONEN JA MIKA PENTTINEN OY  14 08.2009

NYKYTIEDOT EHDOTETTU RATKAISU

Tilano.: Tila: m² lyh. Tilaryhmä / tila: m²

HALLINTOTILAT 176 HALLINTOTILAT 215
Toimistotilat 53,5 Toimistotilat 55,8
311 Koulun johtajan h 21 JOH Koulun johtajan h 15,3
305-306 Monistus ja materiaalih 20 MON Monistus- ja materiaalih 12,3
324 Kouluisännän h 12 5 VAH Kouluisännän h 17 9

Kanslia 10 3

Opettajien tilat 72 Opettajien tilat 85,3
310 Opettajien h 56,5 OPE Opettajien h (sis.

Eteinen + WC-tilat 15,5 eteinen) 85,3
Oppilashuollon tilat 50,5 Oppilashuollon tilat 73,4

Terveydenhoitajan TER Terveydenhoitajan ti-
  tilat (sis. odotus) 24 lat (sis.odotush ja WC) 33,1
Psykologin tilat PSY Psykologin tilat (sis od.) 21,5
  (sis. odotustilat) 26,5 Kuraattorin tilat (sis. od.) 18,8

OPETUSTILAT 1596,5 OPETUSTILAT 1599
Yleiset opetustilat 796 Yleiset opetustilat 862,2

Iltapäiväkerho 36 OT1 Opetustila 1
(Iltapäiväkerho) 41 0

Opetustila 3  13 kpl 735 OT3 Opetustila 3  13 kpl 769 4
205-206 Opetusvälinevar. 24,5 OPV Opetusvälinevar. 21,4

Erityisopetus 30,4
Ainekohtaiset opetustilat 801,0 Ainekohtaiset opetustilat 737,0
321 Tietotekniikka, 1 kpl 56 Kielten luokat 106,2
302, 317 Kielten luokat, 2 kpl 111 ATK-luokka 55,3

Tekstiilityö 75 TEX Tekstiilityö 80,5
122 Tekninen työ 154 TN Tekninen työ 150 7

Musiikki 64 MUS Musiikki 59 0
225 Liikuntasali 146,5 LII Liikuntasali 142,4
226 Näyttämö, kiinteä 39,5 NÄY Näyttämö, kiinteä 40,1
329,331 Näyttömön pukuh. 19
222-223 Voimisteluvälinevar. 32,5 VVV Voimisteluvälinevar. 14,7
134-140 Pukeutumis- ja Pukeutumis- ja

  peseytymistilat 73,5 PUK   peseytymistilat 54,7
Liikunnan opettaja OPE PUK Liikunnan opettajat 10 9

132-133 Ulkoiluvälinevar. 30 UVV Ulkoiluvälinevar. 22 5

KIRJASTOTILAT 51 KIRJASTOTILAT 59
Kirjastoh ja kirjas- Kirjastoh ja kirjas-
  tonhoitajan h 51  tonhoitajan h 58,7

RUOKAILUTILAT 177 RUOKAILUTILAT 178
111 Ruokailusali 115 RUO Ruokailusali 100 0

Keittiö aputiloineen 46 KEI Keittiö aputiloineen 57 3
Keittiöhlökunnan SOS Keittiöhlökunnan
  pukutilat + siivousk. 16  pukutilat + siivousk. 20,4

MUUT TILAT 175 MUUT TILAT 126
102 Henkilökunnan sosiaali- SOS Opettajien WC- ja

  tilat 12  sosiaalitilat 12,6
143-144 Oppilaiden WC-tilat 44 WC Oppilaiden WC-tilat 24 0

Siivousvälinevarastot 3 5 SK Siivoustoimen tilat 15 7
145-149 Asunto 73 AS Asunto 73,4
211 Henkilökunnan tauko 27

Muut WC:t 15,5

HYÖTYPINTA-ALOJEN ULKO- HYÖTYPINTA-ALOJEN ULKO-
PUOLELLE JÄÄVÄT TILAT 1180,5 PUOLELLE JÄÄVÄT TILAT 1332

Käytävätilat 860 5 Käytävätilat 958 5
LVI- ja sähkötilat 71 LVI- ja sähkötilat 53 2
Koulun varastotilat 163 IV-konehuoneet 179,3
Pesutupa 12 Koulun varastotilat 108,9
Kuivaushuone 19,5 Putkikäytävä 14,2
Putkikanava 41,5 Siivouskeskus 17,4
Muut tilat 13,0

HYÖTYALAT YHTEENSÄ 2176 m² HYÖTYALAT YHTEENSÄ 2176 m²

KAIKKI ALAT YHTEENSÄ 3356 m² KAIKKI ALAT YHTEENSÄ 3507 m²

VUOKRA-ALA YHTEENSÄ 3359 m²





Nykyhetki: 25.11.2010 Nykyhetki: 25.11.2010
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pääporras 1.kerros

teknisen työsali

luokkakäytävä

luokkasiiven päätyporras

luokkahuone

luokkahuone
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voimistelu- ja juhlasali

opettajien huone

näkymä 3. kerroksen parvekkeelta pihalle

ullakko

pääporras 3.kerros

oppilas-wc
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pihan leikkivälineitä lounaasta, etualalla koulupiha

pelikenttä ja leikkivälineitä etelästä

lännestä, etualalla pelikenttä jätekatos
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