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1. YHTEENVETO
Suunniteltu toiminta
Tämä asiakirja sisältää Forssan monitoimikeskuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelman (2 vaihtoehtoa).
Uusi monitoimikeskus sisältää esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tilat sekä koulun ja
liikuntatoimen käyttöön tulevat liikuntatilat. Tiloja käyttää myös nuorisotoimi. Uusi rakennus on mitoitettu 779
henkilölle. Tämä hankesuunnitelma ei sisällä nykyisten rakennusten korjausta eikä keskuskeittiötä. Urheilutalo
Feeniksiin liittyvään vaihtoehtoon sisältyy muutostöitä nykyisen keittiön ja ruokalan alueelle.
Tarveselvitys
Tarveselvitysvaiheessa laadittiin neljä vaihtoehtoista tontinkäyttösuunnitelmaa:
·

A (VE1)

Tyhjä tontti nykyisen Tölön koulun ja Yhtiönkadun välissä

·

B

Nykyiset Tölön koulun ja Taikatuulen päiväkodin tontit

·

C (VE2)

Nykyiset Kuhalan koulun, Urheilutalo Feeniksin ja Kurjenpesän päiväkodin tontit

·

D

Nykyiset Kuhalan koulun ja Urheilutalo Feeniksin tontit

Tontinkäyttösuunnitelmat esiteltiin kaupunginhallitukselle elokuussa 2017 ja valtuustolle lokakuussa 2017.
Jatkotyöstettäväksi valittiin alkuperäisestä tehtävänannosta poiketen kaksi vaihtoehtoa; A (jatkossa VE1) ja C
(jatkossa VE2). Lopullinen hankesuunnitelma sisältää L1-tasoiset piirustukset kahdesta eri vaihtoehdosta.
Alustava hankesuunnitelma esiteltiin kaupunginhallitukselle tammikuussa 2018.

Uudisrakentamisen laajuus
bruttoala (brm2)

kerrosala (kem2)

tilavuus (m3)

VE1

8 858

8 032

51 800

VE2

7 453

6 491

34 600

Kerrosala on laskettu 250 mm:n seinänpaksuudella. Kerrosalaan ei ole laskettu ullakolla sijaitsevia ivkonehuoneita eikä kellaritiloja.
Rakennuksen paloluokka: P1
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2. HANKESUUNNITTELURYHMÄ
2.1 Tilaajan edustajat
Hankesuunnittelutyöryhmä
Selonottoneuvottelu pidetiin marraskuussa 2016.
Suunnittelu käynnistettiin maaliskuussa 2017. Suunnittelukokouksia pidettiin yhteensä neljä.

Forssan kaupunki, sivistystoimi

Turuntie 18, 30100 Forssa

Tilaajan edustaja ja hankkeen johto
Sivistysjohtaja, Jarmo Pynnönen

050 596 5155, jarmo.pynnonen@forssa.fi

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tiina Kemppainen

050 564 0008, tiina.kemppainen@forssa.fi

Tekninen johtaja, Antti Heinilä

050 353 7733, antti.heinila@forssa.fi

Kiinteistöpäällikkö, Jukka Perälä

050 354 9917, jukka.perala@forssa.fi

2.2 Suunnittelijat
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Innovarch Oy, Vahanen-yhtiöt

Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Pääsuunnittelija, Esko Pelkonen

044 768 8352, esko.pelkonen@innovarch.fi

Arkkitehti, Minja Mero

050 381 3668, minja.mero@innovarch.fi

Kustannuslaskenta
Vahanen PRO Oy

Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Eero Vanhatalo

044 7688 388, eero.vanhatalo@vahanen.com
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3. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT
3.1 Sijainti
Molemmat rakennuspaikat sijaitsevat Forssan kaupungin keskusta-alueella noin 10 minuutin kävelymatkan
etäisyydellä toisistaan.

VE1: Rakennuspaikka rajautuu Pihlajakadun, Pitkäpolun ja Yhtiönkadun väliselle alueelle. Valtatie 2 sijaitsee
lounaassa. Tölön koulu ja Taikatuulen päiväkoti sijaitsevat Pihlajakadun toisella puolella. Tontille ajetaan
Eteläiseltä Puistokadulta Pihlajakatua pitkin.
VE2: Rakennuspaikka sijaitsee Opintien päässä. Koillisessa tonttia rajaavat Finlaysonintie ja Helsingintie,
kaakossa pysäköintialue. Rakennuspaikalla on tällä hetkellä Kuhalan koulu, Urheilutalo Feeniks ja
Kurjenpesän päiväkoti. Koulun tontilla on tekonurmikenttä ja hiekkakenttä. Hiekkakentällä on talvisin luistelujää
ja se toimii tarvittaessa myös pysäköintialueen laajennuksena.

Ilmakuva alueesta
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3.2 Nykyiset rakennukset
Hankkeella on tarkoitus yhdistää samaan rakennukseen seuraavien kiinteistöjen toiminnot:

1. Kuhalan koulu
·

osoite: Opintie 4, 30300 Forssa

·

vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu
1-sarjainen alakoulu vuosiluokat 1-6 oppilaita 119, 4-sarjainen yläkoulu oppilaita 209,
oppilaita yhteensä 328 ja henkilökuntaa 46

·

rakennettu vaiheittain, käyttöönottovuodet 1969 ja 1973, laajaa peruskorjausta ei ole tehty

·

kerrosala 5 579 m 2, tilavuus 22 660 m 3, kerrosluku: 2

2. Tölön koulu
·

osoite: Pihlajakatu 9, 30420 Forssa

·

1-sarjainen alakoulu (paitsi 4 luokka 2-sarjainen)
vuosiluokat 1-6 oppilaita 113, lisäksi 12 erityisopetuksen ryhmää vuosiluokat 1-9 oppilaita 105,
oppilaita yhteensä 218 ja henkilökuntaa 45

·

käyttöönotettu 1979, laajaa peruskorjausta ei ole tehty

·

kerrosala 4 760 m 2, tilavuus 20 597 m 3, kerrosluku: 2

3. Taikatuulen päiväkoti
·

osoite: Pihlajakatu 7, 30420 Forssa

·

3 lapsiryhmää
lapsia yhteensä 62, henkilökuntaa 15

·

käyttöönotettu 1987, laajaa peruskorjausta ei ole tehty

·

kerrosala 969 m 2, tilavuus 4 510 m 3, kerrosluku: 1

4. Kurjenpesän päiväkoti
·

osoite: Opintie 5, 30300 Forssa

·

6 lapsiryhmää
lapsia yhteensä 75, henkilökuntaa 18

·

käyttöönotettu 1971, laajaa peruskorjausta ei ole tehty

·

kerrosala 1 013 m 2, tilavuus 2 854 m 3, kerrosluku: 1

Olemassa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu kerrosala on 12 321 m2.

Edellä esitettyjen toimintojen lisäksi tiloja tulee käyttämään myös nuorisotoimi. Hankkeeseen sisältyy myös
koulun ja liikuntatoimen käyttöön suunniteltavat liikuntatilat.
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Kuhalan koulu

Tölön koulu
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Taikatuulen päiväkoti

Kurjenpesän päiväkoti

INNOVARCH OY | VAHANEN GROUP
LINNOITUSTIE 5 | 02600 ESPOO, FINLAND | TEL +358 20 7698 698 | Y-TUNNUS/BUSINESS ID: 1642205-6 | WWW.INNOVARCH.FI

9

3.3 Asemakaava
kaupunginosa

korttelit

osoite

uuden tontin pinta-ala

VE1

7 Kuhala

441, 442

Pihlajakatu, 30420 Forssa

19 846 m 2

VE2

6 Haudankorva

414, 418

Opintie 4, 30300 Forssa

20 653 m2

Molemmat vaihtoehdot vaativat asemakaavamuutoksen. Autopaikkatarve määritellään kaavamuutoksen
yhteydessä.

VE1: Nykyinen asemakaava on vuodelta 1989. Uusi monitoimikeskuksen suunniteltu tontti koostuu
seitsemästä eri tontista sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatusta katualueesta (Sireenipolku).
Asemakaavassa tontit on kaavoitettu 4- ja 6-kerroksisille asuinkerrostaloille (AK). Uuden suunnitellun tontin ja
Valtatie 2:n väliin jäävä alue on merkitty kaavassa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Ajoyhteys tontille on
huomioitava.
VE2: Nykyinen asemakaava on vuodelta 1970. Koulun tontti on kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO). Päiväkodin tontti on kaavoitettu sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). Uusi tontti koostuu koulun ja päiväkodin tonteista ja niiden väliin
jäävästä alueesta. Pysäköintialue sijaitsee viereisellä tontilla.

3.4 Alueen ominaisuudet
Maasto ja maisema
Molemmat rakennuspaikat ovat pinnanmuodoiltaan tasaisia.

Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva
Molempien alueiden rakennuskanta koostuu pääasiassa asuinkerrostaloista. Alueella on myös jonkin verran
liikerakentamista ja pientaloja.
VE1: Uusi tontti on rakentamaton. Rakennustöiden ajaksi ei tarvita väistötiloja.
VE2: Uudisrakennus liittyy Urheilutalo Feeniksiin. Kuhalan koulu ja Kurjenpesän päiväkoti puretaan ennen
rakennustöiden aloittamista. Koululle ja päiväkodille tarvitaan väistötilat rakennustöiden ajaksi.

Pohjaolosuhteet
Rakennuspaikoista ei ole laadittu maaperätutkimuksia. Hankesuunnittelu ja kustannuslaskenta perustuvat
tilaajalta saatuihin lähtötietoihin:
VE1: Kuivakuorikerros savea, paksuus 1,8 m. Kovan pohjan syvyys nykyisestä maanpinnasta 9 metriä.
VE2: Kovan pohjan syvyys nykyistä maanpinnasta 7 metriä.
Perustaminen tulee tehdä radonturvallisesti.
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3.5 Henkilömäärät
Uuden monitoimikeskuksen henkilömäärät perustuvat tilaajalta 12.6.2017 saatuun taulukkoon.

Perusopetus
Luokat 1-6

200

Luokat 7-9

230

Erityisopetus

100

Luokanopettajat

10

Aineenopettajat

30

Erityisopettajat

14

Avustajat

30

Siistijät

x

Keittiö

x

Oppilashuolto

3,5

Varhaiskasvatus
Pienet

40

3-5 -vuotiaat

92

esikoulu

0

opettajat

24

avustajat

5
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4. TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA
4.1 Imago ja pedagogiset tavoitteet
Suunnittelun lähtökohta on OPS2016: ytimessä on tarve luoda uudenlainen koulu- ja päiväkotirakennus, joka
vastaa globaalin muutoksen tuomiin haasteisiin. Rakennuksen tulee kyetä tarjoamaan oppijoille välineitä
muutoksen kohtaamiseen sekä toimia nykyistä paremmin mielekkäänä oppimis- ja kasvuympäristönä.
Opetussuunnitelman keskeiset muutokset korostavat oppilaiden aktiivista roolia ja oppimisen iloa,
vuorovaikutustaitoja ja yhdessä tekemistä osana yhteisöä, monialaisuutta sekä laaja-alaista osaamista ja
ajattelun ja oppimisen taitoja, kasvamista kestävään elämäntapaan sekä turvallisuutta. Suunnittelun perustana
on käytetty myös tilaajan pedagogista suunnitelmaa (Meidän koulu! Forssan perusopetuksen pedagogiset
perusteet).

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja
oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön lukeutuvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa
käytetään. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin, ja oppilaiden tulisi olla
aktiivisesti mukana ympäristöjen ja tilojen kehittämisessä. Kun jo suunnittelussa otetaan huomioon oppijoiden
yksilölliset tarpeet, koulunkäynnin tuki voidaan suunnata oikein ja tehokkaasti. Suunnitelmassa on huomioitu
eri oppiaineiden tarpeet esimerkiksi aineryhmiä tukevassa ja turvallisia tukikohtia tarjoavassa soluajattelussa.
Erilaisissa oppimisympäristöissä voidaan joko opiskella itsenäisesti, yhdessä parin tai pienryhmän kanssa,
tavoitteellisesti isomman ryhmän kanssa tai vapaamuotoisesti oleskellen ja oppien.

Uusi oppimisympäristökokonaisuus suunnitellaan siten, että se tukee yhteisöllisyyttä ja kasvun kaari -ajattelua:
oppijan elinpiiri laajentuu varttumisen myötä. Suunnitelman sisä- ja ulkotilat kannustavat vuorovaikutukseen
sekä yhteisestä tukikohdasta huolehtimiseen. Lapsi voi helposti tutkia ympäristöään, pitää siitä huolta ja ottaa
sen omakseen. Suunnitteluratkaisu on laadittu nykyaikaisen oppimiskäsityksen lähtökohdista, ottaen
huomioon myös oheiskäyttäjien tarpeet: kokonaisuus on monipuolinen, yhteisöä vahvistava, hyvinvointia
lisäävä tyyssija sekä houkutteleva maamerkki, jonka sisätilat ja ulkoalueet kutsuvat myös koulupäivän
ulkopuolella.

Tieto- ja viestintäteknologia on keskeinen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Suunnitelma tukee
vuorovaikutteista, ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista ja työskentelyä sekä rohkaisee tiedon jakamiseen
ja vertaisarviointiin myönteisellä tavalla. Ympäristöjen ja tilojen kehittämisessä otetaan huomioon
monimuotoinen mediakulttuuri ja tarpeet saada uusia teknologiaratkaisuja joustavasti käyttöön.

Pihat
Pihasuunnitelma nojautuu luontevasti pedagogisiin tavoitteisiin ja opetussuunnitelmauudistukseen: koko
koulu-uran kestävänä ilmiöopiskeluna voidaan esimerkiksi havainnoida luonnonilmiöitä ja vuodenaikojen
vaihtelua, opiskella ja analysoida ilmastonmuutosta paikallisena ja globaalina ilmiönä. Luontoon lähtemisestä
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oppilaiden kanssa tulee itsestäänselvyys, ja pihaluonnon tarkkailu ei ole enää pelkästään maantietoa tai
biologiaa vaan myös sosiaalisten taitojen harjoittamista.

Pihakokonaisuus suunnitellaan monipuoliseksi, turvalliseksi ja houkuttelevaksi: Se kutsuu lähialueen
asukkaita iltaisin ja viikonloppuisinkin. Sosiaalinen kontrolli nostaa ilkivaltaan ryhtymisen kynnystä, ja koulu
pihoineen on vilkas kohtaamispaikka eri vuorokaudenaikoina.
Muunneltavuus
Osa seinistä on siirtoseiniä. Tiloissa on myös pariovia, jotka kokonaan avaamalla tiloja voidaan helposti
yhdistää toisiinsa. Näköyhteyksiä saadaan sisäikkunoiden ansiosta runsaasti. Tiloja voidaan jakaa osiin
verhoilla visuaalisten ärsykkeiden torjumiseksi. Akustiset verhokankaat rauhoittavat äänimaisemaa. Musiikin
ja teknisten työn tilat on rajattu muista tiloista akustiset vaatimukset täyttävillä seinillä.

Rakennuksen muuntelu jälkeenpäin tulee olla joustavaa: rakenneratkaisuna esimerkiksi kantavien ulkoseinien
ja pilari-palkkiratkaisun ansiosta lähes kaikki väliseinät voivat olla kevyitä, joten niiden sijoittelu myöhemmin
toisinkin on mahdollista. Ilmanvaihto ja sähkön pääreitit kulkevat pystykuiluissa ja pääkäytävillä mikä
mahdollistaa muuntojoustavan toteutuksen, esim. huoneiden väliseinämuutokset ilman runkokanaviston tai
pääsähkönjakelun siirtoa ja muutoksia.

Sähköpisteiden riittävyys takaa sen, että opetustuokioissa ei olla sidottuja perinteiseen, kankeaan
tauluseinäsuuntaukseen: niin avoimet kuin suljetummat opetustilat tarjoavat puitteet esimerkiksi siirreltävien,
jalustallisten näyttöjen hankkimiseen. Kattava langaton wlan-verkko mahdollistaa kuvan ja äänen esittämisen
sekä oppilasryhmiltä toisille, että opettajalta oppilasryhmille.

Avoimissa oppimisympäristöissä ja avattavissa olevissa tiloissa äänen kantautumiseen eri käyttäjäryhmien
välillä vaikutetaan huoneakustisin ratkaisuin sekä tarvittaessa suljettavissa olevilla ovilla, siirtoseinillä ja
verhoilla. Näillä voidaan saavuttaa eriasteisia äänieristyksen tasoja, esim. verhot toimivat pääasiassa
näköesteenä ja vaimentavat osittain hälyääniä. Varsinaista äänieristystä voidaan saavuttaa ääniluokiteltujen
ovien ja siirtoseinien avulla, kun ovet ovat suljettuina.
Liikkuva koulu
Liikkuva koulu on kansallinen koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävä ohjelma. Liikuntaa lisätään
koulupäivään istumalla vähemmän, tukemalla oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikkumalla välitunneilla
ja kulkemalla koulumatkat mahdollisuuksien mukaan jalkaisin tai polkupyörällä. Myös rakennus voi tarjota
virikkeitä liikkumiseen. Sisätiloihin on suunniteltu mm. matalia kiipeilyseiniä ja liukumäki avoportaan yhteyteen.
Saattoliikenteen jättöpaikat voidaan sijoittaa hieman kauemmaksi sisäänkäynneistä. Polkupyöräpaikkoja tulee
olla riittävästi.
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5. SUUNNITELMA
5.1 Arkkitehtoninen perusratkaisu
Tavoitteena

on

massoittelultaan

harmoninen

ja

mittakaavaltaan

nykyiseen

rakennuskantaan

ja

luonnonympäristöön sopiva julkinen rakennus. Rakennuksen tulee olla arkkitehtonisesti laadukas ja
korkeatasoinen ja sen tulee erottua julkisena rakennuksena alueen muista rakennuksista. Jatkosuunnittelussa
on panostettava myös ulkotiloihin ja piha-alueisiin. Ulkotilat muodostavat sekä toiminnallisesti tärkeän, että
kaupunkikuvallisesti kauas näkyvän osan rakennushanketta. Suunnittelussa pyritään kestävän kehityksen
mukaisiin ja käyttökustannusten kannalta edullisiin tilaratkaisuihin, rakenteisiin, materiaaleihin sekä lviasratkaisuihin. Materiaalivalinnat ja rakennuksen yksityiskohdat suunnitellaan niin, että rakennus vanhenee
kauniisti. Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kulutusta kestäviä, kunnostettavia, ja helposti puhtaana
pidettäviä. Rakennus suunnitellaan kaikille, eri ikäisten ja toimintakyvyltään eri tasoisten käyttäjien tarpeet
huomioiden. Esteettömän rakennuksen vaatimusten tulee toteutua. Monitoimikeskus on käytössä aamusta
iltaan ja tavoitteena on tilojen tehokas käyttö. Aulatiloja ja ruokalaa voidaan käyttää oppimiseen. Tilojen tulee
houkutella lapsia liikkumaan.

Massoittelu ja julkisivut
Molemmissa vaihtoehdoissa on käytetty samaa perusratkaisua; iso rakennusmassa on pilkottu pienempiin
osiin ”kyläksi”. Syntyy pieni mittakaava. Massoitteluratkaisu parantaa myös luonnonvalon saantia useimpiin
tiloihin. Kaikki kylän talot ovat yhteydessä toisiinsa. Ratkaisu on joustava; esim. VE1:n liikuntasalin kokoa
voidaan tarkentaa hankkeen edetessä. Rakennus on mahdollista toteuttaa vaiheittain ”talo” kerrallaan. Katot
ovat harjakattoja. Sisäänkäynnit on sijoitettu talojen päätyihin räystäistä muodostuvien katosten alle.
Pääjulkisivumateriaaliksi on valittu huoltovapaa tiili, mikä sopii hyvin myös kaupungin historialliseen
rakennuskantaan. Valittu tiili on väriltään harmaa ja pinnaltaan rosoinen. Saumat tehdään tiilen väriin.
Rakennuksen päädyt ovat valkoisiksi rapattuja. Päivänvaloa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon
hyödyksi. Isot lattiaan asti ulottuvat ikkunat takaavat näkymät myös pienimmille oppijoille.

VE1

VE2
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5.2 Tilaohjelma ja laajuus
Tilaohjelman laadinnassa, ryhmien kokoa ja määrää sekä ulkotiloja mitoitettaessa on käyty neuvotteluja
tilaajan ja käyttäjän edustajien kanssa. Tilaohjelmassa on sovellettu yleisiä rakennusmääräyksiä ja
mitoitusohjeita. Tilaratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa, kun käyttäjät otetaan tiiviimmin mukaan
suunnitteluun. Rakennuksen kaikki tilat ovat kaikkien toimijoiden yhteiskäytössä.

Väestönsuojalaskelma
Väestönsuojan varsinaisen suojatilan koko määritellään kerrosalan mukaan. Mitoitusperuste perustuu tilaajalta
saatuun lähtötietoon.
VE1: Väestönsuojia tarvitaan kaksi. Väestönsuoja sijoitetaan liikuntatilojen yhteyteen. Väestönsuojiin
sijoitetaan bänditila, tuolivarasto sekä oppilaiden puku- ja pesutilat.
VE2: Väestönsuoja sijoitetaan kellarikerrokseen. Rauhanaikana väestönsuoja toimii henkilökunnan
sosiaalitilana ja bänditilana.

KOULU JA ERITYISOPETUS
Suunnittelun lähtökohtana on ajateltu, että alakoulu on 2-sarjainen (A, B) ja yläkoulu 3-sarjainen (A, B, C).
Erityiskoulu on seutukunnallinen.

Yleisopetustilat, avoin oppimisympäristö
Yleisopetustiloja käytetään opetuksessa, jossa ei tarvita erityistä ainekohtaista varustusta esim. äidinkielen,
matematiikan, kielten ja historian opetukseen. Tässä hankesuunnitelmassa yleisopetustilat on sijoitettu
ikäryhmittäin omiin soluihin. Solut on mahdollista jakaa myös aineittain esim. matemaattisten aineiden tai
kielten soluiksi.
Solut ovat pääasiassa avointa, muunneltavaa oppimisympäristöä. Avoin tila rajataan tarpeiden mukaan
siirreltävillä kalusteilla, sermeillä ja verhoilla. Keskittymistä vaativille työskentelylle on solussa yksi
pienryhmätila ja yksi isompi opetustila. Nämä tilat rajataan kiinteillä seinillä. Rakenteiltaan solut suunnitellaan
joustaviksi, niin että tilajärjestelyitä voidaan muuttaa tulevaisuudessa kevyitä väliseiniä rakentamalla ja
purkamalla.

Avoimessa

opetustilassa

on

vähintään

kaksi

vesipistettä.

Opetustilat

suunnitellaan

huoneakustiikaltaan sellaisiksi, että erityyppiset työskentelytavat ja ryhmätyöt ovat yhtäaikaisesti mahdollista.
Aineopetustilat
Käsityön ja kuvataiteen tilat yhdistetään yhdeksi isoksi taidetilaksi. Tilat sijoitetaan 1. kerrokseen huoltopihan
yhteyteen.

Luonnontieteiden opetustilan varastosta on käynti molempiin opetustiloihin. Varastoon tulee suunnitella
kokeiden valmistelupiste, vesi- ja sähköpisteineen. Tilojen toteutussuunnittelussa on huomioitava määräykset
aineiden säilytyksistä ja jätteiden hävityksestä.
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Bänditila sijoitetaan väestönsuojaan. Musiikkiluokat toimivat myös näyttämöinä.

Kotitaloustiloja on kaksi. Tilat voidaan avata yhdeksi isoksi tilaksi siirtoseinää avaamalla.

Tilojen täysiaikainen käyttöaste otetaan huomioon. Tilat soveltuvat yleisopetukseen, kun ne eivät ole
varustelunsa mukaisessa käytössä.

Erityisopetus
Erityisopetuksen tilat on sijoitettu 1. kerrokseen, niin että saattoliikenne aivan sisäänkäynnin eteen on
mahdollista. Erityisopetuksen tilat sisältävät opetus-, lepo ja pienryhmätilojen lisäksi terapiatilan,
pyörätuolivaraston, nosturilla varustetun pesuhuoneen. Erityisopetuksen tilaohjelma perustuu Tölön koulun
peruskorjauksen yhteydessä tehtyyn selvitykseen. Yleisopetuksen tarkoitetut tilat soveltuvat myös
erityisopetukseen.
Näyttämötila
VE 1: Kiinteä korotettu näyttämö liittyy liikuntasaliin. Näyttämö erotetaan ääntä eristävillä seinillä ympäröivistä
tiloista. Näyttämö toimii myös musiikin ja ilmaisutaidon opetustilana. Näyttämöön liittyy varastotila, joka voi
toimia myös takahuoneena.
VE2: Maantasossa oleva musiikki-/näyttämötila avautuu rakennuksen pääaulaan.
Liikuntasali
VE1: Liikunnan opetuksen lisäksi tila toimii monitoimitilana. Salia voidaan käyttää myös ilta-aikaan
harrastustoimintaan ja tapahtumiin. Koulun muut tilat voidaan sulkea iltakäytön ajaksi. Urheiluvälinevarastot
sijoitetaan liikuntasalin yhteyteen.

Tutkitaan kustannukset kahdesta eri kokoisesta liikuntasalista:
·

640 m2 (20x32 m): mahdollistaa koripallon, lentopallon ja sulkapallon pelaamisen.
Tila on jaettavissa kahteen osaan.

·

1050 m 2 (30x35 m): sisältää 2 kansallista nuorten koripallokenttää.

Hankesuunnitelmissa ei ole esitetty katsomotiloja yleisölle. Katsomo on mahdollista rakentaa pukuhuoneiden
yläpuolelle. Katsomon rakentamisessa on huomioitava myös tila vähintään kahdelle portaalle. Salin lopullinen
koko ja käyttötarkoitus vaikuttavat myös esim. iv-konehuoneiden, väestönsuojan sekä pukeutumis- ja
pesutilojen mitoitukseen. Autopaikkojen riittävyys on myös huomioitava.
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Pukeutumis- ja pesutilat
VE1: Puku- ja pesutilat sijoitetaan alatason väestönsuojatiloihin liikuntatilojen yhteyteen. Liikunnan opettajalle
on oma pesu- ja pukutila. Keittiö- ja siivoushenkilökunnalla on omat sosiaalitilat.
VE2: Uudisosa ei sisällä liikuntasalia. Liikuntasali sijaitsee Urheilutalo Feeniksin puolella.

Ruokasali
Ruokasali voi toimia myös oleskelutilana, ryhmätyötilana ja juhlatilana.
VE1: Ruokasalin ja liikuntatilan välillä on siirtoseinä, jolloin ruokasali voidaan yhdistää liikuntasalin kanssa
yhdeksi isoksi juhlatilaksi.
VE2: Uusi ruokasali on yhteydessä Urheilutalo Feeniksiin. Urheilutalon puolelle jäävä vanha ruokasalin osa
(37 m 2) kunnostetaan uutta ruokasalia vastaavaksi.

Keittiö
Keittiö on jakelukeittiö. Hankesuunnitelma ei sisällä keskuskeittiötä alkuperäisestä tehtävänannosta poiketen.
VE2: Uusi keittiö rakennetaan Urheilutalo Feeniksin puolelle. Vanha keittiö puretaan.

Oppilashuoltotilat
Oppilashuoltotilat sisältävät terveydenhuoltotilan ja wc:n, lepohuoneen, koulupsykologin ja –kuraattorin
huoneet sekä odotustilan.

Wc-tilat
Wc-tilojen mitoitusperiaatteena on käytetty 1 wc-tila 15 oppilasta kohden. Molemmissa kerroksissa on
vähintään yksi esteetön wc. Oppilaiden wc-tilat sijoitetaan pääasiassa solujen yhteyteen.

Vaatesäilytys
Koulu on kengätön eli ns. sukkakoulu. Kengät jätetään tuulikaappien ja porrashuoneiden yhteydessä oleviin
kenkäeteisiin (mitoituksen ohjearvo 0,15 m 2/oppilas). Ulkovaatteet ja muut henkilökohtaiset tavarat jätetään
solujen yhteydessä ja aulatiloissa sijaitseviin henkilökohtaisiin lukittaviin lokerikkoihin. Yläkoululaisten lokerot
varustetaan

kannettavien

tietokoneiden

latauspisteillä.

Alakoululaisten

tablettitietokoneet

ladataan

opetustiloissa sijaitsevissa latauskaapeissa.

Oppilaskunnan tilat
Oppilaskunnalla on oma tila, oppilaskunnan hallituksen kokoushuone. Oppilaskunnan tilan yhteyteen voidaan
sijoittaa myös kioski.

Työ- ja hallintotilat
Työ- ja hallintotiloja ovat opettajien työtila, koulun ja päiväkodin rehtoreiden toimistot, kanslia, neuvottelutila,
arkisto, tulostushuone ja materiaalivarasto. Taukotilat sijoitetaan työtilojen yhteyteen. Koulun tv- ja
keskusradiolaitteistolle varataan oma tila.
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Sisäänkäynnit ja aulatilat
Rakennuksella on useita sisäänkäyntejä. Päiväkodin ja erityisopetuksen sisäänkäynnit on sijoitettu niin, että
saattoliikenne lähelle ovea on mahdollista. Koulun 1. kerroksen soluista on uloskäynti suoraan opetuspihoille.
Oppilaiden sisäänkäynnit sijoitetaan välituntipihan puolelle.

Rakennuksessa on hissi. Avoportaan yhteydessä on liukumäki.
Kiinteistön huoltotilat
Lukittava jätehuolto sijoitetaan huoltokatoksen alle keittiön yhteyteen. Lastaustilan päällä on katos.
Kiinteistövarasto on lämmin. Katoksen alla on tilaa rullakoille, hiekoittimille ja kauhoille yms.
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PÄIVÄKOTI
Päiväkodissa on yhteensä 10 ryhmää:
·

0-2-vuotiaat (pienet) 4 x 12 lasta

·

3-5-vuotiaat (isot)

6 x 14 lasta

Kuraeteiset
Kuraeteinen on märkien ja kuraisten vaatteiden huolto- ja säilytystila. Päiväkodilla on yhteensä kolme
sisäänkäyntiä ja kuraeteistä.

Eteiset
Eteisessä on tilat vaatteiden pukemiselle, riisumiselle ja säilytykselle.
Pesu- ja wc-tilat
Pesu- ja wc-tiloja on yhteensä kuusi; neljä pienille ja kaksi isoille. Lisäksi päiväkodissa on yksi esteetön wc.
Tilojen varustus suunnitellaan ikäryhmän tarpeet huomioiden.

Ryhmätilat
Jokaiselle ryhmälle on oma 35 m 2:n ryhmätila. Pienet ruokailevat omissa ryhmätiloissaan. Lisäksi päiväkodissa
on pienryhmätiloja ja yhteisiä isompia muunneltavia tiloja.

Lepotilat
”Torkkulat” ovat lepotiloja, joissa on kaappisängyt. Lepohetkien ulkopuolella sängyt voidaan nostaa seinälle,
jolloin tila toimii ryhmä- tai liikuntatilana. ”Virkkula” koostuu kolmesta lepohuoneesta, jotka voidaan yhdistää
yhdeksi isoksi tilaksi siirtoseinät avaamalla.

Yhteiset tilat
·

Kotikeittiö

·

Ruokailutila, 3-5- vuotiaiden ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa

·

Vesileikkitila

·

Hiekkaleikkitila

·

Ateljee-tila

Henkilökunnantilat
·

Työtila

·

Toimisto

·

Neuvottelutila, terapeutit

·

Sosiaalitilat

·

Vaatehuolto

·

Varasto
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avoin oppimistila, liikkuva koulu

itsenäinen työskentely

siirreltävät kalusteet, seinäsyvennykset

lasten mittakaava, majat, pienryhmätilat

liukumäki

kiipeilyseinä
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5.3 Tontinkäyttö
Liikenne ja pysäköinti
Turvallisuus asetetaan liikenteen järjestelyissä etusijalle. Saattoliikenne (kuljetus vanhempien autolla, taksi- ja
liikuntarajoitteisten kuljetus), huoltoliikenne, henkilökunnan autoliikenne ja pysäköinti järjestetään sujuvaksi,
mutta erotetaan selkeästi pihasta. Huoltoliikennettä syntyy keittiön tavaran ja ruuan kuljetuksista, jätehuollosta,
siivouksen tavarahuollosta ja muusta huollosta. Keittiötilojen yhteyteen sijoitetaan oma huoltosisäänkäynti.
Pysäköintialueet rajataan pihasta istutuksin. Autopaikkatarve selvitetään kaavamuutoksen yhteydessä.
VE1: Ajo tontille tapahtuu Eteläisenpuistokadun kautta Pihlajakatua pitkin. Suunniteltu pysäköintialue
sijoitetaan nykyiselle Tölön koulun tontille. Pysäköintialue asfaltoidaan, rajataan nurmialuein ja reunakiveyksin.
Pihlajakadun varrella on lisäksi saattopaikkoja. Oppilaiden liikunnan lisäämiseksi saattopaikka voidaan myös
sijoittaa kauemmas

esim.

Eteläisenpuistokadun

varteen.

Monitoimikeskuksen

pääsisäänkäynti

on

Pihlajakadun puolella. Kevyt liikenne ja autoliikenne erotetaan toisistaan.
VE2: Pysäköintialue sijaitsee nykyisellä paikallaan omalla tontilla. Saattoliikenne tontille tapahtuu Opintien tai
Lallintien kautta. Suunnitelmissa on esitetty, että pysäköintialue asfaltoidaan, rajataan nurmialuein ja
reunakiveyksin kuten vaihtoehdossa 1. Lallintien kaksi ajoliittymää siirretään, jotta liikenne olisi
mahdollisimman sujuvaa. Pysäköintialue on mahdollista jättää myös nykyiselleen, joten pysäköintialueen
muutokset eivät ole mukana tavoitehinta-arviossa.

Piha
Pihaa käytetään leikkiin, oppimiseen, virkistykseen ja liikuntaan. Piha-alueen tulee olla turvallinen ja
monipuolinen sisältäen istutusalueita, luonnonvaraista aluetta sekä hiekka- ja laattapintaisia alueita.
Suunnittelussa huomioidaan näkymät, aurinkoisuus, valoisuus ja tuulensuojaisuus. Piha-alue jaetaan
eriluonteisiin osiin, joiden riittävä valvonta tulee olla mahdollista. Pihavarusteiden tulee olla turvallisia. Pihan
kaikki alueet tulee valaista. Piha-alueilla vältetään laajoja asfalttikenttiä.
Pihan toimintoja voivat olla esimerkiksi puulajimetsä, viljelyt, hedelmäpuut, marjapensaat, leikkialueet (keinut,
kiipeily, tasapaino) vesialtaat ja pelikentät. Oleskelualueille sijoitetaan penkkejä ja pöytiä.

Pihojen ohjeelliset mitoitusperusteet:
·

Päiväkodin leikkipiha, 20m 2/lapsi, 20 m2 x 132 = 2640 m2

·

Koulun välituntipiha, 10 m 2/oppilas, 10 m2 x 530 = 5300 m 2
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5.4 Rakenteellinen perusratkaisu
Rakennuksen kantava runko on teräsbetonia, pilarit ovat teräsbetonia ja terästä, välipohjat ontelolaattaa,
ulkoseinät betonia. Alapohja on kantava ja tuulettuva. Rakennukset paalutetaan teräsbetonipaaluilla. Katot
ovat peltipintaisia harjakattoja. Julkisivut ovat paikalla muurattuja tiiltä (esim. Wienerberg, Makasiini, graniitti).
Rakennuksen päädyt ovat rapattuja.

Purettavat rakenteet
VE2: Urheilutalon luoteissivulla oleva matala osa puretaan. Purettava osa sisältää keittiön, ruokalan, varaston
ja keittiöhenkilökunnan sosiaalitiloja. 2. kerroksessa puretaan iv-konehuone (44 m 2). Korvaava iv-konehuone
rakennetaan uuden rakennuksen ullakkokerrokseen uuden iv-konehuoneen yhteyteen.
Urheilutalon puolelle tehdään uusi jakelukeittiö. Urheilutalon kioski säilytetään nykyisellä paikallaan, mutta
myyntipiste siirretään aulan puolelle. Kulkuyhteys urheilutaloon säilytetään.

5.5 Talotekniikka
Rakennuksen lvi-, sähkö- ja automaatiojärjestelmät rakennetaan tavanomaisia asennustapoja ja menetelmiä
käyttäen ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Talotekniikan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota
muunneltavien tilojen ratkaisuihin etenkin avoimissa oppimistiloissa.
·

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä liitettynä kaupungin keskusvalvomoon

·

Kulunvalvontajärjestelmä

·

Rikosilmoitinjärjestelmä

·

Kameravalvontajärjestelmä myös sisäpuolelle

·

Automaattinen, osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä lisättynä ohjaavalla poistumistievalaistuksella

·

Turvavalojärjestelmä

·

Keskuskuulutusjärjestelmä

·

Automaattisesti säätyvä valaistusjärjestelmä

·

Lattialämmitys

·

Kaukolämpö tai maalämpö
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5.6 Kalustesuunnittelu
Kalusteiden ja varusteiden tulee olla ergonomisia, kulutusta kestäviä, kunnostettavia, helposti puhtaana
pidettäviä ja esteettisesti kouluympäristöön sopivia. Kalusteiden mitoituksessa on huomioitava erikokoiset ja ikäiset lapset. Irtokalusteiden suunnittelu ja hankinta suoritetaan omana irtokalusteurakkana. Suunnitelmissa
esitetyt irtokalusteet ovat esimerkinomaisia.

Avoimen oppimisympäristön kalusteet
Avoimen oppimisympäristön kalusteiden tulee olla helposti liikuteltavissa. Oppilaspöydät sekä -tuolit liikkuvat
pyörillä ja niistä on helppo muokata tarkoitukseen sopivia ryhmiä ja muodostelmia. Pyörillä olevat kalusteet
voidaan myös helposti raivata pois tieltä, kun toimintaan tarvitaan enemmän vapaata lattiatilaa. Jumppapallot,
siirrettävät istuinpalikat sekä seisomakorkuiset pöydät ja jakkarat tuovat vaihtelua istumiseen. Opettajien
pöydät ovat säädettäviä sähköpöytiä. Verhoillut tilanjakajat parantavat tilan akustiikkaa sekä toimivat
värikkäinä kiinnityspintoina. Leikkisiä tilanjakajia voidaan käyttää myös rekvisiittana opetuksessa. Siirreltävä
ja kokoon taittuva katsomokaluste toimii katsomona, tilanjakajana ja seisomatyöpisteenä. Opetustilojen
kalusteina voidaan käyttää myös säkkituoleja ja lattiatyynyjä. Pienryhmätiloja voidaan käyttää esimerkiksi
lukuhetkiin, rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn. Tiloja voidaan rajata
helposti myös verhoilla.
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5.7 Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet
Valmiille

rakennukselle

laaditaan

huoltokirja

ja

käyttäjää

opastetaan

toimimaan

ympäristö-

ja

elinkaaritavoitteiden mukaisesti. Suunnittelun ja toteutuksen peruslähtökohtana on rakennuksen koko
elinkaaritalous, joka toteutuu energiataloudellisten ratkaisujen, rakennuksen sijoittelun ja massoittelun,
materiaalivalintojen sekä huollon ja kunnossapidon optimoinnin kautta.

Materiaali- ja komponenttivaatimus on pääosin luokkaa M1 (mm. raja-arvoja emissiotestatuille materiaaleille).
Rakennustöiden puhtausluokka on pääosin luokkaa P2. Tilojen valaistuksen ja akustisten ominaisuuksien
suunnittelussa on huomioitava normaalien viihtyisyys- ja terveellisyysseikkojen lisäksi AV-järjestelmien
vaatimukset.

Materiaalivalinnat ja rakennuksen yksityiskohdat tulee suunnitella niin, että rakennus vanhenee kauniisti.
Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kulutusta kestäviä, kunnostettavia, ja helposti puhtaana pidettäviä.
Ylläpidon ja sujuvan sisäliikenteen kannalta sisäyhteys kaikkien tilojen välillä on välttämätön. Koulutoiminnan
ohella rakennuksessa järjestetään ulkopuolista toimintaa, mikä on otettava suunnittelussa huomioon tilojen
osastoinnissa, valvonnassa ja lukituksessa. Samoin ilmastoinnin osastoinnissa on otettava huomioon myös
iltakäytön frekvenssit.

Suunnittelussa on otettava huomioon määräysten mukaiset esteettömyyden vaatimukset (liikuntarajoitteisten
wc, luiskat, väljät kulkuväylät).

Jätteiden lajittelulle ja kierrätykselle luodaan edellytykset kalustus- ym. ratkaisuin. Jätehuoltotilat
mahdollistavat jätteiden lajittelun (biojäte, paperi, nestekartonki, pahvi, puu, lasi, muovi, metalli,
ongelmajätteet),

kompostoinnin

ja

kierrätyksen.

Hankkeen

jätehuolto

suunnitellaan

kaupungin

jätehuoltomääräysten mukaan.

5.8 Ylläpito
Sisäänkäyntien yhteydessä on riittävät tuulikaapit ja katokset. Katokset ja kulkuväylät suunnitellaan niin, että
lumityöt ovat mahdollisia pääasiassa koneellisesti. Teiden suunnittelussa on huomioitava niiden auraus ja
varattava riittävät alueet lumenkasaukselle.

Siivoustilat suunnitellaan siten, että niihin on hyvä ja esteetön yhteys siivousvaunuilla ja että ne sijaitsevat
siivousalueellaan keskeisesti siivoustarpeen mukaan. Suunnittelussa tulee välttää vaikeasti siivottavia tai
huollettavia kohtia. Materiaali- ja rakenneratkaisuissa on otettava huomioon ympäristöä kuormittamaton
siivous. Hankkeessa hyödynnetään siivoustoimen kokemuksia nykyisten rakennusten käytöstä ja
hoidettavuudesta.
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Suunnittelussa noudatetaan vuonna 2003 voimaan tulleita työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksia
(Valtioneuvoston asetus 577/2003), jotka liittyvät mm. valaistukseen, ilmanvaihtoon, kulkuväyliin ja
huoltotoimenpiteiden suorittamiseen (esim. ikkunoiden puhdistettavuus).

6. ERITYISHUOMIOITA
Liikenteen melu
Rakennushankkeen yhteydessä selvitetään melutaso. Tilat suunnitellaan määräysten mukaan.

Radon ja pohjavesi
Rakennushankkeen yhteydessä selvitetään radonsäteilyn edellyttämä alapohjan tiivistys- ja tuuletustapa sekä
ilmanvaihdon mahdollinen tehostamistarve.

7. VIRANOMAISVAATIMUKSET
Väestönsuojatilat
Rakennukseen sijoitetaan S1-luokan suojatilat, jotka mitoitetaan pinta-alan mukaan.

Pelastustiet ja paloturvallisuus
Kohde suunnitellaan voimassa olevien määräysten mukaan. Palo- ja pelastuskysymyksissä neuvotellaan ao.
viranomaisen kanssa.
Esteettömyys
Suunnittelussa on otettava huomioon määräysten mukaiset esteettömyyden vaatimukset.

Asemakaava
Molemmissa vaihtoehdoissa tarvitaan asemakaavamuutos.

8. AIKATAULU
8.1 Aikataulu
Valmiin hankesuunnitelman perusteella tehdään päätös uuden monitoimikeskuksen rakentamisesta ja siitä
kummalle tontille uusi rakennus suunnitellaan. Jatkosuunnittelussa käydään neuvotteluita viranomaisten ja
käyttäjien kanssa. Kaavamuutosprosessille varataan riittävästi aikaa.

8.2 Vaiheistus
Rakennuksen perusratkaisu on joustava. Rakennus voidaan rakentaa useassa eri vaiheessa ”talo” kerrallaan.
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9. TAVOITEHINTA-ARVIO
Tavoitehinta-arvion laati Vahanen Pro Oy. Arvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna
käyttäen, tavoitehinta-arviomenettelynä. Alla olevat hinnat ovat arvolisäverottomia hintoja.

Uudisrakennukset
·

VE1

17 883 000 e

Sisältää 640 m 2 salin
1050 m2 salilla hinta nousee 950 000 e

·

VE2

16 140 000 e

Hinta ei sisällä pysäköintialueen muutostöitä (90 000 e)

Purettavat rakennukset
1.

Kuhalan koulu

670 000 e

2.

Tölön koulu

570 000 e

3.

Taikatuulen päiväkoti

120 000 e

4.

Kurjenpesän päiväkoti

120 000 e

Purkuhinnat on arvioitu karkeasti neliöiden perusteella (120 e/m 2). Hintaan vaikuttaa olennaisesti esim.
paljonko haitta-aineita rakennuksissa on, pystyykö purkujätettä hyödyntämään uudisrakentamisessa ja onko
kaupungilla osoittaa purkujätteille sijoituspaikkaa.
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LIITTEET
·

Huonetilaohjelmat

·

Asemakaavaotteet (A3)

·

Luonnokset (A3)
VE1
-

Lähtötilanne 1:1500

-

Asema 1:1000

-

Kaaviot

-

Pohja 1. kerros 1:400

-

Pohja 2. kerros 1:400

-

Pohja 3. kerros 1:400

-

Vesikatto 1:400

-

Julkisivut luoteeseen ja koilliseen 1:400

-

Julkisivut kaakkoon ja lounaaseen 1:400

-

Pohja 1. kerros 1:400, liikuntasali 1050 m 2

VE2

·

-

Lähtötilanne 1:1500

-

Asema 1:1000

-

Kaaviot

-

Pohja kellari 1:400

-

Pohja 1. kerros 1:400

-

Pohja 2. kerros 1:400

-

Pohja 3. kerros 1:400

-

Vesikatto 1:400

-

Julkisivut koilliseen ja kaakkoon 1:400

-

Julkisivut lounaaseen ja luoteeseen 1:400

-

Periaateleikkaukset 1:200

-

Esimerkkiratkaisu avoimesta oppimistilasta 1:100

-

Luonnoksia massoittelusta ja sisätilojen ratkaisuista

Tavoitehinta-arvio
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