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1. YHTEENVETO 

1.1. TARVESELVITYS   

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 24.5.2018, ohessa ote päätök-
sestä:  

 Dnro TRE: 3371/10.03.07/2018 
 
76 § Lielahden päiväkodin tarveselvitys 
   

Valmistelijan yhteystiedot 

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä 

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja 

Päätösehdotus 

Lielahden päiväkodin tarveselvitys hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Perustelut 

”Lielahden uusi 160 lapsen päiväkoti sijaitsee Lielahden kaupunginosassa Pohtolankadun ja Ol-
linojankadun kulmassa osoitteessa Ollinojankatu 6. Tontin pinta-ala on noin 5310m2. Etäisyys 
keskustorilta on noin 7km. Samalla tontilla sijaitseva Lielahden vanha päiväkoti ja neuvolaraken-
nus on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2015 ja on suunniteltu purettavaksi vuonna 
2018. Päiväkoti toimii tällä hetkellä Peltovainion siirtokelpoisessa päiväkodissa. Neuvola toimii 
nykyisin Lielahtikeskuksessa. Rakennus suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi ja ilta-
käytön mahdollistavaksi. Päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvanut Tampereella. Kasvua on 
sekä lasten lukumäärässä että päivähoidon piirissä olevien lasten määrässä. Varhaiskasvatuk-
sen palveluverkkoa tulee lännen alueella parantaa, jotta palveluverkko saadaan toiminnan ja ta-
louden kannalta hyvin toimivaksi. Väestösuunnitteen mukaan myös tulevaisuudessa 0-15 -vuoti-
aiden osuus kasvaa Tampereella. Lielahden alueella (ml Hiedanranta ja Niemenranta) 0-5-vuoti-
aiden määrä kasvaa voimakkaasti. 

Tilan tarve 

Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä tulee olemaan noin 160 eli kahdeksan ryhmää. Tilaohjel-
man mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 1679 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneisto-
ala, mikä on vuokran maksun peruste, on 2230 htm2. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö 
alueen asukkaille ja muille toimijoille. 

Aikataulu 

Alustavan arvion mukaan asemakaava vahvistuu kesällä 2018, mikäli siitä ei valiteta. Jos asema-
kaavan aikataulu sen mahdollistaa, rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2020 ja niiden kes-
toksi on arvioitu 13 kuukautta. Rakennuksen käyttöönotto on elokuussa 2021. 



5 

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot 

Tontti rajautuu etelässä Ollinojankatuun, lännessä Pohtolankatuun ja muissa suunnissa läheisiin 
asuinkerrostalotontteihin. Ympäristö on puustoinen. Naapurissa itäpuolella sijaitsee Lielahden 
kirkko. Rakennus tulee sijoittumaan asemakaavan mukaisesti tontin lounaiskulmaan. Tontin kor-
keuserot ja hyväkuntoinen puusto pyritään säilyttämään tontin pohjois-/koilliskulmalla. Piharaken-
nukset ja oleskelukatokset sijoitetaan Ollinojankadun vastaiselle sivulle. Piha suunnitellaan es-
teettömäksi. Jalankulkuyhteydet pihalle sijoittuvat Pohtolankadun ja Ollinojankadun puoleisille 
sivuille. Huoltoyhteys sijoittuu Ollinojankadun varteen. Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pihan 
puolella. Tontille sijoitetaan kaksi autopaikkaa (huolto- ja invapaikat). Iltakäytön sisäänkäynti sijoi-
tetaan siten, että se on helposti saavutettavissa. Polkupyöräpaikkoja tontille suunnitellaan noin 
26 kpl, joista puolet sijaitsevat katoksissa. Päiväkodin leikkipiha aidataan. Rakennus on kaksiker-
roksinen. Perusratkaisu tulee olla tiivis ja sen tulee mahdollistaa lyhyet yhteydet rakennuksen si-
sällä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa kaikille yhteiset tilat toimivat 
rakennuksen kokoavana tilana ja joihin on suora yhteys ryhmä- ja hallinnon tiloista. Avoin perus-
ratkaisu mahdollistaa tilojen joustavan käytön käyttäjän tarpeita mukaillen. Iltakäytön tilat (mm. 
eteinen, ruokasali, sali ja niihin liittyvät aputilat) ovat rajattavissa muista tiloista. Kaikista ryhmäti-
loista tulee olla suora yhteys pihalle märkäeteisten kautta. Ruokasalia käyttää suurin osa päivä-
kodin lapsista, vain pienimmät lapset ruokailevat ryhmätiloissa. Ruokasali voi olla osin kaksi ker-
rosta korkea, ei kuitenkaan koko tilan osalta. Ruuanjakelutila tulee olla erotettavissa ruokasalista. 
Sali avautuu ruokasaliin/aulaan. Henkilökunta- ja hallintotilat ovat yhteisiä kaikille käyttäjille. Ryh-
mätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Kahden ryhmän eteistila on ryhmän keskeinen kokoava 
tila ja sitä voidaan hyödyntää osana oppimisympäristöä: eteiseen voidaan muodostaa tiloja pien-
ryhmille irtokalustein. Kahdelle ryhmälle suunnitellaan yksi lepohuone, jossa on kaappisängyt 
noin 28 lapselle. Muut ryhmän tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Tilaohjel-
massa esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkenne-
taan hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen valvottavuuteen ja lapsiturvallisuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan 
siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on 
mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat 
ratkaisut rakennusvaipan sisällä tulee minimoida. Muuntojousto ja tilojen mahdollinen käyttötar-
koituksen muutos tulevaisuudessa huomioidaan myös ikkunoiden aukotuksen suunnittelussa. 
Rakennuksen runko on betonirakenteinen ja julkisivu korkealaatuista puhtaaksimuurattua tiiltä, 
osa pinnoista rapattuja. Kerroskorkeus on 4 metriä. Rakennuksessa on ulkopuolinen vedenpoisto 
(lapekate). Rakenne- ja julkisivuratkaisuja tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnitte-
lussa noudatetaan Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitte-
luohjetta. Rakennustyöt tehdään sääsuojan alla. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoiteta-
soksi asetetaan E-luvuksi 115(kWhE/m2 vuosi), joka vastaa päiväkodeille ja opetusrakennuksille 
määriteltyä energiatehokkuusluokkaa B. Suunnittelussa noudatetaan Tilakeskuksen uusinta ra-
kennus- ja päiväkotien suunnitteluohjetta. 

 

Investointi- ja käyttökustannukset 

Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat 6 875 000€ (2 696€/brm2, alv 0%). Uudisraken-
nuksen aiheuttama pääomavuokra on 481 250 €/v (17,98 €/m2/kk), kiinteistönhoito 67 168 €/v 
(2,51 €/m2/kk), kunnossapito 24 619 €/v (0,92 €/m2/ kk) ja tontinvuokra 11 799 €/m2/v (0,44 
€/m2/kk). Vuokra on yhteensä 584 836 €/m2/v. Lielahden päiväkoti toimii tällä hetkellä Peltovai-
nion siirtokelpoisessa päiväkodissa osoitteessa Peltovainionkatu 13, 33400 Tampere. Kohteen 
leasingkustannus on 19 627,84 € kuukaudessa ja 235 534 € vuodessa (alv 0%). 
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Toiminnan kustannukset 

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut kasvavat laajenevaa toimintaa vastaavasti. Peltovainion ti-
lanne arvioidaan myöhemmin. Lintulammen päiväkodista luovutaan, kun uusi Lielahden päiväkoti 
avautuu. Lintulammessa on lapsia noin 60 (kolme ryhmää). Sen henkilöstökustannukset ovat 
vuodessa noin 355 000€ ja aineet, tarvikkeet ja tavarat n. 13 600 € (227€/lapsi/vuosi) ja muut 
kustannukset n. 28 200€ (471€/lapsi/vuosi). Lielahden päiväkotiin tulee viisi ryhmää enemmän 
(n.100 päivähoitopaikkaa) kuin mitä Lintulammen päiväkodissa on. Henkilökustannusten lisäys 
on silloin noin 518 000€/vuosi ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden 22 700€ / vuosi ja muiden 
kustannusten lisäys on 47 100€/ vuosi. Lielahden päiväkodin tulevat henkilöstökustannukset ovat 

yhteensä noin 930 000. Lisäksi Tampereen Voimia Liikelaitoksen arvion mukaan ateriapalvelu-
kustannukset ovat noin 164 000€ / vuosi ja siivouksen noin 4€ / m2 / kk, mikäli palveluntarjoaja 
tulee olemaan ko. liikelaitos. Henkilöstökulujen kasvuun varaudutaan vuoden 2021 vuosisuunni-
telmassa. Vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustan-
nukset, jotka ovat noin 400 000€. Summasta 40 % eli 160 000€ on varsinaista ensikertaista ka-
lustamista (irtokalusteita) ja 60 % eli 240 000 € on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvitta-
vat ICT-hankinnat. 

 

Lapsivaikutusten arviointi 

Terveys: Lielahden uusi päiväkoti mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimis-
ympäristön lähipalveluna. Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä 
mietitään päiväkotiympäristön liikenneturvallisuutta. Päiväkoti on hyvien kevyenliikenteen yhteyk-
sien ja julkisten kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodin tontille varataan myös polkupyöräparkki 
(26kpl). Saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti ja päiväkodin huoltopiha järjestetään keit-
tiön sisäänkäynnin yhteyteen erilleen leikkipihasta. Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vai-
kutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito pystytään tarjoamaan lähipalve-
luna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista 
vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.” 
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1.2. HANKKEEN PERUSTIEDOT 

Lielahden päiväkoti sijaitsee Lielahden kaupunginosassa osoitteessa Ollinojankatu 6, 33400 
Tampere.  Kiinteistötunnus on 837 - 263 - 2583 - 1. Etäisyys keskustorilta on noin 7 km. Tarve-
selvityksen ja uuden asemakaavan mukaisesti on päädytty vanhan päiväkodin ja neuvolaraken-
nuksen purkamiseen ja korvaamaan se päiväkodin uudisrakennuksella.  

TARVESELVITYKSEN HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN TEHDYT MUUTOKSET JA TÄSMENNYKSET  

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä toiminnallisia muutostarpeita tullut 
esille. Tarveselvitysvaiheessa tutkittiin rinneratkaisuvaihtoehtoa ja pihalla sijaitsevan kallion säilyt-
tämistä. Hankesuunnitteluvaiheessa todettiin rinneratkaisun, jossa osa tiloista sijoittuu osin maan 
alle, olevan liian riskialtis. Hankesuunnitelmassa esitetäänkin nykyisen pihan tasoerojen pienentä-
mistä siten, että tontille on mahdollista rakentaa kaksikerroksinen päiväkoti, josta on suora yhteys 
piha-alueelle. Muutoksen myötä rakennuksen kokonaisalaa saatiin pienennettyä. Teknisten tilojen 
mitoitus tarkentui hankesuunnitteluvaiheessa.  

HANKKEEN LAAJUUS 

Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä 160 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 30. Han-
kesuunnitelman mukaiset laajuudet, katso kohta 3.1.  

1.3. TARKISTETTU KUSTANNUSARVIO 

Investoinnit 

Rakentamisen kustannus (Haahtela-indeksi Tampereen pisteluku 101.5 % / 
3.2019)  

7 060 000 € alv 0% 

Vuokrataso 596 207 € / vuosi 

Päiväkodin väistötilojen kustannus (ei rakennusinvestoinnissa mu-
kana) 

235 534 €/ vuosi alv 
0% 

 

Kustannusarvioon sisältyvät: rakennuttajan kulut, rakennustekniset työt, LVIAS- työt sekä kiintoka-
lusteet ja – varusteet. 

1.4. AIKATAULUTAVOITE  

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen huhtikuussa 2019. Urakka-
laskenta on tarkoitus toteuttaa joulukuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana, jolloin hank-
keen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä maaliskuussa 2020. Rakennustyöt on tarkoitus 
ajoittaa huhtikuun 2020 ja toukokuun 2021 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella kesä-
heinäkuun aikana ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2021. 

1.5. HANKERYHMÄN KOKOONPANO  

Hankesuunnitelman on valmistellut hankeryhmä, jossa olivat jäseninä: 

Kalliohaka Elina        koordinaattori 

Lahtinen Kirsi        palvelupäällikkö 

Isokangas Sinikka päiväkodin johtaja 

Reinikka Noora lastentarhanopettaja 

Lahti Elina                               suunnittelija, Pirkanmaan Voimia Oy 
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Viljakka Jarmo        hankearkkitehti, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Andrejeff Anni        tila-asiantuntija, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 

Rautiainen Juha  sähköasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Suomela Minna        rakenneasiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 

Hyrkäs Tapio        LVI-asiantuntija, Tampereen Tilapalvelut Oy 
 
Vähämaa Sinikka         hankeinsinööri, Tampereen Tilapalvelut Oy 
 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy 

2. TOIMINNALLISET VAATIMUKSET / YLEISET MITOITUSPERIAATTEET 

2.1. SUUNNITTELULLE JA LAATUTASOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET  

Rakennus tullaan suunnittelemaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Rakenteet suunnitellaan 
siten, että tilojen muunneltavuus käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa tulevaisuudessa on 
mahdollista. Kantavien tai jäykistävien seinien määrä ja muut muutostöitä oleellisesti rajoittavat 
ratkaisut rakennusvaipan sisällä minimoidaan. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupun-
gin suunnitteluohjeita. Rakennus on lähialueen julkinen rakennus ja kaikki rakennuksen tilat 
suunnitellaan iltakäytön mahdollistavaksi.  

2.2. TÄSMENNETYT TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 

Rakennuksen toiminnalliset vaatimukset on esitetty tarveselvityksessä, eikä niihin tullut muutok-
sia hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen tulee täyttää kyseisille toiminnoille esitetyt yleiset laatu-
vaatimukset.  

2.3. MITOITUSPERUSTEET 

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyttäjä 
on varhaiskasvatus. Tilat on suunniteltu 160 lapselle. Henkilökunnan määrä on yhteensä noin 30 
h.  

3. TILAOHJELMA JA -VAATIMUKSET 

3.1. TILANTARVE JA TILAOHJELMA 

Hankkeelle tarveselvityksen yhteydessä laadittuun tilaohjelmaan on tullut hankesuunnittelun yh-
teydessä joitakin pieniä tarkennuksia: kodinhoitotila on muutettu uuden suunnitteluohjeen mukai-
sesti tekstiilihuoltotilaksi. Lisäksi ryhmätilojen pinta-aloja tarkennettiin käyttäjän toiveen mu-
kaiseksi. Katso myös kohta 1.2. Tilaohjelma liitteenä. 
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Ohessa vertailu rakennuksen laajuustiedoista: 

Tarveselvitys 
Kerrosluku   2 
Bruttoala 2 550 brm2 
Kerrosala - kem2 
Huoneistoala 2 230 htm2 
Hyötyala 1 679 hym2 
Tilavuus - m3 
Hankesuunnitelma 
Kerrosluku 2 
Bruttoala 2 392 brm2 
Bruttoala, kylmät varastot 41 brm2 
Kerrosala 2 398 kem2 
Huoneistoala, joka jakautuu vuokralaisten kesken seuraavasti: 2 180 htm2 
   kasvatuspalvelut (varhaiskasvatus) 2115,5 htm2 
   Pirkanmaan Voimia Oy 64,5 htm2  
Hyötyala 1677 hym2 
Tilavuus 21 100 m3 

 

3.2. TILOJEN ERITYISVAATIMUKSET  

Tilojen suunnittelussa noudatetaan uusinta rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitte-
luohjetta. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomioitava tilojen hyvään äänenvaimennukseen, huo-
neakustiikkaan sekä ergonomiaan. Erityisesti salin, ruokasalin ja ryhmätilojen äänitekniset ominai-
suudet tulee tutkia huolellisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa päätetään erillisen akustiikkasuun-
nitelman tilaamisesta. Tiloissa on huomioitava esteettömyys liikuntaesteisten, kuulo- ja näkövam-
maisten kannalta. 

4. YLLÄPITO 

4.1. YLEISET VAATIMUKSET  

Rakennuksessa käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja ra-
kennusosia.  

4.2. TILAKOHTAISET VAATIMUKSET  

Rakennuksen päätilaryhmistä laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä tietomallipohjaiset huo-
nekortit yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hankinnoissa noudatetaan erillistä Tampereen kaupungin 
vastuurajataulukkoa.  

5. RAKENNUSKOHDE 

5.1. ASEMAKAAVA  

Asemakaava hyväksyttiin 14.8.2018. Kaavamääräys on YL (Julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialue). Pääkäyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on käytettävissä 3000kem2, jonka 
lisäksi tontille saa rakentaa varastotiloja 120 kem2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Lisäksi 
Autopaikkojen korttelialue (LPA) kaava-alueen eteläpuolella palvelee henkilökunnan ja saattolii-
kenteen pysäköintiä sekä muuta yleistä pysäköintiä. Ne osoitetaan liikennemerkein. Tontilta tulee 
varata kaksi inva-autopaikkaa ja polkupyöräpaikkoja yksi polkupyöräpaikka / 100 k-m2. Suunni-
telma on asemakaavan mukainen. 
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5.2. LIIKENNEYHTEYDET JA PYSÄKÖINTIRATKAISUT 

Alueella on hyvät kevyenliikenteen yhteydet. Lähin linja-autopysäkki on Pohtolankadulla, aivan 
päiväkodin vieressä. Ollinojankadun eteläpuolella sijaitsee yleiseen pysäköintiin varattu alue 
(LPA), josta osoitetaan päiväkodille henkilöstön pysäköinti- ja saattoliikenteen paikat liikennemer-
kein. Pysäköintialueen käytöstä tehdään erillinen sopimus. Asemakaavavaiheessa tutkitut Ol-
linojankadun liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet pyritään ajoittamaan päiväkodin raken-
tamisen valmistumisen aikatauluun (ei kuulu päiväkodin investointiin). Tontin autopaikat, katso 
kohta 5.3. 

5.3. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 

Tontin koko on noin 5310 m2. Tontti rajautuu etelässä Ollinojankatuun, lännessä Pohtolankatuun 
ja muissa suunnissa läheisiin asuinkerrostalotontteihin. Naapurissa itäpuolella sijaitsee Lielahden 
kirkko. Rakennus tulee sijoittumaan asemakaavan mukaisesti tontin lounaiskulmaan. Tontin 
oleva hyväkuntoinen puusto pyritään säilyttämään tontin pohjois- /koilliskulmalla. Piharakennuk-
set ja oleskelukatokset sijoitetaan Ollinojankadun vastaiselle sivulle. Piha suunnitellaan esteettö-
mäksi ja nykyinen kallio poistetaan. Jalankulkuyhteydet pihalle sijoittuvat Pohtolankadun ja Ol-
linojankadun puoleisille sivuille. Huoltoyhteys ja -piha sijoittuu Ollinojankadun varteen. Ryhmien 
sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella. Tontille sijoitetaan kaksi autopaikkaa (huolto- ja invapai-
kat). Iltakäytön sisäänkäynti sijoitetaan siten, että se on helposti saavutettavissa kadun puolelta. 
Polkupyöräpaikkoja tontille suunnitellaan noin 24 kpl, joista puolet sijaitsevat katoksissa. Päiväko-
din leikkipiha aidataan. Leikkipihan mitoitus on noin 16,5 m2/lapsi. Pohjoissivulle rakennetaan 
pieni tekonurmipintainen ja aidattu pelikenttä. 

Vanhan päiväkodin kellarissa sijainnut aluemuuntaja siirretään tontilla asemakaavan mukaiseen 
paikkaan.  

5.4. KUNNALLISTEKNISET LIITTYMÄT   

Rakennus on liitetty olemassa olevaan kunnallistekniikkaan. Liittymät on esitetty tarkemmin koh-
dassa 7.1.  

5.5. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  

Lielahden päiväkodin uudisrakennus mahdollistaa lähialueen varhaiskasvatuksen toteuttamisen. 
Hanke on välttämätön, jotta päivähoitopaikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille. 
Katso myös tarveselvitys. Energiavaikutukset, katso kohta 7.3. 

6. HANKKEEN KUVAUS 

6.1. ARKKITEHTISUUNNITTELU  

Rakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu on kilpailutettu julkisten hankinnoiden ilmoituskanava 
Hilmassa.  Koko suunnitteluprosessi tehdään tietomallipohjaisesti. 

Vanhan rakennuksen länsijulkisivussa sijaitseva taideteos ”Leikkimieltä” (Teuvo Kotilainen 1975) 
ja pohjoispäädyn reliefi ”Musta karhu” (Timo Ruokolainen 1974) on irrotettu julkisivusta keväällä 
2018 ja varastoitu museon tiloihin. Taideteokset suunnitellaan ja asennetaan kaupunkikuvallisesti 
oikeisiin paikkoihin uuden päiväkodin julkisivuun. 



11 

6.2. TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN RAKENNUKSEN SISÄLLÄ 

Päivähoidon tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Pinta-ala koostuu päivähoidon ryhmätiloista, keit-
tiöstä ja ruokasalista, pienestä liikuntasalista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista aputiloista. Il-
mastointikonehuone sijaitsee 2.kerroksessa. Rakennuksessa on henkilöhissi. Kaikkiin tiloihin on 
esteetön pääsy. 

1. kerros 

1.kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, ruokasali linjastoineen, liikuntasali, palvelu-
keittiö, keskusvarasto, siivouskeskus ja tekstiilihuoltotila sekä pienkeittiötila. Ruokasali on osin 
kaksi kerrosta korkea tila. Sali on yhdistettävissä ruokasaliin esimerkiksi isompia yleisötilaisuuksia 
varten. Salin seinälle sijoitetaan siirrettävä tai seinälle nostettava näyttämö. Kaikista ryhmätiloista 
on suora yhteys yhteistiloihin sekä leikkipihalle märkäeteisten kautta. Kaikki ryhmätilat on erotetta-
vissa yhteisistä tiloista lasiseinin ja -ovin. Märkäeteisten yhteyteen rakennetaan kuivaushuoneet.   
Väestönsuojassa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat (puku- ja pesutilat).  

2. kerros 

2.kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, hallinnon tilat, kaksi päivähoidon monitoimi-
tilaa sekä ilmastointikonehuone. Lasten kulku 1.kerrokseen tapahtuu sisäportaan kautta. Yhteys 
ryhmätiloista leikkipihalle on kylmien ulkoportaiden kautta. Hallinnon tilat ovat yhteiskäyttöiset 
koko rakennuksen henkilökunnalle. 

Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Jatkosuunnittelussa huomi-
oidaan iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi sali ja liikuntasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimi-
jalle samanaikaisesti. Tästä syystä liikuntasaliin on suunniteltu erillinen sisäänkäynti. 

6.3. RAKENNUSTEKNINEN TOTEUTUS  

YLEISTÄ 

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, rakenta-
mismääräyskokoelman asetuksia perustelumuistioineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampe-
reen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita.  

PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUS 

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta, muut ra-
kennusosat 50 vuotta. 

Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 - järjestelmää. Runko-
vaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla. 

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan riittävän korkealle huomioiden pintavesien poisjohta-
minen rakennuksen vierustoilta. Piha-alueella suoritetaan louhintaa, jotta viereiseltä kalliokumpa-
reelta valuvat pintavedet saadaan hallitusti johdettua sadevesijärjestelmään. 

Rakennus perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä. Tarkempi 
pohjatutkimus teetetään vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen.  Anturoiden alapuolelle teh-
dään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa/kalliopinta muotoillaan salaojiin päin 
kallistavaksi. Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. Täyttökerrokseen asennetaan radon-putki-
tus. 

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väestönsuoja. 

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja –pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matala-
leukapalkeilla. Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi. Kantavien 
ja jäykistävien seinien määrä minimoidaan. Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena 
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kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristykset mitoite-
taan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. Julkisi-
vumateriaalina on pääosin puhtaaksimuurattu tiili. Ulkopuoliset portaat tasoineen toteutetaan te-
räsbetonirakenteisina. 

Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjes-
telmä. Vesikatteeseen tehtävät läpimenot minimoidaan. 

Ullakkotiloihin sekä muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulkuyhteydet. 

 

7. TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

7.1. LVI-TEKNIIKKA    

YLEISTÄ 

Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi 
elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. 
Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien 
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisoh-
jeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita. 

LIITTYMÄT 

Rakennus liitetään Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden 
vesijohtoverkostoon ja viemäriverkostoihin. Kaukolämmön lämmönjakokeskus sekä energia- ja 
vesimittari sijoitetaan tekniseen tilaan.  

Sadevedet johdetaan viivästysjärjestelmän kautta kunnalliseen sadevesiviemäriverkostoon. 

LÄMMITYS 

Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. 
Lämmönjakolaitteet sijoitetaan omaan tekniseen tilaan. Rakennus varustetaan lattialämmitys-, 
ilmastointikoneiden- ja käyttöveden lämmönsiirtimillä. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taa-
juusmuuttujakäyttöisiä. Lämmitysverkostot varustetaan omilla energiamittareilla. Lämmitysjärjes-
telmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla.  

Tilat lämmitetään lattialämmitysverkostolla, jota säädetään huonekohtaisilla rakennusautomaati-
oon liitettävillä säätimillä ja lämpötila-antureilla. Märkäeteiset ja tuulikaapit varustetaan termo-
staattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään IV-verkostoon. 

Kuivaushuoneet varustetaan ilmankuivaimella ja kattoon asennettavalla puhaltimella. 

Lämpöjohdot tehdään sinkityistä teräsputkista puristusliitoksin kokoon DN50 saakka ja tätä suu-
remmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätövent-
tiilein. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla mineraalivillakourulla, joka näky-
villä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. 

Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Lattialämmityksen jakotukit 
sijoitetaan seinärakenteeseen asennettaviin jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkilä-
piviennein ja vuodonilmaisimella. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla mine-
raalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. 
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VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään 
pääosin kupariputkista puserrusliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksena kro-
matuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaput-
keen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla mine-
raalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. 

Keittiön käyttöveden kulutus mitataan. Keittiön kylmän- ja lämpimän käyttöveden jakoputkisto va-
rustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla. 

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja vie-
märikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Päiväkotikäytön 
erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa. Keittiössä käytetään 
tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia 
asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvittavin kastelu-
postein. 

Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, allas viemäröidään hiekanerotuskai-
von sivuyhteeseen DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen 
kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään haponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakai-
voja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Keittiön viemäripisteet jotka eivät sisällä vesilukkoa 
viemäröidään aina lattiakaivon sivuyhteeseen, sivuyhteen koko min.DN50. Muualla lattiakaivot 
ovat pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään aina lattia-
kaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. Väestösuoja varustetaan sulku-
venttiilikaivolla. Päiväkodin WC-ryhmät varustetaan kynnyskaivoilla. 

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien kautta sadeve-
siviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen 
kautta sadevesiviemäriin. 

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään muoviviemäreistä kumirengasliitoksin lukuun otta-
matta keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin. Väestösuo-
jan viemärimateriaali valitaan määräysten mukaisesti. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään 
lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoli-
set viemärit tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesikai-
voina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen teleskooppiputkien minimi halkaisija on 
500mm:ä. 

 

ILMASTOINTI 

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. Il-
mastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todelli-
sen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Koulun ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilma-
luokan S2 mukaisesti 8l/s/hlö, vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoi-
tuksen mukaan.  

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulkopuolella mitatulla 
osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle ilmamäärälle ja lisäksi mitataan 
osateho. 

Alustava konejaottelu:  

- TK01 Päiväkodin tilat, pyörivä LTO 

- TK02 Sosiaalitilat, pyörivä LTO 

- TK03 Sali ja Ruokasali, pyörivä LTO 
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- TK04 Keittiö, nestekiertoinen LTO 

Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, 
jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laite-
valinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyt-
töisiä ja suoravetoisia. Kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelman mukaan, huomioiden käyttöajan 
ulkopuolinen ilmanvaihto.  

WC- ja sosiaalitilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan nämä ns. likaiset 
tilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä iv-koneilla, joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin, 
auloihin ja käytäville. Likaisten tilojen ilmastointi on toiminnassa vähän alipaineisena läpi koko 
vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä ja ilmamäärien ohjauksella varmistetaan, 
että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Ilmastointikoneille TK03 ja TK04 
varataan käsikäyttömahdollisuus käyntiajan ulkopuolista aikaa varten. TK04 varustetaan jäähdy-
tyksellä. 

Keittiön ruuanlämmitys ja astianpesu varustetaan huuvilla. Väestösuoja varustetaan määräysten 
mukaisin ilmanvaihtolaittein. Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu ala-
pohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista pois-
toilmapuhaltimista. 

Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja 
yhteiskanavaventtiileitä. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia 
kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista 
irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa 
käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla 
palo-, lämpö- ja äänieristyksillä. 

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ 

Keittiön tuloilmakone varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytys toteutetaan ulkoasenteisella veden-
jäähdytyskoneella. 

Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoite-
taan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. 

RAKENNUSAUTOMAATIO 

Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Auto-
maatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään keskus-
valvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liittymän avulla. 

7.2. SÄHKÖTEKNIIKKA  

YLEISTÄ 

Rakennuksien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on hyvä / helppo käytettävyys, huollettavuus, turvalli-
suus ja elinkaaritalous. Järjestelmät ja laitteet valitaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. 

Rakennuksien kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita, standardeja sekä rakennuttajan eril-
lisohjeita. Rakennuksien kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan 
SFS 6000 mukaisiksi. 

Rakennuksien kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan halo-
geenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen. Kaapeloinnit 
toteutetaan vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä.  

Putketonta asennustapaa ei hyväksytä.  



15 

Purettavassa rakennuksessa sijaitsee jakeluverkkoyhtiön muuntamo, joka siirretään jakeluverk-
koyhtiön toimesta tontin nurkalle puistomuuntamoksi. 
 

LIITTYMÄT 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),  

Kiinteistö liitetään alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon omalla 0,4kV:n kuluttajaliittymäl-
lään. Liittymän koko ja tulosuunta selvitetään yhteistyössä jakeluverkkoyhtiön kanssa toteutus-
suunnittelun yhteydessä. 

Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin tietohallinto),  

Kiinteistö liitetään teleoperaattorinverkkoon omalla valokuituliittymällään. 

Liittymän tulosuunta selvitetään yhteistyössä teleoperaattorin kanssa toteutussuunnittelun yhtey-
dessä. 

Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmän liittymävaraus. 

SÄHKÖNJAKELU JA JOHTOTIET 

Rakennuksiin toteutetaan tavanomaiset kiinteät sähköenergian pääjakelujärjestelmät tavan-
omaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittaus-
ten ja rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten 
kautta.  

Rakennuksien sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon, kiinteis-
tösähkön, keittiön sekä poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. sähköautojenlatauksen, aurin-
kosähköjärjestelmä yms.) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan 
väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla. Mittaustieto viedään rakennusautomaatiojärjestelmään, 
josta ne edelleen siirretään Tilapalveluiden kiinteistönpitoyksikön Haahtela - tietojärjestelmään. 

Rakennuksien kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erilliseen kulu-
tusmittaukseen. 

Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-järjes-
telmät. 

Rakennuksiin ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko), mutta rakennuk-
sien ICT-verkon, rakennusautomaatiojärjestelmän ja Alerta -hälytyksensiirtolaitteen toiminta var-
mistetaan paikallisilla UPS-laitteella sähkökatkoksen aikana. Tietoteknistenjärjestelmien kerrosja-
kamoiden sijaitessa kerroksittain toisiinsa nähden päällekkäin, voidaan näiden osalta toteuttaa 
osittainen keskitetty UPS-järjestelmä. 

Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteis-
tolle. Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja 
toiminta käynnistynyt normaalisti. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 

Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pääkeskukseen varataan lähdöt sekä rakennuksiin 
ja tontin alueelle johtotiet sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä varten, niiden oletetulle 
toteutuspaikalle. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan toteutus-
suunnittelun yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus määrittämään siten, että 
kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. 

Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin kaapeloin-
tireitteinä valaisinripustuskiskoja ja johtokanavia. Sähkö- ja tietoteknistenjärjestelmien kaapeloin-
neille suunnitellaan rakennus- ja kerrostason pääreiteille ja jakelualueiden kokoajareiteille koko-
naan erilliset kaapelihyllyt. 
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Kaapelointireitit ja sähkökalusteiden asennuspaikat suunnitellaan ja toteutetaan, yksittäiset kent-
täpisteet poislukuun, luokse päästävillä ja jälkiasennus varat omaavilla ratkaisuilla. 

Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti johtokanaviin tai 
sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. 

Päiväkodin lasten käyttämissä tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan putkittamalla uppo- ja 
pinta-asennuksena seinä- ja kattorakenteeseen. 

Rakennuksien neuvottelu- ja isoihin taukotiloihin toteutetaan lattiakotelot putkituksineen neuvotte-
lupöydän keskelle ja esiintymiskalusteiden alle, sähköisten järjestelmien liitäntöjä varten. Muiden 
tilojen osalta pyritään välttämään lattiarasioiden toteuttamista. 

Tilojen sähkönjakelu toteutetaan tavanomaisesti pistorasioita käyttäen. Suunnittelun edetessä 
selvitetään kosketinkiskojen, pistorasiakeskusten käyttö erikoistiloissa- ja tapauksissa. 

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteet ja laitteistot sähköistetään niiden tarpeen edellyttämällä ta-
valla. 

Rakennuksien toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitys sekä LVI-suunnittelijan mää-
rittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. 

VALAISTUS 

Rakennuksen sisälle sekä piha-, huolto- ja pysäköintialueelle toteutetaan kattava olosuhteisiin 
sekä tiloissa / alueella tapahtuviin toimintoihin soveltuvat sisä- tai ulkovalaistusjärjestelmät. 

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi, huo-
mioiden eri tilojen käyttötarkoitukset. 

Erikoistapauksessa ja erikseen sovittuna sekä dokumentoituna voidaan poiketa standardin va-
laistustasosta.  

Valaistuksen voimakkuudet ovat työsuojelumääräysten sekä ao. toimintaan liittyvien suositusten 
mukaiset.  

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoistoindeksi Ra vähin-
tään 80.  

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää pit-
käikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan tilojen arkkitehtuuriin sopiviksi. 

Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen sovittavasti erikoistapauksessa. 

Sisävalaistuksen ohjelmointi ja hallinta suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena 
järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa.  

Päiväkodin aulassa, ruokalassa, käytävillä, eteisissä, kuraeteisissä, lasten wc:ssä sekä ryhmä-, 
toiminta- ja lepotiloissa ns. normaaliin käyttöaikaan valaistus ei sammuisi pois, kun läsnäolotun-
nistusta ei ole saatu. Vaan valaistus himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistustasoon esim. 
25%. Läsnäolotunnistuksesta valaistus nousee ns. läsnäolovalaistustasoon, joka on esim. 90%. 
Tilan normaalin käyttöajan ensimmäinen sytytys tapahtuu läsnäolotunnistuksesta tai painikeoh-
jauksesta. Normaalin käyttöajan ulkopuolella valaistus syttyy läsnäolotunnistuksesta ns. läsnäolo-
valaistustasoon ja läsnäolotunnistuksen loputtua himmenee aikaviiveellä ns. poissaolovalaistus-
tasoon ja toisella aikaviiveellä sammuu kokonaan. 

Toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä sali varustetaan valaistuksen läsnäolotunnustuksella.  

Päiväkotien lepotiloissa tulee olla kytkin/painikeohjaus, jolla läsnäolotunnistus voidaan poistaa 
käytöstä (lasten lepohetken aikana). Palautus normaalitoimintaan tapahtuu kytkimellä/painik-
keella tai aikaohjelmalla. 
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Ryhmä-, pienryhmä-, lepo-, toimisto- ja neuvotteluhuoneissa sekä salissa ja ruokalassa tulee olla 
painikeohjaukset, jolla tilan valaistusta voidaan hallinnoida opetustilanteiden vaatimalla tavalla 
(himmennys, valaistustilanteet yms.) 

Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan 230VAC läsnäolotunnistustoimin-
nolla. 

Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan painike- tai kytkinohjauksena. 

Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi otetaan rakennusautomaatio-järjestel-
mästä. 

Tiloissa joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 

Ulko-, alue- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuus-oh-
jauksena.  

Päiväkodin leikkipiha-alueen toiminnan vaatimukset tulee huomioida aluevalaistuksessa.  

Julkisivuun suunnitellaan ja toteutetaan hillitty, rakennuksen tyyliin sopiva valaistus. 

TIETO-, TURVA JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 

Rakennukseen suunnitellaan ja toteutetaan normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän toi-
mintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 

Rakennukseen toteutetaan pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapelointistandardien mukai-
nen tietoliikennekaapelointijärjestelmä, joka tukee suurta joukkoa erilaisia sovellutuksia ja palve-
luita.  

Rakennuksen yleiskaapelointijärjestelmä toteutetaan parisuojatulla kaapelilla luokan EA 
(500MHz, CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi. Käyttäjien WLAN- verkko to-
teutetaan yleiskaapelointia käyttäen.  

Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 
kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). 

Salin ja ruokalan osalta tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen ää-
nijärjestelmille. 

Rakennukseen tehdään mobiililaitteiden kuuluvuus tarkastelu ja kuuluvuus varmistetaan tarvitta-
essa sisäpeittoantenniverkolla tai passiiviantennijärjestelmällä. 

Työaikapäätteelle varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen mahdollistava kaa-
pelointi. Ulko-oville ja ero käyttäjäryhmien rajoille toteutetaan kulunvalvontaa ja hätälukitus. Ilta-
käytön ulko-oville ja kulkureitille varataan erillinen väylä- ja tehosyöttökaapelointi liitäntäpistei-
neen, mikäli iltakäytön mobiilitunnistautumisjärjestelmän laitevalmistaja on eri kuin kulunvalvonta-
järjestelmän. 

Rikosilmoitinjärjestelmä toteutetaan tiloihin, joissa on rakennuksen ulkovaipassa aukko / avattava 
luukku, joka on alle 4m korkeudella maantasosta / katoksista tai sijaitsee vesikatolla. Järjestelmä 
liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. 

Kameravalvontajärjestelmän kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään kau-
pungin tietoliikenneverkkoon. Kamerat ovat IP-kameroita säädettävällä optiikalla. Tallennin varus-
tetaan kahdennetulla vitalähteellä sekä verkkokortilla. Yleisvalvontana kuvataan rakennuksen 
ulkokuori kauttaaltaan, iltakäytön sisätilat ja yleis- ja käytävätilat sekä tunnistusvalvontana si-
säänkäynnit sisäpuolelta. 

Paloilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 

Kiinteistöön asennetaan seuraavat järjestelmät: 
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• turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmä, led-valaisimet, itsetestaava paikallisakkujärjes-
telmä, integroituna paloilmoitinjärjestelmään 

• yleiskaapelointijärjestelmä  
• wlan-verkon koko rakennuksen kattava valmius (tukiasema-asennuksen mahdollistava 

kiinteä asennus) 
• matkapuhelimien tukiasemaverkosto tarvittavilta osin (tarve todetaan erikseen 

Sonera/DNA toimesta) 
• ovipuhelinjärjestelmä, kuvayhteydellä keittiölle, päiväkotiryhmien, iltakäytön kulkuovelle 
• av-järjestelmien vaatimat rakennukseen tulevat kiinteät kaapeloinnit 
• info-tv- järjestelmä valmius, yleiskaapelointia käyttäen (laitteet käyttäjän hankinta) 
• esitysäänentoistojärjestelmä ja induktiosilmukka toteutetaan saliin ja ruokailuun 
• varattuvalojärjestelmä (neuvottelu- ja yms. tilat) 
• avunpyyntöjärjestelmät 
• ajannäyttöjärjestelmä, keskuskellolla ohjattavat viisarisivukellot 
• kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä (Pacom, ent. Timecon) 
• ovien hätäsulkujärjestelmä 
• rikosilmoitinjärjestelmä 
• tallentava kameravalvontajärjestelmä 
• osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, paloilmoitinmääräysten mukaisesti 
• rakennusautomaatiojärjestelmä 
• alerta-hälytyksensiirtojärjestelmä  

7.3. ENERGIATEHOKKUUS  

YLEISTÄ 

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen 
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.  

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 90(kWhE/m² vuosi). 

TOTEUTUSVAIHTOEHTOJA 

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukai-
set lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on 
0,8 W/m2K. Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsisei-
nille valitaan g-arvoltaan pieni esim. 0,3. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi - ilman-
vuotoluvun tulee olla alle 1. 

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella läm-
mitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteri-
venttiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä halu-
tuksi. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyttö-
ajan ulkopuoliseksi ajaksi. 

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki läm-
mitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentä-
miseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähenne-
tään jäähdytyksen tarvetta. 

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todel-
lisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen 
lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.  

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmas-
tointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee oma läm-
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möntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuo-
rokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet 
ovat tasapainossa koko ajan. 

Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tu-
lee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,8 kW/m3/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s. 

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 7W/m2. Valaistuksen ohjauksella varmiste-
taan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valai-
simissa käytetään kustannustehokkaita led-valaisimia. 

TULOKSET JA YHTEENVETO 

Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja varmistetaan sil-
loin tehtävien laskelmien perusteella, että asetetut tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti. 

7.4. TEKNISTEN TILOJEN TILAVAATIMUKSET 

Teknisten tilojen tilavaraukset on esitetty luonnossuunnitelmissa. 

8. AIKATAULU  

8.1. HANKKEEN TAVOITEAIKATAULU   

• Tarveselvitys hyväksyttiin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 24.5.2018 
• Hankesuunnittelu käynnistyi pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinnan jälkeen lokakuussa 2018 
• Hankesuunnitelma valmis hyväksyntää varten maaliskuussa 2019 
• Pääpiirustukset valmiit rakennusluvan hakua varten marraskuussa 2019 
• Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit laskentaa varten marraskuussa 2019 
• Toteutussuunnitelman hyväksyminen maaliskuussa 2020 
• Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2020 
• Rakennustyöt valmistuvat toukokuussa 2021 

• Käyttöönotto elokuussa 2021 

 

Aikataulu 
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9. TOTEUTUSTAPA 

9.1. SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN JÄRJESTÄMIS-, ORGANISOINTI- JA VALVONTAMENETTELYT  

Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmä hallinnoi omistamiaan pal-
velurakennuksia ja vastaa myös Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen rakennuttamistehtä-
vistä. Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy välisen sopimuksen (Palvelu- ja yh-
teistyösopimus Hanke- ja rakennuttamispalvelujen ja kiinteistöjen ylläpitopalvelujen järjestämi-
sestä tulosperusteisesti 28.11.2017 / TRE:8663/00.01.06/2017) mukaisesti rakennuttamistehtä-
vät siirtyvät hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka-palveluryhmältä 
Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. 

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen 
suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Projektiorganisaatio koostuu nimetyistä tilaajan ja rakennutta-
jan asiantuntijoista sekä käyttäjän edustajista. Tampereen kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy 
vastaa yhdessä hankkeen ulkoisesta tiedottamisesta. 

Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Hanke toteutetaan käyttäen jaettua pääurakkamuo-
toa, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana/ päätoteuttajana. Kohtee-
seen valitaan tarjouskilpailun perusteella seuraavat urakoitsijat: 

Rakennusurakoitsija 
Putkiurakoitsija 
Ilmanvaihtourakoitsija 
Rakennusautomaatiourakoitsija 
Sähköurakoitsija 

Tilaaja tekee lisäksi erillishankintoja, kuten laitehankinnat, atk, kulunvalvonta ja turvatekniikka. Lo-
pullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Irtokalusteiden ja toimintavarustuksen, kuten esim. AV-laitteiden, ns. ensikertainen kalustus toteu-
tetaan käyttäjien omana erillishankintana.  

9.2. VÄISTÖTILATARPEET  

Lielahden päiväkoti toimii tällä hetkellä Peltovainion siirtokelpoisessa päiväkodissa osoitteessa 
Peltovainionkatu 13, 33400 Tampere. Kohteen leasingkustannus on 19 627,84€ kuukaudessa ja 
235 534 € vuodessa (alv 0 %). Lielahden päiväkodin valmistuttua tehdään erillinen päätös Pelto-
vainion päiväkodin jatkokäytöstä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Ikurin päiväkoti tulee 
käyttämään Peltovainion päiväkotia väistötilana sen perusparannuksen ajan. Kohteen omistaa 
Kuntarahoitus Oyj. 

 

10. KUSTANNUSTAVOITTEET 

10.1. RAKENNUS- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET 

Lielahden päiväkodin uudisrakennuksen on laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio      
7 060 000 € (2 952 €/brm2). Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 6 875 000 €.  

Kustannusten nousu johtuu pääosin rakennusindeksin 4,6 % kasvusta (tarveselvitys 97,0/5.2018 - 
hankesuunnitelma 101,5/3.2019 / Tampereen pisteluku), suora indeksimuutos verrattuna vanhaan 
arvioon noin 316 000 €.  
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Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2019 - 2021 yhteensä 6 900 000 €.  Hanketta esite-
tään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalasken-
nan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.  

Tampereen Voimia muuttui Pirkanmaan Voimia Oy:ksi 1.1.2019. Keittiön laitteet ovat jatkossa 
palveluntuottajan oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehan-
kinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis - ja rakennuskustannuksiin keittiön 
osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 80 000 €.  

Investointi sisältää muuntamon siirrosta ja valokuidun uudistamisesta kaupungille osoitettavia 
kustannuksia yhteensä 10 000€. 

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta 
aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2021 vuosivuokra on 
yhteensä 596 207 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: varhaiskasvatus 577 
451 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 18 756 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönotto-
ajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mu-
kaisesti.  

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun ede-
tessä. 

Rakentamiskustannusten tavoitehinta-arvio on hankesuunnitelman liitteenä. 

Käyttäjän irtokaluste- ja varusteluhankintojen suunnittelu täsmentyy toteutussuunnittelun rinnalla 
laadittavan irtokalustesuunnitelman myötä.  

 

11. LIITTEET 

LIITE 1 Tilaohjelma  
LIITE 2 Alustava kustannusarvio 11.3.2019 / A-Insinöörit Oy   
LIITE 3 Investointisopimus 
LIITE 4 Arkkitehtiluonnokset Arkkitehtitoimisto 22.2.2019 / Tilatakomo Oy  

  Pohjapiirustukset ovat luottamus- ja virkamiesten käytettävissä. 

 
Lisäksi käytettävissä: 

• Lielahden päiväkoti, tarveselvitys 15.5.2018 
• Pohjatutkimusraportti 30.11.2015 / A-Insinöörit Oy 
• Pintavaaitus 26.10.2017 / Tampereen Infra 
• olosuhdelaskenta 5.3.2019 / Sweco Oy 
• Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet: 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/ 
 

 
 

 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/


TAMPEREEN KAUPUNKI

KIINTEISTÖT, TILAT JA ASUNTOPOLITIIKKA HANKESUUNNITELMA
ASUMISEN KEHITTÄMINEN JA PALVELUTILAVERKOT 11.3.2019

Jarmo Viljakka
HANKE
LIELAHDEN PÄIVÄKOTI
Pohtolankatu 22 / Ollinojankatu 6 Tampere

ASIAKIRJA
TILAOHJELMA 

tilantarve tarveselvitys hankesuunn
  huonetilat kpl á m2 yht. kpl yht. m2 Huom!

PÄIVÄKOTI
8 päiväkotiryhmää á noin 20 lasta, yhteensä 160 lasta

  KAHDEN RYHMÄN TILAT 1
viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala 
pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

ryhmätila / lepohuone 1 40 40 1 33,5 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl (sängyt 70%:lle lapsista)
ryhmätila 1 30 30 1 33,5
ryhmätila 1 60 60 1 41
ryhmätila 1 10 10 1 32,5
pienryhmähuone 1 15 15 1 15
wc-pesuhuone 2 10 20 1 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 2 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

kahden ryhmän yhteistilat
tuulikaappi / märkäeteinen 1 24 24 1 24
kuivaushuone 1 6 6 1 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit
eteinen 1 50 50 1 50,5 naulakot. Toimii myös ryhmätilana
varasto 1 6 6 1 6 ryhmän yhteinen

Ryhmätilat 1 yhteensä 267 268 2 ryhmää

  KAHDEN RYHMÄN TILAT 2
viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala 
pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

ryhmätila / lepohuone 1 40 40 1 33,5 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl
ryhmätila 1 30 30 1 32,5
ryhmätila 1 60 60 1 41
ryhmätila 1 10 10 1 33,5
pienryhmähuone 1 15 15 1 15
wc-pesuhuone 2 10 20 1 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 2 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

kahden ryhmän yhteistilat
tuulikaappi / märkäeteinen 1 24 24 1 24
kuivaushuone 1 6 6 1 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit
eteinen 1 50 50 1 50,5 naulakot. Toimii myös ryhmätilana
varasto 1 6 6 1 6 ryhmän yhteinen

Ryhmätilat 2 yhteensä 267 268 2 ryhmää

  KAHDEN RYHMÄN TILAT 3
viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala 
pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

ryhmätila / lepohuone 1 40 40 1 33,5 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl (sängyt 70%:lle lapsista)
ryhmätila 1 30 30 1 33,5
ryhmätila 1 60 60 1 41
ryhmätila 1 10 10 1 32,5
pienryhmähuone 1 15 15 1 15
wc-pesuhuone 2 10 20 1 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 2 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

kahden ryhmän yhteistilat
tuulikaappi / märkäeteinen 1 24 24 1 24
kuivaushuone 1 6 6 1 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit
eteinen 1 50 50 1 50,5 naulakot. Toimii myös ryhmätilana
varasto 1 6 6 1 6 ryhmän yhteinen

Ryhmätilat 3 yhteensä 267 268 2 ryhmää

  KAHDEN RYHMÄN TILAT 4
viereisten ryhmätilojen välillä oviyhteys, erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinällä ja ovella. esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala 
pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

ryhmätila / lepohuone 1 40 40 1 33,5 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl (sängyt 70%:lle lapsista)
ryhmätila 1 30 30 1 33,5
ryhmätila 1 60 60 1 41
ryhmätila 1 10 10 1 32,5
pienryhmähuone 1 15 15 1 15
wc-pesuhuone 2 10 20 1 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 2 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

kahden ryhmän yhteistilat
tuulikaappi / märkäeteinen 1 24 24 1 24
kuivaushuone 1 6 6 1 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit
eteinen 1 50 50 1 50,5 naulakot. Toimii myös ryhmätilana
varasto 1 6 6 1 6

Ryhmätilat 4 yhteensä 267 268 2 ryhmää

Päiväkodin ryhmätilat yhteensä  ( 8 ryhmää) 1068 1072

YHTEISTILAT
toimisto 1 16 16 1 16 2h huone, johtaja ja apulaisjohtaja. dB. Pako-ovi
pienneuvottelutila max. 6 henk. 1 10 10 1 10 dB. neuvottelut vanhempien kanssa. Yhteys toimistoon. 
henkilökunnan työtila 1 15 15 1 15 dB. sijoitus lähelle ryhmätiloja / eri kerrokseen kuin muut työtilat
kopiotila 1 5 5 1 5,5
henkilökunnan taukotila 1 40 40 1 39,5
neuvotteluhuone 1 30 30 1 30
henk. WC 2 4 8 á2m2. min 4 istuinta, huom eri kerrokset
tekstiilihuoltotila (ent. kodinhoitotila) 1 7,5 7,5 1 10
ruokasali / aula, sis. linjasto 1 150 150 1 150 linjasto ruokasalissa. linjasto vie pituutta 5m ja dieetti linjasto 1,6m, yht n. 25m2. Vaimennuslevyt seinillä ja katossa

sali 1 100 100 1 100
yhdistettävissä ruokasaliin siirtoseinällä (max h=2500mm). Iltakäyttö. Seinälle nostettava näyttämö. Vaimennuslevyt seinillä ja 
katossa

välinevarasto 1 25 25 1 24,5 myös iltakäyttö. iltakäytön läpikulku
pienkeittiö 1 17 17 1 17 normaalikorkuinen keittiövarustus! Iltakäyttö 
monitoimitila 1 1 20 20 1 20 mukana mahdollinen varasto. tilassa lattiakaivo, vesipiste, allas, letku
monitoimitila 2 1 20 20 1 19,5 mediavarustus.
vaatesäilytys / vieraat iltakäyttö, eteistilan yhteydessä
lasten ulkoilu-WC 1 1,5 1,5 1 1,5 suora käynti märkäeteisen kautta. huom! ei suoraa ulkoyhteyttä
inva WC 1 6 6 1 5,5 myös iltakäyttö
sosiaalitilat 28henk. 2 42 54 sis.puku-,pesutilat m/n. VSS-tilassa. 
keittiötilat / JAKELUKEITTIÖ 60 1 60 mukana varastot ja wc ja eteinen.                       
keskusvarasto 1 20 20 1 10
siivouskeskus 1 12 12 1 12,5
siivoushuone 2.kerros 1 6 6 1 4 2.kerroksen tila. Kaatoallas+vesipiste

Yhteistilat yhteensä 611 604,5

Hyötypinta-ala yhteensä  ilman ulkovarastoja 1679 1677 hym2

ULKOVARASTOT
ulkoiluvälinevarastot 3 10 30 30 á15m2. kylmää tilaa
paperi / laatikkovarasto 1 10 10 kylmää tilaa
vaunuvarasto 2 20 20 kylmää tilaa. voi myös olla ulkoiluvälinevarastojen yhteydessä

Ulkovarastot yhteensä 60 60

      yhdistettävissä siirtoseinällä. dB. Taukotilassa keittiökaluste

1 /1



 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lielahden päiväkoti 
U u d i s r a k e n n u s  

 
 

 

 

 

Alustava kustannusarvio 
11.3.2019 
 



 
  

   
 

 
 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 
ESPOO ● HELSINKI ● KUOPIO ● OULU ● PORI ● TAMPERE ● TURKU 

p. 0207 911 888, www.ains.fi 
Y-tunnus 0794541-0 

 

Lielahden päiväkoti  
Ollinojankatu 6, 33540 Tampere 

1 Hankekuvaus 

Laskennan kohteena on Lielahden päiväkoti. Kyseessä on päiväkotirakennuksen uudisraken-
nus. Rakennus on kaksi kerroksinen. Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä 160 
lasta. 

2 Kustannusarvion perusteet  

Kustannusarvion laadinnassa on ollut käytettävissä seuraavat asiakirjat: 

- Hankesuunnitelma 7.3.2019 
- Tilaohjelma 22.2.2019 
- Arkkitehtiluonnokset 22.2.2019 
- Kaavavaiheen hulevesiselvitys 23.12.2017 
- Pohjatutkimukset 30.11.2015 
- Pintavaaitus 26.10.2017 
- Asemakaavakartta 14.8.2018 
- Vastuurajataulukko 15.2.2019 

 
Laskentaolettamuksia on tarkennettu tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. 

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmaa apuna käyttäen, ta-
voitehinta-arviomenettelynä. Hintataso on Haahtela-indeksin Tampereen indeksi 101,5,0 / 
3.2019. Hankekohtaiset lisäkustannukset on hinnoiteltu erikseen ja ne sisältyvät tavoitehinta-
arvioon. 

3 Laajuus 

Bruttoala on noin 2 392 brm2. Bruttoalaan ei sisälly kylmät pihavarastot ja katokset, joiden 
laajuus on 41 brm2. 

Hyötyala on noin 1 677 hym2. 

4 Kustannukset (ALV 0 %) 

Lielahden päiväkoti, uudisrakennus n. 7.060.000 € 2 952 € / brm2 

 
 Kustannusarvioon sisältyvät: 

- Rakennuttajan kulut 
- Rakennustekniset työt 
- LVIAS-työt 
- Kiintokalusteet ja varusteet 
- Henkilöhissi. 
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 Kustannusarvioon eivät sisälly: 
- Rahoitus- ja korkokulut 
- Tonttikustannus (osto/vuokraus) 
- Nykyisen päiväkodin purku 
- Väistötilat 
- Palvelukeittiön laitteet ja jakelulinjasto 
- Rakennustaide 
- Toimintavarustus, irtaimisto. 

5 Laskentaolettamukset ja -huomiot, rajaus 

- Rakennuttajan kulut on arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella.  
- Liittymismaksut on arvioitu ohjelman oletusarvojen perusteella. 
- Tontin koko on noin 5 310 m2.  
- Tontilta puretaan nykyinen päiväkoti ja neuvolarakennus, purkukustannus ei sisälly arvi-

oon. 
- Hulevesien osalta on esitetty kaksi vaihtoehtoista toteutustapaa: maanpäällinen viivytys 

viherpainanteessa tai maanalainen viivytys hulevesisäiliössä. Kustannusarviossa huleve-
sien hallinta on arvioitu kalliimman vaihtoehdon mukaan eli maanalainen viivytys. Viivy-
tystarve molemmissa vaihtoehdoissa on 14 m3.  

- Piha-alueen pintarakenteet on arvioitu seuraavasti: Liikenne- ja pysäköintialueet ovat as-
faltoituja ja sisäänkäyntien yhteydessä betonilaattaa, oleskelu- ja leikkialueet asfaltoituja, 
lisäksi istutuksia, nurmialuetta. Leikkivälineiden alueella lisäksi valettavaa turva-alustaa. 

- Leikkipiha aidataan metalliverkkoaidalla sekä varustetaan käyttötarkoituksen mukaisilla 
leikkivarusteilla.  

- Katokset sekä kylmät ulkovarastot on arvioitu asemapiirustuksen mukaisesti. 
- Pihaan rakennetaan pieni tekonurmipintainen ja aidattu pelikenttä. 
- Autopaikkoja tontilla on 2 ap.Autolämmityspistorasioita ei toteuteta. 
- Polkupyöräpaikkoja on 24, joista puolet on katettuja. 
- Jätekeräys on syväkeräysjärjestelmä, esim. Molok. 
- Pihavalaistukselle on arviossa varattu 20.000 € alv 0 %. 
- Pilaantuneet maa-ainekset eivät sisälly arvioon, ei tiedossa. 
- Tontilla on odotettavissa louhintaa. Louhinnan määräksi on alustavasti arvioitu 2500 m3. 
- Tontin pohjoisreunalla olevat korkeuserot pyritään säilyttämään. 
- Rakennus perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä. 
- Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. 
- Rakennuksen runko on betonirakenteinen, palkit ja pilarit ovat teräsbetonirakenteisia.  
- Välipohja- ja yläpohjarakenne on ontelolaatta. 
- Julkisivumateriaalina on pääosin puhtaaksimuurattu tiili. 
- Vesikattorakenne lapakatto, katteena kermikate. 
- 2. kerroksen tiloihin kulku tapahtuu kylmien ulkoporrasyhteyksien kautta pääportaan li-

säksi. 
- Rakennuksen laskennassa käytetty kerroskorkeus on 4,0 m.  
- Liikuntasali ja osa ruokasalista on arvioitu kahden kerroksen korkuisena tilana. 
- Rakennukseen on arvioitu yksi henkilöhissi 13 hlö (kaksi kerrostasoa).  
- Väestönsuojaan sijoitetaan henkilökunnan sosiaalitilat. 
- Väliseinät ovat metallirankaisia levyseiniä sekä muurattuja seiniä (märkätilat). 
- Liikuntasalin ja ruokasalin välille sekä taukotilan ja kokoustilan välille on arvioitu siirto-

seinät, h=2600 mm.  
- Päiväkodin ryhmähuoneiden väliset lasiseinät/sisäikkunat on arvioitu arkkitehtiluonnosten 

mukaan. 
- Seinäpinnoissa pääosin maalauskäsittely, märkätiloissa laatoitus. Salin seinän yläosassa 

liimattu akustointilevytys, akustoinnit on arvioitu tavanomaisen laatutason mukaisena. 
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- Päiväkodin lattiapinnoissa muovimatto tai vastaava pinnoite, toimistotiloissa tekstiilipala-
matto tai vastaava, märkätiloissa laatoitus ja auloissa tasokkaampi materiaali esim. kui-
vapuristelaatta. Liikuntatilassa liikuntatilan muovimatto. 

- Yleisesti tiloissa on pääsääntöisesti alas laskettu katto ja/tai kattopintaan liimattu akusto-
verhous.  

- Pääosin kalusteet ovat vakiomallisia kiintokalusteita standardimitoituksella toiminnan vaa-
timukset huomioiden. 

- Kaappisänkyjä on arvioitu aina kahden ryhmän tilaan 28 kpl. 
- Liikuntasaliin on arvioitu puolapuunäyttämö. 
- Keittiölaitteet ja jakelulinjasto eivät sisälly arvioon, Voimian investonti. 
- Rakenteelliset kylmiöt sisältyvät rakennusteknisten töiden hintaan. 
- Talotekniset järjestelmät on arvioitu hankesuunnitelman kuvausten mukaisesti. 
- Rakennuksen lämmönlähde on kaukolämpö ja lämmitysmuoto lattialämmitys. 
- Teknisten tilojen määrä on laskettu pohjapiirustusten mukaan. 
- Tiloja ei varusteta jäähdytyksellä lukuun ottamatta jakelukeittiötä. 
- Rakennus varustetaan tieto-, turva- ja valvontajärjestelmin. 
- Aurinkopaneelijärjestelmä ei sisälly arvioon, liityntävaraus sisältyy. 
- Purettavassa rakennuksessa sijaitseva jakeluverkkoyhtiön muuntamo siirretään tontin 

nurkalle puistomuuntamoksi. Tilaajalta saadun lähtötiedon mukaan muuntamon siirrosta 
ei synny hankkeelle kustannuksia, ainoastaan mahdolliset routasulatukset kustannukset 
tulevat hankkeelle (arvio noin 5.000 € alv 0 %). 

- Nykyisen päiväkodin valokuituliittymä puretaan ennen rakennuksen purkamista. Liittymän 
purkaminen ja uuteen varautuminen sisältyy arvioon (arvio noin 5.000 € alv 0 %).  

- AV-laitteet ja info-tv:t ja -näytöt eivät sisälly arvioon. 
- Liikennetilojen (käytävät, porrashuoneet) määrä on laskettu pohjapiirustusten mukaan. 
- Rakennustyöt tehdään sääsuojan alla. Sääsuojan kustannukseksi on arvioitu 130.000 € 

alv 0 %. 
- Hankevarauksena on käytetty 7,0 % kokonaiskustannuksista. 
- Kustannusarvio on luonteeltaan alustava ja sitä on syytä tarkentaa lähtötietojen tarkentu-

essa. 

6 Erillishinta alv 0 % (ei sisälly em. kustannusarvioon) 

- Palvelukeittiön laitteet ja tarjoilulinjasto  n. 80.000 € 

7 Erillishinta alv 0 % (Ve 2 sisältyy em. kustannusarvioon) 

- Ve 1: Maanpäällinen viivytys viherpainanteessa  n.   5.000 € 
- Ve 2: Maanalainen viivytys hulevesisäiliössä, mahdollinen n. 12.000 € 

louhinta ei sisälly 
  

A-INSINÖÖRIT RAKENNUTTAMINEN OY 

 Sari Loponen  
 johtava kustannusasiantuntija 
 

Liitteet Tavoitehinta-arvio (alustava), 11.3.2019 

  

jarmvilj
Suorakulmio



11.3.2019

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

655583 1 Lielahden päiväkoti, uudisrakennus

Ollinojankatu 6, 33400 Tampere

Vaihe: Hankesuunnitelma 7.3.2019

Paikkakunta: Tampere

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,5 / 3.2019

Laajuus: 2 074 m2, 2 350 brm2, 10 732 rm3

Hankekoko: 2 392 brm2

Jakaja: 2 392 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 5 310 m² Sadevesiviemäröinti 566 m²/kaivo

Ulkovarusteet 85 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 1 900 m² Ulkopuoliset rakenteet 225 000 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 120 m² Lämmityspistorasiat kpl

Pensasistutukset 960 m² Ulkovalaistus 20 000 €

Nurmikot 1 000 m²

Piha-alue yhteensä 3 980 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

Hulevesien viivytys maanalai 12 000 €

Louhinta, arvio 2500 m3 100 000 €

Turva-alustat, lisäkustannus 12 000 €

Massanvaihto 20 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Henkilöluku 13 kpl

Nopeus m/s 1 m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 1 000 m²

Hankekoko 2 392 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 60 000 € Kulunvalvonta 8 000 €

Rikosilmoitus 6 000 € Paloilmoitus 14 000 €

Videovalvonta 10 000 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Ulkoseinät                     80 000 €

Väliseinät                      40 000 €

Parvekkeet                     40 000 €

Vesikattorakenteet        80 000 €

Vesikattorakenteet        110 000 €

Muut putkijärjestelmät 25 000 €

€

€

Erit. ilmastointijärjestel 20 000 €

€

Erit. sähköjärjestelmät  5 000 €

Erit. tietojärjestelmät     5 000 €

Erit. sähköjärjestelmät  50 000 €

Keittiölaitteiden aputyöt 10 000 €

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,8€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8,3 %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset Hankevaraus420 000 €

Hankevaraukset €
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11.3.2019

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

655583 1 Lielahden päiväkoti, uudisrakennus

Ollinojankatu 6, 33400 Tampere

Vaihe: Hankesuunnitelma 7.3.2019

Paikkakunta: Tampere

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,5 / 3.2019

Laajuus: 2 074 m2, 2 350 brm2, 10 732 rm3

Hankekoko: 2 392 brm2

Jakaja: 2 392 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 514 000 7,3215

Rakennuttaminen ja valvonta 297 000 4,2124

Liittymismaksut 62 000 0,926

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 872 000 12,4365

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 421 000 6,0176

1  Rakennuksen maatyöt 168 000 2,470

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 151 000 2,163

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 249 000 17,7522

4  Täydentävät rakenteet 587 000 8,3245

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 428 000 6,1179

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 225 000 3,294

7  Konetekniset työt 92 000 1,338

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 627 000 8,9262

Kate 712 000 10,1298

Yhteensä 4 662 000 66,01 949

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 80 000 1,133

71  Vesi- ja viemärityöt 185 000 2,677

71  Muut putkityöt 24 000 0,310

72  Ilmanvaihtotyöt 227 000 3,295

72  Säätölaitteet 23 000 0,310

72  Muut iv-työt 43 000 0,618

Yhteensä 582 000 8,2243
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 139 000 2,058

Sähkön jakelu 15 000 0,26

Sähkökeskukset 46 000 0,719

Muu sähkö 242 000 3,4101

Yhteensä 6,3443 000 185

B5  Erillishankinnat 9 000 0,14

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  6 568 000 93,02 746

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 493 000 7,0206

Muut kustannukset 493 000 7,0206

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 7 060 000 100,02 952

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 694 000 708

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 8 755 000 3 660
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11.3.2019

  Sari Loponen

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

655583 1 Lielahden päiväkoti, uudisrakennus

Ollinojankatu 6, 33400 Tampere

Vaihe: Hankesuunnitelma 7.3.2019

Paikkakunta: Tampere

Haahtela-ind.: 101,0 / 1.2019

Hintataso: 101,5 / 3.2019

Laajuus: 2 074 m2, 2 350 brm2, 10 732 rm3

Hankekoko: 2 392 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

1 PÄIVÄKOTI

Yhteensä

A KAHDEN RYHMÄN TILAT 1

A Leikki- ja lepohuone 33,5 1,0 34 3 358 112 500

A Ryhmähuone 33,5 1,0 34 3 168 106 100

A Ryhmähuone 41,0 1,0 41 3 102 127 200

A Ryhmähuone 32,5 1,0 33 3 179 103 300

A Ryhmähuone 15,0 1,0 15 3 947 59 200

A Wc-pesuhuone 20,0 1,0 20 4 259 85 200

A Välinevarasto 3,0 2,0 6 3 243 19 500

A Kahden ryhmän yhteistilat

A Kuraeteinen 24,0 1,0 24 3 844 92 300

A Kuivaushuone 6,0 1,0 6 2 798 16 800

A Eteinen 50,5 1,0 51 3 007 151 800

A Välinevarasto 6,0 1,0 6 3 034 18 200

Yhteensä 12 268 3 328 892 000

B KAHDEN RYHMÄN TILAT 2

B Leikki- ja lepohuone 33,5 1,0 34 3 358 112 500

B Ryhmähuone 33,5 1,0 34 3 168 106 100

B Ryhmähuone 41,0 1,0 41 3 102 127 200

B Ryhmähuone 32,5 1,0 33 3 179 103 300

B Ryhmähuone 15,0 1,0 15 3 947 59 200

B Wc-pesuhuone 20,0 1,0 20 4 259 85 200

B Välinevarasto 3,0 2,0 6 3 243 19 500

B Kahden ryhmän yhteistilat

B Kuraeteinen 24,0 1,0 24 3 844 92 300

B Kuivaushuone 6,0 1,0 6 2 798 16 800

B Eteinen 50,5 1,0 51 3 007 151 800

B Välinevarasto 6,0 1,0 6 3 034 18 200

Yhteensä 12 268 3 328 892 000
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

C KAHDEN RYHMÄN TILAT 3

C Leikki- ja lepohuone 33,5 1,0 34 3 358 112 500

C Ryhmähuone 33,5 1,0 34 3 168 106 100

C Ryhmähuone 41,0 1,0 41 3 102 127 200

C Ryhmähuone 32,5 1,0 33 3 179 103 300

C Ryhmähuone 15,0 1,0 15 3 947 59 200

C Wc-pesuhuone 20,0 1,0 20 4 259 85 200

C Välinevarasto 3,0 2,0 6 3 243 19 500

C Kahden ryhmän yhteistilat

C Kuraeteinen 24,0 1,0 24 3 844 92 300

C Kuivaushuone 6,0 1,0 6 2 798 16 800

C Eteinen 50,5 1,0 51 3 007 151 800

C Välinevarasto 6,0 1,0 6 3 034 18 200

Yhteensä 12 268 3 328 892 000

D KAHDEN RYHMÄN TILAT 4

D Leikki- ja lepohuone 33,5 1,0 34 3 358 112 500

D Ryhmähuone 33,5 1,0 34 3 168 106 100

D Ryhmähuone 41,0 1,0 41 3 102 127 200

D Ryhmähuone 32,5 1,0 33 3 179 103 300

D Ryhmähuone 15,0 1,0 15 3 947 59 200

D Wc-pesuhuone 20,0 1,0 20 4 259 85 200

D Välinevarasto 3,0 2,0 6 3 243 19 500

D Kahden ryhmän yhteistilat

D Kuraeteinen 24,0 1,0 24 3 844 92 300

D Kuivaushuone 6,0 1,0 6 2 798 16 800

D Eteinen 50,5 1,0 51 3 007 151 800

D Välinevarasto 6,0 1,0 6 3 034 18 200

Yhteensä 12 268 3 328 892 000

E YHTEISTILAT

E Toimistohuone 16,0 1,0 16 3 330 53 300

E Kokoushuone 10,0 1,0 10 3 354 33 500

E Toimistohuone 15,0 1,0 15 3 336 50 000

E Monistamo 5,5 1,0 6 3 672 20 200

E Taukokeittiö 39,5 1,0 40 3 511 138 700

E Kokoushuone, siirtos. 30,0 1,0 30 3 380 101 400

E Wc-huone 2,0 4,0 8 6 384 51 100

E Vaatehuolto 10,0 1,0 10 3 785 37 900

E Ruokasali, korkea tila 125,0 1,0 125 3 764 470 500

E Jakelutaso, laitt. ei sisälly 25,0 1,0 25 4 210 105 200

E Liikunta- ja juhlasali, siirtos. 100,0 1,0 100 3 570 357 000

E Välinevarasto 24,5 1,0 25 2 827 69 300

E Kotikeittiö 17,0 1,0 17 3 647 62 000
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

E Verstas, monitoimitila 1 20,0 1,0 20 3 111 62 200

E Verstas, monitoimitila 2 19,5 1,0 20 3 129 61 000

E Wc-huone 1,5 1,0 2 7 181 10 800

E Wc-huone, inva 5,5 1,0 6 5 103 28 100

E S1-suoja, puku-, WC- ja pesutila 54,0 1,0 54 5 115 276 200

E Eteinen 8,0 1,0 8 2 666 21 300

E Jakelukeittiö aputiloineen, laitt. ei sisäll 60,0 1,0 60 4 842 290 500

E Varastohuone 10,0 1,0 10 2 840 28 400

E Siivouskeskus 12,5 1,0 13 3 103 38 800

E Siivous 4,0 1,0 4 3 669 14 700

Yhteensä 26 621 3 839 2 382 100

D LIIKENNETILAT

D Jakava liikenne (käytävät) 12,0 1,0 12 3 620 43 400

D Jakava liikenne (käytävät) 29,5 1,0 30 3 184 93 900

D Osastoiva liikenne (porrashuone) 26,5 1,0 27 3 063 81 200

D Tuulikaappi 4,5 1,0 5 5 758 25 900

D Aula, 2. krs 12,0 1,0 12 4 026 48 300

D Aula, 2. krs 63,5 1,0 64 3 120 198 100

D Jakava liikenne (käytävät), 2.krs 27,0 1,0 27 3 232 87 300

D Osastoiva liikenne (porrashuone), 2.kr 19,0 1,0 19 3 215 61 100

Yhteensä 8 194 3 295 639 200

H TEKNISET TILAT

H Tekniikka, spk/tele 10,0 1,0 10 2 830 28 300

H Tekniikka, ljh 12,0 1,0 12 2 633 31 600

H Ilmanvaihto 161,0 1,0 161 2 453 394 900

H Tekniikkakomero 1,0 4,0 4 4 058 16 200

Yhteensä 7 187 2 519 471 000

Yhteensä 89 2 074 3 405 7 060 400

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 7 060 0003 405

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 694 000817

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 8 755 0004 222
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €
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Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka INVESTOINTISOPIMUS HANKESUUNNITELMAN LIITE
11.3.2019

PL1000
33101 TAMPERE

LIELAHDEN PÄIVÄKOTI
UUDISRAKENNUS

Tilaaja / 
käyttäjät

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.5.2018/§76     Dnro TRE: 3371/10.03.07/2018

Hankesuunnitelma LIELAHDEN PÄIVÄKOTI
UUDISRAKENNUS,HANKESUUNNITELMA 11.3.2019

Vuokralainen ja vuokranmaksu

Lielahden päiväkoti, uudisrakennus
Ollinojankatu 6, 33400 Tampere

Tonttia koskeva asemakaava on vuodelta 2018. Kaavamääräys on YL (Julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialue), jonka rakennusoikeus on 3000m2. Lisäksi tontille saa rakentaa varastotiloja 120m2
Tontin pinta-ala on 5310 m2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
Autopaikkoja rakennetaan tontille yhteensä 2 kpl. Polkupyöräpaikkoja on rakennetaan yhteensä noin 24 kpl.

Kustannukset

yhteensä € (alv 0%)

Laajuus Rakennushankkeen laajuus huoneistoneliöinä yhteensä htm2

Koko huoneistoala htm2

7 060 000

Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat 
Tampereen kaupungilta kahdeksikymmeneksi (20) vuodeksi. Tilaaja maksaa investoinnista pääomavuokraa. 
Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on 
tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan vuokra-ajan mukaisen pääomavuokran kertakorvauksena 
Tampereen kaupungille.

2 180

Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2020 ja niiden on määrä valmistua toukokuussa 2021, 
jolloin tilat luovutetaan käyttäjälle kalustamista varten ja vuokravaikutus alkaa. Toiminnan on 
tarkoitus käynnistyä elokuussa 2021.

Tampereen kaupunki, kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä vuokraa kohteen 
Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön.

Hankkeen ajallinen 
tavoite

2180,0

TAMPEREEN TILAPALVELUT OYToteuttaja

Hankkeelle on laskettu tilapohjainen hinta-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. 
Investointikustannukset ovat 

Rakennuskohde

Asemakaavatilanne

Palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmä yhdessä 
Tampereen Tilapalvelut Oy kanssa toteuttaa tämän hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä 
hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Hanke

Tarveselvitys

Tampereen kaupunki, kasvatus- ja opetuspalvelut

Sopimuksen sitovuus

1



Vuokra-arvio perustuu vuoden 2019 hintatasoon
Vuokraveloitus alkaa, kun kohde on luovutettu käyttäjälle

Vuokrattava ala Investointi

Huoneistoala yhteensä 2 180 htm2 € (alv 0%)

PÄÄOMAVUOKRA €/m2/kk €/kk € / vuosi
Investoinnin pääomavuokra, 7% inv. 18,89 41 183 494 200

18,89 41 183 494 200

YLLÄPITOVUOKRA (vuokralaisen palvelukuvauksen mukaisesti)

€/m2/kk €/kk € / vuosi
Kiinteistönhoito 2,51 5 472 65 662
Kunnossapito 0,96 2 093 25 114

Yhteensä 3,47 7 565 90 775

€/m2/kk €/kk € / vuosi
TONTIN VUOKRA 0,43 936 11 232

Kohteen vuokralaiset hankkivat siivouksen kustannuksellaan Pirkanmaan Voimialta
ja huomioivat sen kulubudjeteissaan.

KALUSTEVUOKRA

m2 €/m2/kk € / vuosi
VUOSIVUOKRA YHTEENSÄ 2 180 22,79 596 207

VUOSIVUOKRA KÄYTTÄJITTÄIN (Vuokran jyvitys tarkistetaan käyttäjän ilmoituksesta)
htm2 €/ vuosi

Kasvatuspalvelut 577 451
Pirkanmaan Voimia Oy 18 756
yhteensä 596 207

65

Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden 
investointikustannusten sekä pinta-alan mukaisesti.

2 181

2 116

7 060 000

Hankesuunnitelmavaiheessa kalustevuokraa ei ole määritelty. Mikäli kalusteita hankitaan vuokranantajan 
kustannuksella, lisätään niiden kustannus vuokraan sovitun mallin mukaisesti. Rakennusinvestointiin 
kuuluvat kiinteä kalustus, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen 
toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja –laitteiden, mm. 
AV-laitteiden hankinta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, 
joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla. Käyttäjien hankinnat ja niihin liittyvä suunnittelu tulee 
koordinoida myöhemmin toteutussuunnittelun ja rakentamisen yhteydessä  laadittavissa suunnittelu- ja 
rakentamisaikatauluissa.

Laskelma pääoma- ja 
ylläpitovuokrista

2
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