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1 TIIVISTELMÄ  

Lielahden uusi 160-lapsen päiväkoti sijaitsee Lielahden kaupunginosassa Pohtolankadun ja 
Ollinojankadun kulmassa osoitteessa Ollinojankatu 6. Tontin pinta-ala on noin 5310m2. Etäisyys 
keskustorilta on noin 7km. Samalla tontilla sijaitseva Lielahden vanha päiväkoti ja neuvolarakennus 
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 iltakäytön 
mahdollistavaksi.  
 
Rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta, joka on vireillä. Arvion mukaan asemakaava 
vahvistuu kesällä 2018, mikäli siitä ei valiteta. Jos asemakaavan aikataulu sen mahdollistaa, 
rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2020 ja sen kestoksi on arvioitu 13 kuukautta. Rakennuksen 
käyttöönotto on elokuussa 2021.  
 
Lapsivaikutusten arviointi 
Terveys: Lielahden uusi päiväkoti mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen 
oppimisympäristön lähipalveluna.  
Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä mietitään 
päiväkotiympäristön liikenneturvallisuutta. Päiväkoti on hyvien kevyen liikenneyhteyksien ja julkisten 
kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodin tontille varataan myös polkupyöräparkki (26kpl). 
Saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti ja päiväkodin huoltopiha järjestetään keittiön 
sisäänkäynnin yhteyteen erilleen leikkipihasta. 
Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun 
päivähoito pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan 
monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten. 
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Lielahden uuden päiväkodin sijainti ja lähialueen koulut ja päiväkodit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentävänniemen 
koulu 

Lielahden koulu 
ja nuorisotilat 

Peltovainion  
siirtokelpoinen 
päiväkoti 
(Lielahden päiväkodin 
väistötila) 

Niemenrannan 
päiväkoti 

Päiväkoti Touhula 
Vekarapolku 

Lielahden 
uusi päiväkoti 



TAMPERE   
  

TARVESELVITYS  
LIELAHDEN PÄIVÄKOTI 15.5.2018 

 Sivu 5/21 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi kirjaamo@tampere.fi 
PL 487 Aleksis Kiven   www.tampere.fi 
33101 TAMPERE katu 14–16 C 03 565 611 03 5656 5220 Y-tunnus 0211675-2 

 

 

1.1 ARVIO KUSTANNUKSISTA  

 
 

1.2 ALUSTAVAT LAAJUUSTIEDOT  

Kerrosluku  2 
Bruttoala, arvio (lämpimät tilat) 2550 brm2 

Bruttoala (kylmät tilat) 60 brm2  

Huoneistoala (arvio, lämpimät tilat) 2230 htm2 

Hyötyala  1679 hym2 
 

Tarveselvitysesityksen on valmistellut hankeryhmä, joka koostui seuraavista henkilöistä: 
koordinaattori Elina Kalliohaka / hyvinvoinnin palvelualue, palvelupäällikkö Kirsi Lahtinen ja 
päiväkodin johtaja Sinikka Isokangas / kasvatus ja opetus, suunnittelija Matti Tanski / Tampereen 
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Voimia Liikelaitos, hankearkkitehti Jarmo Viljakka ja tilapalveluasiantuntija Anni Andrejeff / kiinteistöt, 
tilat ja asuntopolitiikka sekä taloteknisinä asiantuntijoina LVI-asiantuntija Tapio Hyrkäs ja Juha 
Rautiainen / Tampereen Tilapalvelut Oy. Hankearkkitehti Jarmo Viljakka on toiminut hankeryhmän 
sihteerinä ja koostanut tämän tarveselvityksen. 

 

2 NYKYTILANTEEN ANALYYSI 

2.1 TOIMIALAN KUVAUS 

VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS  
 
Varhaiskasvatuslaki määrittelee kunnan tehtäväksi järjestää lasten päivähoito siten, että se tarjoaa 
lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan hoidon sinä vuorokauden aikana, 
jona sitä tarvitaan. Laki antaa vanhemmille mahdollisuuden valita, järjestetäänkö lapselle päivähoito 
osa-aikaisesti vai kokopäivähoitona. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus 
käsittää kunnan järjestämän päivähoidon ja yksityisen päivähoidon, perusopetuslain edellyttämän 
esiopetuksen sekä kotihoidon tuen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja 
tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka. 
 
Varhaiskasvatusta järjestetään tarkoitusta varten varatussa tilassa, pääosin päiväkodissa. 
Varhaiskasvatusta voidaan järjestää myös perhepäivähoitona yksityiskodissa tai muussa 
kodinomaisessa hoitopaikassa. Muuta varhaiskasvatusta voidaan järjestää tätä tarkoitusta varten 
varatussa paikassa.  
 
Varhaiskasvatuslain (36/1973, viimeisimmät päivitykset 8.5.2015) mukaisesti 
varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen 
lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja 
niissä on huomioitava esteettömyys. 
 

2.2 NYKYISET TILAT  

Päiväkodissa oli neljä ryhmää, eli noin 90 lasta. Rakennus valmistui vuonna 1974 ja se 
peruskorjattiin vuonna 2005. Kiinteistön omistaa Tampereen kaupunki. Päiväkotitoiminta päättyi 
vuonna 2015, kun toiminta siirrettiin vakavien sisäilmaongelmien vuoksi Peltovainion päiväkotiin. 
Katso myös kohta 4.7 Väistötilat. Pohjakerroksessa toiminut neuvola siirtyi Lielahtikeskukseen 
samana vuonna. Päiväkoti- ja neuvolarakennus on suunniteltu purettavaksi vuonna 2018.  

2.2.1 Nykyisen rakennuksen laajuustiedot  

kerrosluku  2 
bruttoala 1 336 brm² 
hyötyala  1 159 hym² 
tilavuus  5 326 m² 
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2.2.2 Rakennushistoriallinen selvitys  

Vanhasta päiväkoti ja neuvolarakennuksesta laadittu rakennushistoriaselvitys valmistui 6.7.2015. 
Sen on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy. Selvityksen kohdassa ”Rakennuksen arvot ja 
merkitys” todetaan seuraavaa: 
”Lielahden lastentalo edustaa tyypillistä 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun kunnallista 
palvelurakentamista. Tilajako pohjautuu ajan päivähoitotoiminnan tarpeisiin ja toiminta on 
aikojen kuluessa aina sovittautunut tiloihin. Nykyisiin päivähoitotoiminnan tarpeisiin tilojen 
muuntojoustavuus ei ole paras mahdollinen, mutta esim. laajentamisen kautta toiminnallisuutta 
voi olla mahdollista parantaa. Tontin haasteellinen maasto vaatii kuitenkin ammattitaitoista 
suunnittelua. 
 
Rakennus esittäytyy alueen kaupunkikuvassa suhteellisen alisteisina ja vaatimattomana 
rakennuksen julkisesta luonteesta ja sen tontin näkyvästä sijainnista huolimatta. Se on 
kuitenkin sovitettu ansiokkaasti maastoon siten, että päiväkodille muodostuu suojaisa piha-alue, 
josta on myös näkymiä ympäristöön. Piha avautuu miellyttävästi myös kirkon suuntaan. Tämä 
on kenties tontin rakentumisen merkittävin ansio. 
 
Itse rakennus ei edusta poikkeuksellisen korkealaatuista arkkitehtuuria, ennemminkin 
hyvälaatuista arkirakentamista. Alkuperäisen tilajaon säilyminen lähes ennallaan antaa tietoa 
ajan päivähoitotoiminnan olemuksesta. Sen mitoitus on kuitenkin johtanut paikoitellen 
tilanahtauteen, mistä seurauksena on tilojen täyteen kalustaminen. Pohjakerrokseen 
myöhemmin rakennetut tilat ovat haasteellisia käytön kannalta useista lattian tasoeroista sekä 
ikkunattomuudesta johtuen. Neuvolatilojen käyttöönotto edellyttää rakennusteknisesti raskasta 
peruskorjausta.” 
 
Vireillä olevassa asemakaavamuutoksen selostuksessa todetaan: 
”Vanha päiväkoti on suljettu sisätilaongelman vuoksi ja päiväkotitoiminnat ovat siirtyneet 
väistötiloihin Peltovainion päiväkotiin. Pohtolankadun rakennus on huonokuntoinen ja tehtyjen 
tutkimusten ja esiselvityksen perusteella on todettu, että sitä ei ole järkevää perusparantaa ja se on 
tarkoitus purkaa.” 

3 TOIMINNAN TARPEET 

3.1 TOIMINNAN KEHITYSENNUSTE  

Päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvanut Tampereella jo viidettä vuotta peräkkäin. Kasvua on 
sekä lasten lukumäärässä että päivähoidon piirissä olevien lasten määrässä. Varhaiskasvatuksen 
palveluverkkoa tulee lännen alueella parantaa, jotta palveluverkko saadaan toiminnan ja talouden 
kannalta hyvin toimivaksi.  
 
Väestösuunnitteen mukaan myös tulevaisuudessa 0-15 -vuotiaiden osuus kasvaa Tampereella. 
Lielahden alueella (ml Hiedanranta ja Niemenranta) 0-5-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. 
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3.2 TOIMINNAN STRATEGIAVAIHTOEHDOT  

Päiväkodin tilat suunnitellaan siten, että ne ovat mahdollisimman muuntautumiskykyisiä ja soveltuvat 
erilaiseen toimintaan. Lisäksi mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille. 
Katso kohta 4.5. 

 

3.3 TILANTARVE  

Päiväkoti mitoitetaan 160 lapselle.  
 
Tilaohjelma koostuu osista: ryhmätilat  1068 hym2 
(hym2=hyötyala) yhteistilat (sis. keittiö 60m2) 611 hym2 
 yhteensä 1679 hym2 

Tilaohjelma liitteenä.  

3.4 VAIHTOEHTOISET TOIMITILAT  

Alueella ei ole vaihtoehtoisia toimitiloja varhaiskasvatustoiminnalle. Alueella ei myöskään ole muita 
vapaita tontteja, jotka asemakaavan puolesta mahdollistaisivat uuden päiväkotiyksikön 
rakentamisen. Katso myös kohta 2.2. 
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4 RAKENNUSHANKE 

4.1 MERKITYS LÄHIYMPÄRISTÖLLE 

 
ASEMAKAAVA  
 
Kohteen asemakaavamuutos on vireillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 21.9.2017 
- 12.10.2017 välisen ajan. Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.3.2018 - 5.4.2018 välisen ajan. 
Kaavaehdotus (TRE:7041/10.02.01/2015) on nähtävillä 4.-18.5.2018 välisen ajan. Asemakaava 
vahvistuu kesällä 2018, mikäli siitä ei valiteta. 
 
Kaavamuutosalueella on voimassa 27.10.1971 vahvistettu asema-kaava nro 3703. Sen mukaan 
tontti nro 2583-1 on sairaaloiden ja muiden sosiaalitointa toimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialuetta (YS). Kerrosluku on II. Tonttitehokkuus e=0,25. Tontilla on merkintä Kt kaupungin 
tarpeisiin. Pohtolankadulla on liittymäkielto. LP-alue on kaavassa päiväkodin tontin eteläpuolella. 
 
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden päiväkodin rakentaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. 
Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 3000 k-m2. Uusi kaavamerkintä on YL (Julkisten 
lähipalvelurakennusten korttelialue), suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
Autopaikkojen korttelialue (LPA) kaava-alueen eteläpuolella palvelee henkilökunnan ja 
saattoliikenteen pysäköintiä sekä muuta yleistä pysäköintiä. Ne osoitetaan liikennemerkein. Tontilta 
tulee varata kaksi inva-autopaikkaa ja polkupyöräpaikkoja yksi polkupyöräpaikka / 100 k-m2. 
Nykyisen päiväkodin pohjakerroksessa sijaitseva aluemuuntamo siirretään tontin luoteiskulmaan ja 
sille muodostetaan oma tontti. 

 
Asemakaavaluonnos 
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TONTTI  
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 
korkeuserot ja oleva hyväkuntoinen puusto pyritään säilyttämään tontin pohjois-/koilliskulmalla. 
Piharakennukset ja oleskelukatokset sijoitetaan Ollinojankadun vastaiselle sivulle. Piha 
suunnitellaan esteettömäksi. 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 
sijoitetaan siten, että se on helposti saavutettavissa. Polkupyöräpaikkoja tontille suunnitellaan noin 
26 kpl, joista puolet sijaitsevat katoksissa. Päiväkodin leikkipiha aidataan. 
 
HULEVESIEN HALLINTA 
Asemakaavan valmisteluvaiheessa suunnittelualueelle laadittiin hulevesiselvitys (2018, FCG). 
Hulevesisuunnitelmassa on esitetty kaksi ratkaisumallia hulevesien hallintaan. Ensimmäisen 
vaihtoehdon mukaan hulevedet ohjataan kahteen viivytyspainanteeseen. Painanteet sijoitetaan 
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin aitauksen ulkopuolelle. Toisen vaihtoehdon mukaan tontin 
hulevedet ohjataan ritiläkatteisia linjakuivatuskouruja ja hulevesiviemäriä pitkin kahteen 
hulevesikennostoon. Rakentamisen yhteydessä tutkitaan, kumpi soveltuu tälle alueelle paremmin.  

 
TONTIN POHJAOLOSUHTEET  
Kevyet 1-2 kerroksiset rakennukset voidaan perustaa arinakerroksen välityksellä siltin tai moreenin 
varaan. Painumaherkät ja raskaat rakennukset on perustettava moreenin varaan. Kellarilliset 
rakennukset perustetaan arinakerroksen välityksellä tiiviin moreenin varaan. Alustavassa 
suunnittelussa siltin varaan perustettaessa käyttörajatilassa pohjarasituksen arvona voidaan käyttää 
150 - 200 kN/m2 ja moreenille vastaavasti 300 - 500 kN/m2. Lopullinen kantokestävyys määritetään 
toteutussuunnittelussa perustamistason ja perustuksen koon sekä kuormitusten mukaan. 
Pohjakerrosten lattiat voidaan rakentaa maanvaraisina. Rakennuspohjalta on poistettava kaikki 
sekalainen täytemaa sekä humuspitoinen ja löyhä maa-aines. Tarveselvitysvaiheen 
rakennettavuusselvityksen on tehnyt A-Insinöörit Oy. Jatkosuunnittelun yhteydessä tilataan 
tarkentavat selvitykset sitten kun vanha päiväkoti on purettu. 
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Alustava tontinkäyttöluonnos (Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy) 

 
PALVELUVERKKO  

Lännen alueen varhaiskasvatusverkkoa arvioidaan osana koko kaupunkia koskevaa päiväkoti- ja 
kouluverkkoselvitystä. Alueella on muutama pieni ja epätarkoituksenmukainen 
varhaiskasvatusyksikkö, mm. Lintulammen päiväkoti, josta voidaan suunnitelmallisesti luopua uuden 
yksikön valmistuessa. Peltovainion siirtokelpoisen päiväkodin käyttötarkoitus arvioidaan uudelleen 
Lielahden päiväkodin valmistuttua. 

4.2 LIIKENNEYHTEYDET  

Alueella on hyvät kevyenliikenteen yhteydet. Lähin linja-autopysäkki on Pohtolankadulla, josta 
liikennöi linja nro 28. Linjat 3, 21 ja 35 liikennöivät lähialueella. Ollinojankadun eteläpuolella sijaitsee 
yleiseen pysäköintiin varattu alue (LPA), josta osoitetaan päiväkodille henkilöstön pysäköinti- ja 
saattoliikenteen paikat liikennemerkein. Pysäköintialueen käytöstä tehdään erillinen sopimus.  
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ote virastokartasta, kevyen liikenteen väylät ja bussipysäkit vuonna 2018 
 

4.3 KIINTEISTÖSTRATEGIA  

Tampereen kaupungin strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja 
varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilojen hallintatapa määräytyy 
taloudellisuuden, palveluverkon tarpeiden ja tarjolla olevien tilaratkaisuvaihtoehtojen perusteella.  
Yksi tärkeä tavoite on tilaomaisuuden arvon säilyttäminen sekä käytön tehostaminen ja 
kehittäminen. Tavoitteena on myös realisoida sellaista omaisuutta, jota ei tarvita kunnan 
palvelutuotannon tarpeisiin.  
Tilaomaisuuden kehittämisen lähtökohtana on kaupungin palvelumalli- ja palveluverkkotyön 
seurauksena syntyvä palveluiden verkostosuunnitelma ja sen toteuttaminen. Tampereen kaupungin 
rakennus- ja kiinteistöomaisuus jaetaan pidettäviin, kehitettäviin ja pidettäviin, kehittämisen kautta 
myytäviin sekä suoraan myytäviin kohteisiin. Pidettävät ja kehitettävät kohteet ovat pääasiassa 
Tampereen kaupungin palvelukäytössä olevia tiloja. Realisoitavaksi määritelty omaisuus voidaan 
luokitella kehittämispotentiaalin mukaan. Mikäli rakennuksella ei ole käyttö-, myynti- tai 
kehittämisarvoa, ne esitetään mahdollisuuksien mukaan purettavaksi, jotta ylläpitokuluja ei synny. 
Realisointien tavoitteena on mahdollistaa tulevat investoinnit ja pienentää ylläpitokuluja. Alueella ei 
ole vaihtoehtoisia yksityisen päivähoidon toimijoita, joilla palvelutarve voitaisiin hoitaa. Kaupungin 
omistaman päiväkotirakennuksen sijainti on hyvä ja palveluverkossa tarkoituksenmukainen.  
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4.4 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN RAKENNUKSEN SISÄLLÄ  

Rakennus on kaksikerroksinen. Perusratkaisu tulee olla tiivis ja sen tulee mahdollistaa lyhyet 
yhteydet rakennuksen sisällä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa kaikille 
yhteiset tilat toimivat rakennuksen kokoavana tilana ja joihin on suora yhteys ryhmä- ja hallinnon 
tiloista. Avoin perusratkaisu mahdollistaa tilojen joustavan käytön käyttäjän tarpeita mukaillen. 
Iltakäytön tilat (mm. eteinen, ruokasali, sali ja niihin liittyvät aputilat) ovat rajattavissa muista tiloista. 
Kaikista ryhmätiloista tulee olla suora yhteys pihalle märkäeteisten kautta. Ruokasalia käyttää suurin 
osa päiväkodin lapsista, vain pienimmät lapset ruokailevat ryhmätiloissa. Ruokasali voi olla osin 
kaksi kerrosta korkea, ei kuitenkaan koko tilan osalta. Ruuanjakelutila tulee olla erotettavissa 
ruokasalista. Sali avautuu ruokasaliin/aulaan. Henkilökunta- ja hallintotilat ovat yhteisiä kaikille 
käyttäjille. Ryhmätilat suunnitellaan muuntojoustaviksi. Kahden ryhmän eteistila on ryhmän 
keskeinen kokoava tila ja sitä voidaan hyödyntää osana oppimisympäristöä: eteiseen voidaan 
muodostaa tiloja pienryhmille irtokalustein. Kahdelle ryhmälle suunnitellaan yksi lepohuone jossa 
kaappisängyt noin 28 lapselle. Muut ryhmän tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. 
Tilaohjelmassa esitetty ryhmätilojen kokonaishyötyala pysyy vakiona, tilojen määrä ja pinta-alat 
tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Tilojen valvottavuuteen ja lapsiturvallisuuteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Mahdollisten aukkojen kohdilla kaidekorkeus tulee olla minimissään 
1400mm. 
  

4.5 TUKIPALVELUJEN TARVE JA JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT 

4.5.1 Ateria- ja puhtauspalvelut   

Keittiö toimii palvelukeittiönä. Palvelukeittiössä valmistetaan aamupala, kuumennetaan alueellisessa 
tuotantokeittiössä valmistettu pääruoka, kypsennetään energialisäke, tehdään salaatti sekä 
tarjoillaan alueellisessa tuotantokeittiössä valmistettu välipala. Palvelunjärjestäjä on Tampereen 
Voimia Liikelaitos. 
Ateriapalvelukustannukset ovat noin 164 000€ / vuosi ja puhtauspalvelukustannukset noin 4,00€ / 
m² / kk (6 400€/kk). Päiväkotien kohdalla katsotaan ateria-ja puhtauspalvelun järjestämistä 
järkevimpänä monipalvelun kautta, joten molemmat palvelut tuottaa sama palveluntuottaja. 
 

4.6 VÄISTÖTILATARPEET  

Lielahden päiväkoti toimii tällä hetkellä Peltovainion siirtokelpoisessa päiväkodissa osoitteessa 
Peltovainionkatu 13, 33400 Tampere. Päiväkoti on mitoitettu 120 lapselle. Kohteen 
leasingkustannus on 19 627,84€ kuukaudessa ja 235 534 € vuodessa (alv 0%). Lielahden 
päiväkodin valmistuttua tehdään erillinen päätös Peltovainion päiväkodin jatkokäytöstä. Kohteen 
omistaa Kuntarahoitus Oyj. 
 
 
 



TAMPERE   
  

TARVESELVITYS  
LIELAHDEN PÄIVÄKOTI 15.5.2018 

 Sivu 14/21 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi kirjaamo@tampere.fi 
PL 487 Aleksis Kiven   www.tampere.fi 
33101 TAMPERE katu 14–16 C 03 565 611 03 5656 5220 Y-tunnus 0211675-2 

 

 

4.7 RAKENTAMISEN KUSTANNUKSET JA VUOKRA-ARVIO 

4.7.1 Tilakustannukset  

Tontinkäyttöluonnoksen, tilaohjelman ja pohjatutkimusten perusteella tehdyssä laskelmassa on 
päädytty kustannusarvioon 6 875 000€ (2 696€/brm2). Arvion pohjalta arvioitu vuokrataso tulisi 
olemaan noin:   
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4.8 TOIMINNAN KUSTANNUKSET  

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut kasvavat laajenevaa toimintaa vastaavasti. Peltovainion tilanne 
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 ateriapalvelukustannukset on noin 
164 000€ / vuosi ja siivouksen noin 4€ / m2 / kk, mikäli palveluntarjoaja tulee olemaan ko. liikelaitos. 
 
Henkilöstökulujen kasvuun varaudutaan vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa.  
Vuoden 2021 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisenkalustuksen kustannukset, jotka 
ovat noin 400 000€. Summasta 40 % eli 160 000€ on varsinaista ensikertaista kalustamista 
(irtokalusteita) ja 60 % eli 240 000 € on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-
hankinnat.   

4.9 ARVIO ENERGIAN KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA   

 
Kaukolämpöä kuluu noin 200 MWh/a ja sähköä 110 MWh/a, yhteensä noin 21000 €/a. 
 

4.10 TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA  

Tampereen kaupungin julkisen taiteen periaatteista on tehty päätös kaupunginhallituksessa 
3.10.2016 (TRE:8537/00.01.05/2014 / § 64). Siinä todetaan mm. seuraavaa: 
”Julkisen taiteen periaatteet -asiakirjassa määritellään periaatteiden soveltamisalaksi taide kaupunki- 
ja infrasuunnitteluhankkeissa, taide julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa, taide tilapäisenä 
tapahtumana tai hankkeena sekä taide museokokoelmien ja kaupungin taidekokoelmien 
esillepanona. Periaatteena on, että taiteen rooli ja laajuus määritellään aina hankkeittain, mutta 
lähtökohtaisesti taide on mukana kaikessa kaavoituksessa ja julkisten hankkeiden suunnittelussa. 
Kun julkisen taiteen ohjausryhmä määrittelee hankekohtaisesti taidehankkeiden laajuuden ja 
muodon, se tekee esityksensä taiteeseen osoitettavan investoinnin suuruudesta. Valituissa 
rakennushankkeissa suosituksena on yhden prosentin tavoitetaso.  
Julkisiin rakennushankkeisiin sisältyvien taidehankintojen rahoituksessa on toteutustavasta riippuen 
erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi talonrakennushankkeissa taiteen edellyttämät tilalliset ja 
rakennustekniset valmiudet sekä materiaalit sisällytetään rakennusinvestointeihin. Ns. integroidun 
taiteen hankkeissa taiteilijakustannukset maksetaan rakennusinvestoinneista. Itsenäisten ja erillisten 
taideteosten kyseessä ollessa taiteilijapalkkiot voidaan maksaa taidemuseon määrärahasta, vaikka 
materiaalikustannukset sisältyvät rakennushankkeeseen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä julkisen 
taiteen hankintoja voidaan rahoittaa myös A.R. Winterin testamenttisäätiön rahaston varoilla.” 
 
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 uuden päiväkodin 
julkisivuun. 
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julkisivuun sijoitettavat taideteokset 

5 HANKKEELLE ASETETTAVAT TAVOITTEET 

5.1 TOIMINNAN TAVOITTEET 

5.2 AIKATAULU- JA KUSTANNUSTAVOITTEET  

Alustavan arvion mukaan asemakaava vahvistuu kesällä 2018, mikäli siitä ei valiteta. Jos 
asemakaavan aikataulu sen mahdollistaa, rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2020 ja sen 
kestoksi on arvioitu 13 kuukautta. Rakennuksen käyttöönotto on elokuussa 2021.  
 
Vanha rakennus puretaan ennen rakennustöiden aloitusta. Rakennuksessa sijaitseva 
aluemuuntamo siirretään asemakaavan osoittamaan paikkaan ennen purkutöiden aloitusta.  

 
Talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille 2019 - 2021. Määrärahat 
esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuosi 2019 0,1m€, vuosi 2020 2,9m€ ja vuosi 2021 3m€, 
yhteensä 6m€. Esitetään määrärahan korotusta ja investointivuosia tarkastettavaksi 
talonrakennusohjelmaan vuosille 2019 - 2022 tulevan talousarviokäsittelyn yhteydessä.  

 
Jatkosuunnittelussa rakennuskustannuksia pyritään alentamaan. Rakennusinvestointiin kuuluvat 
kiinteä kalustus myöhemmin määritettävässä laajuudessa, 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. 
Vastuurajoissa noudatetaan erillistä hankintarajataulukkoa. 
 



TAMPERE   
  

TARVESELVITYS  
LIELAHDEN PÄIVÄKOTI 15.5.2018 

 Sivu 17/21 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi kirjaamo@tampere.fi 
PL 487 Aleksis Kiven   www.tampere.fi 
33101 TAMPERE katu 14–16 C 03 565 611 03 5656 5220 Y-tunnus 0211675-2 

 

 

5.3 RAKENNUSTEKNISEN TOTEUTUKSEN TAVOITTEET  

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 
käyttötarkoituksen muutos tulevaisuudessa huomioidaan myös ikkunoiden aukotuksen 
suunnittelussa. Rakennuksen runko on betonirakenteinen ja julkisivu korkealaatuista 
puhtaaksimuurattua tiiltä, osa pinnoista rapattuja (verhous: tiilimuuraus, jonka pinnassa 
kolmikerrosrappaus). Kerroskorkeus on 4 metriä. Rakennuksessa on ulkopuolinen vedenpoisto 
(lapekate). Rakenne- ja julkisivuratkaisuja tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa 
noudatetaan Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjetta ja päiväkotien suunnitteluohjetta. 
Rakennustyöt tehdään sääsuojan alla. 

 

5.4 TEKNISET OLOSUHDEVAATIMUKSET 

5.4.1 LVI-tekniikka  

 
Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi 
elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet, jotka 
ovat myös helppo huoltaa ja ylläpitää. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä 
rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita.  

Ilmanvaihto 

Rakennuksen ilmastoinnin ilmamäärät suunnitellaan sisäilmastoluokan S2 vaatimustason mukaisesti, 
vakioilmavirtajärjestelmänä. Päiväkodin tilojen ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan. 

Rakennus varustetaan RakMK D2:n ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla. 
Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla varmistetaan koneiden käynti todellisen 
käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan.  

Alustava konejako on: 

- TK01 Päiväkodin tilat, pyörivä LTO 

- TK02 Sosiaalitilat, pyörivä LTO 

- TK03 Sali ja Ruokasali, pyörivä LTO 

- TK04 Keittiö, nestekiertoinen LTO 

Liittymät 

Rakennus liitetään Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon ja Tampereen Veden vesi- 
ja viemäriverkostoihin. 

Vesi- ja viemäri 

Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina käytetään 
kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita huomioiden päiväkotikäytön 
erityispiirteet kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan 
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elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen 
kautta jätevesiviemäriin. Väestösuoja varustetaan sulkuventtiilikaivolla. 

Lämmitys 

Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. 
Lämmönjakolaitteet sijoitetaan omaan tekniseen tilaan. Lämmönjakokeskus sisältää lämmönsiirtimet 
lattialämmitysverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. 
Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Lämmitysjärjestelmät 
varustetaan energiamittareilla. Päiväkodin lämmitysjärjestelmä on lattialämmitys, jota säädetään 
huonekohtaisilla säätimillä ja lämpötila-antureilla. 

Jäähdytys 

Keittiön tuloilmakone varustetaan jäähdytyksellä. Jäähdytysjärjestelmä on suorahöyrysteinen. 

Rakennusautomaatio 

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

 
 

5.4.2 Sähkötekniikka  

Yleistä 
Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden 
suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja 
elinkaaritalous.  
 
Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet.  
Rakennuksen kaikkien sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa 
noudatetaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita sekä standardeja. 
 
Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennukset toteutetaan 
halogeenivapaita (HF) kaapelointeja sekä putkitus- ja uppoasennusjärjestelmiä käyttäen. (maahan 
asennettavien sekä kivirakenteisen rakennusaineen sisällä olevien tuotteiden ei tarvitse täyttää tätä). 
Putketonta asennustapaa ei hyväksytä. 
 
Purettavassa rakennuksessa sijaitsee jakeluverkkoyhtiön muuntamo, joka siirretään 
jakeluverkkoyhtiön toimesta tontin nurkalle puistomuuntamoksi. 
 
Liittymät 

Kiinteistöön toteutetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 
Sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy),  
Kiinteistö liitetään jakeluverkkoon omalla kuluttajaliittymällään. 
Liittymän koko ja tulosuunta selvitetään yhteistyössä jakeluverkkoyhtiön kanssa toteutussuunnittelun 
yhteydessä. 
 
Tietoliikenneverkkoon (valokuitu) (Tampereen kaupungin tietohallinto), 
Kiinteistö liitetään teleoperaattorinverkkoon omalla liittymällään. 
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Liittymän tulosuunta selvitetään yhteistyössä teleoperaattorin kanssa toteutussuunnittelun 
yhteydessä. 
 
Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmän liittymävaraus. 
 
Sähkönjakelu ja johtotiet 

Rakennuksen toteutetaan tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelujärjestelmät tavanomaista 
kaapelointia käyttäen. Järjestelmiä ei voi ilman asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja 
rakenteen kannalta. Sähkönjakelut toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta. 

 
Kiinteistön sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi mitataan ilmanvaihdon, 
kiinteistösähkön, keittiön, sähköautojenlatauksen sekä poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. 
jäähdytys-, aurinkosähköjärjestelmä) sähkön kulutus tai tuotto. Kaikki mittaukset suunnitellaan ja 
toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaattoreilla.  
Mittaustieto viedään rakennusautomaatiojärjestelmään, josta ne edelleen siirretään Tilapalvelujen 
kiinteistönpitoyksikön Haahtela - tietojärjestelmään. 
Rakennuksen kaikissa ryhmäkeskuksissa varaudutaan valaistus- ja käyttösähkön erillisiin 
kulutusmittauksiin. 
 
Rakennukseen toteutetaan normaalit toiminnan vaatimat maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmät. 
 
Rakennukseen ei toteuteta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko), mutta rakennuksen 
ICT-verkon, rakennusautomaatiojärjestelmän ja Alerta -hälytyksensiirtolaitteen toiminta varmistetaan 
paikallisilla UPS-laitteella sähkökatkoksen aikana. Telejärjestelmän kerrosjakamoiden sijaitessa 
kerroksittain toisiinsa nähden päällekkäin, voidaan näiden osalta toteuttaa osittainen keskitetty UPS-
järjestelmä. 
 
Pääkeskukseen varataan lähtö ja pääkeskustilaan toteutetaan tilavaraus kompensointilaitteistolle. 
Kompensoinnin tarve mitataan, todetaan ja toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta 
käynnistynyt. Kompensointi toteutetaan estokelaparistolla. 
 
Autolämmityspistorasioita ei toteuteta, mutta pääkeskukseen varataan lähdöt sähkökäyttöisten 
kulkuneuvojen latauspisteitä varten. Sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataustehon mitoitus 
tarkennetaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Pääsääntöisesti pyritään lataustehon mitoitus 
määrittämään siten, että kiinteistön liittymisluokka ei kasva tästä syystä. 

 
Pääkaapelointireitteinä rakennuksessa käytetään kaapelihyllyjä ja muutaman kaapelin 
kaapelointireitteinä valaisinripustuskiskoja tai johtokanavia. 
 
Toimistoissa yms. tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet sijoitetaan pääsääntöisesti metallisiin 
johtokanaviin tai sähköpieliin ja kattorakenteessa uppoasennuksena putkittamalla. 
 
Päiväkodin tiloissa liitäntä- ja ohjauspisteet toteutetaan putkittamalla uppoasennuksena seinä- ja 
kattorakenteeseen. 
 
Lattiarasioita ei asenneta vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta 
esim. pistorasia pylväillä. Lattiarasioita voidaan asentaa neuvottelu- ja kokoustiloihin tarvittaessa. 
 
Rakennukseen toteutetaan sadevesijärjestelmän sulanapitolämmitykset sekä LVI-suunnittelijan 
määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset. 
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Valaistus 

Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi, eri 
tilojen käyttötarkoitukset huomioiden. 
Valaistuksenohjaus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva 
huonelämpötilan kohoaminen jää pieneksi. 
 
Valaistus suunnitellaan ja toteutetaan led-valaisimia käyttäen. Valonlähteinä tulee käyttää 
pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. 
Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen sovittavasti erikoistapauksessa. 
 
Ryhmä-, pienryhmä-, lepo-, toimisto- ja neuvotteluhuoneet sekä ruokala varustetaan valaistuksen 
himmennyksellä sekä soveltuvilta osin vakiovalo- ja läsnäolo-ohjauksella. 
Sosiaali-, siivous-, varasto- ja niihin verrattavat tilat varustetaan läsnäolotunnistustoiminnolla. 
Teknisissä tiloissa valaistusta ohjataan kytkin tai painikeohjauksena. 
 
Sisävalaistuksen ohjelmointi ja hallinnointi suunnitellaan ja toteutetaan keskitettynä reititinpohjaisena 
järjestelmänä (Dali), jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. 
 
Iltakäyttötiloissa kaikkien valaisimien sammutuspulssi otetaan rakennusautomaatiojärjestelmästä. 
 
Tiloissa joissa ei ole valaistuksen säätöä tai muuta ohjausautomatiikkaa, valaisimet ryhmitellään 
siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan. 
 
Alue- ja julkisivuvalaistusta ohjataan rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuusohjauksena.  
 
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 
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät. 
 
Paloilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytyskeskukseen. 
 
Kameravalvontajärjestelmän kuvantallennus tapahtuu kohteessa, mutta tallennin liitetään kaupungin 
tietoliikenneverkkoon. 
 
Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän kautta vartiointiliikkeeseen. 
 
Työaikapäätteelle varataan henkilökunnan käyntiovelle päätteen asennuksen mahdollistava 
kaapelointi. Ulko-oville asennetaan kulunvalvontaa ja hätälukitusta varten tarvittavat kaapelit. 
 
Rakennuksen tiloihin asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi asennettavat 
kaapeloinnit liittimineen. (laitehankinta liitoskaapeleineen kuuluu käyttäjälle). 
 
Saliin ja ruokalan osalta tulee ottaa huomioon kuulurajoitteisten asettamat vaatimukset tilojen 
äänijärjestelmille. 
 
Rakennuksen yleiskaapelointijärjestelmä toteutetaan parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, 
CAT6A järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi. Käyttäjien WLAN- verkko toteutetaan 
yleiskaapelointia käyttäen. 
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Rakennukseen tehdään mobiililaitteiden kuuluvuus tarkastelu ja kuuluvuus varmistetaan tarvittaessa 
sisäpeittoantenniverkolla tai passiiviantennijärjestelmällä. 

5.4.3 Energialuokkatavoite  

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

Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 115(kWhE/m2 vuosi), joka 
vastaa päiväkodeille ja opetusrakennuksille määriteltyä energiatehokkuusluokkaa B.  

5.4.4 Teknisten tilojen tilavaatimukset  

Lämmönjakohuoneen pinta-ala n.12 m2 ja ilmastointikonehuoneen pinta-ala n.160 m2. 
 
Sähkö- ja teletilat n. 1,5 % kiinteistön bruttopinta-alasta. Tilavaraus sisältää sähkö, tele ja 
turvajärjestelmien tilatarpeen.  
 
Sähkö- ja teletilavaraus tarvitaan jokaista 500…750 m² kohden. Pisin kohtisuora etäisyys 
tilavarauksesta mitoitusalueen reunaan 40m. 
 
Sähkö- ja teletilavauraus tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan eri kerroksissa päällekkäin sekä 
mahdollisimman ”kiinteälle” kohdalle (muutoksien tullessa keskustilan siirtäminen ei ole mielekästä). 

Pieniä tilavarauksia ei ole huomioitu (paloilmoitinkeskus, savunpoiston ohjauskeskus, jne.). 

IVKH-tilojen osalta ei ole huomioitu sähkötilavarausta (=vapaa seinätila). 

6 LIITTEET: 

 tilaohjelma  
 
Lisäksi käytettävissä: 

 alustavat kustannusarviot 2.5.2018 / Duco Oy 
 alustava tontinkäyttöluonnos 20.12.2017 / Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy  
 pohjatutkimus ja alustava rakennettavuusselvitys 30.11.2015 / A-Insinöörit Oy 
 rakennushistoriallinen selvitys 6.7.2015 / Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy 
 lausunto DIAR: 339/2015 / Pirkanmaan maakuntamuseo 
 rakennussuunnitteluohje, Tampereen kaupunki 
 päiväkotien suunnitteluohje, Tampereen kaupunki 
 hankintarajataulukko, Tampereen kaupunki 
 asemakaava-aineisto: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8625 
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TILAOHJELMA 

tilantarve tarveselvitys

  huonetilat kpl á m2 yht. 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 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl
ryhmätila 1 30 30
ryhmätila 1 60 60
ryhmätila 1 10 10
pienryhmähuone 1 15 15
wc-pesuhuone 2 10 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

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

Ryhmätilat 1 yhteensä 267 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 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl
ryhmätila 1 30 30
ryhmätila 1 60 60
ryhmätila 1 10 10
pienryhmähuone 1 15 15
wc-pesuhuone 2 10 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

kahden ryhmän yhteistilat
tuulikaappi / märkäeteinen 1 24 24
kuivaushuone 1 6 6 suora yhteys märkäeteisestä. Korvaa kuivauskaapit

eteinen 1 50 50 naulakot. Toimii myös ryhmätilana

varasto 1 6 6 ryhmän yhteinen

Ryhmätilat 2 yhteensä 267 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 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl
ryhmätila 1 30 30
ryhmätila 1 60 60
ryhmätila 1 10 10
pienryhmähuone 1 15 15
wc-pesuhuone 2 10 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

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

Ryhmätilat 3 yhteensä 267 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 kaappisängyt, kahden ryhmän yhteiset 28kpl
ryhmätila 1 30 30
ryhmätila 1 60 60
ryhmätila 1 10 10

pienryhmähuone 1 15 15
wc-pesuhuone 2 10 20 kahden ryhmän yhteinen
varasto 2 3 6 á 3m2, ryhmätilan yhteydessä, erotetaan tilasta liukuseinin, hyllyt

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

Ryhmätilat 4 yhteensä 267 2 ryhmää

Päiväkodin ryhmätilat yhteensä  ( 8 ryhmää) 1068
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tilantarve tarveselvitys

  huonetilat kpl á m2 yht. Huom!

YHTEISTILAT
toimisto 1 16 16 2h huone, johtaja ja apulaisjohtaja. dB. Pako-ovi
pienneuvottelutila max. 6 henk. 1 10 10 dB. neuvottelut vanhempien kanssa. Yhteys toimistoon. 
henkilökunnan työtila 1 15 15 dB. sijoitus lähelle ryhmätiloja / eri kerrokseen kuin muut työtilat
kopiotila 1 5 5
henkilökunnan taukotila 1 40 40
neuvotteluhuone 1 30 30
henk. WC 2 4 8 á2m2. min 4 istuinta, huom eri kerrokset
kodinhoitotila 1 7,5 7,5
ruokasali / aula 1 150 150 linjasto ruokasalissa. linjasto vie pituutta 5m ja dieetti linjasto 1,6m, yht n. 25m2. Vaimennuslevyt seinillä ja katossa
sali 1 100 100 yhdistettävissä ruokasaliin siirtoseinin. Iltakäyttö. Seinälle nostettava näyttämö. Vaimennuslevyt seinillä ja katossa
välinevarasto 1 25 25 myös iltakäyttö
pienkeittiö 1 17 17 normaalikorkuinen keittiövarustus! Iltakäyttö 
monitoimitila 1 1 20 20 mukana mahdollinen varasto. tilassa lattiakaivo, vesipiste, allas, letku
monitoimitila 2 1 20 20 mediavarustus.
vaatesäilytys / vieraat iltakäyttö, eteistilan yhteydessä
lasten ulkoilu-WC 1 1,5 1,5 suora käynti märkäeteisen kautta. huom! ei suoraa ulkoyhteyttä
inva WC 1 6 6 myös iltakäyttö
sosiaalitilat 28henk. 2 42 sis.puku-,pesutilat m/n. VSS-tilassa. 
keittiötilat / JAKELUKEITTIÖ 60 mukana varastot ja wc ja eteinen.                       
keskusvarasto 1 20 20
siivouskeskus 1 12 12
siivoushuone 2.kerros 1 6 6 2.kerroksen tila. Kaatoallas+vesipiste

Yhteistilat yhteensä 611

Hyötypinta-ala yhteensä  ilman ulkovarastoja 1679 hym2

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

Ulkovarastot yhteensä 60

2 351 brm2 lämpimät tilatBruttoala-arvio, tehokkuusluku e = 1,4                 

      yhdistettävissä siirtoseinällä. dB. Taukotilassa keittiökaluste
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