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§ 76
Lielahden päiväkodin tarveselvitys

TRE:3371/10.03.07/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Viljakka Jarmo

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.

Kokouskäsittely
Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian
käsittelyn aikana.

Perustelut
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.

Päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvanut Tampereella. 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.

Tilan tarve

Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä tulee olemaan noin 160 eli
kahdeksan ryhmää.  Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve
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on yhteensä 1679 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala,
 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 asemakaavan aikataulu sen
mahdollistaa, rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa 2020
ja niiden kestoksi on arvioitu 13 kuukautta. Rakennuksen
käyttöönotto on elokuussa 2021.

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
korkeuserot ja 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.
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 on 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.
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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.
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. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi
asetetaan E-luvuksi 115(kWhE/m2 vuosi), joka vastaa päiväkodeille
ja opetusrakennuksille määriteltyä energiatehokkuusluokkaa B.
Suunnittelussa noudatetaan Tilakeskuksen uusinta rakennus- ja
päiväkotien suunnitteluohjetta.

Investointi- ja käyttökustannukset

Uudisrakennuksen investointikustannukset ovat 6 875
000€ (2 696€/brm2, alv 0%). Uudisrakennuksen 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 Peltovainion siirtokelpoisessa päiväkodissa osoitteessa
Peltovainionkatu 13, 33400 Tampere. Kohteen leasingkustannus
on 19 627,84 € kuukaudessa ja 235 534 € vuodessa (alv 0%).

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 ovat 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 ensikertaisen kalustuksen kustannukset, jotka ovat
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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. 

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 kevyenliikenteen yhteyksien 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.

Tiedoksi
Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Pirjo Koivisto,
Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Matti Tanski, Sinikka Isokangas,
Petri Peltonen, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Kirsi
Lahtinen

Liitteet
1 Liite Sikula 24.5.2018 Lielahden päiväkoti, tarveselvitys

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä 29.5.2018: www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 29.5.2018.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla
www.tampere.fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
29.05.2018

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§76

Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 


