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1. YHTEENVETO
Inkeroisten yhtenäiskoulu (jatkossa käytetty myös ilmaisua monitoimitalo) on osa perusopetuksen
kehittämissuunnitelman Myllykoski-Inkeroinen perhekeskusalueen kouluinvestointeja. Inkeroisten
monitoimitaloon yhdistetään Inkeroisten yhteiskoulu, Anjalan koulu ja Tehtaanmäen koulu.
Inkeroisten monitoimitalo käsittää alueen oppilaiden peruskoulun (1-9 lk), alueen erityisen tuen
osaamiskeskuksen pienryhmineen, päiväkodin, tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille. Eteläisen
Kouvolan keskuskeittiöpalvelut myös keskitetään uuden Inkeroisten monitoimitalon yhteyteen.
Rakennus monitoimitilana palvelee myös laajasti kuntalaisia, tarjoten tilaa järjestöille, seuroille,
kansalaisopistolle, musiikkiopistolle ja kuvataidekoululle.
Inkeroisten monitoimitalo sijoitetaan
nykyiselle koulutontille, Inkeroisten
keskustaajaman yhteyteen. Hankkeessa
puretaan vanha rakennuskanta, lukuun
ottamatta vuonna 2012 valmistunutta käsityön
ja kotitalouden opetustilat sisältämää
laajennusosaa. Uusi monitoimitalorakennus
sijoittuu tontin pohjoisosaan, kytkeytyen
säilytettävään laajennukseen. Hankkeessa
halutaan edistää puurakentamista ja tuleva
rakennus tulee pääosin toteuttaa
puurakenteisena. Hankkeessa käytetään
hankintamuotona kilpailullista
neuvottelumenettelyä yhdistettynä
kokonaisvastuurakentamiseen (KVR), jolloin
uuden monitoimitalon suunnitteluvastuu on
myös päätoteuttajalla.

Kuva 1. Alueen rakennukset valmistumisvuosittain

Inkeroisten monitoimitalo on ratkaisu vanhojen kiinteistöjen peruskorjaustarpeisiin ja palveluverkon
tiivistämiseen. Investoinnilla tarkoituksenmukaisia ryhmiä muodostamalla säästetään tila- ja
henkilöstökuluissa sekä erityisen tuen kuljetuskustannuksissa. Toiminnallisesti saavutetaan
nykyaikainen oppimisympäristö ja mahdollistetaan lapsen kasvun polku samassa rakennuksessa.
Inkeroisten monitoimitalon investointikustannusten arvio on 26,75 miljoonaa euroa (alv. 0 %).

Kouvolan kaupunki

PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola

Puhelin 020 615 11
Faksi 020 615 3054

www.kouvola.fi
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Y-tunnus 0161075-9

5 (40)

2. YLEISTÄ
2.1.

Hankkeen yleiskuvaus

Lapsimäärä:
Palvelualue
Lapset (lkm)
Perusopetus, alakoulu 1-6
Perusopetus, yläkoulu 7-9
Perusopetus, erityinen tuki
Perusopetus, vaat. erityinen tuki
Varhaiskasvatus, esiopetus
Varhaiskasvatus, päivähoito
Yhteensä

300
150
40
40
40
126
696

Huom!
15 ryhmää, ryhmäkoko 20
7-8 ryhmää, ryhmäkoko 20 (7,5 ryhmällä)
4 ryhmää, ryhmäkoko 10
5 ryhmää, ryhmäkoko 8
2 ryhmää, ryhmäkoko 20
6 ryhmää, ryhmäkoko 21

Henkilökuntamäärä:
Palvelualue
Perusopetus
Oppilashuolto
Varhaiskasvatus
Ruokahuoltopalvelut
Puhtauspalvelut
Kiinteistönhoito
Kirjasto
Nuorisopalvelut
Kansalaisopisto

Henkilökunta (lkm)
67
4
30
8
3
1
2
3
0
Yhteensä
118

Huom!
Perusopetus 40 + erityisopetus 12 + kko:t 15
Puhtaus- ja ruokapalvelut käyttäjäpalveluiden kautta
tuotantokeittiönä ( palvelukeittiönä 2 henkilöä)

Ei päällekkäin päiväkäytön kanssa

Inkeroisten monitoimitaloon sijoittuvat Anjalan koulun 1-6 lk (väistötilassa Inkeroisten lukion tiloissa
elokuusta 2016), Tehtaanmäen koulun ja Inkeroisten yhteiskoulun 1-9 lk. Tämän hetkinen koulujen
yhteinen oppilasmäärä on 460 oppilasta. Uudessa monitoimitalossa osaksi koulutoimintaa liitetään
erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen ryhmät. Tällä hetkellä vaativan erityisen tuen oppilaat
opiskelevat kaupunkitason erityisopetusyksiköissä, Viialan koulussa, Tähteenkadun koulussa ja
Mansikkamäen koulussa. Uudesta koulusta muodostuu hallinnollinen kouluyksikkö yhden rehtorin
alaisuuteen. Koulutoiminta mitoitetaan n. 530 oppilaalle. Ryhmiä muodostuu alakoululle 15 ryhmää
(300 op), yläkoululle 7-8 ryhmää (150 op), erityiselle tuen opetukselle 4 ryhmää (40 op) ja vaativan
erityisen tuen opetukselle 5 ryhmää (40 op). Inkeroisten yhtenäiskoulun monessa eri vaiheessa
rakennettu koulurakennus vaatisi huomattavaa peruskorjausta lukuun ottamatta 2012
valmistunutta laajennusosaa. Monessa vaiheessa rakennettu rakennus sijoittuu myös useaan tasoon
ja sen esteettömäksi saaminen olisi hyvin haasteellista. Anjalan koulun väistötilana toimivaan
entiseen lukioon kohdistuu myös suuri korjaustarve. Tehtaanmäen koulun oppilasmäärä puolestaan
on laskenut 63 oppilaaseen ja opetus järjestetään yhdysluokkina. Tehtaanmäen koulu on Alvar Aalto
koulu ja rakennus tulee säilyttää ja tarkastella sille uutta käyttötarkoitusta.
Monitoimitaloon sijoittuu varhaiskasvatukselle 6-ryhmäinen päiväkoti 130 lapselle ja esiopetukselle
on lisäksi kaksi ryhmää yhteensä 40 lapselle. Uusi päiväkoti korvaa viisi erillistä ryhmätilaa: Anjalan
päiväkodin molemmat rakennukset (Punainen tupa ja Vaniljatalo), Tehtaanmäen esiopetusryhmän,
Inkeroisten päiväkodin sekä erillisen Nurmiröllin tilan Inkeroisten entisen hammashoitolan tiloissa.
Vanhojen rakennusten kunto on heikko. Inkeroisten päiväkodista on toinen pääty jouduttu
sulkemaan pois käytöstä valesokkelirakenteen kosteusongelman vuoksi. Entisiä Inkeroisten
hammashoitolan tiloja ei ole suunniteltu päiväkotikäyttöön ja niistä puuttuu eteistilat ja
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kuraeteinen. Anjalan päiväkodin toinen rakennus (Vaniljatalo) sijaitsee erillisessä vanhassa
palvelukeskuksessa, jonka talotekniikka on vanhaa mm. ilmanvaihdon osalta, eikä tiloja ole
suunniteltu päiväkotikäyttöön. Yhdistämällä päiväkotitoiminta yhteen yksikköön vastataan
rakennusten kunnostustarpeisiin ja muodostetaan toimiva, kustannustehokas päiväkoti. Lisäksi
päiväkodin toimiminen yhdessä koulun kanssa mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen
järjestämisen.
Lapsimäärän ennuste Anjala-Inkeroinen alueella on laskeva. Myllykosken alueen oppilasennuste on
samoin laskussa. Pienenevät ikäluokat huomioidaan suunnittelemalla osa koulun ja päiväkodin
tiloista siirrettävinä tai purettavina rakennusosina, esim. tilavuokramallilla tai kytkien
leasingrahoituksen sisälle mahdollisuus tähän. Osana sopeuttamisratkaisuja huomioidaan myös
jäävien tilojen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistaminen.
Lisäksi monitoimitalossa tulee toimimaan kirjasto ja nuorisopalvelut. Nuorisopalvelut toimivat jo
nykyisinkin Inkeroisten koulun yhteydessä. Kirjasto puolestaan luopuu Inkeroisten keskustaajamassa
sijaitsevasta asuinkerrostaloyhtiön maantasokerroksen vuokrahuoneistosta.
Inkeroisten monitoimitalo on ratkaisu edellä oleviin sisäilmaongelmiin, peruskorjaustarpeisiin ja
palveluverkon tiivistämiseen, ja se on valtuuston hyväksymien perusopetuksen kehittämisen
tavoitteiden mukainen. Monitoimitilana palvelee iltaisin ja viikonloppuisin myös alueen järjestöjä,
seuroja, kansalaisopistoa, musiikkiopistoa, kuvataidekoulua jne.
Sijaintia Inkeroisissa nykyisellä n. 3,8 ha koulukiinteistöllä puoltavat tontin riittävä koko, toimivat
liikenneyhteydet eri suuntiin, liikuntapaikat lähellä ja palvelut pääosin Inkeroisissa. Myös kuntonsa ja
valtion rahoitustukien takia säilytettävä 2012 valmistunut koulun laajennusosa sitoo rakentamista
ko. tontille.
Inkeroisten yhtenäiskoulun perustaminen tuo opetushenkilöstön palkkasäästönä 440.000 euroa
vuodessa (7 opettajan virkaa ja 2 ohjaajaa). Päiväkotihoidon keskittäminen yhteen päiväkotiin tuo
varhaiskasvatuksen osalta henkilöstösäästöä arviolta 200.000 euroa (6 htv).
Yläkoulusta on tulossa 2-3 –sarjainen 150 oppilaan koulu, mutta sen mahdollinen oppilasmäärän
kasvattaminen tarjoaisi lisäpotentiaalia säästöille parantaen aineopetuksen tilojen käyttöastetta
sekä opetushenkilöstön viikkotuntimäärää. Oppilasmäärän kasvattaminen edellyttäisi Myllykosken
yläkoulun mukaan ottoa tarkasteluun, mutta tämän hankesuunnitelman puitteissa sitä ei ole tehty.
Inkeroisten monitoimitalon investointikustannusten arvio on 26,75 miljoonaa euroa (alv. 0 %), ilman
irtokalusteita ja varusteita. Kertakustannuksina tulee mm. vanhojen rakennusten taseen
alaskirjaukset ja purkukustannukset. Varhaiskasvatuksen nykyiset kaupungin ostamat rakennukset
pyritään ensisijaisesti myymään. Pidemmällä aikavälillä uudisrakennusten ylläpito tulee halvemmaksi
sekä pienentyneen tilatarpeen, että paremman energiatehokkuuden kautta.
2.2.

Hankkeen yleiset tavoitteet

Inkeroisten monitoimitalo toteuttaa valtuuston hyväksymän perusopetuksen
kehittämissuunnitelmaa, palveluverkon tiivistämistä, ratkaisee vanhoihin rakennuksiin sisältyviä
sisäilmastohaittoja ja mittavia peruskorjaustarpeita.
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Uuteen monitoimitaloon muodostetaan muunneltavuuden huomioiva nykyaikainen
oppimisympäristö ja mahdollistetaan lapsen kasvun polku samassa rakennuksessa. Uusi
monitoimitalo palvelee lisäksi laajasti kuntalaisia, tarjoten tilaa järjestöille, seuroille,
kansalaisopistolle, musiikkiopistolle ja kuvataidekoululle. Hanke lisää alueen houkuttelevuutta
asuinympäristönä.
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa halutaan tukea kestävää kehitystä, Kouvolan kaupungin
strategiaa ja ympäristötavoitteita. Rakennus mm. tehdään energiatehokkuudeltaan A-luokkaan ja
hulevesien käsittely hoidetaan mahdollisimman paljon tontilla. Myös sosiaalinen ulottuvuus
huomioidaan sisällyttämällä työllistämisehto hankkeeseen.
2.3.

Ennakkovaikutusten arviointi

Hankkeesta tehdyt hankintojen ennakkoarviointi- ja ennakkovaikutusten arviointi-lomakkeet ovat
liitteenä.
Ennakkovaikutusten arvioinnin perusteella hanke volyyminsa vuoksi ei ohjautune paikalliseksi
hankinnaksi päätoteuttajan osalta. Täysin pois suljettua paikallisen yrityksen valikoituminen
päätoteuttajaksi ei kuitenkaan ole. Paikallisuus hankkeessa toteutunee alihankintaketjujen kautta,
joskaan kaupunki ei voi asiaan suoranaisesti vaikuttaa.
2.4.

Hankesuunnitelman laatijat ja yhteystiedot

Hankesuunnitelman laatijat yhteystietoineen on koottu liitteenä olevaan yhteyshenkilöluetteloon.

3. ASIAKKAAT, NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
3.1.

Perusopetus

3.1.1. Taustatietoa
Inkeroisten yhteiskoulun toiminnan perustana on järjestää laadukasta perus- ja erityisopetusta.
Toimintaa ohjaavina arvoina ovat turvallisuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, osallisuus ja
yhteistyökykyisyys. Fyysinen ja psyykkinen turvallisuus on edellytys elämässä tarvittavien tietojen ja
taitojen oppimiseen. Kaikessa työssä painotetaan vastuullisuutta, turvallisuutta, tasa-arvoa,
oikeudenmukaisuutta ja suvaitsevaisuutta.
3.1.2. Nykytilan kuvaus
Koulupäivän kulku:
Inkeroisten yhteiskoulussa ensimmäiset oppitunnit alkavat pääsääntöisesti klo 8.00 tai 9.00 ja
viimeiset päättyvät klo 13.00/14.00 tai 14.45 vuosiluokasta ja oppilaan viikkotuntimäärästä riippuen.
Välituntiajat on eriytetty osittain erikseen ala- ja yläkoululaisilla. Yläkoululaisten pitkä välitunti on klo
10.30- 11.00 ja alakoululaisten vastaavasti 10.45- 11.15. Koulu alkaa yleensä kaksoistunnilla ja
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päättyy kaksoistunnilla. Tällä järjestelyllä oppilaalla on vähemmän opiskeltavia oppiaineita päivittäin.
Se mahdollistaa myös päivän paremman jaksottamisen ruokailujen ja pitkien välituntien suhteen.
Muut mahdolliset välitunnit ovat 15 minuutin mittaisia.
Nykytilannetta on kuvattu hankesuunnitelmassa tarkemmin jo aiemmin kohdassa 2.1 Hankkeen
yleiskuvaus.
3.1.3. Tulevaisuuden näkymät
Inkeroisten yhteiskoulu Anjala- Inkeroinen alueen koulukeskus, jossa opiskelevat kaikki alueen
koululaiset. Koulussa opiskelevat yleisopetuksen luokat 1-9. Oppilaita on joka ikäryhmässä n. 40- 60.
Eli koulu on 2-3 –sarjainen. Alakoulu jakaantuu tiimeihin: 1.-2 lk (n. 5 luokkaa), 3.-4.lk (n. 5 luokkaa) ja
5.-6.lk (n. 5 luokkaa). Yläkoulu jakaantuu tiimeihin aineryhmittäin: matemaattis-luonnontieteellisten
opettajien tiimi, kielten ja reaaliaineiden opettajien tiimi sekä taide- ja taitoaineiden opettajien tiimi.
Lisäksi koulussa tulee olemaan 9 alueellista erityisryhmää, jotka jakaantuvat ikäryhmittäin (noin. 1
ryhmä/ luokka-aste). Näistä erityisryhmistä 4 on alueellisia pienryhmiä (ryhmän maksimikoko: 10
oppilasta) ja 5 vaativamman tuen ryhmiä (ryhmän maksimikoko: 8 oppilasta). Erityisryhmien
sijoitteluun vaikuttaa myös oppilaiden erityispiirteet eli voi olla järkevämpää jakaa oppilaita
oppimishaasteiden kuin iän perusteella. Eli on mahdollista, että erityisryhmistä tulee osittain
yhdysluokkia. Osan näistä luokista tulee olla yleisopetuksen ryhmien läheisyydessä, jotta yhteistyö
yleisopetuksen ryhmien kanssa olisi mahdollisimman helppoa ja luontevaa. Oppilaita pyritään
integroimaan yleisopetuksen ryhmiin aina, kun se on mahdollista ja oppilaan kannalta järkevää.
Suunnittelussa tulee huomioida kahden vierekkäin olevan yleisopetuksen luokan helppo ja toimiva
yhdistettävyys. Luokan avattavuus/suljettavuus on edellytys toimivalle yhteisopettajuudelle
vuosiluokan sisällä. Sen sijaan erityisluokan tulee olla kauttaaltaan suljettu ja hyvin äänieristetty.
Koska oppilaissa on paljon tuen oppilaita, on kaikkien tilojen aistiystävällisyys, akustiikka ja
rauhallisuus ensisijaisen tärkeää.
Pienempiä eriyttäviä tiloja tarvitaan hiljaista työskentelyä varten kullekin vuosiluokalle tai vähintään
tiimille. Osan eriyttävistä tiloista tulee olla hyvin äänieristäviä ja kokonaan suljettavia. Tiimien
yhteydessä tulee olla myös työskentelytilat opettajille.
Erityisryhmien oppilaiden opetuksessa huomioitavaa:
Suurin osa erityisryhmien oppilaista opiskelee osan oppitunneista omassa pienryhmässään ja osan
integroituneena oman vuosiluokan yleisopetuksen ryhmään. Muutamia oppilaita opiskelee
kokoaikaisesti pienryhmän tiloissa. Vastaavasti pienryhmän tilaan voi tulla yleisopetuksen ryhmästä
oppilas vain tietyille oppitunneille. Siten opetusryhmän koko vaihtelee päivän aikana. Osan
oppitunneista opettajat voivat myös opettaa yhdessä kaikkia vuosiluokan oppilaita.
Erityisoppilaiden tarpeet vaihtelevat hyvin paljon lukuvuosittain. Tilojen tulee kuitenkin mahdollistaa
lähes kaikenlaisten erityistarpeiden huomiointi. Tässä vaiheessa ei ole vielä ihan tarkkaa tietoa,
millaisia erityisryhmiä koulussa tulee olemaan. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida
mahdollisimman monen erityisryhmän tarpeet (esteettömyys, akustiikka, valaistus, eriyttäminen
jne.)
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Esiopetuksen opetuksessa huomioitavaa:
Esiopetukselle ei varata omia tiloja, mahdollinen esiopetus järjestetään oppimistiloissa normaalia
luokkavarustusta käyttäen. Joustavaa esi- ja alkuopetusta toteutetaan yhteistyössä koulukeskukseen
tulevan varhaiskasvatuksen kanssa. Eli 1-2 –luokkien opetustilojen olisi hyvä olla lähellä
varhaiskasvatusta.
Aamu- ja iltapäivätoiminta:
Koululla toimii aamu- ja iltapäiväkerho luokkien 1-2 oppilaille sekä erityislapsille.
Aamupäivätoimintaa järjestetään noin klo 7-9 välisenä aikana ja iltapäivätoimintaa klo 13-16/17.
Nämä toiminnat tarvitsevat omat tilansa opetuksen läheisyydestä. Tilat voivat olla osin yhteisiä
koulupäivän aikana. Aamu- ja iltapäiväkerhossa toiminta on vapaampaa ja kerhoa toteuttavat koulun
omat koulunkäynninohjaajat. Kerhoa ohjaavat samat arvot kuin koulua, ja tila rauhoittumiselle
koulupäivän jälkeen on tärkeää. Kerhotarvikkeille ja -välineistölle tulee olla omaa säilytystilaa.
Oppilashuollosta huomioitavaa:
Koulukeskuksessa tulevat työskentelemään päivittäin terveydenhoitaja, koulupsykologi,
koulukuraattori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. He tarvitsevat omat työskentelytilat, jotka
mahdollistavat oppilastapaamiset. Tiloissa tulee olla oma rauhallinen sisäänkäynti. Lisäksi
läheisyydessä tulee olla neuvottelutila, joka mahdollistaa suuremman verkostopalaverin pitämisen.
Lisäksi 2 laaja-alaista erityisopettajaa (toinen alakoulun puolelta ja toinen yläkoulun puolelta) sekä
oppilaanohjaaja tarvitsevat työskentelytilat.
Muuta huomioitavaa:
Nuorisotyöntekijä tekee paljon yhteistyötä koulun kanssa, etenkin isompien oppilaiden kanssa.
Nuorisotyöntekijälle olisi hyvä olla erillinen tila, jossa voidaan toteuttaa ryhmäyttämistä, erilaisia
teema-aiheita/-tunteja jne. Samat tilat voisivat iltapäivästä eteenpäin olla nuorisotoimen käytössä ja
näihin tulee olla oma sisäänkäyntinsä.
Kirjasto on tärkeä osa myös koulutyötä. Kirjaston tulee olla myös kouluväen käytettävissä.
Sisäänkäynnit ja vaatesäilytys:
Kenkä-/vaatesäilytykseen sekä pukeutumiseen tulee olla riittävästi tilaa, jotta taataan rauhallinen ja
turvallinen ilmapiiri myös pukeutumistilanteissa, joita päivän aikana on useita. Erillisiä sisääntuloja
tarvitaan mielellään niin, että jokaisella tiimillä olisi oma sisäänkäyntinsä. Ainakin yläkoulun oppilaille
tarvitaan lokeroita omien tavaroiden säilyttämiseen. Lisäksi tulee huomioida pyöräily- ja
mopokypärien, oppilaiden omien liikuntavälineiden sekä soittimien säilytys koulupäivän aikana.
3.1.4. Hankkeen aikaiset väistötilat
Uusi monitoimitalo sijoitetaan siten, että Anjalan alakoulun käyttämä rakennus pystyy toimimaan
käytössä rakentamisen ajan. Monitoimitalon valmistumisen jälkeen alakoulu puretaan ja tilalle
sijoitetaan pihatoimintoja.
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Myöskin säilytettävää 2012 valmistunutta laajennusosaa on mahdollista käyttää käsityön ja
kotitalouden opetukseen rakentamisen aikana, joskin rakennuksen katkaisusta aiheutuneiden
paikkauskorjausten aikataulun vuoksi tilat eivät ole käytössä heti syyslukukauden alussa 2021.
Inkeroisten ala- ja yläkoulu puretaan rakentamisvaiheen aluksi, jolloin osalle oppilaista tulee osoittaa
väistötilat ja järjestää tarvittavat koulukuljetukset.
Koulujen oppilasmäärät ovat tällä hetkellä seuraavat:
Anjalan alakoulu
111 opp.
Inkeroisten alakoulu
106 opp.
Inkeroisten yläkoulu
165 opp.
Tehtaanmäki
63 opp.
Väistötilatarkastelussa on rakennusajan säilyvän Anjalan koulun käyttämän rakennuksen lisäksi
arvioitu sijoittumismahdollisuudet Anjalan Nuorisokeskuksen entiseen päärakennukseen,
Ummeljoen kouluun ja Tehtaanmäen koulun.
Tehdyn alustavan tarkastelun perusteella, edut ja haitat arvioiden, väistötilat osoitetaan alustavasti
seuraavasti:
Inkeroisten yläkoulu, sijoitus Anjalan koulun nykyisiin tiloihin.
- Yläkoulu voi hyödyntää 2012 valmistuneen laajennusosan uudenaikaisia ja hyvin varusteltuja
käsityön ja kotitalouden opetustiloja.
Anjalan alakoulu, sijoitus Ummeljoen koulun tiloihin.
Inkeroisten alakoulu, sijoittuminen Tehtaanmäen koulun.
3.2.

Varhaiskasvatus

3.2.1. Taustatietoa
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja
hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on
varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Uusi
päiväkoti tulee palvelemaan koko Anjala-Inkeroinen alueen lapsiperheitä.
3.2.2. Nykytilan kuvaus
Inkeroisten ja Anjalan päiväkodit toimivat tällä hetkellä neljässä eri toimipisteessä. Inkeroisten
päiväkodin Rantapellontien talossa on poistettu käytöstä yhden lapsiryhmän tilat kosteusongelman
vuoksi ja tämän lapsiryhmän toiminta on siirretty saliin, joten liikuntatilaa ei ole käytössä.
Henkilökunnan työtila jouduttiin ottamaan lapsiryhmätiloihin eli henkilökunnalla ei ole erillistä
työtilaa. Nurmiröllien tila entisissä hammashoitolan tiloissa on toisessa kerroksessa ja sieltä puuttuu
kokonaan eteistilat ja kuraeteinen. Anjalan päiväkodin Punainen Tupa on suunniteltu päiväkodiksi,
mutta on tiloiltaan ahdas ja Vaniljatalo toimii entisessä Anjalan vanhainkodissa, joka on remontoitu
päiväkodin käyttöön, mutta ilmanvaihto on riittämätön. Aamuisin ja iltapäivisin kaikki lapset
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hoidetaan Punaisella Tuvalla henkilöresurssin riittävyyden turvaamiseksi, osa lapsista siirtyy siis kaksi
kertaa päivässä rakennuksesta toiseen.
3.2.3. Tulevaisuuden näkymät
Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohtana tulee olla päiväkodin toiminnalle asetetut tavoitteet.
Lasten jakaminen erikokoisiin ryhmiin on osa toiminnan rakennetta. Lapsiryhmien koot vaihtelevat
kasvattajien lukumäärän, lasten iän ja hoidontarpeen mukaan. Tilojen tulee tukea pedagogista
pienryhmätoimintaa. Tilat tulee suunnitella esteettömiksi.
Ulko- ja sisätilojen helppo valvottavuus on tärkeä osa turvallisuutta. Lasiseinät, sisäikkunat ja
ikkunalliset ovet ovat hyvä ratkaisu valvottavuuden parantamiseksi.
Tilojen tulee mahdollistaa joustava esi-ja alkuopetus alueella ja niiden tulee olla monikäyttöiset,
jotta niitä voidaan antaa myös muiden toimijoiden käyttöön.
Ennusteen mukaan lapsimäärät alueella ovat vähenemässä, mutta varhaiskasvatuksen käyttöaste
nousee. Lisäksi alueella eläköityy lähivuosina useita perhepäivähoitajia.
Varhaiskasvatuksen tilojen saaminen samaan rakennukseen helpottaa yksikön johtamista ja
henkilöresurssien käyttöä.
3.2.4. Hankkeen aikaiset väistötilat
Päiväkodit toimivat nykyisissä tiloissaan hankkeen rakentamisen ajan, väistötiloille ei ole tarvetta.
3.3.

Kirjasto

3.3.1. Taustatietoa
Monitoimitaloon keskeiselle paikalle sijoitettava Inkeroisten kirjasto toimii Inkeroisten, Anjalan ja
lähialueen asukkaiden lähikirjastona. Kirjaston asiakaskunta käsittää kaikki ikäryhmät pikkulapsista
ikäihmisiin. Kirjasto on tärkeä lasten ja nuorten lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon
edistäjä. Kirjaston nykyinen asiakasmäärä on n. 67 000 asiakaskäyntiä vuodessa.
3.3.2. Nykytilan kuvaus
Kirjasto toimii nykyisin asuinkerrostalon maantason osakehuoneistossa osoitteessa Päätie 22
Inkeroinen. Tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset eivätkä vastaa kirjastotoiminnan nykypäivän
tarpeita. Kirjastossa on kesäisin kuuma. Henkilökunnan tilat ovat ahtaat ja puutteelliset, samassa
tilassa vaihdetaan vaatteita, tehdään sisätöitä, pidetään tauot ja säilytetään kaikki tavarat.
Kirjastosalissa on asiakasvessat, siivouskomero, lehtienlukupöydät ja -sohvat, näyttelyseinä, lapsille
pöytä ja tuolit sekä pieni istumanurkkaus nuorille, kaksi lainaus- ja palautusautomaattia, neljä
asiakastietokonetta, monitoimikopiokone ja kahden työntekijän asiakaspalvelupiste. Tiskin takana
on vähän säilytystilaa aineistokuljetuksille. Kirjastoaineisto on kaksipuoleisilla hyllyillä järjestettynä
lasten ja nuorten sekä aikuisten aineistoihin, osa hyllyistä on seinää vasten, Aineistoa on esillä
näyttelypöydillä ja -hyllyillä. Kirjastosta puuttuu tila vapaampaan oleskeluun eikä asiakkailla ole
rauhallista tilaa opiskeluun tai työntekoon. Kirjaston tapahtumat järjestetään keskellä kirjastoa
lehtien lukukulmauksessa, mikä rajoittaa normaalia kirjastoasiointia.
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Kirjastossa on palveluaikaa arkisin, maanantaista tiistaihin klo 13-20 ja keskiviikosta perjantaihin klo
10-16. Omatoimikirjaston on avoinna joka päivä klo 7-20. Kirjastossa työskentelee arkisin kaksi
kirjastotyöntekijää ja yksi avustava henkilö. Iltavuoroissa ja tarvittaessa muutoinkin työskennellään
yksin. Omatoimiaikaan asiakkaat toimivat kirjaston tiloissa itsenäisesti. Kirjasto varustetaan
kameravalvonnalla.
Kirjastoa käyttävät kaikki ikäryhmät, lainaamisen ja palauttamisen lisäksi myös muuten. Pienet lapset
asioivat kirjastossa huoltajien, perhepäivähoitajien tai päiväkodin henkilökunnan kanssa tutkimassa
kirjoja ja osallistumassa esimerkiksi satutunteihin. Koululaiset tulevat luokan kanssa kirjastoon
kirjaston käytön opetukseen tai hakemaan lukemista. He tulevat koulun jälkeen kirjastoon tekemään
läksyjä ja odottamaan kyytiä. Vapaa-ajalla nuoret ja koululaiset käyttävät kirjastoa ajanvietto- ja
kokoontumispaikkana iltaisin ja viikonloppuisin. Paljon nuoria pienessä tilassa tuo mukanaan
levottomuutta ja muita ongelmia. Työikäiset ja ikäihmiset käyvät kirjaston tapahtumissa, lukemassa
lehtiä ja tapaamassa toisiaan.
Kirjaston aineistokuljetukset hoitaa kaupungin oma lähettipalvelu pakettiautolla kolmena päivänä
viikossa. Auto käy kaksi kertaa saman päivän aikana. Tyhjiä kuljetuslaatikoita säilytetään
henkilökunnan eteisessä ja käytössä olevat laatikot säilytetään kirjastosalissa asiakaspalvelutiskin
takana. Kuljetus noutaa laatikot tiskin takaa ja vastaavasti tuo laatikoita samaan paikkaan.
3.3.3. Tulevaisuuden näkymät
Kirjaston sijainnin toivotaan hahmottuvan selkeästi rakennuksen ulkopuolelle. Kirjaston
sisäänkäynnin tulee olla esteetön. Esteettömyyteen kuuluu myös se, että kirjaston sisätiloissa
liikutaan ulkokengät jalassa. Piha-alueen ulkovalaistuksessa tulee huomioida kirjaston laajat
aukioloajat.
Kirjaston edustalle tarvitaan esteetön autopaikka. Myös aineistokuljetuksien pakettiauton on
päästävä turvallisesti lähelle kirjaston sisäänkäyntiä. Muutoin kirjaston asiakkaille osoitetut
autopaikat pyritään sijoittamaan kohtuulliselle etäisyydelle, selkeän kulkuyhteyden päähän.
Inkeroisten kirjasto tullaan varustamaan omatoimikirjastoksi kulunvalvontalaitteilla. Kirjasto on
asiakkaiden käytettävissä vuoden jokaisena päivänä, myös silloin kun henkilökuntaa ei ole paikalla.
Kirjaston aukioloajat ovat klo 7-20 läpi vuoden. Henkilökunnan palveluaikaa on arkisin 6 h/päivä.
Kirjastossa tulee olla kattava kameravalvonta, jossa ei ole katvealueita. Varhaisjakelulle tarvitaan
postiluukku sisäänkäynnin yhteyteen.
Turvallisuussyistä kirjastotilan tulee olla omatoimiaikana erotettavissa monitoimitalon muista tiloista
niin, ettei asiatonta liikkumista tilojen välillä tapahdu. Asiakkaiden sisäänkäynti kirjastoon tapahtuu
erillisestä ovesta, jossa on sisäänpääsyn mahdollistava kulunvalvontalaitteisto. Omatoimikirjastossa
tulee olla lisäksi hätäpoistumistie/-reitti.
Kirjastossa tulee olla asiakkaita varten naulakkotilaa ja wc-tilat. Wc-tilojen tulee olla asiakkaiden
käytettävissä myös omatoimiaikana. Kirjastosalin tulee olla yhtenäistä, helposti valvottavissa olevaa
tilaa. Kirjastosalissa tulee huomioida tilojen muunneltavuus. Hyllyjen ja muiden kalusteiden paikkoja
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tulee voida muuttaa vapaasti. Kirjahyllyt ovat pyörällisiä. Kiinteitä kirjastokalusteita ei tilaan tule.
Kirjastoon tarvitaan kuitenkin umpinaistakin seinää, jota vastaan osa hyllyistä on luontevaa sijoittaa.
Kirjastossa työskentelee 2-3 työntekijää. Kirjaston työntekijöitä varten kirjastossa tulee olla erillinen
työhuone. Työhuoneesta on hyvä olla tarvittaessa näköyhteys kirjastosalin puolelle. Työhuoneeseen
sijoitetaan työpisteet kahdelle työntekijälle ja säilytyskalusteita kirjastotyössä tarvittaville
tarvikkeille. Kirjastojen väliset saapuvat ja lähtevät aineistokuljetuksen käsitellään työhuoneessa.
Lähtevää aineistoa varten työhuoneeseen tulee hyllyjä. Aineistokuljetuksissa käytetään pääasiassa
pinottavia muovilaatikoita (52 l).
Työhuoneen yhteyteen tai muualle monitoimitaloon näköyhteyden päähän sijoittuen tulee osoittaa
minikeittiötasoinen ruokailupiste ja henkilökunnan wc, jotka mahdollistavat myös
yksintyöskentelemisen. Lisäksi kirjaston työntekijät käyttävät monitoimitalon henkilökunnan yhteisiä
työskentely- ja taukotiloja sekä sosiaalitiloja.
Kirjastosaliin sijoitetaan hylly- ja esittelykalusteita, joissa kaikissa on pyörät. Saliin tulee pöytiä ja
istumapaikkoja lehtien lukemiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Lainaus-palautusautomaatit
sijoitetaan lähelle asiakkaiden sisääntuloa. Osa salista kalustetaan erityisesti lapsiasiakkaita silmällä
pitäen.
Akustisessa suunnittelussa on huomioitava erilaisten käyttäjien tarpeet. Kirjastotilan tulee tarjota
mahdollisuus niin hiljaiseen työskentelyyn kuin myös vapaampaan oleskeluun ja jutteluun muiden
ihmisten kanssa. Akustiikka tulee huomioida sekä kiinteissä pinnoissa että kalusteissa.
Mikäli kirjasto sijoittuu lähelle meluisia koulun tiloja (esim. ruokala) tulee melunhallintaan kiinnittää
erityistä huomiota.
Kirjastosalin yhteydessä tulee olla kaksi hiljaiseen työskentelyyn tarkoitettua tilaa. Tilat voivat olla
joko kiinteästi rakennettuja tai sitten ns. puhelinkoppeja sisältyen rakennusurakkaan. Kumpikin
työskentelytila tulee olla mitoitettu 2 henkilölle. Työskentelytiloissa tulee olla riittävästi pöytätasoa
kahdelle kannettavalle tietokoneelle ja mahdollisille kirjoille, muistiinpanoille tms. papereille.
Kirjastosalissa tullaan järjestämään tapahtumia myös päivällä, joista saattaa syntyä enemmän ääntä
ympäristöön. Kirjaston järjestämiin tapahtumiin tullaan käyttämään myös monitoimitalon
yhteistiloja, kengättömyyden vaatimukset kuitenkin huomioiden.
Kirjaston neuvottelutilojen luonteiset ryhmätyöhuoneet ovat käytettävissä joko erikseen tai
tarvittaessa niiden välinen väliseinä tulee voida avata. Väliseinän äänierityksen tulee olla riittävä
niin, että toisessa huoneessa voidaan pitää useamman henkilön kokousta samaan aikaan kun
toisessa huoneessa tehdään jotain rauhallisempaa ympäristöä vaativaa työtä. Ryhmätyöhuoneiden
ja kirjastosalin välisen äänieristyksen tulee olla myös riittävä, jotta ryhmätyöhuoneita voidaan
käyttää hiljaisena työskentelytilana. Ryhmätyöhuoneiden tulee olla asiakkaiden käytettävissä myös
omatoimiaikana.
Kirjaston tiloja käytetään päiväaikaan osana koulun toimintaa opetustiloina ja kokoontumistiloina.
Nämä tilat ovat myös välituntikäytössä. Kirjaston tiloissa voi toimia tilapäisesti opetusryhmä päivisin,
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mistä syystä kirjaston ryhmätyötilojen tulee soveltua myös koulun oppimistilaksi. Lisäksi järjestöjen
tulee pystyä käyttämään ryhmätyötilaa kokoustilana.
3.3.4. Hankkeen aikaiset väistötilat
Kirjasto toimii nykyisissä tiloissaan hankkeen rakentamisen ajan, väistötiloille ei ole tarvetta.
3.4.

Nuorisopalvelut

3.4.1. Taustatietoa
Nuorisotilat ovat paikkoja, missä nuori voi viettää aikaa, tavata kavereita sekä saada ohjausta ja
neuvontaa. Pääkohderyhmänä on 12-17 vuotiaat, etsivä nuorisotyön palveluita tarjotaan alle 29
vuotiaille.
Perusnuorisotyön ja vapaa-ajan toimintojen lisäksi nuorisotiloilla on saatavilla erityisnuorisotyön ja
etsivän nuorisotyön palveluita. Nuorisotalotoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä tarjoamalla heille turvallinen paikka kokoontua ja osallistua eri toimintoihin heidän
omalla asuinalueella. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä.
3.4.2. Nykytilan kuvaus
Inkeroisten nuorisotilat / NuortenTalo toimii entisen Inkeroisten lukion tiloissa yhdessä Anjalan
koulun kanssa. Nuorisopalveluiden tiloihin kuuluu: monitoimitila, aula, keittiö ja toimisto.
Monitoimitila:
Nuorten iltoja järjestetään 2-3 kertaa viikossa klo 14-20 välisenä aikana. Tilassa on pelikoneita,
videotykki, valkokangas, televisio, pöytiä ja sohvia nuorten vapaaseen oleskeluun. Tiloja käytetään
myös kouluaikana koulunuorisotyön toimintoihin (ryhmäytykset, koulunuorisotyöntekijän ja
erityisnuorisotyöntekijän oppitunnit ja pienryhmätoiminnat). Tiloja käyttää päivällä myös koulun
henkilöstö (esim. koulukuraattori) ja seurakunta.
Toimisto:
Toimistotilojen käyttö on tarkoitettu oppituntien, eri toimintojen ja tapahtumien suunnitteluun sekä
hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. Lisäksi toimistoa käytetään erityisnuorisotyöntekijän ja
etsivän nuorisotyöntekijän asiakastyöhön.
Aula:
Aulassa on biljardipöytä, pöytiä ja sohvia, jotka ovat pääsääntöisesti iltakäytössä.
Keittiö:
Keittiö on pienryhmätoiminnan ja kokkikerhojen käytössä sekä henkilökunnan ruokailutilana.
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3.4.3. Tulevaisuuden näkymät
Kouvolassa nuorisotyötä tehdään siellä, missä nuoret ovat. Tavoitteena on, että toiminta
tulisi mahdollisimman monelle nuorelle tutuksi ja siihen olisi helppo ja luonteva osallistua
niin koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Nuorisopalvelut integroidaan monitoimitaloon niin tilojen
kuin toimintojen osalta. Suunnittelussa ja sisustuksessa huomioidaan nuorten tilojen
omaleimaisuus.
Nuorisopalveluiden toimintaa on Inkeroisten monitoimitalossa koko päivän (8 – 21) painottuen
iltoihin. Iltaisin kävijöitä on n. 30-70. Erikoistapahtumien yhteydessä kävijämäärät voivat olla noin
100 paikkeilla. Etsivän ja erityisnuorisotyön asiakkaita käy n.10 nuorta päivässä, mutta tapaamisia ei
ole kuitenkaan päivittäin ja osa tapaamisista on koulun jälkeen. Tämä mahdollistaa oppilashuolto- ja
perhekeskustilojen käytön näihin tapaamisiin. Näiden tilojen suunnittelussa on huomioitava myös
tämä yksilötyötarve.
Nuorisolle varataan omia neliöitä koulun sydämeen, jotka voidaan sisustaa nuorten näköiseksi, jotta
nuoret tuntevat ne omakseen. Tiloissa pelataan lautapelejä, biljardia ja pingistä, myös vain
oleskellaan, kahvitellaan, leivotaan ja laitetaan ruokaa. Tiloissa voidaan järjestää myös suljettuja
tilaisuuksia, kuten kohdennetun nuorisotyön pienryhmätoimintaa ja verkkonuorisotyöhön liittyvät
peli-illat /lanit. Toimintaa järjestetään myös yhteiskäyttöisissä tiloissa: aulassa, taito- ja
taideaineiden luokissa ja liikuntasalissa.
Järjestöjen toiminnalle nuorisotyössä tulee olla mahdollisuus. Yhteiskäyttöiset tilat tarvitsevat
lähelleen pienen keittiön, jossa voidaan tehdä ruokaa nuorten kanssa, keittää kahvia esimerkiksi
yhdistysten, nuorisopalvelujen ja oppilaskunnan kioskimyynnin tarpeita varten. Keittiön sijainti olisi
toivottava esimerkiksi pääaulan/ruokalan läheisyyteen ja/tai keskeisen kabinetin yhteyteen.
Nuorisotyön säilytystilatarpeet huomioidaan rakennuksen suunnittelussa. Nuorisopalveluissa
työskentelevä henkilöstö käyttää koko koulukeskuksen yhteiskäytössä olevia hallintotiloja,
työpisteitä ja neuvotteluhuoneita verkostopalavereihin. Etsivän nuorisotyölle ja erityisnuorisotyölle
varataan tilaa yksilötapaamisille oppilashuollon ja perhekeskuksen tilojen yhteyteen siten, että osa
tiloista on yhteiskäytössä. Nuorten omia neliöitä käytetään päiväaikaan osana koulun toimintaa
opetustiloina ja kokoontumistiloina. Nämä tilat ovat myös välituntikäytössä.
3.4.4. Hankkeen aikaiset väistötilat
Väistötiloja ei tarvita, jos nykyinen Anjalan koulun ja nuorisopalveluiden käytössä oleva rakennus
säilyy rakentamisen ajan.
3.5.

Ruokapalvelut

3.5.1. Taustatietoa
Eteläisessä Kouvolassa toimii kaksi valmistuskeittiötä, Inkeroisten koulun ja Myllykosken koulun
yhteydessä Saviniemellä. Molemmat keittiöt toimittavat ruokaa myös rakennusten ulkopuolelle.
Tulevaisuudessa olisi tavoiteltavaa, että Eteläisessä Kouvolassa toimii yksi keskuskeittiö.
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3.5.2. Nykytilan kuvaus
Inkeroisten valmistuskeittiö ja pienet ruokasalit sijaitsevat 1937 valmistuneen purettavaksi aiotun
osan pohjakerroksessa. Keittiön huoltoyhteys on logistisesti hankalassa paikassa. Inkeroisten keittiö
tuottaa tällä hetkellä n. 800 annosta päivässä.
Myllykosken valmistuskeittiö valmistaa nykyisin päivittäin n. 1200 annosta. Keittiön kylmiöiden ja
varastojen sijainti, ulkopuolelle toimitettavan ruoan jakelun välivarastointipaikka sekä
kuljetuslaatikoiden palautuspaikka ovat logistisesti huonot. Lastaus- ja huoltopiha on lisäksi ahdas.
Myllykosken keittiö pystyy arviolta tuottamaan väliaikaisratkaisuin n. 2000 annosta päivässä.
3.5.3. Tulevaisuuden näkymät
Rakentamisjärjestyksen sekä tilojen logistiikan perusteella on tarkoituksen mukaista rakentaa
Inkeroisten monitoimitalon yhteydessä Eteläistä Kouvolaa palveleva keskuskeittiö. Myllykosken
koulun keittiö rakennetaan myöhemmäksi ajoitetussa Myllykosken yhtenäiskoulun hankkeessa
jakelukeittiöksi.
3.5.4. Hankkeen aikaiset väistötilat
Ruokapalvelut pystytään järjestämään väliaikaisratkaisuin, ainakin pääosin Myllykosken Saviniemen
valmistuskeittiöstä rakentamisen aikana. Saviniemen valmistuskeittiön laitekapasiteetti ja
kylmäsäilytystilojen riittävyys tulee tarkistaa. Jos todetaan, että edellä mainitut asiat eivät ole
riittävät, eikä Saviniemen valmistuskeittiöön pystytä tekemään tarvittavia väliaikaisia
muutosratkaisuja, voidaan asiakkaiden ruokatuotantoa jakaa kahden eri tuotantokeittiön välillä.
Saviniemen tuotantokeittiöön siirretään osa Inkeroisten tuotantokeittiön asiakkaiden
ruokatuotannosta (varhaiskasvatuksen, osa perusopetuksen sekä Kymsoten ruokatuotanto),
yhteensä noin 380 lounasasiakasta. Inkeroisten yhteiskoulun asiakkaiden ruokatuotanto siirretään
joko Kouvolan keskuskeittiölle tai mahdollisesti Myllykosken yhteiskoulun keittiö palautetaan
rakentamisen ajaksi tuotantokeittiöksi, jolloin ko. keittiössä toteutetaan sekä Myllykosken että
Inkeroisten Yhteiskoulun asiakkaiden ruokatuotanto. Inkeroisten tuotantokeittiöstä siirretään
laitteita Myllykosken yhteiskoulun keittiölle, huomioiden sähkön riittävyys ja muut kytkentätarpeet.

4. RAKENNUSPAIKKA/NYKYINEN KIINTEISTÖ
4.1.

Perustiedot

Tontti sijaitsee Inkeroisten ydinkeskustan vieressä ja Kouvolan kaupunki omistaa tontin.
Ajoneuvoyhteydet keskustaajamasta tontille kulkevat asuntokadun luonteisia teitä pitkin. Tontti
rajautuu Yhteiskouluntiehen ja Palmuntiehen. Yhteiskouluntien varressa tontin länsipuolella on
runsaasti omakotiasumista. Kouvola – Kotka raideyhteys kulkee tontin itäreunassa.
Tontin käytössä olevat katuosoitteet ovat Yhteiskouluntie 6 ja 8 sekä Palmuntie 7. Postinumero ja
postitoimipaikka ovat 46900 Inkeroinen.
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Kiinteistötunnus on 286-33-3050-1.
Tontin pinta-ala on n. 3,8 ha. Asemakaavan teholuvulla e=0,6 rakennusoikeutta muodostuu n.
22800 m². Tällä hetkellä tontilla on kiinteistötietojärjestelmän perusteella käytetty rakennusoikeutta
8189 m².
Kiinteistö tulee lohkoa rakennusluvan hakemista vastaamaan voimassa olevan asemakaavan
mukaista tonttijakoa. Ilman lohkomistoimitusta tontti on rakennuskiellossa.

4.2.

Kaavatilanne

Alueella on 9.4.2013 vahvistunut voimassa oleva asemakaava. Asemakaavan rakennusoikeus, suurin
sallittu kerroslukumäärä III ja kaavamerkintä YO (Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue) mahdollistavat uuden koulukeskuksen tarkoituksen mukaisen rakentamisen.
Kaavamääräyksissä ei ole merkintää viereisen raideyhteyden melun- tai tärinänhallinnan
vaatimuksista, mutta nämä tulevat huomioiduksi tehtyjen meluselvitysten ja tärinämittausten
perusteella.
Mikäli liikenne- ja pysäköintijärjestelyt edellyttävät muutoksia asemakaavan mukaisiin tiealueiden
leveyksiin, asemakaavaa tulee muuttaa vastaavasti.
4.3.

Pysäköinti

Pysäköinti tontille tulee pääosin järjestää Palmuntien kautta. Yhteydet Yhteiskouluntien kautta
tontille ovat mahdollisia, mutta niitä tulee välttää tien asuntokadun luonteen takia.
Henkilökuntapysäköintiä on tarvittaessa myös mahdollista järjestää läheisen jäähallin yhteyteen
laajentamalla pysäköintialuetta Kiekkokujan varrella, mikäli tontin käytöllisesti kaiken pysäköinnin
mahduttaminen ei mielekkäästi onnistu monitoimitalon tontille. Pysäköinnin sijoittaminen jäähallin
yhteyteen on kuitenkin toissijainen vaihtoehto.
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Kuva 2. Pääasiallinen ajoneuvoliikenteen yhteys
muodostetaan Palmuntien kautta.

Kuva 3. Jäähallin yhteyteen on mahdollista
sijoittaa henkilökuntapysäköintiä.

Pysäköintijärjestelyissä tulee huomioida liikenteen tarkoituksen mukainen eriyttäminen ja
yhdistämismahdollisuudet ilta- ja viikonloppukäyttö huomioiden. Suunnitteluratkaisussa tulee
huomioida henkilökuntapysäköinti, asiakaspysäköinti, huoltajien saattoliikenne päiväkotiin ja
kouluun, koulukuljetukset tilataksein ja linja-autoin, vaativan erityisen tuen oppilaiden saattoliikenne
sekä huoltoliikenne. Myös viranomaisvaatimusten mukaiset pelastustiet tulee huomioida.
Koulukuljetusten saatto- ja kääntöpaikaksi tarkastellaan Asuminen ja ympäristö –yksikön
yhdyskuntateknisen suunnittelun toimesta Inkeroisten linja-autojen seisakkeen aluetta sekä samalla
tarkastellaan turvallisen kevyen liikenteen väylän rakentamista saattopaikan ja monitoimitalon
välille. Koulukuljetusten osoittamisen mahdollisuudet tontin sisälle tarkastellaan myös tarkemmin
jatkosuunnittelussa.

Kuva 4. Mahdollinen tilataksien ja linja-autojen saattopaikka.
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4.4.

Rasitteet

Kiinteistöön ei kohdistu rasitteita.
4.5.

Liittymät

Kiinteistölle on valmiit vesi-, viemäri-, sähkö-, tietoliikenne- ja kaukolämpöliittymät. Liittymäkoot ja
muuta tarkentavaa tietoa on esitetty LVIA- ja sähköjärjestelmien suunnitteluperusteissa.
4.6.

Kiinteistön riskikartoitus ja turvallisuusanalyysi

Rakennuspaikan keskeisin riski muodostuu vierestä kulkevasta Kouvola – Kotka raideyhteydestä.
Pääsy raidealueelle monitoimitalon tontilta tulee estää aitaamalla tai muilla rakenteilla esim.
meluseinäkkeellä, jolla samalla saadaan pihan melutaso ohjearvojen mukaiseksi. Ratayhteydellä
rahtiliikenteenä kuljetettavat vaaralliset aineet eivät aiheuta erityisiä vaatimuksia suunnittelulle.
Melun lisäksi raidealueen läheisyydessä tärinäarvot ovat suuret, joka tulee huomioida rakennuksen
sijoittelussa tai rakenteissa tärinäalueelle sijoittuessaan. Tärinän kulkeutumiseen kuin rakennusten
perustamistapaan vaikuttavat savikerrostumat tontin radan puoleisilla osilla. Lähtökohtaisesti riskit
ovat minimoitavissa sijoitettaessa uudisrakennus tontin Yhteiskouluntien puoleiselle alueelle.
Pohjatutkimus ja tärinäselvitys ovat hankesuunnitelman liitteinä.
Raideliikenteen ohella alueen tieverkosto ja kevyen liikenteen turvallinen liittyminen siihen on
huomioitava tontin ulkopuolisissa yhdyskuntateknisessä suunnittelussa.
Edelleen Anjalan puolelta saapuvien lasten turvallisuuden parantamiseksi tulee esittää ELYkeskukselle Kymijoen ylittävän sillan kaiteiden putoamisturvallisuuden parantamista.
Kiinteistöön sisältyvien vanhojen rakennusten kuntoa on tarkasteltu hankesuunnitelman luvussa 5.
Rakentamisen aikana, mikäli koulutoiminta jatkuu osalla tonttia ja rakennuksia, tulee työmaan
rajauksiin ja logistiikkaan sekä melun ja pölyn hallintaan kiinnittää erityistä huomiota.

5. NYKYINEN RAKENNUS
5.1.

Perustiedot

Tontin nykyinen rakennuskanta muodostuu kahdesta eri rakennuksesta, joista tontin
pohjoispuolinen kompleksi on toteutettu monessa eri vaiheessa vuosikymmenten saatossa. Kuvassa
5 on esitetty rakennukset valmistumisvuosittain. Pohjoispuolisessa osassa toimivat Inkeroisten
yläkoulu ja sen 1987 valmistuneessa satelliitissa Inkeroisten alakoulu. Eteläpuoleisessa 1969
valmistuneessa rakennuksessa toimii Anjalan väistössä oleva alakoulu. Alun perin eteläosan
rakennus on ollut Mämmälän koulu, joka yhdistyi Inkeroisten yhteiskouluun. Myllykosken lukion ja
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Inkeroisten lukion yhteydessä alakoululaiset siirtyivät Inkeroisten yhteiskoulun puolelle.
Rakennuksesta tuli Anjalankosken lukio.

Kuva 5. Alueen rakennukset valmistumisvuosittain

Pohjoispuolisen kompleksin uusin osa on 2012 valmistunut laajennusosa, jossa toimivat kovien ja
pehmeiden materiaalien käsityötilat sekä kotitalouden opetustilat. Nämä tilat ovat järkevä säilyttää
hyvän kuntonsa ja vuonna 2011 saadun Uudenmaan ELY-keskuksen valtionavustuksen takia. Mikäli
2012 valmistunut laajennus puretaan tai sen toiminta lakkaa ennen 6.7.2026, joudutaan saatu
avustus 890 000 euroa palauttamaan suurimmaksi osaksi.
Valmistuskeittiö ja pienet ruokasalit sijaitsevat 1937 valmistuneen osan pohjakerroksessa. Keittiön
huoltoyhteys on logistisesti hankalassa paikassa. Toinen rakennuksen liikuntasaleista sijaitsee 1937
valmistuneessa osassa. Liikuntasali on matalahko ja pukuhuoneet sijoittuvat kerrosta alemmas.
Toinen liikuntasaleista sijoittuu 1967 valmistuneeseen osaan. Liikuntasalin sisäilma on koettu
huonoksi. Muutoin rakennuksen 1937 ja 1967 valmistuneisiin osiin sijoittuvat pääosin
yleisopetuksen, hallinnon ja oppilashuollon tilat. Oppimistilat ovat luonteeltaan käytävä ja luokat –
tyyppisiä.
1987 valmistunut alakoulu odottaa kiireesti laajaa peruskorjausta. Myös toiminnallisesti rakennus ei
palvele nykyaikaista koulutyötä.
Kaikkinensa pohjoispuolen kompleksi sisältää paljon tasoeroja ja sen esteettömäksi saattaminen olisi
vaikeaa. Myös nykyvaatimusten mukaisen talotekniikan sovittaminen rakennukseen on haasteellista,
joskin ei mahdotonta.
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Eteläpuolisen alakoulun tiloissa on myös koettu sisäilma huonoksi. Rakennuksen tilaratkaisu on
perinteinen käytävä ja luokat –tyyppinen. Rakennuksen viemäreiden toiminnassa on ongelmia.
5.2.

Rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot, suojeluluokka, rakennushistoriaselvitys

Rakennuksia ei ole suojeltu kaavamerkinnöin tai lain rakennusperinnön suojelemisesta perusteella.
Rakennuksia ei ole myöskään luokiteltu inventoinneissa rakennushistoriallisesti arvokkaiksi.
Rakennuskulttuurisesti merkittävimpänä rakennuskannassa on pidettävä 1937 valmistunutta
funktionaalista tyylisuuntaa edustavaa osaa. Ennen rakennusten purkamista varmistetaan
rakennusvalvonnasta ja kaupunkisuunnittelusta dokumentoinnin tarve valokuvin tai
rakennushistoriaselvityksellä jälkipolvia palvelemaan.
5.3.

Rakennuksen kuntotutkimukset

Rakennuksista on tehty seuraavat kuntoselvitykset:
- Anjalan alakoulusta (ent. lukio) kuntoarvio 2016
- Inkeroisten yhteiskoulu kuntoarvio 2016
- Inkeroisten yhteiskoulun korjattavuusarvio 2020
- Selvitys ilmanvaihdon tilatarpeista 2020
Ed. mainitut selvitykset ovat liitteenä.
Lisäksi XAMK:in oppilastyönä on tehty Anjalan alakoulun purkukartoitusraportti 2020.
5.4.

Rakennuksen purkukartoitus

Kohteen asbesti- ja haitta-ainetutkimukset ja Inkeroisten koulun purkujätteen määräarvio sekä
hyötykäyttökelpoisuuden selvitykset valmistuvat huhtikuussa 2021. Anjalan koulun osalta
purkujätteen määräarvio ja hyötykäyttökelpoisuuden selvitykset on jo tehty.
5.5.

Sisäilmakyselyt ja – tutkimukset

Nykyisten rakennusten mahdolliset sisäilmaolosuhteissa olevat haitat poistuvat uudisrakentamisen
myötä.
5.6.

Radontutkimus

Radontutkimusten perusteella vanhojen kiinteistöjen radonarvot ovat olleet pääosin erittäin hyvät.
Vuonna 2020 tehdyissä mittauksissa Anjalan koulun rakennuksen arvot olivat erittäin matalat
kaikissa mittauspisteissä, Inkeroisten koulussa samoin, joskin toimenpideraja 334 Bq/m³ ylittyi
vähäisesti liikuntasalin varastossa (348 Bq/m³) ja ruokasalissa (344 Bq/m³). Vanhoilla arvoilla ei
purkamisen takia ole merkitystä. Uudisrakentamisessa radonsuojaus huomioidaan automaattisesti
osana suunnittelua.
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5.7.

Haitta-ainekartoitus

Kohteiden asbesti- ja haitta-ainekartoitukset valmistuvat huhtikuussa 2021. Vanhojen rakennusten
rakentamisajankohdan perusteella haitta-aineita löytyy varmasti.
5.8.

VSS-tila selvitys

Uudisrakentamisessa tarvitaan henkilöperusteisesti mitoitetut väestönsuojat. Henkilöperuste on
Kouvolassa tyypillisesti laskettu ns. pulpettipaikkoina, tässä tapauksessa rakennuksessa yhtä aikaa
olevien oppilaiden ja varhaiskasvatuksen lapsien lukumäärän mukaisesti.
696 opp x 0,75 m²/opp = 522 m² suojapinta-alaa.
Väestönsuojatilaa tarvitaan siis huomattavan paljon ja luontevan normaaliajan toiminnan
sijoittaminen kaikkiin väestönsuojan tiloihin saattaa olla haasteellista.
Rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus pelastuslaitosta kuultuaan myöntää Pelastuslain
75 § perusteella helpotuksen väestönsuojan koosta, mikäli normaaliajan tilojen sijoittaminen
kaikkeen väestönsuojatilaan ei ole mahdollista.

6. TARVITTAVAT VIRANOMAISTOIMENPITEET
Alueen tie- kevyenliikenteen verkostoa tulee parantaa. Mikäli liikennöintijärjestelyt vaativat lisää
leveyttä tiealueen ulkopuolelta, muutetaan alueen asemakaavaa tarpeen mukaan vastaavasti.
Kymijoen ylittävä silta kuuluu ELY-keskuksen toimintavaltuuksien alueelle. Sillan kaiteiden
putoamisturvallisuuden parantamisesta neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa.
Tontti tulee lohkoa asemakaavan mukaiseksi tontiksi ennen rakennusluvan hakemista.
Hankkeelle tarvitaan rakennuslupa ja varhaiskasvatuksen tiloille terveydensuojelun hyväksyntä
ennen toiminnan aloittamista.

7. HANKKEEN SUUNNITTELUTAVOITTEET
7.1.

Yleistä

Inkeroisten monitoimitalosta suunnitellaan alueen keskeiset palvelut yhteen kokoava, koko yhteisön
monitoimitalo, jossa samat tilat palvelevat eri-ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan ja viikon jokaisena
päivänä. Tilojen tavoitteena on tukea yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Monitoimitalon päätoiminnot
ovat koulu ja päiväkoti. Rakennuksessa toimitaan pääosin kengättömästi.
7.2.

Tilatavoitteet, työympäristökonsepti

Hankkeessa painotetaan tila- käyttötehokkuutta sekä muunneltavuutta.
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Tilatehokkuuden lähtökohtana on oppimistilojen koon ja kokonaismäärän suunnittelu oikeaksi
välttäen ylimitoitusta, huomioiden oppilasryhmien koot sekä paikallisen opetussuunnitelman
lähtökohdat. Vain osan päivää pääkäyttötarkoitukseensa käytettävien tilojen kuten esimerkiksi
ruokalan käyttöä tulee mahdollistaa muihin käyttötarkoituksiin ruokailuaikojen ulkopuolella.
Käyttötehokkuuden näkökulmasta ilta- ja viikonloppukäytön tilat sekä kulkuyhteydet niihin pyritään
keskittämään rakennuksessa, jolloin rakennusten muut osat voidaan rauhoittaa.
Erilaisten ja –kokoisten tilojen tulee tukea monipuolista työskentelyä ja oppimista. Tiloja tulee voida
muunnella eriyttämällä ja yhdistämällä, tarjoten mahdollisuuksia erikokoisten ryhmien
työskentelyyn, erilaisiin työskentelytapoihin ja eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön sekä
oppiainerajat ylittävään työskentelyyn. Pääsääntöisesti kahden vierekkäisen suuren opetustilan (ent.
OT3) tulee olla avattavissa ja eriytettävissä toisistaan. Vastaava yhteys edelleen kolmanteen (ent.
OT2 tai OT3) tilaan on suotavaa osassa, yksittäisissä opetustiloissa. Osa tiloista voi myös avautua ns.
keskusaulaan tai soluaulaan. Avautuvuuden aste on karkeasti sellainen, että kahta
avoimempaa/avautuvaa tilaa kohden on aina yksi suljettu oppimistila. Tässä tilassa voidaan
esimerkiksi musisoida muiden häiriintymättä. Muunneltavissa tiloissa tulee voida vaihtaa sujuvasti
opetuksen rintamasuuntaa, esimerkiksi jalallisiin ja siirrettäviin telineisiin sijoitettavien kookkaiden
älytaulujen kytkentäpaikoille tulee olla vaihtoehtoisia liittymispisteitä. Yksilö- ja pienryhmätilojen
integroituminen edellisiin on myös tärkeää.
7.3.

Suojelulliset tavoitteet

Hankkeessa ei aseteta rakennus- tai maisemallisia suojelutavoitteita. Suuria puita tulee kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
7.4.

Ympäristö ja terveellisyystavoitteet

Monitoimitalon tulee erottua kaupunkikuvassa julkisena rakennuksena, jonka massoittelu on selkeä
ja harmoninen ja julkisivumateriaalit korkeatasoiset ja hyvin aikaa kestävät. Rakennuksen tulee
huomioida ympäröivää pientalovaltaista rakennuskantaa, joskin rakennuksen sijainti yksinään tien
toisella puolella mahdollistaa myös kokeilevampaa arkkitehtuuria ja erottumista positiivisella tavalla
ympäristöstään.
Pihan suunnittelussa tulee välttää katvealueita, jotka vaikeuttavat pihan valvontaa. Pihan
kunnossapidon, aurauksen, lumenluonnin ja hiekoituksen vaatimat tilat otetaan
huomioon. Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet suunnitellaan siten, että rakennukseen ei kantaudu
tarpeettomasti hiekkaa, likaa ja roskaa. Pihalle suunnitellaan riittävä valaistus. Pihaa tulee istuttaa ja
osoittaa kulutuksenkestävä viherpiha, jonka runsas ja monimuotoinen mikrobiyhteisö tukee
allergiaterveyttä.
Hulevedet tulee käsitellä imeyttäen tai viivyttäen mahdollisimman laajasti tontin alueella.
Pohjatutkimuksen perusteella tontin pohjois- ja eteläosista löytyy imeyttämiseen sopivaa maaainesta, mutta maa-aineksen veden vastaanottokyvyn määrä tulee tarkastella jatkotutkimuksen
avulla.
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Pääsy junaradalle monitoimitalon pihalta tulee estää. Koko piha-alueen hyödyntämiseksi rataaluetta vastaan tarvitaan melunsuojaus. Meluseinäkkeen tai meluvallin tulee olla viimeistelty ja
luonteva osa pihan kokonaisuutta. Kuvassa 6 on esitetty ote alueen nykyisestä melutasosta vuonna
2016 tehtyihin mittauksiin perustuen.

Kuva 6. Ote melukartasta. Piha-alueella ylittyy nykyisin huomattavalla osalla enintään sallittu taso 55 dB

Melun lisäksi rakentamisessa ja sisätiloissa tulee huomioida tärinä, joka aistitaan tyypillisesti
runkomeluna. Tehtyjen tärinämittausten perusteella suotuisin rakennuspaikka muodostuu tontin
Yhteiskouluntien puoleiselle osalle mittauspisteiden P2, P3 ja P5 länsipuolelle, siis alueelle jossa
nykyisetkin rakennukset sijaitsevat. Tärinä- ja runkomeluselvityksen perusteella rakentamisen
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa suositellaan massanvaihtojen jälkeen uutta tärinämittausta, jonka
tulosten perusteella mitoitetaan mahdollisesti tarvittavat perustusten runkomelueristimet.
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Kuva 7. Ote tärinäselvityksestä, mittauspisteiden sijainnit suunnittelualueella

7.5.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Hankkeessa tulee huomioida kestävän kehityksen tavoitteet, joka sisältää mm. hiilijalanjäljen ja
kiertotalouden. Hankkeen ympäristövaikutukset muodostuvat rakentamisen ja materiaalien
valmistamisesta ja kuljetuksiin käytetyistä luonnonvaroista ja energiasta, rakennuksen käytön
aikaisesta energian kulutuksesta ja ympäristökuormituksesta, ylläpitovaiheessa purettavien ja
vaihdettavien sekä lopullisessa purkuvaiheessa purettavien materiaalien kierrättämisestä.
Ympäristötavoitteita tukevia ominaisuuksia hankkeessa ovat mm. puurakentaminen ja
energiatehokkuus, jota tehostetaan rakennusautomaatiojärjestelmillä.
Hankkeessa tunnistetaan, että uudisrakentaminen aiheuttaa hetkellisen piikin hiilijalanjäljessä.
Hankkeen kokonaisetu huomioiden uudisrakentaminen on kuitenkin ainoa mahdollinen järkevä
ratkaisu.
Sosiaalinen ulottuvuus huomioidaan sisällyttämällä hankkeeseen vähintään kahden
pitkäaikaistyöttömän työllistämisehto.
7.6.

Turvallisuustavoitteet

Inkeroisten monitoimitalossa turvallisuus nähdään fyysisen, sosiaalisen, psyykkisen ja pedagogisen
turvallisuusympäristön kokonaisuutena. Turvallisuuden lähtökohtana on arkiturvallisuus ja
häiriötilanteisiin varautuminen.
Tilallisesti viihtyisät, toimivat sekä ryhmäytymistä tukevat tilat luovat edellytykset positiiviselle
sosiaaliselle käyttäytymiselle. Monitoimitalossa päiväaikaan tapahtuva koulun ja päiväkodin
ulkopuolinen kulkeminen tulee pyrkiä keskittämään valvottavuuden takia yhtä keskeistä
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sisäänkäyntiä pitkin. Kuitenkin mm. oppilashuoltoon tulee olla oma yksityisyyden tarjoama
sisäänkäynti. Monitoimitalon toiminta tulee myös nähdä sosiaalista kontrollia
vahvistavana. Turvallisuus on oltava toiminnan lähtökohtana myös ilta- ja viikonlopputoiminnassa.
7.7.

Esteettömyys

Hankkeessa huomioidaan kaikkien käyttäjien yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet. Tilojen,
kiinteän kalustuksen ja varustuksen on tarvittavassa laajuudessa sovelluttava myös liikkumis- ja
toimimisesteisille henkilöille. Hankkeen esteettömyydessä tulee huomioida liikkumisympäristön
lisäksi esteettömyyden muut osa-alueet, kuten aistiesteettömyys, näkemäympäristö,
kuulemisympäristö ja ymmärtämisen esteettömyys.
Varsinkin erityisryhmiä ajatellen pihassa tulee huomioida moniaistisuus, joka huomioi näön, kuulon,
hajun ja kosketustunnon. Osan pihan varusteista tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja
käytettävissä.
7.8.

Tietomallinnus

Hankkeessa tulee hyödyntää IFC-tietomallintamista ja sen toteutusta vastaava versio tulee luovuttaa
tilaajalle hankkeen valmistuessa. Rakennuksen ulkoarkkitehtuurista ja sisäpuolen keskeisistä tiloista
tulee lisäksi laatia kattavasti havainnollistavaa 3D-aineistoa. Toistuvien sisätilojen IFC-mallintamista
yksityiskohtaisine varusteineen ja kalusteineen voidaan edellyttää tilojen hyvän toimivuuden
varmistamiseksi.

8. TOIMINNALLISET SUUNNITTELUPERUSTEET
8.1.

Tontille sijoittuminen

Rakennuksen sijoittelu tehdään ensisijaisesti kuvan 8 osoittamalle alueelle. Ratkaisu huomioi
liittymisen 2012 valmistuneeseen laajennusosaan, pohjaolosuhteet ja tärinän sekä liikenteellisten
yhteyksien vaatimuksia. Ratkaisu myös mahdollistaa Anjalan koulun rakennuksen toimimisen
rakentamisen ajan, jolla helpotetaan väistötilatarvetta.
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Kuva 8. Uuden rakennuksen ensisijainen sijoittumisalue

8.2.

Piha ja pysäköinti

Koulun ulkotila toimii osana oppimisympäristöä. Pedagogisen merkityksen ohella koulun pihan tulee
tarjota mahdollisuuksia myönteisille liikkumisen kokemuksille ja luontokosketukselle. Lisäksi pihalla
leikitään, virkistäydytään, rauhoitutaan ja oleskellaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Pihalla tulee
välituntialueiden lisäksi huomioida kulku jalan ja polkupyörällä, saattoliikenne, pysäköintitarpeet niin
päivä- kuin ilta-aikaan sekä huollon tarpeet.
Inkeroisten monitoimitalossa painottuvat saattoliikenteen ja koulukyyditysten vaatimukset, jonka
rinnalla tulee huolehtia turvallisista ja pihan toimintojen kanssa risteämättömistä pyöräilyreiteistä
aina pyörän säilytyspaikoille asti. Pääosa ajoneuvoliikenteen virroista tulee ohjata tontille
Palmuntien kautta.
Henkilökunnalle tulee varata yhteensä 100 autopaikkaa, päiväaikaisen vieras ja saattoliikenteen
pysäköintitarpeen lisäksi. Henkilökunnan paikoista (yht. 100 kpl) varhaiskasvatuksen tarve on n. 30
ap. Ilta-aikaan osa henkilökunnan paikoista palvelee kirjaston, kansalaisopiston ja muiden
monitoimitalon palveluja käyttävien asiakkaiden pysäköintipaikkoina. Polkupyöräpaikkoja osoitetaan
henkilökunnalle ja vieraille yhteensä 50 paikkaa. Oppilaiden polkupyörille osoitetaan 200 paikkaa.
Pyörätelineet eivät saa vahingoittaa levyjarruja. Varhaiskasvatuksen pihaan varataan lisäksi
tila lasten omien 10 pikkupyörän säilyttämiseen niille soveltuvin telinein. Vähintään 120 pyöräpaikan
tulee tarjota runkolukitusmahdollisuus, joista 100 pyöräpaikalle tulee osoittaa katospaikka,
helpottaen talvipyöräilyä. Pyöräpaikkojen tulee tarjota mahdollisuus myös skuuttien säilyttämiselle
ja sähköpyörien yleistymiselle. Pyöräpaikkoja tulee tarpeen tullen olla mahdollisuus laajentaa
tilavarauksina huomioiden. Oppilaspysäköintiin tulee lisäksi osoittaa pysäköintipaikkoja 20 mopolle
ja 10 mönkijälle tai mopoautolle.
Varhaiskasvatuksen saattoliikenteelle tulee osoittaa vähintään 15 autopaikkaa. Näiden
autopaikkojen leveyden tulee olla vähintään 2700 mm. Koulun oppilaiden henkilöautoin tapahtuva
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saattoliikenne tarvitsee pysähtymisen sallivan jättö- ja noutopaikan. Jättöpaikan on
mahdollistettava 10 auton yhdenaikainen pysähtyminen. Osa erityistä tukea saavien oppilaiden
saattoliikenteestä tapahtuu invataksein tai oppilas tulee muutoin saattaa koulutiloihin sisälle asti.
Näiden oppilaiden saattoliikenteen huomioimiseksi vaativan erityisopetuksen tilojen sisäänkäynnin
lähelle tarvitaan aamu- ja iltapäivisin 6 autopaikkaa, joista osa esteettömiä. Monitoimitalon ja
kirjaston asiakkaille tarvitaan myös pysäköintitilaa läheltä sisäänkäyntiä, tarpeen ollessa vähintään
10 autopaikkaa, joista osa esteettömiä.
Keittiön huoltopihan tulee huomioida 12 metrin pituisen jakelukuorma-auton toiminta sekä
pakettiautoin tapahtuva ruoan jakelu valmistuskeittiöstä muihin toimipisteisiin. Kirjaston kirjojen
toimitukset edellyttävät pakettiauton pääsyä lähelle kirjaston sisäänkäyntiä.
Pysäköinnin tarpeita tarkennetaan jatkosuunnittelussa, mm. linja-autojen ja pikkubussien
yhdenaikaisen pysäköinnin enimmäistarpeen tarkentamisella.
8.3.

Sisäänkäynti ja yhteiskäyttöiset tilat

Monitoimitalon pääsisäänkäynnin tulee olla julkisen rakennuksen luonteinen. Sisäänkäynnin tulee
sujuvasti johdattaa koulun ”sydämeen”, ruokailuaulaan ja siihen liittyviin tiloihin. Pääsisäänkäynnin
kautta ei voida ohjata oppilasliikennettä.
Uuden monitoimitalon yhteisten tilojen tulee tukea talossa tapahtuvaa monipuolista toimintaa,
muunneltavuuden mahdollisuudet hyödyntäen. Yhteisten tilojen pitää lisäksi huomioida
käyttäjien erilaiset kehitysvaiheet ja -tarpeet ja toisaalta tukea yhteistyötä eri ikäryhmien välillä.
Suuren osan koulun toiminnasta muodostavat erilaiset yhteiset kokoontumisalueet, kuten kirjasto,
toiminnalliset aulat ja ruokala sekä niihin läheisesti liittyvät tilat, kuten neuvotteluhuoneet, kabinetti
ja yleisopetuksen tilat. Ruokalan tehokkaan käytön mahdollistamiseksi keittiö-, ruoanjakelu- ja
astianpalautustilat eriytetään muusta ruokailutilasta, mahdollistaen keittiöhenkilökunnan
työskentely samanaikaisesti ruokasalin opetuskäytön tai muun toiminnan kanssa.
Monitoimitalossa toimitaan kengättömästi (sukat, tossut tai sisäkengät) kirjastoa ja kovien
materiaalien käsitöiden tiloja lukuun ottamatta. Tilat ja kulkureitit, joissa ulkokenkiä joudutaan
käyttämään, eivät saa ristetä kengättömästi käytettävien tilojen kanssa.
8.4.

Hallinto- ja neuvottelutilat

Monitoimitalossa toimivalle kaikelle henkilöstölle osoitetaan yksi pääasiallinen lepohuonetila ja
lisäksi työskentelytila. Ratkaisulla halutaan tukea kaikkien henkilöstöryhmien kohtaamisia ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Henkilökunnan eteis-, ulkovaatesäilytys- ja wc-tilat sijoitetaan hallintotilojen yhteyteen.
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan vaatesäilytys tulee kuitenkin olla heidän tilojensa yhteydessä.
Hallintotiloihin varataan myös pienet lukittavat lokerot henkilökohtaisille tavaroille. Varsinaiset
sosiaalitilat on käsitelty hankesuunnitelmassa myöhemmin.
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Erilliset työhuonemaiset tilat varataan rehtorille, apulaisrehtorille, päiväkodinjohtajalle, opintoohjaajalle ja koulusihteerille. Koulusihteerin työtilan läheisyyteen sijoitetaan koulun kirjavarasto,
toimistotarvikkeiden säilytys ja päämonistamo.
Neuvottelutilat tulee sijoittaa hajautetusti eri puolille taloa eri toimijoiden lähelle. Yhden
neuvottelutilan tulee kuitenkin sijaita lähellä hallinnon ja oppilashuollon tiloja.
Oppilashuolto on huomioitu hankesuunnitelman kohdassa 3.1.3.
8.5.

Liikuntatilat

Liikuntasalin mitoituksena käytetään koripallokenttää 15 x 28 m. Salissa ei ole tarkoitus pelata
koripallon virallisia sarjapelejä, joka voidaan huomioida suoja-aluetta pienentävänä. Salissa pitää
pystyä kuitenkin toteuttamaan peruskoulun opetussuunnitelman sisäliikuntaa turvallisesti. Kantavat
rakenteet (pilarit), rakennusosat ja varusteet tulee suunnitella seinään upotettuina tai muuten
suojata turvallisiksi. Salin vapaan korkeuden vaatimus on 7 m. Sali tulee olla jaettavissa kahteen
osaan ääntä hyvin eristävästi. Molempiin salilohkoihin tulee päästä kulkemaan jokaisesta
pukuhuoneesta kulkematta toisen lohkon kautta. Liikuntasalin yhteyteen suunnitellaan neljä
ryhmäpukuhuonetta. Kahdella pukuhuoneella voi olla yhteinen pesuhuone.
Salivarustuksessa huomioidaan eri kokoisten käyttäjien tarpeet, mm. koripallotelineiden korkeus
tulee olla säädettäviä. Salilohkoissa tulee voida pelata koripalloa poikittaisilla kentillä. Salilohkojen
varustelu ja niihin liittyvät varastot voivat osittain erota toisistaan. Sisäliikuntavälineiden varastojen
lisäksi rakennukseen tarvitaan varasto koulun omistamille ulkoliikuntavälineille, joka ainakin osittain
on oltava lämmin turvaten homehtumisherkkien varusteiden säilyminen. Lämmin varasto tulee
sijaita pukuhuoneiden lähellä ja käynti varastosta ulos tulee olla sujuva ja ulkokengissä kuljettava.
Lisäksi tarpeen mukaan voidaan tehdä kylmä erillinen pihavarasto
Liikuntasali suunnitellaan tiloiltaan ja yhteyksiltään siten, että se palvelee paitsi koulun käyttöä myös
ulkopuolista ilta- ja viikonloppukäyttöä sekä nuorisopalveluiden liikuntakerhojen toimintaa.
Pukutiloihin tulee olla suora käynti ulkoa tai muuten sujuva eriytetty reitti kulunhallinta huomioiden.
Kulku pukutiloihin tulee järjestää siten, että ulkokengillä ei ole mahdollista kulkea saleihin menevällä
reitillä.
Liikuntasali ei toimii koulun juhlatilana, joten näyttämön ei välttämättä tarvitse kytkeytyä saliin.
Näyttämö hyödynnetään varhaiskasvatuksen sekä muun pienemmän tilatarpeen liikuntatilana.
Päiväkodin näkökulmasta liikuntatilana toimivan näyttämön suunnittelussa tulee huomioida tilan
monimuotoinen käyttömahdollisuus sekä varhaiskasvatussuunnitelman tuomat velvoitteet. Tilan
läheltä tulee löytyä varasto liikuntavälineille. Liikuntatilan ovet toivotaan kaksiosaisena aukeavana,
jolloin ovista saa nukketeatteriseinän. Näyttämösalin läheisyyteen tulee huomioida lukollista
kaappitilaa eri toimijoita varten kuten esim. avoin varhaiskasvatus. Näyttämösalin korkeuden tulee
olla vähintään 4 m. Äänieristysvaatimukset korostuvat, koska salissa hypitään, riemuitaan ja
musisoidaan äänekkäästi.
8.6.

WC- ja sosiaalitilat
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WC–tilat sijoitetaan pääosin opetustilojen läheisyyteen hajautetusti, osa WC-tiloista kuitenkin
sijoitetaan sisäänkäyntien yhteyteen lähelle ulkotilaa. WC–tiloina käytetään etuhuoneettomia
yksittäistiloja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja intimiteettisuojan säilyttämiseksi. Puolet WC-tiloista
tehdään sukupuolineutraaleiksi, toinen puoli jaetaan sukupuolittain. Varhaiskasvatuksen tiloissa
lasten WC-tilat ovat ryhmämuotoisia.
Henkilökunnan sosiaalitilat mitoitetaan 60 %:lle henkilökunnan kokonaismäärästä.
8.7.
Ylläpidon ja tekniikan tilat
8.7.1. Jätteenlajittelu
Jätekatos ja biojätteiden keräämisen toimivuus tulee huomioida lähelle keittiötä. Lisäksi
jätehuoltotilojen sijoitus tulee olla riittävän lähellä siivouskeskusta.
8.7.2. Siivous
Puhtaanapidon ytimen muodostaa siivouskeskus, jonka tulee sijaita keskeisesti rakennuksessa ja
hissin läheisyydessä. Siivouskeskukseen keskitetään puhdistusaineiden ja –välineiden säilytys sekä
siivouskoneiden säilytys lataus-, puhdistus- ja huoltopisteet. Siivouskeskuksen lisäksi rakennukseen
sijoitetaan hajautetut siivoustilat eri siivouslohkoja palvelemaan.
8.7.3. Tekniset ja kiinteistön hoidon tilat
Kiinteistön hoito- ja teknisissä tiloissa tulee huomioida teknisten laitteiden huollon, tarkastamisen ja
uusimisen helppous rakennuksen elinkaaren aikana.
IV-konehuoneissa tulee koneiden uusimiseksi huomioida riittävän kokoiset haalausaukot, joiden
kautta nostimella tai kurottajalla voidaan siirtää ilmanvaihtokoneen lohkoja. Normaalin
suodattimien vaihdon ja muun tavanomaisen huollon helpottamiseksi konehuoneisiin tulee
olla sisäyhteys ja mahdollisissa tasoeroissa helppokulkuiset portaat. Ulkoarkkitehtuurissa IVkonehuoneet tulee olla häivytetty muuhun rakennusmassaan.
8.8.

Tiloista luopumiseen varautuminen

Lasten ikäluokkien ennustetun pienentymisen perusteella hankkeessa varaudutaan luopumaan
osasta tiloista, mikäli lapsimäärien pieneneminen käy toteen.
Esi- ja alkuopetuksen osalta luopumismahdollisuus tulee olla kahdelle 50 m² ryhmätilalle. Esi- ja
alkuopetuksen 90 m² aulaan tulee tarvittaessa olla samalla mahdollista rakentaa yksi 50 m²
kokoinen opetustila, joka on huomioitu taloteknisinä varauksina.
Perusopetuksen vuosiluokkien 3.-6. tiloissa luopumismahdollisuus on niin ikään oltava kahdelle 50
m² ryhmätilalle. Heidän 95 m² aulaan tulee tarvittaessa olla samalla mahdollista rakentaa yksi 50 m²
kokoinen opetustila, joka on huomioitu taloteknisinä varauksina.
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Kaikissa ed. kuvatuissa tapauksissa tiloista luopumiseen tulee olla mahdollisuus 5-10 vuoden
kohdalla rakennuksen valmistumisesta. Luopumisratkaisut tulee sovittaa osaksi rahoitusratkaisua ja
tarkemmat määrävuodet sovitaan myöhemmissä rahoitusneuvotteluissa taloudellisuuden
mielekkyys sekä tilojen tehokas käyttö optimoiden.

9. RAKENNUSTEKNISET SUUNNITTELUPERUSTEET
9.1.

Yleistä

Vanhat rakennukset puretaan, lukuun ottamatta 2012 valmistunutta osaa. Viereistä 1937
valmistuneesta rakennuksesta säästetään jatkosuunnittelussa tarkoituksenmukaiseksi arvioitavassa
laajuudessa rakenteita, johon 2012 tehty laajennus rakenteellisesti ja toiminnallisesti tukeutuu.
Katkaisukohdan ja uuden osan väliin tehdään sisäyhteyden muodostava käytävä. Kokonaisuuden
hahmottamisen helpottamiseksi ratkaisu on esitetty viitteellisessä kuvassa 9.
Säilytettävää laajennusosaa ja yhdyskäytävää lukuun ottamatta hanke tulee rakentaa pääosin
puurakenteisena. Keskusosaan liittyvä loppuosa rakennuksesta tai ns. satelliitit tulee olla
sisäyhteydessä keskusosaan. Tarvittaessa osasta rakennuksesta tulee olla mahdollisuus
tulevaisuudessa luopua, mikäli käyttötarve vähenee esim. lasten ikäluokkien pienenemisen takia.

Kuva 9. Viitteellinen rakennuskokonaisuus. 1) säilytettävä osa, 2) yhdyskäytävä, 3) kiinteä puurakenteinen
osa, 4) luovuttavissa olevat puurakenteiset osat

Raideyhteydestä tai muusta liikenteestä aiheutuva tärinä ja melu tulee huomioida
rakenneratkaisuissa.
Rakennuksen on mahdollista rakentaa paloluokissa P2, P1 tai P0. Suunnitteluratkaisuissa tulee
välttää palomuurien tarvetta ja pyrkiä suuriin avariin tilakokonaisuuksiin palo-osastojen
kokorajoitusten puitteissa.
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9.2.

Piha, pihavarusteet ja –rakenteet

Ulkotilan kalusteiden ja varusteiden tulee ilkivallan estämiseksi lähtökohtaisesti olla kiinteästi
asennettuja tai vähintään vaikeasti liikuteltavia, puhtaanapidon ja huollettavuuden vaatimukset
kuitenkin huomioiden.
Päiväkodin pihaa rajaavalta aidalta edellytetään 1,4 metrin korkeutta. Koulupihan toimintojen
suunnittelussa ja sijoittelussa aitaamisen tarvetta arvioitaessa tulee huomioida rautatie, ympäröivät
katualueet ja tontin sisäinen ajoneuvoliikenne. Keskeisten pelialueiden vieressä pallon karkailu
estetään joka tapauksessa korkein aidoin kriittisiin suuntiin. Aidat varustetaan riittävin kulku- ja
huoltoajoportein.
Ulkona käytettävien materiaalien ja välineiden tulee olla terveellisiä, käyttötarkoituksen mukaisia,
turvallisia, sääolosuhteita ja kulutusta kestäviä. Luonnonmateriaalisten pihojen allergiaterveyttä
tukevat vaikutukset tulee hyödyntää. Myös ekologisuus, moniaistisuus ja helppo huollettavuus tulee
huomioida. Pintamateriaalien valinnassa tulee huomioida monipuolisuus, luonnonmukaisuus ja
huleveden läpäisevyys. Varsinkin laajoja yhdestä materiaalista tehtyjä kovapintaisia alueita tulee
välttää. Hiekan ja kuran kulkeutumisen estämiseksi sisäänkäyntien edustat tulee kuitenkin päällystää
asfaltilla, betonikiveyksellä tai muulla vastaavalla kovalla materiaalilla. Pihan leikki- kiipeilyvälineiden
turva-alustan materiaalina ei ympäristönäkökulmasta saa käyttää irtokumirouhetta sen
luonnonympäristöön kulkeutumisen estämiseksi.
9.3.

Runkorakenteet

Rakennuksen tulee pääosin olla puurakenteinen. Lattioiden runkorakenne tulee pääosin olla
puurakenteinen, alapohjissa hyväksytään kuitenkin harkiten myös kiviaineiset ratkaisut. Märkätilat
kuitenkin tulee pyrkiä keskittämään kiviaineisten alapohjien päälle, esim. väestönsuojarakenteita
hyödyntäen. Muutoin runkorakenteiden materiaalit rakennuksen eri osissa on kuvattu kohdassa 9.1.
Rakennuksen runkorakenteen tulee mahdollistaa muuntojoustavuus rakennuksen elinkaaren aikana,
jotta tarvittaessa rakennuksen käyttötarkoitusta ja sisäistä tilajakoa voidaan muuttaa esim.
väliseinämuutoksia tehden. Väliaikaisiksi tarkoitettujen rakennusosien osalta muuntojoustavuuden
vaatimusta ei ole, mutta näidenkin tilojen tulee tarjota muunneltavuutta käyttöjaksonsa ajalle.
9.4.

Julkisivu ja vesikate

Rakennuksen julkisivumateriaalin tulee pääosin olla puu. Julkisivurakenteiden tulee olla tuulettuvia.
Ensimmäisessä kerroksessa tulee julkisivumateriaalin muun huollettavuuden ohella huomioida
pestävyys tai päälle maalattavuus törmäysvaurioiden korjaamiseksi ja graffitien poistamiseksi.
Ulkopuoliset sadeveden poistoputket tehdään maantasokerroksen korkeudella ilkivaltaa kestävistä
tavallista peltiä vahvemmasta materiaalista.
Tarvittaessa palokatko ullakolle, toteutetaan se ulkoseinän jatkeena suuntaisella ratkaisulla, jotta
räystäsrakenteet arkkitehtonisesti säilyvät keveinä.
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Rakennuksen vesikatteen tulee olla ulospäin kaatava ja ulkopuolisella vedenpoistolla varustettu
lapekatto. Rakennukseen vaaditaan vähintään 800 mm:n räystäät, ala- ja sivu-räystäät tehdään
puurakenteisina avoräystäinä. Vesikatteen materiaalin tulee olla bitumikermikate tai konesaumattu
peltikate.
9.5.

Sisäseinät

Väliseinät tulee olla levyrakenteisia, huomioiden pintarakenteen iskunkestävyys ovikorkeudesta
alaspäin. Puuta toivotan käytettävän näkyvänä pintana mahdollisimman paljon. Märkätilojen seinät
tulee olla muurattuja rakenteita tai sertifioitua kosteudenkestävää levytystä teräsrankarungoin.
Pesu- ja suihkutilojen lattiat ja seinät vesieristetään kauttaaltaan. Wc -tiloissa lattia vesieristetään
kauttaaltaan ja nostetaan seinälle vähintään 100 mm. Wc-tilojen laatoitettavat seinäpinnat
vesieristetään, pesualtaan kohdalla seinän vedeneristys ulotetaan seinälle n. 500 mm altaan
yläpuolelta lattian vedeneristykseen asti, leveys vähintään 600 mm.
Liikuntasalissa kantavat rakenteet (pilarit), rakennusosat ja varusteet tulee suunnitella seinään
upotettuina tai muuten suojata turvallisiksi.
Musiikkiluokan ja näyttämön katon ja seinien tulee kantaa esitystekniikka ja pääkaiuttimien ripustus.
9.6.

Lattiat

Lattianpäällysteet ulotetaan kiinteiden kalusteiden alle + seinälle nostot.
Lattiamateriaaleissa tulee huomioida erityisesti helppo puhdistettavuus. Tekstiilimattoa tai –laattaa
voidaan käyttää lattiapinnoitteena vain vähäisillä alueilla ja hyvin harkiten. Tarvittaessa
tekstiilimateriaali tulee olla helposti poistettavissa ja alla oleva mahdollisimman valmislattiapinta
muutettavissa ns. kovaksi materiaaliksi kaikki kynnyskorkeudet ym. liittymät yhteen sopien ilman
muutoksia.
Liikuntasalin Lattiamateriaali on pistejoustava vähintään iskunvaimennusluokka P2 urheilulattia,
jonka tulee ominaisuuksiltaan soveltua moninaisten lajien pelaamiseen (esim. Gerflor Taraflex Sport
M Performance tai vast.).
Jalkalistat laattalattioissa laattaa ja muissa lattiapinnoissa muovista liimattavaa vähintään 90 mm
korkeaa jalkalistaa tai normaalia asuntokäyttöä kookkaampaa puulistaa.
9.7.

Katot

Yleensä kaikki sisäkatot ovat alas laskettuja kattoja, paitsi tekniset tilat. IV-kanavat ja muut
talotekniset järjestelmät sijoitetaan alakattojen yläpuolelle tai koteloihin teknisiä tiloja lukuun
ottamatta. Vapaa korkeus käytävillä ja toisarvoisissa tiloissa vähintään 2700 mm ja muissa tiloissa
vähintään 3000 mm.
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9.8.

Ikkunat

Kaikki ikkunat varustetaan sälekaihtimin.
9.9.

Ovet

Ulko-ovet teknisten tilojen umpiovia ovia lukuun ottamatta lasiaukollisia metalliovia,
lämpökatkaistuin profiilein.
Kaikki ulko-ovet ja kulunvalvontaa palvelevat sisäovet, lukitustyyppi Abloy OS, liitetään kaupungin
kulunvalvontaan. Muissa sisäovissa lukitus Abloy Sento. Muuten ovissa vakioheloitus.
9.10.

Kalusteet, varusteet ja laitteet

Muunneltavuutta palvelevissa seinissä ja ovissa huomioitava hyvä ääneneristys. Tilojen
eriyttämisessä ja yhdistämisessä käytetään pääosin siirto- tai taiteseiniä. Myös parioviratkaisut tai
kahden parioven yhdistelmät (yht. 4 ovilehteä) mahdollisia muunneltavuutta palvelemassa.
Liikuntasalin jakoseinät tulee olla ääntä hyvin eristävät sähköistetyt väliverhot, esimerkiksi
laskosverhot. Verhon ylä- ja sivuosan tulee olla tiivis. Juhlasaliksi pyritään ensisijaisesti osoittamaan
keskusaulan muodostava ruokasali, jonka mahdollisesti tarvitsemat lisätuolit sijoitetaan
tuolivaunuihin näyttämön alle tai muuhun vastaavaan tilaan.
Näyttämö varustetaan monipuolisen käytön mahdollistavalla esitystekniikalla, liikuntatilan
varustelun lisäksi.
Keittiön kalusteissa ja laitteissa huomioiden keittiön toimiminen valmistuskeittiönä.
Kalusteita ja varusteita tarkennetaan jatkosuunnittelussa erillisin asiakirjoin.
9.11.

Hissit sekä muut koneet ja laitteet

Rakennus varustetaan yhdellä tai useammalla hissillä. Erityisopetuksen tarpeiden vuoksi keskeisesti
sijoitettuun hissiin tulee mahtua sähköpyörätuoli varustettuna lisähappipullolla ja avustaja.
Mahdollisen toisen hissin mitoitukseksi riittää normaali asuinkäytön hissin mitoitus.
Näyttämötilaan tulee järjestää esteettömyysvaatimusten mukaisesti mitoitettu henkilönostin, mikäli
näyttämö sijoittuu muuta lattiapintaa korkeammalle.

10.

LVIJA-JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUPERUSTEET

Kohteen LVIA-järjestelmien suunnitteluperusteet on esitetty erillisenä liitteenä.

11.

SÄHKÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUPERUSTEET

Kohteen sähköjärjestelmien suunnitteluperusteet on esitetty erillisenä liitteenä.
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12.
HANKKEEN LAAJUUS, TILATEHOKKUUDET JA KÄYTETYT PINTAALAKÄSITTEET
Uudisosan laajuus: 6326 hym², 8306 hum², 9202 brm², 40196 brm³
Tilatehokkuus koulu 10,1 hym²/oppilas (mukaan laskettu 2012 valmistuneen osan hyötyala)
Tilatehokkuus päiväkoti 7,12 hym²/lapsi (täyttyy terveysvalvonnan vähimmäisvaatimus 6,5
hym²/lapsi)
Kirjaston, nuorisopalveluiden ja huoltotoimentiloja ei ole laskettu kummankaan hyötyalaan. Muut
yhteiskäyttöiset tilat on laskettu koulun hyötyalaan, paitsi seuraavat tilat on huomioitu päiväkodin
hyötyalaan: varhaiskasvatuksen liikuntatilana toimiva näyttämö ja päiväkodin johtajan
hallintotiloissa sijaitseva huone.
Pinta-alakäsitteet:
hum²

HUONEALA = huoneen pinta-ala, jonka rajoina huonetta ympäröivien seinien pinnat tai
niiden ajateltu jatke. Huonealoja ja yhteenlaskettua huonealaa (nettoala) käytetään mm.
kustannusarvion laatimisen yhteydessä.

hym²

HYÖTYALA = Ohjelma-ala. Suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, toimintaan
tarvittavien, huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyalaan ei lasketa käytävien,
porrashuoneiden, tuulikaappien yms. sisäisen liikenteen tiloja. Aulat ovat tapauskohtaisia,
ovatko osa hyötyalaa (esim. oppimisympäristöä) vai eivät. Auloissa on myös huomioitava
sisäisen liikenteen kulkuväylät vähentävästi, vaikka aula muuten laskettaisiin mukaan
hyötyalaan. Tekniset tilat ja rakenteiden pinta-alat eivät ole myöskään hyötyalaa.

brm²

BRUTTOALA = Kuvaa rakennuksen koko laajuutta, ulkoseinäpintaan asti. Bruttoalaan
lasketaan hyötyala + käytävät, porrashuoneet, tuulikaapit, sisäisen liikenteen tilat, kevyet
väliseinät, hormien ala, rakenteiden ala.

kem²

KERROSALA = käytettävissä oleva tai käytetty rakennusoikeus. Tontin tai rakennuspaikan
kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua
kerrosalaa. Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan
mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan
niiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista
päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 1.1.2000
jälkeen vahvistetuissa asemakaavoissa kerrosalan saa ylittää ulkoseinän yli 250 mm:n
paksuuden osalta. Kerrosalan käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa,
kiinteistöjen arviokirjoissa, jne.
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13.

KUSTANNUSARVIO JA HANKETALOUS

13.1.

Tonttikustannukset

Kaupunki omistaa tontin, maanhankintaa ei tarvitse tehdä. Tonttiin ei myöskään muuten kohdistu
tiedossa olevia erityisiä ennakoimattomia kustannuksia.
13.2.

Rakennuskustannukset

Hankkeen uudisosan rakentamisen kustannusarvio on n. 26.450.000 euroa (alv. 0 %). Neliömetriä
kohden kustannus on 3.184 euroa/brm² (alv. 0 %).
Puurakenteen lisäkustannus:
Puurakenteista aiheutuu kustannuslaskelmaan 1.350.000 euron (alv. 0 %) lisä. Puurakenteen ja
rakennuksen ominaisuuksien perusteella todennäköisesti vaadittavan automaattisen
sammutuslaitteiston (sprinkleri) kustannus on hiukan yli 300.000 (alv. 0 %). Rakennusaikaisen
sääsuojauksen kustannusarvio on 875.000 euroa (alv. 0 %), joskin myös betonirakenteessa
sääsuojaus luo pohjan hyvälle kosteudenhallinnalle. Karkeasti voidaan arvioida, että puurakenteen
kustannuslisä on n. 1,7 miljoonaa euroa (alv. 0 %).
Säilytettävän 2012 valmistuneen laajennusosan muutosten ja uuteen osaan johtavan yhdyskäytävän
alustava kustannusarvio on 300.000 euroa (alv. 0 %).
Hankkeen investoinnin kokonaiskustannusarvio on 26.750.000 euroa (alv. 0 %).
Uuden rakennuksen irtokalustamiseen ja käyttäjän hankintavastuulle kuuluville varusteille sekä
laitteille (esim. AV-teknisiä laitteita) tulee myös varata investointiin rahaa. Arvio kalustamiseen
varattavasta rahoituksesta on 800.000 euroa (alv. 0 %).
Kalusteet mukaan lukien hankkeen investoinnin kokonaiskustannusarvio on 27.550.000 euroa (alv.
0 %).
13.3.

Käyttökustannukset

Uudisosa (26.450.000 euroa alv. 0 %):
Vuokrakustannukset:

pääomavuokra
ylläpitovuokra
yht.

Laajuus: 8306 brm² x 18,73 €/m²/kk

14,07 €/m²/kk (40 vuoden poisto)
4,66 €/m²/kk
18,73 €/m²/kk
= 155 571,38 €/kk

Säilytettävä 2012 valmistunut laajennusosa:
Säilytettävän laajennusosan vuokraan lisätään katkaisukohdan paikkaamisen ja yhdyskäytävän
rakentamisen kustannukset (arvio 300.000 euroa alv. 0 %). Vuokra tältä osin pystytään
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tarkentamaan, kun rakennustöiden kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Säilytettävän
laajennusosan vuokrakustannukset lisätään uudisosan kustannuksiin.
Vuokran määrä tarkennetaan rakennushankkeen valmistuttua toteutuneita kustannuksia
vastaavaksi.
Kohteen tulevien käyttäjien vuokrakustannukset tällä hetkellä:
€/kk
2001 Anjalan päiväkoti, Punainen tupa ja Vaniljatalo
2003 Inkeroisten päiväkoti
2085 Tehtaanmäen koulu
2103 Anjalan koulu, nuoriso
2103 Anjalan koulu, perusopetus
2107 Inkeroisten yhtenäiskoulu
2345 Inkeroisten kirjasto, Päätie 22
2446 Nurmiröllin tila Inkeroisten entisen hammashoitolan tiloissa
yhteensä

€/v.
2 878
6 476
17 620
437
10 530
52 715
3 831
650
95 138

34 540
77 717
211 435
5 243
126 363
632 582
45 974
7 800
1 141 654

Edellä oleva taulukko ei sisällä vaativan erityisen tuen oppilaiden tarvitsemien tilojen nykyisiä
vuokrakustannuksia. Lisäksi verrattaessa nykyisiä ja tulevia vuokria, tulee huomioida nykyisten
tilojen suuret peruskorjaustarpeet. Peruskorjausten jälkeen pääomavuokrat nousisivat
huomattavasti.
13.4.

Muut kustannukset

Muita kustannuksia aiheutuu vanhojen rakennusten purkamiskustannuksista ja taseen
alaskirjauksista. Mikäli varhaiskasvatuksen nykyisiä toimitiloja onnistutaan myymään, saadaan niistä
vähäisesti tuottoa.
Tontin ulkopuoliset yhdyskuntatekniset muutokset mm. kevyen liikenteen väylien parantamiset
kuuluvat Asumisen ja ympäristön toimialalle. Alueen yhteyksiä ollaan parantamassa muutenkin kuin
Inkeroisten yhtenäiskoulun hankkeen johdosta.
13.5.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoituksessa käytetään talousarvion mukaisesti muuta rahoitusta, todennäköisemmin
leasingrahoitusta. Lapsimäärien oletettavan vähentymisen huomioiviksi väliaikaisiksi tarkoitettujen
rakennusosien rahoituksessa voidaan käyttää vuokramallia tai sitoa väliaikaisen osan rahoitus osaksi
leasing-rahoitusta, lyhyemmällä poistoajalla ja luopumismahdollisuudella n. 5 ja/tai 10 vuoden
päästä.
Leasing-rahoituksessa määräalaksi lohkaistava rakentamisalue vuokrataan rahoitusyhtiölle, jolloin
vastuukysymysten selkeyden vuoksi säilytettävä vuonna 2012 valmistunut osa tulee jättää
kaupungin omistukseen. Määräalana vuokrattavan alueen rajalinja muodostetaan yhdyskäytävän
kohdalle. Leasingrahoitukseen kytkeytyvät toimenpidealueet on havainnollistettu viitteellisessä
kuvassa 10.
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Kuva 10. Leasing –rahoituksen mukainen viitteellinen rakennuskokonaisuus. 1) säilytettävä kaupungille jäävä
osa, jonka ulkopuolinen osa tontista vuokrataan rahoitusyhtiölle

14.

HANKKEEN AIKATAULU JA VAIHEISTUS

Hankkeen aikatauluun vaikuttaa keskeisesti toteutusmuoto ja suunnittelutapaan puurakentaminen.
Koska erilaisia puurakenteita ja toteutustapoja on monenlaisia, toimittajan on järkevä antaa käyttää
omia tuotantotapansa vahvuuksia ja näin ollen antaa suunnitteluvastuu myös toimittajalle. Lisäksi
hanke on laaja sekä monimutkainen, sisältäen monia arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti hyviä
ratkaisumahdollisuuksia. Edellä selostettu huomioiden hankintamuotona kannattaa käyttää
kilpailullista neuvottelumenettelyä, josta on hyviä kokemuksia aikaisemmista Kouvolan hankkeista.
Urakointimuodoksi kannattaa valita KVR (kokonaisvastuurakentaminen), jolloin suunnitteluvastuu
on myös toteuttajalla.
Vanhojen rakennusten purkaminen on tarkoituksen mukaisinta jakaa kahteen urakkaosaan.
Inkeroisten ala- ja yläkoulun purkaminen toteutetaan omana varsinaisesta monitoimitalon
rakentamisen urakasta erillisenä purku-urakkana kesänä-syksynä 2021. Samassa yhteydessä
säilytettävän 2012 valmistuneen osan ja purettavan 1937 valmistuneen osan rajakohta
korjausrakennetaan ehyeksi omana urakkasuorituksenaan. Kesäkuun 2024 alussa alkava Anjalan
koulun purku-urakka on viisainta sisällyttää monitoimitalon pääurakoitsijan kilpailutettavaksi ja
vastattavaksi investoinnista erillisenä suorituksena, kaupungin maksaessa purkamiskustannukset.
Hankkeen suunniteltu pääaikataulu lihavoituna ja sivuavien toimenpiteiden normaalilla fontilla:
03/2021
04-06/2021
- 04-07/2021
- 08/2021-03/2022
06/2021-04/2022
05/2022

Kouvolan kaupunki

Hankesuunnitelman hyväksyminen
Kilpailutuksen valmistelu
Inkeroisten ala- ja yläkoulun purkamisen valmistelu, väistötilojen valmistelu
Inkeroisten koulun purkaminen ja katkaisukohdan korjausrakentaminen
Kilpailullinen neuvottelumenettely suunnitteluineen, urakoitsijavalintoineen,
jatkosuunnitteluineen ja viranomaislupien hakemisineen
Uudisrakentaminen alkaa
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04/2024
05-07/2024
- 06-07 /2024
08/2024
10/2024

15.

Uudisrakennus valmis
Uudisrakennuksen kalustus, pihojen viimeistely (pl. Anjalan koulun alue)
Anjalan koulun purkaminen
Koulutoiminta alkaa
Pihat valmiit myös ent. Anjalan koulun alueella

HANKKEEN RISKIT

Inkeroisten yhtenäiskoulun hankkeessa on tunnistettavissa tämän hankkeen erityispiirteisinä
riskeinä seuraavat asiat:
Paikallisuus:
Hanke ei volyyminsa vuoksi ohjautune paikalliseksi hankinnaksi päätoteuttajan osalta. Täysin pois
suljettua paikallisen yrityksen valikoituminen päätoteuttajaksi ei kuitenkaan ole. Paikallisuus
hankkeessa toteutunee alihankintaketjujen kautta, joskaan kaupunki ei voi asiaan suoranaisesti
vaikuttaa.
Puurakenne:
Puurakenteen takia kohteen kosteudenhallinta korostuu. Lisäksi puurakenteet erityisesti
liitoskohtien ja kerrosrakenteisten välipohjien osalta vaativat erityistä huomiota suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa, jotta mm. akustiset vaatimukset saadaan täyttymään riittävän yksinkertaisin ja
varmatoimisin ratkaisuin.
Värähtely:
Viereisen rautatien aiheuttama värähtely ja runkomelu tulee huomioida suunnitteluratkaisussa.
Rakennuttajan resurssit:
Tilapalvelujen organisaatio on hyvin ohut ja ajallisesti päällekkäin olevia suuria investointeja sekä
muita vastuita on monia. Mahdolliset henkilövaihdokset, lomautukset, ennakoimattomat poissaolot
yms. haavoittavat toimintaa välittömästi ja todennäköisesti pitkäkestoisesti.
Rakennuttajaa helpottamassa on Valkealan monitoimitalon kohteesta saatu oppiminen sekä
tilapalveluiden henkilöstön hankkima muu perehtyneisyys koulusuunnitteluun. Hankkeessa tarvitaan
erityisasiantuntijuuden konsultointipalveluja ainakin puurakenteiden ja akustiikkasuunnittelun
osalta.
Aikataulu:
Hankkeen aikataulun osalta ed. kuvattu rakennuttajan resurssit muodostavat riskin, etenkin
hankkeen alkuvaiheeseen sijoittuvissa tehtävissä. Alkuvaiheen kiireellisiä tehtäviä ovat Inkeroisten
yhtenäiskoulun purkaminen ja säilytettävän 2012 valmistuneen laajennusosan paikkaaminen sekä
varsinaisen uudisrakenteisen monitoimitalon kilpailuttamistehtävät. Hankkeen rakentamiseen
varattu n. kaksi vuotta 05/2022 – 04/2024 on riittävä ja sisältänee tarvittaessa muutaman
kuukauden joustovaran.
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Hankkeen päätöksistä tai luvista valittamista ei pidetä kovin todennäköisenä, koska paikalla toimii
koulut jo nykyisinkin ja hanke koettaneen positiivisena ja elinvoimaa tuovana, kohdistuen erityisesti
lapsiin ja nuoriin.

LIITTEET
Yhteyshenkilöluettelo yhteystietoineen
Tilaohjelma
Tavoitehintalaskelman yhteenveto
Hankintojen ennakkoarviointi
Ennakkovaikutusten arviointi (EVAUS)
Tehdyt selvitykset ja tutkimukset (4 kpl)
Rakennettavuusselvitys (maaperän pohjarakennetutkimus) ja tärinäselvitys
LVIA-rakennustapaselostus
Sähkörakennustapaselostus
Johtokartta
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