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1

Johdanto
1.1 Hankkeen sisältö
Tämä asiakirja sisältää Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen laajentamisen hankesuunnitelman, jonka laatimiseen ja tarkastamiseen on osallistunut kohdassa 3 esitelty hankesuunnitteluryhmä.
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Tiivistelmä hankesuunnitelmasta
Pirkkalan vapaa-aikakeskus
Urheilutie 10, 33960 Pirkkala

2.1 Toiminnot
Hanke pitää sisällään liikuntasalin ja liikuntatilan oheistiloineen sekä katsomon. Vapaaaikakeskuksen nykyisiin tiloihin siirretään henkilöstö- ja toimistotiloja nuorisotoimen paikalla.

2.2 Perustelu hankkeelle
Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen nykyiset tilat ovat käyneet ahtaiksi. Vapaaaikakeskuksen viereen rakentuvan koulun liikunnan opetustilat tulevat olemaan vapaaaikakeskuksen tiloissa ja lisäksi tiloissa on paljon muuta seurojen ja kaupungin järjestämää toimintaa.
Naistenmatkan ja Suupanniityn koulujen sekä Pirkkalan yhteislukion sisäliikuntatilat ovat
aiemminkin suurelta osin sijainneet vapaa-aikakeskuksessa. Yhteislukiolla ei ole omia
liikuntatiloja. Naistenmatkan koulun liikuntasali poistui käytöstä kesällä 2021 ja Suupanniityn liikuntasalista on vuoteen 2024 saakka käytössä vain puolikas. Tämän jälkeen sekin puretaan.
Uuteen Pirkkala-kampuksen rakennukseen tulevat koulutilat sekä Naistenmatkan että
Suupanniityn koulun oppilaille. Lisäksi siihen tulee 8-ryhmäinen päiväkoti. Kampukselle
rakennetaan kahteen osaan jaettavissa oleva monitoimisali, joka tyydyttää vain päiväkodin ja esi- ja alkuopetuksen ryhmien (esi-2. lk.), siis ns. Lastentalon, liikuntatilatarpeet.
Perusopetuksen 3.–9. luokkien oppilaiden sekä yhteislukion opiskelijoiden sisäliikuntatilat sijaitsevat lähes kokonaisuudessaan vapaa-aikakeskuksella. Perusopetuksen luokilla
3–9 tulee olemaan noin 1 000–1 100 oppilasta ja yhteislukiossa 300 opiskelijaa.

2.3 Hankkeen perusratkaisut
Suunnittelussa on otettu huomioon tilojen terveellisyys ja turvallisuus, synergiaedut,
muuntojoustavuus, iltakäyttö ja alueen vetovoimaisuuden lisääminen, kestävän kehityksen tavoitteet: vähäinen energiankulutus ja vähähiilisyys.
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2.4 Rakennuksen laajuustiedot
Laajennus
1. kerros
2. kerros
(IVKH/ullakko)
Yhteensä:

Bruttoala (m2) Kerrosala (m2)
2142
2142
729
728
374
ei lasketa
3245
2870

Tilavuus 25 000 m³

2.5 Hankkeen kokonaiskustannusarvio:
Kokonaiskustannusarviolaskelma:
7 574 000 euroa (alv 0 %)

2.6 Toteutusaikataulu
Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2024. Aikataulusta on tarkemmin kerrottu luvussa
9.
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Hankesuunnitteluryhmä
3.1 Kiinteistön ylläpitäjä, omistaja, rakennuttaja ja tilaaja:
Pirkkalan kunta

3.2 Rakennuttajan edustajat
Timo Orjala, tilapalvelupäällikkö
Pirkkalan kunta
Saapastie 2, 33950 Pirkkala
p. 0400 469 776
timo.orjala@pirkkala.fi
Elisa Hinkkala, rakennuttajainsinööri
Pirkkalan kunta
Saapastie 2, 33950 Pirkkala
p. 050 463 7871
elisa.hinkkala@pirkkala.fi
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3.3 Käyttäjän edustajat
Kati Hämäläinen-Myllymäki, vapaa-aikapäällikkö
Pirkkalan kunta
Saapastie 2, 33950 Pirkkala
p. 0444862190
kati.hamalainen-myllymaki@pirkkala.fi
Marita Intonen, perusopetuksen rehtori, Suupanniityn koulu
Pirkkalan kunta
Urheilutie 5, 33960 Pirkkala
p. 050 598 2656
marita.intonen@pirkkala.fi
Reija Mankki, asiakaspalvelukoordinaattori
Pirkkalan kunta
Urheilutie 10, 33960 Pirkkala
p. 040 133 5742
reija.mankki@pirkkala.fi
Marita Intonen, perusopetuksen rehtori, Suupanniityn koulu
Pirkkalan kunta
Urheilutie 5, 33960 Pirkkala
p. 050 598 2656
marita.intonen@pirkkala.fi
Katri Palmu, peruskoulun ja lukion yhteinen lehtori, Suupanniityn koulu
Pirkkalan kunta
Urheilutie 5, 33960 Pirkkala
p. 050 5581573
katri.palmu@pirkkala.fi
Elina Torro, osallisuus- hyvinvointikoordinaattori
Pirkkalan kunta
p. 044 486 1546
elina.torro@pirkkala.fi

3.4 Asiantuntijat
Kaavoitus
Santeri Kortelahti, kaavoitusarkkitehti
Pirkkalan kunta, yhdyskuntatekniikka
Saapastie 2, 33950 Pirkkala
p. 050 435 5109
santeri.kortelahti@pirkkala.fi
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3.5 Suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu
Arsatek Oy
Possijärvenkatu 1, 33400 TAMPERE
Arto Peltokangas, pääsuunnittelija
p. 050 413 4300
arto.peltokangas@arsatek.fi
Pauliina Pessi, arkkitehti
p. 050 917 4437
pauliina.pessi@arsatek.fi
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Yleistä
4.1 Kohteen perustiedot
Nykyisen Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen yhteyteen rakennetaan laajennus, joka pitää
sisällään liikuntasalin aputiloineen, 300 paikkaisen kiinteän katsomon, liikuntatilan ja
yleisötiloja.

4.2 Hankesuunnittelun lähtökohdat
Pirkkalan vapaa-aikakeskus on osa kampusaluetta, jonne rakennetaan uusi peruskoulu
puretun tilalle. Kouluun tulee vain vähän liikuntatilaa, joten koulu tulee käyttämään vapaa-aikakeskuksen liikuntatiloja. Käyttöä tulee olemaan paljon eikä nykyisen vapaaaikakeskuksen kapasiteetti riitä.

4.3 Hankesuunnittelun tavoitteet ja rajaus
Hankesuunnitelma sisältää vapaa-aikakeskuksen laajennusmahdollisuuksien kartoittamisen. Lisäksi hankesuunnitelmassa tutkittiin Suupan huoltorakennuksen uusimista.
Hankesuunnitelma ei sisällä nykyisten tilojen peruskorjausta. Kuitenkin työskentelyolosuhteisiin liittyvät puutteet huomioidaan tämän hankkeen yhteydessä.
Suunnitelman tavoitteena on rakentaa kaupunkikuvaan sopiva toiminnallinen, tilatehokas, esteetön ja turvallinen liikuntarakennus, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen
tavoitteet. Tavoitteena on energian käytön kannalta tehokas rakennus, jossa huomioidaan energian tarve, uusiutuvan energian mahdollisuudet sekä käytettävien materiaalien
vaikutukset päästöihin. Rakennuksen sijoittelussa tontille sekä pohjassa huomioidaan
vapaa-aikakeskuksen laajennettavuus myös tulevaisuudessa.
Vapaa-aikakeskukseen halutaan korkea käyttöaste. Rakennukset tilat ovat muunneltavia
ja monikäyttöisiä.
Fyysinen turvallisuus huomioidaan hankkeessa seuraavasti. Rakennuksen riittävät ja
tarkoituksenmukaiset tilat tukevat lasten hyvinvointia. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien ehkäisy. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys, tilojen valaistus ja akustiikka sekä sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.
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4.3.1 Opetussuunnitelman asettamat tavoitteet
Opetussuunnitelma asettaa monia tavoitteita liikunnan opetustiloille. Liikkumisen ja hyvinvointia lisäävän yhteisen toiminnan tulee opetussuunnitelman mukaan olla luonteva
osa jokaista koulupäivää. [POPS 2014] Liikunnallinen toimintakulttuuri lisää motivaatiota
elämänmittaiseen liikunnallisuuteen ja luo rakenteita liikkumiseen arjessa. Samalla se
vähentää paikallaan oloa ja stressin kokemuksia sekä edistää oppimista. [LOPS 2019]
Liikunnan oppiaineen opetuksen tehtävänä on lisäksi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin
tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. [POPS 2014]. Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla monipuolisesti ja turvallisesti ottaen huomioon eri opiskeluympäristöjen ja vuodenaikojen tarjoamat mahdollisuudet. [LOPS 2019]. Opetussuunnitelmat korostavat toisaalta
vahvasti oppilaan yksilöllisten piirteiden huomioimista ja hänen omaa aktiivista rooliaan
opetustapahtumissa sekä myös opettajien välisen yhteistyön tärkeää merkitystä. Koulusalien suunnitteluratkaisujen tulisi siten edesauttaa esimerkiksi eriyttämistä, pienryhmätoimintaa ja myös tiimiopettajuutta.
Lasten ja nuorten liikkumisen vähentymisestä kannetaan huolta laajasti yhteiskunnassa
ja se on osaltaan näkynyt liikunnan oppituntien lisääntymisenä perusopetuksen tuntijakoa päivitettäessä. Tämä kehitys jatkunee myös tulevaisuudessa. Oppilaiden päivärytmiin suunnitellaan erityisiä pitkiä liikuntavälitunteja. Vapaa-aikakeskuksen tilojen tulisi
soveltua myös välituntiliikuntaan. Lisäksi valtakunnallisena opetus- ja kulttuuriministeriön
hankkeena käynnistynyt Harrastamisen Suomen malli on tarkoitus saada pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Mallissa tarjotaan oppilaille koulupäivien yhteyteen harrastusmahdollisuuksia. Pirkkalassa malli käynnistyy lukuvuoden 2021-22 alusta. Suuri osa yhdessä kolmannen sektorin kanssa toteutettavista harrastuksista on liikuntaa, joten liikuntatilojen tarpeessa tulee huomioida myös tämä.

4.3.2 Liikuntalain (390/2015) asettamat tavoitteet
Liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa
liikuntaa. Samalla tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä
toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Liikuntalain mukaisesti kunnan tehtävänä on
edistää myös lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Yleisesti kuntien liikuntapalveluille on
annettu erityistehtävä tukea liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa,
jota liikunnan kansalaistoiminta pääsääntöisesti on, sekä tukea huippu-urheilua resurssien mukaisesti. Lisäksi kuntien liikuntapalvelujen toimintaa edistää liikunnan ja huippuurheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys,
monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

4.4 Tilojen käyttöaste
Vapaa-aikakeskuksen kaikkien tilojen käyttöajat ovat tällä hetkellä asiakaspalvelun käyttöaikojen mukaisesti: ma-pe klo 7–22, la klo 8–20 ja su klo 10–21. Tämä ei kuitenkaan
koske kuntosalia. Koulujen käytön ollessa arkisin korkeintaan aikavälillä klo 8–16, on
loppu muu aika muuta kuin koulun käyttöä. Mahdollinen käyttöaika liikuntasalin osalta on
näin ollen 98 tuntia viikossa, josta koulun käyttöä on siis maksimissaan 40 tuntia viikossa.
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Ulkopuolista varauskäyttöä voi liikuntasalin lisäksi olla tällä hetkellä kokoustilassa, bänditilassa ja tenniskentillä kaikkina aikoina, ei vain iltaisin ja viikonloppuisin.
Iltakäyttö sisältää muutakin kuin vain urheiluseurojen vuoroja. Tiloja voi varata käyttöönsä käytännössä mikä tahansa yhdistys, yritys tai kuntalainen yksityishenkilönä. Siten
kunta myös tukee helpolla tavalla kuntalaisten omatoimista terveysliikuntaa mahdollistamalla helposti käyttöönotettavia höntsyvuoroja ja harrastevälineitä kenelle tahansa varaustilanteen mukaisesti. Liikuntasalit ja vapaa-ajantilat pitää olla monipuolisia ja myös
yksityishenkilöiden saavutettavissa helposti ja kohtuullisilla käyttökustannuksilla. Vuoroja
liikuntasaliin myönnetään tietysti urheiluseurat edellä, mutta myös muilla toimijoilla on
halua ja tarvetta liikkua kunnan tiloissa. Liikunta ei ole aina vain ohjattua liikuntaa, vaan
omatoimisuutta on myös tuettava eri keinoin ja siihen kannustettava. Vuonna 2019 omatoimisia yksityishenkilöiden varauksia vapaa-aikakeskuksella oli yli 2000 varauskertaa.
Vapaa-aikakeskus on kaikkien kuntalaisten monipuolinen keidas, joka on palveluiden
osalta kunnan ehdoton helmi. Tätä tulisi ehdottomasti hyödyntää myös jatkossakin järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti laajentamalla. Kaikki toiminta tiloissa ei kuitenkaan
vaadi varausta tai palvelun ostoa eli kaiken päälle tulee muut vapaa-ajan viettäjät, ohikulkijat, alueella liikkujat. Kaikki käyttö ei näy tilastoissa, joten paikan ja palveluiden arvo
ei ole pelkästään numeraalisesti mitattavissa.
Monitoimisali on viikolla pääsääntöisesti liikunta- ja nuorisopalveluiden käytössä. Iltaisin
ja viikonloppuisin siellä toimii myös kolmannen sektorin toimijoita ja Pirkan Opisto. Monitoimisalia varaavat myös koulut omaan käyttöönsä ja niille ajoille, kun salissa ei ole liikuntapalvelun ryhmiä. Nykyinen toimintamalli monitoimisalin osalta on ollut toimiva. Liikuntapalveluille tulee varmistaa riittävät vuorot monitoimisalissa jatkossakin.
Kuntosali on pääasiallisesti kuntalaisten omatoimisessakäytössä klo 6.00–23.00 päivittäin, lukuun ottamatta muutamaa suljettua ryhmää, joihin hakeudutaan terveydenhuollon
tai liikuntapalvelun kautta.
Vapaa-aikakeskuksen tiloja käyttää yli 50 % muut kuin opetustoimi, vaikkakin se on yksittäisenä käyttäjänä suurin käyttäjäryhmä.

5

Hankkeen lähtötiedot
5.1 Rakennus- ja sijaintipaikka
Pirkkalan vapaa-aikatalon laajennus sijaitsee Naistenmatkan alueella osana koulukampusta ihan kuntakeskuksen ytimessä. Vapaa-aikakeskuksen tontti rajautuu pohjoisessa
puistokäytävään ja idässä kulkee Vähäjärveä kiertävä kevyen liikenteen väylä ja vieressä on tenniskentät. Eteläpuolella sijaitsee Keskusurheilukenttä ja länteen rakentuu uusi
koulukeskus.
Pirkkalan vapaa-aikakeskus toimii tällä hetkellä monitoimitalona, jossa voi harrastaa liikuntaa, vuokrata tiloja, harjoitella bänditilassa, kahvitella kahvilassa ja ihailla paikallista
taidetta. Vapaa-aikakeskus on rakennettu 1999 ja se on puuverhoiltu.
Pirkkalan vapaa-aikakeskusta on mahdollista laajentaa nykyisen vapaa-aikakeskuksen
pohjoispuolelle puistokäytävään asti ja eteläpuolelle keskuskenttään asti. Hankesuunnitelmassa on tutkittu molempia vaihtoehtoja, joista päädyttiin vaihtoehtoon pohjoispuolella
sijaitsevaan vaihtoehtoon.
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Rakennusoikeudenraja Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen ympärillä

Nykyinen vapaa-aikakeskus

5.2 Kaava
Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus 2019, jota on tarkennettu vuonna 2020. Kaava
käsittää koulukampusalueen, Keskusurheilukentän, Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen alueen, osan Vähäjärvestä ja pysäköintialueita. Kaava-alue sijoittuu Pirkkalan keskustaan
rajautuen pohjoisessa Pyhäojan puistoon sekä keskustakorttelin reunaan, idässä Vähäjärveen, lännessä Suupankujaan ja etelässä Ollikantiehen. Ehdotus on tarkoitus hyväksyä syksyllä vuonna 2021.
Kaavan tavoitteena on luoda yhtenäinen urheilu- ja koulukampus, joka mahdollistaa vapaa-aikakeskuksen laajentamisen. Tämä tulee huomioida myös hankesuunnitteluvai9 (24)

heessa tutkimalla massoittelua, piha-alueita ja pysäköintiä koko alueella. Myös liikenneja paikoitusratkaisuja on tutkittu kaavassa kokonaisuutena. Kaavassa alueen halki kulkeva Urheilutie on muutettu kevyen liikenteen alueeksi.

Kampusalueen asemapiirros

Kaavan havainnekuva
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5.3 Tontin ominaisuudet
5.3.1 Tonttiliittymät
Koulukampuksen eteläpuolella on saattoalue koulu- ja urheilutapahtumakäyttöön. Vapaa-aikakeskuksen syöttöliikenne tapahtuu Ollikantien kautta. Keskitetylle pysäköintialueille ajo on järjestetty Urheilutien kautta.

5.3.2 Kevyt liikenne
Vapaa-aikakeskuksen takana idässä kulkee Vähäjärven kiertävä kevyen liikenteen väylä
ja vapaa-aikakeskuksen länsipuoli muutetaan kevyen liikenteen alueeksi.

5.3.3 Julkinen liikenne
Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat tällä hetkellä Lentoasemantiellä, Suupantiellä ja Ollikantiellä.

5.3.4 Huoltoliikenne
Lukion huoltoliikenne kulkee tällä hetkellä koko koulu- ja urheilukampuksen lävitse. Vapaa-aikakeskuksen vähäinen tarvittava huoltoliikenne järjestetään yleisen jalankulku- ja
pyöräilyalueen kautta, jossa huoltoajo on sallittu. Liikuntasaliin on mahdollista tuoda tavaraa Vähäjärven puolelta lastausovista.

5.3.5 Pysäköinti
Koulu ja urheilukampuksen lounaispuolelle on kaavoitettu pysäköintilaitos ja keskusurheilukentän länsipuolella on pysäköintialue.

5.3.6 Melu
Alueesta ei ole tehty meluselvitystä

5.3.7 Maaperä
Maaperä on koko koulu- ja urheilukampuksen alueella savimaata. Rakennus vaatii paalutuksen.
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Tontti tällä hetkellä

6

Rakennuksen toiminnot ja rakennushankkeen perusratkaisut
6.1 Tilaohjelman laadinta ja tontinkäyttövaihtoehtojen kartoitus
Hankesuunnitelman laadinnan alkuvaiheessa nousi toiveita kolmesta liikunnan opetustilasta: toinen kuntosali, monitoimisali ja liikuntasalin lohkoon yhdistettävä taitosali voimistelua ym. varten. Nykyisellä kuntosalilla koettiin olevan paljon käyttöä, joten koulu olisi
tarvinnut oman kuntosalin. Lisäksi toivottiin yleisurheilun sisäurheilupaikkoja. Kerrosala
paisui aluksi kaavailtua isommaksi ja tilat eivät olisi mahtuneet vapaa-aikakeskuksen
pohjoispuolelle.
Kaikkien tilojen sijoittaminen tontin eteläpuolelle nähtiin huonona vaihtoehtona. Eteläpuolen laajennus asettui liian lähelle urheilukenttää ja sen tieltä olisi pitänyt purkaa huoltorakennus ja siirtää tennis- ja salibandykentät. Tästä olisi tullut lisää kustannuksia. Lisäksi jos rakennusta laajennettaisiin molemmille puolille vapaa-aikakeskusta, se lukitsisi
tulevaisuuden mahdollisuudet laajentaa vapaa-aikakeskusta. Samat haasteet koskivat
myös vaihtoehtoa, jossa tiloja sijaitsi olemassa olevan vapaa-aikakeskuksen molemmilla
puolilla.
Tilaohjelma päätettiin supistaa sellaiseksi, että se sopii pohjoisen tontille. Kolme liikunnan opetuksen tilaa, kuntosali, monitoimitila ja taitosali, muuttuivat yhdeksi muunneltavaksi liikuntatilaksi, jonka käyttö tarkentuu suunnitteluvaiheessa. Edellä mainittuja liikuntatiloja ja Suupan huoltorakennuksen uusiminen voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa tulevaisuudessa vapaa-aikakeskuksen eteläpuolelle.
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Versio, jossa koko laajennus on sijoitettu vain eteläpuolelle

Versiossa, jossa osa tiloista sijaitsee laajennuksen eteläpuolella
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Hankesuunnitelman lopullinen tontinkäyttösuunnitelma, jossa laajennus sijaitsee kokonaisuudessaan olemassa olevan vapaa-aikakeskuksen pohjoispuolella.

6.2 Laajennuksen oppimisympäristö
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä,
joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena
on, että ne muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden.
[POPS 2014]. Opiskeluympäristöjen kehittämisessä ja menetelmien valinnassa otetaan
huomioon myös opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet sekä tulevaisuuden ja työelämän asettamat tarpeet. [LOPS 2019]
Liikunnan opetuksen sisällöissä mainitaan fyysisen toimintakyvyn kehittäminen ja taitojen soveltaminen monipuolisesti liikuntaleikeissä ja pallopeleissä, perus-, musiikki- ja
tanssiliikunnassa sekä voimistelussa. Harjoitteiden tulee olla sellaisia, että ne tukevat
voimaa, nopeutta, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen näkökulmasta tilojen tulee soveltua monipuolisesti
myös muuhun liikunnanopetukseen kuin pallopeleihin. Palloilusalin lisäksi tarvitaan erillinen kuntoilu- ja kehonhuoltotila, joka palvelee opetuksen lisäksi myös iltakäyttöä. Lisäksi
tiloissa tulee huomioida mm. niiden soveltuvuus lukion vanhojen tanssien harjoitteluun ja
esittämiseen. Oppimisympäristö tulee varustaa niin, että kalustaminen eri käyttötarkoituksiin onnistuu nopeasti ja sujuvasti. Välineiden säilytyksen toimivuuteen ja riittäviin säilytystiloihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaikkien tilojen ja välineiden tulee olla turvallisia ja niissä tulee huomioida eri-ikäisten oppilaiden tarpeet ja vaatimukset. Myös äänentoiston ja AV-välineistön tulee olla helposti käytettävissä kaikissa tiloissa.
Valaistuksen ja ilmanvaihdon tulee palvella erilaisia käyttötarpeita ja olla riittävää. Tilojen
tulee olla helposti saavutettavissa ja valvottavissa.
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6.3 Eri ikäryhmien huomioiminen suunnittelussa
Lapset- ja nuoret liikuntatilojen tulee olla monipuolisesti käytettävissä useimpiin harrastettaviin lajeihin. Tämä tarkoittaa liikuntasalin ja pienempien liikuntatilojen muunneltavuutta. Lisäksi olisi huomioitava, että ainakin yhdessä liikuntatilassa olisi peilit seinällä ja
ne olisi mahdollista suojata. Liikunta-alustan tulee olla turvallinen, jotta rasitusvammoja
voidaan ennaltaehkäistä varsinkin lasten ja nuorten liikunnanharrastajien osalta. Liikuntatiloissa tulisikin olla joustoliikunta-alusta, jolla on alaraajakuormitusta vähentävä vaikutus. Monipuolinen välineistö tulee olla käytettävissä helposti ja sen logistiikkaan, sekä
siirtämiseen että varastointiin, tulee erityisesti kiinnittää huomiota.
Terveysliikuntaa harrastavien aikuisten turvallinen ja tarkoituksenmukainen liikunnan
harrastaminen on taattava. Tämä pitää sisällään nykyisen kuntosalin säilyttämisen entisellään ja mahdollisuuden lohkoa liikuntasalit esimerkiksi sulkapalloon tai muuhun vastaavaan pienryhmätoimintaan. Monitoimisali on nykyisellään riittävä liikuntapalvelun
käyttöön ja se on ehdottomasti säilytettävä. Jokaisen monitoimisalin tai muun vastaavan
salin yhteydessä oleviin varastotiloihin ja niiden käytettävyyteen on kiinnitettävä huomiota.

6.4 Liikuntasali
Rakennuksessa keskeisesti sijaitseva liikuntasali on muunneltavissa useaan käyttötarkoitukseen. Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on, että kenttäalueella on massalattia. Tila mitoitetaan täysimittaisen salibandykentän mukaan ja se on jaettavissa kolmeen osaan liikuntasalin jakoseinillä. Jakoseinissä on huomioitava riittävä ääneneristys.
Pukuhuoneista on suora yhteys liikuntasaliin. Kaksi suhteellisen identtisillä ominaisuuksilla olevaa salia, joissa on mahdollista järjestää samanaikaista toimintaa, tuo tämänhetkiseen tilanteeseen helpotusta ja harrastusryhmiin tulee vähemmän katkoja. Liikuntasalin audiotekniikka palvelee sekä koulun tarpeita, mutta myös ilta- ja viikonloppukäyttäjiä
varsinkin tapahtumissa.
Liikuntasalin yhteydessä on suuri yhteinen liikuntavälinevarasto, josta saadaan helposti
kuljetettua kaikki liikuntavälineet suoraan kentälle. Myös itse liikuntasaliin pitää pystyä
tuomaan myös isoja tavaroita suoraan ulkoa.
Toisessa kerroksessa on 300 paikkainen kiinteä katsomo, josta katsotaan kansallisia
sarjapelejä. Pirkkalassa kaikki viralliset ottelut ja turnaukset järjestetään lähtökohtaisesti
vapaa-aikakeskuksella. Seurat joutuvat tekemään kompromisseja omista otteluajoistaan,
sillä yksi liikuntasali ei riitä kaikkien tarpeeseen yhtä aikaa. Katsomoon kulkemisen tulee
olla helppoa. Yleisötiloissa tulee huomioida isompien ihmismassojen sujuva liikkuminen
niin tauoilla, kuin tapahtuman lopussa ja alussa.
Suunnittelussa tulee huomioida tilojen omatoiminen käyttö ja salien eriaikainen käyttö.
Liikuntasaleissa voi samaan aikaan olla pelit, ja niissä molemmissa katsojia.

6.5 Muut liikuntatilat
Vapaa-aikakeskukseen tarvitaan muitakin liikuntatiloja kuin ison liikuntasali, jotta liikuntaa voidaan opettaa opetussuunnitelman mukaisesti. Liikuntatunneilla voi olla yhtä aikaa
150 henkilöä, joten kaksi kolmeen osaan jaettavaa liikuntasalia ei riitä vastaamaan koulun liikunnan opetuksen tiloja. Toisessa kerroksessa sijaitsee monikäyttöinen liikuntatila,
jonka tarkempi käyttötarkoitus tarkentuu suunnitteluvaiheessa.
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6.6 Henkilökunta
Laajennuksen myötä vapaa-aikakeskuksen henkilökunnan määrä lisääntyy, mutta henkilökunta mahtuu jo nykyisellään toimiviin tiloihin vapaa-aikakeskuksessa. Tällä hetkellä
vapaa-aikakeskuksen henkilöstömäärä, joka sisältää liikuntapalvelut ja asiakaspalvelun,
on kahdeksan. Rakennuksen eteläosasta vapautuu Nastan tila, joten tiloihin voidaan siirtää henkilökunnan taukotila.
Tiloihin tarvitsee tehdä vain pieniä muutoksia, mutta tilojen tulee olla tarkoituksen mukaiset. Tiloja ja niiden toiminnallisuutta suunniteltaessa tulee vahvasti ottaa huomioon se,
että vapaa-aikakeskus on liikuntaa päätyönään opettavien aineenopetuksen lehtorien
pääasiallinen työpaikka. Heille tulee varata rakennukseen riittävät työ- ja taukotilat osana
vapaa-aikakeskuksen työntekijäjoukkoa. Liikunnanopettajat tarvitsevat rauhallisen työtilaa ja paikan soittaa salassa pidettäviä puheluita ja pitää palavereja oppilaiden ja vanhempien kanssa.

6.7 Yleisötilat
Koko rakennuksen pääsisäänkäynti on olemassa olevan vapaa-aikakeskuksen kautta.
Hankesuunnitteluvaiheessa tutkittiin palvelupisteen siirtämistä uudisosaan molempien
liikuntahallien väliin, mutta siitä ajatuksesta luovuttiin. Nykyisen palvelupisteentilat ovat
tällä hetkellä kuitenkin toimivat ja nykyinen pääsisäänkäynti on keskeisemmällä paikalla
koko kampusaluetta ajatellen.
Uuteen liikuntakeskukseen tulee kuitenkin pieni seuratoimintaa palveleva keittiö. Tapahtumien aikainen seurojen kioski- ja lipunmyynti toiminta tulisi sijoittaa suoraan katsomon
kulkureitille, ei erikseen siitä. Käytännössä seuroilla on vain yksi rahastuspiste ja toimijoista on pulaa. Ottelun aikana kahvin tai muun ostaminen seurakahviosta tulee olla yleisölle helppoa ilman, että katsojat joutuvat lähtemään pois liikuntasalista eri kerrokseen
pois ottelun ääreltä. Nykyisin seurakahviota pidetään seuran omasta päätöksestä vain
hyvin harvoissa otteluissa eli kahviolle ei kannata varata liikaa tilaa.
Yleisiin tiloihin laajennuksen sisäänkäynnin yhteyteen voisi sijoittaa kunnan hallinnoimia
juoma- ja välipala-automaatteja. Ne palvelevat omatoimisesti asiakkaita silloin, kun asiakas ei kulje rakennuksen toiseen päähän pääsisäänkäynnin kahvilapisteeseen.
Omatoimisuuden ja helppokäyttöisyyden mahdollistavat toimivat järjestelmät tulee ulottaa molempiin rakennuksiin yhtenäisesti. Vapaa-aikakeskuksella tuotetaan kaikille kuntalaisille jatkossakin monenlaista palvelua. Käyttäjäryhmät ja asiakkaat ovat monenlaisia.
Nykyisten toimintojen toteuttaminen järkevästi, nykyaikaisesti, henkilöresurssit ja käyttötalous huomioiden tulee jatkossa taata suunnitelmallisesti. Laajennuksen kaikki tulevat
ratkaisut ja päätökset vaikuttavat merkittävästi asiakaspalvelun työhön ja sen sisältöön.

6.8 Kiinteistönhuoltotilat (tekniset tilat, siivous- ja jätehuolto)
Rakennuksessa tulee olla riittävä määrä tarkoituksenmukaisia siivoustiloja. Jätehuolto sijaitsee nykyisen vapaa-aikakeskuksen syväkeräysastioissa. Roskien lajittelu on koko
kiinteistössä.
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6.9 Ulko- ja piha-alueet
Lukion ja laajennuksen välinen alue toimii laajennuksen sisäänkäyntipihana. Tila on selkeästi julkinen ja kutsuu sisään rakennukseen, mutta alistuu selkeästi koko vapaaaikakeskuksen pääsisäänkäynnille.
Vapaa-aikakeskuksen piha-alueet ovat osa koko kampusalueen pedagogisia oppimisympäristöjä. Piha-alue on pedagoginen toimintaympäristö, joka toimii kaikkien oppilaiden
oppimisympäristönä. Piha myös kannustaa oppilaita aktiiviseen toimimiseen, kutsuu
vuorovaikutukseen sekä on moniaistinen ja virikkeellinen. Koulun piha toimii monipuolisena toimintaympäristönä liikuntatunneilla ja välitunneilla, sekä lähiliikuntapaikkana kouluajan ulkopuolella.
Pihalle on varattu pyörätelineet vapaa-aikakeskuksen käyttäjille, ja telineet ovat mahdollisuuksien mukaan katollisia. Telineet on sijoitettu kaikkien lähestymissuuntien yhteyteen. Ulkoiluvälineille tarvitaan lukollinen ulkovarasto.
Piha-alueen puusto tulee kartoittaa. Kartoituksen pohjalta on pyrittävä säästämään
mahdollisuuksien mukaan arvokkaita vanhoja puita, jotka tuovat kampusalueelle viihtyisyyttä, virikkeitä, vehreyttä. Olevan puuston lisäksi pihaan istutetaan erilaisia puita ja
pensaita mahdollisuuksien mukaan viihtyisyyden lisäämiseksi.
Ulkoalueet palvelevat myös iltakäyttäjiä. Pysäköintialueet ovat iltakäyttäjien käytössä
kouluaikojen jälkeen, ja pyöräpysäköintiä on sijoitettu palvelemaan myös iltakäyttäjiä.
Vähäjärven puoleinen piha-alue säilytetään mahdollisimman puistomaisena vehreänä.
Rakennuksen pohjoispuolelle on kaavoitettu istutettava alueen osa.

6.10 Väestönsuoja
Vapaa-aikakeskuksessa on 1kpl S1-luokan väestönsuoja, joka mitoitetaan pintaalaperusteisesti. Väestönsuojaan sijoitetaan ohjelmallisia tiloja.

6.11 Liikennejärjestelyt ja pysäköinti
Vapaa-aikakeskuksen ja lukion välinen alue on rauhoitettu vain jalankululle, mutta sillä
sallitaan vähäinen huoltoliikenne. Koulutie on katkaistu koulukampuksen kohdalta. Tällä
hetkellä lukion huoltoliikenne tapahtuu pohjoisesta Koulutieltä.
Koulun ja vapaa-aikakeskuksella on yhteinen pysäköintialue, joka tulee kampusalueen eteläosaan. Liikuntaesteisten paikat sijoitetaan vapaa-aikakeskuksen välittömään läheisyyteen. Liikennejärjestelyissä tulee huomioida, etteivät jalankulku,
huoltoajo, saattoliikenne ja pysäköintiliikenne risteä.
Saattoliikenne järjestetään kampusalueen eteläosaan. Sisäisen liikenteen suunnittelussa
tulee ottaa huomioon erilaisten viikonlopputapahtumien vaatima linja-autoliikenne eli
saattoliikennealue on suunniteltava myös linja-autoille soveltuvaksi.

6.12 Muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. Koululiikunnan oppimisympäristöjen
halutaan tukevan monipuolista liikkumista. Oppimisympäristön tulee tukea eri ikäluok17 (24)

kien oppilaita ja opettajia sekä erityisen tuen vaatimuksia opetuksessa. Muuntojoustavuuden ja monikäyttöisyyden tulee mahdollistaa tilojen korkea käyttöaste.

6.13 Esteettömyys
Rakennukseen tulee hissi esteettömyysmääräysten mukaisesti. Hissiä käytetään myös
siivouskoneiden ja ym. tavarankuljetukseen. Kaikkiin yleisiin tiloihin on järjestettävä esteetön sisäänkäynti.
Esteettömyyskävely on tehtävä yhteistyössä vammais- ja ikäihmisten neuvoston kanssa,
jotta voidaan varmistaa esteettömyys ja saavutettavuus kaikille käyttäjäryhmille. Suunnittelussa on otettava huomioon mm. pyörätuolin kääntymissäde WC-, peseytymis- ja pukeutumistiloissa sekä siirtymistiloissa, sekä kontrastivärien käyttö ja induktiosilmukat.

6.14 Kestävä kehitys, rakennuksen elinkaari ja energiatehokkuus
Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.
Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan opetusrakennuksille määritelty energiatehokkuusluokka A. Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että
saavutetaan vähintään määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet. Ikkunoiden auringonsäteilyn läpäisy valitaan ilmansuuntien mukaan, etelä- ja länsiseinille valitaan garvoltaan pieni.
Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi. Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla.
Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita.
Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valaisimissa käytetään liitäntälaitteilla varustettuja kustannustehokkaita led-valaisimia. Rakennus varustetaan kiinteistön ominaiskulutusta vastaavalla
aurinkosähkölaitoksella.
Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuusluokka on A, kun laskenta on tehty voimaan tulleen ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.
Kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Pirkkalan kunnan TATE suunnitteluohjetta.

6.15 Arkkitehtoninen perusratkaisu
Vapaa-aikakeskus laajennuksineen on keskeinen julkinen rakennus Pirkkalan keskustassa. Laajennus tuo vapaa-aikakeskukseen uuden ajallisen erilaisen kerrostuman.
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Kaavassa on määritelty, että julkisivumateriaaleina käytetään teräskasettijärjestelmää,
läpinäkyviä verkko-/ reikälevyjä, värilasia tai puuta. Rakennuksen julkisivujäsentelyn tulee poiketa olemassa olevan vapaa-aikakeskuksen julkisivun jäsentelystä ja rakennuksen muodon tulee olla monoliittinen.
Nykyisen vapaa-aikakeskuksen pääsisäänkäynti, joka on myös tuleva pääsisäänkäynti,
on selvästi erottuva ja sen tulee erottua laajennuksen sisäänkäynnistä. Alueen pintamateriaalit sekä kalusteet ja varusteet on valittu paitsi tyylin, myös niiden laadun ja kestävyyden perusteella.
Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan esim. Terve talo -järjestelmän
tai kuivaketju10 ohjeita ja tavoitteita. Oman aurinkoenergian tuotantoon soveltuvaa kattopinta-alaa on hyvä olla ja tämä tulisi ottaa suunnittelussa huomioon.
Jo rakennuksen arkkitehtuurissa tulee ottaa energiatalous huomioon. Passiivisen energian hyödyntäminen on suunnittelun tavoitteena. Auringosta tulevaa liikalämpenemistä
tulee vähentää rakenteellisin keinoin ja rakennusosien kuten ikkunoiden tarkoituksenmukaisilla ominaisuuksilla.

Näkymä etelästä

6.16 Rakenteellinen perusratkaisu
Kantava rakenne on pääosin pilari-palkki-laattajärjestelmä. Rakennuksen rungon rakentaminen tehdään sääsuojassa, kunnes vesikatto on valmis. Rakentamisessa noudatetaan toimintamallia kuivaketju 10.
Julkisivun materiaaleissa ja rakenteessa huomioidaan kestävyys ja huollettavuus rakennuksen elinkaaren ajalla.
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Anturat valetaan teräsbetonista ja sokkelit tehdään sokkelielementeistä rakennesuunnitelmien mukaan.
Rakennukseen tarvitaan paalutus
Väestönsuojan kohdalla maanvarainen alapohja tehdään rakennesuunnitelmien mukaan.
Katokset tehdään törmäyskuormat huomioiden.
Kattovedet johdetaan lape- ja harjakatoilta räystäskouruin ja syöksytorvin sadevesikaivoihin ja -putkistoihin. Rakennuksessa on julkisivua suojaavat räystäät.

6.17 LVIA tekniikka
Kohteen LVIA-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen
lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman
määräyksiä ja mitoitusohjeita.
Vanha vapaa-aikakeskus ja monitoimitilat on liitetty kaukolämpöverkostoon ja vesi- ja
viemäriverkostoihin. Liitospaikat ovat Urheilutiellä. Kaukolämmön lämmönjakokeskus
sekä energia- ja vesimittari on sijoitettu liikuntatalon tekniseen tilaan. Vapaaaikakeskuksen lämmönjaosta viedään kaukolämpövesi uuden rakennuksen lämmönjakoon. Rakennuksen jäte-, sade- ja perusvedet johdetaan painovoimaisesti Urheilutien
puolen liitospaikkoihin.
Kaukolämmön lämmönjakolaitteet sijoitetaan laajennuksen tekniseen tilaan. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet lattialämmitysverkostoille, ilmastointikoneiden
lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Kiinteistön tilat lämmitetään pääsääntöisesti lattialämmitysverkostolla, jota säädetään huonekohtaisilla rakennusautomaation
säätimillä ja lämpötila-antureilla. Tuulikaappi, porrashuone, sekä iv-konehuone lämmitetään lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä. Märkäeteiset
ja tuulikaapit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään IVverkostoon.
Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Kalusteina
käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita. Rakennuksessa voidaan myös käyttää tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia, kuten suihkuissa ja inva-wc-tiloissa.
Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla. Ilmavirrat ja olosuhteet suunnitellaan Sisäilmastoluokan S2 vaatimustason mukaan. Ilmastointilaitos toteutetaan keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan, -tarkoituksen ja
laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja kojeita, jotka on varustettu energiatehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti. Ilmanvaihtolaitteiden varastoinnissa, asennuksessa ja käyttöönotossa noudatetaan P1 puhtaustason mukaisia menetelmiä ja valvontaa. Iv-järjestelmissä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä, kuituja tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia.
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Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka
liitetään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Nykyisen liikuntatalon ja monitoimitilan automaatio saneerataan ja uusitaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

6.18 Sähkötekniikka
Rakennus ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi.
Kiinteistöön asennetaan sulakekooltaan isompi liitynnät sähköverkkoon ja tietoliikenteen
kuituverkko. Pääkeskustila sijoitetaan uudisrakennuksen alimpaan kerrokseen, josta
myös syötetään vanhojen kiinteistöjen keskuksia. Sähkönpäämittaus tapahtuu pääkeskuksella. Lisäksi mitataan rakennusosittain kiinteistösähkö, LVI-järjestelmät ja valaistus.
Rakennus varustetaan kiinteistön ominaiskulutusta vastaavalla aurinkosähkölaitoksella.
Autolämmityspistorasioita ei rakenneta, mutta pysäköintialueelle rakennetaan sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspisteitä. Putketonta asennustapaa ei sallita. Tiloihin
asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet ja AV-tekniikan vaatimat rakennukseen kiinteästi asennettavat kaapelit. Lattiarasioita ei käytetä, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta.
Valonlähteiksi valitaan vain pitkäikäisiä ja energiatehokkaita LED tuotteita. Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, että valaistuksen lämpökuormasta
aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan
vältetään. Tiloissa valaisimet varustetaan läsnäolotunnistus- ja auringonsäteilyn mittavalla toiminnolla.

6.19 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät
Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät:














osoitteellinen, tapahtumat tallentava turvavalaistusjärjestelmä, käsittäen poistumisreittivalaistuksen ja poistumisopasteet. Tässä yhteydessä saneerataan myös
vanhojen rakennusten järjestelmät yhteensopiviksi.
yleisäänentoistojärjestelmä, yhdistettynä vanhojen rakennusten järjestelmään
saliäänentoistojärjestelmä liikuntasaliin
avunpyyntöjärjestelmät inva-wc -tiloihin
av-esitysjärjestelmät liikuntasaliin, liikuntatilaan ja neuvottelutiloihin
varaukset informaatiopalvelujärjestelmälle
ajannäyttöjärjestelmä liikuntasaliin (pelikello)
ajannäyttökello laajennus vanhan liikuntasalin keskuskelloon.
kulunvalvonta/rikosilmoitin järjestelmä rakennusautomaatioon
videovalvontajärjestelmä laajennuksena olemassa olevaan tallentimeen, jos ei
mahdollista niin sitten oma tallennin.
osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, Häke yhteydellä. Urakaan sisältyy myös
vanhan puolen saneeraus.
yleiskaapelointijärjestelmä sisältäen varaukset langattomille verkoille
rakennusautomaatiojärjestelmä, ja urakka sisältää vanhan automaation modernisoinnin ja saneerauksen nykyisissä tiloissa.
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6.20

Akustiikka ja äänieristys
Tilojen akustiikassa tulee huomioida eri ikäiset käyttäjäryhmät niin, että eri liikunnan osaalueiden opetus ja oppiminen on mahdollista viereisissä tiloissa ilman häiritsevää melua.
Ääni- ja ärsykeympäristö tulee toteuttaa niin, että opiskelu on mahdollista myös tuen tarpeisille oppilaille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa tai esim. aistiyliherkkyyttä.
Laajennuksen yhteydessä tulee korjata myös vanhan salin akustiset olosuhteet toimiviksi mm. muuttamalla osioiden väliset jakoverhot ääntä eristäviksi.
Rakennuksen tiloissa huomioidaan käyttäjäystävällinen ääniympäristö ja käytön vaatimukset akustoivilla pinnoilla ja rakenteilla. Tämä pitää sisällään myös puhe-ergonomian.
Tiloissa otetaan huomioon käytön vaatima äänieristys.
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Tilaohjelma

Tila
Liikuntasali
Liikuntasali
Kiinteä katsomo, 300 paikkaa
Valvomo
Pukuhuoneet
Liikuntavälivarasto
Yhteensä
Muut liikuntapaikat
Liikuntatila
Varasto
Yhteensä
Yleisurheilu
juoksurata
heittopaikka Move‐testiä varten
Yhteensä

Lukumäärä
(kpl)

Pinta‐ala
(m²/kpl)

Pinta‐ala yhteensä
(m²)

1
1
1
6
1

1032
271
10
36
112

1032
271
10
216
112
1641

1
1

188
22

188
22
210

sisältyy katsomon pinta‐alaan
heittopaikka löytyy muista tiloista
0

Henkilökunta
Opettajien pukuhuoneet
Yhteensä

Yleisötilat
Aula ja naulakot
Yleisö‐wc
Wc:t

2

10

20
20

1
2
4

379
24
2

379
48
8
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Liikuntaesteinen wc
Yhteensä

2

5,5

11
446

1
1

18
4

18
4
22

Muut
Siivouskeskus
Siivouskomero kerroksissa
Yhteensä

Hyötyala

2339

Liikennetila
Lämmönjakohuone
Sähköpääkeskus
Sähkötilat
Iv‐konehuone

293
25
20
18
315

1
1

25
20

1

315

Laajennuksen kerrosala

2870

Laajennuksen kerrosala, 250mm seinät

2820

Laajennuksen bruttoala

3245

Henkilökunta (Nykyisiin nykyisiin nuorisotiloihin)
Liikunnanopettajien toimisto
Taukotila/ monitilatoimisto
Yhteensä

8

1
1

34,5
80

34,5
80
114,5

Kustannusarvio
Hankkeen kustannusarvion on laatinut Jussi Utriainen, Insinööritoimisto LaRa Oy:
Kokonaiskustannusarviolaskelma:
7 574 000 euroa (alv 0%)
Kustannusarviot ja sen sisältämät tarkemmat perusteet on esitetty liitteessä 2.1.
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Aikataulu
Tavoiteaikataulu on:

Alkaa

Päättyy

Hankesuunnittelu

huhtikuu 2021

syyskuu 2021

Rakennussuunnittelun
kilpailutus

lokakuu 2021

joulukuu 2021

Liikuntapaikka-avustushakemuksen jättäminen

joulukuu 2021

Rakennuksen suunnittelu

tammikuu 2022

Rakennushankkeen
kilpailutus

marraskuu 2022

Rakentaminen

alkuvuosi 2023

Vastaanotto

kesäkuu 2024

Käyttöönotto

elokuu 2024

10 Hankesuunnitelman liitteet
Liite 1: Arkkitehtisuunnitelmat
 Liite 1.1, Aluekartta Pirkkala
 Liite 1.2, Tontinkäyttö
 Liite 1.3, Pohjapiirrokset
 Liite 1.4 Julkisivut
 Liite 1.5 Leikkaukset
 Liite 1.6, Ilmakuva
 Liite 1.7, Katunäkymä
 Liite 1.8, Tilaohjelma
Liite 2: Kustannusarvio
 Liite 2.1, Kustannusarvio
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