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Meijän päiväkotikoulu TILAOHJELMA

 

huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Varhaiskasvatuksen tilat Päiväkodin puolelle tilat kolmelle ryhmälle ja 

mitoituksena 54 / (60) lasta. Yksi ryhmä on 

vuorohoitoryhmä, jossa ympärivuorokautinen 

toiminta. Henkilökuntaa 3-4 hlö / ryhmä kpl

Pinta-alat ohjeellisia, jotta erilaiset 

suunnitteluratkaisut mahdollisia. 

Annetuista neliömääristä voi 

poiketa tilakohtaisesti noin 1-3 m2. 

Pinta-aloissa noudatettava 

kuitenkin RT 96-11003 ohjeita.

Päiväkodin tilat yhteen kerrokseen

ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄ (1 ryhmä)                           

toimii myös vuorohoitoryhmänä?

1-3 vuotiaita, ryhmäkoko n. 12 ja varustus 15 

lapselle. Tämä ryhmä toimii myös 

vuorohoitoryhmänä eli toiminta-aika 24h 

Ryhmätila 1 + keittiötila Leikkihuone ja pienten ruokailu samassa tilassa. 

Ryhmätilan yhteydessä keittiönurkkaus, joka rajattu 

saareekkeella/lasiseinäkkeellä ja ovella, niin että 

suljettavissa lapsilta.

1 38-40 40

Oviyhteys suoraan toiseen ryhmätilaan 

Ryhmätila 2 / nukkari kaappisängyt 12 lapselle ja varaus 3-5 

matkasänkypaikalle
1 30 30

Kaappisängyt niin että aikuinen mahtuu 

väliin, oviyhteys suoraan toiseen 

ryhmätilaan

Pienryhmähuone Pieni ryhmäleikkitila. Toimii myös henkilökunnan 

työskentelytilana. Varustelu yhden henkilön 

työskentelyyn. Lisäksi tilaan kiinteät syvät 

varastokaapit mapeille ym.

1 12 12

WC- / pesuhuone Altaat ja WC-istuimet 3 kpl. WC-istuimet kopitettu / 

sermit. Sermit "puolikorkeat". Lisäksi tilassa 

ergonomisia isoja altaita lasten takapuolipesuun + 

yksi suihkutila

1 10 10

Normaalikorkuiset WC-istuimet. Yksi 

käsienpesuallas aikuisille ja kaksi lapsille. 

Tilaan lattiakaivo. Lisäksi pienten 

ryhmässä väljyyttä pottapaikoille ja 

suihkukoppi.

Varasto pieni varastotila askartelutarvikkeille, papereille ym. 

tarvikkeille. Hyllyt/kaapit
1 3 3

Märkäeteinen Jokaisella ryhmällä oma sisäänkäynti ja oma 

märkäeteinen. Märkäeteisen yhteydessä 

kuivauskaapit (3 kpl)
1 12-15 13 Vesipiste ja lattikaivo 



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

WC-tila Yksi yhden henkilön wc-tila, joka sijoitettu 

märkäeteisen / sisäänkäynnin yhteyteen. Toimii 

henkilökunnan wc-tilana sekä tarvittaessa lapsille ns. 

ulkovessana ulkoilutuksen yhteydessä.
1 2 2

Eteinen Lokerikot n. 15 lapselle + 4 aikuiselle 

lokerikot/naulakko. Eteistila toimii myös ns. 

käyttöneliöinä (hyötykäyttö) 
1 20 20

Tila mahdollisesti osana ryhmien välistä 

käytävää (ruokakärry yms)

Käytävää tilojen yhdistämiseen

1 7 7

Pinta-ala varauksena, voi olla samassa 

kuin eteisen neliöt

3-5 VUOTIAIDEN RYHMÄT (yht. 2 ryhmää)
3-5 vuotiaita, ryhmäkoko 21 lasta, toiminta-aika klo 

6.00 - 17.00. Henkilökuntaa 3-4 / ryhmä

Ryhmätila 1 Leikkihuone

2 35 70

Oviyhteys suoraan toiseen ryhmätilaan. 

Ryhmätila 2 / nukkari Nukkarissa sänkypaikat 24 lapselle

2 35 70

Kaappisängyt, oviyhteys suoraan toiseen 

ryhmätilaan

Pienryhmähuone Pienryhmätila, joka voi olla myös yhteinen 

molemmille ryhmille jos jaettavissa tai sitten 

molemmille ryhmille omat huoneet. Varustelu, niin 

että toimii myös yhden henkilön työskentelytilana. 

Lisäksi tilaan kiinteät syvät varastokaapit mapeille 

ym.

1 tai 2 12 tai 20 20

WC- / pesuhuone Altaat ja WC-istuin 3 kpl. Sermit WC-istuimet 

kopitettu / sermit. Sermit "puolikorkeat". Tilassa 

suihkukoppi. 2 10 20

Normaalikorkuiset WC-istuimet ja yhdessä 

wc-kopissa bidesuihku + babystanderi. 

Yksi käsienpesuallas aikuisille ja kaksi 

lapsille. Tilaan lattiakaivo. 

Varasto varastotila askartelutarvikkeille, papereille ym. 

tarvikkeille. Hyllyt/kaapit 1 5 5

yhteinen varastohuone kahdelle ryhmälle 

Tuulikaappi / märkäeteinen 3-5 vuotiaiden ryhmällä voi olla yhteinen sisäänkäynti 

josta jakautuu omiin märkäteteisiin ja eteistiloihin. 
2 12-15 26

Vesipiste ja lattikaivo + kuivauskaapit 3kpl 

ja aikuisille naulakkopaikat.



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Eteinen Lokerikot 22 lapselle. Toimii myös ns. käyttöneliöinä

2 20 40

Tila mahdollisesti osana ryhmien välistä 

käytävää

Käytävää tilojen yhdistämiseen

2 7 14

Pinta-ala varauksena, voi olla samassa 

kuin eteisen neliöt

Muut yhteiset tilat

Siivouskomero/-tila Pieni siivoustila päiväkodin tarpeisiin. Tulee olla 

paikat pesukoneelle + kuivaurummulle (ns. pieni 

pikapyykki) 1 5 5

Kaatoallas ja hyllyt  + välinetelineet ja 

kuivausteline ja siivouskärryn tulee 

mahtua.

Toimistohuone päiväkodin johtajan työhuone, jossa tilaa lukittaville 

arkistokaapeille
1 12 12

Toimistohuone henkilökunnan työskentelytila

1 8 8

Aputila/eristystila ja neuvottelotila 6 hlö mitoitus Yhteiskäytössä oleva tila. Toimii mm. 

erityisopetuksen tilana, ryhmien aputilana  ja 

tarvittaessa eristystilana sekä neuvottelutilana
1 8 8

Irtokalustus

Päiväkodin henkiökunnan taukotilat ja pukutilat 

koulun yhteydessä ja yhteiskäytössä opettajien 

kanssa

käytävää tilojen yhdistämiseen

1 5 5

Pinta-ala varauksena

Päiväkodin tilat yhteensä (m2) 440

Koulun tilat Esikoulun, ala-asteen sekä ylä-asteen tilat.  

Jakelukeittiö + ruokasali sekä liikuntasali. 

Oppilasmäärä yht. noin 162 oppilasta, toiminta-aika 

klo 7-17, henkilökunnan määrä yht. noin 40 hlö

Pinta-alat ohjeellisia, jotta erilaiset 

suunnitteluratkaisut mahdollisia. 

Annetuista neliömääristä voi 

poiketa tilakohtaisesti noin 1-3 m2. 

Pinta-aloissa noudatettava 

kuitenkin RT 96-10939 ohjeita.

Koulun osalta tilat mahdollista sijoittaa 

2.kerrokseen



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Esikoulun ryhmätila Leikkihuone, joka jaettavissa siirtoseinällä kahteen 

osaan. 

1 50 50

Tilan sijoitus niin että on lähellä 

päiväkodin tiloja ja sama sisäänkäynti kuin 

1. - 3.luokilla. Luokkapari laajennettavissa 

viereisen luokkatilan kanssa ja erillinen 

väliovi viereiseen luokkaan. 

1.luokan kotiluokka Opetustilan varustus.                                            

Henkilömäärä n. 20 - 22
1 53 53

Luokkapari laajennettavissa viereisen 

luokkatilan kanssa ja erillinen väliovi 

viereiseen luokkaan. 

2.luokan kotiluokka Opetustilan varustus.                                               

Henkilömäärä n. 20 - 22

1 53 53

Luokkapari laajennettavissa viereisen 

luokkatilan kanssa ja erillinen väliovi 

viereiseen luokkaan. 

3.luokan kotiluokka Opetustilan varustus.                                           

Henkilömäärä n. 20 - 22
1 53 53

Luokkapari laajennettavissa viereisen 

luokkatilan kanssa ja erillinen väliovi 

viereiseen luokkaan. 

4.luokan kotiluokka Opetustilan varustus.                                           

Henkilömäärä n. 20 - 22 1 53 53

5.luokan kotiluokka Opetustilan varustus.                                    

Henkilömäärä n. 20 - 22
1 53 53

Kielet (äidinkieli, ruotsi, englanti) Opetustilan varustus.                                          

Henkilömäärä n. 20 - 25 1 55 55

Historia/yhteiskuntaoppi/terveystieto ym. Opetustilan varustus.                                                

Henkilömäärä n. 20 - 25
1 55 55

Luokkapari laajennettavissa viereisen 

luokkatilan kanssa. Toimii isompana tilana 

lukion kirjoituksissa. Joka tulee huomioida 

sähkö- ja atk-varauksissa

Matematiikka/ ATK Opetustilan varustus.                                                

Henkilömäärä n. 20 - 25

1 55 55

Luokkapari laajennettavissa viereisen 

luokkatilan kanssa. Toimii isompana tilana 

lukion kirjoituksissa. Joka tulee huomioida 

sähkö- ja atk-varauksissa



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Biologia/maantieto Opetustilan varustus.                                                

Henkilömäärä n. 20 - 25
1 58 58 5 kpl altaita / vesipisteitä

Biologian varasto Biologian/maantiedon luokan yhteyteen 

varastohuone

1 10-15 m2 10

Biologian varasto voi olla myös yhteinen 

fysiikan ja kemian varaston kanssa, jolloin 

tarvitaan hieman isompi varasto

Fysiikan ja kemian luokka Fysiikan ja kemian opetus ja sen mukainen varustelu.

1 58 58

Laboratorio-altaita/vesipisteitä  10 kpl + 1 

kpl johon yhdistetty hätäsuihku. Lisäksi 

vetokaappi ja sähköinen pimennysverho

Fysiikan ja kemian varastotilat Fysiikan ja kemian varasto luokan yhteyteen

1 15 15

Voi olla osin yhteinen varasto biologian 

luokan kanssa. Varastoon alipaineinen 

säilytyskaappi myrkylliselle aineille. 

Erityisopetustilat 2 kpl Opetustilan varustus.                                          

Henkilömäärä n. 8-10 oppilasta
2 32 64 eristyisopetuksen tilat lähekkäin

Laaja-alainen erityisopetustila Opetustilan varustus.                                          

Henkilömäärä n. 5-7 oppilasta 1 25 25

Ryhmätyöskentelytilaa 3 kpl työtiloja ryhmätyöskentelyä varten. Voivat olla 

esim. käytävien yhteydessä.
3 10-12 30

Käytävän/aulan yhteyteen eripuolille 

ryhmätyöskentelytiloja, johon mahtuu 

irtokalustus n. 10 - 15m2.  

Musiikkiluokka Musiikkiluokka (lisäksi erillinen varasto). 

Musiikkiluokan tulee toimia tarvittaessa muuhun 

opetukseenkin ja muuntua myös ns. perusopetuksen 

tilaksi

1 58 58 Sijoitus ruokasalin lähelle. 

Varasto Musiikkiluokan varasto

1 15 15



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Kotitalousluokka Kotitalousopetuksen varustus                                                  

(1 ryhmä eli n. 16 oppilasta)                                            

Tulee toimia tarvittaessa muuhun opetukseenkin ja 

muuntua myös ns. perusopetuksen tilaksi
1 100-120 110

Neljä pienkeittiötä. Lisäksi yksi 

opetuskeittiönurkkaus sekä yksi erillinen 

dieettikeittiö? Ruokailun sijoittaminen 

mahdollisesti ruokalan puolelle erilliseen 

kabinettiin?

Tekstiilityöluokka + varastointi kerrallaan n. 16 oppilasta

1 75-85 80

Kaikki kädentaidon tilat yhteydessä 

toisiinsa/tilat hyödynnettävissä 

yhteiskäyttöön. Kädentaidon tilojen 

tilatarve varastoineen yhteensä: noin 400 - 

430 m2

Kuvataideluokka + varastointi                              kerrallaan n. 20-24 oppilasta.                                    

Tulee toimia tarvittaessa muuhun opetukseenkin ja 

muuntua myös ns. perusopetuksen tilaksi
1 75-85 80

Kaikki kädentaidon tilat yhteydessä 

toisiinsa/tilat hyödynnettävissä 

yhteiskäyttöön. Kädentaidon tilojen 

tilatarve varastoineen yhteensä: noin 400 - 

430 m2

Teknisentyön tilat + varastointi ja purunpoistotila Teknisen työn koneet laitteet ja varusteet                   1 

ryhmälle eli n. 16 oppilasta

1 220-250 240

Kaikki kädentaidon tilat yhteydessä 

toisiinsa/tilat hyödynnettävissä 

yhteiskäyttöön. Kädentaidon tilojen 

tilatarve varastoineen yhteensä: noin 400 - 

430 m2

Jakelukeittiö Jakelukeittiö ja sen varastot, kylmiötilat ym.

1 55-60 60
Keittiön määrittelyt tarkemmin erillisissä 

asiakirjoissa. 

Ruokasali ruokalassa paikat noin 70 henkilölle                             (+ 

mahdollinen kabinetti kotitalousluokan käyttöön)                                                                                         

1-linjastovaunu joka kaksipuolinen 1 80-90 85
Ruokasali + kabinetti + aulatiloja sekä 

kirjastonurkkaus ruokasalin yhteyteen

Liikuntasali Salin koko noin 18 m x 9 m. Korkeus noin 6m 

(vapaakorkeus 5 m).  Seinällä puolapuut, joista 

muodostuu alas taitettaessa näyttämölava. 1 160 160

Avattava väliseinä ruokasalin puolelle 

jolloin voidaan yhdistää isommaksi 

juhlasalitilaksi tapahtumakäytössä (max 

200 hlö)

liikuntavälinevarasto + tuolivarasto Salin yhteydessä varastotila

1 20-25 22



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Puku- ja pesutilat / pojat Pukutiloissa mitoitus noin 15 henkilölle. Penkit ja 

naulakot. Suihkutilassa suihkuja 2 kpl väliseinillä. 

Lisäksi 1 erillinen wc-tila.
1 15 15

Puku- ja pesutilat / tytöt Pukutiloissa mitoitus noin 15 henkilölle. Penkit ja 

naulakot. Suihkutilassa suihkuja 2 kpl väliseinillä. 

Lisäksi 1 erillinen wc-tila. 1 15 15

Oppilas-WC:t Ympäri koulua molempii kerroksiin. Yhteensä 12 wc-

istuinta

12 1,5 18 esim. 12 kpl erillisiä n. 1,5m2 wc-tiloja

LE-WC Yksi inva-wc joka on sijoitettu niin, että koulun sekä 

päiväkodin käytettävissä
1 5 5 liikuntaesteetön wc-tila

Oppilaskunnan tila lukiota varten Oppilaskunnan tila, jossa allaskaluste

1 25 25

Opettajien ja varhaiskasvatuksen taukotila Päiväkodin henkilökunnan sekä koulun 

henkilökunnan yhteinen taukotila, jossa minikeittiö -

varustus. Taukohuoneessa päällysvaatteiden säilytys 

eteistilan kaapissa / naulakossa
1 80-85 82

Koululla yht. n. 40 hlö ja päiväkodilla n. 12 

hlö. Näköyhteys leikkipihalle.

Hiljainen työskentelytila / neuvottelutila 8 hlö Opettajien taukotilan yhteydessä oleva ns. hiljainen 

työskentelytila, joka erotettu esim. lasiseinällä. 

Työpisteet 5 henkilölle ja neuvottelutilat 8 henkilölle. 1 18-20 19

Opettajien wc-tilat 2 kpl erillisiä yhden henkilön wc-tiloja taukotilan 

yhteydessä.
2 1,5 - 2 3

Monistamo + materiaalivarasto Opettajan huoneen yhteyteen varasto ja tila 

kopiokoneelle (n. 15-20m2) 1 20 20

Henkilökunnan puku-/pesutilat (Naiset) Yhteinen pukutila ja suihku päiväkodin ja koulun 

henkilökunnalle. Pukukaappeja yht. 17 kpl. Samassa 

yhteydessä erillinen lukittava suihkutila sekä wc-tila 1 15 15
Sijoitus mahdollisimman lähelle 

päiväkodin tiloja



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Henkilökunnan puku-/pesutilat (Miehet) Miesten puku- ja pesutilat. Pukukaappeja 5 kpl. 

Samassa yhteydessä erillinen lukittava suihkutila sekä 

wc-tila
1 8 8

Toimistohuone, rehtori Rehtorin toimistohuone 

1 9 9  

Toimistohuone, apulaisjohtaja Apulaisjohtajan toimistohuone 

1 9 9

Toimistohuone, sihteeri Sihteerin toimistohuone

1 10 10

Toimistohuone, opinto-ohjaaja Opinto-ohjaajan toimisto

1 10 10

Toimistohuone, Kuraattori Kuraattorin toimisto

1 10 10

Terveydenhoitajan huone Terveydenhoitajan huone

1 10 10

Yhteistoimistohuone, psykologi + toimintaterapeutit Psykologin ja toimintaterapian tila

1 20 20

Varastot Yleisvarastot 2 kpl koulutarvikkeille / mapeille ym. 

2 10 20

Tuulikaappi ja sisäänkäynti Koulun puolelle sisäänkäyntejä vähintään 3 kpl.  

Sisäänkäynnit tuulikaapin kautta
3 10-12 35 Pinta-ala ohjeellinen arvio

Vaate-eteinen / vaatesäilytys ja oppilaslokerikot 150 

kpl                  

Sisäänkäyntien yhteydessä kenkätelineet ja 

vaatesäilytys, jossa mitoitus 165 oppilaalle.       

Käytävien ja aulojen yhteyteen tilavaraukset 

oppilaslokerikoille 150 kpl. 

2
pinta-ala sisältyy käytävä ja aula-tiloihin ja 

sisäänkäynteihin



huonekortti Huonetila Selite lukumäärä hym² yht. m² Huom.

Siivouskeskus Koko kiinteistön siivouskeskus

1 12-15 13 siivouskeskustila

siivouskomero Yksi pieni siivouskomero siivouskeskuksen lisäksi

1 3 3

Käytävät Tarvittavat käytävätilat, joihin sisältyy ryhmätyötilat 

ym. toimintoja. 
90-150 120

Käytävien pinta-alat tilavarauksena ja 

arviona. Riippuu urakoitsijan 

suunnitteluratkaisusta

Porrashuoneet 2 kpl Mahdolliset porrashuoneet 2.kerroksisessa 

ratkaisussa Porrashuoneiden pinta-aloja ei huomioitu 

kokonaisneliömäärään. Riippuu 

urakoitsijan suunnitteluratkaisusta

Jätehuoltotila, ulkona koko koulun jätetilat huomioituna myös keittiön 

tarpeet Lukittava jätekatos ulkona keittiön 

läheisyydessä

Hissi Pieni huoltohissi kerrosten välillä liikuntaesteisiä sekä 

siivousta varten.

Tekniset tilat (IV-koneh. + lj + säh) Esim. ullakolle / katolle n. 100 -150 m2. Mitoitus 

urakoitsijan suunnitelmien mukaan. 130

Väestönsuojatilat 150 m2 - 180 m2.  Väestönsuojan tilat sisältyy 

kokonaisneliöihin

Koulun tilat yhteensä: 2274

Koko rakennus yhteensä: 2714
Kokonaisneliömäärästä voidaan poiketa 

max. 2 %

bruttoneliöt yht. 2985,4
kerroin 1,1


