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KAUKOPÄÄN KOULU 
TILANKÄYTÖN ALUSTAVA LUONNOSSUUNNITELMA 2018 

RAKENNUSTAPASELITYS 
Tämä selitys kuvaa lyhyesti kohteeseen liittyviä rakennusteknisiä töitä ja hankintoja.  
 

1. KOHDE  

 Kaukopään koulu 
Katuosoite: Niskapietiläntie 1A, 55910 Imatra 
Kiinteistötunnus: 153-76-24-30 
Tontin pinta-ala: 13 869 m2 
 

 
2. YLEISTÄ 

 

 Koulurakennus on valmistunut  v. 1937 ja sen jälkeen v. 1948 varsinaisen kouluosan 
kerroksia on  lisätty. 
 
Pinta-alat (koko rakennus): 
§ bruttoala        3465,5 brm2 
§ kerrosala        2545,7 kem2 
§ huoneistoala 2750,0 htm2 

 
Asemakaavassa rakennus on suojeltu merkinnällä sr-6: ”Suojeltava rakennus. Ra-
kennuksia ei saa purkaa ja niiden ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyt-
tää”. 
 
Esimerkkinä tuon ajan koulurakennusfunkiksesta on kohde erinomainen. Aiemmat 
kerrosten lisäykset on toteutettu hienosti alkuperästä muotokieltä noudattaen. Kau-
punginosan identiteetin kannalta rakennus on erityisen merkittävä ja siis ehdotto-
masti säilyttämisen arvoinen. 
 
Koulu on päällisin puolin ikäänsä nähden hyvässä kunnossa ja sen käyttökelpoisuu-
desta on huolehdittu säännöllisin korjaustoimenpitein. Korjauksissa on säilynyt 
harvinaisen hyvin alkuperäinen tilajako. 
 
Perusteellista kriittisiä rakenteita avaavaa kuntotutkimusta ei liene tehty.  
 
Suojelumerkintä edellyttää jatkossa yhteydenpitoa museoviranomaisen suuntaan. 
Aiemmin muissa vastaavissa hankkeissa näissä kontakteissa on löytynyt järkevä 
yhteinen näkemys myös kompromissien osalta. Museolla lienee myös voimakas halu 
tämän arvorakennuksen säilyttämiseen! 
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3. YHTEYSTIEDOT  

 TILAAJA: 
Raution kaupunginosayhdistys 
Niskapietiläntie 1A 
55910 IMATRA 
Lilla Saaristo: lilla.saaristo@hyvinvoinninvuoksi.fi  puh. 050 514 6400 
Hanna Ollikainen: hr.ollikainen@gmail.com puh. 040 823 5105 
 
ARKKITEHTISUUNNITTELIJA: 
Imatran Arkkitehtuuritoimisto 
Kanavakatu 5 
55100 IMATRA 
Pekka Partinen: pekka.partinen@im-ark.fi puh. 0500 150 335 
 
KUSTANNUSLASKENTA: 
Imatran Juva Oy 
Koskenparras 1 
55100 IMATRA 
Jari Nissinen: jari.nissinen@imjuva.com puh. 040 548 0126 
 

 
4. LÄHTÖKOHTA 

 

 Raution kaupunginosayhdistys haluaa säilyttää purku-uhan alla olevan koulu-
rakennuksen ja tutkii siihen sijoitettavaa käyttöä niin, että varsinaisen koulutoiminnan 
loputtua se voisi hankkia kiinteistön omistukseensa ja pitää sitä yllä ideoimiensa 
toimintojen avulla 
 
Kaupunginosayhdistys on aiemmin teettänyt selvityksen kohteen toiminnallisista 
vaihtoehdoista: SELVITYS TILAOHJELMAA VARTEN. Imatran Arkkitehtuuritoimisto 
03.07.2018. Siinä esitetyistä vaihtoehdoista on valittu ne toiminnat, jotka kirjataan jat-
kossa  nyt teetettävään LUONNOSSUUNNITELMAAN.  
 
Tämän luonnossuunnitelman tarkoituksena on tuottaa yhdistykselle asiakirjat, joiden 
avulla se voi selvittää hankkeen rahoitusmahdollisuuksia sekä vuokrattaviin tiloihin 
soveltuvia toimijoita. Luonnossuunnitelman avulla voidaan myös selvittää viranomais-
ten kanta hankkeeseen ja se on perustana jatkosuunnitteluun.  
 
   

 
 

mailto:lilla.saaristo@hyvinvoinninvuoksi.fi
mailto:hr.ollikainen@gmail.com
mailto:pekka.partinen@im-ark.fi
mailto:jari.nissinen@imjuva.com
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5. ESTEETTÖMYYS    

 Hankkeen keskeinen periaate on, että muutostoimenpiteiden tuloksena on esteetön, 
terveellinen ja käyttöturvallinen ympäristö niin sisällä kuin ulkonakin. 
 
Tässä vaiheessa tiloille käyttöä etsittäessä esteettömyysnäkökohtia ei tarkastella 
muuten kuin hissin sijainnin osalta. Jatkosuunnittelussa esteettömyys tulee tutkia tar-
koin mm. seuraaviin kohtiin liittyen: 
§ inva-paikoituksen tarve 
§ ulkoalueiden pinnat, sulana pito, reunakivet yms. 
§ kulkuluiskien tarve, kaiteet yms. varusteet 
§ selkeä ulko-opastus 
§ ovileveydet ja tilamitoitukset yleensä 
§ ovien avausautomatiikka 
§ kynnyksettömyys ja kynnyskorkeudet 
§ inva-wc-tilojen riittävyys 
§ mahdollinen pyörätuolien säilytystilat ja sähköpyörätuolien latauspaikka 
§ sisäopasteet: selkeys 
§ väri- ja materiaalikontrastit sisällä 
§ huoneakustiikka 
§ tilojen valaistusmahdollisuudet 
§ tekninen varustus, esim. induktiosilmukkojen tarve ja äänentoisto 

 
 
 
 
6. HANKKEEN LAAJUUS   

 Uuteen käyttöön otettavat tilat ovat pääasiassa entiset varsinaiset koulun tilat. Asun-
not ja näiden oheistilat sekä entisiä teknisiä tiloja kellarissa on rajattu pois tästä 
hankkeesta: merkintä pohjapiirustuksissa = paksu keltainen katkoviiva. 
 
Asuntoihin kohdistuvista toimenpiteistä tehdään tarvittaessa erillinen selvitys. 
 
Rakennuksen muutosalueen likimääräinen laajuus luonnossuunnitelmassa on: 
 

 § Kellari 568,0 htm2  
 § 1. kerros 565,0 htm2  
 § 2. kerros 544,0 htm2  
 § 3. kerros 370,0 htm2  
 § 4. kerros 187,0 htm2  
 § Ullakko   46,0 htm2  
 Yhteensä 2280,0 htm2  
  

Tonttia koskevat pihatoimintojen muutokset on esitetty piirustuksessa TONTTI. 
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7. ESITYSTAPA ASIAKIRJOISSA   

 Luonnossuunnitelman pohjapiirroksissa esitetään kohteen tilat niin, että näiden osalta 
käy ilmi 
§ tuleva käyttötarkoitus 
§ huoneala 
§ korjausaste 

 
Leikkaus- ja julkisivupiirustuksissa esitetään pääasialliset toimenpiteet koodivärein ja 
kuvaavin tekstein. 
 
Piha-alueen kohennus, muutokset ja uudet toiminnat on esitetty piirustuksessa TONTTI. 
 
 

 
MERKINNÄT POHJAPIIRROKSISSA: 
 Tekstit:  

 Esimerkki Merkitys 

 125 
OPETT.H. 
42.5   m2 

= Tilan entinen käyttötapa ja huoneala 
(esitetty vain nykytilannetta kuvaavissa pohjapiirroksissa) 
 

 209 
NÄYTTELYTILA 1 
100.0  

= Tilan huonenumero, suunniteltu käyttötapa ja huoneistoala 
(hum2) 
 
 

 PUNAINEN TEKSTI = Tilan toimintaa tai erityistä toimenpidettä kuvaava teksti 
 

 – – – – – – = Rajaus: varsinaisen muutosalueen ulkopuoliset tilat 
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 Värit:  

 Väreillä ilmennetään tilaan kohdistuvan muutostyön laajuutta (korjausastetta)  ja 
samalla sen ”kalleusluokkaa”.  Eli pyritään tuomaan suuntaa antavasti esille toimen-
piteiden laajuus ja niiden taloudellinen vaikutus. Näillä koodiväreillä esitetään myös 
tilat HUONELUETTELOSSA ja ALUSTAVASSA KUSTANNUSARVIOSSA. 
 
Korjaustavat on yleispiirteisesti esitetty tämän selityksen kohdassa 7. SISÄTILOJEN KOR-
JAUSASTEET. 
 

 Väri Korjausaste Merkitys 

  A = Uusi tilan käyttötapa, joka edellyttää uusien pintojen lisäksi 
myös paljon LVIS-teknisiä muutoksia. 

 
  B = Uusi tilan käyttötapa: tilamuutoksia + pintaremontti 

 
 

  C = Käytävä- tai porrashuonetila yleensä: mahdollisia pin-
takorjauksia ja varustetäydennyksiä 

 
  D = Entiselleen jäävä tila: mahdollinen uusi käyttötapa ei 

edellytä suuria rakennusteknisiä muutoksia, pieniä pin-
takorjauksia 

  E = Entiset asunnot ja näiden yhteistilat: kunnostustapa on 
määriteltävä esim. kuntotutkimukseen perustuen*. Nämä 
tilat on rajattu pois hankkeesta 

  
*Mikäli asuntosiipi muutetaan majoitustiloiksi on tämä ratkaisu tutkittava erikseen: 
kuntotutkimus ja palotekninen selvitys on teetettävä sekä sekä olennaiset LVIS-
muutokset kartoitettava. 

 
 Muut merkinnät:  

 ……..  = Pääasialliset purettavat rakennusosat on esitetty punaisella  
   pisteviivalla. 
 

 
 
MERKINNÄT LEIKKAUS- JA JULKISIVUPIIRUSTUKSISSA:  
 
  

 
 
 

 = Purettava rakenne tai rakennusosa 
 
 

  
 
 
 

 = Uusi rakenne tai rakennusosa 
 
 

  
PUNAINEN TEKSTI 
 

 
= Toimenpidettä kuvaava teksti 
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8. SISÄTILOJEN KORJAUSASTEET   

 Koska tämä luonnossuunnitelma on laadittu ensisijaisesti esittämään yleispiirteisesti 
hankkeen toiminnallista perusratkaisua ei ole näin ollen mahdollista kunkin tilan osal-
ta määrittää yksityiskohtaisia korjaustapoja töineen ja materiaaleineen. Kuitenkin on 
hankkeen eteenpäin viemiseksi tarpeen selvittää muutostöiden kertaluokkaiset 
kustannukset esim. rahoituksen järjestämistä ja liiketaloudellisen suunnitelman laati-
mista varten.  
 
Alustavan kustannusarvion laatimisen mahdollistamiseksi esitetään muutosalueen 
tiloista: 
§ Tilaluettelo, jossa kuhunkin tilaan kohdistuvat toimenpiteet on annettu 

toimenpiteitä (= korjausaste) kuvaavalla värikoodilla 
§ Pohjapiirroksessa nämä tilat em. tavalla värikoodattuna 
§ Pohjapiirroksissa ja leikkauksissa toimenpiteitä selvittävät tekstit 

 
Tilojen korjaukseen oletetaan rakennustöiden lisäksi sisältyvän aina LVIS-teknisiä 
muutostöitä ja –hankintoja: tämä osuus otetaan huomioon kustannusarviossa kor-
jausasteen mukaisena kustannuseränä. 
 

 
 Korjausasteet:  

 Väri Korjausaste Merkitys 

  
 
 
 
 

A = Uusi tilan käyttötapa, laajat muutokset 
§ purkutöitä 
§ uusia rakenteita: väliseiniä, kattopintoja ja mahd. lat-

tioita 
§ pintatyöt: seinät, katot ja lattiat 
§ uusia kalusteita, varusteita ja laitteita 
§ laajat LVIS-tekniset muutokset 

 

 

  
 
 
 
 

B = Uusi tilan käyttötapa: paikoin muutoksia  
§ mahd. vähäinen määrä purkua 
§ pintaremontti: seinät, katot ja lattiat 
§ mahd. kaluste-, varuste- ja laitetäydennyksiä 
§ toiminnan edellyttämät LVIS-muutokset 

  
  C = Käytävä- tai porrashuonetila yleensä  

§ mahdollisia pintakorjauksia ja varustetäydennyksiä 
§ toiminnan edellyttämät LVIS-muutokset 

 
  D = Entiselleen jäävä tila:  

§ uuden käytön edellyttämät pienet muutostyöt 
pinnoissa 
 

  E = Entiset asunnot ja näiden yhteistilat:  
§ Kunnostustapa on määriteltävä esim. kunto-

tutkimukseen perustuen.  
§ Nämä tilat on rajattu pois hankkeesta 
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9. KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET   

 Kalusteet: 
Vähäinen määrä uusia kiintokalusteita sisältyy tilakohtaiseen kustannusarvioon. Tässä 
vaiheessa oletetaan, että tiloihin hankitaan yleensä vain “lakimääräinen” kalustus, 
esim. toimintatiloissa säilytyskomeroita ja sos-tiloissa pukukaappitäydennyksiä  
 
Keittiön uudet kalusteet määritellään myöhemmin toimijan konseptin mukaan. 
Kustannusarviossa oletetaan keittiöön tulevan jonkin verran uusia kalusteita. 
 
Kaikki irtokalusteet ovat tilan toimijan hankintaa. 
 

Varusteet: 
Uusiin saniteettitiloihin hankitaan normaalin julkisen tilan laatua olevat saniteetti-
varusteet. Entisissä sanitettitiloissa vähäinen määrä varustetäydennyksiä. 
 
Muissa tiloissa oletetaan tarvittavan  vähäisiä varustetäydennyksiä. 
 

Laitteet: 
Uusi IV-kone ja tarvittava uusi kanavisto määritellään jatkossa kun tilaohjelma on 
lyöty lukkoon ja LVI-suunnittelija on valittu. Kustannusarviossa näille töille ja 
hankinnoille määritetään aiempien vastaavien laitteistohankintojen mukainen 
kustannuserä. 
  
Keittiön uudet laitteet määritellään myöhemmin toimijan konseptin mukaan. 
Kustannusarviossa oletetaan keittiöön tulevan jonkin verran uusia laitteita. 
 
Muissa käyttötiloissa ei oleteta tarvittavan erityisiä laitteita. 
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10. SIIRTOLAITTEET   

 Hissi: 
Luonnossuunnitelmassa alumiinikuiluinen DOMUSLIFT DL-2P/XL kevythissi: 
§ mitoitettu pyörätuolikäyttöön 
§ 5 pysähtymistasoa: kellari, pääsisäänkäynnin taso, 1., 2. ja 3. kerros 
§ kori 2-puolinen (= 2 ovea) 
§ nostokorkeus 11 metriä 
§ vakiovarustein ja –ohjaustavoin 

 
Kustannusarviossa hissihankinnan lisäksi otetaan huomioon hissikulun järjestämiseen 
liittyvät välipohjien yms. purkutyöt, uusien osastoivien väliseinien rakennustyöt sekä 
edellytetyt LVIS-työt ja –hankinnat. 
 

Porraskaidehissi: 
Kolmannen kerroksen tasolta ylimmälle 4. kerroksen tasolle johtaa suora porrassyöksy, 
jonka sivuun hankitaan porraskaidehissi. Näin talon kaikki muutosalueen tilat ovat 
esteettömästi saavutettavissa. 
 
Porraskaidehissin tyyppi esim. CAMA HANDI 7/PORRASHISSI.FI: 
§ lavamallinen porraskaidehissi suoraan portaaseen 
§ kantavuus 300 kg 
§ lavakoko 950 x 780 mm 
§ taittoistuin 
§ ohjausautomatiikka toimittajan vakiojärjestelmää 

 
Tarvittava sähköistys esitetään sähkösuunnitelmassa. 
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11. RAKENNUKSEN ULKOPUOLI   

 Rakennuksen ulkopintaan liittyen on luonnossuunnitelmassa esitetty vain toiminnallis-
ten muutosten edellyttämät pääasialliset toimenpiteet, jotka tässä yhteydessä las-
ketaan kustannuksiin kuuluviksi. 
 
Julkisivupintojen, vesikaton, ikkunoiden, ovien, varusteiden yms. uusinta tai kunnostus 
suunnitellaan em. rakennusosien kuntoselvityksen perusteella: ei lasketa tämän pro-
jektin kustannuksiin kuuluvaksi. 
 
Hanketta ohjelmoitaessa ensiarvoisen tärkeänä edellytyksenä tulevalle käytölle on 
pidetty esteettömyyttä ja sisäilman terveellisyyttä. Rakennuksen pääsisäänkäynti ei 
ole nykyisellään esteetön; hissin lisäksi tarvitaan sisäänkäyntiin määräysten mukainen 
katettu kävelyluiska. Talon IV-kone on uusimisen tarpeessa ja nykynormien mukainen 
uusi  kone ei mahdu korkeudeltaan entiseen IV-konehuoneeseen.  
 

Pääsisäänkäynti: 
 
Entinen sadekatos puretaan. 
 
Uusi määräysten mukainen kävelyluiska rakennetaan: 
§ luiskatason kaltevuus 1/20 
§ luiska ja sivuseinämät betonia 
§ RST-käsijohteet 
§ seinämäpinnat esim. uritettua väribetonia 
§ suunnitellaan yksityiskohtaisesti varusteineen jatkossa = arkkitehtisuunnitelma 

 
Uusi katos luiskaan: 
§ pyöreät teräspilarit 
§ kattorakenne: pituusuuntaiset liimapuupalkit + päällä RHS-kehäpalkisto 
§ katteen alusta vaneria, bitumikermikate 
§ pilariväleissä puusäleiköt 
§ suunnitellaan yksityiskohtaisesti varusteineen jatkossa = arkkitehtisuunnitelma 

 

IV-konehuoneen korotus: 
Osa entistä IV-konehuonetilaa korotetaan: 
§ entistä vesikattoa rakenteineen puretaan noin 40 m2:n alalta 
§ vaadittavan tilan korkeuden mitoittaa uusi IV-kone 
§ uusi IV-kone haalataan paikalleen katon aukosta 
§ uudet ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet määritetään tehtävässä rakenne-

suunnitelmassa 
§ uudet pintarakenteet annetaan tehtävässä arkkitehtisuunnitelmassa 

 

 
12. LVIS-TYÖT JA HANKINNAT   

 LVIS-tekniikkaan liittyvät perusselvitykset ja luonnossuunnitelmat teetetään hankeen 
seuraavassa vaiheessa. 
 
Kustannuslaskennassa näille määritetään kustannukset nyt tarjolla olevien tietojen 
mukaan. Laatutasona on tätä hanketta vastaavan julkisen tilan korjauksen 
mukainen taso. 
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13. PIHA-ALUE   

 Tontille kaavaillut toiminnot on yleispiirteisesti esitetty piirustuksessa TONTTI. Näitä 
toimintoja ideoidaan ja jalostetaan jatkossa kun talon käyttäjäkunta ja toimijoiden 
intressit paremmin hahmottuvat. 
 
Kustannuslaskentaa varten speksataan tässä vaiheessa piha-alueen muutokset 
seuraavasti: 
 

Autopaikoituksen laajennus etupihalle: 
§ 18 autopaikkaa á 2500 x 5000 
§ 2 invapaikkaa 
§ asfaltoitava alue noin 630 m2 

 

Terassi sisäänkäynnin yhteyteen: 
§ värillinen betonikivipinta 130 m2 
§ rajaus betonisin reunakivin 
§ penkit 2 kpl + roskis 
§ pöydät ja tuolit talon hankintaa 

 
Pääsisäänkäynnin edusta 
§ värillinen betonikivipinta 160 m2 
§ rajaus betonisin reunakivin 

 
Leikkipiha 
§ puurakenteinen oleskelukatos 20 m2 + kestopuukäytävä 
§ hiekkalaatikko esim. LAPPSETIN mallistoa 
§ keinut 2 kpl esim. LAPPSETIN mallistoa 
§ liukumäki esim. LAPPSETIN mallistoa 
§ kiipeilyteline esim. LAPPSETIN mallistoa 
§ turva-alustat em. välineille 
§ muut pinnat kivituhkaa 

 
Motoriikkapuisto 
§ alue toiminnallisen harjoitteluun 
§ liikuntavälinesarja alustoineen kuten esim. LAPPSET FITNESS PARK S 
§ saman tyylinen alue varusteineen on Kosken koulun pihalla: kovassa käytössä 

näyttää olevan jatkuvasti! 
 
Pelikentät 
§ entiselle kenttä alueelle tässä vaiheessa pieniä varustetäydennyksiä 
§ esim. maalit, palloseinä ja koripallotelineet 
§ myöhemmin voidaan varustusta täydentää tarpeen mukaan: esim. skeit-

tirampit, parcour-rata jne…  
 
Beach volley 
§ pelikentän viereiseen metsikköön pieni kenttäalue varusteineen 
§ esim. beach volley tai sulkapallo 

 
Kuntolenkki 
§ opastein varustetut juoksulenkit koulun tontilla 
§ metsikössä esim. kuorikepintaisena, osin entistä polkua pitkin 
§ pitkä lenkki noin 400 m, lyhyt noin 300 m 
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Istutukset 
§ toimintoja rajaamaan ja viihtyisyyttä lisäämään piha viimeistellään istutuksin 
§ laaditaan jatkossa erillinen vihersuunnitelma 
§ nyt otetaan huomioon jonkinlaisena kustannuseränä 

 
Muut työt ja hankinnat 
§ tässä vaiheessa määritetään kustannus myös niille töille ja hankinnoille mitä 

em. piha-alueelle suunnitellut toiminnat edellyttävät 
§ uusien pintamateriaalien aluskerrokset 
§ alueen muiden pintarakenteiden korjaamista 
§ alueen toimintojen valaistus 
§ penkkejä noin 10 kpl 
§ roskiksia noin 10 kpl 
§ pääopaste, muita opasteita, kilpiä, liikennemerkkejä yms. 

 
 
 
 
 
 
IMATRAN ARKKITEHTUURITOIMISTO 
Pekka Partinen 
pekka.partinen@im-ark.fi 
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