
Kortepohjan päiväkotikoulu/kirjaston 
runkoratkaisun valintaan (massiivipuu vs. 

kivi) vaikuttavat elinkaaritavoitteet

Puurakentamisen seminaari 8.4.2019 kaupungintalolla

Mikko Lepo, kiinteistöjohtaja

8.4.2019



Ote kaupungin talousarviosta 2019

8.4.2019 2



Hankkeen tavoiteaikataulu
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• Hankesuunnitelma julkistuu lautakuntaesityksen 

yhteydessä ~16.4

• Asemakaavan vahvistaminen 4-5/2019

• Päätöksenteko 4-5/2019, kaupunginvaltuusto 13.5.2019

• Rakennussuunnittelu 5/2019 – 3/2020

• Väistötilaratkaisut, nykyisten rakennusten purkaminen 

talvi 2010

• Rakentaminen käynnistyy kevät 2020

• Käyttöönotto syksy 2021



Hankkeella elinkaaritavoitteet, miksi? 
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Kaupunki lakisääteisten palveluiden järjestäjävastuullisena:

 Turvattava toimintaympäristöjen pitkäjänteinen kapasiteetti ja 
käytettävyys yli ajan

Kapasiteettivaatimus Jyväskylässä:

- Perusopetusikäisiä v. 2019 ~13.600 

- Varhaiskasvatuksen kysyntä v. 2019 ~7.500 paikkaa

Käytettävyys:

- Toimintaympäristön toiminnallisten, teknisten ja olosuhdetekijöiden 
ylläpito lainsäädännön, viranomaisvaatimusten ja asiakasodotusten 
mukaisena

 Järjestäjävastuullisella tulee olla elinkaaritavoitteet ja niiden mukainen 
johtamismalli koko kapasiteetille, ei ainoastaan uudishankkeille



Sijainti, asemakaava, tontti, muuntojoustavuus
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• Sijainti kaupungin ns. pyöräilyvyöhykkeellä n. 2,5 km keskustasta

• Vanhaa, mutta uusiutuvaa/ täydennysrakentuvaa aluetta

• Muodostumassa ainoaksi Kortepohjan lasten ja nuorten 
palveluyksiköksi

• Muita palveluyksiköitä kuitenkin useita 2 km säteellä

• Asemakaava ei vielä vahva, mutta vahvistumassa 

• Asemakaava mahdollistanee nykyisten rakennusten purkamisen, 
mutta ohjaa ”Kortepohjan näköiseen” korkealaatuiseen 
kaupunkikuvaan

• Tontti pienehkö, ohjaa 2-3 –kerroksiseen ratkaisuun n. 700 lapsen 
yksikkönä (lapset, nuoret, hyvinvointi)

 Hanke perusteltua toteuttaa kunnianhimoisilla käyttöikätavoitteilla

 Tontin koon ja sijainnin vuoksi (suhteessa muihin palveluyksiköihin) 
ei ole mahdollista/ perusteltua hakea merkittävää laajennusvaraa

 Massoittelusta muodostuu laajarunkoinen 2-3 –kerrosratkaisu
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Sijainti osana kaupunkirakennetta ja 
palveluverkkoa

Kortepohja

Muita koulu- ja 

päiväkotiyksiköitä
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Tontti pienehkö hankkeelle



Toiminnalliset vaatimukset, muuntojoustavuus, 
käyttöjousto, käyttöikä, käytettävyys
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• Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjastotoiminnan sekä 
oheiskäytön toiminnalliset vaatimukset  tilaohjelma, toiminnallinen 
vuorovaikutus

 Muuntojoustavuus tulee ensisijaisesti mahdollistaa sijoittuvien 
palveluiden keskinäisenä vuorovaikutteisena joustavuutena, ei 
niinkään kokonaan uutta käyttötarkoitusta mahdollistavana 

 Muunto- ja käyttöjoustoa luo runkoratkaisussa riittävän pitkät 
jännevälit, joka mahdollistaa opetuksen ja ryhmäkokojen 
joustavuuden

 Pitkä käyttöikävaatimus (runko > 50 v ym) tulee näkyä vähäriskisinä 
valintoina ja ratkaisuina, Terve Talo –periaatteiden toteutumisena, 
sisäilmaluokkana S2, talotekniikan ja pintarakenteiden helppona 
huollettavuutena/ uusimisena, turvallisina/ selkeinä ratkaisuina



Energiatehokkuus, hiilijalanjälki, investointi-
ja elinkaarikustannukset
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• Pitkä käyttöikätavoite

 energiatehokkuus, hiilijalanjälki ja investointiratkaisu tulee 
ensisijaisesti kehittää elinkaariohjauksen kautta

 Ovat rationaalisesti johdettavissa ja laskettavissa (kehittyvien) 
suunnitelmien pohjalta. Hankesuunnitteluvaiheen analyysi perustuu 
päämuuttujiin ja mallinnoksen yksinkertaistamiseen


