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HANKEVAIHTOEHTO 1, YHTEENVETO
Nykyiset sijainnit säilyy ja rakennukset peruskorjataan
Kokonaisoppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

 Peruskorjattava osa 7 677 brm2

 Uudisrakennusosa

 Purettava osa

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus, yht 320 oppilasta

Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus, yht. 330 oppilasta + 157 varhaiskasvatus

Hankevaihtoehto 1
Vertailuhinta 20v ajanjaksolla 50 926 784 € alv. 0%
Investointien kokonaissumma n. 14 461 009 € alv. 0%
Koulujen tilatehokkuus n. 16,38 brm2 / oppilas
(erittely liitteenä, LIITE 1 s.1)
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HANKEVAIHTOEHTO 2, YHTEENVETO
Varhaiskasvatus ja 1-2 luokat Konnarissa, muu perusopetus ja lukio Hakkalassa
Kokonaisoppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

 Peruskorjattava osa 1 322 brm2

 Uudisrakennusosa 5 923 brm2

 Purettava osa 6 296 brm2

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus, yht. 540 oppilasta

Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus, yht. 110 oppilasta + 157 varhaiskasvatus

Hankevaihtoehto 2
Vertailuhinta 20v ajanjaksolla 39 621 965 € alv. 0%
Investointien kokonaissumma n. 14 340 484 € alv. 0%
Koulujen tilatehokkuus n. 13,78 brm2 / oppilas
(erittely liitteenä, LIITE 1 s.2)
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HANKEVAIHTOEHTO 3, YHTEENVETO
"Hakkalan kampus", varhaiskasvatus Konnarissa
Kokonaisoppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

 Peruskorjattava osa 1 322 brm2

 Uudisrakennusosa 6 323 brm2

 Purettava osa 6 296 brm2

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus, yht. 650 oppilasta

Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus, yht. 157 varhaiskasvatus

Hankevaihtoehto 3
Vertailuhinta 20v ajanjaksolla 39 238 285 € alv. 0%
Investointien kokonaissumma n. 15 296 084 € alv. 0%
Koulujen tilatehokkuus n. 13,78 brm2 / oppilas
(erittely liitteenä, LIITE 1 s.3)
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HANKEVAIHTOEHTO 4, YHTEENVETO poikkeava hanke

"Hakkalan kampus", lukion toiminnot poistuu, varhaiskasvatus Konnarissa
Kokonaisoppilasmäärä 540 ja varhaiskasvatus 157 lasta

 Peruskorjattava osa 1 322 brm2

 Uudisrakennusosa 4 808 brm2

 Purettava osa 6 296 brm2

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus, yht. 540 oppilasta

Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus, yht. 157 varhaiskasvatus

Hankevaihtoehto 4
Vertailuhinta 20v ajanjaksolla 34 564 938 € alv. 0%
Investointien kokonaissumma n. 11 676 152 € alv. 0%
Koulujen tilatehokkuus n. 13,78 brm2 / oppilas
(erittely liitteenä, LIITE 1 s.4)
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Loppuyhteenveto

Tarveselvitysvaiheessa käytössä olevien tietojen perusteella sekä pelkästään teknis-taloudellisista 
näkökulmista tarkasteltuna kannattavimpia vaihtoehtoja 20 vuoden ajanjaksolla tämän laskelman 
lopputuloksena ovat

Vaihtoehto 2 vertailuhinnalla 39,6 M€ alv. 0%
tai
Vaihtoehto 3 vertailuhinnalla 39,2 M€ alv. 0%

Laskelman perusteella vaihtoehdon 2 investointivaiheen budjetti olisi n. 14,3 M€ alv. 0%.
Laskelman perusteella vaihtoehdon 3 investointivaiheen budjetti olisi n. 15,3 M€ alv. 0%.

Terveysaseman investointivaiheen budjetti olisi lisäksi n. 1,75 M€ alv. 0%

Laskelmat on tehty vakioitua ja tavanomaista rakentamistapaa noudattaen. Investointivaiheen 
budjetti tarkentuu lopullisesti vasta valitun vaihtoehdon hankesuunnitteluvaiheessa.

Vaihtoehdon 2 toteuttaminen lyhyesti:
Tässä vaihtoehdossa koulutoiminta luokkien 3-9 sekä lukion osalta tapahtuisi Hakkalan koululla 
sekä sen yhteyteen rakennettavassa uudisrakennuksessa. Konnarin tontille jäisi päiväkoti. Lisäksi 
Konnarille rakennettaisiin uudisrakennus 1-2 luokille (5 luokkaa) ja päiväkotia sekä koulua palveleva 
uusi aula/ruokailutila. Vaihtoehdossa toteutettaisiin sisäyhteys vanhaan liikuntahalliin. Liikuntahalli 
korjattaisiin Rambollin suosittamien korjausten mukaisesti. Liikuntahalli olisi sekä koulun että 
päiväkodin käytössä. Terveysasema sijoittuisi Hakkalan tontille.

Vaihtoehdon 3 toteuttaminen lyhyesti:
Tässä vaihtoehdossa kaikki koulutoiminta siirtyisi Hakkalan kouluun sekä sen yhteyteen 
rakennettavaan uudisrakennukseen. Konnarin tontille jäisi päiväkoti. Lisäksi Konnarille 
rakennettaisiin päiväkotia palveleva uusi aula/ruokailutila sekä sisäyhteys vanhaan liikuntahalliin. 
Liikuntahalli korjattaisiin Rambollin suosittamien korjausten mukaisesti. Liikuntahalli olisi 
mahdollisesti osittain myös koulutoiminnan käytössä.  Terveysasema sijoittuisi Hakkalan tontille.

Vaihtoehtojen investointivaiheen ero muodostuu vaihtoehdossa 3 rakennettavasta, 400 brm2 
laajasta päiväkodin ja liikuntahallin yhdistävästä aula/ruokailutilasta. Vaihtoehdossa 2 sama 
aula/ruokailutila palvelisi sekä koulun 1-2 luokkalaisia että päiväkotia joten sen tilatehokkuus on 
laskennallisesti parempi. Vaihtoehdon 2 ratkaisu vaatii ruokailun porrastamista koulun ja 
päiväkodin kesken.
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Talouden tasapainottamisohjelma 2020 (KH 28.10.2019 ja KH 11.11.2019)

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa tässä teknis-taloudellisessa tarkastelussa on myös simuloitu 
vaihtoehto 4, jossa lukiotoiminnot poistuvat Hakkalasta.

Vaihtoehto 4 vertailuhinta 34,6 M€ alv. 0%

Laskelman perusteella vaihtoehdon 4 investointivaiheen budjetti olisi n. 11,7 M€ alv. 0%.

Terveysaseman investointivaiheen budjetti olisi lisäksi n. 1,75 M€ alv. 0%

Vaihtoehdon 4 toteuttaminen lyhyesti:
Tässä vaihtoehdossa lukion toiminnot poistuvat ja kaikki koulutoiminta siirtyisi Hakkalan kouluun 
sekä sen yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Konnarin tontille jäisi päiväkoti. Lisäksi 
Konnarille rakennettaisiin päiväkotia palveleva uusi aula/ruokailutila sekä sisäyhteys vanhaan 
liikuntahalliin. Liikuntahalli korjattaisiin Rambollin suosittamien korjausten mukaisesti. Liikuntahalli 
olisi mahdollisesti osittain myös koulutoiminnan käytössä.  Terveysasema sijoittuisi Hakkalan 
tontille.

Vaihtoehdon 4 investointivaiheen ero muihin vaihtoehtoihin nähden syntyy tilatarpeen 
vähentymisestä -1515 brm2 (-110 oppilasta).

Hämeenlinnassa 21.11.2019

Mika Rajala

talonrakennuttamispäällikkö

Liitteet:
LIITE 1 laskentataulukot eri vaihtoehdoille
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HANKEVAIHTOEHTO 1, laskenta Kaikissa vaihtoehdoissa oppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

Nykyiset sijainnit säilyy ja rakennukset peruskorjataan

Tilatehokkuus, tavoite 13,78 brm2 / oppilas (1,45 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 12,35 hum2 / oppilas (1,30 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 9,5 hym2 / oppilas

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus

 Peruskorjattava osa  Peruskorjattava osa
 Uudisrakennusosa  Uudisrakennusosa
 Purettava osa  Purettava osa

Käyttäjämäärät Käyttäjämäärät
Pasaapelin koulu 220,00 oppilasta Konnarin koulu 330,00 oppilasta
Pasaapelin koulu henkilökuntaa Konnarin koulu henkilökuntaa
Hakkalan koulu (lukio) 100,00 oppilasta Lammin päiväkoti 157,00 lasta
Hakkalan koulu (lukio) henkilökuntaa Lammin päiväkoti henkilökuntaa

Tarkistusmitatut laajuudet Tarkistusmitatut laajuudet
Pasaapelin koulu 3 226,00 brm2 2880 hum2 Konnarin koulu 4 392,00 brm2 3893 hum2
Hakkalan koulu (lukio) 3 031,00 brm2 2706 hum2 Lammin päiväkoti 2 152,00 brm2 1878 hum2

Vaihtoehdon tilatehokkuus Vaihtoehdon tilatehokkuus
Pasaapeli + Hakkala 19,55 brm2 / oppilas Konnarin koulu 13,31 brm2 / oppilas
(rakennuksia käytetään ristiin, joten käsiteltävä kokonaisuutena) Lammin päiväkoti 13,71 brm2 / lapsi

Nykyinen vuokrataso Nykyinen vuokrataso
Pasaapelin koulu yht. 260 706,00 € / vuosi Konnarin koulu yht. 503 652,00 € / vuosi
Hakkalan koulu yht. 481 503,00 € / vuosi Lammin päiväkoti yht. 303 444,00 € / vuosi
vuokrat yhteensä 742 209,00 € / vuosi vuokrat yhteensä 807 096,00 € / vuosi

Uudet peruskorjausinvestoinnit Uudet peruskorjausinvestoinnit
Pasaapelin koulu 3 226,00 brm2 Konnarin koulu 3 129,00 brm2 (ei liikuntasalisiipeä)
Korjausaste, arvio 94,00 % Korjausaste, arvio 94,00 %
Korjaushinta, arvio 2 245,66 € / brm2 Korjaushinta, arvio 2 245,66 € / brm2
Korjaushinta yhteensä 7 244 499 € Korjaushinta yhteensä 7 026 670 €

Liikuntasalisiiven korjaus 189 840 € (Rambollin arvio)

Rakennusten purkukustannukset Rakennusten purkukustannukset
Pasaapelin koulu - Konnarin koulu -

Poistot Poistot
Pasaapelin koulu - Konnarin koulu -

Energia (lämpö + sähkö) Energia
Pasaapelin koulu 272 kwh / brm2 / vuosi Konnarin koulu 262 kwh / brm2 / vuosi

69546 € / vuosi 92219 € / vuosi
 E energialuokka energialuokka

Hakkalan koulu (lukio) 293 kwh / brm2 / vuosi Lammin päiväkoti 299 kwh / brm2 / vuosi
71063 € / vuosi 51512 € / vuosi

 E energialuokka energialuokka

YHTEENVETO Muuta huomioitavaa (ei huomioitu yhteenvedossa):

Investointien kokonaissumma 14 461 009 € Mahdollisen terveysaseman sijoittuminen Hakkalan yhteyteen
Uusi terveysasema 628,00 brm2

Vuokravaikutus, uusi vuokrataso 2 779,00 € / brm2
Pasaapeli + Hakkala 1 104 000 € / vuosi Uudishinta, arvio 1 745 212,00 €

muutos 361 791 € / vuosi
Konnari + pk 1 158 000 € / vuosi

muutos 350 904 € / vuosi

VAIHTOEHTO 1, KULUT YHTEENSÄ
Vuokrat 20v 45 240 000 €
Energia 20v 5 686 784 € (energiatehokkuuden oletetaan peruskorjauksessa pysyvän ennallaan)

Kokonaiskustannukset 20v 50 926 784 €

Koulujen tilatehokkuus yhteensä 16,38 brm2 / oppilas

Korjaushinta-arvio on peilattu uudishintaan 2389 € / brm2 (Haahtela hintaindeksi 91).
Korjausaste perustuu Ramboll Oy:n arvioon.

Laskelma on tehty tämän hetken hintatasolla
Tämä laskenta on tehty ainoastaan vertailemaan vaihtoehtojen teknisiä hintoja vuokravaikutuksineen.
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HANKEVAIHTOEHTO 2, LASKENTA Kaikissa vaihtoehdoissa oppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

Varhaiskasvatus ja 1-2 luokat Konnarissa, muu perusopetus ja lukio Hakkalassa

Tilatehokkuus, tavoite 13,78 brm2 / oppilas (1,45 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 12,35 hum2 / oppilas (1,30 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 9,5 hym2 / oppilas

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus

 Peruskorjattava osa  Peruskorjattava osa
 Uudisrakennusosa  Uudisrakennusosa
 Purettava osa  Purettava osa

Käyttäjämäärät (jaettu niin, että tilatehokkuuden tavoite täyttyy) Käyttäjämäärät
Uusi Pasaapelin koulu 320,00 oppilasta Konnarin koulu 110,00 oppilasta (1-2 luokat, 5 luokkaa)
Uusi Pasaapelin koulu henkilökuntaa Konnarin koulu henkilökuntaa
Hakkalan koulu (lukio) 220,00 oppilasta Lammin päiväkoti 157,00 lasta
Hakkalan koulu (lukio) henkilökuntaa Lammin päiväkoti henkilökuntaa

Laajuudet Laajuudet
Uusi Pasaapelin koulu 4 408,00 brm2 3952 hum2 Uusi Konnarin koulu 1 515 brm2 1358,5 hum2
Hakkalan koulu (lukio) 3 031,00 brm2 2706 hum2 Liikuntasalisiipi 1322,10 brm2 1170 hum2

Lammin päiväkoti 2 152,00 brm2 1878 hum2

Vaihtoehdon tilatehokkuus Vaihtoehdon tilatehokkuus
Pasaapeli + Hakkala 13,78 brm2 / oppilas Konnarin koulu 13,78 brm2 / oppilas
(rakennuksia käytetään ristiin, joten käsiteltävä kokonaisuutena) Lammin päiväkoti 13,71 brm2 / lapsi

Nykyinen vuokrataso Nykyinen vuokrataso
Pasaapelin koulu yht. 260 706,00 € / vuosi Konnarin koulu yht. 503 652,00 € / vuosi
Hakkalan koulu yht. 481 503,00 € / vuosi Lammin päiväkoti yht. 303 444,00 € / vuosi
vuokrat yhteensä 742 209,00 € / vuosi vuokrat yhteensä 807 096,00 € / vuosi

Uudet investoinnit Uudet investoinnit
Uusi Pasaapelin koulu 4 408 brm2 Uusi Konnarin koulu 1 515 brm2
Korjausaste, arvio 100,00 % Korjausaste, arvio 100,00 %
Uudishinta, arvio 2 389,00 € / brm2 Uudishinta, arvio 2 389,00 € / brm2
Uudishinta yhteensä 10 530 712 € Uudishinta yhteensä 3 619 932 €

Liikuntasalisiiven korjaus 189 840 € (Rambollin arvio)

Rakennusten purkukustannukset Rakennusten purkukustannukset
Pasaapelin koulu 258 080 € 80 € / brm2 Konnarin koulu 158 392 € 80 € / brm2

Poistot Poistot
Pasaapelin koulu 1 736 229 € Konnarin koulu 893 390 €

Energia Energia
Uusi Pasaapelin koulu 88 kwh / brm2 / vuosi Uusi Konnarin koulu 88 kwh / brm2 / vuosi

31032,32 € / vuosi 10667,36 € / vuosi
A energialuokka A energialuokka

Vanha osa, liikuntahalli 262 kwh / brm2 / vuosi
27760,1048 € / vuosi

Hakkalan koulu (lukio) 293 kwh / brm2 / vuosi Lammin päiväkoti 299 kwh / brm2 / vuosi
71063 € / vuosi 51512 € / vuosi

 E energialuokka E energialuokka

YHTEENVETO Muuta huomioitavaa (ei huomioitu yhteenvedossa):

Investointien kokonaissumma 14 340 484 € Mahdollisen terveysaseman sijoittuminen Hakkalan yhteyteen
Uusi terveysasema 628,00 brm2

2 779,00 € / brm2
Vuokravaikutus Uudishinta, arvio 1 745 212,00 €
Pasaapeli + Hakkala 1 152 000 € / vuosi

muutos 409 791 € / vuosi
Konnari + pk 644 000 € / vuosi

muutos -163 096 € / vuosi

HANKEVAIHTOEHTO 2, KULUT YHTEENSÄ
Vuokrat 20v 35920000 €
Energia 20v 3 285 493 €
Purkukustannukset 416 472 €
Poistot 2 629 619 €

Kokonaiskustannukset 20v 39 621 965 €

Koulujen tilatehokkuus yhteensä 13,78 brm2 / oppilas

Korjaushinta-arvio on peilattu uudishintaan 2389 € / brm2 (Haahtela hintaindeksi 91).
Korjausaste perustuu Ramboll Oy:n arvioon.

Laskelma on tehty tämän hetken hintatasolla
Tämä laskenta on tehty ainoastaan vertailemaan vaihtoehtojen teknisiä hintoja vuokravaikutuksineen.
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HANKEVAIHTOEHTO 3, LASKENTA Kaikissa vaihtoehdoissa oppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

"Hakkalan kampus", varhaiskasvatus Konnarissa

Tilatehokkuus, tavoite 13,78 brm2 / oppilas (1,45 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 12,35 hum2 / oppilas (1,30 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 9,5 hym2 / oppilas

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus

 Peruskorjattava osa  Peruskorjattava osa
 Uudisrakennusosa  Uudisrakennusosa
 Purettava osa  Purettava osa

Käyttäjämäärät (jaettu niin, että tilatehokkuuden tavoite täyttyy) Käyttäjämäärät
Uusi Hakkalan kampus 430,00 oppilasta Konnarin koulu 0,00 oppilasta
Uusi Hakkalan kampus henkilökuntaa Konnarin koulu 0,00 henkilökuntaa
Hakkalan koulu (lukio) 220,00 oppilasta Lammin päiväkoti 157,00 lasta
Hakkalan koulu (lukio) henkilökuntaa Lammin päiväkoti henkilökuntaa

Laajuudet Laajuudet
Uusi Hakkalan kampus 5 923,25 brm2 5311 hum2 Poistuva Konnarin koulu 1 980 brm2 1752,12 hum2
Hakkalan koulu (lukio) 3 031,00 brm2 2706 hum2 Liikuntasalisiipi 1322,10 brm2 1170 hum2

Lammin päiväkoti 2 152,00 brm2 1878 hum2

Vaihtoehdon tilatehokkuus Vaihtoehdon tilatehokkuus
Hakkalan kampus 13,78 brm2 / oppilas Lammin päiväkoti 16,25 brm2 / lapsi
(rakennuksia käytetään ristiin, joten käsiteltävä kokonaisuutena) (Liikuntasalia ei huomioitu, myös jatkossa koulun käytössä?)

Nykyinen vuokrataso Nykyinen vuokrataso
Pasaapelin koulu yht. 260 706,00 € / vuosi Konnarin koulu yht. 503 652,00 € / vuosi
Hakkalan koulu yht. 481 503,00 € / vuosi Lammin päiväkoti yht. 303 444,00 € / vuosi
vuokrat yhteensä 742 209,00 € / vuosi vuokrat yhteensä 807 096,00 € / vuosi

Uudet investoinnit Uudet investoinnit
Uusi Hakkalan kampus 5 923 brm2 Ruokala / Aula 400 brm2
Korjausaste, arvio 100,00 % Uudishinta, arvio 2 389,00 € / brm2
Uudishinta, arvio 2 389,00 € / brm2 Uudishinta yhteensä 955 600 €
Uudishinta yhteensä 14 150 644 € Liikuntasalisiiven korjaus 189 840 € (Rambollin arvio)

Rakennusten purkukustannukset Rakennusten purkukustannukset
Pasaapelin koulu 258 080 € 80 € / brm2 Konnarin koulu 158 392 € 80 € / brm2

Poistot Poistot
Pasaapelin koulu 1 736 229 € Konnarin koulu 893 390 €

Energia Energia
Uusi Hakkalan kampus 88 kwh / brm2 / vuosi Uusi Konnarin koulu 88 kwh / brm2 / vuosi

41700 € / vuosi 2816 € / vuosi
A energialuokka A energialuokka

Vanha osa, liikuntahalli 262 kwh / brm2 / vuosi
27760 € / vuosi

Hakkalan koulu (lukio) 293 kwh / brm2 / vuosi Lammin päiväkoti 299 kwh / brm2 / vuosi
71063 € / vuosi 51512 € / vuosi

 E energialuokka energialuokka

YHTEENVETO Muuta huomioitavaa (ei huomioitu yhteenvedossa):

Investointien kokonaissumma 15 296 084 € Mahdollisen terveysaseman sijoittuminen Hakkalan yhteyteen
Uusi terveysasema 628,00 brm2

2 779,00 € / brm2
Vuokravaikutus Uudishinta, arvio 1 745 212,00 €
Pasaapeli + Hakkala 1 375 000 € / vuosi

muutos 632 791 € / vuosi
Konnari + pk 399 000 € / vuosi

muutos -408 096 € / vuosi

HANKEVAIHTOEHTO 2, KULUT YHTEENSÄ
Vuokrat 20v 35 480 000 €
Energia 20v 3 341 813 €
Purkukustannukset 416 472 €
Poistot 2 629 619 €

Kokonaiskustannukset 20v 39 238 285 €

Koulujen tilatehokkuus yhteensä 13,78 brm2 / oppilas

Korjaushinta-arvio on peilattu uudishintaan 2389 € / brm2 (Haahtela hintaindeksi 91).
Korjausaste perustuu Ramboll Oy:n arvioon. Konnarin liikuntasalin kustannusarvio perustuu Ramboll Oy:n arvioon.

Laskelma on tehty tämän hetken hintatasolla
Tämä laskenta on tehty ainoastaan vertailemaan vaihtoehtojen teknisiä hintoja vuokravaikutuksineen.
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HANKEVAIHTOEHTO 4, LASKENTA Kaikissa vaihtoehdoissa oppilasmäärä 650 ja varhaiskasvatus 157 lasta

"Hakkalan kampus", lukion toiminnot poistuu, varhaiskasvatus Konnarissa

Tilatehokkuus, tavoite 13,78 brm2 / oppilas (1,45 x hym2) Tässä vaihtoehdoissa oppilasmäärä 540 ja varhaiskasvatus 157 lasta
Tilatehokkuus, tavoite 12,35 hum2 / oppilas (1,30 x hym2)
Tilatehokkuus, tavoite 9,5 hym2 / oppilas

Hakkalan ja Pasaapelin koulukokonaisuus Konnarin koulun ja päiväkodin kokonaisuus

 Peruskorjattava osa  Peruskorjattava osa
 Uudisrakennusosa  Uudisrakennusosa
 Purettava osa  Purettava osa

Käyttäjämäärät (jaettu niin, että tilatehokkuuden tavoite täyttyy) Käyttäjämäärät
Uusi Hakkalan kampus 320,00 oppilasta Konnarin koulu 0,00 oppilasta
Uusi Hakkalan kampus henkilökuntaa Konnarin koulu 0,00 henkilökuntaa
Hakkalan koulurakennus 220,00 oppilasta Lammin päiväkoti 157,00 lasta
Hakkalan koulurakennus henkilökuntaa Lammin päiväkoti henkilökuntaa

Laajuudet Laajuudet
Uusi Hakkalan kampus 4 408,00 brm2 3952 hum2 Poistuva Konnarin koulu 1 980 brm2 1752,12 hum2
Hakkalan koulurakennus 3 031,00 brm2 2706 hum2 Liikuntasalisiipi 1322,10 brm2 1170 hum2

Lammin päiväkoti 2 152,00 brm2 1878 hum2

Vaihtoehdon tilatehokkuus Vaihtoehdon tilatehokkuus
Hakkalan kampus 13,78 brm2 / oppilas Lammin päiväkoti 16,25 brm2 / lapsi
(rakennuksia käytetään ristiin, joten käsiteltävä kokonaisuutena) (Liikuntasalia ei huomioitu, myös jatkossa koulun käytössä?)

Nykyinen vuokrataso Nykyinen vuokrataso
Pasaapelin koulu yht. 260 706,00 € / vuosi Konnarin koulu yht. 503 652,00 € / vuosi
Hakkalan koulu yht. 481 503,00 € / vuosi Lammin päiväkoti yht. 303 444,00 € / vuosi
vuokrat yhteensä 742 209,00 € / vuosi vuokrat yhteensä 807 096,00 € / vuosi

Uudet investoinnit Uudet investoinnit
Uusi Hakkalan kampus 4 408 brm2 Ruokala / Aula 400 brm2
Korjausaste, arvio 100,00 % Uudishinta, arvio 2 389,00 € / brm2
Uudishinta, arvio 2 389,00 € / brm2 Uudishinta yhteensä 955 600 €
Uudishinta yhteensä 10 530 712 € Liikuntasalisiiven korjaus 189 840 € (Rambollin arvio)

Rakennusten purkukustannukset Rakennusten purkukustannukset
Pasaapelin koulu 258 080 € 80 € / brm2 Konnarin koulu 158 392 € 80 € / brm2

Poistot Poistot
Pasaapelin koulu 1 736 229 € Konnarin koulu 893 390 €

Energia Energia
Uusi Hakkalan kampus 88 kwh / brm2 / vuosi Uusi Konnarin koulu 88 kwh / brm2 / vuosi

31032 € / vuosi 2816 € / vuosi
A energialuokka A energialuokka

Vanha osa, liikuntahalli 262 kwh / brm2 / vuosi
27760 € / vuosi

Hakkalan koulurakennus 293 kwh / brm2 / vuosi Lammin päiväkoti 299 kwh / brm2 / vuosi
71063 € / vuosi 51512 € / vuosi

 E energialuokka energialuokka

YHTEENVETO Muuta huomioitavaa (ei huomioitu yhteenvedossa):

Investointien kokonaissumma 11 676 152 € Mahdollisen terveysaseman sijoittuminen Hakkalan yhteyteen
Uusi terveysasema 628,00 brm2

2 779,00 € / brm2
Vuokravaikutus Uudishinta, arvio 1 745 212,00 €
Pasaapeli + Hakkala 1 152 000 € / vuosi

muutos 409 791 € / vuosi
Konnari + pk 399 000 € / vuosi

muutos -408 096 € / vuosi

HANKEVAIHTOEHTO 2, KULUT YHTEENSÄ
Vuokrat 20v 31 020 000 €
Energia 20v 3 128 466 €
Purkukustannukset 416 472 €
Poistot 2 629 619 €

Kokonaiskustannukset 20v 34 564 938 €

Koulujen tilatehokkuus yhteensä 13,78 brm2 / oppilas

Korjaushinta-arvio on peilattu uudishintaan 2389 € / brm2 (Haahtela hintaindeksi 91).
Korjausaste perustuu Ramboll Oy:n arvioon. Konnarin liikuntasalin kustannusarvio perustuu Ramboll Oy:n arvioon.

Laskelma on tehty tämän hetken hintatasolla
Tämä laskenta on tehty ainoastaan vertailemaan vaihtoehtojen teknisiä hintoja vuokravaikutuksineen.
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Yleistä vaihtoehtojen tarkastelusta

 - hinnat on muodostettu tiedossa olevien toiminnallisten ja teknisten selvitysten perusteella.

 - uudishankevaihtoehtojen laskennallinen tilatehokkuus on n. 13,78 m2 / käyttäjä

 - peruskorjausvaihtoehtojen laskennallinen tilatehokkuus on n. 16,38 m2 / käyttäjä

 - tilatehokkuutta ei pystytä parantamaan peruskorjausvaihtoehdoissa. Tekniseltä näkökantilta 
toiminnalliseen laatuun olennaisesti vaikuttaa rakennuksen muoto ja suunniteltavuus. 
Korjausrakentamisessa ei koskaan päästä täysin optimaaliseen tulokseen, vaan joudutaan 
tekemään kompromisseja toiminnallisen laadun kustannuksella.

 - uuden rakennuksen m2-hintana on käytetty v. 2019 Haahtelan Kustannustiedon keskimääräistä 
m2-hintaa (koulurakennukset 2389€/m2, terveysasema 2779€/m2). Hinnoissa ei ole huomioitu 
normaalista poikkeavia perustamisolosuhteita tai muita vaativuustasoa nostavia asioita.

 - hintojen lähtökohtana on omalla rakennuttamisella tapahtuvat urakkamuodot (ei allianssi, 
elinkaari , vuokra tms.)

 - rakennusten purkukustannukset on laskettu keskimääräisistä toteutuneista purkukohteista, niissä 
ei ole huomioitu normaalista poikkeavia olosuhteita. 

 - missään vaihtoehdossa ei ole sisällytetty kunnantalon purkamista

 - missään vaihtoehdossa ei ole sisällytetty asuinrakennuksen purkamista

 - missään vaihtoehdossa ei ole tarkasteltu pihoja tai lopun tontin hyötykäyttöä

 - kaikissa vaihtoehdoissa on erillisenä kustannuksena laskettu terveysaseman uudisrakennus 
Hakkalan tontille samanhintaisena. Terveysasemasta on laskettu pelkästään investointihinta, joten 
se ei ole vertailuhinnoissa mukana.

 - karttoihin sijoitetut uudisrakennusten muodot sekä sijainnit ovat viitteelliset. Lopullinen muoto ja 
sijoittuminen ratkeaa hankesuunnittelu- ja toteutusvaiheessa.
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