
Tilojen yhteiskäytön linjaukset/periaatteet/pelisäännöt
- LUONNOS
Tilojen yhteiskäytön perusperiaate – LUONNOS

 Palveluverkkoa pyritään aktiivisesti avaamaan asukas- ja yhteisökäytölle ja kiinteistöjen
yhteiskäyttöä pyritään lisäämään. (kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, iloisen oppimisen
Tuusula)

 Rakennamme kampuksia, joiden tiloja käyttävät eri toimijat yhdessä.
o Tilat ovat alueen asukkaiden ja yhteisöjen käytössä ympäri vuoden, myös loma-aikoina.
o Kampukset ovat ensisijaisesti koulu- ja varhaiskasvatuskäytössä arkisin klo 8-16/17 välillä.

Aika voi vaihdella kampus- ja päiväkohtaisesti. Tilojen yhteiskäyttö on tavoitteena myös
päiväsaikaan.

o Muita käyttäjiä ovat mm. matalan kynnyksen hyte-palvelut ja alueen eri-ikäiset asukkaat ja
yhteisöt.
 Tiloja yhteiskäytetään koulupäivän aikana esim. ikäihmisten toiminnassa ja

lapsiperheiden olohuoneina niiltä osin kuin päiväkodin/koulun toiminta sen sallii.
 Tilojen käyttö päiväsaikaan suunnitellaan kampuskohtaisesti.

Teema 1 - TILOJEN YHTEISKÄYTTÖ - LUONNOS

Sisätilojen yhteiskäyttö

 Kampusten ja monitoimikampusten tilat ovat mahdollisimman laajasti julkisia tiloja.
 Kampusten yksityisiä tiloja ovat nimetyt työhuoneet, henkilöstön kokoontumistila (opettajan

huone), henkilöstön pukutilat, oppilashuollon tilat, muita ja tietyt luokkatilat.
 Puolijulkisia tiloja ovat opetussolut ja varhaiskasvatuksen ryhmien tilat, keittiötilat
 Kampusten pienkeittiöt palvelevat asukkaiden ja yhteisöjen käyttötarpeita

o mahdollistavat kahvitarjoilut yhdistysten tilaisuuksissa ja esim. isoissa juhlissa ulkopuolisen
tahon lämpöastioiden käsittelyn/säilytyksen.

o Pienkeittiöt ovat myös koulujen ja oppilaskuntien käytössä.
o Luodaan kampuskohtaisesti pelisäännöt pienkeittiöiden käytöstä

 Koulujen keittiöt suljetaan ulkopuolisilta käyttäjiltä. Poikkeuksina kunnan tilaisuudet ja yksityisen
tahon järjestämät tilaisuudet, jotka vaativat ruoan valmistamista tiloissa.

o Varaus edellyttää aina yhteistyötä ruokapalveluiden kanssa.
o Ruokapalveluiden työntekijä paikalla tilaisuudessa, ulkopuolinen taho ei voi toimia yksin

keittiössä (maksullinen palvelu)
 Kovat/pehmeät käsityöt

o tilat pääsääntöisesti ryhmien käyttöön
o käyttö vaatii vastuuhenkilön, jolla on riittävä osaaminen laitteiden ja koneiden käyttöön
o laitteiden hajoamisten tai muiden ongelmien varalle prosessi miten tieto välitetään koululle

välittömästi seuraavan päivän oppitunteja varten
o käyttäjät käyttävät omia materiaaleja
o perehdytys koulun henkilöstön tai kalustonkunnostajan kautta (apuna voidaan käyttää

myös opastusvideoita)
o käyttäjä allekirjoittaa sitoumuksen, jossa toteaa saaneensa riittävän perehdytyksen

laitteiden ja tilojen käyttöön



o periaatteet, joilla vuorot perutaan, mikäli toiminta aiheuttaa häiriötä opetuksen
järjestämiselle

 Kuvataide
o tilat pääsääntöisesti ryhmien käyttöön, tiloja helpompi vuokrata myös yksittäiselle

käyttäjälle toiminnan luonteen vuoksi
o käyttö vaatii vastuuhenkilön, jolla on riittävä osaaminen laitteiden ja koneiden käyttöön
o laitteiden hajoamisten tai muiden ongelmien varalle prosessi miten tieto välitetään koululle

välittömästi seuraavan päivän oppitunteja varten
o työvälineet/-materiaalit eivät ole yhteiskäytössä, käyttäjät käyttävät omia materiaaleja

(käyttäjillä omat siveltimet, värit, ym. herkästi kuluvat välineet/materiaalit)
o perehdytys koulun henkilöstön (apuna voidaan käyttää myös opastusvideoita)
o käyttäjä allekirjoittaa sitoumuksen, jossa toteaa saaneensa riittävän perehdytyksen

laitteiden ja tilojen käyttöön
o periaatteet, joilla vuorot perutaan, mikäli toiminta aiheuttaa häiriötä opetuksen

järjestämiselle
 Kotitalous

o tilat pääsääntöisesti ryhmien käyttöön
o käyttö vaatii vastuuhenkilön, jolla on riittävä osaaminen laitteiden ja koneiden käyttöön
o laitteiden hajoamisten tai muiden ongelmien varalle prosessi miten tieto välitetään koululle

välittömästi seuraavan päivän oppitunteja varten
o käyttäjät käyttävät omia materiaaleja
o perehdytys koulun henkilöstön kautta (apuna voidaan käyttää myös opastusvideoita)
o käyttäjä allekirjoittaa sitoumuksen, jossa toteaa saaneensa riittävän perehdytyksen

laitteiden ja tilojen käyttöön
o periaatteet, joilla vuorot perutaan, mikäli toiminta aiheuttaa häiriötä opetuksen

järjestämiselle

Pääkäyttäjän oikeus tiloihin ilta-aikaan

 Ilta-aikana päiväkodilla ja koululla on oikeus järjestää omaa toimintaa, esimerkiksi vanhempainiltoja
ja juhlia.

o Kauden alussa päiväkodilla ja koululla on tiedossa tarvittavat varaukset juhlien ja
iltatilaisuuksien vuoksi.

o Kesken lukuvuoden tulevat varaukset 2 viikkoa ennen.
o Tiloja voi ottaa pois yhteiskäytöstä korkeintaan viikoksi.
o Ylioppilaskirjoitukset ja niiden vaatima aika huomioidaan iltakäytössä.

 Loma-ajoille sijoittuvat vuosihuollot, korjaukset ja suursiivoukset voivat rajoittaa käyttöä.
Toimenpiteiden ja käytön yhteensovittamisesta tulee sopia Tilapalveluiden kanssa.

 Sisätilojen lisäksi myös ulkotilat ovat asukkaiden ja yhteisöjen käytössä.
o Piha-alueet ovat ensisijaisesti koulu- ja varhaiskasvatuskäytössä pääsääntöisesti arkisin klo

8-16/17.
 Päiväkodin/koulun omien johtoryhmien lisäksi kampuksella toimii monitoimijainen johtotiimi, joka

muodostuu kaikista kampuksen käyttäjien edustajista.
 Tavoitteena on, että kampuksella toimii palvelukoordinaattori (kouluisäntä, koulumestari tms.).

Asia ratkaistaan talousarviokäsittelyn yhteydessä.
o Palvelukoordinaattorin työtehtäviin kuuluisi: yhteiskäytön tukeminen/koordinoiminen,

yhteiskäyttäjien perehdyttäminen tiloihin ja laitteisiin, koulun ja varhaiskasvatuksen



edellyttämät työtehtävät sekä kunnossapito, ylläpito ja viestien vieminen kampuksen
käyttäjien ja tilapalveluiden välillä

o Palvelukoordinaattorin työaika olisi liukuva. Työajasta sovitaan kampusten eri
käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Työaika sijoittuu klo 6-24 välille eri käyttäjäryhmien
tarpeista riippuen. Iltavahtimestarin tai kiertävän iltavahtimestarin tarve harkittava.

Ulkotilojen yhteiskäyttö

 Kampusten, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden ulkotilat on tarkoitettu asiakkaiden, asukkaiden
ja yhteisöjen käyttöön

 Ulkotilojen ja sinne asennettavien välineiden suunnitteluun otetaan mukaan eri käyttäjäryhmät ja
eri-ikäiset käyttäjät vauvasta vaariin

 Kampuksien pysäköintiratkaisuissa ja opasteissa on kiinnitettävä huomiota myös iltakäytön
saattoliikenteeseen ja tapahtumien aikaiseen pysäköintiin.

 Koulu- ja päiväkotipäivän aikana 8-16 ulkotilojen käyttö on rajatumpaa
o Ulkotilojen käyttö on mahdollista myös päiväsaikaan, kun tilat eivät ole

koulun/varhaiskasvatuksen käytössä. Tiloja ei kuitenkaan voi varata käyttöönsä.
o Varhaiskasvatuksen palveluturvallisuus kuitenkin edellyttää, että varhaiskasvatusyksiköiden

pihalla ei ulkoilla toiminnan aikana

Teema 2 - LAITTEIDEN JA VÄLINEIDEN YHTEISKÄYTTÖ - LUONNOS

Laitteiden ja välineiden yhteiskäyttö

 Julkisten ja puolijulkisten tilojen laitteet ja välineet ovat yhteiskäyttöisiä
o Jos tiloissa on laitteita, välineitä tai tarvikkeita, jotka eivät ole yhteiskäyttöisiä, säilytetään

niitä lukituissa kaapeissa.
 Kampuksilla on avoin verkko yhteiskäyttäjien tarpeisiin.
 Kampuksilla oleva av-esitystekniikka on yhteiskäyttäjien käytössä.
 Laitteiden ja välineiden opastuksesta vastaa palvelukoordinaattori ja/tai opettaja
 Yhteiskäyttäjille pyritään tarjoamaan kopiointi- ja tulostusmahdollisuuksia yhteiskäyttöisten tilojen

yhteydessä
o selvitettävä onko mahdollista, miten ja millä periaatteilla voisi toimia
o onko yhteiskäyttäjillä tarvetta tähän?

 Tilojen käyttäjä vastaa niiden siisteydestä ja tilat tulee aina jättää siihen kuntoon, jossa ne olivat
käyttäjän tullessa

o Tarjotaan kampusten käyttäjille yhteiskäyttöinen siivouskaappi, jossa tarvittavat välineet
tilan siistimiseksi käytön jälkeen

o Yhteiskäyttöisistä tiloista löytyy käyttäjän kansio, joka sisältää mm. Tilojen käytön säännöt
ja periaatteet, tarvittavat yhteystiedot ja valokuvat tilojen toivotusta järjestyksestä

 Kampusten laitteet ja välineet hankitaan kampusten rakentuessa kunnan toimesta
o Laitteiden ja välineiden uusimistarpeista ilmoitetaan ja tehdään esityksiä

rehtorin/varhaiskasvatusyksikön/monitoimijaisen johtotiimin toimesta.



o Ilkivallasta/katoamisista/varkauksista tms. syistä johtuvat laitteiden ja tarvikkeiden
uusimistarpeet käsitellään erikseen vastuuhenkilöiden/toimijoiden kanssa korvausvastuut
selvittäen/huomioiden.

o Tilan varaaja on vastuussa tilan ja sen tarvikkeiden ja laitteiden kunnossa pysymisestä.
o Vuosikorjausesitykset tehdään tilapalveluille

 Kampusten taide- ja taitoaineiden tilojen yhteiskäyttö edellyttää, että toimijat käyttävät omia
materiaaleja ja vakuutukset ovat kunnossa.

Kiintokalusteet ja säilytystilat

 Vakiovuoroilla toimiville pyritään saamaan säilytystilaa/kaappeja käyttöönsä (liikuntatilojen
yhteydessä, pienkeittiöiden yhteydessä).  Säilytystilan laajuus määrittyy kampuskohtaisesti.

o Kaapin käyttöoikeus sidotaan aina käyttövuoropäätökseen ja käyttöaikaan.
o Yhteiskäyttöiset laitteet ja välineet vähentävät oman säilytystilan tarvetta

 Kiintokalusteiden hankinnassa on huomioitava yhteiskäyttäjien ulkovaatteiden ja kenkien säilytys
(etenkin sukkakoulut)

o etenkin ikäihmiset tarvitsevat korkeampia ja käsinojallisia penkkejä kenkien
riisumiseen/vaihtoon

Teema 3 - Tilojen varaaminen ja kulku tiloissa - LUONNOS

Tilojen varaaminen

 Tilavarausjärjestelmä on yhtenevä sekä koulujen, varhaiskasvatuksen että muiden toimijoiden
tilatarpeille

 Tilavarausten kokonaisuutta hallinnoidaan yhden luukun periaatteella (esim. TuusInfossa)
o joka toimii tilavarausjärjestelmän pääkäyttäjänä.
o Yhteistyötä tehdään kampusten eri toimijoiden kanssa
o Tuusinfo osallistuu monitoimijaisten johtotiimien työskentelyyn

 Tilavarausjärjestelmä mahdollistaa sekä tilojen kertaluonteisen varaamisen että jatkuvat
vakiovuorojen varaukset

o Kampusten ratkaisut tehdään yhteensopivaksi tilavarausten ja sähköisen lukituksen osalta
o Olemassa olevat kiinteistöt ja niiden ratkaisut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös

sähköisin varauksin ja lukituksin
 Joillain kampuksilla tilavarausjärjestelmässä voi varata käyttöönsä tilojen lisäksi myös muita

resursseja
 Tilojen vakiovuorojen haku toteutetaan keskitetysti tiettynä ajankohtana.
 Koulut ja päiväkodit varaavat/lukitsevat lukujärjestyksen mukaiset tilat tilavarausjärjestelmästä

(Primus, Wilma yhteensopivuus) lukuvuodeksi (keväällä, kesällä)
o Koulujen ja päiväkotien varaukset päivään x.y. mennessä
o vapaana olevia tiloja voi varata asukas- ja yhteisökäyttöön myös päiväsaikaan

 Yksittäisiä varauksia voi tehdä samalle päivälle tai enintään 4kk päähän varaushetkestä
o esim. Liikuntasalien asukas- ja yhteisökäyttö elo-syyskuussa päiväsaikaan koulujen

liikuntatuntien toteutuessa ulkona
o Peruutusten määräajat määritettävä, myös millä perusteilla peruutuksia voi tehdä

 Tilavarausjärjestelmässä varaajan tulee tunnistautua vahvasti



 Tiloihin pääsy, kulku tiloissa ja tilojen lukitukset mahdollistuvat sähköisten ajassa elävien
ratkaisujen myötä. Ratkaisut ovat yhteensopivia tilavarausjärjestelmäratkaisun kanssa.

o Kulkureittien ja lukitusten suunnittelussa huomioida esteetön pääsy julkisten ja
puolijulkisten tilojen välillä.

o Käyttäjät pääsevät vain niihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin, jotka ovat varanneet
käyttöönsä (ei pääsyä yksityisiin tiloihin)

o Iltakäytössä yleisten “Harja oven väliin” ratkaisuista tulee päästä pois.
o Yhteiskäytön ja iltakäytön osalta (etenkin lasten ryhmien kohdalla) huomioitava myös

saattajien odotustilat.


