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0 TIEDOT HANKKEESTA

Hankkeen nimi Lpk Valkea,
Osoite Tuohimäentie 107, 00670 Helsinki
Suunnitteluryhmä tilaaja, käyttäjä, HKR-Rakennuttaja, konsultit, ks liite 1

1 YHTEENVETO

Paloheinässä sijaitsee neljä päiväkotia, joista päiväkoti Valkea on vanhin. Pk
Valkean tilapaikoiksi on määritelty 86. Päiväkodin nykykunto ja
toimintapuitteet estävät tilapaikkojen täysimääräisen käytön.
Pk Valkeassa on tällä hetkellä hoidossa 73 lasta.

Päiväkoti sijaitsee Paloheinän ala-asteen välittömässä läheisyydessä ja on
suunniteltu ns. pysyväksi päiväkodiksi, joten peruskorjaus on tarpeellinen
nopealla aikataululla toteutettuna.

Päiväkodissa järjestettävä toiminta on pääasiallisesti 1-6-vuotiaiden lasten
kokopäivätoimintaa.  Tiloissa on tehty pieniä muutostöitä, joilla on parannettu
ja ajanmukaistettu ryhmärakenteiden toimivuutta.

Rakenteet ovat pääsääntöisesti tyydyttävässä kunnossa. Ulkovaipassa
todettiin runsaasti ilmavuotokohtia, joiden kautta huoneisiin kulkeutuu
epäpuhtauksia alapuolisesta maapohjasta ja ulkoseinän lämmöneristetilasta.
Yläpohjassa on vesivuotoja, ja osa ikkunoista on menettänyt
lämmöneristävyyttä.

Toiminnan säilymiseksi on tiloihin suunniteltu muutoksia, jotka hyödyntävät
vanhoja ratkaisuja mutta mahdollistavat myös tulevaisuuden muunto
joustavuuden. Tiloja on avarrettu ja ns. apu- ja märkätiloja on ”paketoitu”
toteuttamis- ja käyttökustannusten vähentämiseksi rakennuksen rungon
sallimissa puitteissa.

Hyötyala  716 m2
Bruttoala  1035 + 10 brm²
Huoneistoala  931 htm2

Kustannusarvio on 1, 8 milj euroa, alv 0% ( 2,2 milj euroa, alv 22 %)
kustannustasossa 10/2006,  RI=117,6 ja  THI=144,8.

2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset

Hanke on  talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2007-
2011 vuosien 2007-2008 hankkeena.
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Hankkeesta on laadittu 21.3.2006 päivätty kirje, Lasten päivähoidon
vastuualue, Pohjoinen päivähoitoalue, ph-alueen päällikkö Marja Holopainen
ja vastaava suunnittelija Marjo Salminen, josta käy ilmi tarveselvitystä
vastaavat tiedot.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Lasten päiväkoti Valkea sijaitsee Pohjoisessa suurpiirissä, Tuomarinkylän
peruspiirissä, Paloheinän osa-alueella. Väestöennusteen mukaan koko
pohjoisen suurpiirin 1-6 -vuotiaiden suomenkielisten lasten määrä vähenee
vuoteen 2016 mennessä 270 lapsella. Tuomarinkylän peruspiirissä
vähenemä on 70, Paloheinän osa-alueella 1-6-vuotiaiden määrän
ennustetaan kasvavan jonkin verran vuoteen 2010 mennessä.

Peruskorjauksen toiminnalliset tarpeet nousevat sekä lasten ryhmätilojen,
että eteis- ja wc-tilojen ajanmukaistamisesta nykytarpeita vastaaviksi. Lasten
päivähoidon tarpeen vuosittain vaihdellessa tulee tilojen mahdollistaa eri-
ikäisten lasten joustavien ryhmärakenteiden muodostaminen. Henkilöstön ja
asiakkaiden kanssa käytäviä neuvotteluja varten tarvitaan asialliset ja myös
lasten pienryhmäkäyttöön soveltuvat tilat.

Tilojen perusrakenne, huono kunto ja varustus eivät vastaa nykyisiä tarpeita
vaan rajoittavat toimivien ryhmien rakentamista ja tilojen
tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä.
Keittiön peruskunto on huono ja ergonomiset puutteet ovat työsuojelullisesti
merkittävät.

Piha-alueen heikko kunto edellyttää perusparannusta sekä hiekka- että
nurmialueilla.  Aitojen portit ja hiekkalaatikot ovat osittain rikkinäisiä ja
turvallisuustekijät huomioiden uusittava. Kiinteät ulkoleikkivälineet ovat
käyttökelpoisia ja ajanmukaisia. Päiväkodin liikuntapainotteisuus edellyttää
erilaisten liikunnallisten aktiviteettien toteuttamismahdollisuutta ja tilojen
tarkoituksenmukaista käyttöä.

Päiväkodin tontilla sijaitseva kasvimaa suunnitellaan pienimuotoiseen peli- ja
palloilukäyttöön. Ajotien varrella oleva jäteaitaus tulee uusia.

Rakennuksen nykytilan osalta on selkeästi nähtävissä sekä;
rakennusfysikaalisia että toiminnallisia ongelmia suhteessa nykyisen
toiminnan jatkamiseen. Rakennustekniseltä kannalta edessä on väistämättä
laaja ja välittömästi tehtävä peruskorjaus; vesikatto vuotaa, vanhat
kiintokalusteet ja pintarakenteet ovat elinkaarensa rajoilla ja osa
umpiolaseista ovat menettäneet tiiveytensä.
Toiminnallisesti rakennus ei täytä tämän päivän ja tulevaisuuden
vaatimuksia.

3. TOIMINNAN KUVAUS

Toiminta nykyisin
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Pk Valkeassa on tällä hetkellä hoidossa 73 lasta. Päiväkoti on aikanaan
suunniteltu neljän ryhmän päiväkodiksi, mutta nykykuntoisena kaikkia tiloja ei
ole voitu ottaa lasten käyttöön. Neliöiden mukaan talossa on tilapaikkoja 86.
Päiväkoti sijaitsee Paloheinän ala-asteen välittömässä läheisyydessä.
Aktiivinen esi- ja alkuopetuksen yhteistyö näkyvät mm. asiakkaiden
ohjautumisessa pk Valkean esiopetukseen. Päiväkoti on alueella suunniteltu
ns. pysyväksi päiväkodiksi, joten peruskorjaus on välttämätön ja kuntonsa
puolesta tarpeellinen mahdollisimman nopealla aikataululla toteutettuna.

Päiväkodissa järjestettävä toiminta on pääasiallisesti 1-6-vuotiaiden lasten
kokopäivätoimintaa.  Tiloissa on tehty pieniä muutostöitä, joilla on parannettu
ja ajanmukaistettu ryhmärakenteiden toimivuutta.

Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen

Pk Valkeassa toimii peruskorjauksen jälkeen 4 ryhmää.  Päiväkodin toiminta
koostuu peruskorjauksen jälkeenkin pääsääntöisesti 1-6-vuotiaiden lasten
kokopäivätoiminnasta sekä lisäksi esiopetuksesta..

4. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Tilat nykyisin ja hankkeen toteutumisen jälkeen

Päiväkoti Valkean tilat sijaitsevat kaikki maantasossa L-muotoisessa
rakennuksessa. Talossa toimii 4 päiväkoti ryhmää, lapset ovat 1-6 vuotiaita.
Tällä hetkellä ryhmiin tullaan neljän tuulikapin kautta, kuraeteisten sijaitessa
pidemmällä. Eteistilat ovat ahtaita ja hankalia käyttää sekä varusteiltaan ja
kalusteiltaan epäyhteneväisiä ja vanhentuneita. Ryhmätilojen sisäiset
yhteydet ovat sokkeloisia ja toimintaa haittaavia; mm. liikuntasalin läpi
kuljetaan yhteen ryhmään. Miehille ja naisille ei ole erillistä sosiaalitilaa.
Tilojen pintarakenteet ja kalusteet ovat tulleet elinkaarensa päähän.
Erillisiä pienryhmätiloja ei rakennuksessa ole.
Rakennuksessa on komponenttikeittiö, joka sijainniltaan ja mitoitukseltaan
toimii hyvin. Suurin osa keittiön laitteista ja kalusteista on alkuperäisiä ja ne
on uusittava.

Pinta-alat

Hyötyala yhteensä  716 m2
Bruttoala yhteensä  1035 + 10 brm².
Huoneistoala yhteensä   931 htm2

Tilojen jakautuminen tilaryhmittäin:

Keittiötilat 34,0m2
Ryhmätilat (sis. wc / pesutilat, askartelu / liikuntatilat) 570,0m2
Varasto-, siivous-, ja vaatehuoltotilat 72,8 m2
Sosiaalitilat 42,8m2
Toimistotilat 34,0 m2
Tekniset tilat 36,5m2
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Uudet huonetilat luettelona ovat liitteenä.

Suunnitteluratkaisut

Talon keskeiset tilat suunnitellaan siten että ne ovat helposti saavutettavissa
ja käytettävissä; liikuntasalin seinä siirretään mahdollistaen häiriöttömän
käytön ja kulun aulasta ryhmätiloihin. Rakennuksen keskialueelle sijoittuvat
kaksi uutta pienryhmätilaa; avoin ja lasinen pienryhmätila sekä vanhoihin
varastotiloihin sijoitettu askartelutila. Henkilökunnan tilat sekä tekniset tilat on
sijoitettu selkeästi omiksi alueikseen. Naisille ja miehille on suunniteltu omat
sosiaalitilansa. Rakennukseen on lisätty wc-tila liikuntaeteisille.

Ryhmätiloja avarretaan purkamalla pois ”koppimaisia” pieniä hajallaan olevia
rakenteita ja ns. hukkakäytävät otetaan osaksi tiloja. Tarvittavin osin
ryhmätilat jaetaan puulasiseinin valvottavuuden parantamiseksi. Sisäseiniin
lisätään myös ikkunoita. Ryhmien varasto- ja säilytystilojen sijaintia on
parannettu. Ryhmätilojen yms kalusteet ja varusteet on uusittu. Wc- ja
pesutilat on liitetty toiminnallisesti eteis- ja pukeutumistiloihin.

Sisäänkäynnit keskitetään kahteen märkäeteistilaan.  Märkäeteistiloihin on
suunniteltu lattialämmitys. Katettuihin ulkoterasseihin liittyvät monikäyttöiset
1k-lasitetut, lämmittämättömät pienryhmätilat.

Valmistuskeittiön kalusteet, varusteet, laitteet ja toiminnallinen lay-out
uusitaan. Valmistuskeittiö toteutetaan Helsingin kaupungin päiväkotien
komponenttikeittiöiden suunnitteluohjeen mukaisesti.

Rakennuksen vesikatto- ja ikkunarakenteet korjataan. Sähköjärjestelmä
uusitaan pääosin, vesikalusteet ja ilmastointi uusitaan pääosin.
Muutostyöt on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 7 ja liitteenä olevissa
rakennustapaselostuksessa ja lvia- sekä sähköselostuksissa.
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Tiloja on avarrettu purkamalla pois ”koppimaisia” pieniä hajallaan olevia
rakenteita ja ns. hukkakäytävät on otettu osaksi tiloja. Muutos- ja
peruskorjauksen jälkeen rakennuksessa on toimivat tilat neljälle ryhmälle,
joissa 2 kpl kahdelle ryhmälle yhteisiä märkäeteisiä. Henkilökunnan tilat ja
tekniset tilat on sijoitettu selkeästi omiksi alueikseen keskelle rakennusta.
Keittiö säilyy nykyisellä paikallaan.
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                                          Ryhmätiloihin lisätään avaruutta purkamalla turhia alakattorakenteita pois.
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Vesikaton ja ikkunoiden rakenteet kunnostetaan ja sisäänkäyntejä on
korostettu. Räystäiden korotus vesivuotojen välttämiseksi ei oleellisesti
muuta rakennuksen  ulkonäköä.

5. HANKKEEN SIJAINTI

Lasten päiväkoti Valkea
Tuohimäentie 107
Kaupunginosa 35, Paloheinä
Kortteli 35027, tontti 5
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6. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

6.1 Selvitys asemakaavasta

Tuohimäentie 107 tontilla on voimassa Paloheinän alkuperäinen
asemakaava
vuodelta 1972, jossa tontti 35027/5 on YS, e = 0,4. Tontin pinta-ala on
rekisterin mukaan 4172 m2, joten rak.oikeus on 1669 k-m2, josta on käytetty
vain 62 %. Rakennus saa olla enintään 9,0 m korkea - muita määräyksiä ei
ole.

Rakennus on asemakaavan mukaisessa käyttötarkoituksessa.
Asemakaavamuutosta ei ole vireillä.

6.2 Kunnallistekniikka

Rakennuksen nykyiset liittymät kunnallistekniikkaan säilyvät ennallaan.

6.3 Perustamisolosuhteet
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Rakennus on perustettu maanvaraisesti. Kantavana rakenteena on
teräsbetoninen arinapalkisto, joka on perustettu tiivistetyn sorapatjan päälle.
Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta, jonka alapuolella
muovikelmu, kevytsorabetoni-, karkeasora- ja suodatinhiekkakerros ennen
maapohjaa.

6.4 Rakennuslupa-asiat

Rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu, mutta rakennuksessa tehdään
muutoksia ilmanvaihdon, vesipisteiden ja märkätilojen sijaintien suhteen,
jotka edellyttävät rakennuslupakäsittelyä.
Uusi jätekatos vaatii rakennusluvan. Samassa yhteydessä tulee hoitaa
tarvittavat luvat julkisivujen mahdollisia korjausmuutoksia varten.
Rakennuksen muoto ei ole sovelias harjakaton rakentamiseen.

Entiset hätäpoistumisreitit säilyvät, suunnitelmat tulee esittää
pelastuslaitoksen edustajalle luonnossuunnitteluvaiheessa.

7. LAATUTASO

Toiminnallinen laatutaso

Tavoitteena on että korjauksen jälkeen tilat täyttävät toiminnalliset
vaatimukset, ovat viihtyisiä ja turvallisia, ovat muuntojoustavia,
mahdollistavat monimuotoisen päiväkodin varhaiskasvatuksen ja opetuksen
sekä luovat virikkeellisen työ- ja kasvuympäristön.
Liikuntaesteiset on otettu suunnitteluratkaisuissa huomioon.

Tekninen laatutaso

Tekninen laatutaso vastaa viime aikoina peruskorjattujen päiväkotien tasoa.

Selostukset liitteenä.

Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.
Tavoitteena on ollut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston päiväkodin
tilasuunnitteluohjeiden laatutaso, niin että kestävyyttä ja käytettävyyttä
painotettu.

Seuraavia kriteereitä  noudatetaan kaikkien tilojen suunnittelussa:

- M1 päästölukitusten mukaiset materiaalit
- kulutuksen kestävyys
- puhdas sisäilma
- oikea sisäilman lämpötila, tavoitteena sisäilmastoluokka S2
- riittävä ääneneristävyys
- oikeanlainen sisäakustiikka
- toiminnan mukaan mitoitettu valaistus
- esteettömyys kaikissa tiloissa

Rakennesuunnittelu
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Rakennustekniset muutos- ja korjaustyöt

Vesikaton korjaustyöt tehdään kokonaisuudessaan teltalla sääsuojattuna.

Vesikattotyöt

Rakennuksen vesikatto korjataan. Nykyiset vesikattorakenteet ovat
käyttöikänsä lopussa lukuun ottamatta vesikaton kantavaa rakennetta. Uudet
vesikattorakenteet rakennetaan nykyisen kantavan rakenteen päälle.

Nykyisiä vesikaton rakenteita puretaan seuraavasti: Rakennuksen
räystäsrakenteet pellityksineen, vedeneristeet, kattokaivot ja kantavan
rakenteen betoniset kansilaatat sekä lämmöneristeet puretaan.

Purkamisen jälkeen rakennetaan uusi vesikatto, jonka rakenteet ovat
seuraavat säilytettävästä betonilaatasta lähtien: profiilipelti, 30 mm paksu
lämmöneristelevy, ilman- ja höyrynsulku estämään ilmavuodot,
kallistuskerros kevytsorasta, 230 mm paksut lämmöneristeet ja
päällimmäiseksi vedeneristys. Katon vedenpoistoon asennetaan uudet
kattokaivot, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Katon
tuuletusta parannetaan asentamalla ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja alipainetuulettimia katon korkeimmille kohdille. Uudet
tuulettuvat räystäsrakenteet tehdään kestopuusta ja säänkestävästä
vanerista. Räystäät verhotaan maalatuin pellityksin ja sinkityin myrskypellein.

Rakennukseen liittyvien kahden katoksen vedeneristeet puretaan. Uudet
vedeneristeet asennetaan purettujen tilalle.

Sisäpuoliset työt

Keittiön maanvarainen betonilattia puretaan. Uusi betoninen lattia
rakennetaan, kallistukset lattiakaivoille päin. Lattian alle lämmöneristeet 100
mm.

Maanvaraista lattiaa avataan uusien lvi- putkien asennusta varten. Uusi
betoninen laatta rakennetaan tilalle. Laatan alle lämmöneristeet 100 mm.

LVI-suunnittelu

Rakennuksen ilmanvaihtokojeet uusitaan ja varustetaan lämmön
talteenotolla. Uusia koneita varten yhdistetään nykyinen IV-konehuone ja
lämmönjakohuone. Nykyiset runkokanavat voidaan osin säilyttää
tarkastuksen, nuohouksen ja painekokeen jälkeen. Tavoitteena on S2-
luokka.

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön 90-luvulla. Lämmönsiirrintehot ovat
riittävät eikä uusimistarvetta ole. Siirrinpaketti siirretään ilmanvaihtokojeen
viereen. Rakennuksen lämpöputket ja patterit voidaan hyödyntää suurelta
osin. Uusien huonejärjestelyiden myötä uusitaan tai siirretään pieni osa
pattereista ja putkista. Kaikki patteriventtiilit ja termostaatit on syytä uusia.
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Kiinteistön nykyiset liittymiset kunnallistekniikkaan ovat riittävät.
Rakennuksen kaikki viemärit, vesijohdot ja kalusteet uusitaan. Ainoastaan
sadevesien pohjaviemärit voidaan katsoa jätettävän entiselleen tarkastuksen
jälkeen. Kattoremontin yhteydessä uusitaan nykyiset sadevesikattokaivot,
sekä nostetaan määrä kahdella kaivolla. Uudet märkäeteiset varustetaan
ritiläkaivoilla, uusilla vesipisteillä sekä ulkoseinälle vesipostit.

Keittiön kaikki lvi-tekniset osat uusitaan. Keittiön rasvanerotuskaivo
rakennuksen ulkopuolella vaihdetaan.

Entisen asunnon ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi .Vesi- ja
viemärikalusteet ja –putket uusitaan.

Piha-alueelle lisätään kaksi hiekanerotuskaivoa, jotka yhdistetään nykyisiin
sadevesikaivoihin. Uudet kaivot sijaitsevat märkäeteisten lähettyvillä.
Nykyiset kaivot puhdistetaan ja kunto tarkistetaan.

LVI-hankeselostus liitteenä.

Sähkösuunnittelu

Rakennuksen nykyiset sähköjärjestelmät puretaan asuntoa lukuun ottamatta
kokonaan.
Uusien sähköjärjestelmien ja asennuksien taso sekä laajuus on esitetty
järjestelmä- ja huonekorteissa.
Piha-alueen ulkovalaistus säilyy ennallaan. Valaisimet huolletaan ja
valolähteet vaihdetaan.
Sähköselostus liitteenä.

Keittiösuunnittelu

Valmistuskeittiön kalusteet, varusteet, laitteet ja toiminnallinen lay-out
uusitaan. Valmistuskeittiö suunnitellaan Helsingin kaupungin päiväkotien
komponenttikeittiöiden suunnitteluohjeen mukaisesti sekä varustukseltaan
että laatutasoltaan.

Laiteluettelo ja selostus on liitteenä.

Rakennustyön järjestelyt

Vaiheistus

Rakennustyötä ei tarvitse vaiheistaa. Rakennus on käyttämättömänä
rakennustyön ajan.

Työmaajärjestelyt

Työmaajärjestelyt eivät ole erityisen vaativia vaan lähinnä keskinkertaista
tasoa. Pihalla on työmaan varastointi yms tarpeeseen riittävästi vapaata
puutonta aluetta. Rakennustyöt ajoittuvat sateiseen vuodenaikaan, joten
rakennustöistä suuri osa tehdään suojateltassa.
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8. KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset alv 0%

Kustannusarvio on 1,8 milj euroa, alv 0% ( 2,2 milj euroa, alv 22 %)
kustannustasossa 10/2006,  RI=117,6 ja  THI=144,8.

Väistötilan vuokra

Pk Valkean toiminta siirtyy peruskorjauksen ajaksi  pk Kuusikon tiloihin,
osoite Metsäpurontie 12.  Katso kohta 14.

Muut kustannukset

Irtokalustuksen kustannukset eivät sisälly tähän hankesuunnitelmaan.
Ks kohta 11.

Toiminnan käynnistämiskustannukset  eivät sisälly tähän hankesuunnitelman
kustannuksiin.

9. AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:
- hankesuunnitelma on käsiteltävänä joulukuussa 2007
- toteutussuunnittelu aloitetaan helmikuussa 2007
- rakentaminen aloitetaan marraskuussa 2007
- rakennus otetaan käyttöön heinäkuussa 2008

Jana-aikataulu on liitteenä.

10. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on varattu investointimäärärahat vuosille 2007-2008:
- 800 000 euroa vuodelle 2007
- 500 000 euroa vuodelle 2008.

11. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Pk Valkean nykyinen vuokra on 8 910,47 € / kk  (vuosivuokra 106 925,64 €
>> 11,45€ / m2 = pääomavuokra + ylläpitovuokra / m2).

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskema vuokra on 16,67 €/m2/kk,
kuukausivuokra 15 519,77 euroa ja vuosivuokra 186 237 €/vuosi.

Vuokranlaskuperusteena on huoneistoala 931 htm². Kustannukset
jakautuvat tekniselle peruskorjaukselle 35 % aj toiminnallisille muutoksille 65
%.
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Irtaimisto

Irtokalustuksen kustannukset eivät sisälly tähän hankesuunnitelmaan. Pk
Valkean irtaimisto on vanhaa ja huonokuntoista, jonka takia päivähoidon
vastuualue tekee määrärahavarauksen ( 70 000 €) vuoden 2008
talousarvioehdotukseen.

12. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT

Hankkeen toteutus- ja ylläpitovastuut ovat kiinteistöviraston Tilakeskuksella.

13. MUUT TEHDYT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

Kohteesta on tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.
Ins tsto Mikko Vahanen, 5.10.2006. Tutkimus on liitteenä.

Tutkimuksessa todettua

Rakenteet ovat pääsääntöisesti tyydyttävässä kunnossa. Ulkovaipan
sisäkuoressa todettiin runsaasti ilmavuotokohtia, joiden kautta huoneisiin
kulkeutuu epäpuhtauksia alapuolisesta maapohjasta ja ulkoseinän
lämmöneristetilasta. Yläpohjassa on ollut vesivuotoja, jotka johtuvat huonosti
toimivasta vesikaton vedenpoistosta, katteen puutteellisesta vesitiiviydestä ja
yläpohjan betonirakenteen ilmavuodoista.

Peruskorjauksen yhteydessä on suositeltavaa uusia vesikaton
pintarakenteet ja ikkunat. Yläpohjan, lattiarakenteiden ja ulkoseinien
sisäkuoren epätiiviyskohdat on tiivistettävä. Lattian ja märkätilojen
ikääntyneet muovipinnoitteet on suositeltavaa uusia.

Asbesti- ja myrkyllisten aineiden kartoitus on tehty 14.11.2006.
Ne ovat liitteenä.

14. VÄISTÖTILAT

Pk Valkean toiminta siirtyy peruskorjauksen ajaksi  pk Kuusikon tiloihin,
osoite Metsäpurontie 12.  Pk Kuusikon vuokra on 2 306,21 €/kk ja 27 674,52
€/v.

Liitteet:
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Työryhmä
Tilaluettelo
Rakennustapaselostus, arkkitehti + rakennesuunnittelija
LVI-selostus
Huonekortit
Järjestelmäkortit
Keittiösuunnitelma
Vesikaton rakenneleikkaus
Kuntotutkimus
Asbestikartoitus
Myrkyllisten aineiden kartoitus
Kustannusarvio




