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 TIEDOT HANKKEESTA 
 
 
1.1 TIIVISTELMÄ 

 
Hankkeen nimi Vaahterapihan vastaanottokoti 
 
Osoite  Niittaajankuja 2, 00810 Helsinki 
 
Sijainti  Kaupunginosa 43, Herttoniemi 

Kortteli 43010 
Tontti 11 

 
Toiminta  Vastaanottokoti kriisitilanteista lyhytaikaiseen sijaishuoltoon  

tuleville leikki- ja kouluikäisille lapsille /  
kaksi kuusipaikkaista osastoa 
 

Laajuus:  hyötyala 573,0 m2 hym²  

huoneistoala 703,6 htm2. 
kerrosala 823,5 m2 
bruttoala 922 brm² 
tilavuus 4433 m3 

 
Kustannukset 1 110 000 € / 746 € / brm2 (alv 0 %) 

1 354 000 € / 1 204 € / brm2 (alv 22 %) 
Kustannusarvio kohdassa 7 

 
Ajoitus  suunnittelu 3 / 2007 – 6 / 2007 

toteutus 10 / 2007 – 5/ 2008 
 

1.2 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ  
 

Kiinteistövirasto Kristiina Pyykönen, arkkitehti 
 
Sosiaalivirasto Saila Tuokko, vs. lastenkodin johtaja 

Aino Nieminen, lastenkodin johtaja 
Lea Rauhala 
Liisa Kannisto 
Anita Lindfors, vastaanottopäällikkö 
Juha Kesänen 
Sirpa Mänttäri, suunnittelija 
 

HKR- Rakennuttaja Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija 
Mauno Halttunen, projektinjohtaja 
Arto Niva, sähkörakennuttaja 
Eira Kaskela, kustannussuunnittelija 

 
Suunnittelijat  Kaari Arkkitehdit / Tytti Tolvanen, arkkitehti,  

HKR – ARK - Tekninen toimisto / Jukka Lallo 
Insinööritoimisto LVI- Kuutio Oy / Carl-Johan Nyberg 
Sähkö- ja Telesuunnittelu Himmanen Oy / Juhani Himmanen 

 
Hankesuunnitelmaa laadittaessa on käyty neuvotteluja rakennusvalvojan, palotarkastajan, 
ja kaavoitusviranomaisten kanssa. 
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1.3 YHTEENVETO 

 
Yksiosastoisina toimivat vastaanottoyksiköt on todettu rakenteellisesti ja toiminnallisesti 
haavoittuviksi. Vaahterapihan vastaanottokodissa on tällä hetkellä kahdeksan paikkaa ja 
Toivolan Mikkolan osastossa kuusi paikkaa kriisitilanteista lyhytaikaiseen sijaishuoltoon 
tuleville leikki- ja kouluikäisille lapsille. 
 
Kun Vaahterapihan vastaanottokodille on haettu korvaavia tiloja, on päädytty ratkaisuun, 
jossa nämä samaa toimintaa palvelevat yksiköt yhdistetään. 
 
Paasivaaran ala-asteen ja koulun tilojen vapauduttua, tilat on remontoitavissa 
vastaanottokodin käyttöön siten, että kumpaankin kerrokseen sijoitetaan kuusipaikkainen 
osasto. Tavoitteena on hoitaa pienemmällä paikkamäärällä vuodessa sama määrä lapsia 
lyhyemmillä ja tiiviimmillä arviointi- ja hoitojaksoilla, nivomalla avohuolto ja muut 
yhteistyökumppanit tiiviisti mukaan jo sijoituksen alkuvaiheessa. 
 
Vaahterapihan vastaanottokoti, osasto Mikkola ja Rastilan perhetukikeskus yhdistyvät 
yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi nimeltään Meripihan perhetukikeskus, jolla on yhteinen 
budjetti. Fyysisesti yksikkö tulee sijaitsemaan kahdessa eri osoitteessa; Rastilan 
perhetukikeskus nykyisessä osoitteessaan Retkeilijänkatu 4 ja uusi perustettava yksikkö 
Paasivaaran tiloissa Niittaajankuja 2, joita myös Rastilan perhetukikeskus tulee 
käyttämään. 
 
Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 
 
1 110 000 € / 1 204 € / brm2 (alv 0 %) 
1 354 000 € / 1 469 € / brm2 (alv 22 %) 
 
Kustannusarvio kohdassa 7 
 
 

2 TARVESELVITYS 
 

2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset ja hankkeen tausta 
 
Vuonna 2004 tehtiin Vaahterapihan vastaanottokodille tarveselvitys ja hankesuunnitelma 
päiväkoti Viikarin tiloihin. Sosiaalilautakunta hyväksyi suunnitelman 1.6.2004. Nämä tilat 
menivät kuitenkin päivähoidon käyttöön. 
 
Hankkeesta on Sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen 6.7.2006 päivätty 
tarveselvitys. 
 

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys  
 
Vaahterapihan vastaanottokodille on etsitty korvaavia tiloja vuodesta 1998 alkaen laitoksen 
epäkäytännöllisten tilojen ja ilmanvaihdon riittämättömyyden vuoksi. Vuosien aikana on 
kartoitettu eri vaihtoehtoja. Myös Toivolan oppilaskoti, jossa Mikkolan osasto toimii, on 
odottamassa perusteellista remonttia. 
 
Yksiosastoisina toimivat vastaanottokodit on todettu rakenteellisesti ja toiminnallisesti 
haavoittuviksi. Tilasuunnitelman vahvistuttua 2004 syksyllä alettiin suunnitella Toivolan 
vastaanotto-osasto Mikkolan yhdistämistä Vaahterapihaan ja Rastilan 
perhetukikeskukseen siten, että nämä muodostaisivat yhdessä vankemman samaa 
perustehtävää toteuttavan vastaanottoyksikön.  
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Koulu- ja päiväkotitoiminnasta vapautuneet Paasivaaran ala-asteen ja päiväkodin tilat 
soveltuvat kokonsa ja sijaintinsa vuoksi hyvin vastaanottokodin tarpeisiin. 
 
 

3 TOIMINNAN KUVAUS 
 

3.1 Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat 
 
Vaahterapihan yksiosastoinen vastaanottokoti ei vastaa rakenteellisesti ja toiminnallisesti 
nykyisiä tarpeita ja siksi yksikkö halutaan muuttaa kaksiosastoiseksi. Toinen osasto ei 
mahdu nykyisiin Sammatintie 6-8 sijaitseviin tiloihin. Sijoitukset vastaanotto-osastolle 
tapahtuvat perheiden akuuteista kriisitilanteista johtuen. Viime vuosina sijoitusmäärät ovat 
kasvaneet ja vaativat sekä tiloilta että henkilökunnalta erityistä joustavuutta. Vastaanotto-
osastot toimivat usein yli 100 % käyttöasteella. 
 
Yksiosastoisina toimivat vastaanotto-osastot ovat rakenteellisesti haavoittuvia sekä 
vähäisen henkilökuntamäärän että lasten tilanteista johtuen vaikeasti hallittavissa, esim. 
sairaspoissaolot ja vaativahoitoiset lapset vaativat erityisjärjestelyjä. 
Akuutit sijoitustilanteet luovat omat vaatimuksensa osaston toimintaan. 
 
Mikkolan vastaanotto-osasto sijaitsee Toivolan Oppilaskodissa, jonka muu toiminta on 
antaa pitkäaikaista lastenkotihoitoa. Mikkolan toiminta poikkeaa huomattavasti muusta 
yksikön toiminnasta. 
 

3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen 
 
Vastaanottoyksikössä tulee olemaan kaksi kuusipaikkaista vastaanotto-osastoa (yhteensä 
12) leikki – ja kouluikäisille lapsille. Henkilökunnan lukumäärä tulisi suunnitelman mukaan 
olemaan 21, joista 15 siirtyy Vaahterapihan vastaanottokodin ja kuusi vakanssia Mikkolan 
vastaanotto-osaston mukana. Vastaanotto-, kriisi- ja arviointityöhön erikoistuneen uuden 
yksikön toimintaa kehitetään yhdessä molempien yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa 
yhdistymishankkeen edetessä. 
 
Kokoperhehoitopaikkaa ei Paasivaaran tiloihin tule, vaan perhekuntoutus keskitetään 
Rastilan perheosastolle. 
 
Uudella, idän alueella sijaitsevalla lasten sijaishuollon yksiköllä tulisi olemaan hankkeen 
toteutumisen jälkeen keskitetty henkilöstöhallinto. 
 
Paasivaaran sijoittuvien ja Rastilan osastojen yhteistyötä tehostetaan mm. kehittämällä 
asiakasperheille suunnattuja toiminnallisia ryhmiä (äiti-lapsipiirit, tietyn teeman ympärille 
kokoontuvat aikuisten sekä lasten ryhmät, toiminta- ja taideterapiaryhmät). Paasivaaran 
tilat mahdollistavat eri työmenetelmien intensiivisemmän käytön, esim. peilihuone, joka 
mahdollistaa perhetukikeskuksen perhetyöntekijöiden vuorovaikutusarvioinnit videoinnin 
avulla. Molemmat yksiköt sijaitsevat metroradan varrella ja etäisyydeltään 6,8 km päässä 
toisistaan, joten mm. yhteisen kaluston käyttö on helpompaa. 
 
 

4 LAAJUUS JA TILAOHJELMA 
 

4.1 Tilat nykyisin 
 
Rakennus on valmistunut 1965 Paasivaaran tehtaiden konttorirakennukseksi. Tiloissa on 
toiminut vuodesta 1998 vuoteen 2006 koulu (2.kerros) ja päiväkoti (1.kerros).  
 
Rakennus on remontoitu vuonna 1998 sisätiloiltaan koulun ja päiväkodin tarpeita varten, 
mutta julkisivun peruskorjaus jätettiin tällöin kustannus- ja aikataulusyistä tekemättä. 
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Myös piha-alueen kunnostus minimoitiin. 
 
 

4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen 
 
Rakennukseen kumpaankin kerrokseen sijoittuu kuuden lapsen vastaanotto-osasto. 
Osastoja ja yhteiskäyttöä palvelevat yhteis- ja huoltotilat täyttävät kerrosten muut tilat. 
 
Ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin yhteydessä on märkäeteinen 
hiekanerotuskaivoineen. 
Lasten huoneista yksi on tarkoitettu kahdelle lapselle, muut ovat yhden hengen huoneita. 
Muita osaston tiloja ovat lasten suihku- ja wc-tilat, olohuone sekä tupakeittiö ruokailua ja 
pienimuotoisia yhteisiä keittiötoimia varten. Osastolla on myös ns. vierihoitohuone 
rauhoittumista varten. 
Osaston henkilökunnalle on oma toimistohuoneensa kiinteästi oleskelutilojen yhteydessä.  
 
Ensimmäisen kerrokseen sijoittuvat vastaanottokodin keittiö sekä henkilökunnan sosiaali- 
ja taukotilat. Lisäksi kerroksessa on toimistotila osastonhoitajalle sekä yhteinen 
neuvottelutila.  
 
Rakennuksen toisen kerroksen osastotilat ovat pitkälti ensimmäisen kerroksen kaltaiset. 
paitsi että märkäeteistä ei ole ja kaikki lasten huoneet on tarkoitettu yhdelle asukkaalle. 
 
Toisessa kerroksessa sijaitsee yhteinen saunaosasto sekä monitoimitila, joka mahdollistaa 
erilaiset yhteispelit ja – leikit sekä erilaisten ryhmien kokoontumisen. Kerroksessa on myös 
rakennuksen inva-wc sekä huoneet psykologia ja sosiaalihoitajaa varten. 
 
Kaksikerroksisen rakennuksen eteläpäädyssä on kerrokset yhdistävä porrashuone, 
pohjoispäädyssä on erillinen sisäänkäynti kumpaankin kerrokseen, toiseen kerrokseen 
ulkoportaan kautta. Osastojen tilat sijoittuvat näiden erillisten sisäänkäyntien yhteyteen, 
yhteistilat ja henkilökunnan tilat vuorostaan sisäisen porrashuoneen yhteyteen. Rakennus 
on varustettu hissillä. 
 
 
Tilaohjelma: 
 
Kerrosala: 
1. kerros   409,5 m2 
2. kerros   414,0 m2 
YHTEENSÄ   823,5,0 m2 
 
Hyötyala: 
1. kerroksen osasto: kpl pinta-ala  hyötyala 

 Ash, 2hlö  1 kpl 18,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Olohuone  1 kpl 27,0 m2 
 Ruokailu  1 kpl 18,0 m2 
 Toimisto  1 kpl 17,0 m2 
 Suihku+wc.tilat 3 kpl    6,0 m2 
 Wc/vanhemmat 1 kpl    2,0 m2 
 Liinav.var  1 kpl   4,0 m2 
 Varasto  1 kpl   5,0 m2 
 Märkäeteinen  1 kpl 12,0 m2 
 Vaate-eteinen  1 kpl   6,0 m2 
 Vierihoito  1 kpl   7,0 m2 
 Vaatehuolto  1 kpl   5,0 m2 
 YHTEENSÄ     175 m2 
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2. kerroksen osasto: kpl pinta-ala  hyötyala 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Ash, 1hlö  1 kpl 12,0 m2 
 Olohuone  1 kpl 27,0 m2 
 Ruokailu  1 kpl 18,0 m2 
 Toimisto  1 kpl 18,0 m2 
 Suihku+wc.tilat 3 kpl   6,0 m2 
 Wc/vanh.  1 kpl   1,5 m2 
 Var  1 kpl 10,0 m2 
 Liinav.var.  1.kpl   3,0 m2 
 Vaate-eteinen  1 kpl 12,0 m2 
 Vaatehuolto  1.kpl   7,0 m2 

Rauhoittumishuone 1 kpl 11,0 m2 
Wc-tila ed. yhteydessä 1 kpl   2,0 m2 

 YHTEENSÄ     187,5 m2  
 

Yhteistilat 
 Sauna  1 kpl   5,5 m2 
 Pesuhuone  1 kpl   6,5 m2 
 Pukuhuone  1 kpl   5,0 m2 
 Monitoimitila  1 kpl 38,0 m2 
 
 Sos hoit.  1 kpl 13,0 m2 
 Psykologi  1 kpl 17,0 m2 
 Os. hoitaja  1 kpl 15,0 m2 
 Neuvottelu  1 kpl 25,0 m2 
 hk / taukotila  1 kpl 16,0 m2 
 Asiakirjavar.  1 kpl   7,0 m2 
 
 Wc/henkilök  2 kpl   3,0 m2 
 Hkwc (inva)  1 kpl   5,5 m2 
 Suihku  1 kpl   2,5 m2 
 Puku/naiset  1 kpl   4,5 m2 
 Puku/miehet  1 kpl   3,5 m2 
 
 Keittiö ja aputilat 1 kpl 26,5 m2 
 Siivous  2 kpl   5,0 m2 
 Irtaimistovar.  1 kpl   5,0 m2 
 Ulkoiluvälinevar. 1 kpl   7,0 m2 
 YHTEENSÄ     210,5 m2 
 

Hyötyala yhteensä    573,0 m2 
 

Hyötyalan ulkopuoliset tilat: 
Liikennetilat   125,5 m2 
Sähkö/lämmönjako  16,5 m2 
Iv-konehuone   65,0 m2 
ulkovarasto   16,5 m2 
YHTEENSÄ   223,5 m2 
 
Seuraavilla sivuilla hankesuunnitelman piirustukset. 
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5 HANKKEEN SIJAINTI, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 

5.1 Hankkeen sijainti 
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Rakennus sijaitsee Niittaajankadun ja Niittaajankujan risteyksessä Herttoniemessä vajaan 
puolen kilometrin päässä metroasemalta. Viereisissä kortteleissa on asuinrakennuksia. 

5.2 Rakennuspaikka 

Tontti on entistä teollisuusaluetta, jolta on purettu muut teolliseen menneisyyteen liittyneet 
rakennukset. Rakennuksen piha-alue on suurelta osin täyttömaata. Suunnitelluille 
istutuksille on rakennettava kasvualustat pohjustuksineen. Pihalle tehdään 
asemapiirroksen mukaiset nurmialueet sekä pensas- ja puuistutukset. 
Pihan aidat uusitaan ja piha varustetaan leikkivälinein, grillikatoksella penkki- ja 
pöytäryhmällä. Keittiön sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan henkilökunnalle 6 
autopaikkaa asfaltoituina. Sisäänkäynteihin johtavat kulkuväylät pinnoitetaan 
betonikiveyksellä. 

5.3 Selvitys asemakaavasta 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava, jossa käyttötarkoitukseksi on määritelty LPA, eli 
paikoituslaitoksen korttelialue. Olemassa oleva rakennus sijaitsee rakennusalalla, jonka 
merkintä on to -toimistorakennuksen rakennusala. Suunniteltu käyttö ei ole asemakaavan 
mukainen, vaan ennen rakennusluvan sisäänjättöä on haettava poikkeamislupapäätös. 

Poikkeamisluvan hakemisesta on neuvoteltu sekä kaupunkisuunnitteluviraston että 
rakennusvalvontaviraston kanssa. KSV:n selvityksen mukaan alueelle voidaan toteuttaa 
riittävästi autopaikkoja ilman tontille suunniteltua paikoituslaitosta. Rakennusvalvonta 
edellyttää naapurien kuulemista poikkeamislupapäätöksen yhteydessä. 

Poikkeamislupaa anotaan tämän hankesuunnitelmaprosessin yhteydessä. 
Ote asemakaavasta seuraavalla sivulla. 
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5.4 Rakennuslupa-asiat 

Rakennuslupaa voidaan hakea, kun myönteinen päätös poikkeamislupaan on saatu. 

5.5 Kunnallistekniikka 

Rakennus on liitetty kaupungin sähkö-, vesi-, viemäriverkostoon sekä 
kaukolämpöverkostoon. Liittymiin ei tule muutoksia.

6 LAATUTASO 

6.1 Toiminnallinen laatutaso 

Tilat soveltuvat suunnitelluin muutostoimenpitein hyvin vastaanottokodin toiminnan 
tarpeisiin. Lastenhuoneiden koko ja lukumäärä on mitoitettu kuuden lapsen/osasto 
mukaan. Muut toimintaan liittyvät osastotilat ovat riittävät näillä mitoituksilla. 
Toimisto- ja neuvottelutilat, erityistyöntekijöiden työtilat ja asiakastapaamisiin tarkoitetut 
tilat ovat asianmukaiset. 
Kriisiluonteinen työ vaatii erityistä huomiointia tilojen ja kaluston suhteen, jotta toiminnan 
turvallisuus pystytään takaamaan. 

Piha-alueesta on tehty käyttäjän tarpeita vastaava suunnitelma, joka toteutuessaan tulee 
tukemaan yksikön toimintaa ja lasten hyvinvointia. 

Tilojen turvallisuusselvitys on tehty ja tarvittavat toimenpiteet on määritelty, jotta 
turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 

Hankkeessa otetaan huomioon esteettömyyden vaatimukset. 

6.2 Tekninen laatutaso 

Rakennustekninen laatutaso: 
Rakennuksen paloluokka on P2. 
Väliseinät tehdään kiviaineisina. 
Tilat ja kalusteet rakennetaan kestämään kovaa kulutusta, kalusteet ja ovet laitosmallisia,  
Kaikki uudet materiaalit ovat päästöluokkaa M1. 

Lvi-tekninen laatutaso: 
Uudet LVI-asennukset tehdään alakaton yläpuolelle tai koteloituna. 
Vesijohtojen kytkentäjohdot asuntola puolella tehdään uppoasennuksina. 

Uudet ilmanvaihtokanavat varustetaan raskailla palopelleillä, savuilmaisimilla ja palopeltien 
ohjauskeskuksilla. 

Sähkötekninen laatutaso: 
Asennukset tehdään uppoasennuksena. Tiloissa käytetään normaaleja asennuskalusteita, 
pistorasiat varustetaan sulkulaittein. 
Valaisimina käytetään kestäviä valaisintyyppejä.  

Laitevalinnoilla ja suunnitteluratkaisuilla pyritään vähentämään energiankulutusta. 
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6.21 Rakennustekniikka 

Rakennuksen piha-alue kunnostetaan. Pihaa nurmetetaan ja pihalle lisätään puu- ja 
pensasistutuksia. Pihan aita uusitaan. Autopaikat rakennetaan asfalttipintaisina. 
Kulkuväylät sisäänkäynteihin tehdään betonikivettyinä. 
Pohjoispäädyn ulkoportaan ritilätasojen ja –askelmien alle asennetaan metallilevyt. 

Olevan rakennuksen runkorakenteisiin tai perustuksiin ei tehdä muutoksia. Vesikate säilyy 
nykyisellään, muutoksina ovat tarvittavat läpiviennit, jotka ovat asbestipurkua. 
Rakennuksen tiiliverhoiltujen ulkoseinien pystysuuntaiset halkeamat korjataan 
injektoimalla, ikkunoiden yläpuoliset betonipalkit korjataan poistamalla vaurioitunut betoni 
ja korroosiosuojamaalaamalla esiin tulevat vaurioituneet teräkset. Palkkien pinnat 
paikataan laasteilla.  

Rakennuksen nykyiset ikkunat ovat kaksipuitteisia sisään aukeavia puurakenteisia 
ikkunoita. Ikkunat on huoltomaalattu vuonna 1998. Käyttötarkoituksen muutos ja uusi 
tilajako aiheuttavat tarpeen uusia lasten asuinhuoneiden ikkunoista osan 
tuuletusikkunallisiksi, joissa on ulkopuolinen putoamista estävä säleikkö. Ikkunoiden 
vesipellit uusitaan. Vesipeltien kaatoja suurennetaan. 

Uudet sisäikkunat ovat turvalasia, joiden ääneneristys on 34 dB. Neuvotteluhuoneen ja 
siihen liittyvän varastotilan välille asennetaan toispuoleisesti läpinäkyvä tarkkailupeili-
ikkuna, ääneneristys 34 dB. 

Uusia ulko-ovia ei tehdä. Nykyisten ulko-ovien lasipintoihin teipataan kalvo läpinäkyvyyden 
estämiseksi. Lasten asuinhuoneiden ovet ovat paloluokaltaan EI15, ja niissä on pieni 
himmeällä lasilla toteutettu lasiaukko. Toimisto yms. ovet ovat ääneneristävyydeltään 34 
dB. 

Kaikki uudet väliseinät tehdään kivirakenteisina. Löylyhuoneen seinät paneloidaan, 
pesuhuoneen ja suihkutilojen seinät laatoitetaan. Muissa tiloissa pesualtaan taustaseinät 
laatoitetaan lattiasta korkeudelle 1200mm. 

Sisäkattoihin lisätään äänenvaimennuslevyjä. Käytävillä on alakattomateriaalina ripustettu 
villalevy, asuinhuoneiden katoissa osin rei’itetty kipsilevy. Lasten oleskelu- keittiö- ja 
rauhoittumis- ja vierihoitotilan katot varustetaan koko pinnoiltaan äänenvaimennuslevyin. 

Lattian pinnoitteet säilyvät pääosin. Uudet materiaalit ovat hitsattavaa PUR-pintaista 
muovimattoa, saunatilassa liukuestemuovimattoa, saunaosastossa liukuestelaattaa. 

Kalusteet tehdään vankkoina laitosmallisina kalusteina. Kalusteet kiinnitetään tukevasti 
seiniin.  

Huoltotilat ja keittiö varustetaan tarvittavin kalustein ja laittein. 

Liitteenä rakennustapaselostus / liite 1

6.22 LVI-tekniikka 

LVI-tekniset toimenpiteet tässä korjauksessa käsittää ensisijaisesti koneellisen 
ilmanvaihdon toteuttamista vastaanottokodin toimintaa vastaavaksi. 

Vanha tulo- ja poistokoje jää ennalleen ilmamäärät säädetään toimintaa vastaavaksi. 
Kanavien korjausaste on noin 85 %. 

Keittiö varustetaan omalla tuloilmakojeella, vanha poistokoje jää ennalleen. 
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Tiskauslinjan höyrykupu uusitaan.  Kanavien korjausaste noin 60 %. 

Vesi- ja viemärilaitteiden korjausaste on noin 55 %. 
Kattovedet johdetaan rännikaivojen kautta kaupungin viemäriverkostoon ja pihalle lisätään 
yksi sadevesikaivo. 

Pieniä lämpöpatterimuutoksia tehdään huonejaon mukaan. 

Liitteenä LVI-selostus / liite2

6.23 Sähkötekniikka 

Rakennuksen sähköasennukset on saneerattu 1998. 
Nykyiset asennukset ovat hyväkuntoisia ja ne säilyvät käytössä soveltuvin osin. 
Nykyiset pääkeskus ja ryhmäkeskukset, nousujohdot sekä johtotiet jäävät käyttöön. 
Toimisto- ja kansliatiloissa käytetään johtokouruja ja loistevalaisimia. 
Asuinhuoneissa käytetään kodinomaisia valaisimia ja asennukset tehdään 
uppoasennuksena. 
Rakennuksen nykyiset telejärjestelmät kuten: yleiskaapelointi, antennijärjestelmä uusitaan. 
Lisäksi rakennukseen asennetaan uuden käyttötarkoituksen vaatimat telejärjestelmät 
kuten: Palovaroitin-, ovipuhelin-, päällekarkaushälytysjärjestelmät. 
Piha-alue ja ulko-ovet varustetaan kameravalvonnalla.  

Liitteenä sähköselostus / liite 3

7 KUSTANNUKSET 

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 
1 110 000 € / 1 204 € / brm2 (alv 0 %) 
1 354 000 € / 1 469 € / brm2 (alv 22 %) 

Kustannusarvio ks. seuraava sivu. 

8 AIKATAULU 

Hankepäätös 12 / 2006 
Suunnittelu 3 / 2007 – 6 / 2007 
Toteutus 10 / 2007 – 5 / 2008 
Toiminnan aloitus 8 / 2008 

9 RAHOITUSSUUNNITELMA 

Hanke rahoitetaan investointimäärärahoista. 
Tilakeskuksen investointiohjelmassa 2007–2011 on hankkeelle varattu vuodelle 2007 0,5 
miljoonaa euroa ja vuodelle 2008 0,5 miljoonaa euroa. 
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10 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ 

10.1 Vuokrakustannukset 

Tilojen vuokra muutostöiden jälkeen tulee Tilakeskuksen tilapalvelujen laskelman mukaan 
olemaan yhteensä 16,99 euroa/m2/kk. Pääomavuokra on 14,16 euroa/m2/kk ja 
ylläpitovuokra 2,83 euroa/m2/kk. Vuokran maksun pinta-alaksi on laskettu 700 htm2. 

10.2 Henkilöstö 

Henkilökuntaa tulee yhteensä 21, joista Vaahterapihasta siirtyy 15 (joista edelleenkin 
yhteistä henkilökuntaa Rastilan perhetukikeskuksen kanssa ovat johtaja, toimistosihteeri ja 
psykologi) ja Mikkolasta 6. Mikkolan 7 ½ vakanssista jää säästöön 1 ½ vakanssia.  

10.3 Irtaimisto 

Tilojen irtokalustus kustannetaan sosiaaliviraston määrärahoista. Hankittavan irtaimiston 
kustannuksiksi on arvioitu noin 40.000 euroa. 

10.4 Muut käyttökustannukset 

Vuosittaiset toimintamenot ilman vuokrakuluja ovat noin 986 000 euroa, josta 
henkilöstökustannukset ovat 931 000 euroa.. 

11 MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET 

Hankkeen kustannukset eivät ylitä EU-hankintailmoituksen kynnysarvoa, mikä on 
rakennusurakassa 5 278 227 euroa (alv 0 %) 

12 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUU 

Hankkeen toteuttaa Tilakeskus. HKR- Rakennuttaja toimii rakennuttajana.  
Toiminnasta vastaa Sosiaalivirasto. Kiinteistön ylläpidosta vastaa Tilakeskus. 
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