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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kosmetologiluokkien muuttaminen hius- ja meikkausluokiksi 8010248

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Savonkatu 4, 00520 Helsinki 2711

Sijainti Kohdenumero
091-012-0392-0022 Alppiharju 6478
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Ammatilliset oppilaitokset / Hiusala, kauneudenhoitoala Opiskelijapaikat ennallaan

Muutosalueen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

757 607
Hankkeen tarpeellisuus
Kauneudenhoitoalan kosmetologiopiskelijoiden työsaliopetus on siirtynyt uusiin tiloihin Meritaloon vuodenvaihteessa 2015.
Vapautuneet työsalitilat 1. kerroksessa C-osassa tarvitaan hiusalan työsaleiksi ja meikkausluokiksi.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,x)
Ensimmäisen kerroksen C-osa brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 757 607 €
Yhteensä €
Investointikustannusten jakautuminen € / brm²

€ / htm²

€ / asiakas

Tilakustannus käyttäjälle: Lisävuokra 4173 € / kk 25 vuoden ajan. Lisävuokran maksu alkaa 1.8.2015.
Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 10/2014–12/2014. Korjausrakentaminen 2/2015-8/2015.

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla investointimäärärahalla, rakentamisohjelman 2014–2019
talousarvion alakohdalle 8 02 02 01 osoitetuista investointitalouden korjausmäärärahoista, vuonna 2015 toteutettavana
hankkeena.

Väistötilat Väistötilojen kustannus
Muutosalueen nykyiset opiskelijat siirtyvät Meritaloon 1/2015. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Kiinteistövirasto tilakeskus on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja hallinnoi rakennuksen tiloja. Rakennuksen omistaja
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat vastaa rakennuksen ylläpidosta. Tilakeskus vuokraa kohteen tilat opetusvirastolle.

Lisätiedot
Hankkeelle on kiinteistöomistajan suostumus.
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1 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Ammatillisen koulutuksen verkkoa suunniteltaessa palvelualojen opiskelijapaikkapuutetta on
ratkaistu sijoittamalla hius- ja kauneudenhoitoalojen opetusta mm. Meritalon uusiin tiloihin.
Täten kosmetologien koulutuksen käytössä olleet vapautuvat tilat Savonkadun
toimipaikassa voidaan osoittaa hiusalalle, jolla on Savonkadun toimipaikassa tilanahtautta.
Hiusala on jatkuvasti vetovoimanen koulutusala, joten alalle tarvitaan Savonkadun kaikki
työsalitila.

Toiminnalliset perustelut
Kauneudenhoitoalojen opetuksen saatua lisäopiskelijapaikkoja uudesta toimipaikasta
Meritalosta kosmetologien työsalien tilalle Savonkadulle on tarkoitus korjata hiusalalle
työsalitilaa sekä ehostusluokka.

2 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Ensimmäisen kerroksen C-osassa sijaitsevat kosmetologi-, jalka- ja vartalonhoidon
opetustilat jäävät tyhjiksi vuoden 2014 lopussa opetuksen siirtyessä Meritaloon. Tiloihin
sijoitetaan yritystoimintaa painottavat hius-, ehostus- ja rakennekynsi-alan opetustilat.
Opetuskäyttöön tilat otetaan 2015 syyslukukauden alussa.

Hankkeen laajuus
Ensimmäisen kerroksen C-osan bruttoala on 757 m2.

Tilan huoneistoala on 607 m2.

Laatutaso, korjaustoimenpiteet
Nykyisten opetustilojen lvis-laitteet, varusteet ja kaapeloinnit uusitaan. Opetustilojen
alakatto puretaan. Uusi, kokonaan avattava alakatto tehdään nykyiseen korkoon ja
laatutasoltaan nykyistä vastaavaksi. Nykyiset viemäriliitännät tulpataaan, muovimattolattiat
uusitaan. Klinkkerilattialla sijaitsevat lattiasähkörasiat puretaan. Uusi muovimatolla verhottu
pesupaikka vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöineen rakennetaan korotetun lattian varaan.

Opetus- ja käytävätilojen seinät huoltomaalataan, sisääntuloaulaan tehosteväriseinä.
Luokkien nykyiset kalusteet ja varusteet puretaan. Pesupaikkojen yhteyteen rakennetaan
uudet kalusteryhmät, joissa on vesipiste, käsienpesupiste, laatikostot tarvikkeille ja työtaso.
Käyttäjähankintana hiustyösaleihin asennetaan kiinteällä sähköliitännällä ja kohdepoistolla
varustetut peilipaikat ja vesiviemäriliitännällä varustetut pesupaikat.

Ehostus- ja rakennekynsipaikkoja varten tiloihin rakennetaan pistorasialliset sähköliitännät
ja erikseen kytkettävä valaistus. Opetustilat varustetaan kattavalla wlan-tietoverkolla.
Hiustyösalien välinevarastoihin, jossa käsitellään hiusvärejä, asennetaan kaksi kevyttä
vetokaappia ja vesipisteeseen sakkakaivo. Ilmanvaihtoa tehostetaan siinä määrin kuin
nykyisillä ilmanvaihtokoneilla on mahdollista.
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3 Hankkeen aikataulu

 hankesuunnittelu 10–11/2014
 toteutussuunnittelu 11–12/2014
 rakentamisen valmistelu 12/2014-1/2015
 rakentaminen 2/2015-8/2015









Stadin ammattiopisto
Savonkatu 4, hiussiipi

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit x
Runko
Kantavat seinät x
Pilarit, palkit x
Välipohjat x Palokatkokorjaukset
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet x
Katokset x
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat x
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x



Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit x
ATEX-tilat x
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Lattialämmitys x
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät x
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät x
Paineilmajärjestelmät x
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x
Koneellinen savunpoisto x
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät x
Kohdepoistojärjestelmät x
Purunpoistojärjestelmä x

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä x
Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät Ei ole!
Läpiviennit x Palo-osastoidaan nykymääräysten muk.
Esitystekniset apujärjestelmät x

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto Ei ole!
Sähköliittymä x
Pääkeskukset x x
Nousu- ja jakokeskukset x x
Kaapelointi x Alaslask. katon päältä hyllyille
Varavoimajärjestelmä Ei ole
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät Ei ole

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset Ei ole
Putkistojen saattolämmitys x
Sulanapitojärjestelmät x

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä x

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä Ei ole
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x Uusitaan yleiskaapelointijärjestelmäksi



Ovipuhelinjärjestelmä
Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä x
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) x
Kuvanesitysjärjestelmä x
Kuuloa avustavat järjestelmät x

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä x
Opastevalojärjestelmä x
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä x

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoistojärjestelmä
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä x

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä x
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät Ei ole
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