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1. HANKKEEN TAUSTAA JA PERUSTIEDOT
Kajaanin Kaupungin varikko paloi 15.6.2020 korjauskelvottomaksi, jonka jälkeen varikon henkilöstölle ja
osalle kalustoa tehtiin väliaikainen toimipiste Timperintien purettavaan koulurakennukseen, jossa on todettuja sisäilmaongelmia. Palanut varikkorakennus purettiin syksyn-loppuvuoden 2020 aikana.
Kainuun Pelastuslaitos on vuokratiloissa Opintie 1 kiinteistöissä. Vuokrasopimus kiinteistössä päättyy vuonna 2023 ja nykyisissä tiloissa on koettu sisäilmaongelmia ja henkilöstö on jouduttu siirtämään eri rakennukseen. Kalusto sijaitsee tiloissa, mikä nykyisellään ei vastaa käyttötarpeita. Nykyisellä tilajärjestelyllä Pelastuslaitos ei kykene saavuttamaa lain edellyttämää 60 sekunnin liikkeellelähtövalmiutta.
Temppu hankkeen ensimmäinen palaverin kutsui koolle tekninen johtaja lokakuussa 2020, jolloin työryhmä
aloitti toiminnan. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen projektinjohto oli kaupungin tilakeskuksen, suunnittelu ja rakennuttaminen yksikön vetovastuulla.
Työryhmässä oli alussa mukana kunnallistekniikan varikko, Kainuun pelastuslaitos, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, tilakeskuksen talonrakennus ja kunnossapitoyksikkö,
sekä Kajaanin Vesi -Liikelaitos.
Heti tarveselvityksen alusta alkaen pidettiin tärkeänä, että käyttäjien kesken tilankäytössä löydetään yhteiskäyttöisyyttä, jolla pyritään tehostamaan tilojen käyttöastetta sekä jaettua tilojen vuokrakustannuksia.
Tarveselvitysvaiheessa muodostettiin työryhmiä pohtimaan yhteiskäyttöisien tilojen vaatimuksia tilalle,
sekä käyttöperiaatteita. Työryhmätyöskentelyssä havaittiin uusia mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä sekä
nähdä uusia toimintamalleja osapuolien kesken.
Hankesuunnitteluvaiheessa käytiin läpi erilaisia toteutusvaihtoehtoja, joissa käsiteltiin hankkeen laajuuteen, rakennuksien sijoituspaikkojen sekä olemassa olevien rakennuksien peruskorjauksien välillä. Hankkeen laajin vaihtoehto muodostui laajuuden ja kustannuksien osalta mittavaksi, josta luovuttiin. Tarkastellut eri vaihtoehdot ja niiden laajuus on tarkemmin kohdassa 6. Hankekokonaisuus missä Pelastuslaitos sekä
varikon toiminnat rakennetaan uudisrakennuksena ns. temppukentälle Kuntokadun varteen ja oppilaitoksien tilat korjataan olemassa oleviin tiloihin, oli kustannustehokkain ja työryhmän mielestä järkevin sekä
toiminnoilla parhaat mahdollisuudet yhteistyöhön ja hyötyihin. Varikon ja pelastuslaitoksen toiminta tarvitsevat uudet tilat tilanteesta johtuen ja toimitilaratkaisulla on siten kiire.
Tilaohjelman hankesuunnittelua varten laati Sweco Oy. Tilaohjelmaa varten järjestettiin useita käyttäjähaastatteluja sekä työryhmät pohtivat yhteiskäyttöisien tilojen ratkaisuja.
Hankesuunnitelman liitteessä tilaohjelma on esitelty käyttäjien tarvitsemien tilojen mitoitustiedot sekä
toiminnalliset ja tekniset ratkaisut.

2. HANKKEEN TARPEELLISUUS
Varikko
Kajaanin kaupungin varikko vaurioitui laajasti tulipalossa 15.6.2020 ja on sen jälkeen toiminut väistötiloissa
vanhalla koululla. Palanut varikko oli rakennettu vuonna 1979. Varikko toimi ympäristöteknisen toimialan
kunnallistekniikan katujen ja puistojen kunnossapidon tukikohtana. Varikolla säilytettiin ja huollettiin välineitä ja kalustoa, kuten aurauskalustoa. Varikko toimi 30-35 henkilön tukikohtana. Nykyisten tilojen puutteita ovat esimerkiksi tulityöpisteen ja pesupaikan puute.
Pelastuslaitos
Kajaanin paloasema sijaitsee entisellä Postin varikolla ulkopuoliselta vuokratuissa tiloissa, johon on peruskorjattu tilat Pelastuslaitokselle vuonna 2003. Tiloissa on paljon toiminnallisia haasteita, koska tiloja ei ole
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alun perin suunniteltu paloasemakäyttöön. Merkittävin haaste liittyy siihen, että ajoneuvo- ja miehistötilat
ovat erillään ja se aiheuttaa viivettä hälytystilanteissa. Lisäksi tilat ovat toimintaan nähden liian väljät. Uusilta tiloilta tavoitellaan toiminnallisesti parempia tiloja sekä tilojen kustannustehokkuutta. Nykyisten tilojen
vuokrasopimus umpeutuu vuonna 2023 eikä Pelastuslaitoksella ole perusteita jäädä tämän jälkeen näihin
tiloihin.

3. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA
Uuden yhdistetyn pelastuslaitoksen ja varikon uudeksi rakennuspaikaksi esitetään Temppukentän aluetta
tonteilla 205-5-136-4 (amk paikoitusaluetta), 205-5-136-2 (taito2) sekä Kajaanin keskustaajama 2035
osayleiskaava, Kaava 205 OYK43 aluetta.
Rakennuspaikan tontit omistaa Kajaanin Kaupunki
Temppukentällä ei ole olemassa olevia rakennuksia.
Rakennuspaikka on avoin hiekka/sorakenttä, joka rajoittuu lounaisreunalta Vimpelinvaaran ulkoilualueeseen ja pohjoisen reunalta ammattikorkeakoulun alueeseen ja itäreunalta Kuntokatuun.
Temppukenttä alueena käy hyvin kaikille toimijoille. Pelastuslaitoksen saavutettavuus on paras Temppukentän alueelta ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Alla olevassa kuvassa 1 temppukentän alue on ympyröity
punaisella.

Kuva 1. alueen kartta
Kunnallistekniikka, kadut ja rasitteet
Tontilla on hulevesiverkon liittymä ja Ketunpolulle on suunnitteilla uusi käyttövesilinja, joka on suunniteltu
kulkevan temppukentän kautta. Tontilla ei ole kaapelointeja. Uusi käyttövesilinja on hyödynnettävissä uudessa hankkeessa. Kaukolämpölinja on Kuntokadulla temppukentän puoleisella reunalla. Sähköliittymä ja
liittymäteho on selvitettävä hankesuunnittelun yhteydessä.
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Temppukentän tontilla ei ole liito-oravia eikä pilaantuneita maa-aineksia. Vimpelinvaaran puoleisella reunalla on ensilumenlatua varten lumen säilytyspaikka. Kuntokadun ja Ketunpolun risteykseen rakennetaan
uusi kiertoliittymä kesän 2021 aikana.
Pelastuslaitoksen tarpeet liittymien suhteen on tarkasteltava hankesuunnittelun aluesuunnittelun yhteydessä. Pelastuslaitos tarvitsee piha-aluetta koulutuksien järjestämiseen sekä kaluston huoltoon, jolloin sillä
osaa pihaa ei voi olla muita käyttäjiä
Tontin ominaisuudet ja rakennettavuus
Tontti on silmämääräisesti suhteellisen tasaisen näköinen, mutta maasto nousee vimpelinvaaran suuntaan.
Tontilla on keväisin runsaasti hulevesiä, joka on otettava suunnittelussa huomioon. Hulevesille on tontilla
olemassa oleva liittymä. Hankkeen edetessä tulee rakennuspaikasta selvittää GEO- ja pohjatutkimukset,
joissa selvitetään peruskallion korkeusasemat, pintavesien kulkeutumis- ja kasautumisalueet sekä muut
maarakentamiseen vaikuttavat tekijät.
Liikenne ja paikoitus
Temppukenttä toimii osittain Kajaanin Ammattikorkeakoulun paikoitusalueena, joka tulee huomioida alueen suunnittelussa.
Temppukenttää käyttää Kajaanin Pallohalli Oy:n tapahtumien paikoitusalueena. Eniten Temppukentän paikoitustilaa on vaatinut pallohallissä järjestettävä tamminäyttely. Tapahtumalle järjestyy paikoitustilaa
temppukentältä, vimpelinlaaksosta sekä Kajaanin ammattioppilaitoksen parkkipaikalta. Muille tapahtumajärjestäjille, järjestyy vaihtoehtoinen tapahtumapaikka.
Kaavoitus, vaikutus lupamenettelyyn ja aikataulun
Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Kaavoituksen aikataulu ja lainvoimaisen kaavan saaminen on kriittinen koko hankkeen aikataulun kannalta. Kaavoituksen tulee olla valmis keväällä 2022, että hanke ei myöhästy suunnitellusta aikataulusta. Rakennuslupaa myönnettäessä on
tontilla oltava lainvoimainen kaava.

Kuva 2. Kaavoitustilanne
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Vuoden 2021 Kaavoituskatsaus Kajaanin Kaupunki julkaisun kohdassa asemakaavoitus mainittu selvitysvaiheessa olevat asemakaavat. Siinä on maininta Uusi paloasema kohdassa mainittu seuraavasti: ” Pelastuskohteiden saavutettavuuden parantamiseksi pelastuslaitos tarvitsee uuden paloaseman tai mahdollisesti
kaksi eri puolille kaupunkia. Paloasemien tulisi olla käytössä vuonna 2024. Tavoitteena on mahdollistaa
uuden paloaseman sijoittuminen Vimpeliin ja mahdollisesti Teppanaan. Tavoiteaika: Kaavoitus tulee vireille
2021”. Kuvassa 3 on numerolla 10 merkitty pelastuslaitoksen sijainnit.

Kuva 3. Kaavoituskatsaus Kajaanin kaupunki 2021
Kaavoituskatsauksessa oleva vuosiluku paloaseman käytöstä ei ole sama kuin Temppu -hankkeen aikataulu.
Tontinkäyttösuunnitelma
Suunnittelussa tarkastellaan Temppukentän aluetta kokonaisuutena. Pihajärjestelyistä tehdään selkeät ja
turvalliset. Alue rajataan ja osalle aluetta iltaisin ja viikonloppuisin kulkeminen tapahtuu vain luvalla. Kulkuväylät asfaltoidaan ja kulkureitit tehdään esteettömiksi.

4. SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Yleisiä tavoitteita
Suunnittelussa ja rakennustyössä noudatetaan rakennuslaissa ja asetuksessa ja rakentamismääräyskokoelmissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Hankkeessa on oltava kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat. Vaativuusluokissa noudatetaan ympäristöministeriön ohjetta rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM/60/2015.
Mahdollisuuksien mukaan hankkeessa pyritään noudattamaan Kajaanin Kaupungin palvelulinjausta edistää
uusiutuvan energian käyttöä rakentamalla sopiviin kaupungin kohteisiin aurinkovoimaloita. Rakentaa säh-
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köautojen latauspisteitä sopiviin kaupungin kohteisiin piha- ja pysäköintialueiden saneerauksien yhteydessä. Edistää puurakentamista uudisrakentamisessa ja sopivissa korjausrakentamisen kohteissa.
Suunnittelutyö tulee tehdä mallintamalla ja tarpeen mukaan simuloimalla.
Suunnittelutehtävien vaativuusluokat (YM/60/2015)
Rakennussuunnittelutehtävien vaativuus: Vaativa
Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: Vaativa V+
Pohjarakenteiden suunnittelutehtävien vaativuus: Vaativa
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävien vaativuus: Vaativa
Vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelutehtävien vaativuus: Vaativa
Rakennusfysikaaliset suunnittelutehtävät: Vaativa
Kaupunkikuvalliset tavoitteet
Rakennus tulee olemaan Kajaanin merkittävimpiä uudisrakennuksia 2020 –luvun alkupuolella. Kaupunkikuvallisesti rakennus sijoittuu oppilaitosten ja kaupungin liikuntapaikkojen läheisyyteen. Tilaaja edellyttää,
että rakennus edustaa hyvää nykyaikaista arkkitehtuurin tasoa ja täyttää alueen kaupunkikuvassa sille annetun julkisen rakennuksen tehtävän.
Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtonisesti pyritään ratkaisuihin, jotka ovat kauniita ja kestäviä, ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä.
(Suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki.) Rakennuksen pintaalan, käyttötarkoituksen ja useiden erilaisten toimintojen takia kohde on arkkitehtuuriltaan perustasoa.
Arkkitehtisuunnittelussa tulee kiinnittää huomioita rakennuksen ulkovaipan säältä suojaaviin ratkaisuihin ja
muotoihin. Vesikaton osalta suositaan rakennuksen ulkopuolelle kallistettuja kattomuotoja kuten harja- tai
aumakattoja. Räystäiden tulee olla riittävän pitkät, että ne suojaavat julkisivurakenteita sään rasituksilta.
Rakennukseen ei suunnitella haasteellisia detaljeja eikä lasikattoja ja julkisivumateriaaleiksi suunnitellaan
tavanomaisia hyvin säätä kestäviä materiaaleja. Rakennuksen värien tulee soveltua ympäristöönsä.
Rakennus suunnitellaan kestämään aikaa niin teknisesti kuin toiminnallisesti. Tilojen suunnittelussa pyritään siihen, että niiden muunneltavuus on mahdollista. Käytävätiloja pyritään suunnittelemaan mahdollisimman vähän. Kulkureittien tulee olla lyhyitä ja selkeitä.
Palolaitos käyttää tilaa ympäri vuorokauden ja läpi vuoden, joten tilat on suunniteltava viihtyisiksi ja toimintoja hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Paloaseman suunnittelussa noudatetaan puhdas paloasema periaatetta. Rakennuksen puhtaat sisätilat suunnitellaan viihtyisiksi ja muuntojoustaviksi. Viihtyisät ja hyvät
tilat edistävät työssäjaksamista sekä tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden muokata ympäristöään.
Ulkopuolisen tilat ja alueet tulee suunnitella niin, että hälytysajossa on esteetön pääsy kuntokadulle ja
opintielle, tontin muiden toimijoiden turvallisuutta vaarantamatta.
Tontilla tulee liikkumaan runsaasti ajoneuvoja, joiden kulkureitit tulee suunnitella selkeiksi eikä risteävää
liikennettä saa muodostua.
Alueen katoksia ja kalustosuojien toiminta tulee suunnitella palvelemaan koko kiinteistön käyttäjiä sekä
toimintoja. Ajoneuvokalustoa ja muuta katettuun tilaan sijoitettavaa materiaalia on runsaasti.
Varautuminen tulevaisuudessa laajenemiseen tulee huomioida suunnittelussa.
Elinkaari ja energiatehokkuustavoitteet
Rakennuksen käyttöikätavoite on perustuksen ja rungon ja sokkelin osalta 100 vuotta ja muille rakennusosille tavoitekäyttöiät määritellään valittavan rakenneratkaisun mukaan. Teknisten järjestelmien käyttöikätavoite on 15…50 vuotta järjestelmästä riippuen.
Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin pyritään seuraavin keinoin:
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arkkitehtoniset ratkaisut: Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan. Tilat
sijoitellaan, ikkunat suunnataan ja suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta
oikein. Lämpökuormaa tuottavat tilat suunnataan viileään ilmansuuntaan. Auringon aiheuttamaa ylilämpenemistä ehkäistään ulko- tai sisäpuolisella aurinkosuojauksella.
hyvä lämmöneristävyys ja tiiveys: Rakennuksen energiatehokkuusluokaksi asetetaan A.
Rakennus suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lävistykset ja saumat. Tavoitteeksi asetetaan ilmavuotoluvun
arvo n.50 = 1 1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus tunnissa paine-eron
sisä- ja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa). Tiiveyden toteutuminen varmistetaan rakennusvaiheessa
mittaamalla.
muuntojoustavuus: Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten, että se sallii joustavan
käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. Talotekniikan nousukuilut keskitetään ja mitoitetaan riittäviksi, myös
muutostarpeita ajatellen.
ilmanvaihdon energiatehokkuus: Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla laitos
käyttövyöhykkeisiin sekä lämmön talteenotolla.
ylläpidettävyys ja huollettavuus: Kiinteistö suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi.
Materiaalit valitaan siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. Tavoitteena on terveellinen ja
puhdas sisäilma. Tähän pyritään sekä teknisten järjestelmien että materiaalivalintojen keinoin.
Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota hyvään sisäilmastoon ja terveisiin rakenteisiin
tietomallinnus: Hankkeen tietomallintamisessa sovelletaan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -ohjetta
täydentävine liitteineen. Suunnittelu toteutetaan tietomallintamalla. Hankkeen yhdistelmämalli on ensisijainen dokumentti, josta seurataan suunnittelun etenemistä. Yhdistelmämallit muodostetaan ifc 2x3 –
tiedonsiirtomuodolla tuotetuista tietomalleista.
Hankkeelle on laadittu tietomallinnussuunnitelma, jota täydentävät lvi-, rakenne-, talotekniikka tietomallien tarkkuustasot, tietomallikoordinaation tehtävät sekä tietomallihankkeen tehtävät ja vastuut.

5. TEKNISET TAVOITTEET
Yleistä
Rakennustekninen vaatimustaso alla olevan taulukon mukaisesti
Luokitus
Paloluokka
P1
Puhtausluokka
P1
rakennustyöt
Sisäilmastoluokitus
S2
Akustinen luokitus
B
Sisämateriaalien luokitus
M1
VSS -luokitus
S1
Lämpö- ja kosteustekninen suunnitRF2
teluluokka
Rakennuksen energialuokitus
A
E-luku
<121kWh/m2
Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet (W/m2K)
ulkoseinä
<0,17
yläpohja
<0,09
alapohja (maanvarainen)
<0,16
ikkunat
<0,8
ovet
<0,8
ilmavuotoluokitus
<1
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Yleistä taloteknisestä suunnittelusta
Kohteen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Suunnittelun tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita.
Suunnitelluissa ratkaisuissa on huomioitava tilojen erilaiset käyttöajat ja mahdollisuudet sekä järjestelmien
helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus.
Pelastuslaitoksen sähkönsyöttö on varmistettava kriisitilanteita varten. Polttoainejakelupisteen sähkönsyöttö on myös varmistettava.
Talotekniikka toteutetaan yläjakoisesti akustoivien ja avattavien alakattojen kautta joka avulla mahdollistaa
rakennuksen muunneltavuuden jatkossa.
LVIA-tekniikka
Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon ja kiinteistön lämmönjakojärjestelmä on vesikiertoinen. Ensisijaisesti suunnitellaan lattialämmityksenä ja patterit niille osille missä lattialämmitystä ei voi käyttää.
Rakennus liitetään kaupungin vesi- ja viemäriverkkoihin. Ulkopuolisten katto- ja sadevesien suunnittelussa
on huomioitava, että järjestelmät toimivat myös eri vuoden aikoina. Energian kulutukset sekä kylmän- ja
lämpimän veden kulutus mitataan eriteltyinä. Mittauksissa pyritään saamaan eri käyttäjille omat kulutuslukemat.
Rakennuksen energiatehokkuus tulee huomioida taloteknisien järjestelmien suunnittelussa. Ilmanvaihtokoneet suunnitellaan ylimpiin kerroksiin sisältäen suodatuksen, tulo- ja poistopuhaltimet, lämmön talteenoton ja sekä viilennyksen. Maalämpöä/-kylmää hyödynnetään ilmanvaihdon suunnittelussa. Ilmanvaihtokoneet ovat taajuusmuuttajakäyttöisiä, joille suunnitellaan ohjatut lähdöt tilakohtaista hätäseis-painiketta
varten.
Tilat voidaan jakaa eri käyttövyöhykkeisiin minkä mukaisesti ilmanvaihdossa suunnitellaan tarpeenmukaiset
käyttötilanteet. S3-luokan mukaiset lämpöolosuhteet pyritään saavuttamaan ikkunoiden ja
rakenteiden aurinkosuojauksella ja yötuuletuksella. Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan, asennetaan ja
käyttöönotetaan puhtausluokan P1 mukaisesti.
Rakennuksen tiiveys varmistetaan mittaamalla. Ilmanvuotoluokitukseksi asetetaan 1 myös vanhan
päärakennuksen osalla ottaen kulloisetkin säilyvät ja korjattavat rakenneolosuhteet mahdollisimman hyvin
huomioon.
Sähkötekniikka
Rakennus liitetään sähkölaitoksen verkkoon suurjänniteliittymällä huomioiden verkkoyhtiön muuntamoratkaisut. Varavoimaratkaisut huomioidaan sähkösuunnittelussa.
Valaistus
Valaistus toteutetaan pääasiassa ledivalaisimilla. Valaistusjärjestelmillä tulee pyrkiä käyttötarkoitukseen
soveltuvaan ja energiatehokkaaseen ratkaisuun. Valaistusalueet jaetaan riittävän pieniin alueisiin, jotta
tilamuutokset ovat mahdollisia ilman valaistusjärjestelmän fyysisiä muutoksia. Kaikki aputilat kuten wc:t,
varastot, käytävät sekä tekniset tilat varustetaan läsnäolotunnistimilla. Tiloissa, joissa työskennellään (esim.
neuvotteluhuoneet ja sähkötilat) käytetään paikallista painike- tai kytkinohjausta. Suuret tilat, joihin tulee
luonnonvaloa varustetaan ns. “päivänvalo-ohjauksen” mahdollistavilla tunnistimilla.
Ulko- ja aluevalaistusta ohjataan taloautomaatiojärjestelmästä aika- ja tilanneohjelmin. Ulko- ja aluevalaistuksessa kiinnitetään huomiota riittävään valaistustasoon erityisesti kulkuteillä. Julkisivu-, alue- ja kulkuteiden valaistusta ohjataan erikseen.
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Jokaisessa keskuksessa valaistukset ryhmitellään omaan valaistusosioon, johon tehdään tilavaraus mittaukselle.
Henkilökunnan paikoituksille varataan sähkötolppa ajoneuvon lämmitystä varten.
Alueelle tehdään sähköauton latauspiteitä, sekä mahdolliset työkoneiden/-ajoneuvojen/-kaluston latauspistevaraukset tulevaan. Aluesuunnitelmassa huomioidaan myös polkupyörien pysäköinti.
Tietoliikenneyhteydet ja turvajärjestelmät
Kiinteistöön suunnitellaan ja asennetaan seuraavat järjestelmät:
• antennijärjestelmä
• aikakellojärjestelmä
• AV-järjestelmä
• yleiskaapelointijärjestelmä
• turvavalaistusjärjestelmä
• ovilukitus-, kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä
• rikosilmoitinjärjestelmä
• videovalvontajärjestelmä (ulko- ja sisäalueet)
• äänentoistojärjestelmä
• hätäkuulutusjärjestelmä
• savunpoistojärjestelmä
• paloilmoitinjärjestelmä
• rakennusautomaatiojärjestelmä
• varattu valo-järjestelmä
• avunpyyntöjärjestelmä
• Info-TV-järjestelmä
Kiinteistöön rakennetaan kattava yleiskaapelointijärjestelmä ristikytkentäkaappeineen IT-yhteyksiä varten.
Kerrosjakamoita asennetaan riittävä lukumäärä huomioiden johtopituudet ja jakoalueen pisteiden määrä.
Järjestelmä toteutetaan suojaamattomana CAT6a -järjestelmänä. Kiinteistön tiedonsiirtoliittymien kapasiteetti tulee olla riittävä tapahtumien reaaliaikaista videojakoa varten. Kiinteistöön rakennetaan myös kattava langaton lähiverkko (hallinta- ja vierasverkko)
Kiinteistöön rakennetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, merkinanto- ja aikakellojärjestelmät, kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmä sekä kamaravalvontajärjestelmä.
Rakennus kytketään valokuituituverkkoon.
Rakennusautomaatiojärjestelmä
Rakennusautomaatio suunnitellaan koko rakennukseen siten, että uusi järjestelmä on kytkettävissä
olemassa olevaan kaupungin valvomoon (Siemens tai Schneider Electric).
Rakennuksen sähköjärjestelmien ohjaukset toteutetaan rakennusautomaation ohjattavaksi.
Energiatehokkuus
Taloteknisten järjestelmien, rakenteiden ja rakennusosien valinnoissa huomioidaan rakennuksen elinkaaren
aikainen energiankulutus sekä hiilijalanjälki ja käyttökustannukset. Energiatehokkuuden ohella huomioidaan kuitenkin ensisijaisesti sisäilman laatu, tilojen esteettisyys ja käytettävyys.
Energiatehokkaiden tilojen suunnittelussa huomioidaan vyöhykkeisyys sekä tilojen käyttöajat. Käyttö suunnitellaan mahdollisimman tehokkaaksi sekä ajallisesti, että tilallisesti. Talotekniikka suunnitellaan käyttöön
mukautuvaksi, esimerkiksi: Ilmanvaihdon ilmamääriä sekä sisälämpötilaa on mahdollista säätää käytön
mukaan tietyillä vyöhykkeillä sekä pienentää käyttöajan ulkopuolella. Valaistusta on mahdollista säätää
käytön mukaiseksi teholtaan ja ohjaukseltaan. Tilasuunnittelussa huomioidaan iltakäyttö ja vyöhykkeisyys.
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Uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinkopaneelit ja maalämpö pyritään käyttämään tarkoituksenmukaisesti.
Lämmitysjärjestelmät ja säätölaitteet toteutetaan mukautuvina, alueittain omina säätöpiireinään. Ilmanvaihto suunnitellaan alueittain tarpeenmukaiseksi ja ohjaus todellisen tarpeen ja käytön mukaan (lämpötila- ja hiilidioksidiohjaus). Energiatehokkuus huomioidaan myös ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa, ilmanvaihdon SFP-luvuissa, vesijohtojen lämpöeristyksissä sekä vesikalusteissa. Valaistus suunnitellaan energiatehokkaaksi valaisintyyppien, sijoittelun ja valaistuksen ohjauksen avulla.
Polttoainejakeluasema
Polttoainejakeluasema tarvitaan jatkuvuudenhallinnan ja huoltovarmuuden varmistamisen takia. Tankkausasema toteutetaan maanpäällisellä diesel säiliöllä. Jakeluaseman tulee täyttää standardin mukaiset
mitat. Jakeluaseman tulee toimia poikkeusoloissa, jos polttoaineen jakelu on häiriintynyt, ja se on joko liitetty tai liitettävissä varavoimaverkkoon.
Pelastuslaitos ja varikko vuosittainen yhteenlaskettu dieselpolttoaineen kulutus on noin 100m3.

6. HANKKEEN LAAJUUS JA LAATU
Hankkeen laajuustiedot
Hankesuunnittelussa selvitettiin erilaisia vaihtoehtoja toteutukselle eri toimijoiden välisen tilojen yhteiskäyttöisyyden kautta. Yhteiskäyttöisyyden mahdollistamia vaihtoehtoja selvitettiin yhden tai isomman rakennuksen kokonaisuutta sekä toimintojen hajauttamista eri paikkoihin. Laajimman vaihtoehdon A mukaisen laskentatilaohjelman pinta-ala on 6320 m². Vaihtoehdossa E laskentaohjelman pinta-ala on 2 750 m².
Työryhmän tarkastelemat eri vaihtoehdot olivat seuraavat (kaikki kustannukset ilmoitettu alv 0 %):
Vaihtoehto A: Temppu kokonaisuus missä varikko, pelastuslaitos, KAO (auto- ja turva-ala) ja KAMK laboratoriot rakennetaan uudisrakennuksena temppukentälle.
Tässä laskentatilaohjelman pinta-ala on 6 320 m2 sekä lisäksi kylmät varastot ja katostilat. Tämän vaihtoehdon kustannusarvio oli 14 020 000 €.
Vaihtoehto B: Varikko rakennetaan Varastokadulle, oppilaitosten tilat peruskorjataan olemassa oleviin
tiloihin ja pelastuslaitos tekee omat ratkaisut esim. uudisrakennuksena Temppukentälle.
Tässä vaihtoehdossa varikon laskentatilaohjelman pinta-ala 1 010 m² ja kustannusarvio 3 018 000 €. Pelastuslaitoksen laskentatilaohjelman pinta-ala 2 330 m² ja kustannusarvio 5 068 000 €.
KAO Oppi 5 rakennuksen peruskorjaus 5 990 000 € ja KAMK peruskorjaus omiin tiloihin 289 000 €. Lisäksi
Oppi 5 rakennuksesta laskettiin kevyempi korjausvaihtoehto välttämättömillä toimenpiteillä ja sen kustannusarvio 1 390 000 €.
Vaihtoehto C: Temppu kokonaisuus missä varikko rakennetaan pienempänä entiselle paikalle Varastokadulle. KAO (auto- ja turva-ala) uudisrakennukseen, KAMK laboratoriot uuteen rakennukseen ja pelastuslaitos
uudisrakennukseen.
Tässä vaihtoehdossa varikon laajuus ja kustannusarvio on kuten vaihtoehdossa B. Pelastuslaitos, KAO ja
KAMK uudisrakennuksen laskentatilaohjelman pinta-ala 5 555 m² ja kustannusarvio 11 428 000 €.
Vaihtoehto D: Temppu kokonaisuus missä KAO autoala ja varikko uudisrakennukseen, pelastuslaitos omaan
uudisrakennukseen, toimistot luokat, neuvottelutilat, yms. olemassa oleviin tiloihin (Tieto/Taito/Oppi).
KAMK ja KAO turva-ala peruskorjataan olemassa oleviin tiloihin kampuksella.
Tässä vaihtoehdossa KAO ja varikon laskentatilaohjelman pinta-ala 2 445 m² ja kustannus 5 962 000 €. Pelastuslaitos ja KAMK kuten vaihtoehdossa B.
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Vaihtoehto E: Varikko ja pelastuslaitos uudisrakennukseen temppukentälle. KAMK ja KAO peruskorjataan
olemassa oleviin tiloihin kampukselle. Toimistot, neuvottelutilat ja muut yhteiskäyttötilat järjestetään uuteen kokonaisuuteen. Tavoitellaan maksimaalista hyötyä ja yhteiskäyttöpotentiaalia pelastuslaitoksen ja
kunnallistekniikan konekalustolle ja toiminnalle. KAO autoalan mahdolliselle tulevalle korjaamoratkaisuille
pyritään huomioimaan tilavaraus aluesuunnittelussa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään oppilaitosten kanssa.
Tässä vaihtoehdossa pelastuslaitoksen ja varikon yhteinen laskentatilaohjelman pinta-ala 2 750 m² ja kustannusarvio 7 405 000 €. Oppilaitosten kustannukset kuten vaihtoehdossa B.
Vaihtoehdoissa B, C ja D missä toiminnot oli hajautettuna ei nähty hyvinä vaihtoehtoina ja niissä hyvää tilojen yhteiskäyttöisyyttä ei saavuteta.
Liitteenä vaihtoehdon E mukainen tilaohjelma.

7. TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET
Toiminnalliset erityisvaatimukset, Paloasema
Paloasemalla on jatkuva miehitys, päivystysvuoro on kerrallaan 24 h. Työvuorossa on kuusi palomiestä ja
paloesimies. Toimistyössä on yhteensä 12 henkilöä ja he tekevät pääsääntöisesti työtä virka-aikana. Paloasemalla käy myös ulkopuolisia asiakkaita, vieraita sekä koulutuksiin osallistujia.
Tulevaisuudessa paloaseman tilat jakautuvat kolmeen vyöhykkeeseen:
1. Päivystystyötä tekevän henkilöstön tilat
2. Ajoneuvotilat
3. toimistohenkilöstön tilat
Päivystystyössä olevan henkilöstötilojen erityistarpeita ovat mm. seuraavat:
• 60 sekunnin valmius ajoneuvoihin hälytyksen tullessa
• palomiehet on jaettu neljään vuoroon ja jokaisessa vuorossa on kuusi palomiestä ja paloesimies.
Jokaiselle varataan oma lepotila, jotka ovat yhden hengen huoneita.
• yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat
• kuntosali, pukutilat ja sauna
• paloesimiehelle varataan oma toimisto päivystystilojen yhteyteen
• naisten tilat
Ajoneuvotilojen erityispiirteet:
• sisällä hallissa on paikat 13 ajoneuvolle, joista 9 ajoneuvolla 60 sekunnin lähtövalmius
• ajoneuvohallin ovien on oltava sivulle aukeavia. Ovien edustalla ulkona tulee olla sulanapito.
• ajoneuvon taakse on jätettävä 3 metrin vapaa huoltotila, joka on huomioitava myös valaistussuunnittelussa.
• sammutusasujen huolto tapahtuu hallien yhteydessä ja niiden säilytys niille varatussa avolokerossa.
• ajoneuvojen huoltoa ei tehdä paloasemalla. Ainoistaan renkaiden vaihto ja tuulilasin pesunesteiden
lisäystä tehdään paloasemalla.
• letkuhuolto tehdään koneella (hosemaster), jonka tilavaraus pesuhallin vieressä
• pesuhalli voi olla yhteiskäyttöinen. Pesuhallin yhteyteen esitetään pelastusajoneuvojen vesitäyttöpistettä suoraan runkojohdosta ns. normaalilla verkostopaineella, putken halkaisija 100-150 mm.
lasinpesunesteiden täyttö sekä ajoneuvon ureatäyttöpisteet.
Toimistohenkilöstön tilat:
• ei tarvitse olla muiden tilojen välittömässä läheisyydessä, riittää kun ovat samassa kiinteistössä
• toimistot yhden hengen toimistoja
• pukutilat voi sijaita muiden pukutilojen yhteydessä
• johto- ja tilannekeskus muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu johtokeskus sekä tilannehuone.
Tilannehuone on valvomo-tyyppinen tila, jossa on lisäksi työskentelytilat yhteistyökumppaneille
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(SOTE, energialaitos, Rajavartiolaitos sekä Puolustusvoimat). Johto- ja tilannekeskus on turvaluokan
ST III tila (korkean tason tila), johon on olemassa omat määräykset.
Yhteiskäyttöisiä tiloja voivat olla mm. neuvottelutilat ja toimistohenkilöstön pukutilat ja pesuhalli
Puhdas paloasema -konsepti
Toiminnallista suunnittelua ohjaavana tekijänä on puhdas paloasema -konsepti. Tavoitteena on vähentää
miehistön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille esimerkiksi savulle, noelle ja kemikaaleille.
Perusperiaatteet:
• Puhtaat ja likaiset tilat sekä toiminta eriytetään toisistaan
• Erilliset tilat puhtaille ja likaisille varusteille
• Mitään likaista ei tuoda puhtaisiin tiloihin
• Ei kulkua puhtaista tiloista likaisiin tai toisin päin
• Alipaineistettu ilmanvaihto (suunta: puhtaasta likaiseen)
Tilat jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen:
• Puhtaat tilat
• Puolipuhtaat tilat
• Likaiset tilat
Tilaohjelman tilat luokiteltu puhdas paloasema -konseptin mukaan.
Muita toimintaan vaikuttavia vaatimuksia
Toimialaa on pelastuslain mukainen alueellinen pelastustoiminta. Toimintaa ohjaavat mm. pelastuslaki ja –
asetus, öljyntorjuntalaki, laki väestönsuojelusta ja varautumisesta sekä toimintavalmiusohjeesta, jossa riskianalyysin mukaiset riskialueet on saavutettava seuraavasti.
riskialue 1 = viimeistään 6 min
riskialue 2 =viimeistään 10 min
riskialue 3 = viimeistään 20 min
Riskialue 4 = aika edellisiä pidempi
Temppukentän alueelta saavutettavuus 6 minuutissa (26 682 as.) ja 10 minuutissa saavutetaan (31 182 as.).
Piha- ja aluesuunnittelun tulee edistää sujuvaa liikkumista ja näin edesauttaa paloaseman toiminnan vaatimaa saavutettavuutta. Kuvassa 4 on esitetty saavutettavuusalue paloaseman sijaitessa Temppukentällä
vimpelissä.
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Kuva 4. Paloaseman saavutettavuus Temppukentältä vimpelistä.

Toiminnalliset erityisvaatimukset kunnallistekniikka ja liikunta (varikko)
Kajaanin kaupungin kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue on ympäristöteknisen toimialan yksi kolmesta
tulosalueesta. Tulosalueeseen kuuluvat yksiköt ovat rakennuttaminen, katu- ja puisto sekä liikunta.
Kunnallistekniikan rakennuttaminen vastaa katujen, puistojen, ulkoilu- ja urheilualueiden sekä yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä.
Katu ja puisto –yksikkö vastaa ja huolehtii puistojen, leikkialueiden, viheralueiden ja torien rakentamisesta
ja ylläpidosta. Katu- ja puistoyksikkö huolehtii ja vastaa ympäristöteknisen toimialan omana työnä suoritettavasta katujen, viemäri- ja vesijohtoputkistojen rakentamisesta.
Katujen kunnossapitoyksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden ylläpidosta vuoden ympäri. Lisäksi yksikkö
vastaa maan- ja lumenläjityspaikkojen hoidosta ja kaupunkialueen katuvalaistuksesta sekä liikennevaloista.
Katuyksikkö tarjoaa myös kaupungin muille yksiköille kuljetus- ja konetyötä sekä kaluston korjaus- ja kunnossapitopalveluja. Talvikaudella katujen kunnossapidossa on aurauspäivystys, jolla turvataan katujen kunnossapitoluokituksen mukainen hoito. Kunnossapitotöihin lähdetään tarvittaessa poikkeavina työaikoina.
Kunnossapidon korjaamotoiminta on nykyisin sekä omaa, että ostopalveluna tuotettavaa toimintaa. Omaa
toimintaa on esimerkiksi erilaisten ajoneuvojen lisälaitteiden huolto- ja korjaustyöt.
Kunnallistekniikan osalta Kajaanin kaupunki on teettänyt laajemman hankinta- ja palvelustrategian, joka
valmistui alkuvuonna 2021. Tällä on ollut merkittävä vaikutus tilaohjelman laajuuteen, tilojen määrä on
pienentynyt huomattavasti entisestä.
Tulevaisuuden tilat jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen.
1. toimistohenkilöstön tilat
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2. henkilöstötilat
3. korjaamotilat (lämmin)
Suunnittelulle asetettavia vaatimuksia on esitetty alla. Liitteen tilaohjelmassa on esitetty tarkat mitoitusperusteet tiloille.
Toimistohenkilöstön tilojen erityistarpeet:
• ei lähtökohtaisesti asiakaspalvelua, koska valtaosa palvelusta hoidetaan sähköisesti
• neuvottelutilaa (noin 10 hlö) tarvitaan viikossa noin 4-5 kertaa. Tila voi olla yhteiskäyttöinen
• yhden hengen työhuoneita 3 kpl (kaupungininsinööri, rakennuttajainsinööri ja palveluassistentti)
• katuyksikön työnjohdolle 2 henkilöä sekä projektihenkilö tai harjoittelija varataan kolmen hengen
työtila
• puistoyksikön työnjohdolle 2 henkilöä projektihenkilö tai harjoittelija varataan kolmen hengen työtila
Henkilöstötiloille asetettavia vaatimuksia ovat:
• Pukutilat kunnossapidon kuljettajille (10 hlöä), puistotyöntekijöille (10 hlöä) sekä kunnossapidon
rakentajille (8 hlöä), yhteensä 28 hlöä. Näiden lisäksi varaudutaan noin 15 kausityöntekijään, joilla
varataan myös pukutilat. Pukutiloissa tulee huomioida tuplakaapit, koska jokaisella työntekijällä on
sekä talvi- että kesävaatteet säilytyksessä.
• Taukotila voi olla yhteinen koko yksikölle. Liikkuvaa työtä tekevä henkilöstö viettää taukonsa pääasiassa varikolla.
• kunnossapidon pukutilat. Tiloissa huomioitava kausivaatetuksen tarve.
Henkilöstötilojen suunnittelussa on huomioitava, että ulkoa sisälle tulevalla kulkureitillä on oltava kenkien
pesutila
Lämpimille korjaamotiloille asetettavia vaatimuksia ovat:
• lämpimään korjaushalliin varataan yksi korjaamopaikka ylös nostettavalla nosturilla ja yksi korjaamopaikka tasalattialla. Molempien paikkojen yläpuolelle varataan lisäksi kiskolla kulkeva kattonosturi raskaille taakoille.
• Korjaamotilan yhteydessä on varasto, jossa säilytetään varaosia ja työkaluja
• tulityötila johon tiehöylän on mahduttava
• hallitilaa tarvitaan liikennemerkkien kasaamiseen
• yksi lämmin hallipaikka on varattava höyrykalustolle
• pesuhalli
• huoltotila pienkalustolle
Yhteiskäyttöisiä tiloja voi olla:
• ajoneuvojen pesutilat
• pienkaluston huoltotila
• tulityötila
• neuvottelutilat
• toimistohenkilöstön pukutilat
Kaluston säilyttäminen tapahtuu ulkona katoksessa tai kylmässä hallissa. Ulkona on oltava ulkopesupaikka,
missä suoritetaan kaluston karkea pesu. Kiinteistön seinässä oltava yksi tai useampi ulkovesiposti, mistä
voidaan täyttää vesisäiliöitä.
Hiekoitushiekalle on oltava 300 m³ kokoinen säiliö, tämän säiliö riittää liukkailla keleillä 1…2 vuorokautta ja
normaaleissa talviolosuhteissa 1...2 viikkoa. Ulkona säilytettävälle kalustolle on ajoittain tarvetta käyttää
lämmintä sisätilaa, tällaisia tilanteista on mm. liikennemerkkien kasaus talvella, ajoneuvon sulatus talvella
ja pestyjen ajoneuvojen kuivatus pesun jälkeen.Tankkauspiste voi olla yhteinen pelastuslaitoksen kanssa.
Liitteessä 2 toiminnalliset vaatimukset tiloille.
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8. HANKKEEN YMPÄRISTÖTAVOITTEET
Rakennukselle tehdään hiilijalanjälkitarkastelu elinkaaren ajalle.

9. PURETTAVAT RAKENNUKSET
Varikko toimii väestötiloissa Timperintien kiinteistössä, mille oli haettu purkulupa ennen varikon paloa.
Tämän entinen koulurakennus puretaan, kun väestötilan tarve päättyy.

10.VAIKUTUSTEN JA RISKIEN ARVIOINTI
Uudet tilat rakennetaan terveellisiksi, turvallisiksi, toimiviksi ja viihtyisiksi niin, että ne edistävät työssä viihtymistä.
Hankkeen riskit
Kaavoituksen valmistuminen hankkeen nykyisessä aikataulussa on riski, joka voi viivästyttää hankkeen
käynnistymistä.
Alueen paikoitustilan haasteet on tiedostettu ja niihin liittyvät asiat ratkaistaan kaavoituksen selvitysvaiheen yhteydessä. Alueen liikennejärjestelyt tulee huomioida pelastuslaitoksen tarpeita sekä yleistä turvallisuutta silmällä pitäen. Rakennusluvan saaminen hankkeelle edellyttää voimassa olevaa asemakaavaa.
Pelastustustoimen uudistus toteutetaan osana valtakunnallista sote-uudistusta. Uudistuksen myötä valtion
ohjaus pelastustoimesta vahvistuu. Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta ja
kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. Hyvinvointialueiden aluejako perustuisi pääosin
nykyiseen maakuntajakoon.
Rakennuskustannusten nousun ennustaminen vuoden tai kahden päähän on vaikeaa. Kevään 2021 aikana
on materiaalien hinnoissa ollut tavanomaista nopeampaa nousua. Hankkeen kustannusarvio on laadittu
laskentahetken 4/2021 rakennuskustannus- ja indeksitasossa. Hankkeen toteutusajankohta ajoittuu vuosille 2022-2023 ja sen hetken rakentamisen kustannustasoon ja markkinatilanteeseen. Keväällä 2021 yleinen
rakennuskustannusindeksi on lähtenyt selvään nousuun ja yhdessä alueellisen markkinatilanteen kanssa
nähdään riskinä rakennuskustannusten mahdollisesti merkittäväkin nousu arviointihetkestä toteutusajankohtaan.

11.VIITESUUNNITELMAT
Rakennuksesta sekä ulkorakennuksien sijoittelusta sekä tontinkäytöstä laaditaan viitesuunnitelmat arkkitehtisuunnittelun kilpailutusta varten.
Viitesuunnitelmat liitteissä 6,7 ja 8.

12.RAKENTAMISKUSTANNUKSET
Vaihtoehto E arvonlisäveroton kustannusarvio on 7 408 000 €. Liitteen 5 laskentamuistiossa on esitetty
kustannuslaskelma. Hankesuunnitteluvaiheen kustannukset on laskettu Haahtela Taku-ohjelmistolla.

13.RAHOITUSSUUNNITELMA
Hanke otetaan kaupungin investointiohjelmaan ja varataan määrärahat kaupungin talousarvion investointiosaan.
Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset
Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste tarkennetaan suunnitteluvaiheessa. Irtokalusteet ja erityisvarusteet (sammutusletkujen pesulaitteet, nostimet jne.) ovat käyttäjän hankintoja, joihin
käyttäjän tulee selvittää kustannukset ja varata rahaa kalustamisvaiheessa vuodelle 2023.
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14.TILAKUSTANNUS KÄYTTÄJILLE
Tilakustannukset on laskettu vaihtoehdolle hankesuunnitelmassa esitellyille B- ja E- vaihtoehdoille. Käyttökulumenot esitetty rakennuksen 30 vuoden poistoajalle. Käyttäjien tilakustannuslaskelma on esitelty tarkemmin liitteessä 9.
Taulukko 1. Vaihtoehto B tilakustannukset 30 vuoden poistoajalla
Kustannukset

Vuokrat
poisto

hankintahinta

Ylläpito
€/v

Pääoma
€/v

€/v

€/m² kk

Varikko

3 084 000

55 752

195 320

251 072

14,6

30 v

Kaipe

5 067 500

128 616

320 942

449 558

15,2

30 v

yht.

8 151 500

184 368

516 262

700 630

Taulukko 2. Vaihtoehto E käyttökulut 30 vuoden poistoajalle
Kustannukset

Vuokrat
poisto

hankintahinta

Ylläpito
€/v

Pääoma
€/v

€/v

€/m² kk

Varikko

2 659 000

54 538

168 403

222 941

13,1

30 v

Kaipe

4 748 800

116 141

300 757

416 898

15,8

30v

yht.

7 407 800

170 679

469 160

639 839
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Kuvaajassa 1. vuokrakustannusten kumulatiivinen kustannus 30 vuoden poistoajalla.

Kuvaajassa punaisella on esitetty b -vaihtoehto missä varikko on entisen kokoisena entiselle paikalle.

15.HANKKEEN TAVOITEAIKATAULU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tarveselvitys valmis 19.2.2021
hankesuunnittelu 1/2021 – 5/2021
hankesuunnitteluryhmän perustaminen 2/2021
hankesuunnittelun kustannuslaskenta 19.2.2021- 15.3.2021
suunnittelun kilpailutus 7/2021
suunnittelun käynnistäminen 8/2021 – 2/2022
kaavoituksen aikataulu 5/2021 – 5/2022
rakennuslupa 5-6/2022
urakoiden kilpailutus 2/2022- 3/2022
rakentaminen 6/2022 – 6/2023
käyttöönotto ja varustaminen 6/2023 - 11/2023

16.VÄISTÖTILAT
Hankkeen kustannuksiin ei sisälly väistötilakustannuksia.

17.TOTEUTUSMUOTOJEN VERTAILU
Rakennushankkeessa vastuunjaolla tarkoitetaan, mikä on kunkin osapuolen rooli ja tehtäväkenttä rakennushankkeessa. Sopimuksen mukaista vastuunjakoa voidaan kuvata termillä urakkamuoto, joka on toteutusmuotoa suppeampi käsite.
Käytettävien toteutusmuotojen perustapaukset ovat:
• pääurakkamuoto, joka sisältää rakennustyöt tilaajan suunnitelmien mukaisesti, hankitaan hintakilpailulla ja josta maksetaan kiinteä kokonaishinta (sisältää kokonais- ja jaetun urakan)
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•
•

•
•

suunnittele ja rakenna (SR) -urakkamuoto, joka sisältää suunnittelun ja rakennustyöt, hankitaan
hinta- ja ratkaisukilpailulla ja josta maksetaan kiinteä kokonaishinta
elinkaarimuoto, joka sisältää suunnittelun, rakennustyön ja määrätyn pituisen ylläpitovastuun, kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä ja josta maksetaan kiinteä kokonaishinta rakentamisvaiheesta
ja ylläpitokustannukset jaksotettuna ylläpitoajalle sopimuksen mukaisen maksumekanismin mukaisesti (sisältää elinkaari ja PPP urakan)
projektinjohtomuoto, joka sisältää projektinjohdon ja vastuun suunnittelun ohjauksesta tilaajan
tavoitteiden mukaisesti, hankitaan hinta- ja laatukilpailulla ja josta maksetaan kulut toteuman mukaan sekä projektinjohtopalkkio (projektinjohtourakan, -palvelun ja -konsultoinnin)
yhteisvastuumuoto, joka sisältää suunnittelun ja toteutuksen yhteistyössä tilaajan kanssa, hankitaan neuvottelumenettelyllä ja joka maksetaan kulut toteuman mukaan, projektinjohtopalkkio ja
suoritusbonus (sisältää yhteistoiminnan ja allianssiurakan)

Toteutusmuoto koostuu kolmesta pääkomponentista, jotka ovat urakan laajuus, kaupallinen malli ja hankintatapa.
Pääurakkamuodossa tilaaja vastaa suunnittelusta ja tekee suunnittelusopimukset omiin nimiinsä ja urakoitsija vastaa suunnitelmien mukaisista rakennustöistä. Kyseessä on kokonaisurakka, kun yksi urakoitsija toimii
kohteen pääurakoitsijana. Kun rakennustyöt on jaettu useamman toimijan kesken on kyseessä jaettu urakka. Lähtökohtana on, että suunnitelmat ovat valmiit, kun urakkasopimus tehdään. Täydentävää suunnittelua voidaan tilata tarvittaessa toteutuksen aikana. Tilaajalla laajat mahdollisuudet vaikuttaa.
Suunnitte- ja rakenna (SR) -urakkamuodoissa pääurakoitsija vastaa rakentamisen lisäksi myös suunnittelusta. Tilaaja tekee tavallisesti hankesuunnitelman, jossa asettaa hankkeelle tavoitteet, ja pääurakoitsija toimittaa tilaajalle hankkeen suunnitelmat ja rakennussuunnitelmat sekä toteuttaa rakentamistyöt. Tästä käytetään myös nimityksiä KVR (kokonaisvastuurakentaminen). SR urakka on periaatteessa tilaajan kannalta
helppo vaihtoehto, mutta toisaalta se vaatii valppautta koska; urakoitsija johtaa suunnittelua, tilaajan on
huolehdittava omien tarpeidensa selkeästä kuvaamisesta ja siitä, että oma etu toteutuu.
Projektinjohtomuodossa päätoteuttaja vastaa rakennustöiden ja osin suunnittelunkin johtamisesta. Päätoteuttaja toimii projektinjohtajana tilaajan kumppanina ja palvelut hankitaan pääsääntöisesti ulkopuolisilta,
tilaajan hyväksymiltä palveluntarjoajilta. Projektinjohtourakasta puhutaan, hankintasopimukset tehdään
projektinjohtourakoitsijan nimiin. Projektinjohtopalvelussa päätoteuttajana on konsultti, joka toimii päätoteuttajana, johtaa hanketta ja hankkii tarvittavat palvelut tilaajan nimiin. Projektinjohtomuoto sopii sellaisiin hankkeisiin, joissa suunnitelmat ovat keskeneräiset tai niiden voi olettaa muuttuvan vielä rakentamisen
aikana, mutta toteutuksessa on päästävä eteenpäin esim. aikataulusyistä. Tilaajalla vaikutusmahdollisuudet
ovat hyvät.
Elinkaarimuoto on tavallaan elinkaarivastuille laajennettu SR-urakka. Sopimukseen sisältyy suunnittelun ja
toteutuksen lisäksi vastuu kohteen toimivuudesta ja ylläpidosta hyvinkin pitkän ajan, jopa 20…25 vuotta.
Laajimmillaan urakoitsija tai yritysryhmä vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta kokonaisuudessaan rahoitus mukaan lukien. Tällöin puhutaan PPP-mallista (Public Private Partneship). Se mitä vastuuseen ja palveluihin käytännössä sisältyy, on mutkikkaampi asia. Työläs ja laajaa osaamista vaativa tarjousvaihe.
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Kuva 5. Toteutusmuotojen perustapauksen eroja eri näkökulmista.
Hankkeelle tilatussa toteutusmuotoanalyysissä tälle hankkeelle toimiviksi toteutusmuodoiksi on arvioitu
yhteistoiminnallinen KVR-urakka, jaettu urakka ja projektinjohtourakka (varauksin).
Analyysin yhteenvedossa on todettu seuraavasti esitetyistä vaihtoehdoista:
Yhteistoiminnallinen KVR-urakka soveltuu, mikäli markkinoilla on saatavilla urakoitsijoita, joilla on hyvät
valmiudet suunnittelunohjaukseen yhteistyössä tilaajan kanssa. Myös sekä tilaajan, että urakoitsijan kokemukset yhteistoiminnallisista urakkamuodoista ovat eduksi yhteistoiminnallisessa KVR-urakassa.
Myös perinteinen jaettu urakka soveltuu hyvin hankkeen toteutusmuodoksi. Jaetussa urakassa tilaaja säilyttää vaikutusmahdollisuutensa taloteknisten urakoitsijoiden valintaan, eikä suurehkossa hankkeessa ole
tarpeen huolehtia alihankintaketjujen kasvamisesta liian pitkiksi. Riittävillä hankeohjauksen ja suunnittelunohjauksen resursseilla jaettu urakka on hyvä valinta hankkeen toteutusmuodoksi.
Myös osaurakkamuodot projektinjohtourakointi ja projektinjohtopalvelu ovat varteen otettavia vaihtoehtoja. Erityisesti projektinjohtourakointi voi tulla kyseeseen, mikäli saatavilla ei ole soveltuvia ulkopuolisia projektinjohtokonsultteja ja tilaaja haluaa siirtää hankkeen kokonaisvastuun yksittäisen projektinjohtourakoitsijan vastuulle. Projektinjohtomalli ei myöskään ole alueella yleinen toteutusmuoto, mikä voi rajoittaa tarjontaa ja tarvittavan osaamisen hankkimista.
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18.HANKESUUNNITTELURYHMÄN ESITYS HANKKEEN LAAJUUDESTA, TOTEUTUS- JA
HALLINTAMUODOSTA
Kiinteistöön sijoittumisen kriteeristöksi muodostuivat seuraavat tekijät:
• Nykyiset tilat ovat poistumassa (esim. vuokrasopimus päättymässä) tai jo poistuneet käytöstä
(esim. palanut varikko).
• Tyhjäksi jäävät tilat eivät tyhjentyessään jää ’rasitteeksi’ Kajaanin kaupungille, ts. niille löytyy uusi
käyttäjä tai käyttötarkoitus taikka niistä voidaan luopua.
• Suunniteltavat uudet tilat ovat laajuudeltaan selkeästi nykyisiä pienemmät (kustannustehokkuus).
• Tilojen osalta löytyy selkeitä yhteiskäyttöisyyden mahdollisuuksia (esim. pesuhalli ja huoltotilat).
• Toiminnallinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa samassa kiinteistössä toisi selkeitä synergiaetuja
Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen aikana selvitettiin yllä mainittuja kriteerejä ja selkeimmin kriteerit täyttävät pelastuslaitos sekä kunnallistekniikan ja liikunnan tilantarpeet.
Esitys hankkeen laajuudesta
Esitetään hanketta toteutettavaksi vaihtoehdolla E, missä pelastuslaitokselle ja varikolle tehdään uudisrakennus temppukentälle. Hanke toteutetaan vuosien 2022 - 2023 aikana siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön kesällä 2023.
Vaihtoehto E on rakentamiskustannuksiltaan pienin ja vuosittaiset käyttötalouskulut toimijoille ovat pienimmät.
Vaihtoehdossa E varikon laajuus on selkeästi pienempi kuin tulipalossa tuhoutuneet tilat. Pelastuslaitoksen
tilantarve on suunniteltu palvelemaan pelastuslaitokselle annettua tehtävää ja päätettyä palvelutasoa.
Kahden käyttäjän tilojen yhteiskäytössä on saavutettu niin kustannussäästöä kuin tilojen käyttöä on saatu
tehostettua. Vaihtoehdossa E uudisrakennuksen osalta kokonaiskustannus muodostuu kohtuulliseksi ja
tilojen yhteiskäytöllä saavutetaan niin kustannuksellisia säästöjä sekä se mahdollistaa pelastuslaitoksen ja
varikon tulevaisuuden yhteistyön kehittämisen.
Temppukentän sijainti sekä liikenneyhteydet ovat hyvät molemmille käyttäjille.
Varikko toimii tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa, joita ei ole suunniteltu palvelemaan kaupungin varikon
kaltaisia toimintoja ja jotka kaupungin on tarkoitus purkaa. Pelastuslaitoksen vuokrasopimus on päättymässä ja nykyisissä tiloissa pelastuslaitos ei pysty toteuttamaan lain vaatimaa liikkeellelähtö velvoitetta.
Vaihtoehto A muodostui liian suureksi ja kalliiksi vaihtoehdoksi. Samoin vaihtoedot B, C ja D, missä varikko
ja paloasema olisivat eri paikoissa ja oppilaitoksille tehtäisiin täydellinen peruskorjaus muodostui kustannuksiltaan kalliiksi. Hajauttamisessa toiminnot eri paikkoihin hävisi tilan yhteiskäyttöisyyden tuoma hyöty.
Oppilaitoksien siirtyminen tässä vaiheessa uudisrakennukseen muodostui liian kalliiksi vaihtoehdoksi. Ammatillisen koulutuksen oppilasmäärien ennusteet ovat pitkällä aikajänteellä laskussa. Entiset oppilaitoksen
tilat eivät ole vielä käyttöiän lopussa, vaan saneeraamalla niille saadaan jatkoaikaa kohtuullisilla kustannuksilla vielä 5…10 vuotta. Oppilaitoksien tiloja saneerataan olemassa oleviin tiloihin sopivassa laajuudessa ja
ne ovat erillisiä hankkeita, jotka eivät liity tähän hankkeeseen. Ammattioppilaitokselle pyritään jättämään
temppukentän aluesuunnittelussa tila tulevaisuuden tarpeille.
Esitys toteutus- ja hallintamuodosta
Rakennushanke esitetään toteutettavaksi kaupungin omana hankkeena ja rahoittamana, kiinteistön omistajaksi tulee Kajaanin kaupunki. Elinkaari- tai tmv. hankkeena tämän katsotaan olevan liian pieni ja elinkaarikustannuksiltaan kallis. Toiminta tiloissa on kaupungin omaa toimintaa ja myöhemminkin pelastustoimen
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mahdollisesta siirtymisestä valtiolle huolimatta voidaan käyttäjä sitouttaa tiloihin pitkällä vuokrasopimuksella.
Esitetään, että Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala/ tilakeskus vastaa suunnittelun kilpailuttamisesta, suunnitteluttaa rakennuksen ja vastaa rakennushankkeen rakennuttamisesta. Suunnittelun eri
osa-alueet (arkkitehti, rakenne, lvia, sähkö, geo) kilpailutetaan omana kokonaisuutena. Urakat kilpailutetaan valmiilla suunnitelmilla.
Hanke toteutetaan pääurakkamuotona ja jaettuina urakoina.
Tällä toteutusmuodolla käyttäjillä laaja osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuus toteutussuunnitteluun
sekä suunnitteluratkaisuihin koko hankkeen ajan.
Haettavat vakuutuskorvaukset ja avustukset
Entisen varikon vakuutuskorvaus menisi seuraavasti vaihtoehdoissa E ja B (varikko ei tule entiselle paikalle)
- päivänarvon mukainen kokonaiskorvaus (rakennus, purku, irtaimisto) vajaa 0,6 milj. €
Vaihtoehto B varikko samalle paikalle saman laatuisena ja suuruisena
- vakuutuskirjan mukaiseen enimmäismäärään (vakuutusmäärä) n. 1,4 milj. €.
Vakuutuskorvaus tulee ko. maksuvuonna käyttötalouteen (ja mahdollisesti varikon alaskirjausta vastaan
kirjatuksi) eikä siten vaikuta investointiin tai käyttökululaskelmaan eli ei siis kuten investointiin saatava rahoitusosuus tai avustus.
Esitetyssä vaihtoehdossa E vakuutuskorvaus on n. 0,8 milj. € pienempi kuin vastaava tuhoutunut varikko
(samanlaatuinen ja -suuruinen) tehtynä entiselle paikalle. Kuitenkin yhteishankkeessa ja toiminnallisesti
paremmalla paikalla rakennus- ja käyttökustannukset tulevat rakennuksen pitkän elinkaaren aikana silti jo
kohtuullisessa ajassa edullisemmaksi. Erikseen entiselle paikalle rakennettuna varikon tilat ovat n. 500 m²
suuremmat, rakentamiskustannukset ovat n. 0,8 milj. € kalliimmat ja tilakustannukset vuodessa n. 96 000 €
suuremmat kuin yhteishankkeessa.
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää pelastuslaitoksille, kunnille ja sopimuspalokunnille avustusta. Avustuksia voidaan myöntää mm. uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään
peruskorjaukseen tai laajentamiseen sekä harjoitusaluehankkeisiin. Avustus voi olla enintään 220 000 €
kerralla. Tälle hankkeelle ei ole tarkoitus hakea avustusta palosuojelurahastosta. Perusteena sille on avustuksen pienuus ja mikäli toiminta muuttuu ja tiloista osin tai kokonaan luovutaan ja vuokrataan ulkopuoliselle toimijalle, joudutaan avustus maksamaan takaisin (avustusehdot).
Vuokrasopimukset
Toimijoiden kanssa laaditaan pitkät määräaikaiset vuokrasopimukset, vähintään 15 vuodeksi. Pitkällä vuokrasopimuksella kaupunki pienentää riskin tilojen tyhjenemisen sekä vajaakäytön osalta ja sitouttaa toimijat
tehtävään investointiin.
Hankesuunnittelutyöryhmä
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja
Matti Nousiainen, Kunnallistekniikka ja liikunta, Kaupungininsinööri
Pekka Kolehmainen, Kunnallistekniikka ja liikunta, Katupäällikkö
Anssi Parviainen, Kainuun Pelastuslaitos Pelastusjohtaja
Janne Heikkinen, Kainuun Pelastuslaitos, riskienhallintapäällikkö
Pekka Heikkinen, Kainuun Pelastuslaitos, johtava palotarkastaja
Markku Haverinen, Tilakeskus, toimitilapäällikkö
Ari Heikkinen, Tilakeskus, kiinteistöpäällikkö
Henri Summanen, Suunnittelu ja rakennuttaminen, rakennuttajapäällikkö
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Mikko Kemppainen, Suunnittelu ja rakennuttaminen, rakennuttajainsinööri, Temppu hankkeen projektipäällikkö
Hankesuunnitteluvaiheen viitekuvat: Sillmann Arkkitehtitoimisto Oy
Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskelmat: A-Insinöörit
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