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1

TEMPPU-PROJEKTI
TEMPPU-projekti on käynnistynyt Kajaanin kaupungin varikon tulipalon seurauksena, jossa
Kajaanin varikon tilat vaurioituivat käyttökelvottomiksi kesällä 2020. Tämän jälkeen Kajaanin
kaupunki on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää varikon tilatarpeet,
mutta tarkastella myös laajemmin kiinteistöön mahdollisesti liitettäviä toimintoja, joiden nykyiset tilat ovat poistumassa käytöstä, ja tilojen osalta on voitu osoittaa selkeitä yhteiskäyttöisyyden mahdollisuuksia eri toimijoiden kesken.
TEMPPU -projektissa on selvitetty seuraavien toimijoiden tilatarpeet: Kajaanin kaupungin
kunnallistekniikka ja liikunta sekä kunnossapito ja kiinteistöala, Kainuun ammattiopiston
(KAO) auto-, puhtaanapito- ja turvallisuusala, Kajaanin ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisalue, Kainuun pelastuslaitoksen Kajaanin paloasema sekä Kajaanin vesi.
Lopullisesti TEMPPU -projektiin sisältyvät yksiköt ovat:
• Kajaanin kaupunki, kunnallistekniikka ja liikunta (’varikko’)
• Kainuun ammattiopisto (KAO), auto- ja turvallisuusala
• Kainuun pelastuslaitos, Kajaanin paloasema
• Kajaanin ammattikorkeakoulu, teknologiaosaamisalue
• Kajaanin Vesi, valmiusvarastointi
Edellä mainittujen yksiköiden osalta mahdollinen TEMPPU-kiinteistö tulee olemaan noin 93
henkilön pysyvä työpaikka.

Yhteenveto kiinteistön henkilöstömääristä, autopaikoista sekä keskeisistä hallitiloista.
Kajaanin kaupungin kunnallistekniikka ja liikunta -yksiköstä on tässä raportissa paikoin käytetty termiä ’varikko’.

1.1

Tilatarpeet ja laajuus
Tässä raportissa kuvataan TEMPPU -projektiin sisältyviä toiminnallisia kokonaisuuksia ja
yksiköiden tilatarpeita. Raportin kappaleessa kaksi (2) on kuvattu yksiköiden nykytilaa. Kappaleessa kolme (3) on kuvattu yksiköiden tilatarpeet ja tilojen läheisyysperiaatteet. Kappaleessa viisi (5) on kuvattu kehittämisehdotuksia jatkosuunnittelun ja -työskentelyn tueksi.
Tämän selvitystyön tuloksena muodostettiin tilaohjelma, jonka kokonaislaajuus on n. 6 600
brm². Kokonaislaajuus sisältää varaukset teknisille tiloille sekä käytävä- ja liikennetiloille,
joiden tilavarausten laajuudet perustuvat Kajaanin kaupungin tilakeskuksen arvioon.
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Seuraavissa taulukoissa on esitetty yhteenveto tilaohjelman laajuudesta kerroksittain sekä
ulko- ja sisätiloihin jaoteltuina toimijoittain. Tarkempi yksikkökohtainen tilaohjelma on erillisenä liitteenä.
Sisätilat hym2

1_Aula ja siihen liittyvät tilat
1_Korjaamohallit
1_KAMK laboratoriot
1_Paloaseman kalustohalli
1_Paloaseman varuste- ja huoltotilat
1_Jätehuolto
1_Pukutilat
1. krs yhteensä
2_Opetustilat
2_Hallien 2. krs tilat
2_Toimistoblokki
2_Paloaseman miehistötilat
2. krs yhteensä
YHTEENSÄ HYM2
Tilaohjelma ja toiminnot kerroksittain

Sisätilat toimijoittain

Ulkotilat toimijoittain
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326
2 585
277
652
346
26
189
4 401
367
81
399
242
1089
5 490

1.2

Toiminnalliset yksiköt ja läheisyysperiaatteet
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1.3

TEMPPU-projektin ja tilaselvityksen yhteyshenkilöt
TEMPPU -projektin projektipäällikkönä toimii Mikko Kemppainen Kajaanin kaupungin tilakeskuksesta. Tilaselvityksen vastuullisena konsulttina on toiminut Kaisa Narvio Sweco
PM:ltä. Muut projektin ja tilaselvityksen keskeiset yhteyshenkilöt on esitetty seuraavassa taulukossa.
Henkilön nimi ja asema
Henri Summanen
Tulosyksikön päällikkö
Mikko O. Kemppainen
Rakennuttajainsinööri
Markku Haverinen
Toimitilapäällikkö
Kaisa Narvio
Vastuullinen konsultti / TEMPPU
Minna Hiiros
Avustava konsultti / TEMPPU

1.4

Organisaatio
Kajaanin kaupunki, Tilakeskus,
Suunnittelu ja rakennuttaminen
Kajaanin kaupunki, Tilakeskus,
Suunnittelu ja rakennuttaminen
Kajaanin kaupunki, Tilakeskus
Sweco PM Oy
Sweco PM Oy

Käyttäjäyhteistyö
Käyttäjien kanssa on pidetty 12 työpajaa/palaveria liittyen tulevaisuuden toimintamalleihin ja
tilatarpeisiin. Kaikki työpajat/palaverit on pidetty etäpalavereina. Työpajojen ja palaverien lisäksi käyttäjien kanssa on käyty kirjeenvaihtoa sähköpostitse.
Yksikkö
Kajaanin kaupunki
Kunnallistekniikka ja liikunta

Kunnossapito ja kiinteistönhoito
Kainuun ammattiopisto KAO
Autoala

Turvallisuusala

Palaverit / työpajat
20.11.2020
5.1.2021 klo 12-15 (yhteiset tilat)
25.1.2021 klo 12.30 – 14.30 (ulkoalueet)
23.11.2020 klo 9.00-10.15
16.11.2020 klo 13.00 – 15.00
10.12.2020 klo 8.00 – 10.00
5.1.2021 klo 12.00 – 15.00 (yhteiset tilat)
25.1.2021 klo 12.30 – 14.30 (ulkoalueet)
16.11.2020 klo 13.00-15.00
25.1.2021 klo 12.30 – 14.30 (ulkoalueet)

Kajaanin AMK
Teknologia-osaamisalue

2.12.2020 klo 11.00-12.30
4.2.2021 klo 8.00-9.30

Kainuun pelastuslaitos
Kajaanin paloasema

Kajaanin Vesi
Hallinto-, verkosto- ja käyttö tulosyksiköt
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16.11.2020 klo 10.00 – 12.00
4.12.2020 klo 12.00 – 13.45
5.1.2021 klo 12-15 (yhteiset tilat)
25.1.2021 klo 12.30 – 14.30 (ulkoalueet)
23.11.2020 klo 13.00-14.00

1.5

Kriteeristö siirtyvistä toiminnoista
Tämän selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu kriteereitä, joiden perusteella tietyt toiminnot
sijoittuvat kiinteistöön.
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.
• 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.

1.6

Tehdyt linjaukset ja päätökset
Alla taulukoituna tilaselvityksen aikana tehdyt päätökset ja linjaukset, jotka ovat vaikuttaneet
tilatarpeisiin ja tilaohjelmaan:
Päätös
KAO:n autoalan jokaisen vuosikurssin opiskelijoille
ei varata henkilökohtaisia pukukaappeja vaan tarveperustaisesti (eli vapauttavat kaapin, kun menevät työelämässä tapahtuvaan harjoitteluun).
Vain toimistotyötä tekevälle henkilöstölle ei varata
henkilökohtaisia pukukaappeja työmatkaliikunnan
näkökulmasta.
Kuntosali suunnitellaan vain Pelastuslaitoksen käyttöön.
Sauna suunnitellaan vain Pelastuslaitoksen käyttöön.
Kajaanin Vesi on mukana TEMPPU -hankkeessa
tulityötilan ja mahdollisesti pesuhallin sekä varavesisäiliö(ide)n ja varavoimakoneiden varastotilojen
osalta. Henkilöstön toimipiste ei ole siirtymässä.
Kajaanin kaupungin kiinteistönhoidolle ja kunnossapidolle ei varata tiloja TEMPPU -hankkeesta. Nämä
toiminnot jäävät nykyisiin tiloihin Kettukalliontielle.
Kajaanin AMK:lta siirtyy vain automaatio- ja robotiikkalaboratoriot TEMPPU -hankkeeseen.

Pvm

Tekijä

26.11.2020

Ohjausryhmä

26.11.2020

Ohjausryhmä

26.11.2020

Ohjausryhmä

26.11.2020

Ohjausryhmä

8.12.2020

Kajaanin Vesi
johtoryhmä

10.12.2020

Ohjausryhmä

4.2.2021

Käyttäjätapaaminen
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2

YKSIKÖIDEN TOIMINNAN KUVAUS

2.1

Kajaanin kaupungin kunnallistekniikka ja liikunta (’varikko’)
Kajaanin kaupungin kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue on ympäristöteknisen toimialan
yksi kolmesta tulosalueesta (kuva alla). Tulosalueeseen kuuluvat yksiköt ovat rakennuttaminen, katu- ja puisto sekä liikunta. Kunnallistekniikka ja liikunta –tulosalue vastaa kunnallisteknisten verkostojen, liikenneväylien, puistojen, liikunta- ja ulkoilualueiden rakentamisesta
ja kunnossapidosta, liikuntapalveluista sekä kaupunkitapahtumista.

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan organisaatiokaavio
Kunnallistekniikan rakennuttaminen vastaa katujen, puistojen, ulkoilu- ja urheilualueiden
sekä yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä. Tulosyksikkö toimii
myös oman alansa asiantuntijana kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusasioissa. Tulosyksikkö
huolehtii, että kunnallistekniset suunnitelmat sekä kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistavat kuntalaisille viihtyisän asuinympäristön ja turvallisen liikkumisen.
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.
Puistoyksikkö vastaa kaupungin puistojen, leikkikenttien sekä oman toimialueensa erikseen sovittujen kohteiden rakentamisesta ja peruskorjaamisesta.
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Liikuntapaikkojen rakentaminen, kunnossapito ja hoito kuuluvat kunnallistekniikka ja liikunta –tulosalueen vastuulle. Liikuntapaikat jaetaan sisä- ja ulkoliikuntapaikkoihin sekä virkistysalueisiin.
Nykytilan kuvaus
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 välineitä ja kalustoa, kuten aurauskalustoa. Varikko toimi 30-35
henkilön tukikohtana.
Kunnossapidon korjaamotoiminta on nykyisin sekä omaa että ostopalveluna tuotettavaa
toimintaa. Ostopalveluna hankintaa esimerkiksi merkkihuolto. Omaa toimintaa ovat esimerkiksi lisälaitteiden (mm. aura) huolto. Suurin osa kuljettajista (10 hlöä) on korjaustaitoisia.
Korjaamotiloissa ei työskentele yhtään täysipäiväistä korjaajaa. Nykyisten tilojen puutteita
ovat esimerkiksi tulityöpisteen ja pesupaikan puute.
Puistoyksiköllä ei ole merkittävää huolto- tai korjaamotoimintaa. Käsityökalujen pesu- ja
huoltotila voi olla yhteiskäyttöinen muiden toimijoiden (esim. KAO) kanssa. Huoltotyötä on
esim. moottorisahan teroitus. Työntekijät tulevat aamulla klo 7.00 töihin ja vaihtavat työvaatteet. Tämän jälkeen he siirtyvät työpisteille ympäri kaupunkia. Työkalut ja -välineet ovat valmiina autoissa. Työntekijät liikkuvat kohteisiin paketti- ja lava-autoilla. Puistoyksiköllä on mm.
päältä ajettavia ruohonleikkureita, joille tarvitaan säilytyspaikka katoksen alle.
Ulkoliikuntapaikkojen tilat sijaitsevat pääasiassa Vimpelin urheilukeskuksessa, johon heille
on tilat peruskorjattu vuonna 2019. TEMPPU-hankkeen puitteissa tarkastellaan tietyn kaluston (kuten jäänhoitokone, lumi-/aluetraktori ja latukone) sijoittumista mahdollisesti uuteen
kiinteistöön.
TEMPPU -projektissa uuteen kiinteistöön on suunniteltu siirtyvän seuraavasti henkilöstöä:
Yksikkö
Toimistotyön henkilöstö Liikkuvan työn henkilöstö
Kunnallistekniikan rakennut7 vakituista
10 kuljettajaa
taminen
1-2 projektityöntekijää
8 kunnossapito
Katu- ja puistoyksikkö
0
10
Liikuntayksikkö
0
0
YHTEENSÄ
7
28 *
* Vakituisen henkilöstön lisäksi varaudutaan noin 10-15 kausityöntekijään.

2.2

Kainuun ammattiopisto KAO
Kainuun ammattiopisto (KAO) järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta ja tarjoaa koulutusta hyvinvointi-, liikunta-, kulttuuri-, luonnonvara-, matkailu-, ravitsemis- ja talous- sekä
liiketalouden, tekniikan ja liikenteen aloilla. Tarjontaan kuuluvat ammatilliset perustutkinnot,
ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja erilaissa kehittämishankkeissa järjestettävät lyhyt- ja täydennyskoulutukset.
Tässä selvityksessä on tarkastelu seuraavien yksiköiden toimintaa ja tiloja sekä niiden mahdollista asettumista uuteen sijaintiin:
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•
•
•

Autoala
Turvallisuusala
(Puhtaanapitopalvelut, joka päätettiin jättää tarkastelusta pois)

Nykytilan kuvaus
Kainuun ammattiopistossa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3 000
opiskelijaa. Työntekijöitä on yli 300. Nykyiset ammattiopiston tilat sijaitsevat Kajaanissa
Opintiellä. Nykyiset tilat nähdään määrällisesti hyvinä, mutta niiden muunneltavuus on heikkoa.
TEMPPU -projektiin liittyvien yksiköiden henkilöstö- ja opiskelijamäärät:
Yksikkö
Henkilöstömäärä
Opiskelijamäärä *
Autoala
8
80
Turvallisuusala
6
60
* Opiskelijamäärässä huomioitu 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat, koska 3. vuosikurssilla
opiskelu tapahtuu pitkälti työelämässä.
Opetusta on 1.8.-30.4. välisenä aikana eli opiskelijat ovat kesälomalla (kesätöissä) ja poissa
koulun tiloista noin 3 kk vuodesta. Tällöin tilat ovat tyhjinä tai niitä käytetään esim. tilauskoulutuksiin.
2.2.1 Autoala
Autotekniikan osaamisalan suorittanut osaa huoltaa ja korjata erilaisia ajoneuvoja ja palvella
asiakkaita monipuolisissa asentajan työtehtävissä. Autoalan opiskelijoista valmistuu esimerkiksi ajoneuvo- ja pienkoneasentajia.
Autoalan opiskelijat ovat koulun tiloissa opiskelemassa 1. ja 2. vuosikurssin aikana, mutta 3.
vuosikurssin opinnot tapahtuvat kokonaan työelämässä. Ajoneuvopuolella opetettava kalusto koostuu henkilö- ja pakettiautoista sekä raskaista ajoneuvoista kuten traktoreista ja
kuorma-autoista. Pienkonepuolella opetettavaa kalustoa ovat esimerkiksi polkupyörät, mopot, mönkijät, perämoottorit ja moottorikelkat.
Autoalan tiloihin liittyy olennaisena osana opetuskorjaamo. Tälle toiminnalle on ominaista,
että keskeneräiset työt jäävät nostimille ja sama ryhmä palaa jatkamaan työskentelyä eikä
auton korjausvastuuta siirretä toisella ryhmälle korjauksen aikana. Tästä syystä halleissa
tarvitaan useampia nostinpaikkoja. Töiden vastaanotossa työskentelee opettaja ja kolme
opiskelijaa. Asiakkaiden ajoneuvojen siirrosta korjaamon puolelle vastaa pitkälti opettajat,
koska 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoilla on harvoin vielä ajokortteja.
2.2.2 Turvallisuusala
Turvallisuusala kouluttaa alalle osaajia, mm. vartijoita ja järjestyksenvalvojia sekä antaa valmiudet toimia turvapuolella esihenkilötehtävissä.
Turva-alan opiskelijat ovat koululla ollessaan kolmessa eri ryhmässä (a’ 20 hlöä). Turvaalan opinnoista valmistuvat työskentelevät esimerkiksi vartijoina tai muissa turvallisuusalan
tehtävissä. Lähiopetuspäivä voi koostua esimerkiksi aamupäivän teoriaopinnoista ja iltapäivän voimankäyttöharjoittelusta. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat erilaisia turvallisuustilanteita,
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joiden vuoksi tilojen tulisi muuntua esimerkiksi kaupaksi, sairaalaksi tai lentokentäksi. Teoriatilassa harjoitellaan myös erilaisten turvatekniikan laitteiden kytkentöjä.
Merkittävä osa opetusta on voimankäyttöharjoittelu, jonka opettamiseen käytetään useita eri
tiloja. Toimintaharjoitustila saatetaan somistaa esim. kaupaksi, jonka jälkeen siirrytään tatamitilaan voimankäyttöharjoitusta varten. Tästä syystä turva-alan tilojen tulisi olla lähellä toisiaan.

2.3

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin,
teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla. Ammattikorkeakoulu edistää toiminnallaan
alueen mahdollisuuksia kehittyä huippuammattilaiseksi valitsemillaan saroilla: aktiviteettimatkailussa, sairaan- ja terveydenhoidossa, liiketoimintaosaamisessa ja yrittäjyydessä sekä
ICT- teollisuudessa ja kone- ja kaivostekniikassa. Koulutusalat on jaettu kolmeen osaamisalueeseen:
•
•
•

SOTE-osaamisalue
Business-osaamisalue
Teknologia-osaamisalue

Nykytilan kuvaus
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on aloittanut toimintansa vuonna 1992. Tällä hetkellä
KAMK:ssa on noin 2500 opiskelijaa. Opetushenkilöstöä on noin 120 henkilöä. Opetusta on
sekä päivä- että ilta-aikoina ja myös viikonloppuisin, koska opetusta tarjotaan myös monimuotototeutuksena. KAMK:n käytössä on kaikkiaan noin 12.000 m2 neljässä eri kiinteistössä, joista tavoitteena on vähentää arviolta noin 25 %. Tilat omistaa Kajaanin kaupungin
kehitysyhtiö, joissa KAMK on vuokralla.
TEMPPU-hankkeen osalta tilaselvityksessä on keskitytty vain teknologia -osaamisalueen
laboratoriotilojen tilatarpeisiin. Nykyisin laboratoriotilojen käytössä on noin 1.500 m2 tilat,
mutta tulevaisuudessa tavoitteena on merkittävästi pienemmät tilat mahdollisessa uudessa
kiinteistössä. Nykyisissä tiloissa haasteina ovat mm. ylikorkeat tilat, joille ei ole toiminnallista
tarvetta. Käyttäjät näkevät asianmukaiset laboratoriotilat vetovoimatekijänä.
Laboratoriotiloissa työskentelee päivittäin noin 4-8 henkilökuntaan kuuluvaa ja lisäksi opiskelijoita noin 3-4 päivänä viikossa. Opiskelijoita on kerrallaan noin 40 henkilöä. Opiskelijat
eivät välttämättä vietä laboratorioissa koko päivää vaan esim. aamu- tai iltapäivän.
TEMPPU-hankkeen selvitystyön aikana KAMK teki kuitenkin päätöksen siirtää TEMPPUhankkeeseen vain robotiikka- ja automaatiolaboratorion sekä niihin liittyvät tukitilat ja 3Dtulostintilan (palveluliiketoiminnan tila). Näiden em. tilojen mukana siirtyy 2 vakituista
työntekijää ja maksimissaan 30 opiskelijaa kerralla.

2.4

Kainuun pelastuslaitos
Kainuun pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö, yhdessä sopimuspalokuntien kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä varautumisesta koko
Kainuun maakunnan alueella. Kainuun pelastuslaitos työllistää noin 70 vakinaista henkilöä
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sekä sopimuspalokunnissa noin 130 henkilöä, jotka osallistuvat pelastustoimen tehtäviin.
Pelastuslaitoksen alue on jaettu kahteen tulosyksikköön, Kajaani – Sotkamo ja Muu Kainuu.
Alueella on yhteensä 13 paloasemaa, joista osalla on henkilöstöä virka-aikaan ja osa toimii
sopimuspalokuntien voimin.
Nykytilan kuvaus
Kajaanin paloasemalla työskentelee 28 palomiestä / paloesimiestä sekä 12 henkilöä toimistotyössä virka-aikana. Palomiehet työskentelevät 24 tuntia kerrallaan, neljässä vuorossa.
Yhden vuoron miehistövahvuus on kuusi (6) palomiestä ja yksi (1) paloesimies.
Kajaanin paloasema sijaitsee nykyisin entisellä Postin varikolla, johon on peruskorjattu tilat
Pelastuslaitokselle vuonna 2003. Tiloissa on paljon toiminnallisia haasteita, koska niitä ei ole
alun perin suunniteltu paloasemakäyttöön. Merkittävin haaste liittyy siihen, että ajoneuvo- ja
miehistötilat ovat erillään, mikä aiheuttaa viivettä hälytystilanteissa. Pelastushenkilöstöllä on
60 sekunnin lähtövalmius hälytyksestä. Nykyiset tilat ovat myös toimintaan nähden liian väljät, eikä niissä ole mahdollista eriyttää puhtaita ja likaisia toimintoja toisistaan. Uusilta tiloilta
tavoitellaan toiminnallisesti parempia, puhdas paloasema -konseptin mukaisia tiloja sekä tilojen kustannustehokkuutta. Nykyisten tilojen vuokrasopimus umpeutuu vuonna 2024 eikä
Pelastuslaitoksella ole perusteita jäädä tämän jälkeen nykyisiin tiloihin.

3

TOIMINNAN VAATIMUKSET TILOILLE JA LÄHEISYYSPERIAATTEET

3.1

Tilakokonaisuudet
Alla olevissa kappaleissa on kuvattu yleisesti eri tilakokonaisuudet. Tässä selvityksessä on
päädytty seuraavaan kerrosjakoon toiminnallisin perustein:
Sisätilat hym2

1_Aula ja siihen liittyvät tilat
1_Korjaamohallit
1_KAMK laboratoriot
1_Paloaseman kalustohalli
1_Paloaseman varuste- ja huoltotilat
1_Jätehuolto
1_Pukutilat
1. krs yhteensä
2_Opetustilat
2_Hallien 2. krs tilat
2_Toimistoblokki
2_Paloaseman miehistötilat
2. krs yhteensä
YHTEENSÄ HYM2
Arvio tekniset tilat, liikennetilat, kuilut jne. +20 %
YHTEENSÄ BRM2
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326
2 585
277
652
346
26
189
4 401
367
81
399
242
1089
5 490
1 098
6 588

3.2

Kajaanin kaupunki, kunnallistekniikka ja liikunta (’varikko’)
Tulevaisuuden tilat jakautuvat kolmeen vyöhykkeeseen:
Toimistohenkilöstön tilat
• Toimistotiloissa ei lähtökohtaisesti ole asiakaspalvelua, koska valtaosa asiakaspalvelusta (esim. vene- ja toripaikkojen varaukset) hoidetaan nykyisin sähköisesti.
• Neuvottelutilaa (noin 10 hlöä) tarvitaan viikossa noin 4-5 kertaa ja se voi olla myös yhteiskäyttöinen. Neuvottelutiloissa järjestetään esim. hankkeiden työmaakokoukset.
• Yhden hengen työhuoneita tarvitaan 3 kpl: kaupungininsinööri, rakennuttajainsinööri ja
palveluassistentti
• Katuyksikön työnjohdolle (2 hlöä) varataan oma kolmen työpisteen työtila, kolmas työpiste on varaus projektityöntekijälle tai työharjoittelijalle
• Puistoyksikön työnjohdolle (2 hlöä) varataan oma kolmen työpisteen työtila, kolmas
työpiste on varaus projektityöntekijälle tai työharjoittelijalle
• Liikunnan yksiköstä ei siirry yhtään toimistotyötä tekevää henkilöä, vaan he jatkavat nykyisissä tiloissaan Vimpelissä.
Em. tilat sijoitetaan toimistokokonaisuuteen ja neuvottelutila sijoittuu aulan yhteyteen. Toimistotilat on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.7.2.
Henkilöstötilat
• 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’.
• Henkilöstötilojen osalta suunnittelussa on huomioitava, että ulkoa sisälle tulevalla kulkureitillä olisi kenkien pesutila, koska työntekijöiden kengissä kulkeutuu työkohteista
paljon likaa.
Korjaamotilat (lämmin)
• Kaikki kalusto säilytetään ulkona katoksen alla tai kylmässä hallissa. Pl. yksi lämmin hallipaikka varataan höyrykalustolle ja kaksi tiehöylää puolilämpimään halliin.
• 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.
• Tulityötilaa tarvitaan säännöllisesti (esim. tiehöylän teroitus) ja tilaan on mahduttava
tiehöylä. Mikäli muut toimijat tarvitsevat tulityötilaa, niin tila voi olla yhteiskäyttöinen.
• Talvella liikennemerkkien kasaus tehdään jossakin hallitilassa
Varikolle sijoitettavien ajoneuvojen määrät katoksen alla:
Ajoneuvo
m2 / paikka
Suuret ajoneuvot, mm. kuorma-autot, pyörä60
kuormaajat ja kaivinkoneet
Traktorit
20
Peräkärryt
13,5
Lava-autot, pakettiautot ja henkilöautot
15

Kpl
15
2
5
15
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Ajoneuvojen lisäksi katoksen alla säilytetään hiekoitusmursketta, katusuolan suursäkkejä
sekä hiekoitushiekan vaihtolavahiekoittimia 2 kpl.
Edellä mainitun kaluston lisäksi varikon muuta kalustoa säilytetään joko kylmässä tai puolilämpimässä varastossa seuraavasti:
Kalusto
Kpl
Sijoitus
Mönkijä
1
Kylmä varasto noin 40 m2
Moottorikelkka
2
Tiehöylä
2
Puolilämmin varasto noin 150 m2
Puistonpenkit
500
Kylmä varasto noin 50 m2
Liikennemerkit
Kylmä varasto noin 50 m2
Höyrykalusto
Lumilinko
Kylmä varasto noin 100 m2
Isot ruohonleikkurit
Ajoneuvojen renkaat
Edellä mainitun kaluston lisäksi varikko tarvitsee alueen mm. tyhjille vaihtolavoille (12 kpl)
sekä lavapaikkoja puistojen roska-astioista tyhjennettäville jätteille.

3.3

Kainuun ammattiopisto (KAO)
Kainuun ammattiopiston tilat jakautuvat toiminnallisesti seuraaviin vyöhykkeisiin:1) teoriaopetustilat, 2) toiminnallisen opetuksen tilat, 3) opetushenkilöstön tilat ja 4) opiskelijoiden
tilat.

3.3.1 Opetustilat
Teoriaopetuksen tilat muodostuvat kolmesta luokkatilasta, joista yksi tila on ammattiopiston toimijoiden yhteiskäytössä ja tarvittaessa yhdistettävissä toiseen luokkatilaan. Opetus
teorialuokissa tapahtuu pääasiallisesti tietokoneilla, joten tilojen suunnittelussa on varauduttava useisiin pistorasioihin sekä isoihin seinänäyttöihin. Turva-alan teorialuokassa on
seinille kiinteästi asennettuja turvatekniikan laitteita, joiden avulla harjoitellaan esim. laitteiden kytkentöjä.
Toiminnallista opetusta varten kiinteistön aulan yhteyteen varataan tilat autoalalle asiakastöiden vastaanottoa varten sekä harjoitusvalvomo turvallisuusalan käyttöön. Turva-alan
käyttöön varataan erilliset toimintaharjoitus- ja tatamitilat varastoineen, jossa mahdollistuu
voimankäytön harjoittelu sekä turvallisuusalan toiminnallinen harjoittelu.
Autoalan toiminnallinen harjoittelu tapahtuu kahdessa korjaushallissa, auto- ja hydrauliikkalaboratorioissa sekä kiinteistön yhteyskäyttöisissä pesu- ja korjaamotiloissa. Korjaushallit varustetaan ajoneuvonostureilla. Molempien hallien käytössä on yhteisvarastoja erilaisille mittalaitteille ja tarvikkeille sekä testeri- ja rengaskonetilat. Korjaamohallien läheisyydessä on
työtiloja opettajille sekä työ- ja taukotilaa opiskelijoille.
Ammattiopiston käytössä olevien seitsemän ajoneuvon säilytys tapahtuu pääasiallisesti katoksessa. Lisäksi KAO:n käyttöön varataan kylmää varastotilaa moottoripyörien, moottorikelkkojen ja mönkijöiden säilytystä varten sekä lavapaikka metallijätteen kierrätystä varten.
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3.3.2 Henkilöstö- ja opiskelijatilat
Opetushenkilöstön tilat sijoitetaan osaksi yhteistä toimistoaluetta. Auto-alan käyttöön varataan toimistoalueelle neljä (4) työpistettä ja turvallisuusalan käyttöön kuusi (6) työpistettä
ja yksi yhden hengen työtila esim. luottamusmiehen työpisteeksi. Näiden lisäksi opetuskorjaamon lähelle tulee neljä (4) työpistettä autoalan opettajille.
Opetushenkilöstö työskentelee pääasiassa omissa vaatteissa. Opetushenkilöstön pukutilat
voidaan sijoittaa kiinteistön muiden pukutilojen yhteyteen.
Opiskelijoiden käyttöön varataan pukutilat toiminnallista harjoittelua varten. Autoalan opiskelijat vaihtavat pukutiloissa työhaalarit. Turva-alan opiskelijat vaihtavat liikuntavaatteet ennen
tatami -harjoittelua. Opiskelijoiden wc-tiloja sijoitetaan sekä teorialuokkien että toiminnallisten tilojen lähelle. Opiskelijat voivat käyttää kiinteistön aulatiloja sekä tyhjiä luokkatiloja itsenäiseen opiskeluun. Aulassa voidaan myös odottaa oppitunneille siirtymistä. Autoalan opiskelijoille suunnitellaan myös ns. opiskelija-lounge, jossa he voivat opiskella itsenäisesti tai
tehdä muita teoriaopintoja silloin, kun hänelle ei ole osoittaa työtä opetuskorjaamossa tai hän
saa siellä työnsä valmiiksi.

3.4

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulun tilat muodostuvat laboratoriotiloista, palveluliiketoiminnan tilasta sekä henkilökunnan toimistotilasta. Perinteisille luokkaopetustiloille ei ole tarvetta tässä
kiinteistössä. Opiskelijoille ei varata erillisiä pukutiloja vaan laboratoriossa ollessaan, heillä
on henkilökohtaiset tavarat mukaan ja tilat varustetaan ulkovaatenaulakoilla. WC-tilat voivat
olla yhteisiä henkilökunnalle ja opiskelijoille. Laboratorioiden lähelle sijoitetaan siivoushuone
sekä kahden työpisteen toimisto, jota käyttää laboratorioissa työskentelevä henkilökunta laboratoriotöiden tai -opetuksen väliaikoina.
Palveluliiketoiminnan tila on toimistomaista tilaa, jossa on mm. erilaisia 3D-tulostimia. Käytössä on perinteistä FDM-tekniikkaa sekä MJP-tekniikkaa hyödyntäviä laitteistoja. Tilassa
työskentelee kerrallaan yksi henkilö ja tila sijoitetaan aulatoimintojen yhteyteen. Tilasta toivotaan näyttävää, showroom -tyyppistä tilaa, johon voi olla aulasta näkyvyys esim. lasiseinien kautta. Tilan suunnittelussa on huomioitava laitteiden tuottama lämpökuorma sekä
ääni- ja hajuhaitat. 3D-tulostimet täydentävät paitsi prototyyppien tuottamista, myös palveluja, joita KAMK tuottaa yrityksille. Sovellukset ja ohjelmisto-osaaminen ovat laboratorion
ydintä, virtuaalisovellukset ja niiden integrointi robotiikkaan ovat niitä tietoja ja taitoja, joita
opiskelijat voivat hyödyntää tämän päivän teknologiayrityksissä.

3.4.1 Laboratoriotilat
Robotiikan laboratorio sisältää erilaisia harjoituslaitteistoja ja ohjelmistoja tuotannon automatisointiin, tuotannon virtuaalisuunnitteluun, robottisimulaatioihin, robottien ohjelmointiin
sekä mekaniikka- ja automaatiosuunnitteluun, mm. hiontarobottisolun, yhteistyörobotteja,
perinteisiä teollisuusrobotteja, kaksikätisen teollisuusrobotin, mobiilirobotteja, konenäkösovelluksia sekä tarraimia ja turvallisuuslaitteita. Tila sisältää sekä avointa että suljettua robottitilaa ja tilaa ohjelmointikoneille. Tilaan sijoitetaan suurikokoisia laitteisia ja tila sijoitetaan
maantasolle. Käyttäjät arvioivat tilan kooksi noin 200 hym2. Tilan henkilömäärä on kerrallaan
max. 20 opiskelijaa ja 2 opettajaa.
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Automaatiolaboratoriossa harjoitellaan tuotannon automatisointia ja se tukee robotiikkaa
erinomaisesti mm. Siemensin ja ABB:n sovelluksilla. Tilassa oleva automaatiolinjasto on
kooltaan noin 5 x 15 metriä. Uutta tilaa varten KAMK modernisoi FMS -linjan SIMATIC ET
200SP -järjestelmällä toteutettuna. Tavoitteena on NX- simulaatioympäristön ja FMS -linjan
välinen kommunikointi. Tämä mahdollistaa robotiikan, koneensuunnittelun, pneumatiikan,
tuotantotekniikan sekä kunnossapidon harjoitukset simulaatioista konkreettiseen todellisuuteen. Tilan henkilömäärä on kerrallaan max. 20 opiskelijaa ja 2 opettajaa.

3.5

Kainuun pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen tilat koostuvat toiminnallisen jaon mukaisesti 1) miehistötiloista, 2) varusteja huoltotiloista, 3) ajoneuvotiloista sekä 4) pelastus- ja johtokeskuksen tiloista. Lisäksi tilaohjelmassa on huomioitu tilavaraus sopimushenkilöstöä varten. Pelastuslaitoksen toimistotilatarpeet on huomioitu yhteisissä toimistotiloissa. Paloaseman tilojen suunnittelussa huomioidaan puhdas paloasema -mallin mukaiset vaatimukset.

3.5.1 Puhdas paloasema
Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on vähentää miehistön altistumista ilman ja pintojen
epäpuhtauksille, esim. savulle, noelle ja kemikaaleille. Puhtaat ja likaiset tilat sekä toiminnot
tulee erottaa toisistaan. Tilasuunnittelussa tilat tulee jakaa kolmeen eri vyöhykkeeseen toiminnan likaisuuden mukaisesti: puhtaat, puolipuhtaat ja likaiset. Perusperiaatteita ovat:
•
•
•
•
•

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)

Puhtaita tiloja ovat mm. miehistötilat ja pukuhuoneet, toimistotilat ja johtokeskus. Puolipuhtaita tiloja ovat mm. kalustohalli ja pyykinkäsittelytilat. Likaisia tiloja ovat mm. letkuhuoltotilat.
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3.5.2 Miehistötilat
Miehistötilat muodostuvat päivystävän henkilöstön lepo- ja työtiloista, keittiö- ja oleskelutilasta, sauna- ja peseytymistiloista sekä kuntoilutiloista. Tiloissa on oma siivous- ja pyykkitila
sekä vaatevarasto puhtaille asemavaatteille. Kaikki miehistötilat ovat ns. puhtaita tiloja.
Miehistön lepohuoneita on yhteensä seitsemän (7), joista yksi sijoitetaan tilannehuoneen läheisyyteen. Miehistöiloista on oltava sujuva yhteys kalustohalliin (ajoneuvotilat), jotta 60 sekunnin lähtövalmius hälytyksestä täyttyy. Kuntosaliin sijoitetaan erilaisia kuntoiluun ja voimailuun sopivia laitteita ja painoja. Tilan akustiikan tulee olla hyvä, ettei toiminta häiritse viereisten tilojen toimijoita.
3.5.3 Varuste- ja huoltotilat
Varuste- ja huoltotilojen tilat jakautuvat puhtaisiin, puolipuhtaisiin ja likaisiin tiloihin. Puhtaita
tiloja ovat pukuhuoneet, sammutusvarustetila, kuivaushuone, puhtaat varastot sekä paineilmatilat. Pukuhuoneissa ja sammutusvarustetiloissa käsitellään ja säilytetään puhtaita vaatteita ja suoja-asuja.
Puolipuhtaita tiloja ovat pyykkihuone ja kuivaustila, iso varasto, letkuvarasto sekä palavan
nesteen varasto. Pyykkihuoneessa pestään ja kyllästetään sammutusasuja käyttötarkoitukseen sopivissa pesukoneissa. Pesun jälkeen sammutusasut sekä muut suoja- ja pelastusasut (kemikaalisuoja-asut, sukellus- ja pintapelastusasut) kuivataan. Kuivauksen jälkeen
sammutusasut otsonoidaan tarkoitukseen varatuissa otsonointikaapeissa. Letkuvarastossa
säilytetään pestyt ja kuivatut, käyttövalmiit letkut. Tila varustetaan kondenssikuivaimella.
Isossa varastossa säilytetään monipuolisesti pelastustoiminnassa tarvittavaa välineistöä. Tilassa tapahtuu myös rullakkosäilytystä ja sieltä on ulkoyhteys, ulkoharjoitusalueelle.
Likaisia tiloja ovat letkuhuoltotila ja pesutila. Letkuhuoltotilassa tapahtuu letkujen pesu ja kuivaus. Pesutilassa tapahtuu suoja-asujen (esim. kypärät ja saappaat) sekä välineiden ja tarvikkeiden manuaalinen pesu. Paineilmalaitteiden pesua varten tarvitaan erillinen pesukaappi. Letkut siirretään letkujen pesutilaan suoraan ajoneuvoista, palo-/onnettomuuspaikalta asemalle palattaessa. Letkujen pesu tapahtuu letkupesukoneella (’hosemaster’) tai manuaalisesti pesten ja vaakakuivaten.
3.5.4 Ajoneuvotilat (kalustohalli)
Pelastuslaitoksen ajoneuvoille varataan oma, lämmin kalustohalli, jossa on paikat 13 ajoneuvolle. Näistä yhdeksällä ajoneuvolla on 60 sekunnin lähtövalmius. Ajoneuvojen ympärille
ja taakse on varattava riittävästi tilaa, jotta niitä voidaan huoltaa. Ajoneuvohallissa tulee olla
hyvä valaistus koko alueella. Ajoneuvohallin ovien tulee olla sivulle aukeavat, nosto-ovia ei
saa olla. Ovien edessä, ulkona, tulee olla sulana pito. Ajoneuvot pestään päivittäin yhteisessä, läpiajettavassa pesuhallissa, joten pesuhallin ja kalustohallin tulee olla lähekkäin. Ajoneuvohuoltoa tehdään vähänläisesti, lähinnä renkaiden ja polttimoiden vaihtoa. Polttimoille
varataan kalustohallista säilytyskaappi. Kalustohallissa tapahtuu aamuisin miehistön vuoronvaihto, joka tapahtuu seisomapalaverina.
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Kalustohallin sijoitettavien ajoneuvojen määrät:
Ajoneuvo
Suuret ajoneuvot, mm. sammutusauto
Ambulanssi, varaus
Muut ajoneuvot
Yhteensä

m2 / paikka
70
50
30
650 m2

Kpl
6
1
6
13 kpl

3.5.5 Ulkoalueet
Ulkotilat ovat keskeinen tilakokonaisuus pelastuslaitoksen toiminnassa. Paloasema käyttää
yhteisiä ulkotiloja, mm. kaluston säilytykseen ja varastointiin sekä tankkaukseen. Pysäköintikatoksessa on varattu 16 paikkaa pelastuslaitoksen käyttöön, joissa säilytetään ja pysäköidään mm. henkilö- ja pakettiautoja, peräkärryjä sekä erikäyttötarkoituksiin varattuja kontteja.
Pelastuslaitoksen käyttöön on varattu yhteisestä ulkovarastointitilasta 100 m2 kylmää varastointitilaa, jossa säilytetään mm. autonrenkaita, aggregaatteja, peräkärryjä sekä ulkoharjoitusalueella tarvittavia koulutusaltaita.
Pelastuslaitoksen käyttöön on varattu piha-alueelta n. 400 m2 kokoinen ulkoharjoitus- ja koulutusalue, jossa harjoitellaan mm. alkusammutusta. Tila tulee olla tilapäisesti rajattavissa
esim. koulutusten ajaksi. Koulutusryhmän koko on noin 25 henkilöä + kouluttaja. Koulutuspaikalla on oltava vahvistettu laatta, jotta siihen voidaan koulutustarkoituksessa pysäköidä
esim. puomiauto. Muuten alueen pohjamateriaalina on asfaltti. Paikalle siirrettävissä sammutusaltaissa käytetään alkoholipohjaisia aineita, ei öljyä. Ulkokoulutusalueelle tulee olla
hyvä valaistus ja alue varustetaan sähkösyötöllä (tolppa tai seinäpistoke). Alueelle on sujuva
yhteys kylmästä ulkovarastosta sekä paloaseman isosta varastotilassa, jossa säilytetään
lämpimässä säilytettävät harjoitus- ja koulutusvälineet. Piha-alueella huomioidaan myös päivystävän miehistön virkistäytymisen tarpeet.
3.5.6 Pelastus- ja johtokeskus, toimistotilat
Pelastus- ja johtokeskus muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluvat johtokeskus sekä tilannehuone työskentelytiloineen. Tilannehuone on valvomo -tyyppinen tila, jonka yhteydessä on viisi (5) työskentelytilaa yhteistyökumppaneille (SOTE, energialaitos, rajavartiolaitos sekä puolustusvoimat). Johto- ja tilannekeskus on turvaluokan ST III - tila (korkean tason
tila), jonka suunnittelussa tulee huomioida erilliset tilan turvasuojausta koskevat määräykset.
Yksi päivystävän henkilöstön lepotiloista (paloesimies) sijoitetaan niin, että se sijaitsee tilannehuoneen välittömässä läheisyydessä.
Pelastuslaitoksen toimistotilat sijoittuvat kiinteistön yhteiselle toimistoalueelle. Työskentelyja neuvottelutilat varataan 12 henkilön tarpeisiin. Toimistoalueelta tulee olla hyvä kulkuyhteys
pelastus- ja johtokeskukseen. Pelastuslaitoksen toimistotyötä tekevälle henkilöstölle varataan pukutilat kiinteistön yhteisistä pukutiloista.
3.5.7 Sopimushenkilöstön tilavaraus
Tilaohjelmassa on huomioitu sopimushenkilöstön mahdollinen sijoittuminen kiinteistöön. Sopimushenkilöstöä varten tarvitaan sosiaali- ja pesutilat sekä sammutusvarustetila. Sopimushenkilöstön tilavaraukset voidaan yhdistää toiminnoittain paloaseman vastaaviin tiloihin.
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Varuste- ja huoltotiloja voidaan hyödyntää myös sopimushenkilöstön varusteiden pesussa
ja huollossa.

3.6

Kajaanin Vesi, valmiusvarastointi
Vaikka Kajaanin Vedeltä ei ole siirtymässä muita tiloja TEMPPU-kiinteistöön, niin puolilämpimään varastoon sijoitetaan seuraava valmiusvarasto:
• Vesisäiliöt 2 kpl (3 x 10 metriä)
• Liikuteltavat varavoimakoneet 4 kpl (2,5 x 5 metriä)
• Liikuteltava kiertoilmapuhallin 1 kpl (3 x 3 metriä)
Edellä mainittu varastointi vaatii arviolta noin 160 hym2 puolilämmintä varastotilaa.

3.7

Kiinteistön yhteiskäyttöiset tilat
Kiinteistöön on sijoittumassa neljän eri organisaation toimijoita, mutta tiettyjä tiloja voidaan
suunnitella yhteiskäyttöisiksi. Näitä tiloja ovat kiinteistön pääaula, henkilöstö- ja toimistotilat
sekä huolto- ja korjaamotilat.

3.7.1 Pääaula ja siihen liittyvät toiminnot
Kiinteistöön tulee yksi selkeä pääaula, jossa sijaitsevat seuraavat toiminnot:
•

•
•
•
•

Info ja töiden vastaanotto: yhdistetyssä infossa ja töiden vastaanotossa palvellaan
kiinteistössä asioivia asiakkaita. Aamuisin KAO:n opetuskorjaamon asiakkaat jättävät
autonsa huoltoon ja noutavat sen iltapäivällä. Tästä tilasta tulee olla sujuva yhteys halliin 1, jotta töiden vastaanotosta voidaan sujuvasti siirtyä sinne.
Harjoitusvalvomo (KAO): tila, jossa KAO:n turva-alan opiskelijat harjoittelevat kiinteistö- ja turvavalvomon kaltaisessa tilassa. Tarvittaessa valvomo voidaan ottaa oikeaan käyttöön.
Neuvottelutila 25 hlölle
3D-tulostustila (KAMK): selkeästi näyttävä, ’showroom’ -tyyppinen tila, jossa sijaitsee
3D-tulostimia. Tilassa tehdään paljon asiakastöitä.
Oleskelu- ja odotustilaa asiakkaille ja opiskelijoille. Kiinteistö toimii noin 140-170 opiskelijan päivittäisenä opiskelupaikkana. Opiskelijat ohjataan lähtökohtaisesti hakeutumaan oman opetustilansa lähelle, mutta aula toimii tarvittaessa myös opiskelijoiden
odottelutilana ennen opetuksen alkua.

Pääaulan tulee palvella useita käyttäjäryhmiä ja olla esteettömästi saavutettavissa.
3.7.2 Toimistoalue
Toimistyötä tekevän henkilöstön tilat keskitetään yhteiseksi toimistoalueeksi, jossa on yhteensä noin 29 työpistettä, 1-6 henkilön työtiloissa. Lisäksi toimistoalueelle sijoitetaan seuraavat yhteiskäyttöiset tilat: taukotila, tiimitila, puhelinkoppi, kopiohuone, lähivarasto ja wc tiloja.
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1 hlö työhuone

2 hlö työhuone

4 hlö työhuone

6 hlö työhuone

Pelastuslaitos

2 kpl

3 kpl

1 kpl

0 kpl

KAO

0 kpl

0 kpl

1 kpl

1 kpl

Varikko

3 kpl

2 kpl

0 kpl

0 kpl

KAMK

0 kpl

0 kpl

0 kpl

0 kpl

Yhteensä

5 kpl

5 kpl

2 kpl

1 kpl

Työpisteiden ja työhuoneiden jakautuminen yksiköittäin
Lisäksi kiinteistöön sijoitetaan lähitoimistoja seuraavasti:
• KAMK: 2 hlöä laboratorioiden yhteydessä
• KAO: 4 hlöä opetuskorjaamon yhteydessä
• Paloasema: 2 työpistettä (palomiehet ja paloesimies) miehistötilojen yhteydessä
Toimistokokonaisuuden tulee olla nykyaikainen, monikäyttöinen ja muuntojoustava toimistoalue, jossa on huomioitu hyvä ergonomia, valaistus ja akustiikka toimistotyön tekemiseen.
Lähtökohtaisesti toimistoalue on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön.
Toimistoalueen lähellä tulee sijaita Kaipe:n pelastus- ja johtokeskus, jotta toimistoaluetta voidaan tarvittaessa hyödyntää poikkeustilanteessa. Pelastus- ja johtokeskusta on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.5.6.
3.7.3 Huolto- ja korjaamotilat
Huolto- ja korjaamotilat muodostavat merkittävän osan tulevasta kiinteistöistä. Eri halleilla ja
korjaamotiloilla on selkeästi omat profiilinsa. Kaikista halleista toivotaan läpiajettavia, jos tilaratkaisu sen mahdollistaa. Näin minimoidaan peruutustilanteet ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit.

Yhteenveto huolto- ja korjaamotiloista
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Halli 1
Halli 1 on osa KAO:n opetuskorjaamoa, jossa sijaitsee 10 kpl nostinpaikkoja tasalattialla.
Yhden nostimen koko on noin 2000 x 2500 mm ja sen ympärille tulee varata riittävä työskentely- ja turva-alue. Työskentelyalueelle on tehtävä tilavaraus myös opiskelijoiden työkaluvaunuille. Nostinpaikat tulee sijoittaa vinoon, jotta paikalle ajaminen ja pois peruuttaminen on
turvallista. Nykyinen ratkaisu, jossa nostimet sijaitsevat peräkkäin on koettu hankalaksi. Hallissa 1 tehdään pääasiassa ajoneuvojen huoltoa.
Halli 2
Halli 2 on myös osa KAO:n opetuskorjaamoa, jossa sijaitsee 9 kpl vastaavia nostinpaikkoja
kuin hallissa 1 ja sen lisäksi isompi 4-pyöräsuuntauslaite, jolle varataan tilaa 2500 x 7000
mm ja lisäksi työskentely- ja turva-alue. Hallissa 2 tehdään pääasiassa ajoneuvojen korjauksia. Hallien 1 ja 2 välissä sijaitsee tukitiloja kuten varastoja, välineitä ja rengastiloja.
Halli 3
Halli 3 on yhteiskäyttöinen raskaan kaluston halli, jota käyttävät ’varikko’ ja KAO. Halli jaetaan eri vyöhykkeisiin eri toimijoiden kesken. Halli varustetaan esim. ADAS-järjestelmien kalibrointialueella ja siirrettävillä nostureilla. Halliin 3 ei tule kiinteitä nostureita. Hallien 2 ja 3
väliin sijoitetaan tukitiloja kuten varastoja. Varastot on osin nimetty eri käyttäjille.
Kaipe:n kalustohalli
Em. hallien lisäksi tulee huomioida Kaipe:n kalustohalli, jota on tarkemmin kuvailtu kappaleessa 3.5.4.
Korjaamovarastot
Tämän selvityksen yhteydessä on tarkasteltu myös yhteiskäyttöisiä varastoja, joita voisi
mahdollisesti operoida jokin ulkopuolinen toimija. Yhteiskäyttöisiksi varastoitaviksi tuotteiksi
sopisivat esim. pienet varaosat, yleisimmät moottoriöljyt sekä pientarvikkeet. Tätä toimintamallia tarkennetaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa, jotta löydetään mahdollisimman
kustannustehokas ratkaisu.
3.7.4 Tulityötila ja -paja
Tulityötilaa (120 m2) käyttävät kaikki toimijat, mutta tilan hallinnoinnista vastaa ’varikko’. Tulityötilan kokoarvio on 8 x 15 metriä, sillä tilaan on mahduttava tiehöylä. Tulityötilan vieressä
sijaitsee myös ’varikon’ paja (40 m2), jossa huolletaan ja korjataan työkaluja ja laitteita. Pajassa sijaitsee esim. sorvi ja hiomakone. Nostinta vaativat korjaustoimet tehdään hallissa 3.
3.7.5 Pesuhallit
Pesuhalleja tulee 2 kpl ja niiden toivotaan olevan läpiajettavia. Pesuhallien suunnittelussa
tulee huomioida, että hallien viereisiin tiloihin kuljetaan aina tuulikaapin/eteisen kautta eli pesuhalli ei koskaan avaudu suoraan viereiseen tilaan. Molemmissa pesuhalleissa seuraavat
vaatimukset:
• Ovien leveys on noin 4000 mm ja korkeus 4500 mm
• Pakokaasunpoistojärjestelmä ja riittävä ilmanvaihto
• Säilytystilaa harjoille, ämpäreille jne.
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Pesuhalli 1 (raskas kalusto)
Pesuhallissa 1 pestään raskasta kalustoa ja tämän tilan pääkäyttäjä on ’varikko’. Pesuhallin
koko on noin 20 x 8 metriä ja korkeusvaatimus on 5 metriä. Pesuhallissa on kuumavesipesuri
ja painepesurin käyttöpaikkojen lukumäärä tarkennetaan pesuhallin mitoituksen perusteella.
Painepesurin yhteydessä on pesuaine- ja liotinpesuautomatiikka. Pesupaikan suunnittelun
yhteydessä tarkistetaan myös tarve pesutasoille, jotta myös korkeat ajoneuvot on mahdollista pestä.
Pesuhalli 2 (henkilö- ja pakettiautot)
Pesuhallissa 2 pestään henkilö- ja pakettiautoja ja tämän tilan pääkäyttäjä on Kainuun Pelastuslaitos. Pesuhallin koko on noin 15 x 6 metriä ja korkeusvaatimus on 5 metriä. Pesuhallissa on kylmävesipesuri ja painepesurin käyttöpaikkojen lukumäärä tarkennetaan pesuhallin
mitoituksen perusteella. Painepesurin yhteydessä pesuaine- ja liotinpesuautomatiikka
Molemmat pesuhallit ovat yhteiskäyttöisiä, vaikka pääkäyttäjä on erikseen nimetty. Jatkosuunnittelussa otetaan tarkemmin kantaa yhteiskäyttöisyyden periaatteisiin. Pesuhallien yhteyteen esitetään lisäksi:
•
•
•

Pelastusajoneuvojen vesitäyttöpistettä. Vesitäyttöpisteellä vesi tulee suoraan runkojohdosta, ns. normaalilla verkostopaineella (ei paineen korotusta), mutta riittävällä virtauksella, putken halkaisija 100-150 mm.
Lasinpesunesteiden täyttöpistettä, pistooli suoraan seinästä.
Ulkopuolelle vesitäyttöpisteet

3.7.6 Henkilöstön ja opiskelijoiden pukutilat
Tilat toimivat kiinteistössä työskentelevän henkilöstön puku- ja peseytymistiloina, tilat mitoitetaan henkilöstömäärän mukaan. Tiloissa on henkilöstön pukukaapit (arvio noin 55 kpl henkilöstölle + 15 kausityöntekijöille), suihkut ja wc:t. Miesten ja naisten pukutilat ovat erotettu
toisistaan.

Pukutilojen tarve yksiköittäin.
Uuden kiinteistön henkilöstömäärä on yhteensä noin 93 henkilöä. Tästä määrästä noin 50
henkilöä vaihtaa erilliset työvaatteet. Osalle työntekijöistä varataan tuplakaapit, kesä- ja talvivaatteiden erillissäilytystä varten. Paloaseman päivystävän henkilöstön pukutilat (28 henkilöä) sijoittuvat paloaseman tilojen yhteyteen.
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KAO:n opiskelijoille varataan yhteensä 110 kpl pukukaappeja, jotka toimivat myös puskurina
’varikon’ kesätyöntekijöille sekä sijaisille. Osa kaapeista on henkilökohtaisia ja osa yhteiskäyttöisiä.
Työvaatteiden osalta on lähdetty siitä, että kaikki toimijat käyttävät vuokravaatteita, joten
pukutilojen lähelle on varattu erilliset tilat likaisille ja puhtaille työvaatteille. Tilojen tulee sijaita
siten, että ulkopuolinen pesulatoimittaja voi helposti hoitaa työvaatteiden logistiikkaa.
3.7.7 Jätehuolto
Jätehuollon osalta varaudutaan laajasti eri jätejakeiden kierrätykseen. Kiinteistön alueelle
varataan yhteiskäyttöinen, lukittava jätekatos kiinteistössä syntyvän perusjätteen (esim.
seka-, muovi-, lasi-, metalli-, bio- jätteet sekä paperi ja kartonki) kierrätystä ja keräystä varten. Kierrätettävät ja kerättävät jätejakeet sekä jäteastioiden määrät tulee määritellä Kajaanin kaupungin ajantasaisen jäteohjeen mukaisesti.
Ongelmajätteelle varataan erillinen lämmin tila, joka on kaikkien toimijoiden käytössä. Kiinteistössä syntyviä ongelmajätteitä ovat mm. erilaiset öljyt ja öljynsuodattimet, jäähdytinnesteet, paristot ja akut. Ongelmajätteen keräyspisteen tulee olla ohjeistuksen mukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä lukittava tila. Tilan suunnittelussa tulee huomioida jätteiden lajittelumahdollisuus, jätteestä mahdollisesti syntyvät höyryt ja valumat (suoja-altaat) sekä paloturvallisuusmääräykset. Kiinteistön SER -jäte kerätään rullakkoon tai vaunuun, joka voidaan säilyttää muun ongelmajätteen kanssa samassa tilassa.
Metalli- ja rengasjätteelle varataan ulkoalueiden yhteydestä lavakeräyspaikat, joista jäte
edelleen siirtyy käsiteltäväksi Kuusakoskelle. Samoin kaupungin puistoroskisten tyhjennysjätteelle varataan kaksi lavapaikkaa ulkoa.
Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun ohje autokorjaamoalan jätehuollosta tulee huomioida suunnittelussa.

3.8

Ulkoalueet, ajoneuvojen säilytys ja varastointi
Kiinteistön ulkoalueet muodostuvat eri piha-alueista, joita ovat liikennealueet, paikoitusalueet ulkona ja katoksessa, kylmä varastointitila piha-alueella, pelastuslaitoksen ulkokoulutusalue, yhteiskäyttöinen tankkauspiste, ulkopesupaikka sekä paikat varikon vaihtolavoille. Lisäksi ajoneuvojen säilytystä tapahtuu puolilämpimässä tilassa.
Kiinteistön alueella on runsaasti erilaista ajoneuvoliikennettä, mikä tulee huomioida liikenneja kulkuyhteyksiä suunniteltaessa. Liikenteen tulee olla työajoneuvoille sujuvaa, pelastusajoneuvojen hälytysajot huomioiden.
Ulkoalue on aidattu alue, joka on suljettavissa ilta- ja yöaikaan mm. ilkivallan ehkäisemiseksi.
Alueelle on ajoportti, joka on avattavissa kulkulätkällä (etälukija) sekä kaukosäätimellä
(kaipe). Alueella on hyvä valaistus.
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3.8.1 Pysäköinti ja kaluston säilytys (katospaikat)
Paikoitusalueelle on suunniteltu n. 80 pysäköintipaikkaa, josta 20 paikkaa varataan asiakkaille ja vierailijoille. Loput paikat varataan henkilökunnan pysäköintiin ja ne varustetaan lämpötolpilla. Asiakaspysäköintipaikat sijoitetaan aidatun alueen ulkopuolelle, hallien 1 ja 2 läheisyyteen. Pysäköintipaikoilla varaudutaan myös sähköautojen lataukseen.
Varikolla säilytetään Kajaanin kaupungin kunnossapidon ja liikunnan huoltokalustoa n. 42
ajoneuvoa, joista keskimäärin puolet ovat suurikokoisia ajoneuvoja, mm. traktoreita, tiehöyliä, kuorma- ja lava-autoja. Ajoneuvojen säilytys tapahtuu pääasiallisesti katoksessa tai
kylmässä varastossa, paikat varustetaan lämpötolpilla. Ajoittain ulkona säilytettävä kalusto
tarvitsee myös lämmintä sisätilaa, esim. ajoneuvojen sulatus talvella ja pestyjen ajoneuvojen
kuivatus pesun jälkeen. Kaluston säilytykseen liittyvää runsaasti kausivaihtelua: moottorikelkoista ruohonleikkureihin.

Kaluston ja ajoneuvojen määrät katoksessa.
Pelastuslaitoksen käytössä on n. 25 ajoneuvoa, joista n. puolet ovat jatkuvassa hälytysajokäytössä. Pelastuslaitoksen hälytysajaneuvot säilytetään paloaseman kalustohallissa.
3.8.2 Ulkopesupaikka
Kiinteistön alueelle sijoitetaan ulkopesupaikka, jossa suoritetaan pääasiallisesti varikon likaisen kaluston pesua kesäaikaan päivittäin, mm. ruoholeikkurit ja raskas kalusto sekä imulakaisuauton säiliön huuhtelu. Pesupaikan pohjamateriaalina on asfaltti ja alueelle tarvitaan
erillinen öljynerotuskaivo. Pesupaikalla on vesipiste (vesijohtoverkoston paine) sekä sähköpiste-/tolppa, esim. painepesuria varten. Ulkopesupaikka voidaan sijoittaa ulkoalueen reunalle. Jatkosuunnittelussa on tarkistettava myös ulkopesupaikan mahdollinen katosvaatimus
(sadevedet).
3.8.3 Tankkauspiste
Tankkauspisteen suunnittelussa tulee huomioida jakeluasemastandardi. Tankkauspiste sijaitsee ulkona ja käyttäjien näkökulmasta polttoainesäiliö voi olla joko maanalainen tai pintasäiliö. Tankkauspiste toimii myös poikkeusoloissa dieselin valmiusvarastona, jos polttoaineen jakelussa on häiriöitä. Tankkauspiste liitetään varavoimaan / varavoimavalmius (aggregaatti). Jatkosuunnittelussa on tarkistettava myös tankkauspisteen mahdollinen katosvaatimus (sadevedet).
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3.8.4 Varastointi
Puolilämmin varastotila
Kajaanin veden valmiustoimintaan liittyvän laitteiston varastointia varten varataan puolilämmintä varastointitilaa, mm. vesisäiliöitä sekä liikuteltavia varavoimakoneita ja kiertoilmapuhallinta varten. Varikon kaksi tiehöylää tarvitsevat myös puolilämpimän säilytystilan.

Puolilämpimän varastoinnin tarpeet (yhteensä 310 hym2).
Kylmät varastotilat
Varikon kylmässä ulkovarastossa säilytetään liikennemerkit (myös kasaus), puistonpenkit,
kaluston renkaat sekä kausisäilytyksessä olevaa kalustoa, mm. höyrykalusto, ruohonleikkurit
ja moottorikelkat. Pelastuslaitoksen kylmässä ulkovarastossa säilytetään mm. ulkokoulutusalueella tarvittavaa välineistöä, aggregaatteja, turvetta ja kaluston renkaat. KAO:n kylmässä
ulkovarastossa säilytetään moottoripyöriä, mönkijöitä ja moottorikelkkaa.

Kaluston ja ajoneuvojen säilytys kylmässä varastossa (yhteensä 415 hym2).
Hiekoitushiekkasäiliö sijoitetaan kiinteistön piha-alueelle, katokseen. Säiliö on tilavuudeltaan 300 m3.Normaaleissa talvioloissa säiliön hiekka riittää noin 1-2 viikkoa, mutta liukkailla
keleillä vain 1-2 vuorokautta. Yhden talven aikana kuluu noin 3000-5000 tn hiekoitusmursketta. Myös vaihtolavoille varataan tilaa piha-alueelta.

3.9

Liikenne ja logistiikka
Uuden kiinteistön liikenne- ja logistiikkayhteyksissä tulee huomioida seuraavat suunnittelunäkökulmat:
• Kiinteistössä on sekä virka-aikaista että 24/7-toimintaa.
• Henkilöstö työskentelee pääasiassa virka-aikana, pl. palomiehet, jotka päivystävät pelastusasemalla 24/7.
• Kiinteistössä asioi myös asiakkaita.
• Pelastusajoneuvojen ajoväylä tulee olla esteetön ja muulta liikenteeltä vapaa. Pelastusajoneuvot pestään päivittäin ja lisäksi aina pelastustehtävän jälkeen.
• Työajoneuvojen liikkuminen on sujuvaa.
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4

TEMPPU -PROJEKTIN ULKOPUOLELLE JÄÄNEET YKSIKÖT
Seuraavat tilat eivät sisälly TEMPPU -projektiin, mutta niiden osalta on ehditty tekemään
alustavaa tilaselvitystä.

4.1

Kajaanin Vesi
Tässä selvityksessä on tarkasteltu seuraavia Kajaanin Veden tulosyksiköitä, joiden nykyiset
toimitilat sijaitsevat entisen vedenkäsittelylaitoksen tiloissa osoitteessa Onnelantie 10:
• Hallinto (4 työntekijää)
• Verkostot (6 työntekijää)
• Käyttö (5 työntekijää)
Nykyisten tilojen yhteydessä sijaitsee myös 1500 m3 alavesisäiliö. Nykyiset tilat ovat paikoin
sokkeloisia ja tilassa on paljon portaita. Mikäli Kajaanin Veden muut tilat siirtyisivät uuteen
kiinteistöön, niin alavesisäiliö jää joka tapauksessa paikoilleen. Tyhjäksi jäävien tilojen vuokraaminen tulee olemaan haastavaa, koska ne sijaitsevat vesisäiliön päällä. Käyttäjien näkemyksen mukaan tilojen vuokraaminen on myös riski vesihuollon turvallisuudelle.
Asiakaspalvelu on jo nykyisin siirtynyt pitkälti sähköiseen asiointiin, mutta ajoittain asiakkaat
käyvät hoitamassa asioitaan myös fyysisesti paikan päällä (esim. liittymiseen liittyvät asiat
tai omistajanvaihdoksiin liittyvän kauppakirjan esittäminen). Pääsääntöisesti asiakkaiden
kanssa kuitenkin sovitaan aika ennakkoon.
Ulkotilojen osalta Kajaanin Vedellä on tarpeita seuraavan kaluston varastointiin:
Ajoneuvo
Verkostot tulosyksikkö
Käyttö tulosyksikkö
Henkilöauto
1
2
Pakettiauto
4
1
Pieni pakettiauto
1
1
Peräkärry
3
0
Toiminnallista yhteistyötä on eniten kunnallistekniikan kanssa (muutamia yhteisiä hankkeita), mutta yhteistyö konkretisoituu ennen kaikkea työmailla eikä niinkään yhteisissä toimitiloissa. Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä on esimerkiksi varautumissuunnittelun näkökulmasta.
Kajaanin Veden johtoryhmässä 8.12.2020 tehdyn päätöksen perusteella kunnossapidon ja
kiinteistönhoidon tiloja ei siirry TEMPPU-kiinteistöön. Perusteena seuraavat näkökulmat:
• Kajaanin Veden nykyiset tilat voivat olla haastavaa vuokrata ulkopuoliselle, koska tilojen
yhteydessä
• Toiminnallista yhteistyötä tehdään pääasiassa yhteisten projektien työmailla, ei toimistoissa tai huoltotiloissa.
• Yhteiskäyttöisiä tiloja voisivat olla pesuhalli, tulityötila sekä pienkoneiden ja työkalujen
pesu- ja huoltotila. Näitä tiloja Kajaanin Vesi voi käyttää joka tapauksessa, vaikka muut
tilat eivät sijoittuisi TEMPPU -kiinteistöön.
Näin ollen Kajaanin Veden tilatarkastelut lopetettiin 10.12.2020 ohjausryhmän päätöksellä, pl. Kajaanin Veden varmuusvarastointi puolilämpimässä tilassa.
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4.2

Kajaanin kaupungin kunnossapito ja kiinteistönhoito
Kajaanin kaupunki omistaa kaikkiaan 150 kpl kiinteistöjä, jotka ovat esimerkiksi kouluja, päiväkoteja ja terveysasemia. Kunnossapito- ja talonrakennusyksikön tehtävänä on pitää
huolta Kajaanin kaupungin omistamista kiinteistöistä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi ovien ja
ikkunoiden vaihdot sekä maalaustyöt. Työntekijöinä on esimerkiksi kirvesmiehiä ja putkimiehiä. Työntekijöitä on yhteensä 12 kpl. Kiinteistönhoidon ja -huollon tehtävinä on yleishoito,
pienkorjaukset, valvonta, teknisten- ja erityislaitejärjestelmien huolto, ulkoalueiden hoito,
kiinteistöjen jätehuolto, kiinteistöpäivystys ja rakennusautomaatio sekä energiankäytön seuranta.
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti virka-aikana. Kiinteistöautomaatiojärjestelmistä iltaisin,
viikonloppuisin ja arkipyhinä tulevat hälytykset voi kiinteistöpäivystäjä tarkastaa kotonaan
kannettavalta tietokoneelta tai vaihtoehtoisesti tulla paikan päälle valvomotiloihin selvittämään asiaa.
Nykyiset tilat sijaitsevat Kajaanissa Kettukalliontiellä Kajaanin kaupungin omistamissa tiloissa. Nykyiset tilat ovat käyttäjien näkemyksen mukaan toimivat ja ne on remontoitu muutamia vuosia sitten. Molemmat yksiköt toimivat jo nyt toistensa kanssa yhteistyössä samoissa tiloissa. Molempien henkilöstö toimii vahvasti asiakasrajapinnassa ja asiakaskohteissa työskentely on keskeistä. Käyttäjät eivät tunnista merkittäviä muita yhteistyökumppaneita, joiden läheinen fyysinen sijainti parantaisi nykyistä toimintamallia. Sen sijaan tietyistä
yhteiskäyttöisistä tiloista voisi olla toiminnallista hyötyä.
Ohjausryhmässä 10.12.2020 tehdyn päätöksen perusteella kunnossapidon ja kiinteistönhoidon tiloja ei siirry TEMPPU-kiinteistöön. Perusteena seuraavat näkökulmat:
• Nykyiset tilat ovat hiljattain remontoidut ja palvelevat sellaisenaan hyvin toimijoita
• Yhteistä toimintaa muiden osapuolten kanssa on vähäisenlaisesti
Näin ollen Kajaanin kaupungin kunnossapidon ja kiinteistönhoidon tilatarkastelut lopetettiin 10.12.2020 ohjausryhmän päätöksellä.

5

KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA JATKOTOIMENPITEET

5.1

Tilaohjelman kehittäminen
Tilaohjelmaa on mahdollista kehittää edelleen seuraavin keinoin:
•
•
•

•

Korjaamohallit muodostavat suurimman osan kokonaisuudesta. Hallien tarkempi mitoittaminen saattaisi aiheuttaa neliösäästöjä, jos nostinpaikat voidaan suunnitella optimaalisesti.
Korjaamotilojen käyttö esim. nuorisotoiminnassa (ns. mopokerho)
Toimistotiloissa on jokaiselle varattu nimetty työpiste ja yhteiskäyttöisyyden lisääminen
voisi tuoda tilasäästöjä toimistoalueelle. Jatkosuunnittelussa tulee tarkemmin perehtyä
toimistopisteiden käyttöasteeseen ja tarkastella esim. vaikutuksia, jos työpisteitä olisi
vain tietylle %-osuudelle, esim. 50-75 % työntekijöistä löytyisi aina vapaa työpiste.
Pelastuslaitoksen tilannehuoneen yhteyteen on varattu 5 kpl työtiloja yhteistyökumppaneille, jotka ottavat tilat käyttöön poikkeus- tai suuronnettomuustilanteissa. Muina aikoina nämä työtilat ovat tyhjillään. Nämä tilat voisivat olla osa toimistokonseptia, jolloin
tilat tarvittaessa annetaan muiden käyttöön.

repo001.docx 2015-10-05

27(29)
TEMPPU -PROJEKTI, T ILAVAAT IMUKSET
18-02-2021

•
•

5.2

Pukutiloja on opiskelijoille varsin runsaasti. Löytyykö toimintamalli, jossa autoalan haalareiden ei tarvitse olla lukitussa kaapissa vaan opiskelija ottaa oman haalarinsa naulasta ja valitsee tyhjän pukukaapin ko. päiväksi?
Turvapuolen tatamitilan osalta käyttöaste ei ole nousemassa kovin korkeaksi, koska
kaupungissa on muitakin vastaavia tiloja. Löytyisikö kuitenkin olemassa oleva tila (esim.
muut oppilaitokset tai kamppailuseurojen), jossa voisi opetusta järjestää?

Tilaohjelman epävarmuustekijät
Tilaohjelmassa on tunnistettu seuraavia epävarmuustekijöitä, jotka tulee ottaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarkempaan tarkasteluun:
•
•

•

•

5.3

Kiinteistön jätehuoltoa tulee tarkastella jatkosuunnittelussa tarkemmin. Erityisesti runsaasti tilaa vieviä jätejakeita (esim. poistoon menevät renkaat) ja niiden logistiikkaa tulee
suunnitella eri toimijoiden kesken. Tilaohjelmaan tehdyt tilavaraukset ovat viitteellisiä.
Kiinteistön toimistotyön konseptia tulee tarkastella jatkosuunnittelussa tarkemmin. Tilaohjelmassa on varaus henkilökohtaisille työpisteille, mutta vallitsevan Covid19-pandemian aiheuttama etätyön lisääntyminen saattaa aiheuttaa pysyviä muutoksia toimistotyön tekemiseen.
Opetustilojen ilta-, viikonloppu- ja kesäkäytön käyttöasteen nostaminen saattaa
vaikuttaa tilojen sijoitteluun esim. kulkuyhteyksien näkökulmasta. Mikäli näitä tiloja tullaan tulevaisuudessa vuokraamaan esim. järjestöille tai muille toimijoille, niin suunnittelussa on varmistettava esim. rajoitetun kulkuyhteyden varmistaminen tai toimijoiden
omien materiaalien/varusteiden varastointi.
TEMPPU-kiinteistössä on kausiriippuvaista toimintaa, jolloin tietyt tilat saattavat olla
tyhjillään tai vajaakäytöllä. Näiden tilojen mahdollisuuksia tulee tutkia jatkosuunnittelussa tarkemmin. Esimerkkejä:
o KAO:n opetustilat ovat ’kesälomalla’ 1.5.-30.7. (3 kk) joka vuosi.
o KAO:n autoalan opiskelijoiden pukutilat ovat tyhjillään kesäloman aikana (3 kk).
Voisiko nämä pukutilat toimia varikon kesätyöntekijöiden pukutiloina?
o Varikolla säilytetään puistonpenkkejä talvikaudella ja kesäkauden alettua varasto tyhjenee. Löytyisikö varastolle kesäajan käyttöä?
o Kausiajoneuvoja (esim. moottorikelkka, vene tai hydrokopteri) säilytetään uusissa tiloissa. Löytyisikö kausisäilytykselle olemassa olevaa tilaa muista kiinteistöistä?

Toiminnallisen suunnittelun tarkentaminen

5.3.1 Käyttäjien osallistuminen jatkosuunnitteluun
Seuraavaan suunnitteluvaiheeseen siirryttäessä käyttäjien rooli muuttuu aktiivisemmaksi ja
heiltä odotetaan asiantuntemusta ja osallistumista esimerkiksi tilasuunnitteluun. Onnistunut
käyttäjäsuunnittelu vaatii:
•
•

Käyttäjäedustajat ovat sisäistäneet tulevaisuuden toimintamallit, yhteiskäyttöisyyden
periaatteet sekä tilojen käyttöastetavoitteet.
Käyttäjäedustajalle on varattu työaikaa sekä toiminnalliseen suunnitteluun että tilasuunnitteluun
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•

Käyttäjäedustajalla on sellainen asema organisaatiossa, että hän voi tehdä tiettyjä toiminnallisia päätöksiä tai omaa valmiuksia viedä asioita päätöksentekoon

Erityinen painopiste tulisi olla myös yksiköiden yhteisessä suunnittelussa, jotta yhteiskäyttöisistä tiloista saadaan maksimaalinen hyöty.
5.3.2 Toimintamallien jatkosuunnittelu ja tarkentaminen
Toiminnallinen suunnittelu vaatii paikoin vielä huomattavia tarkennuksia ja selvityksiä. Alle
on koottu selkeitä, isoja kokonaisuuksia, jotka tulee jatkosuunnittelussa ottaa tarkempaan
tarkasteluun:
•
•
•
•

5.4

Sähköautojen latauksen varaudutaan, latauspisteiden määrien tarkentaminen
Tankkauspisteen operaattorivaihtoehdot
Ulkopuolisten palveluntuottajien mahdollisuudet ylläpitää tiettyjä varastoja (esim. varaosat), joista laskutus käytön mukaan
Ympäristönäkökulmat ja toimintamallit liittyen esim. imulakaisuauton tyhjennykseen, jätehuoltoon sekä ulkopesupaikkaan

Tekniset järjestelmät
Tämän selvityksen yhteydessä on noussut esille seuraavia näkökulmia liittyen erilaisiin teknisiin järjestelmiin:
•
•
•
•
•
•

KAMK:lla on opetusta myös iltaisin ja viikonloppuisin, joten kulkuoikeudet tiloihin tulee
järjestellä sen mukaisesti
KAO:n harjoitusvalvomo tulisi olla tarpeen mukaan otettavissa ’oikeasti’ käyttöön, jos
tarve ilmenee
Kaipe:n hälytystoimintaan liittyvien kuulutusten, valo-ohjausten yms. tarkempi suunnittelu
Yhteiskäyttöisten tilojen varaus- ja laskutusjärjestelmien vaatimat tekniset järjestelmät
Sähkökäyttöisten ajoneuvojen ja muun kaluston latausjärjestelmät
Varavoiman turvaaminen kriittisiin toimintoihin
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TEMPPU TILAOHJELMA

18.2.2021
Sisätilat hym2

1_Aula ja siihen liittyvät tilat
1_Korjaamohallit
1_KAMK laboratoriot
1_Paloaseman kalustohalli
1_Paloaseman varuste- ja huoltotilat
1_Jätehuolto
1_Pukutilat
1. krs yhteensä
2_Opetustilat
2_Hallien 2. krs tilat
2_Toimistoblokki
2_Paloaseman miehistötilat
2. krs yhteensä
YHTEENSÄ HYM2
Arvio tekniset tilat, liikennetilat, kuilut jne. +20 %
YHTEENSÄ BRM2
(Tarkistus)
TILAN NIMI
PALOASEMAN MIEHISTÖTILAT

326
2 585
277
652
346
26
189
4 401
367
81
399
242
1089
5 490
1 098
6 588
5 490
KPL

Ulkoalueet ja -tilat, yhteenveto
Pysäköintipaikat henkilökunta (lämpötolppa), 55 ap
Pysäköintipaikat asiakas, 20 ap
Kylmätilat katoksessa, 64 ap
Kylmä varastotila
Puolilämmin varastotilat
Muut ulkoalueet
Yhteensä

HYM2

YHT

Lepohuone 1hh

7

10

70

KAIPE, PALOASEMA

Keittiö ja oleskelutila

1

40

40

KAIPE, PALOASEMA

1
1
2
1
1
1
1
1
1
242

12
10
2
8
8
10
10
10
60

12
10
4
8
8
10
10
10
60

KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA

Pukuhuone M

1

30

30

KAIPE, PALOASEMA

Pukuhuone N
WC/suihku, hk

1
2

10
4

10
8

KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA

Sammutusvarustetila

1

60

60

KAIPE, PALOASEMA

Kuivaushuone
Varasto (puhdas)
Kalustovarasto, lämmin
PI-huoltotila
Paineilmapullojen täyttötila
Korkeapainekompressori

1
1
1
1
1
1

12
10
10
20
2
6

12
10
10
20
2
6

KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA
KAIPE, PALOASEMA

Toimisto 2 tp, palomiehet
Toimisto 1 tp, paloesimies
WC, hk
Sauna
Pesuhuone
Siivous- ja pyykkitila
Vaatevarasto (puhtaat)
Fyysiset testit (polkupyöräergometria)
Kuntosali
PALOASEMAN MIEHISTÖTILAT YHT.

769,5
283,5
1850,5
440
310
700
4353,5

TOIMINNAN KUVAUS

ERITYISHUOMIOT

6 palomiestä + 1 paloesimies
Yksi tiloista tilannehuoneen vieressä (erillään muista lepohuoneista)
Vuode, TV, työpöytä, kaappi 5 kpl (Asemavaatteiden säilytys ja vaihto)

Puhdas tila

Vuorossa kerralla 7 henkilöä
Kullakin vuorolla (4 kpl) oma jääkaappi ja kuivatarvikekaappi
2 tp, voi myös olla osana oleskelutilaa
1 tp, sujuva yhteys tilanne- ja johtokeskukseen
Lauteet 6-7 hlölle + hetivalmis kiuas
Saunan yhteydessä, 2 suihkua
Siivouhuone, varaus pyykinpesukone ja kuivausrumpu
Vaatevarasto, asemapalvelusvaatteet
Toimintakykyyn liittyvä testaus, ei ulkopuolisille
Raskasta rautaa, käyttäjiltä laiteluettelo

Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila

PALOASEMAN VARUSTE- JA HUOLTOTILAT

Letkuhuoltotila

1

30

30

KAIPE, PALOASEMA

Pesutila

1

15

15

KAIPE, PALOASEMA

Kuivaustila

1

8

8

KAIPE, PALOASEMA

Pyykkihuone

1

8

8

KAIPE, PALOASEMA

Varasto

1

40

40

KAIPE, PALOASEMA

Letkuvarasto

1

12

12

KAIPE, PALOASEMA

Palavan nesteen varasto

1

10

10

KAIPE, PALOASEMA

Sammutusvarustetila

1

25

25

KAIPE, SOPIMUSHENKILÖSTÖ

Pukuhuone

1

15

15

KAIPE, SOPIMUSHENKILÖSTÖ

1
346

15

15

KAIPE, SOPIMUSHENKILÖSTÖ

PALOASEMAN KALUSTOHALLI
WC hk

1

2

2

KAIPE, KALUSTOHALLI

KA111, sammutusauto

1

70

70

KAIPE, KALUSTOHALLI

KA113, säiliöauto
KA1112, varasammutusauto
KA116, puomitikasauto
KA115, raivausauto
KA1194, vaihtolava-auto
Kausipaikka, Pick-up+traileri
KA30, johtoauto
KA155, vesipelastusajoneuvo
Varaus SOTE-ensihoito
Mönkijä (peräkärry)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70
70
70
70
70
30
30
30
50
30

70
70
70
70
70
30
30
30
50
30

KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI

Kausipaikka, hydrokopteri tai moottorikelkka

1

30

30

KAIPE, KALUSTOHALLI

1
652

30

30

KAIPE, KALUSTOHALLI

Sosiaali- ja pesutilat, tilavaraus yhteensä
PALOASEMA VARUSTE- JA HUOLTO YHT.

Henkilöauto tai minibussi
PALOASEMA KALUSTOHALLI YHT.

Yhteensä 28 kaappia (eri kaapit sisä- ja ulkovaatteille)
Palomiehille ja paloesimiehille (päivätyötä tekeville pukutilat kiinteistön muiden
pukutilojen yhteydessä)
Varaus, vaikka nyt ei ole naisia henkilöstössä
Pukutilojen wc + suihku (varaus)
Kalustohallin vieressä
Sammutusasut (henkilökohtainen + kevytasu)
Lokeroita 40 kpl, avohyllykkö (leveys 70-80 cm / lokero)
Lisäkaapit/lokerot 5 kpl: Asut/varusteet: metsuri, pintapelastus, kelkka)
Otsonointikaapit, 2 kpl (kaapin mitta: 60 x 60)
Kondenssikuivain, otsonointilaite
Varaus lääkkeiden säilytykseen (kulunvalvottu)
VIRVE-puhelimet (lataus), mittareita = hyllytavaraa
Pöytätilaa, testereitä, tietokoneita
Räjähdystila, ulkoseinälle (purkautuminen ulos)
Letkupesukone ("Hosemaster", kuivaava) tilavaadearvio: 10 m2, mitat: 1400 x
2200 (alue 4,5 m2). Paino: 1200kg, sähkö- paineilma- ja vesi, melutaso
Laitteen haalaustarve huomioitava, mitat +10cm
Letkuhuollon yhteydessä
Saappaiden, kypärien, kemikaali-, sukellus- ja pintapelastusasujen pesu
Letkulaatikoiden pesu
RST-taso ja syvä allas, hana ulosvedettävällä juoksuputkella (letku)
Säilytyskaapit pesuaineille ja suojavarusteille/suojaimille
Letkupesupiste, ritiläkaivo
Pesutilan yhteydessä kuivaustila kemikaali-, sukellus- ja pintapelastusasuille sekä
saappaille ja kypärille
Erillinen kuivauspuhallin asuille (käyttäjiltä lisätiedot)
Sammutusasujen pesu
2 x pesukone, säilytyskaappi pesu- ja kyllästysaineille
Ulkoyhteys (koulutuskaluston siirto ulos, tavaran vastaanotto)
Vahvat ns. teollisuushyllyt (metallia), säilytyksessämm. laitteita, PI-laitteet ja -pullot,
suojavarusteet, suihkuputket, arktiset pelastujoukkueen työkalut, pelastustutkinnan
työkalut, vaahto- ja mäntynesteet (valuma-altaat nesteille)
Kärryjä, laatikoita, trukkilava, koulutuskalustoa
Letkukerien säilytys
Kondenssikuivain tmv. tilassa
Kalustohallin yhteydessä
Letkuhyllyjen koko nykyisin: pit. 9m, syv. 1m
Säilytyksessä mm. pienkoneiden polttonesteet yms.
Tilassa kaappi kemikaaleille, mm. kalustoon huoltoon tarvittavat kemikaalit ja
puhdistusaineet
Sopimushenkilöstön sammutusasut (henkilökohtainen + kevytasu)
Lokeroita 20 kpl, avohyllykkö
Yhteensä 15 kaappia (eri kaapit sisä- ja ulkovaatteille)

Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila

Puhdas tila

Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Likainen tila

Likainen tila

Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila

Puolipuhdas tila

Puolipuhdas tila

Puolipuhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila
Puhdas tila

Kaluston lähellä oleva hk-wc
Sivulla ylöspäin aukeavat luukut, taakse vapaata tilaa (3 m)
Mitat: leveys 4,5 m, pituus 8,8, m, luukku auki 10,3 m.
Mitat: leveys, 4,5 m, pituus 9,1 m, luukku auki 10,6 m.
Leveys: 4,5 m
Mitat: leveys 4,5 m, pituus 10,2 m, luukku auki 10,8 m
Leveys: 4,5 m
Leveys: 4,5 m

Tulevaisuuden varaus esim. hydrokopteri tai talvella moottorikelkka
Kärryssä

Puhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila
Puolipuhdas tila

OPETUSTILAT
KAO, Teorialuokka 1, auto
KAO, Teorialuokka 2, auto + turva
KAO, Teorialuokka 3, turva

1
1
1

40
40
60

40
40
60

KAO, AUTO
KAO, YHTEINEN
KAO, TURVA

KAO, Tatami

1

100

100

KAO, TURVA

1
1
1
2
1
6
367

10
60
20
10
5
2

10
60
20
20
5
12

KAO, TURVA
KAO, TURVA
KAO, TURVA
KAO, YHTEINEN
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ

KORJAAMO- JA PESUHALLIT
Haalarivarasto
WC, opiskelija ja hk
Siivous

1
2
1

5
2
8

5
4
8

KAO, AUTO
KAO, AUTO
KAO, AUTO

Halli 1

1

700

700

KAO, AUTO

1

0

0

KAO, AUTO

Halli 2

1

700

700

KAO, AUTO

4-pyörä suuntaus 20 m2
Tietokonetila opiskelijat

1
2

0
8

0
16

KAO, AUTO
KAO, AUTO

Testeritila

1

20

20

KAO, AUTO

Pesutila

1

20

20

KAO, AUTO

Paternoster

1

6

6

KAO, AUTO

Rengaskonehuone

1

30

30

KAO, AUTO

Varasto 3

1

25

25

KAO, AUTO

Varasto 4

1

20

20

KAO, AUTO

Hydrauliikkalaboratorio

1

50

50

KAO, AUTO

Varasto 1
Varasto 2
Varasto 5 (öljyt)
Akkujen lataus

1
1
1
1

15
20
20
5

15
20
20
5

KAO, AUTO
KAO, AUTO
VARIKKO
KAO, AUTO

Halli 3 (raskas kalusto)

1

350

350

KAO & VARIKKO

Autolaboratorio

1

60

60

KAO, AUTO

1
1
1
1
4
1
1
2585

40
30
160
120
4
120
25

40
30
160
120
16
120
25

VARIKKO
VARIKKO
VARIKKO
KAIPE, KALUSTOHALLI
KAIPE, KALUSTOHALLI
VARIKKO
VARIKKO

Ongelmajäte

1

20

20

YHTEISKÄYTTÖ

Jätehuone
JÄTEHUOLTO TILAT YHT.

1
26

6

6

YHTEISKÄYTTÖ

HALLIEN 'YLÄKERTA'
Opettajanhuone 2 tp, auto
Kopiohuone

2
1

15
5

30
5

KAO, AUTO
KAO, AUTO

Opiskelija-lounge

1

15

15

KAO, AUTO

WC, opiskelijat
Taukotila varikko
WC, hk (varikko)
HALLIEN 'YLÄKERTA' YHT.

1
1
2
81

2
25
2

2
25
4

KAO, AUTO
VARIKKO
VARIKKO

KAO, Varasto (tatamitila)
KAO, Toimintaharjoitustila
Varasto, toimintaharjoitustila
Varasto
Inva-wc, opiskelija
WC, opiskelija
OPETUSTILAT YHT.

Testirata 20 m2

Paja (sorvit, hioma- ja hitsauskone)
Korjaamovarasto
Pesuhalli 1 (raskas kalusto)
Pesuhalli 2 (henkilö- ja pakettiautot)
Pesuhallien tuulikaappi/eteinen
Tulityötila
Höyrynkehitin
KORJAAMOHALLIT YHT.

Yhdistettävissä luokkaan 3, pimennysmahdollisuus
Yhdistettävissä luokkaan 2, pimennysmahdollisuus
Tatamitila, huomioitava akustiikka ympäröiviin tiloihin.
Luokka 2 & 3 sekä pukuhuoneiden lähellä
Voimankäyttövälineet, lähellä tatamitilaa
Tatamin lähellä, tilan perällä varasto liukuovilla eriytettynä
Toimintaharjoitustilan yhteydessä, leveä tila isoille tavaroille
Muut välineet
Mitoitusperuste 100 opiskelijaa

Likaiset haalarit + puhtaille 3 kaappia, pesula tuo ja hakee haalareita
Hallien 1 ja 2 lähellä
Hallitilojen siivous, opiskelijat siivoavat itse
10 nosturia + ajosiltanosturi, läpiajettava
Nosturin koko 2x2,5 metriä, työskentelyalue 4x8 metriä
Sijaitsee hallissa 1, koko 3x6 metriä
9 nosturia + 4-pyörä suuntaus, läpiajettava
Nosturin koko 2x2,5 metriä
Sijaitsee hallissa 2, koko 2,5x7 metriä
2 tp opiskelijat (mm. töiden laskutus, osien tilaus jne.)
Testerit 10 kpl, rocla (pumppukärry), wipperit (puhdistusliinat), hydrauliprässi,
vl.pukit 2 kpl, hallitunkit. Pitkä ja kapea tila toiveessa
Autonosia varten oleva pesukone (Teijo-pesukone)
Hätäsuihku, pesuallas, pesuainesäiliö ja kaappitilaa
Toimii työkaluvarastona, hallin 1 ja 2 välissä
Rengaskone 2 kpl, tasapainotuskone 2 kpl, pesukone 1 kpl, paternoster
(työkaluvarasto). Käynti halleista 1 ja 2
Mittalaitteet ja pienkonetarvikkeet
Moottoreita, vaihdelaatikoita yms. varastoidaan lavoilla
Lavapaikkoja 10 kpl, pitkulainen paikka
Osa halli 3 tilaa, maksimissaan 12 opiskelijaa
Simulaattori
Pienoisperäkärry
Hydrauliikkapöytä
Mittalaitteet ja -vaunut
Läppärit ja testerit
Yleisimmät öljylaadut, josta eri osapuolet voivat noutaa pieniä määriä
Palomääräysten vuoksi erillinen tila. Tässä ladataan ajoneuvojen vara-akkuja.
ADAS-järjestelmien kalibrointialue
Siirretty yhteiskäyttöiseksi
Nosturit x 6 (siirrettäviä, ei kiinteitä)
Hallin kokonaismitta 10x35
Pilarinosturi esim. sähköauton akuille yms.
Neliveto-dynamometri
Tämä tila on osa hallia 3, ei suoraa yhteyttä ulos
Tulityötilan vieressä/takana
Työkalut ja varaosat, halli 2 & 3 välissä
Koko 20 x 8 metriä, läpiajettava
Koko 15 x 8 metriä. Läpiajettava
Siirryttäessä pesuhalleista viereisiin tiloihin kuljetaan tuulikaapin kautta.
Hallin 3 yhteydessä/vieressä, tiehöylän mahduttava (8 x 15 metriä)
Toinen höyrynkehitin sisähallissa ja toinen ulkona katoksen alla

JÄTEHUOLTOTILAT (KORJAAMO)
Mm. öljyt, akut jne. erillisen listan mukaisesti.
Huom! KAO:lla tulee jäteöljyä tynnyreittäin
Eri jakeille astiat

Korjaamon lähellä tai yläpuolella, helppo yhteys korjaamotiloihin = yht. 4 tp
Keskitetty tulostus opettajien toimistosta
10-12 opiskelijan tila, jossa voi tehdä tietokoneella tehtäviä tai odotella
työskentelyn alkua (kahvitauko jne.). Sijainti korjaamon lähellä.
Opiskelija-loungen lähelle
Varikon työntekijöille (huom! Toimistoalueella oma taukotila), käyttäjiä 28 hlöä
28 hlöä, taukotilan lähelle

Hallin 1 & 2 välissä
Hallin 1 & 2 välissä
Hallin 1 & 2 välissä
Hallin 1 & 2 välissä
Hallin 1 & 2 välissä
Hallin 1 & 2 välissä
Hallin 1 & 2 välissä

Hallin 2 & 3 välissä
Hallin 2 & 3 välissä
Hallin 2 & 3 välissä

Isäntä: KAO ja Varikko
Tulityötila vieressä

Halli 3 vieressä

Hallin 2 & 3 välissä
Isäntä: Varikko
Isäntä: Kaipe
Isäntä: Varikko

LABORATORIOTILAT (KAMK)
Robotiikkalaboratorio

1

200

200

KAMK

Automaatiolaboratorio
Siivous
WC
Toimisto
KAMK YHT.

1
1
2
1
277

50
8
2
15

50
8
4
15

KAMK
KAMK
KAMK
KAMK

TOIMISTOBLOKKI
Toimisto 1 tp
Toimisto 1 tp
Toimisto 2 tp
Toimisto 2 tp
Toimisto 4 tp
Toimisto 4 tp
Toimisto 6 tp
Puhelinkoppi
Tiimitila
Taukotila
Johtokeskus
Tilannehuone

2
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1

10
10
15
15
28
28
42
2
10
25
35
35

20
30
45
30
28
28
42
4
10
25
35
35

KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS
VARIKKO
KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS
VARIKKO
KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS
KAO, AUTO
KAO, TURVA
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS
KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS

Työskentelykoppi, tilannehuone

5

6

30

KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS

2
1
1
1
2
399

2
5
10
8
5

4
5
10
8
10

YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ

AULATOIMINNOT
Aula

1

200

200

YHTEISKÄYTTÖ

KAO, töiden vastaanotto

1

12

12

KAO, AUTO

Info

1

10

10

KAO, YHTEINEN

KAO, harjoitusvalvomo

1

30

30

KAO, TURVA

KAMK, palveluliiketoiminnan tila

1

30

30

KAMK

WC, asiakkaat ja opiskelijat
Inva-wc, asiakkaat ja opiskelijat
Neuvotteluhuone 25 hlöä
AULATOIMINNOT YHT.

2
1
1
326

2
5
35

4
5
35

YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ

Pukutilat, varikko

1

40

40

VARIKKO

Pukutilat, varikko (kausityöntekijät)

1

15

15

VARIKKO

Pukutilat, Kaipe

1

15

15

KAIPE, PELASTUS- JA JOHTOKESKUS

Pukutilat, muut

1

8

8

YHTEISKÄYTTÖ

1
1
1
1
1
1
1
189

60
4
16
8
8
10
5

60
4
16
8
8
10
5

KAO, AUTO
KAO, AUTO
KAO, TURVA
KAO, TURVA
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ
YHTEISKÄYTTÖ

WC hk
WC inva
Kopiohuone
Siivoushuone
Lähivarasto
TOIMISTOBLOKKI YHT.

2x3 metriä suljettu tila, jossa robottitila
Avointa robottitilaa + ohjelmointikoneita
Tilassa kerralla 20 opiskelijaa + 2 opettajaa. 2 tp varaus

Haalausreitti huomioitava
Sijainti maantasakerros

Laboratoriotilojen siivoukseen
Henkilökunnan ja opiskelijoiden käytössä
2 tp, laboratorion henkilökunta pistäytyy tässä säännöllisesti

Sijoitus lähelle 4 ja 6 tp tiloja, esim. Framery tms.
Toimistoalueen lähellä, sisäiseen käyttöön. Pöytä + 4 tuolia + seinänäyttö
Toimistohenkilöstölle, yht. 29 työntekijää.
Sis. päivystävän palomestarin työpiste, neuvottelupöytä 8 hlöä
Valvomo, paljon näyttöjä + koppeja
Yhdistettynä tilannehuoneeseen
5 kpl: Energia, SOTE, raja, PV & varapaikka
29 työntekijää

Voi olla myös irtokaluste

Puhdas tila + turvaluokka III
Puhdas tila + turvaluokka III
Puhdas tila + turvaluokka III

Monitoimilaite + toimistotarvikkeet yms.
Toimistoalueen siivoukseen

Asiakkaille ja opiskelijoille
Osa kiinteistön aulaa ja infoa
3 tp opettajalle tiskin takana ja takana ovi opetuskorjaamoon
KAO:n harjoitusvalvomo tähän lähelle
Pelastuslaitoksen valvomon vieressä tai aulan infon vieressä
Työpisteitä 10 opiskelijoille
Toimistomaista tilaa, mm. 3D-tulostimia, kerralla 1 henkilö

Sijainti aulan yhteydessä

Sijainti aulan yhteydessä
Lasiseinät, 'showroom'

PUKUTILAT

Pukuhuone M, opiskelija (auto)
Pukuhuone N, opiskelija (auto)
Pukuhuone M, opiskelija (turva)
Pukuhuone N, opiskelija (turva)
Siivous
Työvaatevarasto, puhtaat
Työvaatevarasto, likaiset
PUKUTILAT YHT.

KAIKKI YHTEENSÄ

5490

Huomiot tilaohjelmaan:
Pukutilojen neliöissä on mukana wc- ja suihkutilat. Lukumäärät tarkentuvat jatkosuunnittelussa.
Paloaseman osalta tilat luokiteltu 'Puhdas paloasema' -konseptin mukaisesti.
KAO
KAIPE
KAMK
VARIKKO
YHTEISET
YHTEENSÄ

2491
1584
307
714
394
5490

28 työntekijää, jokaiselle kaksi kaappia
Neliöt sis. wc- ja suihkutilat
Varaus 15 kausityöntekijää + puskurina KAO:n opiskelijoiden kaapit
14 työntekijää, jotka vaihtavat työvaatteet
Huom! Palomiesten pukutilat laskettu paloaseman tiloihin
Työmatkaliikunnan näkökulmasta 25 % käyttäjistä, ei nimettyjä kaappeja
Laskennallisesti 21 työntekijän (KAO, KAMK ja varikko) käytössä
Auto 80 = miehille 90 % eli 75 kaappia
Auto 80 = naisille 5 % eli 5 kaappia
Tatamiryhmä 20 hlöä, miehet 20 kpl kaappeja
Tatamiryhmä 20 hlöä, naiset 10 kpl kaappeja
Pukutilojen siivoukseen
Varaus vuokravaatteisiin
Varaus vuokravaatteisiin

Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Neliöissä mukana wc + s
Pesula operoi
Pesula operoi

