Ranuan Infra – Vuokratilat

30.10.2018

RAKENNUSSELOSTUS TILOITTAIN
RYHMIS
115 Kuraeteinen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nykyisen lattiamateriaalin purku + roilotus
kuraallas 600 x 1200 + lattiakaivo, suihku + rst-allas
oviaukon sulkeminen levyseinällä, puurunko + EK-kipsilevy molemmin puolin
lattian paikkausvalu (kaadot lattiakaivolle) + tasoite + akryylimassapinnoite, harmaa,
karhea, nosto seinille 100 mm
seinien vesieriste ja keraaminen laatoitus h=1300 mm, vaalea vihreä, Pukkila Harmony
Arquitectos 81 Mint Green
seinien yläosan ja katon huoltomaalaus, valkoinen
hattuhylly / naulakko / 2 x kenkähylly / hiekkakeräin, 3 kpl / 800 mm, päädyt koivu, esim.
Olikos Otto-naulakkojärjestelmä
kuivauskaapit, 2 kpl, 600x600x2100, kondensoiva ,sähkö, valkoinen
akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon
Nordic, A-reuna
ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
LED-putkivalaisin, 2 kpl
vesikiertoisen lämpöpatterin muutos

116 WC/S henkilökunta
– oviaukon avaaminen kuraeteisen suuntaan
– laakaovi 9x21, valkoinen, Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
117 PKH henkilökunta
– pukukaappien vaihto, uudet Z-kaapit 3 x 2 kaappia
118 Taukotila
– väliseinän purku
– uusi rankaseinä KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– väliseinäikkuna 16x12, kiinteä, kaksikertainen lämpölasielementti, maalattu karmi,
valkoinen, listat 12x42, maalattu, valkoinen
– lattian tasoitus + muovimatto Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus,
MDF/tammijalkalista 77 mm
– seinien maalaus / huoltomaalaus
– katon huoltomaalaus
– sähköpistokkeet 1x2 kpl uuteen väliseinään
– riippuva LED-kattovalaisin pöytäryhmän päälle
119 LE-WC
– lisätään ylösnostettava hoitotaso
– lisätään standeri altaan viereen

–

siirretään käsienpesuallasta varusteineen niin että standeri mahtuu

120 WC
– lattian betonilaatan purku
– uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
– akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, vaalea sininen Pukkila Harmony Arquitectos 11
Horizon blue
– laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– käsienpesualtaat, peilit, pesuaineannostelijat, käsipyyheannostelijat 2 kpl
– Wc-istuimet ja wc-paperitelineet, 2 kpl
– väliseinäkkeet, sininen laminaatti
– akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon
Nordic, A-reuna
– upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
– sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin 2 kpl
– ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
– vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys
121 Siivous / vaatehuolto
– lattian betonilaatan purku
– uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
– massalattia harmaa
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– seinien vesieristys + keraaminen laatoitus h=1350, vaalea sininen Pukkila Harmony
Arquitectos 11 Horizon blue
– seinien yläosa maalaus, valkoinen pesunkestävä
– laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– rst-allas, pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
– laminaattihyllyt seinäkiskoin 3 kpl, leveys 300 mm
– pyykinpesukone + kuivausrumpu (kondens) + vesi-, veimäri- ja sähköliitännät
– työtaso laminaatti 600x800 + ylähylly seinäkiskoin 2 kpl, leveys 300 mm
– välineteline 5 paikkaa
– seinäkiinnitteinen kääntyvä moniosainen kuivausteline
– akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon
Nordic, A-reuna
– upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
– sähköpistokkeet 2x2 kpl
– ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
– vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys
122 Varasto
– lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
– lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus
MDF/tammijalkalista 77 mm
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin

–
–
–
–
–
–
–
–

laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
seinien maalaus, valkoinen
melamiinihyllyt seinäkiskoin 5 kpl, leveys 400 mm
akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon
Nordic, A-reuna
upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
sähköpistoke 1x2 kpl
ilmanvaihto, poitoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

123 Eteinen
– lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
– lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus
MDF/tammijalkalista 77 mm
– lepotilan vastaiset seinät, maalaus sininen NCS S 1002-G
– wc-siivous-var vastaiset seinät, maalaus vihreä NCS S 1020-G40Y
– muiden seinien huoltomaalaus, valkoinen
– puiset lokeronaulakot, 24 kpl, massiivikoivu, esim. Olikos Emma 2600
– lukittavat vaatekaapit 300x500 mm, tammilaminaattiovet, 3 kpl, Abloy Exec, sarjoitus
– akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon
Nordic, A-reuna
– modulaariset LED-valaisimet alakatossa, 7 kpl
– sähköpistokkeet 3x2 kpl
– ilmanvaihto, tuloilma, kanavointi ja suulakkeet
– vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys, 2 kpl
124 Ryhmätila
– lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
– lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus
MDF/tammijalkalista 77 mm
– ulko-ovi nykyisen ikkunan kohdalle, lasiaukollinen alumiiniovi 12x21, luonnonväri,
mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– laminaattilaakaovi 10x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– seinien maalaus / huoltomaalaus, valkoinen
– hyllykaapit 600x600, 6 kpl, allaskaappi 1000x600, yläkaappi 1000x300,
tammilaminaattiovet
– laminaattitaso 1000x600, harmaa, komposiittiallas, kalusteväli laminaatti 1000x500, harmaa
– kattopinnan huoltomaalaus, valkoinen
– kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal
Cement, A-reuna
– riippuvat LED-valaisimet katossa, 6 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm,
– sähköpistokkeet 4x2 kpl
– ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma, kanavointi ja suulakkeet
125 Ryhmätila
– lattian tasoitus

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus,
MDF/tammijalkalista 77 mm
uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
taiteovi, tammilaminaatti, Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec,
sarjoitus
seinien maalaus / huoltomaalaus, valkoinen
sänkykaapit, tammilaminaatti, 3 kpl
kattopinnan huoltomaalaus
kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal
Cement, A-reuna
riippuvat LED-valaisimet katossa, 4 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
sähköpistokkeet 2x2 kpl
ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma, kanavointi ja suulakkeet

126 Lepotila
– lattian tasoitus
– lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus,
MDF/tammijalkalista 77 mm
– uudet rankaseinät 48x97 k600 + eriste 100 mm + 2 x EK-kipsilevy molemmin puolin
– väliseinäikkuna 9x4 +12x4 2 kpl, kiinteä, kaksikertainen lämpölasielementti, maalattu
karmi, valkoinen, listat 12x42, maalattu, valkoinen
– laminaattilaakaovi 9x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– seinien maalaus / huoltomaalaus, sininen NCS S 1002-G
– sänkykaapit, tammilaminaatti, 6 kpl
– kattopinnan huoltomaalaus
– kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal
Cement, A-reuna
– riippuvat LED-valaisimet katossa, 2 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
– sähköpistokkeet 1x2 kpl
– ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma, kanavointi ja suulakkeet
– vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys
127 WC
– lattian betonilaatan purku
– uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
– akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, vaalea vihreä Pukkila Harmony Arquitectos 81
Mint Green
– laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– käsienpesualtaat, peilit, pesuaineannostelijat, käsipyyheannostelijat 2 kpl
– Wc-istuimet ja wc-paperitelineet, 2 kpl
– väliseinäkkeet, sininen laminaatti
– akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon
Nordic, A-reuna
– upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
– sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin 2 kpl

–
–

ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

128 Ryhmätila
– lattian tasoitus
– lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus,
MDF/tammijalkalista 77 mm
– oviaukon paikkaus rankaseinä + eriste 100 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– oviaukon avaaminen rankaseinään
– laminaattilaakaovi 9x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– hyllykaapit, tammilaminaattiovet, 600x600, 6 kpl
– sänkykaapit, tammilaminaatti-ovet, 3 kpl
– kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys , harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal
Cement, A-reuna
– riippuvat LED-valaisimet katossa, 4 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
– sähköpistokkeet 2x2 kpl
– ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma kanavointi ja suulakkeet
129 Ryhmätila
– lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
– lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus,
MDF/tammijalkalista 77 mm
– rankaväliseinien purku
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– siirtoseinä, siirretään alakoululta, sovitetaan kohteeseen, Ovilistat 12x42, tammi
– laminaattilaakaovi 10x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– seinien maalaus / huoltomaalaus, valkoinen
– harmaa laminaattitaso 2200x600, komposiittiallas, kalusteväli laminaatti 2200x500 harmaa
– keittiökaapisto, tammilaminaattiovet, allaskaappi 600x600, laatikosto 600x600, yläkaappi
600x300, mikrokaappi 600x300, jääkaappikaappi, allaskaappi 1000x600, yläkaappi
1000x300
– jää-viileäkaappi 600x600x2000, valkoinen
– kattopinnan huoltomaalaus
– kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal
Cement, A-reuna
– riippuvat LED-valaisimet katossa, 6 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
– sähköpistokkeet 4x2 kpl
– ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma kanavointi ja suulakkeet
Pihakatos
– tasokaivu 700 mm
– kaivannon pohja tasataan murskeella #0-16 mm 100 mm, tiivistys
– routaeristys Finnfoam 100 mm koko alalle + 1000 mm
– teräsbetoni pilarianturat 500x500x200
– kuumasinkityt teräskengät h=500 mm, pilareille, kiinnitetään betonianturoihin
– seinän puoleisten pilareiden kiinnityss rakennuksen perustuksiin teräskengin
– mursketäyttö #0-16 mm 250 mm, tiivistys

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

betonikiveys HB-kakspuolilaatta 300x300x55 mm, harmaa ¾, musta ¼, kuvioladonta
LP-pilarit 140x140, maalattu, valkoinen
LP-palkki 90x225, maalattu, valkoinen
seinäke, runko 48x98 k600, vaakaverhous UTV 23x145, harmaa
lapepalkit 48x198 k600, räystäillä ohennus 148 mm:iin
katoksen alapinta, puupaneeli UTV 23x145, maalattu valkoinen'
räystäillä rakolauta hs 22x100 k105 mm
otsalaudat 2x22x145, hienosahattu, maalattu valkoinen
katteenaluslevy OSB-levy 18 mm
räystäspellit
huopakate: tiivissauma-aluskate + tiivissauma pintakermi, tumma harmaa
räystäskourut ja syöksytorvet 2 kpl
vaakarimoitus 45x35/45 k90, harmaa

MONKKARI
130 Kalustevarasto
– oviaukon leventäminen levyseinään
– laaka-pariovi, laminaatti, valkoinen, 20x21, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
– ovilistat, maalattu, valkoinen
– nykyisten kalusteiden ja varusteiden poisto
131 Toimisto
– ei tomenpiteitä
132 Toimisto
– uusi rankaseinä 48x97 k600 + eriste 100 mm + 2 x EK-kipsilevy molemmin puolin
– tasoitus ja maalaus, valkoinen
– laminaattilaakaovi 9x21, valkoinen, 30 dB. Ovilistat 12x42, valkoinen, mekaaninen
käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
– valaisinten siirto tarvittaessa
– sähköpistokkeet 1x2 kpl
– ilmanvaihdon muutos tarvittaessa, tulo- ja poistoilma
133 Ryhmätila
– levyväliseinän purku, purkukohtien paikkaus levyrakenteella
– purkukohtien tasoitus ja maalaus
– uudet sähköpistokkeet 2 x 2 kpl
134 Toimisto
– oviaukon avaaminen levyväliseinään
– laminaattilaakaovi 9x21, valkoinen, 30 dB. Ovilistat 12x42, valkoinen, mekaaninen
käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
135 WC/S
– lattian betonilaatan purku
– uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
– akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, valkoinen
laakaovi 8x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
käsienpesuallas, peili, pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
Wc-istuin ja wc-paperiteline
suihkuverhotanko
akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
upotettava LED-valaisin katossa, 1 kpl
sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin
ilmanvaihto, poistoilma, ovirako
vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

136 LE-WC
– lattian betonilaatan purku
– uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
– akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– oviaukon leventäminen levyseinään
– seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, valkoinen
– laakaovi 10x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– inva-käsienpesuallas, säädettävä, seinäkiskoilla, peili, pesuaineannostelija,
käsipyyheannostelija
– Wc-istuin, korkea, wc-paperiteline tukikaiteessa
– tukikaiteet, seinäkiinnitys, säädettävät, 2 kpl
– akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
– upotettava LED-valaisin katossa, 1 kpl
– sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin
– ilmanvaihto, poistoilma, ovirako
– vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys
137 Pukuhuone
– lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
– akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
– uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
– laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
– seinien maalaus, valkoinen
– pukukaapit, 300x500, 8 kaappia
– akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
– upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
– sähköpistoke 1x2 kpl
– ilmanvaihto, poitoilma, ovirako
– vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys
138 Varasto / vaatehuolto
– lattian betonilaatan osittainen purku (2x2 m)
– uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
– massalattia harmaa

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
pukuhuoneen vastaisilla seinillä ja sen viereisellä ulkoseinällä seinien vesieristys +
keraaminen laatoitus h=1350, valkoinen
muut seinät ja seinien yläosa maalaus, valkoinen pesunkestävä
laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko,
Abloy Exec, sarjoitus
sijoitetaan muualta siirrettävät rst-allastaso, rst-yläkaappi, rst-ritilähyllyt ja varastohyllykkö
pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
pyykinpesukone + kuivausrumpu (kondens) + vesi-, veimäri- ja sähköliitännät
akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
upotettava LED-valaisin katossa, 4 kpl
sähköpistokkeet 2x2 kpl
ilmanvaihto, poistilma, ovirako

139 WC
– ei toimenpiteitä
140 Varasto
– nykyisten kalusteiden ja varusteiden purku
– melamiinihyllyt seinäkiskoin 5 kpl, leveys 400 mm
141 Monitoimitila
– nykyisten keittiökalusteiden ja seinäkaappien purku
– uudet keittiökalusteet kalustekaavioiden mukaan
– uudet keittiölaitteet kalustekaavioiden mukaan
– keittiölaitteiden sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät
– sähkösyöttö saarekkeeseen yläkautta suojaputkessa
– keittiön yläkaapien alapintaan LED-valaisimet
142 Siivoustila
– ei toimenpiteitä
143 Toimisto
– ei toimenpiteitä
144 Hiljentymis-/ryhmätila
– ei toimenpiteitä
145 Aula / naulakkotila
– naulakkokalusteet
146 Tuulikaappi
– ei toimenpiteitä
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