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arkkitehdit NRT

YHTEENVETO

Löytäminen 490
Lainaaminen 440
Kohtaaminen 1 050
Tapahtumat 1 740
Oppiminen 2 100
Tekeminen 2 200
Henkilökunta 1 360
Huolto 620
Kirjaston hyötyala 10 000

Kumppanuustilat (eivät kuulu hankesuunnitelman ohjelmaan) 1 200



Löytäminen huom. 490

Sisäänkäynnit 240
tuulikaapit, eteisalue pääsisäänkäynnin lisäksi erillinen sisäänkäyntialue auditoriolle ja klubitilalle 80

(ratkaisusta riippuen)
wc:t, lastenhoito  invamitoitetut 80
naulakot, lokerikot, lastenvaunut 80

Orientaatio, neuvonta, valvonta 80
neuvonta ja vahtimestarit, "kirjastokauppa" 2kpl, à n. 40m2, sis. lähivaraston 80
talon pääopaste sisäänkäyntien yhteydessä

Yleisön aputilat 170
yleisö wc:t hajautettu, inva-wc:t 150
lasten-/ vauvanhoito 20

Lainaaminen huom. 440

Kirjaston palvelupiste 440
lainaus ja palautus, neuvonta hajautetut, esim. 5-8 pisteessä,  à n. 30m2, sis. lähivar. ja suljetun työtilan 160
lainausautomaatit hajautetut, esim. 5-8 pisteessä, à n. 5m2 40
palautusautomaatit keskitetty 80
24h palaustus sisäänkäynnin yhteydessä
aineiston selaus/ työasemat hajautetut,  esim. 5-8 pisteessä, à n. 1,5m2 60
tietopalvelu, IGS sis. lähivaraston ja suljetun työtilan 100



Tapahtumat huom. 1 740

Tapahtuma- ja esitystilat 520
stage monikäyttöinen pieni esiintymispaikka 30

vrt. stage/kirjasto10, aula- tai käytävätilat katsomona ratkaisusta riippuen
vaatii ääni- ja valotekniikkaa

auditorio n.250 paikkaa, kiinteä, kallistettu katsomo, monipuolinen av-tekniikka, 300
Voi toimia myös elokuvateatterina

tarkkaamotilat auditorion ääni- ja valo-ohjaus ym. elokuvaprojektorit 40
salonki-/klubitila erilliskäyttömahdollisuus  ratkaisusta riippuen 120

Äänitarkkaamo joko seinillä rajattuna tai muuten erotettuna, n.5m2
Kiinteä äänentoisto ja valotekniikka, siirrettävä katsomo, muunneltava lava

back stage esiintyjien tilat, vesipiste, jääkaappi 30

Näyttelytilat 340
näyttelytila, vuokrattava kuten esim. Stoassa; erilliskäyttö, jaettavuus 180

galleriavarustus, esitystekniikka (mm.videotaide)
kirjaston näyttelytila avoin, aulatilassa; ajankohtaiset teemat/hankkeet yms. varustus kuten ed. 120

näyttelytiloihin liittyvät lähivarastot 40

Ulkoiset ei-kaupalliset palvelut 220
kaupungin neuvonta- ja tiedotuspiste vrt. Jugend-sali; sis. varastotilan 60
kuluttajaneuvonta, kela, työvoimatoimisto, ytv yms harkinnan/tarpeen mukaan 60
kaupungin muut toimijat "näyteikkunat" 100

Ulkoiset kaupalliset palvelut 660
kahvila-ravintola oma sisäänkäynti ja wc:t; oleskelualueen yhteydessä; terassi 200
ravintola tai muu ulkopuolinen toimija toiminta määritellään tarkemmin myöhemmin 300
liiketilat; kioski, kirjakauppa, lippupiste  tms. omat sisäänkäynnit ratkaisusta riippuen 100
projektitila oma sisäänkäynti, ratkaisusta riippuen,  käyttäjät vrt. Lasipalatsi 60

lyhytaikainen vuokraus, hyvä av+it-varustus

Ohjelman ulkopuoliset kumppanuustilat
Ks. ohjelman lopussa "kumppanuustilat"

Kohtaaminen 1 050

Aulatilat, oleskelu 500
keskeinen aulatila;  "sisäkatu", "tori" nojatuolit, penkit, wlan 500
talvipuutarha sisältyy ed. pinta-alaan
kirjabaari sisältyy ed. pinta-alaan, lähellä palautusautomaattia

Olohuoneet, "oasis" 550
eri luonteisia oleskelu, lueskelu, opiskelu ja ajanviettoalueita 8-12 kpl, à n. 50m2, liittyvät ja lomittuvat avoimiin aineistotiloihin 550
tilaa oman tietokoneen käyttäjille sisältyy ed. pinta-alaan



Oppiminen 2 100

Aineistot 1600
eri aihe-alueiden aineistot: kirjat, lehdet, audio-aineistot ym, avointa muunneltavaa tilaa, joustavat hyllyratkaisut 1600
aineiston esittely- ja selaus sisältyy ed. pinta-alaan

Lapset ja perheet 300
perhealue pääosa lasten aineistoista, ei jyrkästi eriytettynä muusta aineistosta 300
aineiston esittely- ja selaus sisältyy ed. pinta-alaan

24h kirjasto 200
oma aineisto; lehtiä, ajankohtaista, "kausituotteet" Erityisaukioloajat, suljettavissa muusta kirjastosta, "tori"-tilojen yhteydessä 200

Tekeminen 2 200

Studiot 500
musiikkistudio, äänitys, videot… seinä- ja lattiarak. tehokas äänieristys; kelluva tila, AV-laitteet, tietokoneet 100
FabLab-verstas työpaja; askartelu, puutyöt, nikkarointi 100

seinä- ja lattiarak. tehokas äänieristys; kelluva tila, vesipisteet
tee se itse -näyttelyt (kansalaiset, kansalaisjärjestöt 60
kerhotila 60
vaihtuvat aiheet 3 kpl, à 60m2, esim. tv- ja radio-studiot 180

Oma toimisto 450
nettiasemat n. 70 työasemaa, osa hajautettuna kerroksiin 200
työskentelytyöasemat, digitaalinen aineisto tekstin- ja kuvankäsittely, tietokannat, n 50 työasemaa 150
kopiointi, tulostus, skannaus, tarvepainatus osittain itsepalvelu 60
palvelupiste sis. lähivaraston ja suljetun työtilan 40

Hiljaiset tilat 450
lukupaikat 3-6 kpl, esim. à 90m2 ja 30 lukupaikkaa 300
tutkijan huoneet 15x10m2 150

Kuuntelu, katselu, pelit 240
kuuntelu- ja katselupaikat, musiikki, videot, 60 paikkaa 180
pelit äänieristettyjä tiloja, 2 kpl, esim. à 30m2, pelityöasemia, esitystekniikkaa 60

Opetus-, ryhmätyö- ja kokoontumistilat 560
ryhmätyö- ja kokoushuoneet 10-15 kpl, à 20-70m2, yhdisteltävyys, videoneuvottelumahdollisuus 360

esitystekniikka,  lainattavuus /vuokrattavuus
oppimistila, "transformation lab" tasalattiainen monikäyttötila, vrt. Århus, hyvä av+it-varustus 200

videoneuvottelu, työasemia



Henkilökunta 1 360

Työtilat 760
toimistotilat sis. neuv.huoneet; osittain erillisiä työhuoneita, osittain avotilaa 450
aineistonkäsittely sis. pakkaus, lastaus 200
atk- ym. laitetilat kerroksissa 60
valvomo ja palvelintila n.10 palvelinta, valvontakamerakeskus, voi sij. kellarissa 50

Henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat 200
taukotilat esim. 3 kpl, à 30m2, työtilojen läheisyydessä 100
puku-, pesu- ja wc-tilat 2 kpl, à 30m2, voivat sijaita kellarissa 60
wc-tilat hajautettu , työtilojen läheisyydessä 40

Varastot 400
aineistovarastot osittain siirtohyllyt, voivat sijaita kellarissa 200
kalustevarastot hajautettu; esiitymis ja näyttelytilojen läheisyydessä 200
lähivarastot sisältyvät palvelupisteiden pinta-aloihin

Huolto 620

Kirjaston huolto 400
huoltopiha ja lastauslaituri 400

Kiinteistön hoidon tilat 220
kiinteistönhoito 60
siivouskeskus 50
siivoushuoneet hajautettu, esim. 10 kpl, à 3m2 30
jätehuone liittyy huoltopihaan 60
muuntamo miel. maatasokerroksessa, Hesingin energian ohj. mukaisesti 20

estettävä työtilojen sähkömagn. säteily, esim. Faradayn häkki

muut tilat

Yleiset liikennetilat, hissi- ja porrasaulat, aputilojen sis. käytävät laajuus ratkaisusta riippuen, ei mukana hyötyalassa
Väestönsuojatilat korttelin väestönsuojat rakennetaan yhteiseen pysäköintiluolaan
Tekniset tilat ei mukana hyötyalassa
Huoltopihan luiska n. 700m2, ei mukana hyötyalassa

Kirjaston hyötyala 10 000



Ulkotilat
Tapahtumatori; elokuvat, näytökset, konsertit
Kahvilan ja ravintolan terassit
Lukuterassit ylemmissä kerroksissa, ratkaisusta riippuen
Pyöräparkki

Kumppanuustilat (eivät kuulu hankesuunnitelman ohjelmaan) 1 200

KAVA, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 500
elokuvateatteri, iso 350 paikkaa,  1,2m2/henkilö 420
elokuvateatteri, pieni 250 paikkaa, voidaan yhteiskäyttää ohjelman auditoriota (300m2)
tilaa radio- ja tv-arkiston katselupisteille näyttöpäätteet,  teatterin yhteydessä 80
näyttelytilaa voidaan yhteiskäyttää ohjelman näyttelytilaa (200m2), teatterin läheisyydessä

VIEI, Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti henkilökunta n. 16h 700
kirjaston asiakastila, avoaineistot 400
työhuoneet erikokoisia työhuoneita 16 hengelle, esim. 10x12m2, 6x15m2, 210
kokoushuone jaettavuus, yhteiskäytetään ohjelman tiloja
varastotila toimistotarvikkeet, kirjaston suljetun varaston aineistot 60
asiakas wc:t ja naulakot talon yhteisissä tiloissa
henkilökunnan sosiaalitilat wc:t, pukukaapit, suihku, keittiönurkkaus, ruokailutila, 30

Yhteiskäytetään ohjelmaan sisältyviä tiloja. Tässä pinta-alan lisätarve
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I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA                                                     
 Rakennuskohde 

 
Kohteen nimi on HELSINGIN KESKUSTAKIRJASTO, R-02655  
Rakennukseen sijoittuu toimintamuodoltaan uudenlainen Helsingin 
keskustakirjasto.  
 
Tilaratkaisut ovat suuressa osassa rakennusta muunneltavia. Tilojen 
väliseinärakenteet ja installaatiot ovat joustavasti muunneltavissa, jotta 
tekniset ja toiminnalliset muutokset ovat mahdollisia.  
 
Rakennuspaikka: 2. kaupunginosa Kluuvi 
Kortteli / tontit:  2014 / 1,2,3,4. 
 
Tonteilla on voimassaoleva asemakaava. Kaupunginvaltuuston 
hyväksyntä 27.2.2002,  saanut lainvoiman 2.4.2004.  
 
Tontin asemakaavan mukainen  autopaikkavaatimus on: 
1 ap/500 k-m2 toimisto-, ravitsemus-majoitus- tai kulttuuritilaa kohti 
1 ap/200 k-m2  myymälätilaa kohti 
1 ap/140 k-m2 asuintilaa kohti 
 
yhteensä 28ap. 
 
Autopaikat ja väestönsuojatilat sijoitetaan toisaalla sijaitsevaan 
pysäköintilaitokseen ja suojatilaan. 
 
Ajoneuvoliikenne tontille 1-2 tapahtuu kellaritasolla korttelista 2015 
alkavan, katutason alapuolisen ajoväylän kautta .  
 
Korttelin edustalla on Makasiinipuisto, jossa sijaitsee asemakaavalla 
suojeltu, tulipalossa vahingoittunut ja osittain purettu tiilinen 
makasiinirakennus. Korttelissa ei ole istutettavia alueita. Rakennuksen 
ympäristössä ei ole säilytettävää kasvillisuutta. 
 
Lisäksi otettava huomioon: Varautuminen rakenteiden suunnittelussa 
rakennuksen alittavaan keskustatunneliin ja sen teknisiin varauksiin.  
 
Kohteen paloluokka on P1. Rakennus varustetaan sprinklerillä, kaikki 
kerrokset (ilmastointikonehuoneet ja alustatilat mukaanlukien) ovat 
keskenään samaa paloaluetta kuitenkin siten, että jotkin tilat tai tilaryhmät 
ovat oma osastonsa.  Pohjakerroksen alueet; huolto- ja teknisettilat ovat 
omia osastojaan ja sisältäen myös niistä erillisosastoituja tiloja ( 
muuntamo yms). Työtilojen  ja näyttelytilan / parvikäytävän väliset seinät 
ovat vähintään sekundääriosastoivia EI 30. 
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II 

 
SUUNNITELMAN  LAAJUUSTIEDOT 

 

   
Ks. myös erillinen liite: ”Tilaluettelo” 
 
Kerrosala   13 980 kem2 (tarvittava rakennusoikeus) 
Kokonaisala  15 980 brm2 
Huoneistoala 12 600 htm2 
Hyötyala   10 000 hym2 
Tilavuus   96 450 m3 
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III 

 
RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT  

 

  
RAKENNUTTAJA:          Helsingin kaupunki                           
 
HANKESUUNNITTELUVAIHE 
RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT:  
                                       HKR-Rakennuttaja  
                                       Kimmo Tähtinen (050 372 8211)  
                                    
SUUNNITTELIJAT:  Arkkitehti 
       Arkkitehdit NRT Oy 
                                       Kari Raimoranta (040 551 4840) 
                                      Teemu Tuomi (040 5590477) 
       Kalevankatu 31, 00100 Helsinki   
                                       puhelin 09-6866780 
                                                    
  Rakennesuunnittelu 
                                      Pöyry Civil Oy 
                                       Juha Jääskeläinen (010 3354 225) 
                                       Markku Roivainen (010 33 24905) 
                                       Ruoholahdenkatu 21, 00180 Helsinki 
 
   LVI- suunnittelu 
  Projektus Team Oy  
                                      Hannu Martikainen (0207 188 621) 
  Niittymäentie 7, 0220 Espoo 
 
  Sähkösuunnittelu 
  Projektus Team Oy  
                                       Rauno Laatikainen (0207 188 612) 
  Niittymäentie 7, 0220 Espoo 

 
                                        Pohjarakennussuunnittelu 
                                        Geo-Kiinteistövirasto 
                                        Osmo Korhonen (0500 4277 31) 
                                        Asko Aalto (040 334 6816)                                         
                                        Malmin asematie 3 A, 00700 Helsinki 
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IV RAKENNUSTYÖT  
1 Maa- ja pohjarakennus  
11 Raivaus ja purku 

 
 

12 Maankaivu 
Katso myös Pohjarakennusluonnos GEO 11624 
Maankaivu suoritetaan suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa 
 
Kaivumaa 
Kaivumaat kuljetetaan pois rakennusalueelta 
Kaivualue 
Ks. suunnitelmat 
Kaivaminen ja tuenta 
Kaivannot tehdään luiskaten. Tukemattoman kaivannon maksimisyvyys 
on 2 metriä. Luiskan kaltevuuksina käytetään pystysuoraa < 1,2 metriä 
ja 2:1, kun 1,2 < h < 2,0. Kahta metriä syvemmät kaivannot tehdään 
tuettuina.  
Kaikki maanalaiset rakenteet tulee rakentaa siten, että rakentaminen ja 
käyttö ei alenna orsi- eikä pohjavedenpintaa eikä vähennä pohjaveden 
virtausta. Tämä asettaa rajoituksen myös luiskatun kaivannon alimpaan 
kaivutasoon, joka on +1.5. 
Rakennuskaivanto 
Perustamistason ollessa kallionpinnan alapuolella pohjoisosan kellarin 
rakennuskaivanto tehdään toisiaan leikkaavilla porapaaluilla (d= 600 
mm), jotka ulotetaan 2.5 metriä kallioon. Patoseinä toimii 
uudisrakennuksen pysyvänä veden- ja maanpainerakenteena. 
Patoseinään liittyvä, rakennusta ympäröivä kallio injektoidaan 
tiiveysluokan A mukaisesti. 
Alueella, missä rakennuksen perustukset tukeutuvat kallioon, kaivu 
suoritetaan kallioon saakka.   
 
 

 

13 Louhinta 
 
Uudisrakennuksen louhinta tullaan suorittamaan vaativissa olosuhteissa 
olemassa olevien rakennusten läheisyydessä. Louhinta tehdään 
suunnitelmien mukaan.  
-louhinta: 6 900 m3 
 

 

14 Pohjarakenteet ja pohjavahvistus 
 
Korkeat kalliokaivannot tehdään pystysuorina ja lujitetaan 
ennakkopulttauksella. Rakennuksen alle tulevat pystysuorat 
kalliokaivannot lujitetaan ennakkopulttauksella sekä varsinaisella 
lujitusmenetelmällä ennen rakennuksesta tulevien kuormien siirtämistä 
kalliolle. 
-patoseinä, upotettu kallioon 2m (d= 600 mm ja k/k 450 mm): 3 700 jm 
-kallioseinämien ennakkopultitus 2×2m ruutu  
 ( l= 4 m ja d= 25 mm): 720m2 
-kallion injektointi 2m louhittujen seinämien alapuolelle: 930 m2 
-alapohjan alapuolisen kallion injektointi n. 2m syvyyteen: 3 100 m2 
 

 

15 Salaojat ja putkijohdot 
 
Keskustatunnelin ja keskustatunnelin eteläpuolisen osan alueella 
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rakennuspaikat salaojitetaan. Alin kuivatustaso on +1.5. Putkijohdot 
perustetaan pohjarakennussuunnitelman mukaan. Putkijohdot 
rakennetaan LVI-suunnitelmien mukaan.  
Putkijohtojen perustaminen; ks. GEO:n Pohjarakennusluonnos, kohta 
4.4. 
 

16 Täyttö ja tiivistys 
 
Perusmuurien vierustäytöt (> 300 mm) tehdään kerroksittain 6...32 mm 
pestystä sepelistä. Alustäytteet ja liikennealueiden päällysrakenteet 
tehdään murskeesta. Kanaalien ja syvennysten täyttömateriaalit 
asennettavan johdon mukaan. 
Tiivistystyö suoritetaan huolellisesti yleisten ohjeiden mukaan. 
 

 

17 Rakentamisalueen pintarakenteet  
 
Piirustuksen osoittama, kortteliin liittyvä ulkotila siihen rajautuva 
kevyenliikenteen- ja puistoalue päällystetään 1170x570x80 mm 
graniittilaatoilla. 
 

 

18 Ulkovarusteet  
 
polkupyörätelineet 50 pyörälle  
roskakorit 6 kpl 
tuhkakuppeja  6 kpl 
lipputangot 5 kpl 
 

 

 
 
2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet  
21 
 
 
 

Anturat 
 
Rakennus perustetaan kallion varaan, osittain suoraan ja osittain 
porattavilla teräsputkipaaluilla. (ks. kohta 14 Pohjarakenteet ja 
pohjanvahvistus) 
 
Keskustatunnelin kohdalla perustukset sijoitetaan myöhemmin 
rakennettavan keskustatunnelin betoniväliseinien kohdille. Tällä alueella 
porapaalut ulotetaan tunnelivarauksen alapuoliseen kallioon siten että 
louhinta tunnelivarauksen kohdalla on myöhemmin mahdollista. 
 
Porapaalut d = 140 mm, n. 320 kpl, yhteensä n. 980 m 
Porapaalut d=400...500 mm keskustatunnelin väliseinien kohdalla, 34 
kpl, yhteensä n. 600 m.  
 
Porapaalujen paaluanturat ovat raudoitettuja paikalla valettuja 
betonirakenteita. Keskustatunnelivarauksen kohdalla paaluanturat 
sijoitetaan teräsbetonisen alapohjalaatan ja yläpuolisen asennuslattian 
väliseen tilaan koska tunnelivaraus ei salli anturoiden sijoitusta 
alapohjalaatan alle.  
 
Perustusrakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 
 
 

 

22 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 
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Kellarikerroksen ulkoseinät ovat paikalla valettuja vesitiiviitä 
teräsbetonirakenteita.  
 
Kellarikerrosten maanpaineseinänä toimii erillinen patoseinä (ks. kohta 
14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus) 
 
Betonirakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 
 

23 Kantavat alapohjat 
 
1. kerroksen alapohjarakenteet ovat paikalla valettuja jälkijännitettyjä 
teräsbetonirakenteita (lämpöeristys U-arvovaatimuksen 0,14 W/m²K 
mukaisesti). Keskustatunnelin kohdalla varaudutaan siihen että 
alapohjan alla on koneellisesti tuuletettu ontelotila ( U-arvovaatimus tällä 
alueella 0,11 W/m²K ).  
  
Kellarikerroksen alapohjat ovat vesitiiviitä ja lämpöeristettyjä kantavia 
betonirakenteita (U-arvo 0,14 W/m²K).  Rakenne tuetaan kantavien 
pystyrakenteiden anturoihin sekä lisäksi pystyrakenteiden välisissä 
kentissä erillisillä porattavilla teräsputkipaaluilla kallion varaan. Paalujen 
mitoituksessa ja ankkuroinnissa kallioon sekä alapohjanrakenteen 
mitoituksessa otetaan huomioon mahdollinen pohjavedenpaineen 
aiheuttama nostevoima. 
 
Torialueen kohdalla torin yläpuolinen alapohjarakenne 1. kerroksen 
kattotasossa toteutetaan välipohjien tapaan jälkijännitettynä 
teräsbetonirakenteena, joka eristetään mineraalivillalla (U-arvo 0,09 
W/m²K). 
 
Betonirakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 
 

 

25 Väestönsuojarakenteet 
Rakennukseen ei sisälly väestönsuojaa. 
 

 

26 Maanvaraiset laatat 
 
 

 

27 
 
 
 

Erityisrakenteet 
 
Rakennuksen eteläpäässä rajoittaa perustusrakenteiden sijoittelua 
asemakaavan mukainen keskustatunnelivaraus.  Rakennuksen 
alapohjan kantava teräsbetonilaatta rakennetaan tällä alueella kaltevaksi 
keskustatunnelin katon ramppien kaltevuuden mukaisesti jotta 1. 
kerroksen asennuslattian alapuolelle saadaan järjestettyä tilaa 
asennuksille. 
 
Lämpöeriste sijoitetaan kantavan alapohjarakenteen alapuolelle siten 
että eristeen alapinta on keskustatunnelin tilavarauksen yläpinnassa.  
 
Varsinaisen keskustatunnelin rakenteiden lisäksi on varauduttava myös 
tunnelin vaakasuorien tulo- ja poistoilmahormien rakentamiseen 
keskustakirjaston alapuolelle. Keskustakirjaston runkoon integroidaan 
kellaritasolta 5. kerroksen katon yläpuolelle ulottuva keskustatunnelin 
pystysuora poistoilmahormi.  
Kellarikerroksen lastaustilasta rakennetaan yläpuolisen arkadin alitse 
teräsbetoninen tunnelirakenne tontin rajalle saakka. 
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Hissikuilujen pohjat tehdään vedenpitävinä betonirakenteina joiden 
vedenpitävyys varmistetaan haponkestävästä teräslevystä valmistetuilla 
kaukaloilla. 
 
Rakennuksen ulkoseinälinjoille tehdään teräsbetoniset sulkulaatat 
patoseinän ja kellarinseinän väliselle alueelle. 
 
Keskustakirjaston huoltoajotunneli on vedenpitävä betonirakenne. 
Tunnelin runkorakenne katkaistaan liikuntasaumoilla Töölönlahdenkadun 
molemmilla puolilla. Tunnelirakenne perustetaan kallion varaan, osittain 
suoraan ja osittain porapaalujen välityksellä. Tunnelin yläpään kylmän 
tunnelin osuudella kantavan alapohjarakenteen päälle rakennetaan uiva 
lämmitettävä teräbetonilaattarakenne. Maanalaisella osalla rakenteen 
vedenpitävyys varmistetaan rakenteen ympäri ulottuvalla 
bentoniittimattoeristyksellä.  
 
Näkyviin jäävät betonipinnat ovat puhtaaksi valettuja muottipintoja. 
 
Betonirakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 
 
Kantavat teräsrakenteet palosuojataan maalaten. 
 

28 Ulkopuoliset rakenteet  
 
Tukimuurit betonirakenteisia (huoltoluiskan kaide), luonnonkivipäällyste 
maantasossa. 
 

 

  
 

 

3 Runko- ja vesikattorakenteet  
30 Yleistä 

 
Muuntamon rakenteissa noudatetaan Helsingin Energian 
suunnitteluohjeita.  
 
Muuntamon rakenteet ovat paikalla valettua betonia. Tila on osastoitu 
omaksi palotekniseksi osastoksi, johon on yhteys ulkoa. Ulkoseinä ja 
ovet erikoissuunnitelman mukaan. Muuntamo järjestetään toimimaan 
Faradayn häkkinä kantavien rakenteiden pintoihin kiinnitettävällä 
metallirakenteella. 
 

 

32 Kantavat väliseinät ja pilarit 
 
Kantavat väliseinät ovat teräsbetonirakenteita. 
 
Rakennuksen tekniset pystykuilut sekä porras- ja hissikuilut ovat paikalla 
valettuja teräsbetonirakenteita jotka toimivat myös rakennuksen 
jäykistävinä rakenneosina. 
 
Rakennuksen runkoon on integroitu keskustatunnelin 
teräsbetonirakenteinen poistoilmakuilu joka johtaa tunnelin poistoilmat 
keskustakirjaston vesikattotason yläpuolelle 
 
Pilarit ovat pyöreitä paikalla valettuja teräsbetonipilareita tai 
teräsliittopilareita varustettuna tarpeellisella raudoituksella.  
 
Rakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 
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33 Laatat ja palkit 

 
Rakennuksen kantavat väli- ja yläpohjarakenteet ovat teräsbetonisia 
jälkijännitettyjä pilarilaattarakenteita.   
 
Jännitystyö tehdään suojaputkiin sijoitetuilla Betoniyhdistyksen 
hyväksytyn käyttöselostuksen omaavilla jännepunoksilla monivaiheisena 
työnä lisäten jännevoimaa betonin lujuudenkehityksen mukaisesti. 
Jännepunosten lisäksi laattoihin asennettaan tarpeellinen A500HW 
harjateräksistä koostuva lisäraudoitus. 
 
Laattojen läpileikkautuminen pilarien kohdalla varmistetaan 
stanssausraudoituksella ja paksuntamalla välipohjalaattaa pilarien 
ympärillä ylöspäin asennuslattian alapuoliseen tilaan.  
 
Pilarilaattarakenteen vuoksi välipohjarakenteissa on palkkeja vain 
normaalirakenteesta poikkeavissa kohdissa. 
 
Auditorion kohdalla sekä kellarin katto että 2. kerroksen tasolla sijaitseva 
yläpohjarakenne tehdään teräsbetonisena arinarakenteena johtuen 
suuresta jännevälistä. Vesikattotason arinassa palkisto sijoitetaan laatan 
yläpuolelle kevytsorakaton sisään jolloin 1-kerroksen kattopinta voi jatkua 
suorana pilarilaatan kaltaisena myös tälle alueelle. 
 
4. kerroksen katon tason vesikattorakenteeseen muodostuu pitkä 
jänneväli rakennusrungon suuren aukon kohdalle. Kantava 
vesikattorakenne muodostuu tällä osalla kevytsorakaton sisään 
sijoitettavasta jälkijännitettävästä betonipalkistosta ja palkiston 
alapuolisesta teräsbetonilaatasta. Täten kattorakenteen sisäpinta jatkuu 
tälläkin alueella samassa tasossa muun yläpohjarakenteen kanssa. 
 
5. kerroksen kattorakenteeseen tehdään kevytsorakaton sisälle 
rakennusrunkoon nähden poikittaiset jälkijännitetyt betonipalkit ratapihan 
puoleisen julkisivurakenteen ripustamista varten. 
 
Välipohjalaattojen reunat sekä ulkoseinälinjoilla että rakennusrungon 
aukkojen reunoissa varustetaan yläpuolisilla asennuslattian alle jäävillä 
betonipalkeilla jotka tasaavat laattojen reunojen taipumia. 
 
Rakenteiden suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. 
 
Betonipintaisiksi jäävien, tasoitettavien, maalattavien tai vastaavalla 
tavalla käsiteltävien seinien ja pilarien pinnat ovat sileävalua BY 40 
luokka 3. 
 

 

34 Portaat 
 
Porrashuoneiden lepotasojen rakenteet sekä koneportaiden 
kulkukäytävät 1. kerroksen katon tasolla ovat paikalla valettuja 
betonirakenteita. 
 
Porrashuoneiden porrassyöksyt ovat betonielementtejä. 
 
 

 

35 
 

Ulkoseinät 
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Päätyjen ja itäsivun ulkoseinien sisäkuoret ovat levyrakenteisia, 
lämmöneristyksenä mineraalivilla termorankaelementissä, 
ulkoverhouksena hiekkapuhallettu tai etsattu julkisivulasi, kiinnitys 
metallirankaan. (dB…) 
 
Ulkoseinien lämmöneristys toteutetaan U-arvovaatimuksen 0,14 W/m²K 
mukaisesti. Eristeenä käytetään mineraalivillaa.  
 
Lasiseinien osalta u-arvovaatimus on 0,60 W/m²K. 
 
Ratapihan puoleisen itäjulkisivun rakenne ripustetaan 5. kerroksen katon 
tason kantavasta betonirakenteesta johtuen 2-5 kerroksen 
välipohjatasojen ulokkeellisesta rakenteesta ko. ulkoseinän vierellä. 
 
Ulkopuolisten informaatiotaulujen kannatus ja lasijulkisivujen tuulipilarit 
ovat teräksisiä ristikkorakenteita. Lasijulkisivut kts. kohta 41: Ikkunat 
 
 
 

36 Ulkotasot ja parvekkeet 

Terassialueiden yläpohjarakenteet toteutetaan samankaltaisina 
kevytsoraeristettyinä rakenteina kuten muutkin yläpohjat, ks. kohta 37. 

 
Terassialueiden pintarakenteiden alapuolelle tehdään teräsbetoninen 
suojalaatta vedeneristeen päälle. Suojalaatta irrotetaan vesieristeestä 
salaojamatolla (Enkadrain tai vastaava). 
 

 

37 Ullakko ja kattorakenteet 
 
Vesikattorakenteet ovat kumibitumikermeillä eristettyjä tuuletettuja 
kevytsoraeristeisiä rakenteita. Kevytsorakattojen sisään sijoitetaan 
kantavan yläpohjalaatan yläpuolisia betonipalkistoja kohdassa F26 
eritellyllä tavalla. 
 
Yläpohjarakenteen lämmöneristys toteutetaan U-arvovaatimuksen 0,09 
W/m²K mukaisesti. Kevytsorakaton eristyskykyä parannetaan 
sijoittamalla alimmaksi eristekerrokseksi suulakepuristettu 
polystyreenilevyeristys.  
 
Rakennuksen länsireunaan rakennetaan 5. kerroksen katon tasolle koko 
rakennuksen pituinen teräsrakenteinen katos. Katos jaetaan 
rakennuksen pituussuunnassa kuuteen  liikuntasaumalohkoon. Katoksen 
teräsrunkoon tuetaan 5. kerroksen kattotason aurinkokennorakenteita. 
Katos tuetaan länsireunaltaan teräspilareilla alapuoliseen 4 kerroksen 
betonirunkoon. Itäreunalla katokselle järjestetään tuenta 5. kerroksen 
katon betonirakenteisiin. Lämmöneristeen läpäisevät teräsosat tehdään 
ruostumattomasta teräksestä. Torialueen kohdan pitkässä jännevälissä 
katoksen kantava teräspalkisto rakennetaan esikorotettuna rakenteen 
omasta painosta johtuvan taipuman eliminoimiseksi. 
 

 

38 Tilaelementit 
….. 

 

 
 

  

4 Täydentävät rakenteet  



 

11 (12) 

 

41 
 
 
 
 

Ikkunat 
 
Rakennuksen ulkoseinät tehdään eristyslasi-ikkunoista, jotka on 
kiinnitetty liimakiinnityksellä toisiinsa ja myös pistekiinnityksellä 
rakennetta jäykistäviin pystysuuntaisiin ”lasieviin”, (karkaistua 19 mm lasi, 
syvyys n. 400 mm). Ei ulkopuolisia listoituksia. Umpiosat ovat myös ao. 
rakennetta, mutta sisältävät videoruutuja, led-näyttöjä, sälekaihtimia yms. 
 
Lasitus tehdään 3-k eristyslasielementeillä, joiden lasipaksuudet 
määräytyvät lasitoimittajan ohjeen mukaan niin, että ne täyttävät niille 
asetetut viranomais- ja lujuusvaatimukset.  Kustannuslaskennan 
perusteena oleva ruutukoko h x b = n. 4300 x 2150 mm. 
 
Eristyslasielementtien tulee täyttää seuraavat  arvot: 

- näkyvän valon läpäisy  • 56 % 
- aurinkoenergian läpäisy  • 26 % 
- lämmönläpäisykerroin U-arvo  • 0,6 

 
rakenne tällöin esim. 
Pilkington Activ Suncool Optilam 70/35, laminoitu, 10.8 mm (itsepesevä 
lasi) 
Pilkington Optitherm S3, Tavallinen, 6 mm 
Pilkington Optilam Clear, laminoitu, 8.8 mm 
välilistat 16 mm, välitilan kaasu argon 
 
 
Erityisikkunat: 
 
- Kattoikkunat ja lasikatto: Erikoispiirustusten mukaan noudattaen em. 
Arvoja. 
 
- Porrashuoneiden savunpoistoikkunat sekä savunpoiston 
korvausilmaikkunat  ovat moottorikäyttöisesti kaukoavattavia alumiini- tai 
teräsrakenteisia ikkunoita, maalattuja, lämpökatkaistu tiivisteellinen 
karmi- ja puiterakenne. Palo-osastojen kohdatessa tilojen sisänurkissa tai 
viereisten osastojen keskinäisen etäisyyden vaatiessa osastoivia 
rakenteita, ovat lasirakenteet näillä osin EI 60-luokkaisia 
tyyppihyväksyttyjä rakenteita. 
 
- Sisäikkunat ks. kohta  46 
 
Huom! 
Kaikissa julkisivuikkunoissa UV-suojaus, esim. Pilkington Antifade. 
Kaikissa ikkunarakenteissa murronsuojalasitus 4 m:n korkeuteen. 
 
  
 

 

 
   
43,
44 

Ovet 
 
Ulko-ovet: 

- umpiovet ovat 1,5mm:n teräspellillä päällystettyjä, 
lämpöeristettyjä ja huullettuja teräsovia. Lämpökatkaistu 
teräsprofiilirunko teräskarmissa. Teräsprofiilit tiivisteellisiä.    
N. 10 kpl   

 

 



 

 

- lasiovet ovat teräsprofiilirakenteisia teräskarmissa, joissa 2- 
kertaisen eristyslasin uloin lasi on laminoitu 4+4mm siten, että 
lasitus täyttää luokan A1- turvalasitukselle asetettavat 
vaatimukset. Teräsprofiilirunko on varustettu tiivisteillä ja 
lämpökatkaistu. Varustettuna sähköisillä avauslaitteilla.   
N. 40 kpl  (tuulikaapeissa sisä- ja ulko-ovet) 

 
 
Metallirakenteiset sisäovet: 
 

- umpiovet teräslevypintaisia maalattuja metalliovia, teknisten 
tilojen sekä eri palo-osastojen väliset ovet tyyppihyväksyttyjä 
palo-ovia, yleensä EI 60.  N. 100 kpl   

 
- lasiovet teräsprofiilirakenteisia lasiovia, porrashuoneiden ja eri 

palo-osastojen väliset ovet tyyppihyväksyttyjä luokkaa EI 30. 
N. 60 kpl   

 
Puurakenteiset sisäovet: 
     

- puurakenteisia lasikehysovia (sekundääriosastojen väliset ovet), 
paloluokka EI30. N. 80 kpl   

- teräsvahvistettuja puukehysrakenteisia liukulasiovia 
puurakenteisessa lasiseinässä (henkilötyöhuoneet), N. 60 kpl   

- ääntäeristäviä ovia 35dB (kokoustilat) N. 80 kpl   
- mdf-levypintaisia kennorakenteisia huullettuja puuovia 

puukarmissa (muut tilat, ääneneristävyys 25 db, N. 120 kpl  
ryhmäkeskuskomeroiden ovet tyyppihyväksyttyä EI 30-
rakennetta) N. 40 kpl   

- lasikehysovet ovat puupintaisia, umpiovet puuviilupintaisia; 
käsittelynä kuullotus ja lakkaus 

 
Erityisovet: 

- lastaustilan sähkökäyttöiset, osastoivat ajo-ovet ajoväylän 
molempiin päihin, 2kpl 

- pyöröovet kaksisiipiset, Besam tai vastaava, 4kpl  
 

   
45 
 

Ei -kantavat väliseinät 
 
Tiiliseinät: 

- pohjakerroksen teknisten tilojen ja varastojen väliseinät ovat 
yleensä puhtaaksimuurattuja 1/2 kiven kalkkihiekkatiiliseiniä, 
maalattuja; mittatarkkuus- ja valmiin pinnan luokat SisäRYL 
luokan 2 mukaan. 

- ilmastointihormien ja kerrosten ryhmäkeskuskomeroiden 
väliseinät kevytbetonia, esim. Siporex-hormilaatta 

 
Levyrakenteiset seinät: 
 

- 1.-5. kerroksen väliseinät teräs- tai puurunkoisella 
seinäjärjestelmällä rakennettuja muunneltavia seiniä; liittyvät 
ikkunarakenteet ovat samaan järjestelmään kuuluvia, lasitus 
yleensä 6 mm karkaistua lasia, ääneneristyslasit 
kokoustiloissa 6+6mm laminoituja laseja. Parvikäytävän 
seinien umpiosat päällystetään puuviilulla. Seinärakenteen 
ääneneristävyys yleensä R´w =35dB, 44 dB. 

 



 

 

 
 

47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat 
  
Rakennuksen portaisiin liittyvät käsijohteet ovat teräsputken ja 
puutangon yhdistelmiä. 
 
Parvikäytävien kaiteet ovat teräsrunkoisia lasikaiteita, puukäsijohde. 
Lasitus karkaistu ja laminoitu 4 + 4 mm, alaosan putki-installaatioita 
peittävältä osalta hiekkapuhallus tai etsaus. 
 

 

48 Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput 
 
Rakennusaineiset hormit tehdään paloluokitustarpeen mukaisesti tiili-  
harkko- tai levyrakenteisina. 
Rakennuksessa ei ole tulisijoja. 
 

 

  
 

 



 

 

 
5 Pintarakenteet  
51 Vesikate 

 
Ks. kohta 37. 
 
Pääsisäänkäyntiaulan lasikatto tehdään teräsrunkoon 
alumiinirakenteisesta rakennusjärjestelmästä. 
 
Vesikatolla on kattopollareita n. … kpl julkisivulasiseinien huoltoa (kelkan 
konsolit) varten ja RakMK:n edellyttämät kaiteet, sillat ja tikasrakenteet 
vesikatoilla liikkumista varten. Kattovesikaivoissa on sähkölämmitys. 
Terasseilla on puurakenteiset oleskelutasot, joilla kattokaadot oikaistaan.  
 
Etelään suunnattujen ja kallistettujen aurinkopaneelien runkorakenteet 
tehdään erillisen suunnitelman mukaan 

 

52 Sisäseinien pintarakenteet 
 
Sisääntuloaula ja kerrosten aulatilat graafista betonia ja lasia 
Akustiset verhoukset Decocoat tai vastaava.  
 
Muut tiili- ja betonipinnat: auloissa ja pääkäytävissä sekä työhuoneissa 
tasoitus ja maalaus, muissa tiloissa maalaus 
 
Märät tilat 
Suihku- ja wc-tilat etuhuoneineen: laatoitus  
  
Siivouskomerot 
Seinäverhoukset keraamisella laatalla. 
   
Osaverhouksia keraamisella laatalla vesipisteiden takana, samoin 
keittokomeroiden työtasojen taustat 
 
Ikkunapenkit ks. kohta varusteet. 
 

 

53 Sisäkattojen pintarakenteet 
 
Yleisohje:  
näkyviin jäävät betonipinnat tasoitettuja ja maalattuja tai decocoat- 
t.vastaava akustointiverhous. 
 
Wc- ja siivous- yms. kosteat tilat: jauhemaalattu alumiinipaneeli 
 
Pääsisäänkäyntiin, kahvioihin ja niihin liittyvien aulatilojen alakatot:sileät, 
rei'tetyt tehdasmaalatut kipsilevylaatat, takana vaimennushuopa, 
avattava piilokiinnitys. reuna-alueilla rei'ittämättömät levyt 
 
 
Ilmastointikonehuoneiden katot (ja vapaat seinäpinnat): galvanoidulla 
reikäpellillä päällystetty  50 mm vaimennusverhouslevy 
 
 

 

54 Porrashuoneiden pintarakenteet 
 
Portaiden askelmapinnat ja lepotasot mosaiikkibetonipäällysteisiä. 
 
 

 



 

 

55 Ulkoseinien pintarakenteet 
 
Ks.  kohta 35 
Porrashuoneiden lasijulkisivujen edessä on kiinteät alumiinirakenteiset 
auringonsuojasäleiköt, polttomaalaus. 
 

 

56 Lattian pintarakenteet 
 
Rakennuksen lattiat ovat pääosin avattavia asennuslattioita, jotka 
täyttävät kirjastokäytön vaatimukset (Oy Atlas Enviroment Ab tai 
vastaava). Märkätiloissa, keittiöissä tms. tiloissa lattiarakenne korotetaan 
asennuslattian tasolle, mutta rakenne ei ole avattavissa. 
Kellarikerroksessa asennuslattia on ainoastaan auditorion lämpiön (aula) 
kohdalla.  
Musiikkistudioihin ja verstastiloihin tehdään kantavista rakenteista ja 
muista asennuslattioista irroitettu ”kelluva lattia”.   
 
Käytettäviä lattiapinnoitteita: 

- osittain parketti- /mattopintainen asennuslattia 
- lämpökäsitelty koivu (näyttelytilat)    
- kumimatto (parvikäytävät, -sillat) 
- muovimatto (siivoustilat, sähkötilat, iv-konehuoneet) 
- keraaminen laatoitus (ravintoloiden keittiöt, suihku- ja wc-tilat) 
- mosaiikkibetoni, paikallavalettu (porrashuoneet) 
- akryylibetoni (huoltotilat) 
- maalaus (kellarin varastot) 

 
Pintabetonien laatuluokka yleensä A-4-30, laatoitetuilla alueilla C-4-30. 
   

 

57 Erityistilojen pintarakenteet 
 
Teatteri- ja auditoriotila 
 - parketti 

 
 

58 Maalaustyöt 
 
Ikkunarakenteet ja metallijulkisivupinnat toimitetaan paikalle valmiiksi 
tehdasmaalattuina, muut näkyviin jäävät muototeräsrakenteet 
pohjamaalattuina. 
 
Käytettäviä maalauskäsittelyitä: 
Sisäkatot Maalaus 2x vesiohenteisella maalilla (30/32) 
Seinäpinnat Maalaus 2x vesiohenteisella maalilla (32) 
Näkyvät putket, iv-kanavat yms: Meta Ferrex valk.+ alkydimaali 
 
Metallipinnat Ruostesuojamaalaus 
  Osasilotus 
  Maalaus 2x alkydimaalilla (40) 
 
 
Kynnykset 4xlakkaus uretaanilakalla (73) 
Teräsosat ulkona  Kuumasinkitys luokka A, näkyvät osat rst  
  2x alkydimaalaus (40) 
 
Kynnykset 4xlakkaus uretaanilakalla (73) 
Teräsosat ulkona  Kuumasinkitys luokka A, näkyvät osat rst  
 
 

 



 

 

 
   
6 Kalusteet, varusteet ja laitteet  
61 Kalusteet 

 
Tyypillisiä kalusteita ovat mm. 

- aulojen vaatenaulakot ja infotiskit  
- kokoustilojen kalusteet (mm sähkö- ja av-asennuksia sisältävät 

“luennoitsijapöydät” 
- auditorion tuolit 
- sosiaalitilojen pukukaapit, penkit ja naulakot 
- WC-, suihku- ja siivoustilojen standardikalusteet 
- keittokomeroiden keittiökalusteet 
- varastohyllyt ja –telineet 
 
Em. yleisötilojen kalusteet ovat laatuluokaltaan korkeatasoisia.   
 

 

62 Varusteet 
 
Julkisivujen informaatiotekniikka suunnitellaan toteutusvaiheessa silloin 
saatavilla olevilla laitteilla ja tekniikalla, mutta nyt kustannuslaskennan 
lähtötiedoksi seuraavat varaukset: Julkisivukaavioissa esiintyvä 
elokuvaseinä (230m2) toteutetaan julkisivun päälle ripustettavana 
pehmeänä led-verkko näyttönä. Led-verkkoa varataan myös 
länsijulkisivulle n. 200m2. Led verkoissa matala resoluutio ja suuri 
kuvakoko.  Julkisivun umpiosiin integroidaan lednäyttöjä tms. 
suurkuvanäyttöjä, koko n. 4x4m, 10kpl. Näissä verkkonäyttöjä tarkempi 
resoluutio.  Kts myös sähkösuunnitelma.  
 
Tyypillisiä varusteita ovat mm. 

- kokoustilojen valkokankaat sekä liitu- ja tussitaulut 
- kaikissa ikkunallisissa huoneissa alumiiniset verhokiskot 
- ikkunapenkit (lasitettu keraaminen laatta) 
- opasteet 
- ilmoitustaulut, kiinnityspinnat, posteri- ja varaustaulut jne 
- nestesaippua-annostelijat ja paperipyyhkeet altailla 

varustetuissa vesipisteissä 
- wc- ja siivoustilojen vakiovarusteet 
- sisäänkäyntien jalkaritilät 

 
Jätehuoneeseen: 
- jätepuristin 
- jätesäiliöt 6 kpl a 600 l: yleisjäte, jätepaperi, jätelasi, jätemetalli  
- jätepahvin keräysrullakot 
 

 

63 Laitteet ja koneet 
 
Työ ja kokoushuoneiden julkisivuikkunat varustetaan  ikkunoiden 
ulkopuolisilla auringonsuojakaihtimilla, esim. Katve EL80AS. 
Automatiikkaohjaus, sähkökäyttöinen  nosto, lasku ja sälekulman säätö.  
Materiaali polttomaalattu alumiini. 
 
 
Henkilökunnan keittiökalusteryhmien laitteet: pakastelokerollinen 
jääkaappi, 2-levyinen liesitaso, mikroaaltouuni. 
 
Savunpoisto-  ja -korvausilmaikkunat varustetaan sähköisillä 

 



 

 

avauslaitteilla, ohjauskeskuksilla akkuvarusteineen sekä 
ohjauspainikkeilla. 
 
1.kerroksen ravintolan jakelutiski ja valmistuskeittiön laitteet 
5.kerroksen ravintolan varusteet hankkii käyttäjä 
 

    
7 Konetekniset työt  
 
 
71 
 
 
72 
 
 
73 

Sivu- ja aliurakat 
 
Lämpö-, vesi- ja viemärityöt  
LVIA-suunnitelmien mukaan 
 
Ilmanvaihtotyöt 
LVIA-suunnitelmien mukaan  
 
Sähkötyöt 
Sähkösuunnitelmien mukaan  
 

 

74 Siirtotekniikka 
 
- Henkilöhissit ( 6 kpl) ovat konehuoneettomia (hissikone sijaitsee 
kuilussa) 13h/1000 kg tavara/henkilöhissi, kori 1100x1400, keskeltä 
aukeavat lasiovet 900, nopeus 1,0m/sek, esim Kone Oy EcoLine 
MonoSpace, 5 pysähdystasoa.  
 
- Tavarahissi (1 kpl) ovat yläkoneellisia n. 1600 kg tavara/henkilöhissejä, 
esim. Kone GT 16/10 
Hissikorien sisustukset ruostumatonta terästä, Design Public / Kone Oy. 
 
Koneportaat 2 kpl kellari-1.kerros ja 6 kpl 1-4 kerros. Yhteensä 20 kpl. 
 

 

 Muut hankinnat 
 
Käyttäjän hankinnat 
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0    PERUSTIEDOT

01 Yleistä

Rakennuskohde käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät:

- Lämmitysjärjestelmät
- LTO-järjestelmät
- Jäähdytysvesijärjestelmät
- Vesi- ja viemärijärjestelmät
- Ilmastointijärjestelmät
- Kylmätekniset järjestelmät ja jäähdytysjärjestelmät
- Palontorjuntajärjestelmät
- Eristykset
- Automaatiojärjestelmät
- Kaasujärjestelmät

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan ns. matalaenergiarakennushankkeena.
Energiankäytön minimointiin pyritään panostamalla hyvään lämmöneristykseen ja
rakenteiden tiiviyteen. Rakennuksen lämmitys, ilmanvaihto ja jäähdytys toteutetaan
älykkäänä ja tarpeenmukaisesti säätyvänä pitäen järjestelmät kuitenkin toiminnaltaan
yksinkertaisina.

Energiankulutuksen suunnitteluarvo on 110 kWh/brm2,a
Ostettavan energian suunnitteluarvo on 80 kWh/brm2,a
Tämä laskettuna tilojen laskennalliselle käyttöajalle; arkisin klo 8...17

Rakennukseen suunnitellaan aktiivinen aurinkosähköjärjestelmä, jolla kompensoidaan
rakennuksen sähköenergiankulutusta. Aurinkosähköjärjestelmän tekniset ominaisuudet
on esitetty sähköjärjestelmäkuvauksissa.

Hankkeen laajuus:
Kokonaispinta-ala (brm2) 15 980
Huoneistoala (htm2) 12 600
Hyötyala (hym2) 10 000
Tilavuus (m3) 96 450

02 Purkutyöt ja väliaikaiset asennukset

Kohde on uudisrakennus.

Ei purkutöitä eikä väliaikaisia asennuksia.

G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

Kohteen vaativuusluokka RakMK A2:n mukaan on AA.
Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on S2
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Rakennustöiden puhtausluokka on P1
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1

     Lvi-laitteiden valinnan ja mitoituksen tulee pohjautua LCC kustannusten minimointiin
Rakennuksen energiakulutustavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kaikissa
ratkaisuissa pyritään energiatehokkuuteen
Energiankulutustavoitteisiin pääsyn edellytyksenä on, että kaikkiin lvi-järjestelmiin
suunnitellaan tarpeenmukaisen käytön mahdollistavat ohjaukset ja säädöt. Erityisesti
tämä tarkoittaa tässä rakennuksessa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säätämistä tila-
/aluekohtaisesti.

Energiankulutustavoitteeseen pääsemiseksi toteutussuunnittelun lähtökohtina täytyy
olla mm.:
-lämmöneristysteknisesti mahdollisimman laadukkaiden materiaalien valinta ; alhaiset
u-arvot
-ikkunoiden u-arvot valitaan alhaisiksi; ikkunalasien lämmön ja säteilyn
läpäisyominaisuudet valitaan laadukkaasti; ikkunoiden ulkopuolinen aurinkosuojaus
suunnitellaan tehokkaaksi
-rakennedetaljien ratkaiseminen siten, että saavutetaan mahdollisimman tiivis
rakennus( n50<1.0 1/h)
-tehokas lämmöntalteenotto kaikissa ilmanvaihtojärjestelmissä; myös wc-tilat ja keittiön
rasvapoistot
-ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus tila- tai aluekohtaisesti ; läsnäoloon,
ilmanlaatuun tai lämpötilaan perustuva ohjaus ja ilman laadun aktiivinen seuranta
-jäähdytystarpeen minimoiminen ; käyttäjien laite- ja atk-ratkaisujen energiatehokkaat
valinnat, valaistusjärjestelmien modernit ja energiatehokkaat valaisinvalinnat ja niiden
ohjausjärjestelmät, luonnonvalon käyttäminen valaistuksessa, pistorasiakuorman
rajoittaminen
-sähköenergian kulutuksen minimoimiseksi sähkösulatukset ja saattolämmitykset
minimoidaan, valitaan matalapainehäviöiset laitteet ja optimoidaan SFP-luvut,
suunnitellaan väljät putkiverkostot ja käytetään älykkäitä pumppujen ohjausjärjestelmiä
-lvi-laitevalinnoissa uusien kehittyneiden moottoritekniikoiden käyttäminen kaikissa
laitevalinnoissa (ilmanvaihtokoneet, puhallinkonvektorit, pumput)
-tehokkaat mittaus- ja seurantajärjestelmät kaiken energiakulutuksen seurantaan ja
käytön ohjaukseen (sähkö, lämpö, jäähdytys)

Muuntojoustavuudessa huomioidaan arkkitehtisuunnitelmissa esitetyt alueet, joissa
tilojen käyttötarkoitusta voidaan erikseen mainitulla tavalla muunnella. Lvi-järjestelmät
suunnitellaan näillä alueilla siten, että ne mahdollistavat mainitut käyttötarkoitukset ja
väliseinäjaottelut ilman lvi-teknisiä muutoksia.



4

G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT, LTO- JA  JÄÄHDYTYSVESIJÄRJESTELMÄT

G1.1 Lämmön ja jäähdytyksen tuotanto
Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon.
Lämmönjakokeskus ja kaukolämmön energianmittaus sijoitetaan
lämmönjakohuoneeseen rakennuksen kellarikerrokseen. Kaukolämpöjohdot
mittauskeskukselle saakka asentaa energialaitos. Kaukolämmönmittauskeskuksen
hankkii ja asentaa Helsingin Energia. Kaukoluenta impulssilaittein valvomoon.
Energiankulutuksen jälkimittaus ilmastointiverkoston siirtimelle
Lämmönjakokeskus on tehdasvalmisteinen paketti, joka sisältää siirtimet, pumput,
varolaitteet, automatiikkalaitteet ja sähkökeskuksen. Lämmönsiirtimet LLY:n
suositusten mukaisesti varustettuna, juotettuja / hitsattuja levylämmönsiirtimiä.
Lämmönsiirtimien rakenneaineena haponkestävä teräs.
Lämpö siirretään lämmönsiirtimien välityksellä lämmitysverkostoihin.
Lämmitysverkostot:

 patteriverkosto

 ilmanvaihdon lämmitysverkosto

 lattialämmitysverkosto

 puhallinkonvektoriverkosto

 sulanapitoverkosto

Rakennuksen lämmönsiirtimet
-patteriverkoston siirrin 80 kW
-ilmastointiverkoston siirrin 2000 kW
-lattialämmitysverkoston siirrin 20 kW
-puhallinkonvektoriverkoston siirrin 300 kW
-sulanapitoverkoston siirrin 270 kW
-lämpimän käyttöveden siirrin 400 kW

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukojäähdytysverkkoon. Jäähdytysenergia
mitataan rakennuksen lämmönjakohuoneessa. Jäähdytetty vesi siirretään siirtimen
välityksellä jäähdytysvesiverkostoon.

Arvioitu jäähdytysteho on noin 1350 kW.



5

Kaukojäähdytyksen lämmönsiirtimet
-siirrin 1 450 kW
-siirrin 2 450 kW
-siirrin 3 450 kW

G1.2 Lämmön, LTO:n ja jäähdytysveden jakelu

Rakennukseen asennetaan vesikiertoiset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.
Lämmitysverkosto jaetaan  säätöryhmiin:
-patteriverkosto
-lattialämmitysverkosto
-puhallinkonvektoriverkosto
-sulanapitoverkosto, ramppi
-sulanapitoverkosto, piha-alueet
-ilmastoinnin lämmitysverkosto

Lämmitysverkostojen putkistomateriaali on teräsputki
-patteriverkosto
-puhallinkonvektoriverkosto
-ilmastoinnin lämmitysverkosto

Lämmitysputkistojen runkoputkistot teräsputkea ja jakeluputkistot rakenteissa
happidiffuusiotiivistä muoviputkea
-lattialämmitysverkosto
-sulanapitoverkosto

Tuulikaappien kiertoilmakoneet liitetään ilmastoinnin lämmitysverkostoon.

Nestekiertoinen LTO- verkosto asennetaan ravintolan keittiön tuloilmakoneelle ja
rasvapoistopuhaltimelle; kiertävä neste on 30% etyleeniglykoliliuos.

Ilmastointikoneiden jäähdytysvesiverkosto tehdään hitsattavista teräsputkista.
Verkoston palvelee kellarin ja 5. kerroksen iv-konehuoneisiin sijoitettuja
ilmanvaihtokoneita. Kiertävä neste on vesi +10 C / +15 C.
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Puhallinkonvektoreita palveleva jäähdytysvesiverkosto tehdään Rst-putkesta , kun
DN>50 ja kupariputkesta kun DN<54. Kiertävä neste on vesi +15 C / +18 C.

Pumput ovat keskipakoispumppuja . Pumppujen sähkökulutus minimoidaan.
Lämmitysverkostot suunnitellaan väljiksi (patterit, putkistot, venttiilit). Kaikki pumput
varustetaan taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajien ohjaustavat optimoidaan.

G1.3 Lämmönluovutus

Rakennuksen toimisto-, näyttely- ja yleisötilojen lämmitys tapahtuu
puhallinkonvektoreiden lämmitysverkostoon liitettävillä, korotetun lattian alapuolelle
asennettavilla, 4-putkipuhallinkonvektoreilla. Puhallinkonvektoreita asennetaan
väliseinäjaottelun mukaisesti. Puhallinkonvektoreiden lukumäärä:
-250 kpl ; esim mallia Visper-62-511 (Stravent Oy)
-100 kpl ; esim mallia Visper-22-511 (Stravent Oy)

Varasto-, sosiaali- ja teknisten tilojen ym. lämmitys tapahtuu patteriverkostoon
liitettävillä radiaattoreilla ja konvektoreilla. Lämmityspatterit varustetaan
esisäädettävillä termostaattisilla patteriventtiileillä.

Pääsisäänkäyntien tuulikaapit varustetaan sivulta puhaltavilla lämminilmakojeilla; esim
mallia Mesvac Oy. Lämmitysteho a’ 30 kW ; 24 kpl.
Tuulikaappien painesuhteiden hallitsemiseksi, kummatkin 1. kerroksen
päätuulikaapeista varustetaan lisäksi potkuripuhaltimilla, joilla puhalletaan
Tapahtumat -tilan ilmaa tuulikaappiin, pitäen samalla paine-ero ulko-oven yli
mahdollisimman pienenä. Potkuripuhaltimia 24 kpl / oviryhmä eli yhteensä 48 kpl.
Kunkin potkuripuhaltimen ilmamäärä 1,0 m3/s. Potkuripuhaltimia ohjataan
ryhmäkohtaisilla taajuusmuuttajilla.
Liiketilan ja ravintolan tuulikaapit varustetaan lämminilmakojeilla. Lämmitysteholtaan
10 kW:n lämmittimiä 2 kpl.

Lastaustilan lämmitys toteutetaan ilmastoinnin lämmitysverkostoon liitetyillä
lämminilmakojeilla. Lämmittimiä 2 kpl; a' 20 kW.

Ilmastointikonehuoneiden tuloilmakoneet ja tuulikaappien yhteyteen tulevat
lämminilmakojeet liitetään ilmastoinnin lämmitysverkostoon.

Pesu- ja pukuhuonetiloihin asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys. Pinta-ala noin
100m2. Putkistot happidiffuusiosuojattua muoviputkea.

Radiaattorit ja konvektorit ovat teräslevypattereita.
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G1.4 Lämmityksen erillisjärjestelmät
Lumensulatusjärjestelmät toteutetaan
-piha- ja torialueilla noin 500 m2, teho noin 150 kW
-huoltopihan ajoramppi noin 400 m2, teho noin 120 kW

Huoltopihan ajorampin sulanapitojärjestelmä varustetaan erillisellä lämmitysenergian
jälkimittauksella.

G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

G2.1 Vesijohdot
Vesijohdot liitetään Helsingin Veden vesijohtoverkostoon. Helsingin Vesi asentaa
tonttijohdon ja päävesimittarin.
Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämpöverkostoon liitetyllä lämmönsiirtimellä.
Lämpimän veden kulutus mitataan erillisellä mittarilla. Kaukoluenta valvomoon.
Vesijohdot tehdään kupariputkista kapillaariliitoksin. Poikkeuksena seinä- ja
lattiarakenteisiin asennettavat johto-osuudet , jotka ovat muoviputkea asennettuna
suojaputken sisään.
Putkistovarusteiden, kuten venttiilien, putkiliittimien, pumppujen ja vesimittarien ym.
materiaalina käytetään syöpymisen kestäviä materiaaleja. Messinkiosien vettä
koskettavien osien on oltava sinkinkadon kestäviä.

Rakennuksen sisäpuoliset vesijohdot:
-pystyrungot putkikuiluissa
-vaakarunkojohdot piiloon korotettujen lattioiden alapuolelle
-kytkentäjohdot kerrosten wc-tiloissa ja suihku- ja pesutiloissa uppoasenteisina

Käyttövesiverkostoon liitettävien laitteiden ja varusteiden on kestettävä jatkuvasti
+70oC:n lämpötilaa ja hetkellisesti +95 oC:n lämpötilaa sekä 1 MPa:n käyttöpainetta.

G2.2 Jäte- ja sadevesiviemärit
Jäte- ja sadevesiviemärit liitetään Helsingin Veden viemäriverkostoihin.
Jäte-, sade- ja perusvesiviemärikaivoina käytetään tehdasvalmisteisia muovikaivoja.
Kaikkien kaivojen minimihalkaisija on 800 mm.
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Perusvesikaivojen minimihalkaisija 1000 mm, ja ne varustetaan pallopadotus-
venttiilillä.
Kellarikerroksen lattian alapuoliset pohjaviemärit haaraviemäreineen ovat
muoviviemäriputkea muhviliitoksin.
Sisäpuoliset jätevesiviemärit haaraviemäreineen ovat muhvitonta sisä- ja
ulkopinnaltaan epoksikäsiteltyä valurautaviemäriputkea RFe-pantaliitoksin, maahan
asennettaessa HFe pantaliitoksin.
Rasvaviemärit rakennuksen sisäpuolella Hst-viemäriputkea.
Kattosadevedet johdetaan sisäpuolisilla sadevesiviemäreillä
sadevesiviemäriverkostoon. Kattosadevesiviemärit Rst-viemäriputkea. Kattokaivot
varustetaan sähkösulatuksella.
Rakennuksen ulkopuolella jäte- ja sadevesiviemärit tehdään muoviviemäriputkesta
muhviliitoksin.
 Piha-alueen sadevedet kootaan sadevesikaivojen kautta sadevesiviemäriverkostoon.
Salaojat kootaan perusvesikaivoon ja pumpataan perusvesipumppaamon kautta
sadevesiviemäriverkostoon.
Sprinklerijärjestelmän koestusviemäri  liitetään viettoviemärinä
sadevesiviemäriverkostoon.
Kondenssiviemärit kuparia.

G2.3 Erottimet ja pumppaamot

Rasvan- ja öljynerottimet ovat tehdasvalmisteisia lujitemuovikaivoja.
Rasvanerottimia on 1 kpl,  koko NS4
Öljynerottimia on 1 kpl, esim EuroPEK Roo NS3
Hiekanerottimia on  3 kpl, koko DN100

Jäte- ja pohjavesipumppaamot ovat tehdasvalmisteisia pumppaamoja,
minimihalkaisija 1200 mm. Pumppaamojen määrä 2 kpl.

Jätevesipumppaamoja;  2 kpl.
Perusvesipumppaamoja;  1 kpl.
Huoltopihan ajorampin sadevesien pumppaamo ; 1 kpl
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G2.4 Kalusteet

Vesi- ja viemärikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua.
Käyttöveden kulutusta pyritään vähentämään säätämällä käyttövesiverkoston paine
optimaaliseksi kerroskohtaisesti ja valitsemalla vähän kuluttavat vesi- ja
viemärikalusteet.

WC-istuimia on  80  kpl,
Inva-WC-istuimia käsituilla  5 kpl,
Urinaaleja 2 kpl,
Posliinisia pesualtaita 74 kpl,
Posliinisia pieniä pesualtaita (bidesekoittajalla) 69 kpl
Inva-pesualtaita korkeussäädöillä (inva-bidesuihkulla) 5 kpl,
RST-pesualtaita 13 kpl,
RST-tasoaltaita 2 kpl
Suihkuja 6 kpl,
Seinäsekoittajia15 kpl,
Keittiösekoittajia 5 kpl,
Kuivauspattereita 9 kpl,
Vesiposteja 6 kpl,
Pikapaloposteja 17 kpl,
DN 70 lattiakaivoja 68 kpl
DN 100 lattiakaivoja 6 kpl.

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT

G3.1 Yleistä
Rakennus varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmillä, joilla
pyritään saavuttamaan sisäilmastoluokan S2 ominaisuudet seuraavasti:
-ilmanlaatu S2
-huonelämpötila S2
-äänitaso S2
-puhtausluokituksen tavoitearvot P1
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Auditorio, ravintolat, näyttelytilat, aineistotilat ja tapahtumatilat varustetaan
ilmamääräsäädöillä, joita ohjataan läsnäolon, CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan.
Tilojen ilmamäärää säädetään tila- / aluekohtaisilla ilmamääräsäätimillä (IMS).
Lastaustila toteutetaan omalla, lämmöntalteenotolla  varustetulla, koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihtojärjestelmällä.
WC- tilojen ilmanvaihto toteutetaan omalla, lämmöntalteenotolla varustetulla,
koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Wc-tilojen poistoa vastaava
tuloilmamäärä johdetaan wc-tilojen edustalle.
Myymälä , 1. krs,  toteutetaan omalla, lämmöntalteenotolla varustetulla, koneellisella
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä.
Toimisto- ja työhuoneet toteutetaan omalla, lämmöntalteenotolla varustetulla,
koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä.
Ravintolan keittiö, 5. krs,  toteutetaan omalla, lämmöntalteenotolla varustetulla,
koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä.
Poistumistieportaat toteutetaan omilla, lämmöntalteenotolla varustetuilla, koneellisilla
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmillä.

Tilakohtaiset ilmamäärät:

Tila/käyttötarkoitus ulkoilmavirta äänitaso
dm3/s/m2  dB

Tapahtumatila ; 1. krs 5 33/38
Aineistot 2 33/38
Näyttelytilat 4 33/38
Projektitilat 4 33/38
Oppimistilat 4 33/38
Neuvottelu/kokoustilat  4 33/38
Lastenmaailma 3 33/38
Salonki/klubi 6 33/38
Ravintola 10 38/43
Valmistuskeittiö 15 38/43 lämpökuormien mukaan
Liiketila 3 38/43
Pukuhuone 5 38/43
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Tila/käyttötarkoitus poistoilmavirta ääntaso
dm3/s dB

______________________________________________________________
WC:t
työpaikkatiloihin tai
vastaaviin liittyvät 20/paikka  38/43
yleisön käyttämiin
tiloihin liittyvät 30/paikka  38/43

Tavoitearvot
Hiilidioksidi CO2 max 900 ppm

Sisäilman kosteudelle ei aseteta vaatimuksia. Tilojen ilmastointikoneita ei varusteta
kostutuksella.

G3.2 Ilmastointikoneet

Tehdasvalmisteiset koteloidut koneet.
Koteloidut koneet lämpöeristetään ja varustetaan lämmöntalteenottolaittein.
Kaikki ilmastointikoneet, lukuunottamatta portaiden ja huoltopihan konetta, varustetaan
jäähdytyksellä.
Kaikki tulo- ja poistoilmapuhaltimet varustetaan taajuusmuuttajilla.
Ilmanvaihtojärjestelmän sähkökulutus minimoidaan
-käyttämällä EC-mootoreita
-valitsemalla matalapainehäviöiset koneet ja järjestelmät (patterien, suodattimien, LTO-
laitteiden painehäviöt)
-mitoittamalla alhaiset SFP luvut ; max 2,2 kW/m3/s mitoitusilmavirralla

Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaiteratkaisut ja laitemitoitukset optimoidaan.

Tuloilmakone 30 TK-TF 01/-PF1, Auditorio
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +2,4 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -2,4 m3/s, taajuusmuuttaja
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äänenvaimentimet

Tuloilmakone 31 TK-TF 01/-PF1, Lastaustila
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU3
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
tuloilmapuhallin +3,0 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -3,0 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Ilmastointikone 32 TK/-TF 01/-PF 01, WC- ja tekniset tilat
sulkupellit
suodattimet EU7 ja EU5
levylämmönsiirrin
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +4,2 m3/s
poistoilmapuhallin -4,2 m3/s
äänenvaimentimet

Ilmastointikone 33 TK/-TF 01/-PF 01, Ravintola 1. krs
sulkupellit
suodattimet EU7 ja EU5
levylämmönsiirrin
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +4,5 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -4,5 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 34 TK-TF 01/-PF1, Liiketila 1. krs
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +1,2 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -1,2 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 35 TK-TF 01/-PF1, Henkilökunnan työhuoneet
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +3,2 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -3,2 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Ilmastointikone 36 TK/-TF 01/-PF 01, Ravintolasali 5. krs
sulkupellit
suodattimet EU7 ja EU5
levylämmönsiirrin
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lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +4,5 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -4,5 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Ilmastointikone 37 TK-TF 01/-PF01 , Ravintolan keittiö 5. krs
sulkupellit
suodattimet EU7 ja EU5
LTO-patteri , 30% etyleeniglykoli, tuloilma
lämmityspatteri +60/40 oC
tuloilmapuhallin +2,5 m3/s, taajuusmuuttaja
LTO-patteri + automaattipesuri, 30% etyleeniglykoli, poistoilma
poistoilmapuhallin -2,5 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 38 TK-TF 01/-PF1, Näyttelytilat 1. krs
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +6,5 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -6,5 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 39 TK-TF 01/-PF1, Aineistot 2.-4. krs
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +5,5 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -5,5 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 40 TK-TF 01/-PF1, Aineistot 2.-4. krs
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +6,3 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -6,3 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 41 TK-TF 01/-PF1, Toimistohuoneet
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +2,1 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -2,1 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet
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Tuloilmakone 42 TK-TF 01/-PF1, Tapahtumatila 1. krs
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +4,5 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -4,5 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 43 TK-TF 01/-PF1, Porras
sulkupellit
suodatin EU5 ja EU3
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
tuloilmapuhallin +0,1 m3/s
poistoilmapuhallin -0,1 m3/s
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 44 TK-TF 01/-PF1, Porras
sulkupellit
suodatin EU5 ja EU3
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
tuloilmapuhallin +0,1 m3/s
poistoilmapuhallin -0,1 m3/s
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 45 TK-TF 01/-PF1, Porras
sulkupellit
suodatin EU5 ja EU3
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
tuloilmapuhallin +0,1 m3/s
poistoilmapuhallin -0,1 m3/s
äänenvaimentimet

Tuloilmakone 46 TK-TF 01/-PF1, Salonki
sulkupellit
suodatin EU7 ja EU5
LTO-patteri, roottori
lämmityspatteri +60/40 oC
jäähdytyspatteri +10/15 oC
tuloilmapuhallin +1,1 m3/s, taajuusmuuttaja
poistoilmapuhallin -1,1 m3/s, taajuusmuuttaja
äänenvaimentimet

Huippuimurit ja erillispuhaltimet

- Rakennus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ilman erillispuhaltimia
- 1. kerroksen keittiön rasvapoisto
- Sähkötilojen ilmanvaihto liitetään teknisten tilojen ilmanvaihtokoneeseen
- Sähkötilojen jäähdytys jäähdytysvesiverkostoon liitetyillä jäähdytyspuhallinkonvektoreilla; 5 * 5 kW



1

G3.3 Ilmanvaihtokanavat varusteineen

Kaikki ilmanvaihtokanavat kerroksissa 1...5 asennetaan asennuslattiaan.
Kellarikerroksessa ilmanvaihtokanavat asennetaan kattoon, osittain alakattojen
alapuolelle.

Kellarikerroksen ilmanvaihtokonehuone toteutetaan keskusilmanvaihtokonehuoneena.
Kaikki runkokanavat varustetaan tarvittavin palopellein. Kokoontumistiloja palvelevat
palopellit moottoroituja.

Ilmanvaihtokanavat ovat pääosin pyöreitä kuumasinkittyjä kierresaumakanavia. Tilan
ahtauden takia  käytetään myös kuumasinkittyjä suorakaidekanavia. Niiden osuus
rakennuksen kanavista on alle 20 %. Kanavat varustetaan tarpeellisin äänenvaimentimin,
palo-, sulku- ja säätöpellein.

Tiloissa, joissa ilmamäärät muuttuvat, ilmanvaihtokanavat varustetaan IMS-laittein.
Rakennuksen energiakulutuksen minimoimiseksi , useimmat tilat ja alueet varustetaan
IMS-laittein. Ilmamääränsäätimiä yhteensä noin 100 kpl (50 tulo- ja 50 poistorungoissa).
Tyypillisin koko 500 mm.

Tilakohtaisen kanavoinnin malliratkaisuja on esitetty liitepiirustuksissa (4. kerroksen
ilmanvaihtosuunnitelma).

Savunpoistokanavat ja ravintoloidenkeittiöiden poistokanavat tehdään 1,2 mm paksusta
kuumasinkitystä pellistä. Savunpoistokanavat eristetään EI60 tai asennetaan
paloluokiteltuun kuiluun.

Raitisilmakanavat  lämpöeristetään LE100. Raitisilmakuilu 5. kerroksesta alas
kellarikerrokseen ja edelleen  iv-konehuoneeseen 2700 *2200 LE100 ja 5500 * 1500
LE100

Jäähdytetyt tuloilmakanavat lämpöeristetään, osuus tuloilmakanavista on 95%. Kaikki
jäähdytetyt tuloilmakanavat asennuslattioissa lämpöeristetään LE30. Ilmanvaihtokuiluissa
lämpöeristys LE50.

Jäteilmakanavat  iv-konehuoneista vesikatolle lämpöeristetään LE50.

Paloeristettyjen kanavien osuus  ilmanvaihtokanavista on alle 10 %. Kerrokset 1-5 ovat
pääsäänöisesti samaa paloaluetta.
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G3.4 Päätelaitteet

Raitisilma- ja jäteilmasäleikköjä on yhteensä 2 kpl;  87 m2.
-kellarin iv-konehuoneen ulkosäleikkö 5. kerroksen seinään; lumisiepparisäleikkö,
otsapintanopeus 0.6 m/s; pinta-ala 70 m2
-5. kerroksen iv-konehuoneen ulkosäleikkö 5. kerroksen seinään; lumisiepparisäleikkö,
otsapintanopeus 0.6 m/s; pinta-ala 17 m2

Ilmastointikoneiden ulospuhallushajottajia asennetaan yhteensä  14 kpl ja ne ovat tyyppiä
EYMA. Koot ilmastointikoneiden ilmamäärien mukaisesti (1.1 ... 6.5 m3/s).

Päätelaitteet kirjastokerroksissa 1...5 pääsääntöisesti asennuslattiaan asennettuna.
Liitepiirustuksissa on esitetty malliratkaisuja (4. kerroksen ilmanvaihtosuunnitelma).
Säleiköt ovat arkkitehdin määrittämään erikoisvärisävyyn polttomaalattuja tuotteita.

Ravintoloiden keittiöiden poistoilmanvaihdossa käytetään valaisimilla ja rasvanerottimilla
varustettuja huuvia.

Rakennuksen tilojen lämmitykseen ja  jäähdytyksessä käytetään 4-putki-
puhallinkonvektoreita. Katso myös kohta G 1.3.
Puhallinkonvektoreiden lukumäärä:
-250 kpl (jäähdytysteho 1350 W)
-100 kpl (jäähdytysteho 780 W)

G3.5 Ilmanvaihdon erillisjärjestelmät

Kohteeseen ei rakenneta väestönsuojaa.
Savunpoistolaitteet:
Rakennukseen rakennetaan koneellinen savunpoistojärjestelmä, savunpoistopuhaltimet:
-kellari alue 1; 3 m3/s
-kellari alue 2 ; 6,5 m3/s
-kellari alue 3; 9 m3/s
-kerrokset 1...5 osa 1,  15 m3/s
-kerrokset 1...5 osa 2,  15 m3/s
-kerrokset 1...5 osa 3,  15 m3/s
-valoaukko 1; 30 m3/s
-valoaukko 2; 30 m3/s
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Kellarin savulohkojen savunpoisto kanavoidaan erilliskanavilla vesikatolle, jossa
savunpoiston huippuimurit; pystykanavat 630EI60, 1000EI60 ja 1000EI60.
Kellarikerroksessa vaakakanavointia ja paloaluekohtaiset sulkupellit.
Kerrokset  1.-5. jaetaan kerroskohtaisesti kolmeen savulohkoon. Päällekäisten
savulohkojen savunpoisto toteutetaan yhdellä yhteisellä savunpoistopuhaltimella.
Savunpoisto kerroksista pistemäisesti ilman vaakakanavointia. Kerroskohtaiset
savunpoiston sulkupellit kullakin lohkolla. Savunpoiston pystykanavat 3 * 1250EI60.
Valoaukkojen savunpoisto erillisillä aksiaalipuhaltimilla.

G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT

Keittiöiden kylmiöt ja pakastevarastot vuokralaisen erillishankintana.

Sähkötiloja, kopiohuoneita ja atk-tiloja varten  teholtaan 5 kW:n jäähdyttäviä
kiertoilmakojeita on  5 kpl. Liitetään puhallinkonvektoreita palvelevaan
jäähdytysvesiverkostoon; kts myös kohta 3.2.

G5 KAASUJÄRJESTELMÄT

Ravintoloiden keittiöiden  kaasujärjestelmät vuokralaisen erillishankintana.

G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT

Jauhesammuttimilla varustettuja pikapaloposteja on yhteensä 17 kpl.

Koko rakennus suojataan automaattisella sprinklerilaitoksella.
Sprinklerilaitos suunnitellaan ja asennetaan noudattaen CEA 4001:2007-06 fi ohjeita
Vesilähteenä toimii Helsingin kaupungin rengasvesijohto, joka täyttää B-luokalle asetetut
vaatimukset. Vesijohtoverkoston paine arvioidulla mitoitusvirtaamalla 1500 l/min on
riittävä. Sprinklerivesijohto on PEH200 PN10.
Kellarikerroksen lastaustilaan , 3. ja 5. kerroksen katettuihin terasseihin asennetaan
kuivasprinklerilaitos, jonka putkisto on täytetty paineilmalla jäätymisen ehkäisemiseksi.
Muihin kerroksiin ja tiloihin sekä korotetun lattian tekniikkatilaan asennetaan normaali
märkäsprinklerilaitos.
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Sprinkleriluokat:
Kellarikerros:
Lastauslaituri ja jätepuristinalue HHS2 10 mm/min
Ajoalue OH3 5 mm/min
Varastot HHS2 7,5 mm/min
1.-5. krs
Kaikki tilat OH1 5 mm/min
Tekniset tilat OH3 5 mm/min

Helsingin Vesi asentaa tonttivesijohdon.
Sprinklerikeskus sijoitetaan kellarikerrokseen ja sinne on pääsy ulkoa poistumistieportaan
kautta.
Sprinklerikeskukseen asennetaan:
1 kpl DN100 märkähälytysventtiili 1.-5. kerroksia varten
1 kpl DN100 märkähälytysventtiili kellarikerrosta varten
1 kpl DN100 kuivahälytysventtiili 3. ja 5. kerroksen terasseja varten
1 kpl DN100 kuivahälytysventtiili kellarikerroksen lastaustilaa varten

1.-5.kerrosten palohälytyksen paikantamista varten asennetaan putkistoon kerroskohtaiset
virtauskytkimet.

Sprinklerisuuttimina käytetään normaali- tai sivusprinklereitä.

G 8 MUUT LVI-JÄRJESTELMÄT

Kohteeseen ei tule varavoimakonetta

G9 ERISTYKSET

Eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.
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J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Rakennuskohteeseen tulee rakennusautomaatiojärjestelmä
Järjestelmään liitetään seuraavat laitteistot ja toiminnat:
 lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteet
 jäähdytys- ja kylmälaitteet
 paloilmoituslaitteet, moottoritoimiset palopellit ja savunpoistopuhaltimet
 valaistusohjaukset
 muut sähkötekniset laitteet
 LVI-säädöt
 ovet
 hissit
 energian- ja vedenkulutusmittaukset.

Järjestelmään voidaan tapauskohtaisesti liittää myös muita toimintoja,
kuten: kulunvalvonta- tai rikosilmoituslaitteet, yllä oleva luettelo
tarkistetaan ja päivitetään järjestelmään liitettävien toimintojen osalta.

Yhteiseen talotekniikan valvomoon sijoitetaan järjestelmään kuuluvat
laitteistot: keskusyksikkö, näppäimistö, näyttöpääte sekä raportti - ja
hälytyskirjoittimet. Keskusyksikkö varustetaan UPS-laitteella.

Järjestelmään kuuluvat itsenäisesti toimivat mikroprosessoripohjaiset
alakeskukset sekä niihin digitaalisella tiedonsiirtoyhteydellä liittyvä
keskusyksikkö. Säätö- ja valvontapisteet kerätään alakeskuksille.
Alakeskukset toteutetaan hajautetusti siten, että  ilmastointikoneille
toteutetaan konekohtaiset alakeskukset. Lämmönjakohuoneeseen omat
alakeskukset. Alakeskukset varustetaan akuilla. Kerrosten säätimet
toteutetaan hajautetusti väyläsäädinyksiköillä.

Kokous-, oppimis-, lukusali ja neuvotteluhuoneiden lämpötilan säätö
toteutetaan huonekohtaisesti. Huonesäätimellä / väyläyksiköllä säädetään
huonekohtaisen jäähdytyspuhallinkonvektorin toimintaa.
Huonelämpötilatieto viedään valvomoon.

Eri ilmamääräsäätöalueiden ilman laatua säädetään tila-/aluekohtaisesti
CO2-anturien mittauksen perusteella. CO2-mittaustieto viedään
valvomoon.

Kiinteistövalvomo varustetaan soittomodeemilla ulkopuolista huoltoliikettä
varten (ei ympärivuorokautista miehitystä). Jatkohälytykset
vartiointiliikkeelle yö- ja viikonloppuaikoina.
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Normaalikohteesta poikkeavaa on noin 50 kpl ilmanvaihtojärjestelmän tilaa
/ vyöhykettä, joiden ilmamäärää ohjataan tarpeenmukaisesti läsnäoloon,
ilmanlaatuun (CO2) ja/tai poistoilman lämpötilaan perustuen.

4-putkipuhallinkonvektorit (noin 300 kpl), joilla on pääosin toteutettu tilojen
lämmitys ja jäähdytys, liitetään väylään ja rakennusvalvontajärjestelmään.

Arvio liitäntäpisteiden määrästä on n.
-lvi-pisteet

-lämmitys ja jäähdytys; päälaitteet     90 kpl
-ilmastointikoneet, tuulikaapit   580 kpl
-pumppaamot, erottimet, ym     20 kpl
-4-putkipuhallinkonvektorit ; 7 pistettä/konvektori 2450 kpl
-IMS ; 8 pistettä / pari   400 kpl
-sprinkleri     20 kpl
-savunpoisto     20 kpl
-palopellit ; 3 pistettä/ palopelti   120 kpl
-muu lvi     20 kpl

-lvi-pisteet yhteensä 3720 kpl
-sähköpisteet   200 kpl
Yhteensä                     3920 kpl

Näissä pisteissä ei ole mukana läsnäoloantureita tilakohtaisen
valaistuksen ohjausta varten. Ne lasketaan kuuluvan sähköjärjestelmiin.
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RAKENNUSTAPASELOSTUS (RUNKO) 
 
A ESITIEDOT 
 
A 1 Rakennuskohde ja sen sijainti 
 

Kohteen nimi: Helsingin keskustakirjasto  
 
Osoite: ”Töölönlahdenkatu  
 
Rakennuksen kokonaisala 15 980 brm2, huoneistoala 12 600 htm2,  
hyötyala 10 000 htm2, tilavuus 96 450 m3 

 
A 2 Rakennuttaja ja käyttäjä    
 

Rakennuttajan ja käyttäjän/käyttäjien tiedot 
 
Rakennuttaja: 
 
HKR – Rakennuttaja: Hankesuunnittelupäällikkö Kimmo Tähtinen 

 Projektinjohtaja / LVI-rap Aulis Toivanen 
 Projektinjohtaja / Sähkö-rap Martti Nurmi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto: Arkkitehti Anne Karppinen 
 
Kiinteistövirasto: Kehittämispäällikkö Harri Kauppinen 

 
Käyttäjä / tilaaja:  
 
Kaupunginkirjasto: Kirjastotoimen johtaja Maija Berndtson 
 Suunnittelija Hanna Aaltonen 
 Suunnittelija Pirjo Lipasti 

 
A 3 Suunnittelijat   
 
A 3.1 Pääsuunnittelu Arkkitehdit NRT Oy 

 Kari Raimoranta 
 Teemu Tuomi 
  

A 3.2 Rakennesuunnittelu Pöyry Civil Oy 
 Juha Jääskeläinen 

 
A 3.3 LVI-suunnittelu Projectus Team Oy 

 Hannu Martikainen 
  

A 3.4 Sähkösuunnittelu Projectus Team Oy 
 Rauno Laatikainen 

 
 
A 3.5 Geo-suunnittelu Geo Kiinteistövirasto 

 Osmo. E. Korhonen  
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A 4 Viranomaistoimet  
 

Paloviranomainen: 
 

Nimi: Pelastuslaitos/riskienhallintayksikkö 
 
Osoite: Korkeavuorenkatu 26 
 00130 HELSINKI 
Postiosoite: PL 112, 00099 Helsingin kaupunki 
 
Puhelin: (09) 39 361 

 
A 5 Liittymät ulkopuolisiin verkostoihin  
 
A 5.1 Jakeluverkkoyhtiö 

 
Nimi: Energia (HKE) 
 
Osoite: Kampinkuja 2 
 00100 HELSINKI 
Postiosoite: 00090 Helen 
 
Puhelin: (90) 6171 

 
A 5.2 Teleoperaattorit 

 
Nimi: Elisa Networks   
 Kuntatoimiala 
 
Osoite: Kutomotie 16 
 00380 HELSINKI 
Postiosoite: PL 400 
 00061 ELISA    
 
Puhelin: 0102 6020 
 

 
Nimi: Telia Sonera Finland Oyj  
 
Osoite: Teollisuuskatu 15 
 00510 HELSINKI 
 
Puhelin: 020 401 
 

 
Nimi: Welho  
 
Osoite: Ratamestarinkatu 11 
 00520 HELSINKI 
  
Puhelin: (09) 15 651 
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H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 
 
 
H 0 YLEISIÄ SÄHKÖTEKNISIÄ TIETOJA 
 
 
H 0.10 Yleiskuvaus sähkö- ja tietojärjestelmistä 

 
Rakennus on uudisrakennus, jonka kirjaston sähkötekniikalle on asetettu  
seuraavia tavoitteita: 
 
- Rakennus on matalaenergiatalo, jossa pyritään normaalia pienempään os-

tosähköenergian kulutukseen.  
- Osa sähköenergiasta tuotetaan aurinkosähköjärjestelmällä, jonka energia-

tuotto on esitetty LVIS - energialaskelmassa 
- LVIS – energialaskelmassa on esitetty  laskennallisesti kokonaisenergian-

kulutus, sekä asetetut tavoitteet ostettavalle energialle ja yhteenveto ero-
vaisuudesta tavoitteeseen nähden.  Energialaskelmat on tehty kirjaston au-
kioloajalla arkisin klo 08:00-17:00.  

- Uusien valonlähteiden hyväksikäyttö ja valaistuksen kohdentaminen tar-
peenmukaisesti kalusteiden ja työpisteiden yhteyteen, jolloin yleisvalaistuk-
sen voimakkuus nykykäytäntöön nähden matalampi 

- Älykkäiden ohjausjärjestelmien hyödyntäminen rajaamaan sähkötoimisten 
laitteiden ja valaistuksen päällä oloa tiloissa, joissa ei ole toimintaa 

- Päivänvalon hyödyntäminen rajaamaan keinovalaistuksen käyttöä valoi-
suusanturein ( On osa älykästä ohjausjärjestelmää) 

- Rakennuksen käyttö ja ylläpitosuunnitelmaan laaditaan ohjeistukset ja niis-
tä pidetään koulutus, joilla käyttäjää kannustetaan toimimaan niin, että 
sähköenergian käytönaikaiseen kulutukseen osataan kiinnittää riittävää 
huomioita 

- Rakennukseen hankitaan hyvän hyötysuhteen omaavia ja matalaenergisiä 
sähkölaitteita sekä rakennuttajan, että käyttäjän toimesta 

- Sähköjärjestelmä varustetaan hajautetusti sähköenergian ja LVI-
järjestelmien kulutusta seuraavin mittalaittein, jotka säädetään antamaan 
raportit ja hälytykset, jos asetellut energiakulutukset ylitetään 

- Sähköistysjärjestelmä suunnitellaan muuntojoustavana, jolloin sähköjärjes-
telmiin toiminnallisten tai tilamuutosten johdosta tehtävät muutokset ovat 
joustavissa tehtävissä. Muuntojoustavuudessa auttavat korotettujen lattioi-
den käyttö, kattavat johtotiet lattioiden alla, sähkö- ja teletilojen kohtuulliset 
etäisyydet kulutuspisteitä sekä muuntojoustavien sähkön kaapelointiratkai-
sujen käyttö.  

 
 

Rakennus  varustetaan seuraavilla tele-, turva- ja tietojärjestelmäasennuksilla: 
 
- Yleiskaapelointijärjestelmä 
- Antennijärjestelmä 
- Hätäkuulutusjärjestelmä 
- Paloilmoitinjärjestelmä 
- Savunpoiston ohjausjärjestelmä 
- Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 
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- Kulunvalvontajärjestelmä 
- Kameravalvontajärjestelmä 
- Rikosilmoitusjärjestelmä 
- Tuotesuojalaitteistot 
- Videoinformaatiojärjestelmä 
- Videoporttipuhelinjärjestelmä 
- Induktiosilmukat infopisteisiin ja kokoontumistiloihin 
- Aikakellojärjestelmä  
- Varattu valo –järjestelmät 
- Inva-WC-järjestelmät 
- Sisäänpyyntöjärjestelmät 
- neuvotteluhuoneiden ja auditorion AV-järjestelmät 

 
 
H 0.11 Selvitykset ja laskelmat 

 
 

H 0.111 Selvitys tontista ja rasitteista 
 
Rakennusalueella olevat nykyiset energialaitoksen ja teleoperaattoreiden siirre-
tään tai poistetaan Energialaitoksen ja teleoperaattorien toimesta 
 
 

H 0.112 Selvitys käytöstä 
 
Rakennuksen sähköasennukset tehdään muuntojoustavina kuten kohdassa H 
0.10 on selostettu.  
 
Rakennukseen asennetaan kattavat henkilöturvajärjestelmät, ( paloilmoitin, sa-
vunpoisto, hätäkuulutus, merkki- ja turvavalaistus) 
 
Rakennukseen asennetaan kattavat omaisuusturvajärjestelmät  ( Kameravalvon-
ta, rikosilmoitus, tuotesuojalaitteistot ja kulunvalvonta.  
 
 

H 0.113 Sähkötekniset tilat 
 
Rakennuksen pääasialliset sähkötilat:  
 
- Energialaitoksen kiinteistömuuntamo 1. kerroksessa n. 4 x 5 m2  
- Pääkeskushuone kellarikerroksessa n. 8 x 3 m2  
- Pääteletilahuoneet kellarikerroksessa n. 5 x 4 m2  
- Runkojohtojen vertikaaliset suoralinjaiset asennuskuilut kellarista 5. kerrok-

seen 3-4 kpl kooltaan n. 2 x 0,5 m2 
- Kussakin kerroksessa yhdistetyt sähke- ja telelaitetilat 3 kpl em. kuilujen 

vieressä / läheisyydessä kooltaan 2,5 x 2 m2 
- Aurinkosähköjärjestelmän laitehuone 5. kerroksessa kooltaan n. 4 x 2 m2 
 
Kerroksissa korotetun lattian alle asennetaan erilliset kaapelihyllyt vahvavirtajär-
jestelmien ja telejärjestelmien kaapeleille ja siten, että yksittäisen kulutuspisteen 
etäisyys kaapelihyllystä ei ylitä 20 m. 
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H 0.114 Kulutuslaskelmat 

 
Sähköenergiankulutukset on esitetty LVI-suunnittelun laatimissa energialaskel-
missa. 
 

H 0.115 Kustannusluettelot 
 
Varsinaiset kustannusluettelot laaditaan suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa 
tämä selostus liitesuunnitelmineen on kustannuslaskennan pohjana  
 

H 0.2 Välitavoitteet ja erikoisohjeet  
 
Hankesuunnitelmaan mahdolliset muutokset tehdään rakennuttajan kustannus-
laskennan sekä käyttäjän toimittaman ”kirjaston käyttöprofiilin”  perusteella.  ( 
Käyttöprofiili täsmentää kirjaston käyttöajat ja sähkötoimiset laitteistojen määrät 
tehot ja niiden käyttöajat ) 
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H 1 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT YLI 1 kV 
 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan Helsinki  Energian kiinteis-
tömuuntamo Helsinki Energian kiinteistömuuntamo-ohjeet huomioiden 

 
H 2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT ALLE 1 kV 
 
H20 Yleistiedot 

 
H21 Normaalijakelu 
 
H221 Keskukset 
 
H2111 Pää- ja nousukeskukset 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Pääkeskus sijoitetaan kellarikerrokseen. Pääkeskus hankitaan kennokeskukse-
na. 
 
Pääkeskus nimellisvirraltaan 1000 A, johtolähdöt kytkinvarokkein ja varustettuina 
mahdollisuudella mitata nousukohtaisesti sähköenergian kulutus. Mittaukset joko 
sähkölaitoksen  mittauksiin tai kiinteistön oma energiamittausjärjestelmään 
 
Pääkeskus varustetaan verkkoanalysaattorilla, 100 kA:n ukkospurkaussuojilla 
sekä erillisellä ylijännitesuojalla. 
 
Kiinteistön sähköenergiamittaus pääkeskuksessa, mittarit asennetaan 2EK-
koteloon.   

 
H2112 Muut keskukset 

 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen hankitaan muita keskuksia ja niiden kokoonpano, varustelu ja 
merkinnät HKR -ohjeiden mukaan: 
 
- Kiinteistökeskuksia mm. kellarikerroksen, ulkoalueiden porrashuoneiden 

sähköistyksiä varten 
- LVI-laitetiloihin sijoitetaan ao. laitteistoja palvelevat keskukset 
- Kirjastotiloihin lähtökohtaisesti 3 kpl / kerros jakokeskuksia. 
- Erikoistilat varustetaan omilla jakokeskuksillaan kuten auditorio, keittiöt, 

myymälä 
- Aurinkosähköjärjestelmän keskus 5. kerrokseen 
 
Keskuksissa huomioidaan mm:  
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- Kirjaston jakokeskuksissa ATK-pistorasioita varten omalla pääkytkimellä 
varustettu kenttä, joka mahdollistaa ko. kentän liittämisen myöhemmin UPS 
-varmennettuun verkkoon 

- ATK-, taloautomaatio-, turvajärjestelmiä , ym. elektroniikkalaitteita syöttävät 
keskukset varustetaan ryhmäkohtaisin ylijännitesuojin. Ylijännitesuojat va-
rustettuna hälytyskoskettimin, joista hälytys kiinteistövalvontaan keskuskoh-
taisesti. 

 
Ylijännitesuojia asennetaan ryhmäjohtotasolla seuraaville ryhmille: 
- atk-ristikytkentätelineiden ryhmäjohdot 
- atk-luokkien ryhmäjohdot 
- turvajärjestelmien keskuslaitteiden ryhmäjohdot 
- kiinteistövalvontajärjestelmän alakeskuksien ryhmäjohdot  
 
- Väyläohjausjärjestelmään liittyvät ohjaukset ja indikoinnit keskuksiin asen-

nettaviin rakennusautomaatiojärjestelmän I/O - moduuleilla.  Moduuleita 
varten keskuksissa virtalähde sekä tilavaraus. 

- Keittiökeskukset varustetaan erillisellä lämpökojekenttäosalla, joka voidaan 
ohjat ns. emännän kytkimestä tai automaattisesti kiinteistön väyläohjausjär-
jestelmästä 

- Kaikki jakokeskukset kotelointiluokasta riippumatta varustetaan takalevyin 
 

 
H2113 Ohjauskeskukset ( väyläohjausjärjestelmään liittyvät) 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen hankitaan erillisiä sähkö- ja tai LVI-laitteistojen paikallisohjaus-
paneeleita ( Väyläohjaukseen liitettävät ohjauspaneelit) paikallisia  tai poikkeusti-
la-ohjauksia valaistuksen, ilmastoinnin ja AV- laitteistojen tilanneohjauksia var-
ten: 
 
- Auditorioon  
- 1. kerroksen infoon, oppimistilaan, keittiö /ravintolaan, myymälään ja näyt-

telytiloihin  
- 2. 3. ja 4. kerrokseen infopisteet, studiot, kokoustilat ja salonki 
- 5. kerrokseen yleiset alueet, keittiö /ravintolaan ja kokoustilat  
 
ks. myös kohdat H214 ja H72 
 

 
 
H212 Johdot 

  
H2121 Liittymisjohdot 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Rakennus liitetään pienjänniteliittymisjohdolla 3 (AXMK 4x185S) Helsingin ener-
gian pienjänniteverkkoon.  Liittymispiste 1. kerroksen Helsinki Energian kiinteis-
tömuuntamosta 
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Alustavan teholaskelman mukaan rakennuksen ostoenergian huipputeho tulee 
olemaan n. 301 kW. Koko sähköliittymä on virta-arvoltaan 4x3x200A (800 A)., 
koska kirjaston pääkeskukseen liitetään myös muita kuluttajia ( liiketilat ja ravin-
tolat) 
 

 
 
H2122 Keskusten väliset johdot 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Nousujohtoina käytetään MCMK / AMCMK -tyyppisiä kaapeleita. 16 mm2 suu-
remmat nousujohdot ovat alumiinikaapeleita. 10 mm2 kaapeleita ei käytetä. 
 
Nousujohtoina käytetään kaapeleita, joissa nolla johdin on yhtä suuri kuin ääri-
johdin. 

 
 
H2123 Pisteitä syöttävät johdot 
 
H21231 Voimaryhmäjohdot 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Voimaryhmäjohtoina voidaan käsittää lähinnä keittiölaitteisiin sekä teknisen työn 
laitteisiin liittyvät kaapeloinnit ja sekä suuritehoiset kojeet, jotka liitetään omina 
ryhminään sähköverkkoon. 
 
Voimaryhmäjohdot ovat yleensä MMJ -tyyppisiä kaapeleita.  10 mm2 kaapeleita 
ei käytetä. 
 
Keittiölaitteiden kaapelointi MCMK -kaapelein. 
 
Taajuusmuuttajille syöttö keskuksesta MCMK tyyppisin kaapelein.  Taajuusmuut-
tajalta moottorille menevät kaapeloinnin häiriösuojatuin kaapelein, kuten 
MCCMK. 
 

 
H21232 LVI-laitteiden voimaryhmäjohdot   

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kojeet, jotka tulevat joustaville alustoille tai ovat liikuteltavia, liitetään puolikiinte-
ästi vedonpoistajalla varustettuun ryhmäjohdon vaihtorasiaan käyttäen liitosjoh-
toina kumikaapelia. 
 
Kaikille puhaltimille ja muille piirustuksissa esitetyille kojeille asennetaan päävir-
tapiiriin turvakytkin kojeen välittömään läheisyyteen. Ulkotiloissa turvakytkin suo-
jataan metallikatoksella lunta vastaan. 
 
Taajuusmuuttajien turvakytkimet sekä vaihtorasiat on oltava häiriösuojattuja. 
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Taajuusmuuttajien kytkennät on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
 
Taajuusmuuttajan ja moottorin välisenä kaapelina käytetään EMC-suojauksen 
täyttäviä kaapeleita. 
 

 
H21233 Muut voimaryhmäjohdot  

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Pelkästään pistorasioita sisältävät ryhmäjohdot kaapeloidaan 2,5 mm2:n ryhmä-
johdoilla. 
 
Vararasiat putkitetaan lähimmälle kaapelihyllylle JM 25 putkella ja varustetaan 
vetolangalla.  Em. putkitus ei koske johtokanavien rasioita. 
 

  
H21234 Valaistus- pistorasia. ja toimistolaiteryhmäjohdot 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen asennetaan ryhmäjohtoja käyttäen hyväksi edellä mainittuja joh-
toteitä sekä lisäksi asennustapaa putkeen. 
 
Pääosin kirjastotiloissa asennukset ovat korotetun lattian alla. Muuntojoustavuu-
den huomioimiseksi ryhmäjohtoasennuksissa käytetään ns. pistoliittimiä ja /tai 
lattakaapeliasennuksia 
 
Valaistus- ja tietyin osin pistorasia- ja laitesähköistyksien ryhmäjohtojen auto-
maattiohjaukset saadaan rakennuksen väyläohjausjärjestelmän kautta ks. kohta 
H72. 
 
Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan jakokeskukseen sijoitetulla 30 mA:n vikavir-
tasuojakytkimellä. 
 
ATK-laitteiden pistorasiat omina ryhminä, kaapelointia ei tarvitse tehdä suojatulla 
kaapelilla MJAM. 
 
Ulos rakennuksen seinään asennetaan huoltotoiminnan vaatimat vikavirtasuojin 
varustetut pistorasiat.  Em. pistorasiat asennetaan lukittaviin koteloihin. 
 
Kirjaston muuntojoustavat / liikuteltavat kalusteet ( työpisteet, lukupisteet, infot, 
kirjahyllyt jne. ) varustetaan tarpeenmukaisin pistorasioin, telerasioin ja paikallis-
valaisimin ja ne liitetään kiinteän asennuksien verkostoihin ( korotetun lattian al-
le) pistotulpin varustetuin liitosjohdoin. Kalusteet varustetaan myös tarvittavilla 
johtoteillä 

 
 
H2134 Kosketinkiskot 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
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1. kerroksen näyttelytiloihin asennetaan 3-vaiheiseia kosketinkiskoja yhdistettynä 
näyttelytilan kalustejärjestelmään ja liitännät kiinteän asennuksen verkostoihin 
kuten kohdassa H21234 on kirjaston muuntojoustavuuden osalta selostettu 

 
 
H214 Asennuskalusteet 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen hankittavat sähkörasiat tilojen ominaisuuksien vaatimukset täyt-
tävinä ( kuten tilaluokat ja mekaaninen kestävyys.) Lisäksi julkitilojen kalusteiden 
tulee vakiotuotteita, jotka muotoilultaan, väreiltään ja sijoituksissaan ovat harmo-
nisia tilojen arkkitehtonisen yleisilmeen kanssa  
 
Rakennuksen asennuskalusteissa ja hankinnoissa huomioidaan sähköjärjestel-
mien paikallisohjauksia asennuskalusteilla paikallisesti seuraavaa Ks. myös koh-
ta H72: 
 
- porrashuoneiden, joissa ei päivänvaloa, valaistusohjaus, ti-

la(ääni)tunnistimin, jolloin valaistus päällä vain portaassa kuljettaessa. 
- wc-tilat valaistuohjaus IR -ilmaisimin 
- Työhuoneet, väyläohjaukseen liitetyt ilmaisimet, joissa myös päivänvalon 

mukaan ohjaava säätö huoneen yleisvalaistukseen. sama ilmaisin myös 
aktivoi / deaktivoi huoneen jäähdytyksen tai lämmityksen LVIA-
hankesuunnitelmissa selostetusti 

- asiakaspisteissä henkilötunnistus ohjaaman paikallisvalo pois päältä tarvit-
taessa sekä sulkemaan työasema 

- kokoushuoneiden yms. valaistuksen himmennys  
 

 
H215 Valaisimet 

 
H2150 Yleistiedot 

 
Kirjaston yleisvalaisimia samoin kuin kalustevalaisimia ei voida tässä hankevai-
heessa määrittää vielä luotettavasti perusteiltaan ja kustannuksiltaan huomioi-
den kirjaston rakentamisen ajankohta sekä valonlähteissä, etenkin LED –
valaistuksessa tapahtuva kehittyminen. 
 
Kirjastotilojen yleisvalaisimet varustetaan pääosin säädettävin elektronisin liitän-
tälaittein. 
 
Liitäntälaitteiden ei tarvitse olla säädettäviä  LVIS –laitehuoneissa, varastoissa ja 
tms. tiloissa. Porrashuoneiden ja käytävien tms. valaisimien liitäntälaitteet  sää-
dettäviä niissä paikoin, joissa tarvitaan säädössä ottaa huomioon päivänvalo 
 
Elektronisten liitäntälaitteiden maavuotovirtojen todellisen mitattavan suuruuden  
tulee olla maksimissaan 0,5 mA / liitäntälaite, mikä on sama kuin standardin  
vaatimus. 
 
Asennuksissa noudatetaan sisävalaistusstandardia SFS-EN 12464-1. Valo ja 
valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus 
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H2151 Vakiovalaisimet 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Rakennuksen valaisimet hankitaan pääosin vakiovalaisimiin niin yleisvalaistuk-
sen kuin kalustevalaistuksen  suhteen. 
 
Sisävalaistus: 
 
- Tekniset tilat , lastauspiha, keittiö perusrunkomalliset loistevalaisimet, IP 44 
- Huoltokäytävät perusrunkomalliset loistevalaisimet, IP 44 
- Varastot, ei paloturvavaatimuksia, perusrunkomalliset loistevalaisimet hei-

jastimin, IP 20  
- Päätuulikaapit alasvalot LED-lampuin IP 21 
- Auditorio säädettävät alavalot pienoisloiste- tai LED-valaisimet  
- 1. kerroksen näyttelytilat, kosketinkiskoihin liitettävät kohdevalot, valonläh-

de monimetalli-  tai LED-lamppu  
- Kalusteet, asiakaspöydät infopisteet jne. LED-valaisimet  
- 1. kerroksen korkeiden tilojen yleisvalaistus tehostaminen valonheittimin, 

joissa monimetallilamput ja suojalasit n. 3 kerroksesta ja lisäksi pylväsvalot 
LED-valaisimin perusvalaistuksena  

- Avonaiset muut kirjastotilat, joissa huonekorkeus 3000-3300 mm yleis- ja 
kulkuvalaistus pääosin epäsuorasti LED-valaisimin, jotka pylväissä tai sei-
nissä.  

- Kokoustilat, studiot, salonki / klubi ja oppimistila säädettävät alasvalot, va-
lonlähteet pienoisloiste-  tai LED-lamput 

- Myymälä perusrunkomalliset loistevalaisimet heijastimin ja lamelliritilöin, IP 
20 

- Yksittäiset työhuoneet yleisvalaistus LED-valaisimin, jotka pylväissä ( sa-
mojen pylväiden kautta työpisteen sähköistys 

- WC: t alasvalot LED-lampuin 
 

Ulkovalaistus: 
 
- Lastauspihan ajoluiska osin pylväsvaloin ja osin seinään upotettuina. Va-

lonlähde monimetallilamppu 
- 1. kerroksen torialue yleisvalaistuksen  tehostaminen alasvaloin ja valon-

heittimin, joissa monimetallilamput ja suojalasit n. 2. ja 3 kerroksesta ja li-
säksi pylväsvalot LED-valaisimin perusvalaistuksena 

- Piha-alue 1. kerroksessa sekä kattoterassi, pylväsvalot, joissa valonlähtee-
nä LED-lamput valistus epäsuorasti. Erilliset LED- valonheittimet pihapuille 

 
Julkisivuvalaistus:  
 
- Lasijulkisivun takana värisäädettävät (RGB) LED-valot / LED-valonauhat 

Makasiinipuiston suuntaan 
 

 
H2153 Lamput 
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1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Loistelamppujen tulee olla SFS-standardin 2777 mukaisia vakioloistelamppuja.  
 
LED-valaisimista ei ole vielä EN -standardeja ei myöskään SFS standardeja, 
näiden osalta tässä vaiheessa  sovelletaan tuotetun valon suhteen Loistelamp-
pustandardia 
 
Loistelamput pitkäikälamppuja.  
 
Lamppujen, joista on olemassa kansainväliset standardit, on täytettävä julkai-
suissa IEC 64, IEC 64A, IEC 81, IEC 188, IEC 192, IEC 357, IEC 432 ja IEC 662 
asianomaiselle lampputyypille esitetyt vaatimukset. Lampunkantojen on oltava 
julkaisussa IEC 61-1 esitettyjen ao. standardilehtien mukaisia. 
 

 
H216 Lämmittimet 
 
H2162 Muut lämmityslaitteet 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen hankitaan sulanpito- ja saattolämmitykset: 

 
- Katokset, kattokaivot ja sadevesikourut rakenne- ja LVI-hankeselosteessa 

määritellyssä laajuudessa 
 
 
H217 Kojeet ja laitteet 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Arkkitehdin laatiman hankeselosteen mukaan huomioidaan sähköistykset mm:  
 
- Lastaustilan laitteistot 
- Nosto-ovet / automaattiovet 
- Liukuportaat 
- Hissit 
- Keittiölaitteet 
 
Käyttäjän laatiman hankeselosteen tai ”kirjaston käyttöprofiilin mukaan huomioi-
daan kaikki kirjaston toimintaan liittyvät seikat ja sähköistykset kuten mm:  
 
- Kirjaston lainaus- ja palautusjärjestelmän laitteistot 
- Tuotesuojalaitteistot 
- asiakaskalusteet  
- Kirjahyllyt 
- infopisteen oheislaitteet 
- työhuoneiden ja työpisteiden oheislaitteet 
- Yhteiskäyttölaitteet: monitoimikopiokoneet, koulutus, auditorio yms. tilojen 

oheisjärjestelmät ja laitteet 
- AV-laitteistot auditorio ja neuvotteluhuoneet 
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- UPS -jakeluun liitettävät laitteistot 
 
H22 Varavoimajakelu 
  

Rakennukseen ei hankita varavoimakoneikkoa 
 
H23 UPS -jakelu 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Rakennukseen hankitaan UPS – laitteistot käyttäjän määrittämässä laajuudessa 
turvaamaan tärkeimpien laitteistojen toiminta ja hallittu alasajo tarvittaessa säh-
köverkon vikatilanteissa. 
 
UPS -laitteistot sijoitetaan hajautetusti kirjastokerroksiin sähkö- ja telehuoneiden 
yhteyteen. Myös kellariin teletilaan varataan UPS -laite 

 
H 3 JOHTOTIET 
 
H30 Yleistiedot 

 
Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista, valmiiksi 
pintakäsitellyistä osista. Asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti ot-
taen huomioon mahdollisesti esitetyt erityisvaatimukset. 
 
Kulmat, kaaret, risteilyt jne. tehdään siten, ettei kaapeleita asennettaessa joudu-
ta alittamaan niiden pienintä taivutussädettä. Liitos-, jatko- ja kulmakappaleina 
on käytettävä tehdasvalmisteisia kulmia ja kaaria. 
 

H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot 
 
H311 Kaapelihyllyt 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Vahvavirta- ja heikkovirtakaapeleille asennetaan pääosin  erilliset kaapelihyllyt 
niin pääjohtojen kuin ryhmä- ja kerrosjohtojen osalta. 
 
 Niissä kohdin, joissa erillisen hyllyn asennus ei ole mahdollista käytetään yhtei-
siä tele/vahvavirtahyllyjä joihin asennetaan erotuslevyt jakamaan kaapelihylly te-
le- ja vahvavirtaosaan. 
 
Korotettujen lattioiden yhteyteen, umpinaisten alakattojen yläpuolelle sekä tekni-
siin tiloihin  hankitaan kaapelihyllyt teräsrakenteisia pienahyllyjä. 
 
Näkyviin jäävät kaapelihyllyt erikoisväriin maalattuja teräspeltihyllyjä. 
 
Ilmanvaihtokonehuoneiden IV-koneikkojen kaapeloinnit lankahyllyillä. 

 
H312 Valaisinripustuskiskot 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
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Teknisiin tiloihin asennetaan teräksiset ripustuskiskot valaisinasennuksia sekä 
kaapelointeja varten. 

 
H32 Johtokanavat ja sähkölistat 
 
H321 Johtokanavat 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Infopisteiden kalusteet  varustetaan alumiinisilla valkoiseksi polttomaalatuilla joh-
tokanavilla. 

 
Johtokanavissa omat erilliset johtotieosansa vahva- ja heikkovirtakaapeleille. 

 
 
H322 Sähkölistat 

 
 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 

 
Sähkölistoja käytetään vain poikkeuksellisesti mikäli rakenteelliset seikat niin 
vaativat 

 
 
H33 Kaapeliläpiviennit 
 
H331 Mekaaniset kaapeliläpiviennit 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Johdot ja johtotiet suojataan läpivientikohdissa mekaanista vaurioitumista vas-
taan. 
 
Yksittäinen johto suojataan metallisella läpivientiputkella. Täysin mekaanisilta ra-
situksilta vapaassa paikassa voidaan suojaus tehdä muoviputkea käyttäen. 

 
H332 Palosuojatut kaapeliläpiviennit 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kaikki paloalueiden rajan ylittävät lävistykset suljetaan tyyppihyväksytyllä palo-
katkomassalla joka on lävistettävissä muovityökalulla. 

 
H333 Äänieristetyt kaapeliläpiviennit 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Eri tilojen kaapeliläpiviennit suljetaan vastaamaan katon / seinän rakennetta 
myös ääniteknisesti. 
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H 4 MAADOITUS 
 
H40 Yleistiedot 

 
Asennukset toteutetaan 5-johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisesti. 

 
H42 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 

 
Rakennukseen asennetaan perustusmaadoituselektrodi rakennuksen alle ja sii-
hen yhdistetään myös raudoitusverkko 
 
Pääkeskukseen, Teletiloihin, IV-konehuoneisiin/lämmönjakohuoneeseen sekä 
kerrosten sähkö- ja teletiloihin  asennetaan potentiaalintasauskiskot, jotka liite-
tään kiinteistön päämaadoituskiskoon. 
 
Maadoituskiskoihin liitetään mm. seuraavat johtavat rakenteet: 

 
- kaapelihyllyt 
- korotetun lattian teräsrakenteen 
- LVI-kanavat ja putket 
- telejärjestelmien keskukset 
- lähialueen teräsrakenteet (IV-konehuone) 

 
H423 Ukkossuojaukset 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Rakennukseen asennetaan ukkossuojaus ja se yhdistetään myös perustusmaa-
doituselektrodiin. 

 
 
H424 Ylijännitesuojaukset 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

Pääkeskus asennetaan 4-napainen I- ja II-luokan maadoitukseen vuotamatto-
malla yhdistelmäylijännitesuojalla (rinnankytketyt kipinävälit / ei varistoria). Yli-
jännitesuojalla voidaan estää rakennukseen ulkoapäin tulevien ylijännitteiden 
haitalliset vaikutukset. 

 
Muut keskukset ks. myös kohta H2112 

 
 
H 5 SÄHKÖN MUOKKAUS- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT 

 
H51 Sähkön muokkausjärjestelmät 
 
H511 Loistehon kompensointi 

. 
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H 5111 Keskitetyt kompensointilaitteet 
 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 

 
Pääkeskus yhteyteen tehdään tilavaraukset mahdollista kompensointilaitteistoa 
varten 

  
H512 Taajuusmuuttajat 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen hankitaan LVIA - hankesuunnitelmien mukaisesti taajuusmuutta-
jat  moottorikäyttöjä varten. 
 

H52 Sähkön mittausjärjestelmät 
 
H521 Energian mittaus (Energialaitos) 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Pääkeskuksen yhteyteen asennetaan Helsinki Energian energiamittalaitteet si-
ten, että lähtökohtaisesti tulee seuraavat energialaitoksen mittaukset: 
 
- Kiinteistö 
- Kirjasto 
- Keittiö / ravintola 1. kerros ja 5. kerros 
- Myymälä 
 

 
H522 Energianmittausjärjestelmä (jälkimittaukset) 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennuksen energian seurantaa hankitaan erillisen väyläpohjainen raportoiva 
ja ohjaava Energiamittausjärjestelmä. Järjestelmän piiriin liitetään:  
 
- Pulssitiedot energialaitoksen mittauksista 
- LVI-konehuoneiden jakokeskukset 
- kirjastokeskukset 
- LVIA -hankeselosteissa määritetyt kulutusmittaukset vedelle ja lämmölle 
- Hissit 7 kpl ja liukuportaat 18 kpl 
 

 
H 6 KIINTEISTÖN VARUSTEET 

 
Ks. kohta H 217 

 
 
H 7 ERITYISJÄRJESTELMÄT 
 
H71 Erityisjärjestelmät 
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H72 Sähköjärjestelmien ohjaus ja valvonta 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
ks. myös kohdat H 2113 ja H 214 
 
Rakennukseen hankitaan väyläpohjainen sähköjärjestelmien ohjaus ja valvonta-
järjestelmä. Järjestelmä voi olla myös osa rakennusautomaatiojärjestelmää ( Ks. 
LVIA -hanke), jolloin siinä tapauksessa rakennusautomaation kustannusmäärit-
teissä on myös huomioitava tämä sähköjärjestelmien selostus. 
 
Sähköjärjestelmien ohjauksella huolehditaan siitä, että rakennuksessa valaistus-
ta ja sähkölaitteita on päällä vain tarkoituksenmukaisessa määrin. Tällöin sähkön 
ohjauksen pääperiaatteet ovat seuraavat: 
 
- Aikaohjelmin mahdollistetaan kunkin kerroksen ja toimialueen valaistuksen 

päälle kytkeytyminen, kun kyseiselle alueelle / tilaan on henkilökuntaa saa-
punut. Järjestelmä liitetään myös kulunvalvontaan. 

- Ilta- ja yöaikaan vastaavasti järjestelmän kautta määrävälein sammutusoh-
jaukset valaistuksille ja laitteille, jotka on mahdollisesti paikallisohjauksin 
kytketty päälle 

- Tilakohtaisesti on ns. yhdistelmäanturit, joilla seurataan luonnonvalon mää-
rän perusteella keinovalon tasoa. huoneantureilla ohjataan myös huoneen 
sähkölaitteita ( pistorasiat ) sekä  lämmitystä ja jäähdytystä 

- Järjestelmän avulla ohjataan myös kirjastotilojen pistorasioita, joihin liitetyt 
laitteet sammutetaan, kun laitteiden ei tarvitse olla päällä. ( Tietokoneille ja 
prosessorin omaaville laitteille ajetaan alasajokäskyt yleiskaapeloinnin 
kautta, myös käynnistyskäskyt 

- Liukuportaiden käytön pääohjaus väyläjärjestelmästä ( liukuportaissa omat 
paikallisrajoittimet) 

- Liitännällä energian seurantajärjestelmään ohjataan myös kulutuksia tar-
peen mukaan.  

- Ulko- ja mainosvalojen ohjaukset sekä yöaikaan näihin liittyvine valaistus-
tehojen pienentäminen osateholle 

- Mahdollisesti hissien alasajo palotilanteessa ja pysäyttäminen  
- saattolämmitysten pääohjaukset 
 
Sähköjärjestelmien ohjausjärjestelmään liitetään myös hälytyksiä  ja indikointeja 
siltä sen lisäksi mitä ohjauksissa on jo kuvattu 
 
- Pääkeskukselta pääkatkaisijan tilatieto ja 4 kpl muita hälytyksiä 
- Kaikilta jakokeskuksilta vähintään keskuskohtainen yhteishälytys  
- Merkki- ja turvavalojärjestelmään liittyvät huoltohälytykset ja toimintaindi-

koinnit 
- Paloilmoittimelta huoltohälytykset ja toimintaindikoinnit 
- Kulunvalvontajärjestelmästä huoltohälytykset ja toimintaindikoinnit 
- Kameravalvontajärjestelmästä huoltohälytykset ja toimintaindikoinnit 
- Rikosilmoitusjärjestelmästä huoltohälytykset ja toimintaindikoinnit 
- Hissihälytykset sen lisäksi mitä ovat pakolliset hälytys- ja puheyhteydet 24 

h / vrk valvottuun paikkaan 
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- Savunpoistojärjestelmien ( porrashuoneet) akustojen huolto- ja indikointihä-
lytykset 

- Asiakaslaskurit ja tuotesuojaportit 
- Nosto-ovien ja automaattiovien huoltohälytykset 

 
 
H74 Turvavalaistusjärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen asennetaan määräysten mukainen merkki- ja turvavalaistusjär-
jestelmä, joka osoittaa poistumistiet ja valaisee poistumisteitä.  

 
Alkusammutuskalusteiden läheisyydessä tulee olla turvavalo. 
 
Järjestelmän on pääsääntöisesti täytettävä standardin SFS-EN 1838 ja sisäasi-
ainministeriön asetuksen 805/2005 vaatimukset.  
 
Merkkivalojen opasteet asennetaan valtioneuvoston opastetarroja koskevan 
päätöksen (577/2003) mukaisesti. 
 

 
H76 Aurinkosähköjärjestelmä 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 

 
Rakennukseen on alustavasti suunniteltu160 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä. 
 
Katolle asennettavien aurinkopaneelien lukumäärä n. 800 kpl, paneelien koko-
naispinta-ala on 1160 m2. 
 
Paneelit suunnataan etelään noin 30 asteen kallistuskulmalla. Asennus katolle 
tuleviin kehikkoihin. 
Oletuspaneelityyppi:  Pp=200Wp. Koko 1,45 m2  
 
Sähköenergialaskelmassa on esitetty aurinkosähköjärjestelmän arvioitu energi-
antuotto.  
 
Kun paneelien sijoitukset, lukumäärät ja asennustavat ovat tarkentuneet tulee 
laskelmat pyytää järjestelmätoimittajilla, joilla on tietokoneohjelmistot  energian-
tuoton tarkempaa laskentaa varten. Näissä ohjelmissa on parametrit paikallisten 
olosuhteiden huomioimiseksi. 

 
Järjestelmä varustetaan laitteistoilla, joilla kesäaikainen ylituotanto on mahdollis-
ta ajaa tahdistetusti Helsinki Energian sähköverkkoon huomioiden Helsinki 
Energian tekniset ohjeistukset ja vaadittavat keskinäiset sopimukset. 
Järjestelmä on varustettava Helsingin Sähköverkko Oy:n hyväksymällä yksin-
syötönestolla. 
 
Järjestelmän toteutusperiaate on esitetty järjestelmäkaaviossa H202. 
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J TIETOJÄRJESTELMÄT 

 
J 0. YLEISTIEDOT 

 
J 1 PUHELINJÄRJESTELMÄT 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennuksen Puhelinjärjestelmä on osa yleiskaapelointijärjestelmää 
 
Mahdolliset puhelinvaihteet käyttäjän erillishankinta. 

  
J 11 Yleiseen puhelinverkkoon liitettävät puhelinjärjestelmät 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennuksen Puhelinjärjestelmä on osa yleiskaapelointijärjestelmää 
 
Puhelinvaihteen määrittelee käyttäjä 

 
J 13 Muut puhelinjärjestelmät 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 

 
Pääsisäänkäyntien yhteyteen sekä lastauspihan ajoluiskaan asennetaan ilkival-
lan kestävä videoporttipuhelinovikoje. 
 
Porttipuhelinjärjestelmä liitetään puhelinvaihteeseen 
 
Vastauskoje käyttäjän määrittelemään pisteeseen ovenavaustoiminnolla. 

 
J 2 ANTENNIJÄRJESTELMÄT 
 
J 21 Yhteisantennijärjestelmät 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Rakennukseen hankitaan antennijärjestelmä, joka varustetaan omilla antenneilla 
tai vaihtoehtoisesti liitetään kaapeli –TV operaattorin ( Welho ) verkkoon.  

 
Mikäli ei liitytä kaapeli-tv-operaattorin verkkoon liitetään järjestelmään satelliit-
tiantenni. Satelliittikanavat välitetään sisäverkkoon transmodulaattorin kautta, jol-
loin niitä voidaan vastaanottaa tavanomaisella TV-vastaanottimella ilman erillistä 
satelliittivastaanotinta. 
 
Vastaanotettavat ja verkkoon syötettävät lähetykset (terrestiaaliantennitoteutuk-
sessa): 
- ULA-paikallisradiot ja yleisradion digitaaliset ULA-radiokanavat 
- digitaaliset kanavaniput A, B, C, E ja F sekä HD3 
- sisäinen digitaalinen ohjelma 
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Sisäverkko toteutetaan Tähti-800 mukaisesti. Toteutuksessa noudatetaan vies-
tintäviraston määräystä 21. (Tällä hetkellä E21/2007M) 

 
J 3 ÄÄNENTOISTO- JA MERKINANTOJÄRJESTELMÄT 
 
J 31 Yleinen äänentoistojärjestelmä 

 
Kiinteistöön hankitaan äänentoistojärjestelmä hätäkuulutuksia varten. Järjestel-
mää voidaan käyttää myös kuulutuksiin ja yleisäänentoistoon. 

 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Järjestelmä toteutetaan standardin SFS-EN 54-16 mukaisesti.  
Järjestelmä liitetään paloilmoitinkeskukseen, joka ohjaa hätäkuulutuksia palo- 
hälytystilanteessa. Hätäkuulutusjärjestelmä korvaa sisäpalokellot. 
 
Kuulutuskojeet sijoitetaan paloilmoittimen käyttölaitteelle, ja jokaiseen kerrok-
seen.  
 
Tapahtuma-alueille ja auditorioon induktiosilmukat huonokuuloisille 

 
Kuulutusalueet jaetaan seuraavan periaatteen mukaisesti: 
- Yleiskuulutus 
- Tapahtuma-alueet 
- Lainaus/oppiminen 
- Auditorio 
- Henkilökunnan tilat 
 

J 33 Ajannäyttöjärjestelmät 
 
 Kiinteistöön hankitaan keskuskellon ohjaama ajannäyttöjärjestelmä. 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Pääkellossa radiotahdistus ja paristovarmennus.  
 
Sivukelloja sijoitetaan yleisötiloihin.  
 
 

J 34 AV-järjestelmät 
 
 Auditorio varustetaan omalla esitysäänentoistojärjestelmällä, sekä kuvannäyttö-

järjestelmillä 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Esitysäänentoistojärjestelmään liitetään mykistys hätäkuulutusjärjestelmästä 
 
Videoprojektorien ja muiden vastaavien AV-laitteiden kaapelointi toteutetaan 
Cat-kaapelein ja tarvittavin mediamuuntimin. 
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J 37 Muut äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 

 Kiinteistöön asennetaan  
- Neuvaotteluhuoneiden yms. varattuvalojärjestelmät 
- Inva-WC –hälytysjärjestelmät 
- Vuoronumerojärjestelmät lainauspisteille 

 
 
J 4 KIINTEISTÖN ATK-JÄRJESTELMÄT 
 
J 41 Kiinteistön ATK-verkot 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kaapelointi rakennetaan yleiskaapelointijärjestelmänä noudattaen standardeja 
SFS-EN 50173-1, SFS-EN 50174-1, SFS-EN 50174-2 ja SFS-EN 50174-3, sekä 
Viestintäviraston määräystä 25 (uusin 25E/2008M) 
 
Kaapelointi toteutetaan siirtotieluokkaan EA,  kategorian CAT 6A, U/FTP mukai-
sin suojatuin kaapelein. 
 
Optinen kaapelointi toteutetaan käyttäen OM3 ja OS2 valokuitukaapeleita. 
 
Pääteletilat sijaitsevat kellarissa. Kellarikerrokseen sijoitetaan talojakamojen li-
säksi yksi kerrosjakamo. Ylempiin kerroksiin kolme kerrosjakamoa jokaiseen ker-
rokseen.  
 
Työpistekaapeloinnin lisäksi kiinteistöön kaapeloidaan pisteet kattavaa WLAN-
verkkoa varten.  
 
Kameravalvontajärjestelmän IP-kamerat kaapeloidaan kerrosjakamoihin omiin 
paneeleihinsa. 

 
 

J 5 TURVA- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 
 
 

 
J 51 Paloilmoitusjärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kiinteistöön asennetaan viranomaisten hyväksymät analogiset ja osoitteelliset 
paloilmoitinjärjestelmät.  
Paloilmoittimen käyttölaite sijoitetaan 1. kerrokseen. 
 
Paloilmoitin ohjaa kiinteistön hätäkuulutusjärjestelmää. Sisätiloihin ei asenneta 
erillisiä palokelloja.  
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Paloilmoitin ohjaa palo-ovien aukipitolaitteita ja ja savunpoistoa. 
 
Paloilmoitinjärjestelmä toteutetaan noudattaen ohjetta ”Paloilmoittimen suunnit-
telu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009” 
 

J 52 Rikosilmoitusjärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kiinteistöön asennetaan kuorisuojaukseen ja liiketunnistimiin perustuva rikosil-
moitusjärjestelmä. Järjestelmä integroidaan kulunvalvonnan kanssa siten, että 
kulunvalvottujen ovien tilatieto välitetään rikosilmoitusjärjestelmään. Rikosilmoi-
tusjärjestelmän ohitukset pääsääntöisesti kulunvalvonnan kautta. Kulunvalvo-
mattomat ovet liitetään suoraan rikosilmoitusjärjestelmään 
 
Liiketunnistimia sijoitetaan kerroksiin liukuportaiden läheisyyteen. 
 
Asennukset tehdään Suomen Vahinkovakuutusyhtiöiden Keskusliiton ohjeiden 
mukaisesti. 
 

 
J 53 Videovalvontajärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kiinteistöön asennetaan IP-kameroita käyttävä videovalvontajärjestelmä 
 
Kaapelointi liitetään yleiskaapelointijärjestelmään, mutta kameroiden tietoliiken-
ne toteutetaan erillisenä verkkona. 
 
Järjestelmän tarvitsemat kytkimet sijoitetaan kerrosjakamoihin 
 
Digitaalinen tallennin sijoitetaan kellarin telehuoneeseen tai erilliseen turvalaite-
huoneeseen. 
 
Kameroina käytetään dome-kameroja sisätiloissa.  
 
Valvottavina alueina sisäänkäyntien lisäksi yleisöalueet. 
 

 
J 54 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Sisäänkäynnit ja kerroksissa porrashuoneiden ovet varustetaan kulunvalvonnal-
la. Sisäänkäyntiovissa koodilukija, muissa ovissa lukija. Kulunvalvontajärjestelmä 
integroidaan rikosilmoitusjärjestelmän kanssa. Kulunvalvottujen ovien tilatieto vä-
litetään rikosilmoitusjärjestelmään.  
 
 

J 55 Savunpoisto ja sammutuksen ohjausjärjestelmät 
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1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Kiinteistöön hankitaan paloteknisen suunnitelman mukainen savunpoiston ohja-
usjärjestelmä.  

 
Savunpoiston ohjauskeskus sijoitetaan paloilmoittimen käyttölaitteen viereen. 

 
J 56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät 
 

1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Lainausalueiden uloskäynneille hankitaan tuotesuojaporttijärjestelmät 

 
 
 

J 6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 
 
1 Yleiskuvaus ja järjestelmän toiminta 
 
Ks. kohta  H72 Sähköjärjestelmien ohjaus ja valvonta 
 
Lisätiedot ks. myös LVIA - hankeselosteet 
 

 
J7 INTEGROIDUT JÄRJESTELMÄT 

 
J 71 Avoimet kaapelointijärjestelmät 

 
Kiinteistöön hankitaan rakennusautomaation ulkopuolisia ohjauksia palveleva 
väyläpohjainen ohjausjärjestelmä. 

 
J 72 Muut integroidut järjestelmät  

 
 
 

J 73 LON- järjestelmä  
 

 
 
J8 MUUT TIETOJÄRJESTELMÄT 
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KESKUSTAKIRJASTO
HANKESUUNNITTELU
ENERGIANKULUTUSLASKELMIEN YHTEENVETO

1. Tavoitteet
Hanke suunnitellaan ja toteutetaan matalaenergiarakennushankkeena.

Hankkeen energiankulutuksen tavoitteet on asetettu seuraavasti:
-energiankulutuksen suunnitteluarvo on 110 kWh/brm2,a
-ostettavan energian suunnitteluarvo on 80 kWh/brm2,a

Ero ostettavan energian ja kokonaisenergiankulutuksen välillä on tavoitteena
kattaa aurinkosähköjärjestelmällä.

2. Lähtötiedot
Energiankulutuslaskennan tärkeimmät lähtötiedot :

Energiankulutuslaskennan lähtökohtana on ollut, että kaikkiin lvi- ja sähkö-
järjestelmiin suunnitellaan tarpeenmukaisen käytön mahdollistavat ohjaukset
ja säädöt. Erityisesti tämä tarkoittaa tässä rakennuksessa tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon säätämistä tila-/aluekohtaisesti läsnäoloon, ilmanlaatuun tai
lämpötilaan perustuvana sekä ilman laadun aktiivista seurantaa.

Laitevalinnoissa on laskelmissa käytetty energiatehokkaita laiteratkaisuja.
Esimerkiksi ilmanvaihtopuhaltimien ja puhallinkonvektoreiden moottorit tar-
peenmukaisesti säädettyjä EC-moottoreita ja kaikki pumput tarpeenmukai-
sesti taajuusmuuttajilla käytettyjä

Energiankulutuslaskelmat on laadittu kirjaston aukioloajoille
-arkisin klo 08.00 –17.00 (ilmanvaihto käy klo 07.00-18.00)
la-su suljettu

Rakenteet:
Ikkunat: Lasi U=0,6, karmit mukaan lukien U=0,99
Seinät U=0,14
Katto U=0,09
Lattia U=0,14
Maavaraiset rakenteet U=0,14
Vuotoilmakerroin 0.05 1/h

Sisäiset kuormat:
Henkilöt 0.2 hlö/m²(kävijämäärä klo 8-17 välisenä aikana 3290 hlö)
Valaistus 8W/m² (8-17 )
Laitteet 3W/m² (8-17 )
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Ilmanvaihtojärjestelmä:
Sisäänpuhallusilman lämpötila talvella  21°C
Sisäänpuhallusilman lämpötila kesällä  17°C
Lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde
-ravintola- ja keittiötilojen koneet 50%
-wc-tilojen kone 60%
-toimisto- ja yleisötilojen koneet 75%

Lämpimän käyttöveden kulutus 120 dm3/brm2,a

Sulanapitojärjestelmän huipunkäyttöaika 1100 h/a

Päätuulikaappien energiankulutus laskettu keskimääräisellä lämmitysteholla
200 kW ; käyttöaika 500 h/a

Ilmanvaihtojärjestelmän lämmitysenergiankulutus on laskettu keskimääräisel-
lä ilmanvaihtomäärällä 60% nimellisilmamäärästä. Käyntiaika 2900 h/a.

Ilmanvaihtokoneiden puhaltimien sähkönkulutus on laskettu keskimääräisellä
sähköteholla 75% nimellistehosta. Käyntiaika 2900 h/a.

Lämmitys- ja jäähdytysverkostojen pumppujen sähkönkulutus yhteensä 36
500 kWh/a.

Lämmitys- ja jäähdytyspuhallinkonvektorien sähkökulutus on laskettu ;
350 laitetta ; keskimääräinen sähköteho 50 W ; keskimääräinen käyttöaika
2000 h/a.

Sähkölaitteiden kiinnioloajan kulutus 10% aukioloajan kulutuksesta.

3. Laskentatulokset

Energiasimulointilaskelmien perusteella rakennuksen vuotuinen energianku-
lutus on seuraava:

Sähkö   325 MWh
Lämmitys 1477 MWh
Jäähdytys   204 MWh
Yhteensä 2006 MWh

Sähkö- ja lämmitysenergian jakaantuminen eri osa-alueisiin on esitetty las-
kentatuloksissa; liite 1.
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Rakennuksen energiasimuloinnin tuloksista liitteessä 2 on esitetty yhden il-
mastointikoneen (TK40 Aineistot 2.-4. kerros) laskentatulokset.

Rakennuksen lämpöhäviölaskelmien yhteenveto; liite 3

Nykyisillä lähtötiedoilla saavutetaan suunnittelutavoite 110 kWh/brm2 (las-
kentatulos 108 kWh/brm2), mikäli itse rakennukseen kuulumattomat piha- ja
torialueiden ja huoltopihan ajorampin  sulanapitojärjestelmän energiankulu-
tukset jätetään laskelmissa huomioimatta.

Kun sulanapitojärjestelmien energiankulutukset otetaan laskelmaan mukaan,
on energiakulutuksen kokonaisarvo 127 kWh/brm2.

4. Aurinkosähköjärjestelmä

Aurinkosähköjärjestelmän laajuus ja sillä saavutettavan energiatuoton las-
kelma on esitetty liitteessä 4.

Aurinkosähköllä saavutettava laskennallinen tuotto on 125 MWh/a

Aurinkosähköllä tuotettu energia vastaa noin 8 kWh/brm2

5. Yhteenveto

Rakennuksen kokonaisenergiankulutus on, nyt käytetyillä lähtötiedoilla, noin
127 kWh/brm2. (108 kWh/brm2 ilman sulanapitojärjestelmiä).

Rakennukseen suunnitellulla aurinkosähköjärjestelmällä pystytään laskelmien
mukaan tuottamaan noin 8 kWh/brm2. Alkuperäiseen tuottotavoitteeseen 30
kWh/brm2 ei nykyisen laajuuden mukaisella aurinkosähköjärjestelmällä pääs-
tä.

Näiden laskelmien mukaan rakennuksen ostoenergiamääräksi jää 119
kWh/brm2 (100 kWh/brm2 ilman sulanapitojärjestelmiä). Alkuperäinen ta-
voite oli 80 kWh/brm2.

Liite 1 Rakennuksen energiasimulointi; Energiankulutus
Liite 2 Rakennuksen energiasimulointi; Jäähdytystehot ja ilmavirrat
Liite 3 Lämpöhäviölaskelma; Rakennuksen yhteenveto
Liite 4 Aurinkosähköjärjestelmän energialaskelma


