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Perniön Kirkonkylän koulu
Uudisrakennuksen tilaohjelma 2.5.2019
neliöt hyötyaloja ellei toisin mainita
LAPSET
päiväkoti (esiop.?)
1-6 lk
7-9 lk (aineopetusluokkia)

332
42
250
40

AIKUISET / henkilökunta
koulu + avustajat (2)
päiväkoti
kansalaisopisto
yläkoulu
muu
oppilashuolto

yht. n. 40 henkilöä

keittiö- ja siivoushenkilöstö

kpl

m2 à

ala

42

ryhmätilat
yhteistila

OPPIMISEN TILAT 1-6 lk

sisältää 30 pienluokkalaista

22
6
2
3
4
2

oppilaita
OPPIMISEN TILAT 0 lk

vakituisesti talossa

ala yht. h-m2 / opp
180

2
1

75
30

voidaan jakaa pienempiin
tiloihin

150
30

250

830
jaetaan kolmeen oppimissoluun

koulu
jakoluokka

3
1

200
45

600
45

pienryhmätilat

3

15

45
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pienluokka

4

YHTEISET JA OPPIMISALUEISIIN KUULUMATTOMAT TILAT
kirjasto/monitoimi
op.väl.var.

35

140

870
1

80

näyttämö
käsityön opetustilat (kova ja pehmeä)

80
50
40
400

kuvaamataito

1

70

70

musiikki
kotitalous

1
1

100
130

100
130

LIIKUNNAN TILAT
liikuntasali
välinevarasto
tuolivarasto
pukutila
pesu- ja wc-tilat ( 2 wc.tä)
puku-, pesu- ja wc-tilat
siivouskomero iltakäyttäjille

jaettavissa osiin
sisältää varaston, monitoimisalin
yhteyteen
4 opetuskeittiöryhmää + 1
esteetön työpiste
yhteinen opetustila, koulu ja
kans.opisto

591
413

oppilaat
oppilaat
opet

1
2
2
2
1

15
24
12
4,5
2

koulu + iltakäyttö, jaettavissa
osiin

80
15
48
24
9
2

RUOKAHUOLLON TILAT

249
ruokailu/monitoimisali
keittiö (tk + var)

155
72

jakelukeittiö, sis. wc
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buffe-linjasto
astianpalautus

1
1

10
12

10
12

OPPILASHUOLLON TILAT

74,5
terv.hoit

1

17

17

psyk. kur. Lääkäri
sotetila/VEO
lepoh.
wc/hk
wc-inv.
odotustila

1
1
1
1
1
1

17
17
5
3
5,5
10

17
17
5
3
5,5
10

HALLINNON JA HENKILÖKUNNAN TILAT
hallinto

172
tsto

1

15

15

kanslisti
iso neuvottelu
eteistila
arkisto
kopiointi
tauko- + työsk.tilat

1
1
1
1
1
1

12
20
10
10
9
50

12
20
10
10
9
50

pukutilat

2

16

32

Sis. hallintotilat, työtilat,
taukotilat, sosiaalitilat,
keittiöhenkilökunnan
sosiaalitilat
rehtori

naisten ja miesten puku- ja
pesutilat ml. keittiö- ja
siivoushenkilökunta
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pesutilat

2

2

4

wc-tilat
wc-tilat

2
2

3
2

6
4

OPPILAIDEN TILAT

henkilökunta mitoitettu
yhteensä 40 henkilölle

165,5
wc-tilat 0 lk
wc-tilat 1-6 lk
wc-tilat 7-9 lk
wc-inv
kenkäsäil. +
kuraet. 0 lk
kenkäsäil. + kuraet. 16 lk
vaates. 0 lk
vaates. 1-6 lk
kenkäs. 7-9 lk
vaates. 7-9 lk

4
17
4
2

1,5
1,5
1,5
5,5

6
25,5
6
11

1

17

17

3
1
3
1
1

10
20
10
10
10

0-lk: 1 wc / 10 opp.
1 wc/15 opp.

vaatesäilytys ja kurakenkäeteinen, yhtenäistä hyvin
tuuletettua tilaa

30
20
30
10
10

HUOLTOTOIMEN TILAT

57
siivoustilat
kiint.hoito

32
25

MUUT KÄYTTÄJÄT

n. 1 % hyötyalasta

30

KANSALAISOPISTO
wc-inv
vaates.

1
1

5
5

5
5
narikka+lokerikko / yhteinen
yläkoulun sisäänkäynti ?

kenkäsäil. + kuraet

1

4

4
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toinen varasto kuvaamataidon
opetustilojen yhteydessä
varasto

2

8

16

YHTEENVETO HYÖTYALOISTA
koulu
muut käyttäjät
YHTEENSÄ

3219
30
3249

BRUTTOALA ON N. 1,35 - 1,4 x HYÖTYALA
KYLMÄT TILAT
PUOLILÄMMIN

Väestönsuojan koko, S1-luokka

4386,15 brm2 arvio
koulun ulkovälinevarasto
keittiön ulkovarasto
luistinkoppi

153 m2 varsinaista suojatilaa + lisävaraukset

sisältää rakenteet sekä tekniset
ja liikennetilat

50
5
20
Käyttäjämääräperusteinen.
Paikkaa ei ole esitetty kuvissa,
esim. salin ja teknisen työn
varastot, tai
ulkovarastorakennus
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siirrettävä
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tekn.

Tilaryhmät
huoltotoimen tilat
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hissi

henk.k.

oppimisen tilat

Tilaryhmät
hallinto ja henkilökunta

5-6 lk

3-4 lk

huoltotoimen tilat
oppilas-wc:t
oppimisen tilat
teknisiä tiloja
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PERNIÖN KIRKONKYLÄN KOULUN UUDISRAKENNUKSEN KEITTIÖRATKAISU
1. Perusteet
Suunnittelun lähtökohtana on sujuva palveluprosessi, jossa asiakkaat voivat
ruokailla kiireettömästi viihtyisässä ja nimenomaan heille suunnitellussa ympäristössä, työntekijät pystyvät tekemään työnsä ergonomisesti ja turvallisesti ja
ravitsemispalveluprosessikokonaisuus sujuu mahdollisemman jouhevasti ja
tehokkaasti.
1.1. Asiakkaat
Asiakkaita vuonna 2019 koulussa on n 266. Ruokaa valmistetaan ja ruokapalvelua järjestetään oman koulun tarpeisiin.
•
•
•

alakoululaiset 246
opettajia 15 (esimerkkiruokailuoikeus)
1-5 kaupungin työntekijää = 266

Salon kaupungin kärkihankkeista Oppimisympäristöuudistus ja Tulevaisuuden
asuinympäristö saattavat lisätä nykyistä asiakasmäärää. On puhuttu esim.
koulun ja uuden päiväkodin synergiaedusta. Lisäksi koulu voi toimia ikäihmisten avoimena ruokailupaikkana.
Suunnittelun perustana on 300 alle 12 vuotiasta ja 50 aikuista = 350 asiakasta. Ruokailu tapahtuu nonstopina 1 ½- 2 tunnin aikana, asiakkaiden ja heidän edustajiensa toiveet huomioiden ja lyhyt siistimishetki ruokailun välissä.
1.2. Työntekijät
Nykyisen koulun valmistuskeittiössä on 2,0 työntekijää: vastaava kokki pysyvästi osa-aikatyökyvyttömyyseläkkeellä 50%, ravitsemistyöntekijä - kokki
100% ja Perniön Yhteiskoulun kanssa yhteinen ravitsemistyöntekijä 50% (aamupäivä Yhteiskoulun keittiöllä ja iltapäivä Kirkonkylän koulun astiahuollossa).
2. Tilat
2.1 Ruokasali
Palveluprosessi toteutetaan ruokasalissa, jonka suunnittelussa pitää ottaa
huomioon koko rakennuksen elinkaari, vähintään 30 vuotta. Salin on oltava
tilava, ergonominen ja sen on oltava muunneltavissa erilaisiin tarkoituksiin.
Lähtökohtana on alakoululaisten tarpeet: sopivan kokoinen ja korkea buffetlinjasto moderneine kalusteineen ja astianpalautuspisteineen. Erityisesti on kiinnitettävä huomio esteettömyyteen, esim. pyörätuoli- ja rollaattoriasiakkaat ja
muuten avustettavat.

Ruokasalia tullaan käytettämän myös oppimisympäristönä, jolloin sohvat, siirrettävät sermit, säkkituolit ja muu sisustus (esim. räsymatot) ja muu oppimismateriaali on valittava kokonaisuuteen ja kaikille käyttäjille sopiviksi. Olennainen vaade on; materiaaleille on varattava riittävä- ja asianmukainen säilytystila, jonne käyttäjät pystyvät itse palauttavat ne. Materiaalien on oltava kevyitä
käsitellä (ergonomia) ja ne on pystyttävä puhdistamaan tehokkaasti, edullisesti ja myös kemiallisesti. Varsinaiset ruokapöytien tuolit tukevia ja helposti
ruokapöytien kiskoille aseteltavia (asiakkaat nostavat). Kaikella tällä tullaan
myöhemmin saavuttamaan mittavia säästöjä henkilöstökuluissa (mm. tuki- ja
liikuntaelinvaivojen poissaolokuluissa).
Siisti ja puhdas tila varmistaa viihtyvyyden. Tilan monikäytön takia ylläpito- ja
perussiivous pitää pystyä tekemään jouhevasti ja ergonomisesti materiaaleja
ja henkilökuntaa säästäen. Lähtökohta on hiekan ja ravan torjunta mm. toimivalla rapakaivolla ja kenkätelineillä, joista hiekka ja rapa valuvat imuroitavaan
kouruun. Sisällä koululaiset käyttävät tossuja. Leveät käytävät mahdollistavat
tehokkaan yhdistelmäkoneen käytön ja kevyet kalusteet siirrettävyyden. Ruokasali pinta-ala pl. koulun oppimisympäristömateriaalin säilytystila tulee olla
vähintään puolineliömetriä/ suunniteltu asiakas. Hyviä esimerkkejä Salosta
löytyy mm. Kuusjoen koulun ruokasalista (liite kuva), Perttelin Inkereen koulun
ruokasalista ja myös Suomusjärven koulun ruokasali-eteistilasalista, jossa nyt
neliöitä/ ruokailija yli yhden neliön, esteettömyys ja yhteiskäyttö toimivaa.
2.1 Keittiö
Keittiö voidaan toteuttaa joko palvelu- tai valmistuskeittiönä. Toteutustapa vaikuttaa tila-, laite- ja henkilöstötarpeeseen. Ohessa vaihtoehtoja tarkastellaan
tuotantoprosessin kautta.
Prosessi

Palvelukeittiö

Valmistuskeittiö

Huom.

Elintarvikkeiden
tilaus

Vähäistä

Paljon

tilataan ruoka valmistuskeittiöstä Jamixilla kiloina.

Työaikaa kuluttavaa, tilataan elintarvikkeet Jamixlla toimittajilta.
Paljon

Elintarvikkeiden tilaus tehokasta ammattilaisen tekemänä yhdessä suuressa
valmistuskeittiössä

Elintarvikkeiden
vastaanotto

Vastaanotetaan kuumaa tai kylmää ruokaa ja tuotteita: tuoretta leipää ja maitoa- maitotaloustuotteita päivän tarve.

Esikäsittely

Ei esikäsittelytyötä

Valmistus

Ei valmistusta
Mahdollista järjestää
kypsennysprosessi

Vaatii mittavat kylmäsäilytystilat jotka
koulujen- toimintatauon
aikana tyhjillään: tilavuokrat myös tältä
ajalta.
Kohtuullisesti esikäsittelyä.
Vaatii ainakin kahden
padan patayhdistelmän
ja kaksi yhdistelmäuunia, vihannesleikkurin,
yleiskoneen, miksereitä

Elintarvikkeiden vastanotto
-> lastauslaiturin koko
Elintarvikkeiden vastaanotto tehokasta suurissa yksiköissä, ammattilaisen tekemänä.
Esikäsittely vaatii oman tilan varastoineen.
Nykyisen Perniön Kirkonkylän koulun kahden padan patayhdistelmän ja
toisen yhdistelmäuunin
Rapu hankkinut S-järven

kylmäruuanvalmistusmenetelmällä; tällöin saadaan ”sitä
ruuan tuoksua”.

ja tehosekoittimia: erityisruokavaliovalmistusta varten ja myös
tunneliastianpesukoneen.

Lisäkkeiden keitto ja
eskareiden aamupuuro yhdistelmäuunissa.

Astiahuolto
Siivous
Johtaminen

Kuljetukset

Pinta-ala ja
neliöt

Kahden korin astianpesukone tai tunnelikone.
Vähemmän siivottavaa.

Kahden korin astianpesukone tai tunnelikone.

Poissaolojärjestelyt
helpommat, sillä ruokapalvelutehtävä
helpommin hallittavissa ja ruoka tulee
aina ajallaan isosta
keskuskeittiöstä: hallittu prosessi.
Vaatii ruokakuljetuksen.

Poissalojärjestelyt vaikeammin järjestettävissä, sillä ruuanvalmistus-ateriapalveluprosessi vaikeammin hallittavissa ja nopeasti organisoitavissa.

1) Nykyisen valmistuskeittiön kokoinen
palvelukeittiö riittää
suunnitellulle 350:lle
asiakkaalle. Pintaalaa on riittävästi
mahdollisia lisäyksiä/ muutoksia varten, sillä koulunhan

1) Nykyisen kokoinen
valmistuskeittiö ei riitä
350:n asiakkaan modernille, tilavalle ja ergonomiselle valmistuskeittiölle (v.2050). Tilatarvearvio noin 100 m2?
2) Ruokasalipinta-ala ei
riitä. Tilatarvearvio noin

Enemmän siivottavaa.

Ei vaadi ruokakuljetusta.

terveystalon valmistuskeittiöön 2010 ja siirtänyt
sieltä 2013 Perniöön rikkoutuneiden tilalle (investointimäärärahat loppu).
ns. kahden korin astianpesukoneen Rapu hankkinut
2010. Näitä ei kannata
enää siirtää uuteen valmistuskeittiöön, sillä toinen
irrotus ja kolmas asennus
kuluttavat laitteet nopeasti
ja uudet jäävät Ravun
hankittavaksi ja maksettavaksi, joskin näin kulut
kohdistuvat ateriapalvelun
hintaan ja tätä kautta asiakkaalle eli perusopetuksen maksettavaksi aterian
hinnassa.
Nykyinen vuodelta 2010,
ei uudelleenasettavissa
Ruuanvalmistustilojen siivous liinattuprosessi Salon
keskuskeittiössä.
Keskuskeittiö aloitti leantoiminnan jo vuonna 2015
ja nyt muodostunut osaksi
päivittäistä valmistus- ja
palveluprosessia.

Kuljetusmatka keskuskeittiöltä 23 km
Ruokakuljetus Salon keskuskeittiöstä Perniön uuteen Kirkonkylän koulun
palvelukeittiöön suunnitellaan ja organisoidaan kaupungin logistiikkayksikön,
Ravun ja kuljetustoimittajan toimesta eli sisällytetään olemassa oleville reiteille.
Kts. liitekuva nykyisestä
koulusta valmistuskeittiöineen = 60 m2, ruokasalista
= 94 m2 (tiiliseinäneliötä ja
porrasta hieman puuttuu).
Haasteen asettaa asiakkaiden sisääntulo ja pois-

Viihtyisyys, kodin omaisuus ja
maukas ruoka
”ruuan tuoksuineen”.

on tarkoitus olla toimintakelpoinen ainakin 40-vuotta
(2050?), eikö niin?
2) Ruokasalipintaala ei riitä. Tilatarvearvio noin 125 m2

125 m2.

Salon keskuskeittiön
ruoka on tunnetusti
maukasta ja laadukasta, uuden Kirkonkylän koulun palvelukeittiön r-vastaava
pääsee mukaan yhteisen prosessin kehittämistyöryhmään,
kylmäruuanvalmistusmenetelmä on
mahdollista ja moderni, ergonominen
ja asiakkaat huomioivat koulu (ja päiväkoti) ruokasali luovat kodinomaisen
viihtyisyyden.

Viihtyisyyttä, kodinomaisuutta ja ruuantuoksua järjestyy, jos
myös ruokasalista pystytään tekemään moderni, ergonominen ja
asiakkaat huomioiva.

tuminen, erityisesti kiinteän astioiden palautuspisteen puuttuminen, esteettömyys ongelma liikuntarajoitteisilla ja ulkoa tulevilla
asiakkailla. Kuva on vanha
ja mm. Ravun hankkimia
laitteita puuttuu.
Taloudellisesti valmistuskeittiömalli asianmukaisine
ruokasaleineen tulee muodostumaan kalliiksi,

3. Talous
Salon kaupungin TA 2019-2023 on vuodelle 2022 suunniteltu Salon keskuskeittiön saneeraus tai uudisrakennus, arvio: 5 000 000 €. Suunnittelua on
tehty ammattikeittiökonsultin johdolla moniammatillisessa työryhmässä (pääluottamusmies, talonsuunnitteluarkkitehti ja Rapu-henkilöstön edustajat) 2010,
suunnitelmaan on tehty vaikutusten arviointi 2011 ja talous- ja Sotenäkökulmapäivitys 2015.
Päätettäessä Perniön uuden Kirkonkylän koulun keittiöratkaisusta, on otettava
huomioon keskuskeittiön tehtävä 30- 40 seuraavan vuoden aikana, kartoitettava kaupungin ruuanvalmistuskokonaisuus ja tehtävä päätös siltä pohjalta.
Jos Perniön Kirkonkylän koulun keittiöstä tehdään valmistuskeittiö, niin on todennäköistä, että niissä kaupunginosissa, joissa ei nyt ole koulun yhteydessä
valmistuskeittiötä (Kisko, Kiikala, Suomusjärvi ja Särkisalo) lisääntyy ”kodikkuus ja ruoan tuoksu” – ”tännekin vaatimus”. Toisaalta riittäisikö esim. Suomusjärvelle valmistuskeittiölaajennus Hintan hoivakodin valmistuskeittiön yhteyteen vai halutaanko oma valmistuskeittiö Suomusjärven ala-asteelle ja oma
Suomusjärven päiväkodin yhteyteen. Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan usean valmistuskeittiön ratkaisu on uutta keskuskeittiötä huomattavasti
kalliimpi ratkaisu ja juuri henkilöstökulujen osalta joka on ollut kaikki nämä
kymmenen vuotta Ravun seuranta- ja säästökohde.

Vaikka päädyttäisiin palauttamaan palvelukeittiöitä valmistuskeittiöiksi tai rakentamaan uusia valmistuskeittiöitä uudisrakennusten yhteyteen, niin osa aterioista joudutaan aina kuljettamaan asiakkaille. Salossa on tällä hetkellä 15
valmistuskeittiötä, 55 koulujen- ja päiväkotien palvelukeittiötä (Rapuhenkilökunta järjestää ateriapalvelun ja astiahuollon) ja noin 20 jakelukeittiötä (tilaaja
eli asiakas järjestää ateriapalvelun ja astiahuollon). Lisäksi on keskimäärin
200 kotiateriapalveluasiakasta päivittäin ja ulkoisia asiakkaita vanhusten ruokailupisteissä ja Kaneliomenassa. Valmistuskeittiöiden vaikutus Salon hiilijalanjäljen vähentämiseen on hyvin vähäinen, joutuvathan esim. elintarvikkeiden
jakeluautot ajamaan pitempiä reittejä kuin keskuskeittiölle. Kuljetusten hiilijalanjälkeen pystyttäneen vaikuttamaan parhaiten ”älyliikenteen” kehittämisellä.
Ruokakuljetukset tarjoavat paikallisille kuljetusyritykselle yhteistyökumppanuutta ja näin tuetaan aktiivista yrittäjyyttä.

4. Henkilöstö
Suurin osa ravitsemis- ja puhtaanapitotyöntekijöistä kärsii huonon työergonomian seurauksena tuki- ja liikuntaelinvavoista. Vaivojen lieventämisen ja
ennaltaehkäisyn takia on kiinnitettävä erityisesti huomio ergonomiaan. Parhaiten tämä toteutuisi uudessa keskuskeittiössä, jonne pystytään keskittämään
uusiin työtapoihin koulutetut ja aktiiviseen ja kehitysmyönteiseen työotteeseen
pyrkivät työntekijät. Pitkän työuran tehneet työntekijät voisivat olla kevyemmissä töissä palvelukeittiöissä palvelemassa ja auttamassa pieniä ja suuria
asiakkaitamme.
Valmistuskeittiömallissa tarvitaan 350 asiakkaalle noin 2,5- 3 työntekijää riippuen tulevan keittiön valmiuksista, ruokalistasta, asiakkaiden vaateista (mm.
erityisruokavaliot ja mahdollinen päiväkotitoiminta), palvelukeittiömallissa tarvitaan noin 1,2 työntekijää (laitoshuollosta aamuun tai iltapäivään kahden tunnin
työapu = 0,2 ja kokoaikainen ruokapalveluvastaava 1,0). Salon keskuskeittiöön ei tarvita henkilöstölisäystä 350:lle uudelle asiakkaalle.
5. Johtopäätökset
Ennen kaikkea Perniön uuden Kirkonkylän koulun palvelukeittiömalliratkaisulla
pystytään tarjoamaan asiakkaille oikea-aikainen ravitsemispalvelu, sillä keskuskeittiö ei ole niin häiriöherkkä (esim. sairauspoissaolot), kuin pienehköt valmistuskeittiöt maakunnissa. Lean-toiminnan päivittäisjohtamisen avulla keskuskeittiö pystyy reagoiman yllättäviin tilanteisiin. Toiminnan jatkuva parantaminen onnistuu paremmin suuremmassa joukossa, jossa ei olla kiinnytty
”omaan pataan” ja työkaveriin.”
Palvelukeittiön rakentaminen tulee halvemmaksi kuin valmistuskeittiön. Keskuskeittiössä tehdyn aterian (suoritteen) hinta on edellisempi kuin yksittäisen
valmistuskeittiön: vuonna 2018 2,84 €/3,67€
Talous- ja henkilöstönäkökulmista Perniön kirkonkylän kouluun sopii palvelukeittiö.

RAKENNUSTEKNISET TAVOITTEET
Sisäilmasto
Tiloihin suunnitellaan ja asennetaan koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä tilojen käytön asettamien vaatimusten mukaisesti. Jotta tilat olisivat mahdollisimman energiatehokkaita ja sisäolosuhteiltaan tavoitellun tasoisia, tilojen olosuhteita ohjataan tarpeen mukaisesti nykyaikaisella automaatiojärjestelmällä, joka on varustettu hiilidioksidi, kosteus ja lämpötila-antureilla.
Sisäilmaston tavoitearvo määritellään sisäilmastoluokituksen mukaisesti koko rakennukseen tasoon S2, sisäilmaluokitus 2018 (RT 07-11299). Puhtausluokkatavoite
on P1.
Valaistus
Valaistuksessa pyritään mahdollisimman energiatehokkaaseen ja tarpeen mukaiseen valaistukseen. Kaikki valaisimet toteutetaan led-valaisimilla sekä sisällä että
ulkona. Sosiaalitilojen ja käytävien ohjaus tapahtuu liiketunnistimilla. Ulkona valaistuksen määrää ohjataan havaitun liikkeen mukaan liiketunnistimilla. Ohjaus toteutetaan KNX- tai Dali-tekniikalla.
Rakennustekniikka
Tavoitteena on rakentaa rakennusteknisesti toimiva, terve ja turvallinen koulurakennus, joka toteutetaan kokonaan säältä suojassa. Sääsuoja voidaan poistaa vasta kun koko julkisivu vesikattoa myöden on valmiina. Perustus tuetaan teräspaaluilla
kantavaan kallioperään asti maaperätutkijan ja rakennesuunnittelijan erillisten
suunnitelmien mukaisesti. Rakennus toteutetaan puurakenteisena nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti. Rakennusmateriaalien tulee olla luokiteltu tasoon M1.
Energiatehokkuuslukutavoite on 120 kWh/nm2, lisäksi uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen, kuten aurinkopaneelit. Energiatehokkuusluokka tavoite on B. Ilmavuotolukutavoite on 0,8.
Talotekniikka
Rakennuskohde käsittää seuraavat LVIAS-järjestelmät:
- lämmitysjärjestelmät, kaukolämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys
- LTO-järjestelmät, pyörivä lämmöntalteenotto
- vesi- ja viemärijärjestelmät
- ilmastointijärjestelmät
- automaatiojärjestelmät
- sähköjärjestelmät
- atk-järjestelmät
Hanke suunnitellaan ja toteutetaan vähähiilisenä ja energiatehokkaana elinkaarikustannukset optimoiden.
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Lämmitysjärjestelmä
Lämmön lähteenä on kaukolämpö. Lämmönsäätö tehdään LVI 41-10230 (KH 23 –
00192) ohjeen mukaan.
Lattialämmityksen mitoituksessa on huomioitava kalustuksella peittyvä lattia-ala.
Lattialämmityksen yhteydessä käytetään tehdasvalmisteisia jakotukkeja säätöventtiileineen, jotka sijoitetaan lattiatason yläpuolelle helposti luokse päästäviin paikkoihin tehdasvalmisteisiin kaappeihin. Jakotukkikaappien lattian rajapinnassa käytetään tehdasvalmisteisia läpivientilevyjä sekä taivutuskaaria.
Jakotukkikaappeina käytetään ylivuotoputkella varustettuja malleja, joista ylivuotovesi johdetaan lattiakaivolliseen tilaan. Mikäli ylivuotoputkea ei ole mahdollista viedä
lattiakaivolliseen tilaan, käytetään jakotukkikaapeissa vuotohälyttimiä.
Vesi- ja viemärijärjestelmä
Rakennus liitetään Salon kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon.
Vesi- ja viemärijärjestelmän ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan ohjetta LVI
20-10328. Viemäreiden ääniteknisen suunnittelun apuna voidaan käyttää rinnalla
Uponorin HTP- käsikirjaa.
Kiinteistön vesijohtojen nousulinjat sijoitetaan omaan nousukuiluunsa tai yhteisessä
LVI- kuilussa erilliseen osaan. Nousujohtojen alapäät varustetaan vuodonilmaisimilla, jotka suunnitellaan tapauskohtaisesti.
Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Kiinteistön
pinta- ja perusvedet johdetaan sadevesiviemäriverkostoon.
Vesimittarit varustetaan pulssinantolaitteilla ja ne liitetään kulutusseurantajärjestelmään.
Sulkuventtiileinä käytetään palloventtiileitä ja lämpimän käyttöveden kiertojohdoissa
mittayhteellisiä linjasäätöventtiileitä. Lämpimän käyttöveden kiertopumppuna käytetään märkämoottoripumppua pronssipesällä. Jakotukit sijoitetaan helposti luokse
päästäviin paikkoihin tehdasvalmisteisiin jakotukkikaappeihin. Kaappeina tulee käyttää ylivuotoputkella varustettuja malleja, joista ylivuotovesi johdetaan lattiakaivolliseen tilaan. Mikäli ylivuotoputkea ei mahdollista viedä lattiakaivolliseen tilaan, käytetään jakotukki- kaapeissa vuotohälyttimiä.
Kiinteistön vesijohdon liitospaikan ja liitoksen mahdolliset ehdot suunnittelija neuvottelee Salon veden kanssa. Suunnitelmissa esitetään vesijohdon liitospaikka sekä
korkeusasema ja painetaso.
Vesijohtoverkoston materiaalina käytetään yleensä komposiittiputkea. Haaroitukset
tehdään tehdasvalmisteisin osin. Vesijohtojen painekokeet määritellään tehtäväksi
työselityksessä.
Kantavien alapohjien alle sijoitetuille viemäreille määritetään yksityiskohtaiset kan2

nakointiohjeet.
Ilmastointijärjestelmä
Tilakohtaiset ulkoilmavirrat ja suurimmat sallitut äänitasot määritellään vähintään
YM 1009/2017 ja talotekniikkainfo.fi sisäilmasto ja ilmanvaihto–oppaan mukaan ja
ilmoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Ilmanvaihtotuotteiden tulee olla tasoa. M1
Konehuoneissa tulee olla riittävät huoltotilat koneille ja sähkökeskuksille sekä riittävät sisäpuoliset huolto- ja kuljetusreitit konehuoneisiin ja huoltokohteisiin. Raitisilman sisäänotto suunnitellaan ilmastointikoneille edullisimmasta ilmansuunnasta,
yleensä rakennuksen lähinnä pohjoista olevalta sivulta. Samalla varmistetaan, että
etäisyydet poistoilmapisteistä ja tuuletusviemäreistä ovat määräysten mukaiset.
Huomiota kiinnitetään raitisilmasäleikön sijoitukseen ja riittävän kokoiseen ulkoilmakammioon, jotta lumen pääsy koneille saadaan estettyä mahdollisimman hyvin.
Käytetään standartin SFS 13030:n mukaan testattuja ulkosäleikköjä. Ulkoilmakammio varustetaan vesieristysmatolla ja kuivalla metallisella lattiakaivolla, joka viemäröidään vesilukolla varustetun lattiakaivon kautta. Ilmanvaihtokoneiden ilmanottoa
yhteisestä kammiosta ei saa käyttää. Kammiot on eroteltava toisistaan konekohtaisesti esim. väliseinällä.
Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFP lasketaan LVI- ohjekortin 30-10529
(22.3.2013) mukaisesti ja esitetään em. kortin liitetiedoston Excel -taulukon avulla
suunnitelmissa.
Ominaissähkötehovaatimukset:
-

Tulo/poistojärjestelmä, max 1,8 kW/m3/s
Poistojärjestelmä, max 0,9 kW/m3/s

Äänitasolaskelmilla varmistetaan, että esimerkkikoneen ääniarvoilla huonetiloille
vaaditut äänitasot saavutetaan.
Ilmastointikoneiden tiiveys määritellään YM 1009/2017:n mukaan vähintään luokkaan A.
Ilmastointikoneet suunnitellaan niin, että niiden huoltamiselle jää riittävät tilat, ohjeena on ko. koneen levyinen tila. Ilmastointikoneiden otsapintanopeus suunnitteluarvoilla ei saa ylittää 3,0 m/s. Mikäli koneosina on pattereita, joissa tiivistyy vettä,
otsapintanopeus ei saa ylittää 2,5 m/s.
Äänenvaimennusmateriaalien on oltava pinnoitettuja niin, ettei niistä irtoa hiukkasia
tai kuituja ilmavirtaan. Käytetään energiatehokkaita EC-moottoreilla varustettuja
kammiopuhaltimia.
Ilmastointikoneiden suodattimet tapauskohtaisesti vähimmäisvaatimus:
tuloilmasuodatin
SFS-EN ISO 16890
ePM1 50-65%
poistoilmasuodatin LTO- laitteille
SFS-EN ISO 16890
ePM1 50-65%
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Suodatinkehyksenä ei saa käyttää pahvikehystä. Hienosuodattimet ovat lasikuitumateriaalista valmistettuja pussisuodattimia. Suodattimille määritellään varasuodattimet.
Suodattimen mitoituksessa käytettävät virtausnopeudet:
-

Synteettinen materiaali
Lasikuitu

nopeus max 0,5 m/s suodatinpintaan nähden
nopeus max 0,2 m/s suodatinpintaan nähden

LTO-laitteena käytetään ensisijaisesti korkean hyötysuhteen regeneratiivista hygroskooppista LTO-kiekkoa, tai LTO-levysiirrintä. LTO-levysiirtimen ja regeneratiivisillä
laitteilla vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 73 %.
Kanavien ja kanavaosien ovat tyyppihyväksyttyjä ja puhtausluokan P1 edellyttämällä tavalla valmistettuja. Kanavisto tehdään tehdasvalmisteisia kumirengastiivisteisiä
kulma- ja T- kappaleita käyttäen.
Äänen siirtyminen kanavien kautta huoneiden välillä estetään vaimennuksilla.
Kanavisto suunnitellaan puhdistettavaksi kauttaaltaan.
Säätöpelteinä käytetään vain hyvät äänitekniset toiminta-arvot omaavia säätöpeltejä esim. IRIS – periaatteella toimivia säätöpeltejä.
Ilmastoinnin päätelaitteet ovat heitto- ja puhalluskuvioltaan säädettävää mallia.
Rakennusautomaatio
Rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan väylätekniikkaan perustuen. Järjestelmä on liitettävissä Internetyhteyden kautta etävalvontaan.
Järjestelmä koostuu serveristä, alakeskuksista ja I/O-toimintamoduuleista, kenttä- ja
väylälaitteista, alakeskusten tiedonsiirtoväylästä sekä kenttälaiteväylästä reitittimineen ja sovittimineen.
Alakeskukset ja serveri varustetaan UPS laittein suojaamaan järjestelmälaitteita lyhyiltä sähkökatkoilta. Alakeskukset varustetaan graafisella käyttöpaneelilla paikalliskäyttöä varten.
Järjestelmään liitetään seuraavat laitteistot ja toiminnat:
-

LVI- järjestelmien ohjaus- ja säätöprosessit ja hälytykset.
Erillisohjaukset; erillispoistojen ohjaukset, valaistus- ja sulatusohjaukset.
Energian, sähkön ja vedenmittaukset.
Palopellit.

Kulunvalvonta
Ovet liitetään kaupungin olemassa olevaan ESMI järjestelmään. Ovet tottelevat
RFID kulkukortteja. Laajuudesta sovitaan kohdekohtaisesti. Murtohälyttimet kytketään samaan järjestelmään.
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Kameravalvonta
Ulkoalueet varustetaan valvontakameroin.
Järjestelmävaatimukset:
-

Digitaalinen IP-kamera tekniikka.
Kamerat min. 4K resoluutio.
Hyödynnetään PoE tekniikkaa.
Yö- ja päiväkuvaus toiminto.
Cat6 kaapelointi (ei langatonta tekniikkaa).
NVR 1kk videokuvan tallennuskapasiteetilla.
Kohteessa 1 kpl fyysinen kameroiden tarkkailupiste varustettuna 24”
näytöllä ja muilla tarpeellisilla hallintalaitteilla (näppäimistö ja hiiri).
Paikalliselle vastuuhenkilölle mahdollisuus tarkastella kameroita/tallenteita
työpisteeltään lähiverkon ylitse.
Mahdollisuus etätarkasteluun Salon kaupungin valvomosta VPN tai vastaavaan verkkotekniikan ylitse.

Sähkö
Rakennus liitetään Caruna Oy:n ylläpitämään sähköverkkoon. Liittymän koko määräytyy tarkemmin sähkösuunnittelussa.
Rakennus liitetään Lounea Oy:n kuituverkkoon ja kaupungin ict-verkkoon.
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