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OSAPUOLET 

Tilapalvelut 
 
Sivistystoimiala 
 
Kaupunkiympäristötoimiala 

 
Selvityksen yhteydessä kuullut asiantuntijat: 
Sirate Oy 
Sweco Talotekniikka Oy Santtu Meristö 
Jarkko Mikkola  LVI-asiantuntija, Turku 
Harri Kakko  sähköasiantuntija, Turku 
Mika Virta  rakennusautomaatio asiantuntija, Turku 
 

1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 

Hankkeen laajuus; 
3 921 m² (jakaja), 4 405 brm² (hankekoko), 19 039 rm³ 
Tässä hankeselvityksessä käsitellään pelkästään koulun ns. uudisosaa. Poikkeuksena 
on mainintoina vanhan puolen ilmastoinnin parantaminen. Muilta osin vanha osa on jo 
peruskorjattu. 
 
Raunistulan koulun hankeselvityksen tarkoituksena on peruskorjata nykyisen Raunistu-
lan koulun ns. uudempi osa sekä rakentaa ilmanvaihtojärjestelmä ns. koulun vanhaan 
osaan, että tehdä sisäilmatutkimuksen mukaiset rakenteelliset korjaukset.  
 
Hankeselvitys kohteesta perustuu Sireta Group Oy:n kohteesta laatimiin sisäilma- ja ra-
kennetutkimuksiin sekä käyttäjiltä saatuihin tarpeisiin että LVISA-asiantuntijoidemme 
lausuntoihin sekä Sweco talotekniikka Oy:n selvitykseen. 

 
Peruskorjauksen ajaksi mahdollisesti tarvittavat väistötilat selviävät siinä vaiheessa kun 
tiedetään millaisissa osissa ja ajankohtina peruskorjaukset tehdään. 
Korjaukset jakautuvat useammalle vuodelle. 
 
Tässä hankeselvityksessä määritellään hankkeen nopein mahdollinen suunnittelu- ja to-
teutusaikatalu sekä kesto. Lopullinen aikataulu määräytyy myöhemmin päätettävän kor-
jausaikataulun perusteella (vuodet 2022 – 2023, mahdollisesti 2024). 

2 HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETETTAVAT TAVOITTEET JA MITOI-
TUS 

Nykyisten tilojen peruskorjaus vastaa Raunistulan koulun nykyisen toiminnnan tilatar-
peisiin pitkäaikaisen ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun. 
Varsinkin sisäilman laatuun suoritettavat korjaustoimenpiteet ja vanhaan osaan ilmas-
toinnin rakentaminen parantavat sisäilman laatua huomattavasti.   
 
Mm ergonomia, ekologisuus, esteettömyys (sikäli kuin se on mahdollista) , esteettisyys, 
akustiikka ja valaistus ovat asioita, joihin kiinnitetään suunnittelutavoitteiden laadin-
nassa erityistä huomiota. Myös digitaalisiin ja tietoteknisiin valmiuksiin tulee kiinnittää 
erityistä huomioita (myös ruokalatilan, käytetään tulevaisuudessa myös opetustilana). 
Tilojen tulee olla sopivia nykyisen opetussuunnitelman kanssa.  
 
Koulussa opiskelee lukuvuonna 2020 – 2021 325 oppilasta. 
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Esitetyt toiminnalliset muutokset: 
‐ ruokailutilan laajennus, jota ei kuitenkaan peruskorjauksen yhteydessä ole tarkoituk-

sena toteuttaa. 
 
Esitetyt tekniset parannukset/uudistukset: 
Pääsääntönä on että kaikkien tilojen pinnat uusitaan lukuun ottamatta iltapäiväkerhon 
tiloja, joihin on tehty peruskorjaus kesällä 2017. 
Talotekniikan osalta sähköt, vesi- ja lämpöjohdot sekä viemäriverkosto uusitaan lähes 
kokonaan. Lisäksi uusitaan rakennuksen ulkopuoliset samassa kaivannosa olevat ras-
vanerotuskaivo, perusvesikaivo, viemärin- ja sadeveden tarkastuskaivot.  
Lämmityspatterit uusitan. IV-kone ja kanavistot tulee uusittavaksi. Iltapäiväkerhon tiloihin 
asennettiin vuoden 2017 korjauksen yhteydessä tilakohtainen IV-kone. Peruskorjauksen 
yhteydessä tulee harkita myös tämän tilan liittämistä keskitettyyn järjestelmään.  
Pohjakerroksessa lattiapäällysteeksi on valittava kosteusrasitetta kestävä ja vesihöyryä 
läpäisevä materiaali, kuten esim. keraaminen laatta. 
Liikuntasalin kohdalla oleva harjakatto (alkuperäinen tiilikatto) tulee uusittavaksi siinä 
vaiheessa, kun rakennusta palveleva IV-kone uusitaan. Nykyisen IV-koneen purkaminen 
ei onnistu kuin vesikaton kautta samoin kun uuden koneen asennus. 
Muutostöiden yhteydessä IV-konehuonetta joudutaan myös laajentamaan. 
 
Erillisiä suunnittelu kohteita 
‐ Ilmanvaihto uusitaan ns. uudella osalla keskitetyllä järjestelmällä ja ns. vanhalla 

osalla keskitetyllä tai tilakohtaisilla koneilla 
‐ Käyttövesiverkosto uusitaan 
‐ Jätevesiviemärit sukitetaan/uusitaan, selvitetään suunnittelun yhteydessä 
‐ Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan 
‐ Lämmönjakojärjestelmä uusitaan 
‐ Lämmityspatterit uusitaan 
‐ LTO asennetaan keskitettyyn järjestelmään 
‐ Keittiön rasvanerotuskaivo uusitaan keittiön peruskorjauksen yhteydessä 
‐ Sähkö- ja teleliittymät pysynevät ennallaan 
‐ Sähkökeskukset uusitaan 
‐ Pääkaapelireitit uusitaan 
‐ KV-jakelujärjestelmät uusitaan 
‐ sähkönmittausjärjestelmä uusitaan 
‐ Kaapelihyllyt- ja johtokanavajärjestelmät uusitaan 
‐ yleisvalaistus uusitaan 
‐ turvavalaistusjärjestelmä uusitaan 
‐ äänentoisto uusitaan / parannetaan 
‐ AV uusitaan tarpeellisilta osiltaan 
‐ videovalvonta päivitetään / lisätään 
‐ paloilmoitin uusitaan 
‐ tietoverkkojärjestelmät uusitaan 
‐ Säätö- ja valvontajärjestelmät uusitaan 

 
TUTKIMUSRAPORTTI 
SISÄILMA- JA RAKENNETUTKIMUKSET 
 
VSS-tilojen maanvastaisten seinien sekä pohjakerroksen sisäpihan puoleisten maan-
paine-elementtien lämmöneristeenä on mineraalivillaa. VSS-tiloissa lämmöneristeessä 
on paikallisia ja pohjakerroksessa laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. 
Sisäilman laadun kannalta merkittävämmät ongelmat ovat pohjakerroksen maanvastais-
ten seinien lämmöneristeiden laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot, joista todettiin mer-
kittäviä ilmavuotoreittejä pukuhuonetiloihin. 
Peruskorjauksen yhteydessä maanpaine-elementtien kosteus- ja mikrobivaurioituneet 
mineraalivillaiset lämmöneristeet tulee poistaa ja korvata uudella kosteutta kestävällä 
lämmöneristeellä. 

 
Maanpinnan yläpuolisena seinärakenteena on betoni-sandwich elementit, joissa esiintyy 
enintään yksittäisiä paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita. 
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Ulkoilma vastaisista seinistä todettiin merkittäviä ilmavuotoreittejä sisäilmaan. 
 

Alapohjarakenteena on EPS-eristeiset maanvastaiset laatat, joissa todettiin erityisesti 
pukuhuonetiloissa rakennuksen sisäpuolisesta kosteusrasituksesta aiheutuneita kos-
teus- ja lattiapäällystevaurioita. 
Korjaustöiden yhteydessä kosteusvaurioituneet eristeet tulee uusia. 

 
Liikuntasalissa näyttämösyvennyksen ulkoseinän kohdalla sisäpuolisena lämmöneris-
teenä on käytetty mineraalivilla. Rakenne luokitellaan riskirakenteeksi ja peruskorjauk-
sen yhteydessä rakenneratkaisu on suunniteltava uudelleen.  

 
Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset ja ne tulisi peruskorjauksen yhteydessä uu-
sia. Uusinnan yhteydessä ikkunat saadaan myös hyvin tiivistettyä seinärakenteeseen 
ilmavuotojen vähentämiseksi. 

 
Korjaustöiden yhteydessä on erityistä huomiota kiinnitettävä rakenteiden tiiviyteen. 
Rakennuksen alla kulkee mm. putkitunneli, josta on merkittäviä ilmavuotoja sisätiloihin. 

 
o Toiminnallisena muutoksena voidaan myös pitää teräsrakenteisen sisääntu-

lokatoksen korjausta, joka käsittää luonnon valon saamisen katoksen alle 
o Peruskorjauksen yhteydessä tulee korjattavaksi myös sokkelin ulkopuolinen 

rakenne ja salaojat. 
o Paikoitellen sokkelirakenteessa on rapautumia, jotka on korjattava. Sokke-

lielementtien saumat on korjausten yhteydessä myös uusittava. 
o Maanpinnan muotoilua on myös paikoitellen korjattava niin, että sade- ja su-

lamisvedet ohjautuvat rakennuksesta poispäin. 
o Väestönsuojaan ja liikuntasaliin johtavat portaat ovat rapautuneet, ja ne pitää 

korjaustöiden yhteydessä uusia. Sadevesikaivot näillä kohdin on myös uusit-
tava. 

o Pääoven puolella rakennusta, sadekatoksen kohdalla on kellarikerroksen ik-
kunoiden (ikkunat kellarikerroksen puku- ja pesutilojen käytävän kohdalla) 
edessä syvennys, joka varmasti kerää sade- ja sulamisvesiä. Korjaustöiden 
yhteydessä ikkunat ja syvennys on poistettava. 

 
Aikaisemmin tehdyt korjaukset: 
‐ Iltapäiväkerhon tilat 2017 
‐ Ns. vanhan puolen luokkien ja käytävätilojen peruskorjaus 2018 - 2019 
‐ Ns. uuden osan tasakaton korjaus 2020. 

3 YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET 

Raunistulan koulu 
toiminnan kuvaus ja perusteet suunnittelulle 
 
Oppilaiden integrointi, eriyttäminen, ryhmittäminen, erityisopetus ja lisääntyvä määrä op-
pilaita erityistarpeineen vaikuttavat kaikki omilta osin tilatarpeeseen. Perusryhmien 
määrä ei ratkaise luokka/ryhmätilojen määrää. 
 
Koululla ei ole tällä hetkellä riittävästi opetustiloja eriyttämiseen ja pienryhmätunneille 
(esim. S2 ja pienryhmäuskonnot). Koulun kehittämisen ja opetuksen asianmukaisen jär-
jestämisen näkökulmasta tilat ovat tällä hetkellä riittämättömät. Koulussa toimiville kol-
mannen sektorin opetusta ja kasvatusta tukeville toimijoille ei löydy koulupäivien aikana 
työskentelytiloja. 
 
Koulun oppilasalueelle rakennetaan jatkuvasti lisää asuntoja, joten oppilasmäärissä ei 
ole lähivuosien aikana ole vähenemässä. 
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Uuden oppimisympäristön muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan koko-
naisuuden. Eri oppiaineissa on omat erityistarpeensa. Oppimisympäristöjen tulee tar-
jota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin. 
 
Uuden opetussuunnitelman mukaan eri oppiaineissa, esim. käsityön opetuksessa, läh-
tökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiai-
nerajat luontevasti ylittäen. Nämä vuorostaan asettaa omat vaatimuksensa fyysisiä ti-
loja ajatellen joka tulee huomioida suunnittelussa. 
 
Käsityön opettaminen opetussuunnitelman mukaan edellyttäisi pehmeiden ja kovien 
materiaalien opettamiseen tarkoitettujen tilojen fyysistä läheisyyttä. Tulevaisuudessa 
käsityöluokkien käyttöaste tulee nousemaan, kun Kähärin koulu yhdistetään hallinnolli-
sesti Raunistulan kouluun. Tällöin molempien yksiköiden käsityön tunnit pidetään Oiko-
tien koulutalossa, koska Kähärin koulussa ei ole käsityön opettamiseen soveltuvia ti-
loja. Tällä hetkellä ns. TS-luokkaa joudutaan käyttämään 3A-luokan ”kotiluokkana”. 
Väistötilojen saaminen ko. opetusryhmälle käsityön oppituntien ajaksi on välttämättö-
myys. 
 
Musiikin opettamiselle ns. vanhalla puolella ei ole asianmukaisia tiloja. Luokissa ei ole 
riittävää äänieristystä eikä soittimille soveltuvia säilytystiloja. Ylipäätään opetusväli-
nevarastoja on koulussa liian vähän. 

  
Esiopetus ja iltapäivätoiminta 
toiminnan kuvaus ja perusteet suunnittelulle 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnalla käytössä oleva tila on liian pieni ja toimimaton (esim. nau-
lakkojärjestelyt). Remontin yhteydessä vuonna 2017 rappukäytävään ei tehty muutok-
sia ja nyt se on osoittautunut lämpötilan ja ilmanvaihdon suhteen toimimattomaksi. 
Rappukäytävän valaistus on riittämätön ja sieltä puuttuvat akustiikkalevyt kokonaan. 
Ulko-oven edessä oleva pieni katos ei ole toiminnan kannalta riittävä. 
 
Esiopetuksella tällä hetkellä käytössä olevat tilat tulee olla aidosti muokattavissa käyt-
tötarkoituksen ja tarpeen mukaan, jotta ne tarvittaessa voivat toimia perusopetuksen 
luokkatiloina.  
  
Ruokailu 
toiminnan kuvaus ja perusteet suunnittelulle 

 
Ruokasali on koulun nykyiselle oppilasmäärälle liian pieni. Ruokailua on jouduttu  
porrastamaan osin keinotekoisestikin, jotta kaikkien luokkien ruokailuvuorot saadaan 
mahdutettua klo 10.15–12.15 väliselle ajalle.  Ruokasalissa kerralla olevasta suuresta  
oppilasmäärästä johtuen tilassa on jatkuva meluhaitta, joka estää opetussuunnitelman   
mukaisen viihtyisän ja virkistävän kouluruokailun. 
 
Linjaston järkevä sijoittaminen ja astioiden palauttaminen pienessä tilassa on vaikeaa. 
Lisäksi ruokapalvelusta vastaavan tahon kylmälaitteiden sijoittaminen ruokasalin puo-
lelle vie tilaa ja aiheuttaa omalta osaltaan meluhaittaa. 
 
Ruokasali pitää olla käyttävissä monitoimitilana ruokailun ulkopuolisena aikana. Tämä 
tulee huomioida tilan akustiikkaratkaisuissa. Lisäksi liikuntasalin äänet kuuluvat ruoka-
salin puolelle häiritsevästi eli myös väliseinien äänierityiseen on välttämätön. 

 
Yleistä 
 
Kestävän kehityksen tavoitteet 
Rakennuksen peruskorjaus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja 
elinkaarinäkökohdat huomioon ottaen. Rakennuksen tavoitekäyttöikä on rungon ja sok-
kelien osalta yli 50 vuotta, julkisivujen osalta 40 vuotta, syksyllä 2020 valmistuvan vesi-
katon (tasakatto osuus) osalta käyttöikä on 50 vuotta. Sisäpintojen osalta käyttöikä 25 
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vuotta sekä märkätilojen osalta 20 vuotta. LVIA-laitteiden elinkaaritavoite on vähintään 
15 vuotta ja rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. 
 
Energiatavoitteet määritellään erillisessä IV-selvitys toimeksiannossa. 
 
 
Rakenustekniset ja arkkitehtoniset vaatimukset  
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennukseen teetetyn sisäilmatutkimuksessa todet-
tujen puutteiden korjaamiseen, terveellisten tilojen aikaansaamiseksi. 
 
Kohde tulee suunnitella rakentamiseen liittyvät normit täyttäväksi, mutta sen ylittävää 
laatua ei tavoitella. Suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota terveisiin rakenteisiin 
rakennusmääräyskokoelman mukaisesti. 
 
Peruskorjauksessa tulee ottaa huomioon esteettömyys rakekennusmääräyskokoelman 
kohdan ’esteettömyys’ mukaisesti sekä erillisen rakennusvalvonnan esteettömyysoh-
jeen mukaisesti (Kuparinen).  
Esteettömyyttä ei kuitenkaan saada rakennuksessa huomioitua kaikkien tilojen osalta. 
 
1.1.2018 astui voimaan Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä. Tu-
levien tilojen akustiikan tulee täyttää ko. asetuksen vaatimukset. Kohteen suunnittelu-
ryhmään tulee kuulua myös akustiikkasuunnittelija. 
 
Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan Sisäilmaluokitus S2 ja Kuivaketju 10-toimintamal-
liin pohjautuvan kosteudenhallintamallin mukaan. Hankkeessa toimii erillinen kosteuden-
hallintakoordinaattori. 
 
Rakennustöiden puhtausluokka on P1 ja materiaali- ja komponenttivaatimus 
pääosin luokkaa M1. 

 
LVIAS-tekniset vaatimukset  
 
LVI-vaatimukset suunnittelulle 
LVIA-suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edulli-
nen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huo-
mioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja koko-
naistalouden kannalta. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla laitos, joka 50 vuoden 
elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi. Suunnittelurat-
kaisujen tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäilmas-
ton kaikissa käyttötilanteissa. 
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kosteuden hallintaa, puhtaiden materiaalien käyt-
töä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riittä-
vää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. 
Opetustilojen henkilömitoitus mitoitetaan Sisäilmastoluokitus S2 mukaisesti. 
 
Lämmityksen sisäilmastoluokka on S2. Tilat lämmitetään yleensä vesikiertoisella patte-
rilämmitysjärjestelmällä. 

 
Rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja viihtyisäksi sisäilmaluokitus huomioon ottaen. 
Rakennuksen sisäilmaluokka on S2. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmät (sekä ns. vanha, että uusi osa rakennuksesta) suunnitellaan, 
asennetaan ja käyttöönotetaan puhtausluokan P1 mukaisesti. 
 
Sähkövaatimukset suunnittelulle; 
Sähkö- ja teletekniikka uusitaan saneerauksen yhteydessä korjattavalta osalta. Tekni-
sen työn valaistus on uusittu v. 2017 - huomioidaan suunnittelussa. 
Sähkökeskukset uusitaan ja liitetään vanhan puolen uusittuun pääkeskukseen. 
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Saneerattavat tilat varustetaan yleiskaapeloinnin pisteillä, paloilmoittimilla, poistumistie- 
ja turvavalaisimilla, aikakelloilla ja kuulutusjärjestelmän kaiuttimilla. Järjestelmät liite-
tään vanhan puolen ko.järjestelmien keskusyksiköihin. Luokkatilat, ruokasali ja muut 
sovittavat tilat varustetaan av-järjestelmällä. Liikuntasalin näyttämötekniikka on uusittu 
v.2017. Tarvittaessa järjestelmää muutetaan ja laajennetaan. 
 
Rakennusautomaatio vaatimukset suunnittelulle; 
Uudet TATE-järjestelmät liitetään nykyiseen kaupungin kiinteistövalvomoon ja järjestel-
män tulee olla täysin yhteensopiva kaupungin nykyisen keskusvalvomon kanssa. 
 
Rakennusautomaation suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kaupungin 
suunnitteluohjeistukset (rakennusautomaatiotyöselitys, laitetunnusjärjestelmä, Gran-
lund Manager ohjeet). 

 
Tilalaitteet 
Rakennukseen tulee seuraavat tilalaitejärjestelmät: 

 teknisen työn purunpoisto (nykyisen laitteiston riittävys pitää tarkastaa) 
 
Käyttäjän toiminnan tarvitsemat laitteet 
Rakennuksen käyttäjien toimintaansa varten tarvitsemia järjestelmiä ovat: 
- koulun AV-laitteisto 
- teknisen työn koneet 

4 RAKENNUSPAIKKA 

Peruskorjauksen alainen Raunistulan koulu sijaitsee Raunistulan kaupunginosassa 
osoitteessa Oikotie 1, 20300 Turku. Nykyinen koulualue kokonaisuudessaan muodos-
taa kiinteistön, joka on Turun kaupungin omistuksessa.  
 
Rakennuspaikka on Y/Rj44 merkinnällä varustettua korttelialuetta eli rakennusten kort-
telialue. Peruskorjaus ei vaadi kaavamuutosta. 

5 HANKKEEN TOTEUTUS, AIKATAULU JA VÄISTÖTILAT 

Toteutus 
Raunistulan koulun peruskorjaus on tarkoitus rahoittaa kaupungin oman investointioh-
jelman kautta. 
 
Raunistulan koulun peruskorjauksen rakentaminen kilpailutetaan useampana erillisenä 
ja eri vuosina toteutettavina hankkeina. Toteutusmuoto tulee päätettäväksi kriteerien 
hyväksyttämisen yhteydessä.  
Suunnittelun hankinta toteutetaan rakentamisesta erikseen. 

 
Aikataulu 
Hankken suunnitelijat kilpailutetaan syksyllä 2021. 
 
Alustava arvio korjausten aikataulusta; 
Vuosi 2022; 
-Vanhan puolen IV-konehuone (talvi 2022) sekä kanavistot (kesä 2022). 
uudessa osassa juhlasali ja sen yhteydessä olevat wc- ja pesutilat (hutikuu 2022 – 
syyskuu 2022). 
-Tarvittaessa pohjaviemäreiden uusiminen edellisen yhteydessä. 
-Uuden puolen IV-konehuoneen laajennus ja uuden IV-koneen asennus (nostetaan ka-
ton kautta, jolloin juhlasalin tiilikate uusitaan), teknisen työ tilat ja kaksi luokkatilaa ja 
käytävät.  
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Vuosi 2023: 
Keittiön ja ruokailutilan korjaus, vaatii sen että ruokailu hoidetaan muualla, esim. korja-
tussa juhlasalissa ja ruoka tuodaan korjausten aikana muualta. 
Kuuluu myös ruokalan aulatila ja sen yhteydessä olevat wc-tilat (nämä korjataan kou-
lun kesäloman aikana 2023). 
Korjausaika ehkä toukokuu 2023 – syyskuu 2023 (saattaa vähän lyhempikin aika riit-
tää). 

 
 
Väistötilat 
Väistötiloja, tai muita erikois järjestelyjä, tarvitaan mahdollisesti keittiön ja ruokailutilo-
jen korjausten yhteydessä. 
 

6 VAIKUTUSTEN JA RISKIEN ARVIOINTI 

Hallitulla ja hyvin toteutetulla suunnittelulla ja toteutuksella kohteesta saadaan terveelli-
nen ja turvallinen. 
Korjaustyöt haittaavat koulun toimintaa usean vuoden ajan sillä pääsääntöisesti kor-
jaustoimenpiteitä suoritetaan kesällä (korjaus toimet ajoittuvat touko – syyskuun väli-
selle ajalle). 

7 KUSTANNUSTAVOITTEET JA VUOKRAVAIKUTUKSET 

Hinnat (alv 0%) laskettuna Haahtelaindeksillä 97,0 / 1.2020 
‐ Kokonaiskustannusarvio 4 438 000,00 € 
‐ Vuoden 2022 osuus kustannuksista 3 715 000,00 € 
‐ Vuoden 2023 osuus kustannuksista  723 000,00 € 

 
 

Sisäinen vuokra 
 
Peruskorjaushanke aiheuttaa käyttäjille vuokravaikutuksia.  
Alustavat vuokra-arviot ovat noin: 
 
Sivistystoimiala, 3795,5 m2 
Vuokra  17,72 €/m2/kk 

67 244,82 €/kk 
806 938 €/v 

 
Keittiö 72 m2 
Vuokra  17,72 €/m2/kk 

1 275,62 €/kk 
15 307 €/v 

 
Sisäisen vuokran laskelmat on esitetty liitteessä 1. 
 
Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettavaksi tulevat kustannukset sähköstä, ve-
destä ja jätevedestä. 

 
Hyväksymällä hankesuunnitelman palvelualue sitoutuu esitettyyn vuokraan. 
 
Irtokalustehankinnat 
 
Irtokalusteet ovat käyttäjän hankinta. Hankintatarpeet täsmentyvät suunnittelun ede-
tessä. 



Turun Kaupunki / Tilapalvelut

Saara Rantalaiho 6.5.2021

Tässä laskelmassa on esitetty Raunistulan koulun peruskorjauksen jälkeinen vuokrataso.

SITO 3795,5 m2

Pääomavuokra 13,03 €/m2/kk

Maanvuokra 1,16 €/m2/kk

Siivous 1,20 €/m2/kk

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk

Vuokra 17,72 €/m2/kk

67 244,82 €/kk

806 938 €/v

Keittiö 72 m2

Pääomavuokra 13,03 €/m2/kk

Maanvuokra 1,16 €/m2/kk

Siivous 1,20 €/m2/kk

Hoitovuokra 2,00 €/m2/kk

Hallinnointipalkkio 0,33 €/m2/kk

Vuokra 17,72 €/m2/kk

1 275,62 €/kk

15 307 €/v

Hyvinvointitoimialan tilat (53,5 m2) on peruskorjattu vuonna 2019,

joten niiden vuokraan ei peruskorjaushankkeella ole vuokravaikutusta.

Hoitovuokra sisältää kohteen lämmityksen, käytön ja huollon, ulkoalueiden

huollon ja jätehuollon. Hoitovuokran ja siivouskorvauksen taso on arvioitu

verrokkikohteiden kautta. Lopullinen perittävä hoitovuokra ja siivouskorvaus

määräytyvät kohteen käyttöönottovaiheessa solmittaviin palvelusopimuksiin perustuen.
Sisäisen vuokran lisäksi toimialan maksettaviksi tulevat kustannukset vedestä,

jätevedestä ja sähköstä.
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1 RAKENNUSKOHDE JA YHTEYSTIEDOT

1.1 Rakennuskohde
Rakennuskohde: Raunistulan koulu
Rakennustyyppi: koulu
Rakennustoimenpide: muutos/saneeraus
Paikkakunta: Turku
Kaupunginosa: 81
Kortteli: 5
Tontti: 11
Postiosoite: 20300 Turku

2 YLEISTÄ
Rakennuskohteena toimii Raunistulan koulu. Koulussa on kaksi osaa, joista vanhempi osa on
rakennettu 1930 luvulla ja toinen uudempi osa 1980 luvulla. Kohteessa on tarkoitus peruskorjata koko
uusi osa sekä uusia ilmanvaihtojärjestelmä uudelle osalle kokonaisuudessaan. Vanhemmalle osalle,
joka on jo peruskorjattu, rakennetaan koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Vanhemman osan
ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan, joko keskitetyllä järjestelmällä tai luokkakohtaisen ja keskitetyn
järjestelmän yhdistelmällä.

Ilmanvaihtojärjestelmien osalta raportti koostuu eri vaihtoehtomahdollisuuksien toteuttamisista sekä
tehdään vertailu sisäilmastoluokan S2 sekä YM asetusten välillä.

Raportti koostuu kahdesta osasta, jossa vertaillaan ilmanvaihtojärjestelmiä koulun uudemmalla osalla
sekä vanhemmalla osalla. Ilmavirtojen laskenta perustuu pääsääntöisesti neliöperusteiseen
mitoitukseen. Niissä tiloissa missä henkilömäärät ovat ilmoitettu on mitoitus tehty henkilöperusteisesti.

Uudemman osan muut LVI-järjestelmät, kuten vesi- ja lämpöjohdot uusitaan peruskorjauksen
yhteydessä. Viemärijärjestelmät ja pohjaviemärit uusitaan kokonaan. Lisäksi uusitaan rakennuksen
ulkopuoliset samassa kaivannossa olevat rasvanerotuskaivo, perusvesikaivo, viemärin- ja
sadevedentarkastuskaivot.

3 KOULUN UUDEMPI OSA

3.1 Suunnittelun tavoitteet

Ilman laadun, lämpöolojen, melutason ja teknisten kriteerien tavoitetasoina pidetään;
• sovitusti joko YM asetukset tai sisäilmastoluokka 2018 S2
• Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1
• Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1
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3.2 Mitoitusolosuhteet

LVI-suunnittelun jäähdytys- ja lämmitystehon mitoitusolosuhde laitemitoitukseen
LVI-laitteiden lämmitys- ja jäähdytystehot mitoitetaan kokonaistehoina. Talvella ulkoilman
mitoituslämpötila kohteen säävyöhykkeen mukaisesti (vyöhyke 1 -26°C).  Kesällä ulkoilman
mitoitusolosuhteina pitkän keskiarvon kesäkuu ja heinäkuu, päivän ylin lämpötila +25°C ja suhteellinen
kosteus 64% (entalpia 57 kJ/kg).

3.4 Liittymistiedot
Kiinteistö on liitetty alueen kaukolämmitysverkostoon. Lämmönjakokeskus sijaitsee vanhan osan
kellarin lämmönjakohuoneessa.

Rakennus on liitetty alueen käyttövesiverkostoon.

Rakennus on liitetty alueen jätevesi- ja sadevesiverkostoon.

3.5 Olevat järjestelmät
Kaikki olemassa olevat läpiviennit tarkastettava ja tarvittaessa tiivistettävä rakenteen mukaisesti.

Haitta-ainepurku
Haitta-ainepurku suoritetaan asbesti-/haitta-ainekartoituksen osoittamilta osin.

Ulkopuoliset LVI-asennukset

Ulkopuoliset kaukolämpöjohdot säilytetään.

Ulkopuolinen tonttivesijohto säilytetään.

Ulko- ja pohjaviemärit sekä kaivot ja erottimet / pohjalaatan alapuoliset kaivot ja pohjalaatan
alapuoliset erottimet pyritään säilyttämään ja ne uusitaan tarvittavilta osin. Erottimet
huolletaan/uusitaan tarvittaessa.
Pohjaviemärit pestään ja videokuvataan ja ne uusitaan vain tarvittavilta osin.

Lämmitysjärjestelmät
Lämmitys- ja IV-lämmityksen tehot mitoitetaan uudelleen, sekä lämmönjakokeskus, pumput ja
paisuntajärjestelmä varusteineen uusitaan. Vanha keskus vuodelta 1998.
Sulkuventtiilit, linjasäätöventtiilit ja ilmanpoistimet uusitaan.
Patterit uusitaan. Lämmitysverkoston linjat uusitaan kokonaisuudessaan. Linjat pyritään sijoittamaan
nykyisten linjojen läheisyyteen uusiin/vanhoihin hormeihin/alakattoon/näkyville.
IV-verkosto uusitaan. Uusille iv-koneille rakennetaan uudet linjat uusiin/vanhoihin hormeihin/ullakolle.
Urakan valmistuttua vesivirrat säädetään linja- ja patterikohtaisesti.



5 (17)

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS
2021-04-28
L00003

Vesi- ja viemärijärjestelmät

KL-alajakokeskus uusitaan kokonaan.
Vesi- ja viemärijohdot uusitaan, paitsi alapohjan viemärit pyritään säilyttämään ja ne kuvataan ja
uusitaan tarpeen mukaan.
Sulkuventtiilit, linjasäätöventtiilit ja väestönsuojan sulkuventtiilikaivo uusitaan.
Vesijohto- ja viemärikalusteet varusteineen uusitaan.
Erottimet huolletaan/uusitaan tarvittaessa.
Vesijohdot koepainetaan ja kiertovesivirrat säädetään.
Viemäriverkostot painehuuhdellaan ja videokuvataan.

Ilmastointijärjestelmät
Ilmanvaihtokoneet uusitaan.
Ilmanvaihtokanavat uusitaan.
Kanavavarusteet uusitaan ja päätelaitteet uusitaan.
Ilmanotto/jäteilmalaitteet uusitaan.
Ilmavirrat mitataan ja säädetään urakan valmistuttua.

Jäähdytys- ja liuosjärjestelmät
Tarvittavat laitetilat ym. varustetaan uusilla paikallisjäähdyttimillä. Tarkentuu myöhemmin tilaajan
tarpeiden mukaan.

Keittiön kylmälaitteet ja järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan. Lauhduttimet sijoitetaan ulkotilaan.

LVI-eristykset
Uusittavien kanavistojen/putkistojen eristykset uusia.
Nykyisten käyttöön jäävien eristysten kunto tarkastetaan. Vahingoittuneet osuudet korvataan uusilla.

3.6 Rakennusaikaiset LVI-järjestelmät
Urakoitsija huolehtii rakennuksen rakennusaikaisesta lämmityksestä.

4 LVI-PERUSJÄRJESTELMÄT

4.1 Lämmitysjärjestelmät

Lämmöntuotanto
Päälämmöntuotantomuotona on kaukolämpö.

Lämmönjakelu
Runkoputkisto terästä puristusliitoksin. Kytkentäjohdot terästä puristusliitoksin. Tarkempi määrittely
suunnitteluvaiheessa toteutettavan materiaaliluettelon mukaisesti.
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Pumput
Pumpuiksi valitaan EC-moottoreilla varustettuja A-energialuokan pumppuja. IV-koneiden pumput 3-
vaiheisia vakionopeuspumppuja.

Lämmityksen pääverkostojen pumppuja ohjataan paine-erolähettimen perusteella. Paine-erolähetin
asennetaan meno- ja paluuputken väliin.

Lämpimän käyttöveden kiertopumppu on lämpötilan mukaan pyörimisnopeudeltaan portaattomasti
säädettävä pumppu pronssipesällä.

Lämmönluovutus
Pääasiallisena lämmönluovutustapana käytetään vesikiertoista patterilämmitysverkostoa.

Lämmitysverkostot jaetaan seuraaviin säätöryhmiin:
· patteriverkosto esim.+70/ +40 ⁰C , huomioidaan vanhan osan olemassa oleva

patteriverkosto. Rakennepaine 600 kPa. Verkoston lämpötila valitaan
lämpöhäviölaskelmien ja käytettävissä olevien tilojen perusteella, jotta patterit saadaan
mahtumaan olemassa oleville paikoilleen. Nykyinen verkosto +70 / +40 ⁰C

· ilmanvaihtoverkosto esim. +60 / +30 ⁰C Rakennepaine 600 kPa. Ilmanvaihtokoneiden
pattereiden mitoituslämpötila +50 / +30 ⁰C.

Tuulikaapeissa on ilmalämmitys kierrätysilmakoneilla.

Puhallinpatterit
Tuulikaappeihin asennetaan oviverhopuhaltimet.

Patterilämmitys
Patterit ovat teräksisiä, polttomaalattuja ja pintakäsiteltyjä. Kaikkien pattereiden on oltava samanlaisia
samassa huonetilassa.

Patterit ovat radiaattoreita / konvektoreita.

4.2 Jäähdytysjärjestelmät

Jäähdytyksentuotanto
Tarvittava jäähdytys hoidetaan paikallisesti suorahöyrysteisillä paikallisjäähdyttimillä.

Jäähdytyksenluovutus
Sähkö- ja teletilojen ym. jäähdytyksellä varustettavien tilojen jäähdytyksenluovutus toteutetaan
suorahöyrysteisenä kiertoilmajäähdytyksenä.

Puhallinpatterit
ATK-/AV-laitetilat, joissa on suuret lämpökuormat, toteutetaan suorahöyrysteisellä
jäähdytysjärjestelmällä.
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Konvektorit

Konvektorit ovat katto- tai seinäasenteisia.

4.3 Vesi- ja viemärijärjestelmät

Vesijohdot
Verkostot tehdään kuparista tai komposiitista pinta-asenteisina ja tarvittaessa maalataan.
Kaikkien tilojen pinta-asenteiset vesijohdot ovat kromattuja kupariputkia tai komposiittia.

Piiloon asennettavat vesijohdot ovat pääosin muoviputkea suojaputkessa/muovitettua
kuparia/komposiittiputkea.

Vesijohtokalusteet ovat pääosin valkoista posliinia, tasapohja-altaat ja pesupöydät ovat ruostumatonta
terästä.

Sekoittajat ovat yksiotesekoittajia, tarvittaessa hygieniasyistä käytetään elektronisia
automaattisekoittajia.

Siivouskomeroiden kuivaustelineet ovat sähkökäyttöisiä.

Pikapalopostit liitetään kylmään käyttövesiverkostoon.

Keittiön edellisessä remontissa uusitut vesijohdot liitetään sopivassa paikassa uusittavaan
vesijohtoverkostoon esim. lähellä keittiöalueen rajaa 1. kerroksessa. Keittiön vesijohtokalusteet jäävät
käyttöön.

Käytettävissä oleva kaupunginvesijohtoverkoston painetaso selvitetään ja huomioidaan verkoston
mitoituksessa, tarvittaessa käytetään paineen alennusventtiiliä.

Jätevesiviemärit
Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit ovat pääosin äänenvaimennettua muoviviemäriä/muovia,
keittiössä HST-viemäriä. Viemäreiden palokatkot, palomansetit,  paloeristykset  sekä kannakoinnit
toteutetaan valitun viemärijärjestelmän ja rakenteiden mukaisesti.
Rakennuksen ulkopuoliset jätevesiviemärit koot DN 160à muoviviemäriputkea
kumirengasliitoksin/betoniviemäriä.

Sadevesiviemärit
Sisäpuoliset sadevesiviemärit muovia. Sisäpuoliset sadevesiviemärit koeponnistetaan.

Maahan asennettavat/betonivaluun sadevesiviemärit ovat muoviviemäriputkea kumirengasliitoksin.
Rakennuksen ulkopuoliset sadevesiviemärit ovat muoviviemäriä kumitiivistein.

Viemärikaivot
Sadevesikaivot ovat tehdasvalmisteisia ja muovia halkaisijaltaan 560 mm.

Tarkastuskaivot ovat tehdasvalmisteisia ja muovia halkaisijaltaan 560 mm.
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Märkätilojen lattiakaivot ovat muovia. Siivouskomeroihin asennetaan hiekanerottimet.

Väestönsuojaan asennetaan padotusventtiilillä varustettu venttiilikaivo tai väestönsuojassa olevien
WC-tilojen viemäriin asennetaan sulkuventtiilillä varustettu sulkuventtiilikaivo.

Erottimet ovat tehdasvalmisteisia.
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4.4 Ilmanvaihtojärjestelmät
Koneet ovat täysin toimintavarusteltuja ja sisältävät tarvittavat lämmöntalteenottolaitteet
oheislaitteineen, puhaltimet, patterit, lamelliäänenvaimentimet, peltiosat ja tarvittavat rakenneosat
asennustarvikkeineen sekä sähköistyksen. Koneille rakennetaan fyysiset liitynnät
rakennusautomaatiojärjestelmään.

Moduulikoneet ovat 2-tasoisia koneita. Ne sijoitetaan ullakon harjan kohdalle rakennettaviin uusiin
konehuoneisiin. Vesikatolle rakennetaan uusi /laajenettaan raitsilmanottoa sekä jäteilmojen
ulospuhallukset.

Luokkakohtaiset koneet esim. Swegon Compact Air varustetetaan sisäisellä sähkölämmityspatterilla.

Nykyiset hormit voidaan purkaa tai poistaa käytöstä ja avonaiset yhteet ummistaa ilmatiiviisti.
Kerroksiin rakennetaan käytäville/luokkahuoneisiin uusia pystyhormeja kanavointeja ja lisäksi uusia
putkinousuja varten.

Nykyiset painovoimaisen/poistoilmanvaihdon raitisilmaventtiilit poistetaan käytöstä ja ummistetaan
ilmatiiviisti.

Alustava konejako (VE1, moduulikoneet, kaikki tilat):

kone vaikutusalue ilmamäärä lto-
tekniikka

jäähdytys

tilavaraus/
kanavakoko

pystyhormeille/
vaakavedoille

ullakolla
ym.-ilmamäärillä

[l/s] YM
(s2=lisäilma-
virta s2[%])

TK01
Opetus-, toimisto-, käytävä
ja sosiaalitilat

2032
(2231=+ 9%) levy

ei 2xØ630mm
tai 4xØ500mm

TK02 Tekninen työ

1207
(1376=+ 14%)

ilmavirrassa
huomioitu

kohdepoisto-
jen

korvausilma levy

ei 2xØ500mm
tai 4xØ400mm

TK03 Keittiö ja ruokala

926
(1088=
+15%) neste

ei 2xØ500mm
tai 4xØ400mm

TK04 Liikuntasali
847

(852+1%) levy
ei 2xØ500mm

tai 4xØ400mm
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(VE1, ilmanvaihtojärjestelmän tilavarauksia ja muita tietoja perustuen asetuksen määräyksiin):

kone IV-verkoston
lämmöntarve [kW]

raitislmasälei
-

kön koko
[m²]

ulospuhal
lushajotta
jan koko
[Ø mm]

TK0
1 28 2,9 630
TK0
2 17 1,7 500
TK0
3 15 1,3 500
TK0
4 12 1,2 500

Yhte
ensä 72 7

Raitisilmasäleikön koko perustuu otsapintanopeuden mitoitusarvoon 0,7 m/s. Raitisilmasäleikön koko
nousisi S2 luokassa 7à 8 m².

S2 luokassa IV-verkoston lämmöntarve nousisi 72à 80kW.

Asetuksen mukaisen ilmanvaihtokonehuoneen pinta-alan tarve olisi 84 m² ja S2 mitoituksen
mukaisesti noin 92 m² perustuen LVI-kortin 06-10105 laskukaavaan.
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Alustava konejako (VE2, moduulikoneet yleisille tiloille ja luokkakohtaiset koneet):

kone vaikutusalue ilmamäärä lto-
tekniikka

jäähdytys

tilavaraus/
kanavakoko

pystyhormeille/
vaakavedoille

ullakolla
ym.-ilmamäärillä

[l/s] YM
(s2=lisäilma-
virta s2[%])

TK01
Toimisto-, käytävä ja
sosiaalitilat

1438
(1438=+0%) levy

ei 2xØ630mm
tai 4xØ500mm

TK02 Tekninen työ

1207
(1376=+ 14%)

ilmavirrassa
huomioitu

kohdepoisto-
jen

korvausilma levy

ei 2xØ500mm
tai 4xØ400mm

TK03 Keittiö ja ruokala

926
(1088=
+15%) neste

ei 2xØ500mm
tai 4xØ400mm

TK04 Liikuntasali
847

(852+1%) levy
ei 2xØ500mm

tai 4xØ400mm

TK05
-8

Opetustilat (4kpl
luokkakohtaisia koneita)

594
(792=33%)

6 l/hlö
(8l/hlö)

levy tai
roottori

ei ei kanavointi tarvetta
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Yhteenveto

S2 mukaisten ilmamäärien valinta voi aiheuttaa kanavakokojen kasvattamista ja näin ollen ongelmia
pystyhormien ja kanavointien mahtumisen kanssa sekä mahdollisia ääniongelmia jos kanava koot
joudutaan mitoittamaan liian tiukoiksi.

Luokkakohtaisten IV-koneiden sijoittamisessa ongelmaksi tulevat tilanahtaus luokkahuoneissa sekä
ulkoseinille sijoitettavat yhdistetty raitisilmanotto/jäteilmasäleikkö.

Lämmönjakohuone varustetaan ylilämpöpuhaltimella tai liitetään ilmanvaihtoverkostoon.
Alapohjantuuletus/radonpoiston tarve tarkistetaan ja tarvittaessa toteutetaan huippuimurilla, joka
sijaitsee vesikatolla.
Jätehuoneen poistoilma varustetaan huippuimurilla, joka sijaitsee vesikatolla.
Porrashuoneet varustetaan tulo/poistoilmakoneilla, jotka sijaitsevat konehuoneessa/porrashuoneessa.
Teknisen työn nykyinen purunpoistolaitteisto ulkona sisäpihalla jää oletettavasti käyttöön, tarkentuu
myöhemmin.
Teknisen työn kohdepoistot varustetaan huippuimureilla, jotka sijaitsevat vesikatolla.

Kanavistot ja kanavavarusteet

Pyöreät kanavat ovat sinkittyjä kierresaumakanavia.
Suorakaidekanavat ovat sinkittyjä teräslevykanavia.

Päätelaitteet
Tuloilmalaitteina käytetään pääosin alakattoasenteisia kattohajottajia
tasauslaatikoin/venttiilein/pyörrevirtahajoittimin. Poistoilmalaitteet ovat yhteiskanavaventtiileitä ja
tasauslaatikolla varustettuja säleikköjä.
Ulkoilmaelimet ovat ilmanottokatoksia ja ne sijoitetaan vesikatolle.
Jäteilmalaitteina käytetään ulospuhallushajoittajia ja ne sijoitetaan vesikatolle.
Luokkakohtaisten koneiden yhdistelmäsäleiköt ovat tehdasvalmisteisia ja ne sijoitetaan luokan
ulkoseinälle.

Palopellit
Palopellit kuuluvat luokkaan EI60/E60. Palopellit liitetään palopeltien ohjauskeskukseen, josta
jatkohälytykset liitetään VAK:iin.

4.5 Palontorjuntajärjestelmät
Rakennus varustetaan jauhesammuttimilla ja pikapaloposteilla.

4.6 Väestönsuojan LVI-järjestelmät
Väestönsuoja varustetaan kriisinajan sekä rauhanajan ilmanvaihdolla.

4.7 Savunpoistojärjestelmät
Tehdään palosuunnitelmien mukaan, tarkentuu myöhemmin.
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4.8 Eristys
Eristys suoritetaan voimassa olevien asetusten ja ohjeiden mukaisesti.

5 LVI-ERITYISJÄRJESTELMÄT

5.1 Paineilmajärjestelmät
Nykyiset järjestelmät jäävät alustavasti käyttöön teknisissä tiloissa, tarkentuu myöhemmin.

5.2 Kaasujärjestelmät
Nykyiset järjestelmät jäävät alustavasti käyttöön teknisissä tiloissa, tarkentuu myöhemmin.
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6 KOULUN VANHEMPI OSA
Vanhemmalle osalle, joka on jo peruskorjattu, rakennetaan koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä.
Vanhemman osan ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan, joko keskitetyllä järjestelmällä tai
luokkakohtaisen ja keskitetyn järjestelmän yhdistelmällä. Muut järjestelmät jäävät ennalleen.

6.1 Suunnittelun tavoitteet

Ilman laadun, lämpöolojen, melutason ja teknisten kriteerien tavoitetasoina pidetään;
• sovitusti joko YM asetukset tai sisäilmastoluokka 2018 S2
• Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1
• Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1

6.2 Mitoitusolosuhteet

LVI-suunnittelun jäähdytys- ja lämmitystehon mitoitusolosuhde laitemitoitukseen
LVI-laitteiden lämmitys- ja jäähdytystehot mitoitetaan kokonaistehoina. Talvella ulkoilman
mitoituslämpötila kohteen säävyöhykkeen mukaisesti (vyöhyke 1 -26°C).  Kesällä ulkoilman
mitoitusolosuhteina pitkän keskiarvon kesäkuu ja heinäkuu, päivän ylin lämpötila +25°C ja suhteellinen
kosteus 64% (entalpia 57 kJ/kg).

6.4 Liittymistiedot
Ks. uuden osan liittymistiedot

Lämmitysjärjestelmät
Lämmitysjärjestelmä jää ennalleen, kaukolämmön alajakokeskus uusitaan. Katso uuden osan
mukaan.

Vesi- ja viemärijärjestelmät
Vesi- ja viemärijärjestelmät jäävät ennalleen.

Ilmastointijärjestelmät
Ilmanvaihtokoneet uusitaan.
Ilmanvaihtokanavat uusitaan.
Kanavavarusteet uusitaan ja päätelaitteet uusitaan.
Ilmanotto/jäteilmalaitteet uusitaan.
Ilmavirrat mitataan ja säädetään urakan valmistuttua.

LVI-eristykset
Uusittavien kanavistojen eristykset uusia.
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6.5 Ilmanvaihtojärjestelmät
Koneet ovat täysin toimintavarusteltuja ja sisältävät tarvittavat lämmöntalteenottolaitteet
oheislaitteineen, puhaltimet, patterit, lamelliäänenvaimentimet, peltiosat ja tarvittavat rakenneosat
asennustarvikkeineen sekä sähköistyksen. Koneille rakennetaan fyysiset liitynnät
rakennusautomaatiojärjestelmään.

Moduulikoneet ovat 2-tasoisia koneita. Ne sijoitetaan ullakon harjan kohdalle rakennettaviin uusiin
konehuoneisiin. Vesikatolle rakennetaan uusi raitisilmanotto sekä jäteilmojen ulospuhallukset.

Luokkakohtaiset koneet esim. Swegon Compact Air varustetetaan sisäisellä sähkölämmityspatterilla.

Nykyiset hormit voidaan purkaa tai poistaa käytöstä ja avonaiset yhteet ummistaa ilmatiiviisti.
Kerroksiin rakennetaan käytäville/luokkahuoneisiin uusia pystyhormeja kanavointeja ja lisäksi uusia
putkinousuja varten.

Nykyiset painovoimaisen/poistoilmanvaihdon raitisilmaventtiilit poistetaan käytöstä ja ummistetaan
ilmatiiviisti.

Alustava konejako (VE1, moduulikoneet, kaikki tilat):

kone vaikutusalue ilmamäärä lto-
tekniikka

jäähdytys

tilavaraus/
kanavakoko

pystyhormeille/
vaakavedoille

ullakolla
ym.-ilmamäärillä

[l/s] YM
(s2=lisäilma-
virta s2[%])

TK01
Opetus-, sosiaali-, käytävä
ja toimistotilat

2616

(3370=+29%) levy

ei 2xØ800mm/
4xØ630mm/
6xØ500mm/
8xØ500mm

TK02
Opetus-, sosiaali-, käytävä
ja toimistotilat

2964

(3507=+18%) levy

ei 2xØ800mm/
4xØ630mm/
6xØ500mm/
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(VE1, ilmanvaihtojärjestelmän tilavarauksia ja muita tietoja perustuen asetuksen määräyksiin):

kone IV-verkoston
lämmöntarve [kW]

raitislmasälei
kön koko

[m²]

ulospuhal
lushajotta
jan koko
[Ø mm]

TK0
1 36 3,7 800
TK0
2 41 4,2 800
Yhte
ensä 77 8

Raitisilmasäleikön koko perustuu otsapintanopeuden mitoitusarvoon 0,7 m/s. Raitisilmasäleikön koko
nousisi S2 luokassa 8à 10 m².

S2 luokassa IV-verkoston lämmöntarve nousisi 77à 95kW.

Asetuksen mukaisen ilmanvaihtokonehuoneen pinta-alan tarve olisi 93 m² ja S2 mitoituksen
mukaisesti noin 115 m² perustuen LVI-kortin 06-10105 laskukaavaan.

Alustava konejako (VE2, moduulikoneet yleisille tiloille ja luokkakohtaiset koneet):

kone vaikutusalue ilmamäärä LTO-
tekniikka

Jäähdytys Tilavaraus/
kanavakoko

pystyhormeille/
vaakavedoille

ullakolla
YM-ilmamäärillä

[l/s] YM
(S2=lisäilma-
virta S2[%])

TK0
1

Parvi-sosiaali-, käytävä ja
toimistotilat

678

(1008=+48%) levy

ei 2xØ500mm
tai

4xØ400mm

TK0
2

Sosiaali-, käytävä ja
toimistotilat

1710

(1835=+8%) levy

ei 2xØ630mm
tai

4xØ500mm

TK0
3-19

Opetustilat (19kpl
luokkakohtaisia koneita)

3024
(4034=+33%)

levy tai
roottori

ei ei kanavointi
tarvetta
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Yhteenveto

S2 mukaisten ilmamäärien valinta voi aiheuttaa kanavakokojen kasvattamista ja näin ollen ongelmia
pystyhormien ja kanavointien mahtumisen kanssa sekä mahdollisia ääniongelmia jos kanava koot
joudutaan mitoittamaan liian tiukoiksi.

Luokkakohtaisten IV-koneiden sijoittamisessa ongelmaksi tulevat tilanahtaus luokkahuoneissa sekä
ulkoseinille sijoitettavat yhdistetty raitisilmanotto/jäteilmasäleikkö.

Lämmönjakohuone varustetaan ylilämpöpuhaltimella.
Alapohjantuuletus/radonpoiston tarve tarkistetaan ja tarvittaessa toteutetaan huippuimurilla, joka
sijaitsee vesikatolla.
Jätehuoneen poistoilma varustetaan huippuimurilla, joka sijaitsee vesikatolla.
Porrashuoneet varustetaan tulo/poistoilmakoneilla, jotka sijaitsevat konehuoneessa/porrashuoneessa.

Kanavistot ja kanavavarusteet

Pyöreät kanavat ovat sinkittyjä kierresaumakanavia.
Suorakaidekanavat ovat sinkittyjä teräslevykanavia.

Päätelaitteet
Tuloilmalaitteina käytetään pääosin alakattoasenteisia kattohajottajia
tasauslaatikoin/venttiilein/pyörrevirtahajoittimin. Poistoilmalaitteet ovat yhteiskanavaventtiileitä ja
tasauslaatikolla varustettuja säleikköjä.
Ulkoilmaelimet ovat ilmanottokatoksia ja ne sijoitetaan vesikatolle.
Jäteilmalaitteina käytetään ulospuhallushajoittajia ja ne sijoitetaan vesikatolle.
Luokkakohtaisten koneiden yhdistelmäsäleiköt ovat tehdasvalmisteisia ja ne sijoitetaan luokan
ulkoseinälle.

Palopellit
Palopellit kuuluvat luokkaan EI60/E60. Palopellit liitetään palopeltien ohjauskeskukseen, josta
jatkohälytykset liitetään VAK:iin.

6.6 Väestönsuojan LVI-järjestelmät
Väestönsuoja varustetaan kriisinajan sekä rauhanajan ilmanvaihdolla.

6.7 Eristys
Eristys suoritetaan voimassa olevien asetusten ja ohjeiden mukaisesti.
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1 IV-koneiden lämmitysenergian kulutus 
 

• IV-koneiden lämmitysenergiankulutus vuodessa 77% vuosihyötysuhteella 
(Roottori- ja Levy-LTO). Käyntiaikakertoimen ollessa IV-koneilla 0,5. 

o Asetusten mukaisilla minimi ilmavirroilla: 141 MWh/a 

o S2-mukaisilla ilmavirroilla: 165 MWh/a 

o S2-ilmavirton energiankulutus verrattuna minimi-ilmavirtojen mukaiseen  
energiankulutukseen  n.+30,5% 

o Nestekiertoisten LTO-IV-koneiden valinta 70% vuosihyötysuhteella  
roottori- ja levy-LTO-koneiden sijasta, vaikutus energiankulutukseen n. 
+30% 

 

2 IV-koneiden budjettihinnat eri toteutusvaihtoehdoilla 
 

• IV-koneiden budjettihinnat 

o Uudisosa 

▪ VE1, moduulikoneet, kaikki tilat. 
▪  IV-koneet yhteensä: 100 000 e 
▪ VE2, moduulikoneet yleisille tiloille ja luokkakohtaiset koneet  
▪ IV-koneet yhteensä:140 000 e 

o Vanhaosa 

▪ VE1, moduulikoneet, kaikki tilat. 
▪  IV-koneet yhteensä: 50 000 e 
▪ VE2, moduulikoneet yleisille tiloille ja luokkakohtaiset koneet  
▪ IV-koneet yhteensä:240 000 e 
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