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1. YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Talvipuutarhan rakennuksen peruskorjaus

Kaupunginpuutarha, Hammarskjöldintie 1, 00250 Helsinki.

Hankesuunnitteluryhmä, ks liite 1.

Bruttolala on n. 800 brm².

1.2 Hankkeen tausta ja tarpeellisuus

Talvipuutarha on arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnittelema, vuonna 1893
valmistunut yleisölle avoin kasvihuone. Talvipuutarhan rakennutti kenraa-
limajuri Julius af Lindfors Helsingin kaupungilta vuokratulle maalle. Hän
luovutti Talvipuutarhan heti sen valmistumisen jälkeen Suomen Puutar-
hayhdistykselle sillä ehdolla että yhdistys pitää sitä yleisölle avoimena eikä
peri kävijöiltä pääsymaksua.

Helsingin kaupunki osti Talvipuutarhan, kasvihuoneet ja taimiston vuonna
1907 Puutarhayhdistykseltä. Kun nykyinen Kaupunginpuutarhan alue siir-
tyi kaupungin omistukseen, siirsi kaupunki sinne silloisen ns. reservipuu-
tarhansa Tehtaanpuistosta. Talvipuutarhassa säilytettiin mm. suuria pal-
muja ja laakeripuita. Sen aikaisen suuren ja lajirikkaan kaktuskokoelman
kaktuksia käytettiin myös kesäisin ryhmäkasveina kaupungin istutuksissa.

Talvipuutarha on ollut kaupunkilaisille avoinna koko olemassaolonsa ajan
lukuun ottamatta lyhyitä jaksoja toisen maailmansodan aikana ja erilaisten
korjaustöiden aikana. Viime vuosikymmeninä Talvipuutarhaa on voinut
vuokrata myös yksityistilaisuuksiin aukioloaikojen ulkopuolella. Vuodesta
2004 alkaen vuokraukset yksityistilaisuuksiin on hoidettu Palmia juhlapal-
velujen kautta.

Toiminta rakennuksessa säilyy ennallaan korjausten jälkeen.

Peruskorjauksen yhteydessä 1970-luvun remontissa Talvipuutarha palau-
tettiin kaupunkilaisten vihreäksi keitaaksi ja kasvillisuuden esteettisyyttä ja
elämyksellisyyttä korostettiin. Rakennusta on peruskorjattu vuosikymmen-
ten saatossa vain näkyvien vikojen osalta. Perusteellista kunnostusta al-
kuperäisille kantaville rakenteille ei ole tehty.

Hankesuunnittelun aikana tehdyissä kuntotutkimuksissa on ilmennyt, että
piilossa olevat rakenteet ovat jo pahoin vaurioituneet. Talvipuutarhan ra-
kennuksesta on aiemmin tehty kuntoarvio, jonka viimeisin päivitys on vuo-
delta 2006. Hankesuunnitteluun liittyen on tehty rakennetekninen kunto-
tutkimus (ins. tso Vahanen Oy) sekä erillinen teräsrakenteiden kuntotutki-
mus (VTT).
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Tuoreimmat kuntotutkimukset ovat paljastaneet rakennuksen kantavan te-
räsrungon ja varsinkin sen liittymien muihin rakenteisiin olevan erittäin
huonossa kunnossa. Tästä johtuen rakenteille on tehty väliaikaiset tukira-
kenteet talven 2007 – 2008 aikana ennen varsinaiseen peruskorjaukseen
ryhtymistä. Alkuperäisten kasvihuoneiden julkisivujen ja katon lasitusdetal-
jit kaipaavat kiireisiä huolto- ja korjaustoimia vaurioiden etenemisen py-
säyttämiseksi. Vesikatto vuotaa monista kohdista, minkä lisäksi lasien vä-
liin kondensoituva vesi valuu lasien välissä hallitsemattomasti.

Teräsosien kunnostaminen edellyttää niiden täydellistä paljastamista be-
toni- ja puurakenteista. Tämä tarkoittaa rakennuksen rungon tukemista vä-
liaikaisella kantavalla rakenteella, lasitusten irrottamista ja luettelointia, te-
räsosien irrottamista, hiekkapuhallusta, kunnostamista, vahvistamista tai
uusimista ja uudelleen asentamista.

Rakennus on näiden toimenpiteiden takia suojattava työmaan ajan tuulelta
ja sateelta suojateltalla. Kasvillisuus ja kalat siirretään pois työmaan ajaksi
lukuun ottamatta vanhimpia kamelioita, jotka suojataan paikalla.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaamisessa tärkeää on
pyrkiä säilyttämään mahdollisimman suuressa määrin rakennuksen alku-
peräisiä osia. Rakennuksen yksittäisten osien kunnon selvittäminen ja lu-
ettelointi vie poikkeuksellisen paljon aikaa suunnittelu- ja työmaavaihees-
sa.

Työryhmän käsityksen mukaan korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välit-
tömästi, jotta rakennuksen käyttöturvallisuus varmistetaan.

1.3 Laajuus ja aikataulu

Talvipuutarhan rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 800 br-m2. Hyöty-
ala on n. 705 hym2. Tiloja ei ole mitattu.

Hankkeen toteutussuunnittelu alkaa toukokuussa 2008 ja valmistuu joulu-
kuussa 2009. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2010 ja kohde
valmistuu lokakuussa 2011.

1.4 Rakennuskustannukset

Hankkeen kustannusarvio hintatasossa 11/2007 on 3 500.000,00 euroa
(alv 0%) eli arvonlisäverollisena 4 200.000,00 euroa (alv 22%).

Väistötilojen vuokra- ja lämmityskustannukset ovat 270 000 €. Summa si-
sältää kasvien suojaus- ja siirtokustannukset.

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Talvipuutarhan nykyinen vuokra on 41.342,52 euroa / vuodessa ja perus-
korjauksen jälkeen vuokraksi tulee noin 192.730,00 euroa / vuodessa.
Hankkeen rahoitus sisältyy 2007 – 2011 talousarvioon.



Talvipuutarha, peruskorjaus / Hankesuunnitelma 18.12.2007/ päivitetty 3/2008

HKR-Rakennuttaja / hankesuunnittelu 5/15

2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset

Hankkeesta ei ole tehty päätöksiä. Hanke sisältyy vuosien 2007 – 2011 ta-
lousarvion talonrakennuksen muut korjaustoimen rakentamisohjelmaan.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Talvipuutarhan rakennukselle tehdyissä peruskorjauksissa on tehty korja-
uksia vain näkyvissä oleville teräs-lasirakenteille. Kosteusrasitus raken-
nuksessa on tavanomaista suurempi rakenteisiin kondensoituvan veden ja
kapillaarisesti nousevan maakosteuden ansiosta. Tämän lisäksi kattora-
kenteet vuotavat paikoitellen.

Hankesuunnittelun yhteydessä tehdyissä rakenteellisissa tutkimuksissa on
käynyt ilmi, että talvipuutarhan teräsrakenteiden näkymättömissä olevat lii-
tokset ovat paikoitellen erittäin huonossa kunnossa. Kuntotutkimukset ovat
paljastaneet haitta-ainepitoisuuksia maa-aineksessa ja pintamateriaaleis-
sa. Niiden osalta jatkotutkimukset ovat käynnissä.

Korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, jotta rakennuksen toimin-
ta ja käyttöturvallisuus varmistetaan.

Ks. myös kohta 1.2 Hankkeen tausta ja tarpeellisuus.

3. TOIMINNAN KUVAUS

3.1 Toiminta nykyisin

Talvipuutarha on ollut kaupunkilaisille avoinna koko olemassaolonsa ajan
lukuun ottamatta lyhyitä jaksoja toisen maailmansodan aikana ja erilaisten
korjaustöiden aikana.

1970-luvun lopussa tehdyn peruskorjauksen ja kaktushuoneen rakentami-
sen yhteydessä Talvipuutarhan kasvillisuuden esteettisyyttä ja elämyksel-
lisyyttä korostettiin. Talvipuutarhasta on tullut suosittu koululais- ja päivä-
kotiryhmien retkikohde. Pääkaupunkiseudulta tulevien vierailijoiden lisäksi
saapuvat matkailijat myös kauempaa monipuolista kasvikokoelmaa ihaile-
maan.

Viime vuosikymmeninä Talvipuutarhaa on voinut vuokrata myös yksityisti-
laisuuksiin aukioloaikojen ulkopuolella. Vuodesta 2004 alkaen vuokraukset
yksityistilaisuuksiin on hoidettu Palmia juhlapalvelujen kautta.

3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen

Talvipuutarhan toiminta yleisölle avoimena, elämyksellisenä kasvihuonee-
na jatkuu peruskorjauksen jälkeen.

Palvelutaso ja kohteen käytettävyys paranee mm. uusien wc- tilojen ansi-
osta. Myös henkilökunnan ja opastuksen tavoitettavuus paranee. Henkilö-
kunnan kannalta olosuhteet paranevat uuden kasvienhoitotilan ansiosta.
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4. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 800 bruttom2 ja arviolta noin 705
hyötym2. Pinta-ala ei peruskorjauksen yhteydessä muutu.

4.1 Tilat nykyisin

Talvipuutarha jakaantuu kolmeen suureen kasvihuonetilaan. Alkuperäisiä
ovat keskellä sijaitseva korkea palmusali sekä länsisiipi, joka valmistuivat
vuonna 1893.

Itäinen siipi ei koskaan toteutunut alkuperäisen suunnitelman kaltaisena.
Sen paikalla oli 1970-luvun lopulle puurakenteinen kasvihuone, joka kor-
vattiin nykyisellä ns. kaktushuoneella vuonna 1978. Kaktushuoneen ja
palmusalin välisessä vanhassa osassa oli aiemmin kasvien huoltoon varat-
tu tila, joka on 1900-luvun lopulla muutettu tarjoilutilaksi iltatilaisuuksia var-
ten.

Takasiipi, jossa aiemmin sijaitsi Talvipuutarhan lämmitysuuni, toimii tekni-
senä tilana sekä varastona. Nykyiset wc-tilat (2 kpl wc-tiloja, jotka eivät
kumpikaan täytä mitoitukseltaan inva-wc:n vaatimuksia) on sijoitettu pal-
musalin perällä olevan terassin alle. Wc-tilat ovat ahtaat ja niissä on ha-
vaittu kosteusongelmia. Catering-palvelun käyttämä tarjoilutila on epäkäy-
tännöllinen. Astianpesukonetta ja uunillista liettä ei ole juurikaan käytetty ja
ruoan kuljetus- ja säilytystilat ovat puutteelliset. Tarjoilukeittiöön sisään-
käynti on ilman tuulikaappia suoraan rakennuksen pohjoisnurkasta ja kul-
kureitti on talvisin usein jäätynyt.

Talvipuutarhassa on aina joku henkilökunnasta paikalla, kun se on avoin-
na yleisölle. Valvojan työpiste on ollut kala-altaan takana portaan alla ole-
vassa matalassa varastokomerossa, joka ei ilmanvaihdoltaan ja kosteus-
olosuhteiltaan sovellu työtilaksi. Kyseisessä tilassa on myös kiinteä puhe-
lin ja äänentoistolaitteisto. Sähköjohdot ja sähkölaitteet sekä valaistus ovat
rakentuneet eri aikoina tehtyjen korjausten ja täydennysten myötä pinta-
asennuksina. Suuri osa asennuksista on elinkaarensa päässä.

4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen

Tilamuutokset sijoittuvat pääasiassa nykyisin rakennuksen teknisenä tilana
ja varastona toimivaan takasiipeen.

Takasiipeen rakennetaan teknisten tilojen lisäksi uudet wc-tilat. Takasii-
peen avataan uusi ulko-ovi, joka toimii huolto-ovena ja varapoistumistienä
ja mahdollistaa WC-tilojen käytön tulevaisuudessa myös ulkokautta. WC-
tilojen yhteyteen tehdään erillinen siivouskomero ja pieni varastotila esim.
käsipyyhkeille ja wc- paperille.

Yleisölle avoimet kasvihuoneet säilyvät ennallaan kaktushuoneen päädys-
tä erotettavaa kasvien huoltotilaa lukuun ottamatta. Kasvien huoltotilassa
voidaan tehohoitaa huonokuntoisia kasveja, ruukuttaa kasveja tai kasvat-
taa uusia kasviyksilöitä sekä säilyttää puutarhan hoitoon tarvittavia työväli-
neitä ja istutusruukkuja.

Talvipuutarhassa järjestettäviä tilaisuuksia varten tarvitaan edelleen tarjoi-
lutilaa cateringpalvelua varten. Tarjoilutilaan tarvitaan tilava kylmäkaappi,
kahvinkeitin, vedenkeitin, tiskitaso vesipisteineen, pöytätasotilaa ja hyllyti-
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laa sekä erillinen siivouskomero. Tarjottavat ruuat tuodaan valmiina ja as-
tiat tuodaan tilaisuutta varten ja viedään muualle tiskattavaksi.

Sisääntulon yhteyteen, keskeiselle paikalle on sijoitettu valvojan työpiste.
Työpisteeseen tarvitaan lukittavia kaappeja. Talvipuutarhan äänentoisto-
laitteisto tulee myös sijaitsemaan lukittavassa kaapissa valvojan työpis-
teen vieressä. Työtilan sijainnissa on huomioitu työturvallisuus siten, että
valvojalla on turvallinen poistumisreitti. Infopisteeseen sijoitetaan myös
kiinteä puhelin ja atk-kaapelointi.

Kasvihuoneautomatiikkaa ei lisätä. Palmuhuoneessa ja länsisiivessä ovat
jatkossakin käytössä mekaanisesti avattavat tuuletusluukut. Itäsiiven ns.
kaktushuoneen tuuletusluukut toimivat automaattisesti kuten nytkin. Kaste-
luautomatiikkaa ei lisätä. Kasteluautomatiikka ei ole toimiva ratkaisu run-
saslajisessa kasvikokoelmassa, jossa eri lajien veden tarve vaihtelee. Kas-
vihuoneen yleisvalaistuksen lisäksi tarvitaan yleisökäyttöön himmeämpi
tunnelmavalaistus. Eri puolille kasvihuonetta tarvitaan sähkökaappeja,
joista saa tarvittaessa virtaa lisävaloille tai muulle tekniikalle. Valaistuksen
säätö tulee sijaita valvojan työpisteen lähellä.

4.3 Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat

Hankkeen toiminnallisia ja tilallisia vaihtoehtoja on tarkasteltu 7 erilaisen
luonnosversion avulla. Luonnosten avulla on selvitetty riittävät tilat teknisil-
le järjestelmille, vaihtoehtoisia wc-tilojen sijoituspaikkoja käyttäjän toimin-
taa sekä huoltopihan järjestelyjä. Rakennuksen kulttuurihistoriallisesta ar-
vosta johtuen nykyisen rakennusrungon ulkopuolelle sijoitettavista laajen-
nusosista luovuttiin.

4.3.1 Valittu vaihtoehto

Suunnitteluratkaisuksi valittiin hankesuunnitelmavaiheen luonnosvaih-
toehdoista luonnos, jossa WC-tilat sijoitetaan takasiipeen, eteistilaa kasva-
tetaan tarjoilutilan kustannuksella ja piha-aluetta muotoillaan tukimuurin
avulla. Tilan säästämiseksi tekniset tilat voidaan sijoittaa päällekkäin taka-
siiven alun perin korkeaan tilaan.

Versiossa toteutuu käyttäjän toive kolmesta wc-tilasta sekä nykyistä pa-
remmat ja keskeiset tilat opastukselle ja valvonnalle. Rakennussuojelun
kannalta katsottiin parhaaksi sijoittaa suurimmat muutokset takasiipeen.
Rakennuspiirustukset ovat liitteenä, ks. Liite 4.

4.4 Tilaohjelma

Talvipuutarhan tilamuutokset ovat vähäisiä. Muutokset koskevat wc- ja va-
rastotiloja, tarjoilu- ja eteistilaa sekä kasvien huoltotilaa. Huonekohtainen
tilaohjelma on liitteenä, ks. Liite 2.

4.5 Laajuus

Talvipuutarhan laajuuteen ei tule peruskorjauksen yhteydessä muutoksia.
Rakennuksen kokonaisala on noin 800 brutto-m2.
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5. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

5.1 Hankkeen sijainti

Talvipuutarha sijaitsee Töölönlahden pohjoisrannalla, kaupunginpuutarhan
alueella. Sijaintipiirustus on liitteenä, ks. Liite 3.

5.2 Asemakaava

Talvipuutarhan alueen asemakaava on vuodelta 1900. Puistoalueella on
voimassa rakennuskielto. Asemapiirustus on liitteenä, ks. Liite 3.

5.3 Rakennuslupa-asiat

Suunnitelluista muutoksista aiheutuu julkisivu- ja LVI- teknisiä muutoksia,
jotka edellyttävät rakennusluvan hakua. Hankesuunnittelutyöryhmässä on
ollut mukana kaupunginmuseon edustaja.

Hanke on esitelty rakennusvalvontavirastossa lupakäsittelijöille sekä pe-
lastuslaitoksen palotarkastajalle. Estettä luvan myöntämiselle ei ole ilmen-
nyt. Rakennuksen suurin sallittu käyttäjämäärä vahvistetaan hankkeen lu-
pamenettelyn yhteydessä. Poistumisteiden riittävyys on selvitetty hanke-
suunnittelun yhteydessä. Lupaprosessin aikana pyydetään tarvittavat lau-
sunnot eri osapuolilta.

5.4 Liikenne ja pysäköinti

Hanke ei muuta alueen liikennejärjestelyjä.

5.5 Kunnallistekniikka

Uusitaan tonttiviemärin liitos kunnallisviemäriin Vauhtitiellä nykyiselle pai-
kalleen viemärin uusimisen yhteydessä.

5.6 Perustamisolosuhteet

Uusia perustuksia rakennetaan pihan tukimuuria varten. Perustamisolo-
suhteet ovat hankesuunnittelun yhteydessä tehdyn pohjatutkimuksen mu-
kaan hyvät. Hankkeesta ei aiheudu louhintaa. Perustaminen ja maanra-
kennus esitetään kohdassa Tekninen laatutaso.
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6. LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Talvipuutarhan rakennus on yleisölle avoin kasvihuone, jossa järjestetään
myös iltatilaisuuksia. Rakennuksessa sovitetaan yhteen työtila ja julkinen
tila. Julkinen luonne edellyttää yleisölle tarkoitettujen tilojen osalta korke-
ampaa laatutasoa ja esteettömyyttä sekä turvallisuutta kuin työtiloissa
yleensä. Peruskorjaus ei muuta rakennuksen toimintaa jatkossa.

6.1.1 Kuntotutkimukset

Talvipuutarhan rakennuksesta on tehty rakennusviraston toimesta kunto-
arvio, jonka viimeisin päivitys on tehty 13.9.2006. Hankesuunnitteluun liit-
tyen on 6.11.2007 tehty rakennetekninen kuntotutkimus (ins. tsto Vahanen
Oy) sekä 31.10.2007 päivätty erillinen teräsrakenteiden kuntotutkimus
(VTT).

Tuoreimmat kuntotutkimukset ovat paljastaneet rakennuksen kantavan te-
räsrungon ja varsinkin sen liittymien muihin rakenteisiin olevan erittäin
huonossa kunnossa. Rakennuksen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi
rakenteille on tehty väliaikaiset tukirakenteet talvella 2007 - 2008 ennen
varsinaiseen peruskorjaukseen ryhtymistä.

Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen teräsosat paljastetaan muista
rakenteista ja pinnoitteista vahvistamista varten. Osa rakenteista joudu-
taan uusimaan alkuperäisen mallin mukaisilla osilla. Rakennuksen runko
tuetaan väliaikaisella tukirakenteella rungon ja perustusten liittymien kor-
jaamisen mahdollistamiseksi.

6.2 Tekninen laatutaso

Kantavan teräsrungon vauriot on todettu hankesuunnittelun yhteydessä
tehdyissä kuntotutkimuksissa niin vakaviksi, että korjaustoimenpiteet on
ulotettava perustuksiin asti.

Kaikki osat on paljastettava tarkempaa tutkimista ja kunnostustoimenpitei-
tä varten. Tämä tarkoittaa kaikkien teräsosien liittymien avaamista valuker-
rosten ja lattiarakenteiden alta näkyviin, teräsrakenteisiin liittyvien lasi- ja
puuosien irrottamista ja uudelleen asentamista tai korvaamista uusilla osil-
la. Osien merkintään ja luettelointiin on varattava runsaasti aikaa.

Peruskorjaus toteutetaan siten, että korjauksen jälkeen rakennuksen ta-
voitteellinen tekninen elinkaari on 30 vuotta. Huoltoväli tulee olemaan 10
vuotta.

Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo johtaa korjaustapojen osalta ai-
nutlaatuisiin, räätälöityihin ratkaisuihin, joilla varmistetaan samanaikaisesti
teknisen toimivuuden ja rakennussuojelun tavoitteiden toteutuminen.
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6.2.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Rakennuksen päätilat eli vanha palmusali ja länsisiipi säilyvät ennallaan.

Valaistuksen tasoa ja säädeltävyyttä parannetaan. Kaksilasisen, ”ladotun”
julkisivu- ja kattorakenteen detaljit suunnitellaan korjaten tekniset ongelmat
siten, että rakennuksen ulkonäkö säilyy mahdollisimman tarkasti alkupe-
räisenä.

Kaktushuoneen päästä erotetaan teräs-lasiseinällä ja huolto-ovella tila
kasvien huoltoa varten. Kaktushuoneen julkisivujen ja katon lasitusjärjes-
telmä uusitaan. 1978 valmistunut järjestelmä kärsii lasien väliin pääseväs-
tä kosteudesta ja liasta ja sen läpinäkyvyys on paikoin heikentynyt. Ra-
kenne korvataan samantyyppisellä, teknisesti edistyneemmällä rakenteel-
la.

Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty toisena vaihtoehtona nykyisen
rakenteen korjaaminen. Korjauskustannukset kuljetuksineen ja väliaikaisi-
ne suojauksineen tulisivat arvion mukaan uudisrakentamista kalliimmaksi.

Suurimmat tilamuutokset tapahtuvat takasiivessä ja eteistilassa. Nykyises-
tä teknisestä tilasta erotetaan uudet tilat yleisön wc-tiloja varten. Takasii-
peen avataan myös uusi ulko-ovi palmusalin varapoistumistieksi. Toisaalta
jatkossa wc-tilojen käyttö on mahdollista myös silloin kun rakennus on sul-
jettuna.

Eteistilaa laajennetaan nykyisen tarjoilutilan kustannuksella. Näin muodos-
tetaan keskeinen tila valvojalle ja yleisöä palvelevalle opastusmateriaalille.
Eteis- ja tarjoilutilan yläpuolelle rakennetaan ullakkohuone, johon sijoite-
taan ilmanvaihtokone. Tilaa käytetään myös pienten kausitavaroiden va-
rastotilana. Tarjoilutila varustetaan vesipisteellä, jääkaapilla ja erillisellä sii-
vouskomerolla.

6.2.2 Rakennetekniset ratkaisut

Tässä korjaustavat on esitetty tiivistelmänä, tarkempi kuvaus rakennetek-
nisistä ratkaisuista on rakennustapaselostuksessa. Ks. Liite 5.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen korjaustyössä pyritään
säilyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä rakenneosia. Nykytilanne
ja olemassa olevat ratkaisut dokumentoidaan huolellisesti ennen korjaus-
toimenpiteitä.

Peruskorjauksen yhteydessä kunnostetaan Talvipuutarhan alkuperäisten
osien rakenteet perustuksia myöten. Teräsrakenteiden pahimmat vauriot
ovat olleet piilossa maan ja eri vaiheissa lisättyjen betonirakenteiden alla.
Työ on mahdollista vain purkamalla lasit ja rakenteeseen liittyvät, lämpö-
katkoina toimineet puuosat irti teräsosista. Käyttökelpoiset osat kunnoste-
taan ja palautetaan paikoilleen, pahoin vaurioituneet teräsosat korvataan
uusilla samanmuotoisilla osilla. Teräsosien ja lasien merkin-
tään(litterointiin) sekä varastointiin varataan riittävästi aikaa. Kantavien ra-
kenteiden tukeminen korjaustöiden aikana edellyttää väliaikaisen kantavan
rungon rakentamista palmusalin ja länsisiiven sisään.

Vuonna 1978 valmistuneen kaktushuoneen lasitusjärjestelmä uusitaan
umpiolaseihin perustuvalla järjestelmällä. Kaktushuoneen ulkonäkö säilyy
ennallaan pieniä detaljimuutoksia lukuun ottamatta.
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Tiilirakenteiset julkisivun osat kunnostetaan uusimalla paikallisesti tiiliä ja
saumaamalla vaurioituneet laastisaumat uudestaan. Pellitetyt vesikatteet
ovat päässeet ruostumaan, mistä johtuen ne puretaan ja uusitaan korjaus-
töiden yhteydessä.

Pihan pintarakenteet puretaan rakennuksen ympäriltä sadevesien viemä-
röinnin takia. Kiveykset eteläsivulla palautetaan nykyiseen asuunsa. Poh-
joissivun pintarakenteet rakennuksen vierellä uusitaan kenttäkiveyksellä.
Kulkuväylät ja huoltopiha asfaltoidaan.

6.2.3 LVI-tekniset ratkaisut

Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon vuonna
1967. Nykyinen lämmönjakohuone sijaitsee palmuhuoneen jatkona raken-
nuksen pohjoispuolella olevassa siivessä. Lämmitysverkostojen putket
ovat vanhoja, eikä niiden kunnosta ole takeita.

Lämmityksen osalta vanhempaa tekniikkaa ovat valurautaradiaattorit ja
lämmitysputkisto pääosin, niiden asennusvuosi ei ole tiedossa. Uudempaa
tekniikkaa ovat vuodelta 1967 peräisin oleva kaukolämpöputkisto ja 1978
rakennetun kaktushuoneen lämmityslaitteet. Lämmitysjärjestelmien eri osi-
oita on uusittu eri vuosikymmeninä 1970 -luvulta 2000 -luvun alkuun.

Vesijohdot on asennettu pääosin vuonna 1978 ja nykyisen catering-tilan
vesijohdot 1990 -luvulla. Vesijohtoverkoston osia on uusittu vuosien saa-
tossa tarpeen mukaan.

Rakennuksen ilmanvaihto on kasvihuoneiden osalta toteutettu mekaani-
sesti avattavin kattoikkunoin ja kivijalassa olevin korvausilmaluukuin. Muut
tilat on varustettu painovoimaisin poistoilmaventtiilein.

LVI-järjestelmät on liitetty keskitettyyn valvontajärjestelmään vuonna 1999.

Sadevedet johdetaan rakennuksen ulkopuolisilla syöksytorvilla vesikatoilta
maahan ja edelleen sadevesikaivoihin. Osa sadevesikaivoista toimii imey-
tyskaivoina.

Rakennus on salaojitettu suunnittelupiirustusten mukaan kaktushuoneen
osalta.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että uudet tilajärjestelyt aiheuttavat LVI-
järjestelmien rakentamistarpeita. Suurimmat muutokset kohdistuvat lähin-
nä lämmönjakohuoneeseen ja uusiin wc- ja tarjoilutiloihin sekä jäte- ja sa-
devesijärjestelmään. Wc- ja tarjoilutilojen kohdalla on tarve rakentaa tilojen
käyttötarkoituksen mukaiset LVI-järjestelmät. Yleisesti uusitaan teknisen
käyttöikänsä saavuttaneet lämmitys- sekä vesi- ja viemäritekniikka.

Peruskorjaukseen liittyvät seuraavat järjestelmät:

 lämmönjakokeskuksen siirto uuteen lämmönjakohuoneeseen
 palmuhuoneen lattiakanaalin lämpöputkiosuuksien korvaaminen

uusilla
 uusien tilojen LVI-tekniikka yleisesti
 jätevesipumppaamon rakentaminen lämmönjakohuoneen asen-

nustilaan
 piha-alueen jäte- ja sadevesikaivojen uusiminen/lisääminen
 tonttiviemärin ja siihen liittyvien tarkastuskaivojen korvaaminen

uusilla ja viemärikoon kasvattaminen
 tarpeettomien vesi- ja viemäriliitosten purut ja tulppaukset
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 huoltopihan kautta kulkevien viemärilinjojen siirrot
 ilmanvaihdon tehostaminen koko rakennuksessa
 lämpöverkostojen huuhtelut ja virtaamien tasapainotukset
 tarvittavien automatiikkaliityntäpisteiden lisääminen ja uudelleen

kytkennät

Jatkosuunnittelussa tutkitaan myös mahdollisuutta imeyttää rakennuksen
kaikki sadevedet läheiselle puistoalueelle. Imeytyksen mahdollisuutta tutki-
taan erillisen pihasuunnittelun yhteydessä.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on liiteasiakirja.
Ks. Liite 6.

6.2.4 Sähkötekniset ratkaisut

Sähköasennukset uusitaan tämän saneerauksen yhteydessä kokonaan.
Rakennus on liitetty Helsingin Energian pienjänniteverkkoon sekä yleiseen
puhelinverkkoon ja kaupungin valokaapeliverkkoon. Rakennuksen sähkö-
asennukset on saneerattu 1970-luvun remontissa ja niitä on täydennetty
1990-luvulla. Vanhimmat asennukset on tehty TN-C – järjestelmän (4-
johdinjärjestelmä) mukaan. Myöhemmissä asennuksissa on käytetty TN-S
– järjestelmää (5-johdinjärjestelmä). Rakennuksessa on koko puutarha-
aluetta syöttävä sähköpääkeskus sekä puhelinverkon ja valokaapeliverkon
liittymät. Pääkeskus, puhelintalojakamo ja valokaapeleiden kytkentäpiste
uusitaan ja ne siirretään uusiin sijoituspaikkoihin uusien tilajärjestelyiden
mukaan. Uudelta huoltopiha-alueelta siirretään myös sähkö- ja telekaapelit
uutta reittiä pitkin tekniseen tilaan.

Järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi.

Saneeraukseen liittyy seuraavat järjestelmät:

 pääkeskus ja ryhmäkeskukset
 keskuksien väliset syöttöjohdot
 muualle puutarha-alueelle lähtevien kaapeleiden jatkaminen ja

siirrot
 johtoreitit, kaapelihyllyt ja valaisinripustuskiskot
 kasvihuoneiden valaistus ja poistumisteiden valaistus
 ulkovalaistus ja julkisivujen valaistus
 johdotukset valaisimille, kojeille ja pistorasioille
 yleiskaapelointijärjestelmä (Cat6/Utp)
 antenniverkko
 äänentoistojärjestelmä (kaiutinverkko)
 rikosilmoitinjärjestelmä
 kameravalvontajärjestelmä
 kasvihuoneautomaatiojärjestelmä

Täsmälliset tekniset tiedot ovat sähköselostuksessa, joka on liiteasiakirja.

6.3 Turvajärjestelyt

Turvakamerat ja hälytyslaitteet on sisällytetty sähköurakkaan.
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6.4 Rakennustyön järjestelyt

6.4.1 Vaiheistus

Työt suoritetaan yhdessä jaksossa erillisen työmaa-aikataulun mukaisesti.

6.4.2 Työmaajärjestelyt

Alueella on toimintaa rakennustöiden aikana. Puutarhan huoltoliikenne ja
puistossa vieraileva yleisö huomioidaan työmaa- aluetta rajattaessa. Työ-
maa aidataan.

Remontissa kasvillisuuden osalta huomioitavaa:

Kaikkia Talvipuutarhan kasveja ei pystytä siirtämään. Erityisesti vanhimpi-
en ja arvokkaimpien kasvien siirtäminen on mahdotonta.

Rakennuksen ulkopuoliset työt voivat alkaa aikaisintaan toukokuun loppu-
puolella kun ei ole vaaraa kovista yöpakkasista. Kasveja ei pystytä myös-
kään siirtämään väliaikaisiin tiloihin ennen loppukevättä.

Toimenpiteet kasvien siirtämisen ja suojaamisen osalta:

 huoneisiin jäävän kasvillisuuden leikkaukset ennen remontin al-
kua

 väliaikaisten tilojen järjestelyt (kasvihuoneiden tilajärjestelyt ja
väliaikaisten muovihuoneiden pystytys) tai ostopalveluna ulko-
puolelta kasvihuonetila sekä kasvien hoito

 kalojen siirtäminen väliaikaisesti muualle
 kasvillisuuden siirtäminen väliaikaisiin tiloihin (pöydillä olevat

ruukut, suuret istutusastiat, maapohja-altaissa olevat kasvit)
 huoneisiin rakenteiden kunnostuksen ajaksi jäävän kasvillisuu-

den suojaaminen erillisen suunnitelman mukaisesti
 väliaikaisiin tiloihin siirrettyjen kasvien lajittelu ja väliaikainen ni-

meäminen

7. TYÖSUOJELU- ja TURVALAUSUNNOT

Hankesuunnitteluvaiheen luonnokset on esitelty rakennusviraston työsuo-
jelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle. Suunnitelmien todettiin täyttävän
hankesuunnitteluvaiheelle asetetut vaatimukset.

8. AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:

 hankesuunnitelma on käsiteltävänä huhtikuussa 2008
 toteutussuunnittelu aloitetaan toukokuussa 2008
 toteutussuunnittelu valmistuu joulukuussa 2009
 rakentaminen alkaa toukokuussa 2010
 hanke valmistuu lokakuussa 2011
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9. KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset

HKR - Rakennuttajan laskema kustannusarvio hintatasossa 11/2007 on
arvonlisäverottomana 3 500.000,00 euroa (alv 0 %), mikä tekee arvon-
lisäverollisena 4 200.000,00 euroa (alv 22%) rakennuskustannusindeksin
ollessa RI= 124,9 ja tarjoushintaindeksin ollessa THI = 152,0.

Neliökustannukset ovat arvonlisäverottomana 2.895,00 euroa (alv 0%) /
bruttom2, mikä tekee arvonlisäverollisena 3.531,00 euroa (alv 22%) / brut-
tom2. Kohteen hyötyala on noin 705 hym2, jolloin arvonlisäveroton hinta
on 4.964,54 euroa (alv 0%) /hym2 ja arvonlisäverollisena 5.957,45 euroa
(alv 22%) / hym2.

Ks. liite 8, kustannuslaskelma.

Erillishinnat

Taidehankintoihin tulisi varata määräraha, joka kohdennetaan seuraavasti:

 taustaseinän seinämaalauksen konservointi
 länsisiiven patsaiden kunnostus

Väistötilan vuokra

Korvaavien tilojen vuokra- ja lämmityskustannukset, kasvien suojaus- ja
siirtokustannukset ovat arviolta 270.000,00 euroa. Käyttäjähallintokunta
vastaa näistä kustannuksista. Kustannukset ajoittuvat vuosille 2010 ja
2011.

Muut kustannukset

Käyttäjän muut kustannukset vuosille 2008 - 2011 ovat arviolta
130.000,00 euroa. Ne muodostuvat kasvualustan ja istutusastioiden hank-
kimisesta, kasvien istuttamisesta, uusien kasvien hankinnasta sekä irtoka-
lusteiden hankinnasta.

10. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on varattu 3 700.000,00 euroa vuosien 2007 -2011 talousarvi-
on talonrakennuksen muut korjaustoimen rakentamisohjelmaan. Hank-
keen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa
tarkistettaessa.
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11. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

11.1 Vuokra

Nykyinen vuokra on 41.342,52 euroa (alv 0%)  / vuodessa. Tuleva vuokra
perusparannuksen jälkeen on 192.730,00  euroa / vuodessa eli 16.060,83
euroa (alv 0%) / kk.

11.2 Irtaimisto

Kasvien palauttamisen yhteydessä hankitaan uusia kasveja. Perusparan-
nettavien tilojen irtokalustuksen maksaa käyttäjä käyttömäärärahoistaan.

11.3 Henkilöstö

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään tai työtehtäviin.

12. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Hankkeen toteutusvastuu on kiinteistövirastolla ja kohteen ylläpitovastuu
rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla.

13. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUSTÖIDEN AIKANA

Hankkeesta ei aiheudu tarvetta henkilökunnan väistötiloille. Siirrettävien
kasvien säilytyksestä töiden aikana vastaa käyttäjä.

Talvipuutarha joudutaan peruskorjauksen takia pitämään yleisöltä suljettu-
na useita kuukausia.

14. LIITTEET

1. Työryhmä

2. Tilaluettelo / tilavertailu

3. Sijaintikaavio ja asemapiirustus

4. Rakennuspiirustukset

5. Rakennustapaselostus ja tilaluettelo

6. LVI-selostus

7. Sähköselostus

8. Kustannuslaskelma

9. Hankkeen aikataulu
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1. YLEISTÄ
1.1. Selvityksen tarkoitus

Tässä selvityksessä selvitetään peruskorjaushankkeen LVI-muutostöitä ja LVI-
järjestelmäratkaisuja.

1.2. Yleistietoja kohteesta
Kohde on Helsingin kaupunginpuutarhan talvipuutarha, joka käsittää läntisen siiven, kak-
tushuoneen ja niiden välisen korkean palmuhuoneen. Rakennuksessa on myös pieniä va-
rasto- ja työtiloja, sekä catering-tila.

Talvipuutarha on valmistunut vuonna 1883. Kaktushuone on nykymuodossaan valmistunut
1977–1978. Nyt suunnitellaan hanketta, jossa rakennus peruskorjataan, aputiloja sijoitel-
laan uudelleen ja huoltopihaa muotoillaan sekä parannetaan sadevesienkeruujärjestelmää.

1.3. Hankkeen laajuustiedot
 peruskorjaus 702 Brm2

2. NYKYISTEN LVI-JÄRJESTELMIEN KUVAUKSET
2.1. Lämmitys

Rakennus on liitetty Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon vuonna 1967. Sopimus-
vesivirta on 6,0 m³/h. Nykyinen lämmönjakohuone sijaitsee palmuhuoneen jatkona raken-
nuksen pohjoispuolella. Lämmitysverkostojen putket ovat vanhoja, eikä niiden kunnosta ole
takeita.
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Lämmityksen osalta vanhempaa tekniikkaa ovat valurautaradiaattorit ja lämmitysputkisto
pääosin, niiden asennusvuosi ei ole tiedossa. Uudempaa tekniikkaa ovat vuodelta 1967 pe-
räisin oleva kaukolämpöputkisto ja 1978 rakennetun kaktushuoneen lämmityslaitteet. Läm-
mitysjärjestelmien eri osioita on uusittu eri vuosikymmeninä 1970 -luvulta 2000 -luvun al-
kuun. Kaukolämmönalakeskuksen säätölaitteet ja putkistovarusteet on uusittu lämmityksen
ja käyttöveden lämmönsiirtimien uusimisen yhteydessä vuonna 2001 samoin kuin paisunta-
järjestelmä on uusittu avoimesta suljetuksi. Lämpöjohtopumput ja osa lämmitysverkoston-
venttiileistä oli jätetty tässä yhteydessä uusimatta.

2.2. Vesijohdot ja viemärit
Vesijohdot on asennettu pääosin vuonna 1978 ja catering-tilan vesijohdot 1990 -luvulla.
Vesijohtoverkoston venttiilit ja muut putkistovarusteet on suurimmaksi osaksi uusittu lämpi-
män käyttövedensiirtimen uusimisen yhteydessä vuonna 2001.

2.3. Ilmastointi
Rakennuksen ilmastointijärjestelmät vastaavat kasvihuoneiden osalta tarkoitustaan. Ilman-
vaihto on toteutettu mekaanisesti avattavin kattoikkunoin ja kivijalassa olevin korvausilma-
luukuin. Muut tilat on varustettu painovoimaisin poistoilmaventtiilein. Näiden tilojen ilman-
vaihto on osittain riittämätön ja tunkkaisuutta esiintyy.

2.4. Rakennusautomaatio
LVI-ilmoitinjärjestelmä on liitetty keskitettyyn valvontajärjestelmään vuonna 1999.

Hälytyslaitteet on keskitetty pääkeskushuoneeseen. Keskuksista on johdettu jatkohälytykset
edelleen kiinteistön hoitohenkilöstölle. Laitteet ovat toimintakunnossa.

2.5. Piha-alueen sadevesijärjestelyt
Sadevedet johdetaan rakennuksen ulkopuolisilla syöksytorvilla vesikatoilta maahan ja edel-
leen sadevesikaivoihin. Osa sadevesikaivoista toimii imeytyskaivoina. Sadevesiä kertyy
etenkin huoltopihan sisäänkäynnin eteen ja tämä on aiheuttanut ongelmia sekä turvallisuus-
riskin lammikoiden jäätyessä.

2.6. Perustusten salaojitus
Rakennus on salaojitettu suunnittelupiirustusten mukaan kaktushuoneen osalta.

3. LVI-MUUTOSTÖIDEN TOTEUTUSTAPA JA LAAJUUS SEKÄ
JÄRJESTELMÄKUVAUKSET

3.1. Yleistä
Seuraavassa on käsitelty uusien tai uusittavien LVI-järjestelmien rakennetta yleisesti.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että uudet tilajärjestelyt aiheuttavat LVI-järjestelmien raken-
tamistarpeita. Suurimmat muutokset kohdistuvat lähinnä lämmönjakohuoneeseen ja uusiin
wc- ja cateringtiloihin sekä sadevesijärjestelmään. Wc- ja cateringtilojen kohdalla on tarve
rakentaa tilojen käyttötarkoituksen mukaiset LVI-järjestelmät. Yleisesti uusitaan teknisen
käyttöikänsä saavuttaneet lämmitys- sekä vesi- ja viemäritekniikka.

3.2. Lämmitysjärjestelmät
Kaukolämmön tilausvesivirta ja liitoskohta säilyvät ennallaan. Kaukolämmön mittauskeskus
säilyy nykyisellä paikallaan.

Lämmönjakokeskuksen järjestelmät lämmönsiirtimineen siirretään uuteen lämmönjakohuo-
neeseen.

Nykyinen lämmitysverkosto säilytetään pääosin ennallaan. Nykyisestä lämmitysverkostosta
puretaan palmuhuoneen lattiakanaalissa sijaitsevat putkiosuudet ja ne korvataan uusilla
Rst-putkilla (DN80 ~50m).
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Uudet wc-tilat, cateringtila ja eteistila varustetaan lämmityspatterein. Lämmityspatterit liite-
tään nykyisiin lämmitysverkoston runkolinjoihin.

Säilytettävien lämpöputkistojen vanhat venttiilit säilytetään. Länsisiiven lämpölinjaan lisä-
tään sulkuventtiilit (2 kpl).

Lämmönsiirtimien uusimisen yhteydessä vaihtamatta jääneet lämmitysverkostonventtiilit
uusitaan. (~6 kpl)

Muutostöiden jälkeen myös nykyiset säilytettävät putkistot huuhdotaan ja virtaamat sekä
lämpötilat säädetään.

Uusien tilojen lämpöjohdot ovat vaihdettavasti (=näkyviin) asennettavaa teräsputkea.

Kaukolämpöjohtoon tehdään lämmönjakohuoneen uuden sijoittelun edellyttämät siirrot ra-
kennuksen sisällä.

Uusien tilojen lämmönluovuttimet ovat pääosin vakiomallisia levypattereita ja konvektoreita.

Nykyiset valurautaradiaattorit säilytetään ennallaan.

Kaikki uudet patterit varustetaan termostaattisilla patteriventtiileillä.

Lämmitysverkoston pääpumppu uusitaan nykyisen kaltaiseksi.

3.3. Vesi- ja viemärilaitteet
Tilamuutosten osalta tarvitaan niitä tiloja palvelemaan uudet viemärit, vesijohdot ja kalus-
teet. Kaikki vesijohdot ja vesi- ja viemärikalusteet uusitaan. Vesijohdot tehdään pääosin pin-
ta-asenteisena kuparista. Cateringtilaa palvelevat kylmän- ja lämpimän veden jakojohdot
ovat muovia suojaputkessa ja johdetaan cateringtilaan palmuhuoneen lattian kautta. Cate-
ringtilaan kylmän- ja lämpimän veden jakotukit. Kalusteet vakiomallisia. Altaat ja WC-
istuimet ovat valkoista posliinia ja hanat pääosin yksiotemallisia, ei elektronisia.

Viemärit johdetaan lämmönjakohuoneen yhteyteen asennustilaan rakennettavaan jätevesi-
pumppaamoon. Catering-tilaa palvelevat uudet viemärit johdetaan palmuhuoneen kautta
maahan asennettuna pumppaamoon. Jätevedet pumpataan kaktushuoneen kulmalla ole-
vaan jätevesikaivoon, joka uusitaan nykyisen tilalle. Kaivolta lähtevä nykyinen seka-
vesiviemäri Ø200 uusitaan kokoon Ø315 katuviemärin liitokseen asti (~129m). Myös viemä-
rilinjassa olevat tarkastuskaivot (4 kpl) uusitaan. Pumppaamolle on järjestettävä tarkoituk-
senmukainen huoltotila ja yhteys ulos.

Kaikki nykyisessä lattiakanaalissa kulkevat viemärit puretaan pois.

Sähköputkitusten uusiin kaapelikaivoihin (8 kpl) rakennetaan viemäröinti mahdollisesti niihin
kertyvän veden poisjohtamiseksi nykyiseen lattiakanaaliin palmuhuoneessa.

Talousvesi- ja viemäriverkosto toteutetaan tavanomaisin kalustein ja järjestelmin (vesijoh-
dot kuparia, viemärit PP-muovia).

Rakennuksen huoltopihan kautta kulkevat viemärit siirretään kulkemaan uudelle reitille
maaston muotoilusta ja maanpinnan koron muutoksesta johtuen ja yhdistetään uuteen jäte-
vesikaivoon.

Nykyisen kala-altaan suihkulähdepumppu uusitaan.

3.4. Ilmastointi
Rakennuksen uusien tilojen (wc:t, catering ja eteinen) ilmastointi toteutetaan koneellisella
tulolla ja poistolla. (2kpl ~100 dm³/s). Koneet varustetaan kuutio-LTO:lla ja ovat ns. pienta-
lokoneita. Palmuhuoneen, läntisen siiven ja kaktushuoneen nykyiset korvausilmaluukut
kunnostetaan ja varustetaan mekaanisin avauslaittein.

3.5. Rakennusautomaatio
Lämmitysjärjestelmän liityntäpisteet (~15 kpl) kaapeloidaan ja kytketään uudelleen nykyi-
seen säätölaitekoteloon. Lisätään uuden jätevesipumppaamon hälytykset (2kpl) ja varataan
valaistusohjauksille liitynnät (2kpl).



30.11.2007 Työ nro: 2555 LVI-HANKESUUNNITELMA 5(5)Kontermo Oy

3.6. Piha-alueen sadevesijärjestelyt
Huoltopihalle rakennetaan uusia sadevesikaivoja (3 kpl) ja perusvesikaivo (1 kpl). Sadeve-
det johdetaan viemäreillä perusvesikaivon kautta uuteen jätevesikaivoon kaktushuoneen
kulmaan. Nykyinen huoltopihan sisäänkäynnin edustalla sijaitseva sadevesikaivo puretaan.

Rakennuksen länsisiiven kulmalla sijaitseva sadevesikaivo uusitaan (1kpl) ja liitetään uu-
teen sadevesiviemäriin. Uuteen sadevesiviemäriin rakennetaan SV-tarkastuskaivoja 8 kpl ja
SV-tarkastusputkia 3 kpl. (liite 1. asemapiirustus)

Kattovedet kerätään rakennuksen kaikilta sivuilta uusiin rännikaivoihin (17kpl) ja johdetaan
uuteen edelleen uuteen sekavesiviemäriin.

Jatkosuunnittelussa tutkitaan myös mahdollisuutta imeyttää rakennuksen kaikki sadevedet
läheiselle puistoalueelle, jolloin vältytään kunnallisviemärin kuormittamiselta ja nykyinen
Ø200 viemäri voidaan säilyttää. Imeytyksen mahdollisuutta tutkitaan erillisen pihasuunnitte-
lun yhteydessä.

3.7. Perustusten salaojitus
Rakennuksen salaojitus tehdään rakennesuunnittelijan rakennustapaselostuksen mukai-
sesti.

3.8. LVI-eristykset
Putkistojen eristykset mineraalivillamatolla + PVC muovipinnoitteella.

Ilmastointikanavien eristeet ovat mineraalivillaa. Teknisissä tiloissa villaeristeiden pinnoit-
teena on sinkitty pelti.

3.9. Jatkosuunnittelussa selvitettäviä asioita
 lämpöjohtojen kuntokartoitus
 viemärikuvaukset
 sadevesien imeyttäminen läheiselle puistoalueelle
 maaperätutkimus

Liitteet:
asemapiirustus
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A RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Kohde:  Kaupunginpuutarha Talvipuutarha
 osoite:  Hammarskjöldintie 1  00250 Helsinki

 Laajuus: Bruttoala: n. 800 br-m2
   Hyötyala:  n. 690 h-m2
   Tilavuus n. 4000 m3

H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT

H0 Liittymisjohdot

 Rakennus on liitetty Helsingin energian pienjänniteverkkoon (230V/400V).
 Pääsulakkeet 3x400A ja liittymisjohto 2 kpl AXMK 4x185S.
 Liittymisjohdot jatketaan uudelle pääkeskukselle, teknisessä tilassa olevaan uuteen

pääkeskukseen.
 Liittymisjohdot jatketaan vaiheittain siten, että toinen liittymisjohdoista siirretään
tilapäiseen, omalla mittauksella varustettuun tilapäiseen pääkeskukseen, joka on käytössä
keskuksien vaihdon ajan.
Toinen liittymisjohto siirretään ja jatketaan uuteen pääkeskukseen, kun keskus saadaan
asennettua paikoilleen.
Kun nousujohdot on siirretty uuteen pääkeskukseen niin myös toinen liittymiskaapeli
jatketaan uudelle pääkeskukselle.

 Rakennus on liitetty yleiseen puhelinverkkoon. Puhelinliittymisjohto jatketaan
 talojakamon uuteen sijoituspaikkaan teknisessä tilassa.

 Rakennus on liitetty Helsingin kaupungin valokaapeliverkkoon.
 Valokuituliittymiskaapeli jatketaan ristikytkentätelineen uuteen sijoituspaikkaan.

H1 Aluekaapelointi

Talvipuutarhan teknisestä tilasta lähtee sähköverkon nousujohdot koko puutarhan alueelle.
Nousukaapelit käännetään ja jatketaan uudelle pääkeskukselle.
Puhelin- ja atk-verkkojen sekä runkokaapelit käännetään ja jatketaan uudelle talojakamolle.
Atk-runkokaapelit ovat valokuitukaapeleita. 2 kpl 12xSM
Kasvihuoneautomatiikan runkokaapelit käännetään ja jatketaan uudelle
kasvihuoneautomatiikan keskukselle.
Teknisestä tilasta lähtevien kaapeleiden kulkureitti muutetaan piha-alueella siten, että se
kulkee uuden huoltopihan pengerryksien yläpuolella. Kaapeleiden jatkaminen ks. kohta
H42.
Pihavalaistuksen johdotukset ja valaisimet sekä pylväät uusitaan.
Läpimenot teknisestä tilasta uusitaan.
Piha-alueelle tuleville valvontakameroille tehdään kaapelireittivaraukset ulkoseinille.
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H2 Keskukset

H21 Pääkeskus

 Pääkeskus uusitaan ja uusi pääkeskus asennetaan tekniseen tilaan.
Pääkeskuksien vaihto tehdään vaiheittain siten, että ensin toinen liittymisjohto siirretään
tilapäiseen pääkeskukseen, johon siirretään myös puutarhan kaikki nousukaapelit ja vanha
pääkeskus voidaan purkaa .Toinen liittymisjohto siirretään uuteen pääkeskukseen, kun se
saadaan lopulliselle paikalle . Lopuksi nousujohdot siirretään ja jatketaan sekä kytketään
vaiheittain uuteen pääkeskukseen.

Uuden kennokeskuksen kotelointiluokka IP30 ja nimellisvirta 400A.

H22 Ryhmäkeskukset

Kasvihuoneeseen asennetaan uudet ryhmäkeskukset.
Kasvihuoneiden ryhmäkeskukset varustetaan himmenninyksiköillä, esim. Digidim 416 tai
425 , yhteensä n. 22 kW (6 kpl).
Ulkomyyntikioskin ryhmäkeskus uusitaan. Kioskin ryhmäkeskus varustetaan omalla
sähkölaitoksen mittauksella.
Tekniseen tilaan asennetaan  LVI-laitteille oma ryhmäkeskus.
Piha-alueella oleva katujakokaappi sekä siinä oleva ryhmäkeskus uusitaan.
Ryhmäkeskuksien kotelointiluokka on IP34

H23 Ohjauskeskukset

 Kasvihuoneiden valaistusohjaukset keskitetään valaistuksen ohjauskeskukseen,
 joka asennetaan Info-tilaan.

H24 Pistorasiakotelot

Kasvihuoneisiin hankitaan 10 kpl pistorasiakoteloita, joissa on 2-osainen pistorasia ja
vikavirtasuoja sekä tilavaraus telerasialle. Pistorasiakotelot asennetaan omiin pylväisiin.

 H3 Johtotiet

H30 Kaapelikanavat

Teknisestä tilasta kasvihuoneden ryhmäkeskuksille ja kasvihuoneiden välille asennetaan
maahan upotettavat putkitukset sekä kaapelivetokaivot kansineen.

H31 Kaapelihyllyt

 Tekniseen tilaan ja IV-konehuoneeseen asennetaan tikashyllyt.
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H32 Valaisinripustuskiskot

 Kasvihuoneisiin asennetaan sinkityt valaisinripustuskiskot.

H33 Johtokanavat

Info-tilaan ja keittiön jakelutiskiin asennetaan johtokanavat.

H4 Johdot

H41 Maadoitukset

Tekniseen tilaan asennetaan maadoituskisko ja maadoitukset tehdään SFS 6000 standardin
mukaisesti. Maadoituselektrodi uusitaan.

 Asennukset tehdään 5-johdinjärjestelmän (TN-S-järjestelmän) mukaisesti.

H42 Nousujohdot

Pääkeskuksen vaihdon yhteydessä käännetään ja jatketaan kaikki  puutarhan nousujohdot
uudelle pääkeskukselle. Johtoja jatketaan tarvittaessa.
1.vaiheessa nousujohdot siirretään tilapäiselle pääkeskukselle ja 2.vaiheessa ne siirretään
uudelle pääkeskukselle.
Talvipuutarhan omille keskuksille sekä ulkokioskille ja kutujakokaapille menevät
nousujohdot uusitaan kokonaisuudessaan.

H43 Voimaryhmäjohdot

Lämmönjakohuoneen pumppujen syötöt kaapeloidaan teknisen tilan ryhmäkeskukselta.
 Pumppaamojen ohjauskeskukset asennetaan tekniseen tilaan.
 Keittiön kojeet kaapeloidaan keittiön keskukselta.

H44 Ohjaus-, valvonta- ja säätölaitejohdot

IV-kojeille asennetaan säätölaitekaapeloinnit LJ-huoneen alakeskukselta.
Kasvihuoneautomatiikan säätölaitekaapeloinnit asennetaan teknisessä tilassa olevalta
alakeskukselta.

H45 Ryhmäjohdot



Sähkö- ja Telesuunnittelu Himmanen Oy 6

6

Ryhmäjohdot asennetaan pääosin pinta-asennuksena.
Kasvihuoneissa ja teknisissä tiloissa johdot asennetaan metallisiin suojaputkiin esim. japp-
putkeen ja käytetään IP34-kalusteita.
Kasvihuoneissa käytetään korroosiota kestäviä metallisia jako- ja pistorasioita.

H5 Valaisimet

Kasvihuoneissa käytetään kasvien valaistukseen pistotulppaliitäntäisiä valonheittimiä,
monimetallilampulla.
Kasvihuoneiden kulkureiteille asennetaan seinävalaisimia ja pylväsvalaisimia, pylvään
korkeus n. 3 m..
Lisäksi kasvihuoneisiin asennetaan himmennettäviä valonheittimiä, joilla saadaan säädettyä
erilaisia valaistustilanteita.
Valaisimet kiinnitetään kasvihuoneissa kiinnitysramppeihin, jotka ovat rakennusurakassa,
myös seinäkiinnikkeet ovat rakennusurakassa.

 Teknisissä tiloissa käytettään maalatulla heijastimella varustettuja loistevalaisimia sekä
kuvullisia valaisimia.
Tarjoilutilassa ja aputiloissa käytetään upotettavia PL-valaisimia.
Huoltopihalle asennetaan pylväsvalaisimia, pylvään korkeus n. 4 m.
Julkisivujen valaistukseen asennetaan pylväät ja valonheittimet.
Pergolan valaistus uusitaan uusilla seinävalaisimilla.
Ulkoseinillä rakennuksen kulmissa olevat pallokupuvalaisimet ja sisäänkäyntien yläpuolella
sekä tuulikaapissa olevat takorautaiset valaisimet peruskorjataan ja asennetaan uudelleen
entisille paikoilleen.

H6 Sähkölämmitys

 Vesikouruihin ja syöksytorviin asennetaan sähkösulatukset.
 Sisäpihalla olevien ovien edustat varustetaan sähkösulatuksella.
 Sulatuksia ohjataan säätöyksiköllä, jossa on lumi-ja kosteusanturit.

H7 Kojeet

 Keittiön kojeet kuuluvat käyttäjän hankintaan.
Kytkennät kojeille ja puolikiinteän asennuksen liitosjohdot kuuluvat sähköurakkaan.

 IV-kojeet varustetaan turvakytkimin.

J Telejärjestelmät

J10 Puhelinverkko

 Rakennus on liitetty Yleiseen puhelinverkkoon.
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Talojakamo uusitaan ja siirretään uuteen sijoituspaikkaan sekä asennetaan lukolliseen
seinäkaappiin. Liittymisjohdon jatkamisen ja siirron tekee teleoperaattori.
Nykyiset puhelinrunkokaapelit jatketaan ja siirretään uuteen talojakamoon.
Puhelinvaihteen siirron ja kaapeloinnit vaihteelta talojakamoon suorittaa teleoperaattori,
käyttäjän hankintana.

J11 Yleiskaapelonti

Yleiskaapelointipisteitä tulee: keittiöön, infotilaan sekä kasvihuoneisiin.
Pisteet (2-osainen liitäntärasia) kaapeloidaan kategoria 6:n mukaisesti.(2xRJ45/Cat6,UTP)
Kosteissa tiloissa käytetään roiskevesitiiviitä kalusteita.

J12 Antennijärjestelmä

Rakennus varustetaan omalla antennilla ja vahvistimella.
Antenniverkon tulee kattaa normaalit  TV-kanavat.
Antennipisteitä tulee: infotilaan ja  kasvihuoneisiin.

.
J13 Äänentoistojärjestelmä

Kasvihuoneet varustetaan äänentoistojärjestelmällä ja kasvihuoneisiin asennetaan
kaiuttimet.
Kaiuttimet kaapeloidaan infotilan laitetelineeltä, jonne asennetaan myös viritinvahvistin.
Kaiuttimet varustetaan pistotulppaliitännällä, jolloin ne voidaan irroittaa ja siirtää helposti.

J14 Rikosilmoitusjärjestelmä

Rakennukseen asennetaan osoitteellinen rikosilmoitinjärjestelmä.
Suojaus tehdään kuorisuojauksena magneettikoskettimin ja sisätiloissa käytetään lisäksi IR-
ilmaisimia sekä lasirikkoilmaisimia.
Järjestelmään liitetään myös palovaroittimia.
Hälytys johdetaan robottipuhelimella vartiointiliikkeeseen.
Järjestelmän tulee olla yhteensopiva Rakennusviraston muiden vastaavien järjestelmien
kanssa.

J15 Kameravalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan kameravalvontajärjestelmällä.
Ulko-oville ja rakennuksen ympäristöön sekä kasvihuoneisiin asennetaan kamerat.
Rakennuksen ympärille tulevat kamerat asennetaan pylväisiin. Ulko-oville ja ulkoseiniin
tulevat kamerat kiinitetään seinäkiinnikkeellä seinään. Kamerat varustetaan
sääsuojakoteloilla. Kameroita hankitaan yhteensä 12 kpl, joista 4 on ns. Dome-kameroita.
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Kamerat liitetään digitaaliseen tallentimeen, jossa on internet yhteys.
Valvontamonitori sijoitetaan infotilaan.

 Kamerat toimivat päivällä värikameroina ja yöllä musta-valko –kameroina.
Järjestelmän tulee olla yhteensopiva Rakennusviraston muiden vastaavien järjestelmien
kanssa.

J16 Merkinantojärjestelmät

 Inva-wc:t varustetaan hälytysmerkkivaloilla.
 Hälytys johdetaan info-tilaan.

J18 Poistumistievalaistus

 Rakennuksen poistumistiet varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella.
Turvavalokeskus asennetaan tekniseen tilaan.

J19 Rakennusautomaatiojärjestelmä

Rakennukseen asennetaan LON-pohjainen järjestelmä.
Valvonta-alakeskus sijoitetaan tekniseen tilaan.
Järjestelmän kaapelointi kuuluu sähköurakkaan.

 Säätölaitteiden kytkennät ja järjestelmän ohjelmoinnit kuuluvat rakennusautomaatio-
 urakkaan.

J19 Kasvihuoneautomaatiojärjestelmä

 Rakennuksen nykyistä kasvihuoneautomaatiojärjestelmää uusitaan ja täydennetään.
 Kasvihuoneautomaatiojärjestelmä on käyttäjän erillishankinnassa.

Järjestelmän kaapelointi kuuluu sähköurakkaan.

Helsingissä  22.11.2007

Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy
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