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G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset  

G0.02* LVI-selityksen käyttö 

LVI-työselityksessä ja Talotekniikka RYL 2002:ssa on asioiden käsittelyjärjestys ja otsikointi 

numerotunnuksineen sama. 

LVI-selitystä käytetään rinnan seuraavien toisiaan täydentävien asiakirjojen kanssa: 

- Talotekniikka-RYL 2002 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 

- Hanketta koskevien LVI-piirrustusluettelon mukaiset piirustukset. 

LVI-selityksessä on esitetty vain ne Talotekniikka-RYL 2002:n kohdat, jotka poikkeavat 

Talotekniikka-RYL 2002:n kohdista, tai joihin on laadittu lisäselvityksiä. Myös muita 
Talotekniikka-RYL 2002:n kohtia tulee noudattaa, vaikka niitä ei LVI-selityksessä olesi-
tettykään. 

 
Otsikkonumeron lopussa oleva * -merkki tarkoittaa sitä, että Talotekniikka RYL 2002:ssa ei 

ole vastaavaa otsikkoa. 

 
 

G0.03* TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA 
 

G0.04* Rakennushanke ja sen sijainti 
 

Rakennuskohde, rakennuttaja ja LVI-suunnittelu 
 
LAITILAN KAUPUNKI 
 
Itäkulman koulu (KAIVOLA) Rakennusinsinööri  
Kaivolantie 1058  Eva Nurmi 
23800 LAITILA  040 754 9122 
   eva.nurmi@laitila.fi 
 
LVI- ja palokatkosuunnittelu: 
 
Lännen Talotekniikka Oy 
Urpo Randell 
Sinkokatu 11, 26100 RAUMA 
Tel: 0400 121 023 
S-posti: suunnittelu@lannentalotekniikka.fi  
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Työ käsittää Itäkulmankyläkoulun salaoja- ja sadevesiverkoston saneerauksen sekä jäteve-

sien käsittelyn perusparannus. 

 

LVI-työselostukseen liittyvät piirustukset ja dokumentit: 

 
 

PIIRUSTUS PVM REV TARK. 
001 Piirustusluettelo 07.01.2019  Sampsa M-A 
18034_100 07.01.2019  Sampsa M-A 
18034_201 
Fann In Dränn huolto-ohje 

07.01.2019 
 

 Sampsa M-A 
Sampsa M-A 

    
    
    
    
   
   

G01 LVI-hankinnat ja –työt 
 

G01.00 LVI-hankintojen ja -töiden yleisvaatimukset 
 

LV-hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään LVI-selityk-

sessä nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka. 

 
Urakkaan kuuluvat seuraavien yleisten juridistaloudellisten asiakirjojen urakoitsijaa koskevat 

velvoitteet: 

 
- rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 80260) 

- sivu- ja aliurakoita koskevat muutokset rakennusurakan yleisiin sopimuseh-

toin YSE 1998 (RT 80271). 

 

Urakkaan kuuluvat em. velvoitteiden lisäksi urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä, 

LVI-selityksen urakoitsijalle kuuluvissa osissa, luvuissa ja kohdissa sekä LVI-piirustuksissa 

tms. LVI-asiakirjoissa selostetut velvoitteet, työt ja tarvikkeet hankintoineen ja asennuksi-

neen. 

 
Tässä työselityksessä on käytetty nimityksiä putkiurakoitsija tai yleisnimitystä urakoitsija, kun 

ei ole nimityksien sekaantumisvaaraa. 

 

 



5 

 LVI-TYÖSELITYS 
 

   
LÄNNEN TALOTEKNIIKKA OY Tel: 0400 192 548 e-mail: suunnittelu@lannentalotekniikka.fi 
SINKOKATU 11 E112                              Y-Tun: 2269836-6         www.lannentalotekniikka.fi 
26100 RAUMA                                                                       

 

LVI-urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan Suomen Rakentamismääräysko-

koelman, Rakentamisen Yleisten Laatuvaatimusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten 

kuten vesi-, viemäri- ja kaukolämpölaitoksen sekä palo- ja sähkötarkastus viranomaisten 

määräyksiä ja sääntöjä. Urakoitsija huolehtii, että viranomaisten tarkastukset suoritetaan ajal-

laan. 

 
Putkiurakkaan (PU) kuuluvat mm: 

 
 

− sadevesi, salaojaputket ja paineelliset viemärit 

− rappu A ja C mahdollinen siirto töiden ajaksi 

− hulevesilaitteet, kaivot, tms 

− jätevesikäsittelylaitteet, jätevesipurkulaitteet 

− purettavien laitteiden, putkien purku ja pois haalaus 

− urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä selostetut velvoitteet, työt ja laitteet. 

− laitteiston käyttöönotto 

− tarvittavien tilapäisputkitusten hoito 

− tarvittavat maarakennus- , massanvaihdot- sekä periaatepiirroksen mukaiset ra-
kennustyöt 

− SO/SV1 pumppaamon asennukseen tarvittavat sähkötyöt 
 
 
 
 

G01.18* Urakoitsijaa koskevia yleisiä velvoitteita 
 
 

TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOLLISUUDET:  

 

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain 

(1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset:  

 

1. Kaupparekisteriote  

2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 

arvonlisävelvollisten rekisteriin  

3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa kos-

keva maksusuunnitelma on tehty  

4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys 

siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehtyä sekä  
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5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  

6. Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen  

 

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia lukien tarjouspyynnön mukaisesta tarjouk-

sen viimeisestä jättöpäivästä. 

 

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija, jonka osalta yllä mainitut vaatimukset eivät 

täyty. Maksuja, joihin sisältyy aliurakoitsijoiden töitä, ei makseta ennen kuin vaaditut selvitykset 

on tilaajan puolelta hyväksytty. Urakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan työstä kuten omastaan 
 

Kaikista muutos- ja lisätöistä on urakoitsijan annettava kirjallinen tarjous rakennuttajan hyväk-

syttäväksi ennen työn suorittamista. Urakoitsija on oikeutettu lisälaskuttamaan vain näistä hy-

väksytyistä muutos- ja lisätöistä. Mikäli urakoitsija haluaa tehdä muutoksia urakkaohjelmaan, 

on niistä tehtävä tarjouksen yhteydessä erillistarjous selostuksineen. 
 
Työselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan ja mikäli jokin laite tai hankinta on 

esitetty työselityksessä tai yhdessäkin piirustuksessa, kuuluu se urakkaan. Mahdollisten ristirii-

taisuuksien ilmetessä ratkaisee rakennuttaja, kumpaa noudatetaan. 

 
 

G04 LVI-TUOTTEET 
 

G04.00 LVI-tuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) yleiset 
vaatimukset 

 
Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten sekä asiakirjojen mukaisia. Li-

säksi niiden on oltava Suomen olosuhteisiin soveltuvia, joiden huolto- ja varaosapalvelu on 

järjestetty asianmukaisesti. LVI-tuotteiden tulee olla aiottuihin käyttötarkoituksiin virallisesti hy-

väksyttyjä, SFS- tai SFS-EN-standardin mukaisia tai tyyppihyväksyttyjä, jos sellaisia on saata-

vissa. Työmaalle toimitettujen tuotteiden on oltava ehjiä ja ennen käyttämättömiä. 

 

Kaikki esitetyt korot on tarkistettava työmaalla 

 

 
G04.20* Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä 

 
Toteutuksessa käytettävien LVI-tuotteiden on teknillisiltä, toiminnallisilta sekä ulkonäköön, 

käyttöön ja huoltoon liittyviltä ominaisuuksiltaan oltava sopimusasiakirjoissa esitettyjen vaati-

musten mukaisia. 
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LVI-järjestelmissä esimerkkeinä määriteltyjen LVI-tuotteiden, materiaalien, liitostapojen tms. 

tilalla voidaan toteutuksessa käyttää muita vastaavaksi todettavia. Niiden on kuitenkin teknis-

ten, toiminnallisten, ulkonäöllisten sekä turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyvien ominai-

suuksien osalta hyväksyttävästi vastattava sopimusasiakirjoissa määriteltyjä vaatimuksia. Jos 

suunnitelma-asiakirjoissa esitetty tuote, materiaali, liitostapa tms. on standardin mukainen tai 

tyyppihyväksytty on vaihdettavankin oltava tai siitä on esitettävä vastaavat selvitykset. 

 

LVI-tuotteista, materiaaleista, liitostavoista tms., jotka toteutuksessa halutaan vaihtaa, esite-

tään edellä mainittujen ominaisuuksien osalta alkuperäisen ja vaihtoehdon vertailutiedot kirjal-

lisesti vastaavuuden todentamiseksi. 

 

LVI-järjestelmien ja –tuotteiden vaihdolle on toteuttajan saatava hankkeen suunnittelijan, val-

vojan ja tilaajan edustajan hyväksyntä. Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti 

vain vaihtamista esittänyt urakoitsija. 

 
G06 ASENNUSTYÖ 

 
G06.00 Asennustyön yleiset vaatimukset 

 
Asennukset tehdään kesän 2019 aikana, häiritsemättä normaalia koulutoimintaa. Asen-

nukset tehdään päivitettyjen piirustusten ja muiden asiakirjojen pohjalta. LVI-tuotteiden  

Mikäli asennustyön yhteydessä vahingoittuu kiinteistön omistajan laitteita, rakenteita tms. on 

urakoitsija korvausvelvollinen. Kaikki kohdat, joissa maastoa on rikottu rakennus-, maaraken-

nusttöiden yhteydessä, korjataan ennalleen. 

 

Kiinteistön hallituksella on oikeus tilata reklamaatioiden korjaukseen toinen yritys, jos ura-

koitsija ei realistisen aikataulun puitteissa hoida reklamaatioita. Kyseisissä tapauksissa lasku-

tus ko. töistä tulee alkuperäiselle urakoitsijalle. 

 

Maatöissä noudatetaan Rakennustietosäätiön julkaisun Rakennustöiden yleiset laatu-

vaatimukset, Talonrakennuksen maatyöt (Maa-RYL 2000) sekä Rakennusinsinööriliiton julka-

isun Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL 132) määräyksiä. Urakkaan kuuluu ra-

kentamisesta jäävien ylijäämämaiden ja kantojen ja risujen kuljettaminen rakennuttajan osoit-

tamalle maankaatopaikalle sekä mahdollisten kaatopaikkamaksujen suorittaminen. Kaivan-

non tukeminen ja kuivanapito kuuluu kyseiseen urakkaan. 
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G06.00.11 Käytettävyyden, puhdistettavuuden ja huollettavuuden vaatimukset 

rakentamisen ja käytön aikana 
 

 

Ennen asennustyön aloittamista tietyllä rakennusalueella asennustila ja alusta hyväksytään. 

Tilaan liittyvien muiden toteuttajien työn vaatimustenmukaisuus ja valmius eristettävyyden, työ-

turvallisuuden ja puhtausvaatimusten osalta todetaan toteuttajan asennustyölle riittäviksi. 

Asennuksiin saa käyttää vain niille suunnitelma-asiakirjoissa osoitettuja asennustiloja. Kuilui-

hin ja laitetiloihin jätettyjä varatiloja ei saa käyttää asennuksiin. 

 
 

G06.11 Selvitykset 
 

Työn suoritukseen vaikuttavien rakennusalueella, ulkona tai sisällä, olevien putkien, kanavien 

ja kaapelien täsmällinen sijainti selvitetään ennen asennustyön aloittamista urakoitsija puo-

lesta. 

 

Tilaaja teettää asbestikartoituksen, jonka perusteella urakoitsija antaa tarvittaessa erillisishin-

nan asbestipurkutyöstä. Kartoitus tehdään koko rakennuksesta, asbesti purku pitää sisällään 

vain putkiurakan vaatimat purkutyöt. 

 
 

G08 Laadunvarmistus ja käyttöönoton yleiset vaatimukset 
 
 

G08.20 Laite- ja asennustapatarkastukset 
 

Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että raken-

nustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. 

 
Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: 

 

1. runkolinja tarkastus  

2. maanvaraiseen alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maanrakentei-

den tiivistystä 

3. kosteuden- ja veden-eristyksiä 

4. putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä 

5. ruoste- ja muita syöpymis-suojauksia 

6. näkyviin jääviä kannatinrakenteita 

7. LVI-tuotteiden puhdistettavuus huolto- ja tarkastusluukkujen sekä 
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päätelaitteiden kautta 

 
Työn suorittajan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyväksytettävä käyt-

tämänsä laitteet. 

 
Kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten 

kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontaan. 

 
 

G08.22 Toimintakokeet 
 

 
G08.31 Luovutus- ja käyttöasiakirjat 

 
LVI-urakoitsijan tulee toimittaa luovutusasiakirjat tarkastettavaksi rakennuttajalle toimintako- 

keiden yhteydessä. 

 
Rakennuttajalle toimitetaan A4-kokoon taitettuina paperikopioina nitomalisäkkeellä varustet-

tuna ja rengaskansioihin sijoitettuina 2 sarjana: 

 
8. työselitys 

9. laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennuspiirustukset, joihin urakoitsija on 

merkinnyt myös mahdolliset työn aikana tehdyt muutokset, 

10. erityistä huoltoa tarvitsevien laitteiden kokoonpanopiirustukset, 

11. huolto- ja hoito-ohjeet, joista ilmenee huollon tarve ja suoritustapa, 

12. hyväksymistodistukset, kuten vesilaitoksen tarkastustodistus, painekatsastus- 

todistukset ja työmaapäiväkirjan pöytäkirjaotteet, joista ilmenevät laitoksessa 

suoritetut paine- yms. kokeet, 

13. konekortit, joissa ilmenevät: laitteen nimi, sijoitus ja numero, 

14. tehoarvot ja käyttöolosuhteet, 

15. laitteiden tehokäyrät (esim. pumpuille ja puhaltimille virtauksen ja paineen funk-

tioina). 

 
Laitoksen kytkentä-, säätö- ja toimintakaavioista sijoitetaan 1 sarja ko. konehuoneisiin seinälle 

ruuvikiinnityksellä.  Kaaviot toimitetaan sähköisesti *PDF ja *DWG sekä paperitulosteina 

 
Luovutusasiakirjojen kustannukset kuuluvat LVI-urakoitsijoille. 

 
Kaikki loppupiirustukset tulee luovuttaa rakennuttajalle tai tilaajalle myös sähköisessä 

(.DWG) muodossa esim. Cd-levyllä tai USB-massamuistikortilla. 
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G08.32 Vastaanottotarkastus 

 
Kun järjestelmä on täysin valmis ja ilmaukset, koeajot sekä säädöt on suoritettu, pidetään vas-

taanottotarkastus, jossa todetaan urakan sopimuksenmukaisuus, viimeistely ja säädöt. 

 
 

G08.43 Käytön opastus 
 

Urakoitsijat järjestävät rakennuksen käyttöhenkilökunnalle koulutustilaisuuden, jonka kesto on 

kunkin urakoitsijan osalta (2 tuntia) ellei toisin sovita. 

 
 

G08.50 Takuuajan toimenpiteet 
 

LVI-laitteiden takuuaika on 2 vuotta. 
 
 

Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huol-

tomatkojen yhteydessä. Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Teh-

dystä takuuajan huollosta otetaan tilaajan kuittaus. 
 

Jokaisesta takuuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistön hoitajan kuit-

taus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty. 

 
Takuuhuoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käy-

tetään tarkoituksenmukaisesti, sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen takuuhuolto-

käynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä 

 
 

G2* VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 
 

Asennuksessa tulee noudattaa voimassaolevaa rakennumääräyskokoelmaa ja asetusta, 

asetusta (D1) 2007, (2018) ja talotekniikka Ryl 2002 yleiset laatuvaatimukset Osa 1 ja Osa 

2. Viemäreiden asennuksessa ja äänieristyksessä noudatetaan Uponor- Kiinteistöviemäroin-

tikäsikirjaa 2015  

 
 
 
 
 



11 

 LVI-TYÖSELITYS 
 

   
LÄNNEN TALOTEKNIIKKA OY Tel: 0400 192 548 e-mail: suunnittelu@lannentalotekniikka.fi 
SINKOKATU 11 E112                              Y-Tun: 2269836-6         www.lannentalotekniikka.fi 
26100 RAUMA                                                                       

G2000 Yleistä 
 

Rakennuksen vesiliittymä on liitetty Pienvesi-Osuuskuntaan. Rakennuskohteen ulkopuoliset vesi-

johdot ja viemärit kaivoineen (perusvesi-, sako- ja hiekanerotuskaivo sekä jätevesikenttä) kuulu-

vat maarakennusurakan LVI-teknillisiin töihin. 

 

G2400 Viemäritarvikkeet 
 

Ulkopuoliset jätevesiviemärit ovat UPONOR PP- muoviviemäreitä kumirengasliitoksin. Ulkopuoli-

set sadevesiviemärit ovat normaali sadevesiviemäreitä UPONOR PP- sadevesimuoviviemäreitä 

tiivisteellisin muhviliitoksin Kevyen liikenteen väylillä, piha-alueella tms. vähäisen kuormituksen 

alueella käytetään vähintään SN-8 (M) -luokan viemäriputkia, Tiellä, kadulla, pysäköintialueella, 

tavaraliikenteen kentällä yms. raskaan kuormituksen alueella käytetään SN-8 (T) -luokan viemäri-

putkia. Salaojaputkina käytetään Tupla SN8 PP -salaojaputkea. 

 

Vaakaviemäreiden puhdistusaukot rakennuksen sisällä ja alapohjassa suunnitelmien mukaan, 

kuitenkin vähintään 20 m välein. Ulkopuolella vähintään 30 m välein. Rakennuksen perusmuurin 

lävistävä viemäri varustetaan välittömästi perusmuurin ulko- tai sisäpuolisella puhdistusaukolla. 

Tonttiviemäri varustetaan vähintään yhdellä puhdistusaukolla. Kaikki asennustyössä tarvittavat ja 

suunnitelmissa esitetyt putkistotarvikkeet kuuluvat urakkaan ilman eri mainintaa. 

 

G2510 Purkupaikat ja saostuskaivot 
  

Jätevedet johdetaan käsiteltynä, urakassa hankittavien saostuskaivojen sekä suodatuskentän 

läpi jätevesiverkostoon. Urakkarajana on liitos kaivoon (VP160) kaivolantien vierellä asema-
piirustuksen mukaisesti. Viemärien urakkaraja on nykyisen sakokaivon lähdöstä. (kunto 

tarkistetaan) 

 

Imeytys ja suodatus In-Dränn moduulien asennus valmistajan asennusohjeiden mukaisesti 

 

Sadevedet ja kuivatusvedet puretaan viettoviemärinä. Purkupaikan kaivo kuuluu urakkaan Kts. 

LVI-asemapiirros. 

 

G2530 Tarkastuskaivot 
  
 Tarkastuskaivot ovat halkaisijaltaan vähintään 400 mm. Muovikaivon 560 mm:n 

nousuputkeen liitetään ylöspäin mentäessä halkaisijaltaan väh. 315 mm:n säätöputki mansettitii-

visteellä tai teleskooppirenkaalla. Teleskoopin ulkohalkaisijan on oltava mahdollisimman lähellä 

pohjaosan sisähalkaisijaa huollettavuuden ja mansetin kestävyyden takia. Esimerkiksi 800 mm:n 
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pohjaosaa ja 315 mm:n säätöputkea ei saa yhdistää. Viemärikaivojen ja putkien liitosten on ol-

tava vesi- ja ilmatiiviitä. Viemärikaivot ja puhdistusputket tuetaan niin, ettei pohjaveden noste, 

maan paine, liikenteen aiheuttama rasitus tai muu syy aiheuta liikkumista tai epätiiviyttä. 

 

Kaivot, nousuputket ja kansistot ympäröidään routimattomalla hiekalla tai soralla. Soran raekoko 

on sama kuin vastaavan kokoisen muoviputken yhteydessä käytettävän soran. Täyttö tiivistetään 

lähes perusmaan kantavuuteen. Muovisen viemärikaivon on täytettävä standardin SFS 3468vaa-

timukset. Kansien ja tukirakenteiden on kestettävä suurin esiintyvä kuorma. 

 

Rakennusten ulkopuolisten viemärien suunnanmuutokset tai liittymät tehdään viemärikaivoissa 

tai varustetaan puhdistusputkilla. Jätevesiviemärien tarkastuskaivojen on oltava pohjakourullisia 

ja kourujen suunnanmuutos saa olla enintään 45°. Kaivojen pohjakourut silotetaan hyvin. Sivulii-

toksen kouru muovataan juohevasti liittyväksi. Suoran osan ja sivuliitoksen yhtymäkohtaan ei saa 

jäädä porrastusta. Muovikaivon rungon ja teleskooppikansiston pituuksien on oltava sopivia 

maanpinnan tasoon nähden.  

 

G2550 Sadevesi- ja salaojakaivot 
 

Sadevesikaivon kannessa on pintaritilä ja sen on kestettävä vaadittu kuorma. Ympäröivät piha-

alueet ja ajotiet kallistetaan kaivoon päin sade- ja sulamisvesien ohjaamiseksi. Ajo- tai kävely-

tiellä sijaitsevan sadevesikaivon halkaisija on vähintään 400 mm. Kaivot, nousuputket ja kansistot 

ympäröidään routimattomalla hiekalla tai soralla. Raekoko on sama kuin vastaavan kokoisten 

muoviputkien yhteydessä käytettävän soran. Täyttö tiivistetään lähes perusmaan kantavuuteen. 

Lietetilan tulee olla helposti tyhjennettävissä. Alimman putkiliittymän tai vesilukon alareunan ala-

puolelle on jäätävä lietetila, jonka syvyys on vähintään 400 mm tai tilavuus vähintään 170 dm³. 

Kaivojen sijainti merkitään kiinteistön käyttö- ja huolto- ohjeen paikantamispiirustukseen.  

 

Salaojakaivot (SOK) varustetaan teräskannella Esim LVI-2632031 Uponor 315 RST kahvaton 
  

G2560 Pumppaamot 
 
 

Pumppaamon (SO / SV1) ohjauskeskus sijoitetaan mahdollisimman lähelle pumppaamoa raken-

nuksen ulkoseinälle normaalikäyttökorkeuteen. Pumppaamon ohjauskeskus on oltava mallia lu-

kittava 

Pumppaamon toimintapiste 

• Nostokorkeus (4 m) 

• Tuotto (3 dm3 / s) 
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Raumalla, 07. tammikuuta 2019 

LÄNNEN TALOTEKNIIKKA OY 

SAMPSA MÄKI-ARVELA 
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