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1 Hankkeen yleistiedot  
 

1.1 Rakennushanke 
 
Hankkeen nimi ja osoite:  
Varppeen koulun julkisivukorjaus. 
Urheilutie 11, 23800 Laitila 
 
Rakennuttaja: 
Laitilan kaupunki  
PL 25 
23801 Laitila 
 
Rakennuttajan edustaja:  
Eva Nurmi 
+358 40 7549 122 
eva.nurmi.laitila.fi 
 
Arkkitehtisuunnittelu: 
Arkkitehdit A3 Oy 
Ilmarinkatu 47 
33500 Tampere 
 
Vesa Moilanen 
+358 45 1312934 
vesa.moilanen@a3.fi 
 
Rakennesuunnittelu: 
Sitowice Oy Turku 
Helsinginkatu 15 
20500 Turku 
 
Joni Avikainen 
+358 40 833 0270 
joni.avikainen@sitowise.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A440   AS OY VANTAAN JADE JA TURKOOSI,  MAALAUSSELOSTUS sivu  3  

 
A R K K I T E H D I T   A 3  O Y      ILMARINKATU 47     33500  TAMPERE      P 03 376 6673      F 03 376 6675      etunimi.sukunimi@a3.fi      www.a3.fi 

1.2 Maalaustyön laajuus 
 
Maalaustyö käsittää kaikki rakennusten ulko- aineineen niin, että maalaustöiden osalta rakennus tulee täysin 
valmiiksi. Mikäli jonkin pinnan käsittelyä ei ole määritelty eikä määrätty jätettäväksi käsittelemättä, ko. pinta 
käsitellään maalaustyöhön kuuluvana siten kuin MaalausRYL 2012 -ohjekirja käsittelyn määrää. Mahdollisesta 
työkohteen tai -tavan suorituksen puuttumisesta tai epäselvyydestä on tehtävä huomautus ennen maalaustyön 
aloittamista, muutoin katsotaan työsuorituksen kuuluvan urakkaan kuten edellä on mainittu. 
 
Tasoitetyöt luetaan maalausalan töiksi ja sisällytetään maalausurakkaan. 
 
Maalaustöihin kuuluu putkistojen värirenkaiden ja nuolien sekä turva- ja varoitusmerkintöjen maalaus voimassa 
olevien määräysten mukaan. 
 
Maalaustöihin kuuluu mallipintojen teko ennen lopullista maalausta. 
 
Kohteessa ei ole tapetointitöitä. 
 
Pysäköintiruutujen ja pysäköintitolppien numeroiden maalaus eivät kuulu maalausurakkaan. 

 

Maalaustyön laajuutta määriteltäessä on otettava huomioon mm. seuraavaa: 
 
- uusien -ja uimahallin sisäänkäynti- ja pyöräkatosten puupintojen näkyvät pinnat kuultokäsitellään. 
- porraskaiteet jauhemaalattuja (tehdasmaalaus) 
- betonisokkeleiden ja betoniportaiden maalaus rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan 
- ulkokaiteet ja käsijohteet jauhemaalattuja (tehdasmaalaus), ellei toisin mainita 
- piha- ja leikkivarusteiden maalaus ei yleensä kuulu maalausurakkaan 
- pintakäsiteltävät teräsosat, kuten teräsovet, palo-ovet, -luukut ym. muualla kuin työmaalla valmistettavat 

teräsosat: pohjustusmaalaus kuuluu näiden rakenteiden toimitukseen (pohjustusmaalauksen 
korjausmaalaus rakennuspaikalla sisältyy kuitenkin maalausurakkaan) 

- alumiini/puuikkunat ja -ovet toimitetaan valmiiksi maalattuina 
- puu/levyrakenteisten ovien ovilevyt toimitetaan tehdasmaalattuina 
-  suurin osa varusteista käsitellään valmistajan toimesta; kolhiutumien paikkaus työmaalle 

valmiiksimaalattuina tuoduissa ulko- ja erikoisvarusteissa kuuluu maalaustöihin  
- julkisivujen IV-  ja muut säleiköt toimitetaan valmiiksi pinnoitettuina 
- julkisivujen pellit tehdaspinnoitettuja 
- Cr, rst- ja messinkipintoja ei maalata 
- puhdistus ja siivous ennen maalaustöiden aloittamista ei kuulu maalausurakkaan mutta maalaustöiden 

aikainen kuuluu (maalaustöitä varten suoritettavat)  
- jos valmiiksikäsitellyissä pinnoissa on virheitä, kuten esim. huonoja rajauksia, kiiltäviä tai himmeitä läiskiä, 

näkyviä työsaumoja, epätasaisuutta väreissä jne. maalausurakkaan kuuluu niiden korjaus ilman eri 
korvausta 

- vesikatteeseen, ikkunoihin ja katon läpivienteihin liittyvät pellitykset valmispintaisina 
- maalaustelineiden hankkiminen ja siirto kuuluu maalausurakoitsijalle 
- rakennustyön aikana vahingoittuneiden pintojen paikkamaalaus kuuluu maalausurakkaan sillä 

edellytyksellä, että vahingoittuminen on tapahtunut ennen pinnan valmiiksimaalausta, ja ettei 
vahingoittuminen johdu ilkivallasta tai muutostöistä, tai ettei se ole suuri, tai ettei se aiheudu muiden 
ilmiselvästä huolimattomuudesta 

- loppusiivous ja varsinainen ikkunoiden pesu eivät kuulu maalausurakkaan 
 

Mallipintojen teko 
Maalausurakoitsija on velvollinen tekemään työkohteessa erikseen sovittavat värisävy- ja kiiltoastemallit.  
Mallin alustan ja sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan 
vaikutelmaa. Kuultokäsiteltävistä pinnoista tehdään 3-värimallia. Värisävymallit tehdään riittävän suureen 
kokoon (2 m2) ja uusitaan pyydettäessä enintään kaksi kertaa. Värisävymallit on tehtävä ennen kuin 
valmiiksimaalaustuotteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Pohja- tai välimaalauksen värisävyn tulee olla 
mahdollisimman lähellä lopullista valmiin pinnan värisävyä.  
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LVI- ja sähkölaitteiden ja -asennusten osalta kuuluu maalaustöihin: 
 
- Pohjustamattomissa laitteissa ja asennuksissa korroosiosuojaus tai pohjustus ja valmiiksimaalaus. Tällaisia 

laitteita ja asennuksia ovat: näkyviin jäävät ilmanvaihtokanavat ja kaikki lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmään 
kuuluvat putket sekä näkyviin jäävät kupariputket ja sinkityt teräsputket. 

 
- Pohjustetuissa laitteissa ja asennuksissa pohjustuksien korjaus ja valmiiksimaalaus. Tällaisia laitteita ja 

asennuksia ovat: kannakkeet ja kiinnikkeet sekä muut putket. 
 
- Valmiiksimaalatuissa laitteissa kolhiutumien paikkamaalaus. Seuraavat LVI- ja sähkölaitteet toimitetaan 

työmaalle valmiiksipinnoitettuina: lämpöpatterit, moottorit, pumput, puhaltimet, kompressorit, tuloilmakojeet 
osineen, tulo- ja poistoilmaelimet (säleiköt ja venttiilit sisällä), säätökeskukset ja tuntoelimet, sekä 
sähkökojeet 

 
- Putkistojen värirenkaiden ja nuolien sekä turva- ja varoitusmerkintöjen tarvittavat maalaukset voimassa 

olevien määräysten mukaan. 
 
 
 
Takuu 
 
Kaikista maalaustöistä vaaditaan 2 vuoden takuu luovutuspäivästä alkaen. 
Vuositakuutöiden suorittamisesta on maalausurakoitsijan sovittava pääurakoitsijan kanssa ja huomioitava mm., 
että kaikki maalausvauriot korjataan, uusimalla tarpeen vaatiessa koko pinnan maalaus. 
 

Rakennusurakoitsijalle kuuluvat velvoitteet maalaustöiden johdosta 
 
- työ-, varasto- ja toimistotilojen sekä sosiaalitilojen järjestäminen 
- veden, lämmön, valaistuksen ja sähkövirran järjestäminen 
- rakennuksen lämmittäminen ja kuivattaminen 
- vartiointi 
- rakennuksen siivous maalaustöiden alkamista varten ja loppusiivous 

 
 

Muihin toimituksiin kuuluvat lopputyöt 
 
Jos osa maalaustöistä suoritetaan ko. rakennusosan toimittajan toimesta, on tehtaalla ja työmaalla 
suoritettavien käsittelyjen yhteensä vastattava tämän työselityksen määräämää käsittely-yhdistelmää. 
 
Teräsrakenteiden ja -rakennusosien mahdolliset pohjamaalaukset suorittaa ko. rakennusosan toimittaja. 
Maalauskäsittelyt rakennesuunnitelmien mukaan. 
 

2 Yleiset vaatimukset ja ohjeet 
 

2.1 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat 
 
Voimassa olevat lait ja asetukset sekä muut viranomaismääräykset. 
MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
SFS-EN ISO 4628 Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyppien esiintymisen 
voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osat 1–8.  
 
SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaalausyhdistelmillä. Osat 1-8. 
 
Kohdekohtaiset asiakirjat: rakennuslupa-asiakirjat, työpiirustukset, maalaustyöselostus, huoneselostus ja 
värityssuunnitelma. 
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2.2 Huoltokirja 
 
Maalausurakoitsija toimittaa luovutuksen yhteydessä takuutodistukset, hoito- ja huolto-ohjeet sekä 
uudelleenkäsittelyohjeet huoltokirjaa varten. Huoltokirjaan liitetään käytetyt värisävyt malleineen ja luettelo 
käytetyistä maaleista kauppanimikkeillä. 
 

3 Maalaustyön suoritus 
 

3.1 Tuotteet 
 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.1 ja 1032.1. 
 
Maalit 
 
Kaikkien maalaustöissä käytettävien maalaustuotteiden tulee täyttää MaalausRYL 2012 maalaustuotteille 
asetetut vaatimukset. Niiden käytössä ja varastoinnissa on noudatettava tuotteen valmistajan antamia ohjeita. 
Maalaustuotteisiin ei saa lisätä muuta kuin ohjeessa mainittua ainetta. Maalituotteiden sävyttämisessä on 
noudatettava sävytysjärjestelmän toimittajan antamia ohjeita. Maalausurakoitsija on velvollinen esittämään 
kirjallisesti kaikki maalaustuotteet, joita aikoo käyttää maalauskohteessa. 
Sisätiloissa tasoitus- ja maalauskäsittelyjen ja –tuotteiden tulee päästöluokitukseltaan kuulua pääosin M1 –
luokkaan.  
Työn valvojalla on oikeus tarkastaa, että käytettävät maalaustuotteet ovat asiakirjojen mukaisia ja soveltuvat 
maalauskohteeseen. Maalaustuotteet on tuotava työmaalle avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. 
Kauppanimellä mainitut maalaustuotteet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja 
laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava rakennuttajan hyväksyminen esittämilleen 
tuotteille, jolloin vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta 
jää sen esittäjälle. Väripigmenttien on oltava ensiluokkaisia ja sideaineisiin soveltuvia sekä valonkestäviä. 
 

3.2 Lisätarvikkeet 
 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.2 ja 1032.2. 
 

3.3 Alusta ja tasoitukset 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.3 ja 1032.3. 
 
Tasoitetyöt on esitetty  tarkemmin selostuksen kohdassa 6. 
 
Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.3.1 ja 1032.3.1 ja esikäsiteltyjen 
alustojen osalta kohtia 1031.3.2 ja 1032.3.2. 
 

3.4 Työn suoritus 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.4 ja 1032.4. Maalauskohteiden käsittely-yhdistelmät esitetään 
maalauskohdeluettelossa (kohta 5) ja käsittely-yhdistelmäluettelossa (kohta 4). 
Rasitusluokat ulkonäköluokat esitetään MaalausRYL 2012:n luvussa Valmiin pinnan valintakriteerit. Värisävyt 
esitetään värityssuunnitelmassa. Kiiltoaste esitetään käsittely-yhdistelmissä 
Turvallisuus-, putkisto- ja ajoratavärit tehdään ao. standardin tai suosituksen mukaisesti. Maalaustyössä 
käytetään maalivalmistajien ohjeiden mukaisia työvälineitä. Seinissä viimeinen kerros telataan/sivellään 
pystysuoraan ja katoissa kohtisuoraan ikkunaseinää päin (elementtipinnoissa elementin saumojen suuntaan). 
Työturvallisuudesta huolehditaan MaalausRYL 2012 Maalaustyön turvallisuusasiat sekä voimassa olevan 
työturvallisuuslain ja –säännösten mukaisesti mm. huomioidaan VOC-direktiivin rajoitukset 
rakennusmaalauksessa käyttettävien maalien suhteen. 

3.41 Maalausolot ja esikäsittelyt 
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Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.4.1 ja 1032.4.1 
• Suojauksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.4.1.2 ja 1032.4.1.2. 
Maalaamatta jäävät pinnat suojataan maalauksen ajaksi. Erityisellä huolella on suojattava sähkökytkimet, 
pistorasiat ja muut talotekniset kojeet ja -laitteet. Pintoihin suojauksesta huolimatta mahdollisesti tulevat tahrat 
on poistettava tuoreena pintoja vaurioittamatta. 
Varusteet joita ei maalata, kuten pintahelat, sähkörasioiden peitelevyt, ilmavaihdon venttiilit ja säleiköt 
asennetaan maalauksen jälkeen. 
 
Kiinteisiin heloihin, sähkökytkimiin, muovi-, posliini-, lasi- , laminaatti- ym. pintoihin suojauksesta 
huolimatta mahdollisesti tulevat tahrat on poistettava tuoreena, sillä pintoja ei saa vaurioittaa.  
Maalaustöiden valmistuttua on maalausurakoitsijan puhdistettava maalista kaikki muutkin maalaamatta  
jäävät pinnat sekä tarkistettava, että liikkuvia rakennusosia ei ole maalattu kiinni. Lattioiden/ulkotasojen 
puhdistus maalaustöiden jäljistä kuuluu myös maalausurakkaan.  
• Maalausalustojen esikäsittelyn osalta noudatetaan: 
MaalausRYL 2012 kohtia 1031.4.1.3 ja 1032.4.1.3. 
 
Ennen maalaustöiden aloittamista kaikki käsiteltävät pinnat puhdistetaan pölystä, liasta ja epätasaisuuksista. 
Pinnoissa olevat betoni-, rappaus-, tasoite- ym. tahrat tai purseet poistetaan ennen maalaustöiden aloittamista. 
Ns. kuivahionta ja pölyharjaus tai imurointi on maalaustöiden yhteydessä suoritettava aina ennen työkäsittelyn 
aloittamista ja myös niiden välillä, vaikka sitä ei erikseen mainittaisikaan. 

3.42 Maalauskäsittelyt 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.4.2 ja 1032.4.2. 
Rajaukset tehdään ohjekortin RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset mukaan. Nurkassa vaaleampi väri 
ulotetaan tummemman värin puolelle 10 mm. Tummempi maalataan vaaleamman jälkeen.  
Pohjamaalit sävytetään niin, että valmiiksimaalauksesta tulee täysin peittävä.  
Lisätarvikkeiden maalaus rakennuspaikalla MaalausRYL 2012 1031.4.3 ja 1032.4.3. 

3.43 Maalaustyöt eri alustoille 
Noudatetaan: MaalausRYL 2001 1031.4.5 ja 1032.4.5. 
• Maalaustyöt betonialustalle MaalausRYL 2012 1031.4.5.2 
• Maalaustyöt tasoitealustalle MaalausRYL 2012 1031.4.5.4 
• Maalaustyöt puualustalle MaalausRYL 2012 1031.4.5.5 ja 1032.4.5.5 
• Maalaustyöt kuitualustalle MaalausRYL 2012 1032.4.5.6 
• Maalaustyöt teräsalustalle MaalausRYL 2012 1031.4.5.7 ja 1032.4.5.7. 
Kantavien teräsrakenteiden teräspinnat on puhdistettava juuri ennen maalausta ruosteenpoistoasteeseen Sa 2 
1/2 (= hyvin huolellinen suihkupuhdistus. SFS-EN ISO 8501-1 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta 
maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 1: Teräspintojen 
ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet. Maalaamattomat teräspinnat ja aiemmista maaleista kauttaaltaan 
puhdistetut teräspinnat).  
Ilman pohjustusta (korroosiosuojaa) olevat teräspinnat on puhdistettava vastaamaan juuri ennen maalausta 
ruosteenpoistoastetta St 2 (= rasvan ja öljyn poisto lakkabensiinillä, kovametallikaavinta, harjaus teräsharjalla ja 
pölynpoisto pölyharjalla, pölyimurilla tai paineilmalla).  
• Maalaustyöt sinkitylle teräsalustalle, alumiini- ja kuparialustoille MaalausRYL 2012 1031.4.5.8 ja 1032.4.5.8. 
Huom. Jos sinkitty pinta on ollut vuoden tai kauemmin sään vaikutuksille alttiina, voidaan liuotin- ja vesipesu 
korvata pesulla puhdistusainetta (esim. Tolua) käyttäen ja sitä seuraavalla huolellisella vesihuuhdonnalla. 
Kupariputket (näkyviin jäävät) pestään liuottimella (lakkabensiinillä), hiotaan ja pyyhitään hiontapölystä 
puhtaaksi. 
 

3.5 Valmis suoritus 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.5 ja 1032.5. 
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Valmiin pinnan tulee olla asiakirjoissa määrätyn käsittely-yhdistelmän mukainen ja täyttää sen ulkonäköluokan 
vaatimukset. 
 

3.6 Kelpoisuuden osoittaminen 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.6 ja 1032.6. 
• Esikatselmukset 
Maalattavat pinnat tarkastetaan ja hyväksytään kirjallisesti ennen maalaustöihin ryhtymistä. Tarkastuksessa 
virheellisiksi todetut pinnat korjataan. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota pintojen alkalisuuteen, 
kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauksiin, puhtauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, 
joilla on vaikutusta maalaustyön lopputulokseen.  
• Vastaanotto- ja jälkitarkastukset 
Maalaustyön valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus. Mahdolliset virheet ja puutteet suunnitteluasiakirjoihin, 
sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan maalaustyön vastaanottotarkastuksessa. Kirjatut 
puutteet korjataan ennen seuraavaan työvaiheen aloittamista. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet 
on korjattu. Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali 
kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin. Mahdolliset työsuorituksen aikana tulleet 
laatupoikkeamat ja virheet korjataan yleisten laatuvaatimusten mukaan. 
 

3.7 Korjaustyö 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.7 ja 1032.7.  
Vahingoittumien korjaus ja paikkamaalaus kuuluu maalaustyöhön. Viimeistely on tehtävä niin, ettei esiinny  
himmeitä tai kiiltäviä läiskiä. Jos maalatuissa pinnoissa on virheellisyyksiä, on maalausurakoitsijan korjattava ne 
uusimalla tarpeen vaatiessa koko pinta.  
 

3.8 Vaikutukset ympäristöön 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.8 ja 1032.8. 
Maalausjätettä ei saa kaataa rakennuksen saniteettilaitteisiin eikä viemäriin. Jätteet kerätään niille varattuun 
säiliöön ja kuljetetaan viranomaisten ja rakennuttajan osoittamalle asianmukaiselle jätteidenhävittämispaikalle. 
Maaleja ei saa kaataa eikä siveltimiä tai muita maalausvälineitä saa pestä muualla kuin pääurakoitsijan siihen 
tarkoitukseen osoittamassa paikassa. Mahdolliset maalien tahrimat altaat vaihdetaan ja viemäreiden maalista 
aiheutuneet tukkeumat avataan maalausurakoitsijan kustannuksella. 
Itsesyttyvien jätteiden ja muiden ongelmajätteiden oikeasta varastoinnista ja hävittämisestä huolehditaan 
asianmukaisesti ensi tilassa.  

 

4 Käsittely-yhdistelmät 
 
Tässä maalausselityksessä esiintyvät eri pintojen ja kohteiden käsittely-yhdistelmät ovat MaalausRYL 2012 
ohjekirjan mukaisin tunnuksin esitetyt. Tämä maalausselostus ja MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmä 
sisältää esikäsittelyt ja maalauskäsittelyt tarvikkeineen sekä lopullisen pinnan laatuvaatimukset. Urakoitsijan 
tulee selvittää kunkin käsittely-yhdistelmän yksityiskohtaiset työvaiheet sekä vaadittavat tarvikkeet  
 
Maalaustyö suoritetaan MaalausRYL 2012-kirjan ohjeiden ja vaatimusten mukaan.  
 
Sisäpintojen värit erillisen sisävärityssuunnitelman mukaan. Ulkopintojen värit julkisivu- ja erikoispiirustusten 
sekä ulkovärisuunnitelman mukaan.  
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5 Maalauskohteet 
 

SISÄPINNAT (eivät kuulu maalausurakkaan)  

 

ULKOPINNAT (käsittely-yhdistelmät ulkotiloissa) 
 
Alusta  Rasitus- + ulkonäköluokka + kunnossapitoväli  Viim. tarvikeryhmä  Käsittely-yhdistelmä 
 
 
 
JULKISIVUT 
  
Maalattavat betonipinnat 20 13  +  Pu3  +  P 415 41502.6 
 maalinvalmistajan ohjeen mukaan, sementtiliima poistettava  
 elementeistä: Esim. Teknos Siloksan Gel + Siloksan Facade 
 
Kuituvahvisteinen mineraalilevy 25 13  +  Pu2  +  P 415 41502.6 
 
Höylätty havupuu 502: 13  +  Ku3  +  L 481 48101 
 Sisäänkäyntien seinien puuverhoukset kuultokäsitellään  
 valmistajan ohjeiden mukaan: Esim. Tikkurila väritön 
 Valtti Pohjuste + kuullote Tikkurila Valtti Akvacolor.  
 
  
 
1. KRS PUUPANELIALAKATOT / SISÄÄNKÄYNTIKATOSTEN ALAPINTA / PIHAKATOS 
  
Höylätty havupuu 502 13  +  Ku3  +  L 481 48101 

sisäänkäyntien seinäverhousten ja katosten puuverhoukset sekä 
pyöräkatoksen puurakenteet kuultokäsitellään valmistajan  
ohjeiden mukaan: Esim. Tikkurila väritön 

 Valtti Pohjuste + kuullote Tikkurila Valtti Akvacolor. 
 
 
Ulkopuolisia erilliskohteita  
 
Betonipinnat  
 
Sokkeleiden pihamuurien ja betoniportaiden 
ulkopinnat  pintakäsittelyt rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan  
 
 
Metallipinnat  
 
Metalliovet, -ikkunat ja -luukut, teräskarmit 44301.4 tehdasmaalaus valmiiksi, ks. kaaviot 
 
Metalliovien ja -ikkunoiden peitelistat  pvdf tai jauhemaalattu alumiini, tehdasmaalaus valmiiksi, 
 ks. kaaviot ja julkisivu- ja rakennesuunnittelijan rakennepiirustukset 
 
6 Tasoitetyöt 
 
Ei ole maalausurakassa.  
 
 


