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G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET 
 
G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset 
 
 Tiedot rakennuskohteesta 
 
 Rakennuskohde ja sijainti 
 
  Nimi  Kappelimäen koulun vanhan osan VV-perusparannus 
 
  Tyyppi  Koulurakennus 
 
  Osoite  Laitila 
 

 
Rakennuttaja 

 
Nimi  Laitilan kaupunki 
Osoite  Keskuskatu 30, 23801 LAITILA 
Yhdyshenkilö 1 Eva Nurmi 
Puhelin  040-754 9122 
Sähköposti eva.nurmi@laitila.fi 
Yhdyshenkilö 2 Teppo Paavola 
Puhelin  050-518 2072 
Sähköposti teppo.paavola@laitila.fi 
 

Suunnittelijat 
 
 
Arkkitehtisuunnittelu - 

 
 

Rakennesuunnittelu - 
 
 

VVRAK-suunnittelu 
 

Nimi  Senewa LS Oy 
Osoite  Kalevanpuisto 12 A, 28120 Pori 
Yhdyshenkilö Jouko Lehtikangas 
Puhelin  050-3223115 
Sähköposti jouko.lehtikangas@senewa.fi  

 
 
Sähkösuunnittelu  - 

 
 
Käyttäjät 

 
Laitilan kaupunki, koulun henkilökunta ja oppilaat 
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G01 LVI-hankinnat ja työt 
 
 Rakennushankkeessa noudatettavat määräykset ja ohjeet 
 

Urakoitsija sitoutuu noudattamaan. 
 

- Suomen lakeja ja asetuksia 
- Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita ja määräyksiä 
- Talotekniikka RYL 2002 esitettyjä talotekniikan rakentamisen yleisiä 
laatuvaatimuksia 
- eri julkisten laitosten sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä 
- työselitystä ja piirustuksia 

 
Tilaaja määrää ne henkilöt, jotka hoitavat urakoitsijan suorituksen sopimuksen 
mukaisuutta koskevan valvonnan. 
Työselostuksen numerointi vastaa TalotekniikkaRYL 2002 numeroita. 
Työselostuksen tekstin lisäksi noudatetaan ohjeita, joita TalotekniikkaRYL:n ko.kohdissa 
on mainittu. 
 
Putkiurakkaan sisältyvät VVRAK-hankinnat ja VVRAK-työt. 
 
Kohde toteutetaan yhtenä putkiurakkana sisältäen myös RAK-hankinnat sekä -
työt. Jatkossa käytetään PU-nimityksiä. 

 
Putkiurakkaan kuuluvat VVRAK-piirustuksissa ja VVRAK-töiden työselostuksessa 
selostetut velvoitteet, työt ja laitteet sekä kohteen urakkarajaliitteessä selostetut 
velvoitteet, työt ja laitteet. 

 
Lisä- ja muutostöistä on aina etukäteen sovittava ja ne tulee eritellä ja hinnoitella 
tarvikkeittain ja niissä tulee näkyä työn osuus ja yleiskustannukset eriteltyinä. 
 

 
G04 LVI-tuotteet 
 
G04.00 LVI-tuotteiden yleiset vaatimukset 
 

LVI-tarvikkeiden tulee olla asiakirjojen sekä määräyksien ja normien mukaisia, 
olosuhteisiin soveltuvia ja käytännössä luotettaviksi havaittuja uusia rakennusaineita, -
tarvikkeita ja laitteita. 
Tarvikevalinnoissa pyritään käyttämään tyyppihyväksyttyjä ja standardin 
mukaisuusmerkinnällä varustettuja tarvikkeita. 

 
Asennusohjeissa ja piirustuksissa käytetyt tarvikenumerot viittaavat LVI-tarvikeluettelon 
tai valmistajan tuoteluetteloihin. 

 
Työselostuksessa ja piirustuksissa kauppanimillä mainitut tarvikkeet ovat 
urakkatarjousten pohjana. 

 
Käytettäessä laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavia tarvikkeita on  niiden 
kooltaan, sijoitukseltaan, toiminnaltaan ja teknisiltä arvoiltaan läheisesti vastattava 
määriteltyjä laitteita. Vastaaville tarvikkeille on hankittava rakennuttajan hyväksyminen. 
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Vastaavuuden todistusvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin 
urakoitsijalle. Mikäli tarvikkeiden muutos aiheuttaa suunnitteluun lisäkustannuksia, on 
urakoitsija velvollinen korvaamaan ne rakennuttajalle suunnittelijoiden esittämien 
laskujen mukaisesti. 
Käytettävistä LVI-tarvikkeista on oltava merkintä, jonka perusteella LVI-tarvikkeiden 
laatu on todettavissa tai nämä tiedot ilmoitetaan muulla tavalla. 
LVI-tarvikkeista on oltava tarpeelliset huolto-, käyttö- sekä asennusohjeet. Urakoitsijan 
tulee hyväksyttää laite-erittely rakennuttajalla ennen laitteiden tilausta ja toimittaa 
tarvittavat tiedot sovittuun työaikatauluun ja hankintojensa toimitusaikoihin nähden 
ajoissa muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 

 
G04.00 Ylläpitoa palvelevat LVI-tuotteet ja –varaosat 
 

Tällaisiä ei ole. 
 
G06 Asennustyö 
 
G06.00 Asennustyön yleiset vaatimukset 
 

Asennustyön tulee täyttää RakMK osan C1 äänitekniset vaatimukset ja osassa C2 
esitetyt vaatimukset tarkistettavuuden, huollettavuuden ja korjattavuuden sekä vuotojen 
havaittavuuden osalta. 

 
Asennukset suoritetaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen täyteen 
käyttökuntoon. Asennusten on esteettiseltä kannalta täytettävä tilojen edellyttämät 
vaatimukset.  

 
Urakoitsijan on asennuksessaan noudatettava myös sisustuspiirustuksia ja muita 
erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija tai rakennuttaja toimittaa. 
Urakoitsijan on pyydettävä ko.piirustukset käyttöönsä riittävän ajoissa ennen 
asennustöiden aloittamista. 

 
Huolto- ja tarkastusluukkujen minimikoko on 400x400 mm. 

 
 
G06.00.14 Äänitekniset vaatimukset 
 

LVI-tuotteet ja –asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä alle 
rakenteen ääneneristyksen vaatimustason. LVI-laitteiden ja –koneiden äänitasot eivät 
saa ylittää ko. tilalle määriteltyä kokonaisäänitasoa. 

 
 
G06.11 Selvitykset 
 

Urakoitsija selvittää työn suoritukseen vaikuttavien putkien, kanavien ja kaapeleiden 
yms. täsmällisen sijainnin sekä tarkoituksenmukaisen asennusjärjestyksen ennen töihin 
ryhtymistä. 

 
G06.14 LVI-tuotteiden kiinnitys ja kannatus 
 

Kannakkeiden ja niiden kiinnitystarvikkeiden koon, lujuuden, määrän ja muiden 
ominaisuuksien on oltava sellaisia, että kannakkeet kestävät kannatettavan laitteen ja 
niiden aiheuttamat rasitukset. 

 



       TYÖSELOSTUS 

       Sivu 4 / 16  

       14.01.2020 JL 
 

Senewa LS Oy   4 

Kannakkeet kiinnitetään alustana oleviin rakenteisiin siten, että kiinnitys on riittävä, kun 
alustan laatu, kannatettava tarvike ja siihen kohdistuvat rasitukset otetaan huomioon. 

 
G06.15 Läpiviennit 
 

Läpiviennin rakenteen ja tiivistyksen on oltava sellainen, että läpivienti täyttää 
läpäisevälle tai lävistävälle rakennus- tai laiteosille asetetut palo-, ääni-, tiiviys- ja 
kosteus- yms. vaatimukset. Palomansetit asennetaan tarvittaviin palo-osastoituihin 
kohtiin. 

 
G06.23 LVI-järjestelmien ja –tuotteiden merkinnät 
 

LVI-tuotteiden merkinnässä käytetään merkintätapaa, joka on yhdenmukainen kaikille 
järjestelmien osille. LVI-tuotteen merkinnästä on selvittävä tuotteesta asiakirjoissa 
käytetty tunnus, nimitys ja vaikutusalue. 
 
Putket merkitään itseliimautuvilla virtausnuolilla ja tekstitetyillä merkitsemisteipeillä. 

 
G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto 
 
G08.00 Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset 
 

LVI-järjestelmien on luovutuksen yhteydessä oltava asiakirjojen mukaisia ja toimittava 
niissä esitetyllä tavalla. 

 
Mikäli tarkastuksissa todetaan niin paljon puutteita, ettei tarkastusta voida hyväksyä, 
korvaa urakoitsija aiheuttamansa uusintatarkastusten kustannukset. 

 
G08.12 Tiiviys- ja painekokeet 
 

Painekoe suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. 
Kokeiden aikana on liitosten oltava näkyvissä. Paine- ja tiiviyskokeissa on putkien 
pintojen oltava kuivia, jotta vuodot voidaan helposti paikallistaa. 

 
Putkistojen paine- ja tiiviyskokeet tulee tehdä vedellä ja kanavistojen ilmalla. 
Jos on pelättävissä, että vesi jäätyy, on veden sekaan lisättävä tarvittava määrä 
jäätymisen estävää ainetta. 

  
Koepaine on mitattava tarkistusmittarilla tarkastetulla paineemittarilla. 

 
Valvonta ja vuotojen tarkastus 

 
Paineen pysyvyyttä tarkkaillaan koko painekokeen kestoajan. 

 
 
Vuodot todetaan silmämääräisesti, ellei asianomaisia putkistoja käsiteltävissä kohdissa 
toisin määrätä. 
 
Pöytäkirja 

 
Painekokeesta tehdään mittauspöytäkirja. 
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G08.20 Laite ja asennustapatarkastukset 
 

Tarkastukset suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnäollessa työn etenemisen 
mukaisesti ja niissä todetaan asennettujen laitteiden ja asennustyön laatu. 
Tarkastuksessa otetaan huomioon laitteiden huoltomahdollisuudet. 
VV-töiden vastaava työjohtaja suorittaa eri työvaiheita koskevat tarkastukset ja 
merkitsee ne työmaan tarkastusasiakirjaan. 

 
G08.23 Säädöt ja mittaukset 
 

Urakoitsija suorittaa kaikki mittaus- ja säätötyöt ja laatii niistä pöytäkirjat. 
 
G08.30 Viranomaistarkastukset 
 

LVI-urakoitsijan tulee hoitaa oma-aloitteisesti yhteydenpito viranomaisiin ja hyväksyttää 
asentamansa laitteet ja järjestelmät. 
Kaikkien tarvittavien viranomaistarkastuksien on oltava hyväksytetysti suoritetut 
lopputarkastustilaisuuteen mennessä. 

 
G08.31 Luovutus- ja käyttöasiakirjat 
 

Putkiurakoitsija luovuttaa viimeistään vastaanottotilaisuudessa 2 sarjaa 
luovutuskansioita. 

 
Kansiot varustetaan sisällysluetteloilla ja välilehdillä, jotka numeroidaan ja otsikoidaan 
alla seuraavaa päänimikkeistöä noudattaen. 
Kansiot sisältävät seuraavat suomenkieliset asiapaperit: 

 
Sisällysluettelo 

 
1. Urakoitsija 

a. tiedot urakoitsijasta ja vastuuhenkilöstä 
b. tiedot huolto- yms. liikkeistä 

 
2. Koje-esitteet, huolto-ohjeet 

a. kone- ja laite-esitteet 
b. käyttö-, hoito ja huolto-ohjeet 
c. vesikalusteiden huolto-ohjekirjat 

 
3. Säätölaitteet 

a. säätölaitepiirustukset piirikaavioineen 
b. säätölaitteiden virityspöytäkirjat 

 
4. Pöytäkirjat 

a. koepaine- ja mittauspöytäkirjat 
b. viranomaisten ja laitosten tarkastuspöytäkirjat (tai kopiot niistä) 

 
5. LVI-piirustukset 

a. lopulliset piirustukset, joihin urakoitsija on korjannut työn aikana tehdyt 
muutokset 
b. urakoitsija tekee/teettää omalla kustannuksellaan em. piirustukset niin, 
että ne vastaavat täysin toteutusta 
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Kaikki kansioihin tulevat asiapaperit varustetaan nitomalisäkkeillä (rengaskansiot). 
 

Urakoitsija hyväksyttää lopulliset piirustukset myös viranomaisilla. 
 

Teknisen tilan seinään urakoitsija laatii, toimittaa ja kiinnittää ja KVV-laitteiden 
paikantamispiirustukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 
Käyttö-, hoito- ja huolto-ohjeiden tulee sisältää seuraavat asiakirjat ja tehtävät: 
 
Putkiurakoitsija 
 
Huolehtivat, että toimittamiensa rakennusosien, tarvikkeiden ja laitteiden 
arvioidut kunnossapitojaksot vastaavat vähintään urakka-asiakirjojen tavoitteita. 
Hankkivat kaikkien toimittamiensa rakennusosien, tarvikkeiden ja laitteiden 
kunnossapitojaksotiedot. 
Täyttävät konekortit esipainettuja lomakkeita käyttäen ja mapittavat ne 
järjestykseen. 
Keräävät mappeihin oman alansa laitevalmistajien ja tavarantoimittajien 
esitteet. 
Keräävät kansioihin laite- ja tavarantoimittajien hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet. 
 
Ohjeista tulee ilmetä: 

■ tiedot kohteen kunnon seurannasta, hoidosta, huollosta, korjaamisesta 
jne. 
■ pintojen siivous- ja puhdistusohjeet, tiedot uudelleen maalaamisesta 
■ koneiden osalta lisäksi tiedot käytöstä ja toiminnan seurannasta 
■ yhteystiedot huolto- ja korjauspalveluiden sekä varaosien hankintaa 
varten 
■ tarvikkeiden ja laitteiden terveys- ja ympäristövaikutukset 

 
(käsittely työmaalla ja jätehuolto) 

•kelpaavuus erilliskeräykseen, uudelleenkäyttöön ja hyödyntämiseen 
• ongelmajätteiden toimintaohjeet 
• kaatopaikalla käsittely 

 
Laativat KVV-laitteiden paikantamispiirustukset ja keräävat muut tekniset asiakirjat 
kansioihin. 
-    Varustavat kansioihin sijoitetut hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet riittävillä 
paikantamistiedoilla (esim. vesi- ja viemärikalusteluettelot). Perehdyttävät 
kiinteistönhoitohenkilökunnan talon laitteiden ja järjestelmien hoitoon ja huoltoon. 
Kopiointikulut kuuluvat kyseisiin urakoihin. 

 
G08.32 Vastaanottotarkastus 
 

Vastaanottotarkastus suoritetaan sen jälkeen, kun kaikki työt (myös ko. työtä sivuavat 
urakat) ovat täysin valmiita. Urakoitsijalla tulee olla tarvittavat mittalaitteet, jolla voidaan 
todeta laitoksen toiminta ja suoritetut säätötyöt. 

 
Yleistä 
 
Urakan valmistumista seurataan aikataulun mukaisesti säännöllisin tarkastuksin ja 
kokein. 
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Urakoitsijan tulee osallistua kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin jotka liittyvät urakoitsijan 
töihin tai hankintoihin, sekä täyttää ne velvoitteet, jotka tarkastuksissa on edellytetty. 
 
Urakoitsija, jonka hankinnat tai työt liittyvät tätä urakkaa koskeviin toimintoihin, ovat 
velvollisia osallistumaan urakoitsijoiden keskinäisiin tarkastuksiin, sekä rakennuttajan 
kanssa suoritettaviin tarkastuksiin. 

 
Urakoitsijan ja rakennuttajan tarkastukset ja kokeet 
 
Tarkastukset ja kokeet tehdään yhdessä urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa siten 
että urakoitsija esittää ja näyttää rakennuttajalle että kaikki tarkastukseen kuuluvat asiat, 
laitteet, ja toiminnat ovat tarkastusvaiheen edellyttämässä kunnossa. 

 
Esitarkastukset 

 
Yleistä 

 
Esitarkastus suoritetaan ennen asennustöiden aloittamista. 

 
Laite- ja asennustapatarkastus 

 
Sitä pyytää urakoitsija ja sen suorittavat yhdessä rakennuttaja ja urakoitsija. Siinä 
tarkastetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikeellisuus ja työn laatu, sekä työvaiheen suhde 
aikatauluun. 
 
Loppupiirustusten tarkastus: 
 
Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsija toimittaa rakennuttajalle loppupiirustukset 
tarkastettavaksi. 
 
Vastaanotto 

 
Kun kaikki vastaanottoa edeltävät tarkastukset ovat hyväksytysti suoritetut, virhe- ja 
puutelistojen työt on suoritettu, pyytää urakoitsija kirjallisesti vastaanottoa. 
Vastaanotossa todetaan työ valmiiksi ja että edeltävät tarkastukset on suoritettu,  
koulutus annettuja käyttäjä osaa käyttää järjestelmää, hyväksytyt loppupiirustukset ja 
ohjelmatallenteet luovutettu rakennuttajalle. 
 
Tarkastuksissa ja vastaanottomenettelyssä rakennuttajalta huomaamatta jääneet virheet 
ja puutteet eivät vapauta urakoitsijaa vastuusta, vaan ne on heti ilmenemisen jälkeen 
korjattava. 

 
G08.43 Käytön opastus 
 

Urakoitsijan on annettava sovittuna aikana ennen vastaanottotarkastusta 
kiinteistöhoitohenkilökunnalle järjestelmän käyttämisen ja huollon teoreettista ja 
käytännön opetusta siten, että saavutetaan järjestelmän täydellinen ja oikea käyttö. 

 
G08.50 Takuuajan toimenpiteet 
 

VV-järjestelmiin kuuluvista laitteista, rakenteista, tarveaineista, rakennusteknisistä töistä, 
maalaustöistä ym ja työn kunnollisuudesta takuuaika on kaksi (2) vuotta. 
Takuuaika alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta. 
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Takuuaikana havaitut puutteet, viat ja virheet on maksutta korjattava samoin 
toimittamissaan laitteissa esiintyvät virheellisyydet, jotka johtuvat materiaalista tai 
asennuksesta. 
 
 Lämpimän käyttövesiverkoston tasapainotus 
 
Järjestelmän tasapainotuksen edellytyksenä on, että laitteet on asennettu ja viritetty 
toimintakuntoon ja että verkosto on huuhdeltu. 
 
Linjasäätöventtiilit asetetaan piirustusten mukaisiin esisäätöarvoihin. 
 
Linjasäätöventtiilien virtaamat mitataan ja säädetään suunnitelmien mukaisiin arvoihin.   
 
Linjasäätöventtiilit varustetaan kaiverretuilla kilvillä, joista käy ilmi venttiilien asetusarvot 
(virtaama, esisäätöarvo, painehäviö). 
 
Urakoitsija laatii säätöpöytäkirjan, johon kirjataan suunnitellut ja säädetyt asetusarvot 
(virtaama, esisäätöarvo ja painehäviö).  Pöytäkirja luovutetaan tilaajalle ja valvojalle.   
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G2  VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 
G2000 Yleistä 
  

Vesi- ja viemärijärjestelmän on täytettävä terveydenhoitolain ja -asetuksen, rakennuslain 
ja -asetuksen sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C1, C2, D1 ja E1 
vaatimukset. 
 
Rakennus on liitetty Laitilan kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoihin.  
 
Vesijohdot ja jätevesiviemärit liitetään urakkarajojen mukaisesti verkostoihin. 
 
Järjestelmiä asennettaessa on kiinnitettävä riittävää huomiota niiden äänettömään 
toimintaan. 

 
Putkistovarusteiden, kuten venttiilien, putkiliittimien ym. materiaalina käytetään 
syöpymisen kestäviä materiaaleja. Messinkiosien vettä koskettavien osien on oltava 
sinkinkadon kestäviä. 

 
Laitteet ja putkistot sijoitetaan siten, että ne pystytään helposti huoltamaan ja 
vaihtamaan rakenteita rikkomatta. Rakenteiden sisään asennettavien putkien osalta on 
otettava tarkoin huomioon C2-määräysten vaatimukset, jolloin putkien tulee 
pääsääntöisesti olla vaihdettavia (asennetaan helposti avattavaan koteloon tai 
suojaputkeen). 
 

G2000.03      Nykyiset vesi- ja viemärijärjestelmät 
 

Nykyiset, jäävät vesi- ja viemärijärjestelmät on esitetty suunnitelmissa. 
  
G2000.06      Asennustyö  
 

Putkien asennus 
  

Putket asennetaan LVI-ohjekortin LVI 20-10348 ohjeiden mukaisesti. Putkistoja ja 
laitteita asennettaessa on kiinnitettävä riittävää huomiota niiden äänettömään 
toimintaan. Putket tulee tulpata välittömästi asennuksen jälkeen. 
Kaikki siistin ja asiallisen asennustyön aikaansaamiseksi tarvittavat helat, peitelevyt ja 
ruuvit kuuluvat toimitukseen ilman eri mainintaa. Kalusteiden kiinnityksessä käytettävät 
ruuvit ovat kromioituja tai sinkittyjä. 
Äänieristetyissä alakattorakenteissa urakoitsijan on tarkoin sovittava putkien ja kanavien 
asennusjärjestys rakennuttajan kanssa. 
Putkien ja kanavien risteilykohdissa tarvittavat suunnanmuutososat kuuluvat urakkaan. 
 
Lattiarakenteeseen, seinärakenteeseen, alakattoon ym. paikkaan mahdollisesti 
asennettavat kytkentäjohdot tehdään muoviputkesta ja asennetaan suojaputken sisään. 
 
Putkien kiinnitys ja kannakointi 
 
Putkikannakkeiden tulee olla sellaiset, etteivät putket pääse niissä värähtelemään 
paineiskujen vaikutuksesta. 
Vesijohdot kiinnitetään putkipitimiä ja ripustimia käyttäen, kannatusvälit eivät saa ylittää 
LVI-ohjekortin LVI 12-10210 taulukossa 2 esitettyjä kannatusvälejä. 
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Putkipitimet ovat 3221002/3230000. 
 
Kannatusten ja ripustusten rakenteissa noudatetaan standardeja SFS 4046...SFS 4069. 
Kalusteille kylmä-ja lämminvesijohdot asennetaan pinta-asennuksena. Näkyviin jäävät 
johtohaarat ja liittimet kiinnitetään seinään muovipidikkeillä 32 25 010, 3224933, 
1724837. Pidikkeiden keskinäinen etäisyys on 600 mm siten, että pidikkeen tulee aina 
sijaita myös kulmakohdan läheisyydessä. 
 
Läpiviennit 
 
Läpiviennit tehdään LVI-ohjekortin LVI 12-10217 ohjeiden mukaisesti. 
Seinien ja palkkien lävistys tehdään siten, ettei lävistyskohta estä putkien vapaata 
liikettä. Putkien välipohja-ja seinälävistyksissä käytetään joustavasta solukumieristeestä 
3130 tehtyjä läpivientikappaleita. 
Putket eivät saa lävistää märkätilojen, kuten pesu-ja WC-tilojen lattioiden 
kosteuseristettä. 
Cu 10-22 vesijohtoputkien lävistykset varustetaan peitelaipoilla 65 01 710.  
 
Lämpölaajenemisen tasaaminen 
 
Lämpölaajenemisen tasaaminen tehdään LVI-ohjekortin LVI 12-10330 ohjeiden 
mukaisesti. 

 
Tyhjennys ja ilmaus 

 
Putket tai laitteet, joita ei voida muuten tyhjentää, varustetaan alimpaan kohtaan 
sijoitetulla tyhjennyshanalla, jossa on letkuliitin. 
Vesijohdot asennetaan siten, että ilma voi poistua niistä veden virtauksen mukana. 
Laitteet, joita ei voida muuten ilmata, varustetaan ylimpään kohtaan sijoitetulla 
ilmanpoistimella. 
Tyhjennysventtiilit ja ilmanpoistimet sijoitetaan eristeen ulkopuolelle ja helposti luokse 
päästävään paikkaan. 
 
Vesilaitteiston huuhtelu 
 
Urakoitsija huuhtelee vesijohtoverkostot ennen käyttöönottoa poresuuttimet  
irrotettuna. Huuhtelusta tehdään pöytäkirja ja merkintä työmaan tarkastusasiakirjaan. 
 

G2000.08       Laadunvalmistus ja käyttöönotto  
 

Säädöt ja mittaukset 
 

Käyttövesiverkoston perussäätö 
 

Käyttövesiverkoston kiertoveden vesivirtojen säätö, kun käyttövesiverkosto on asennettu 
lopulliseen käyttökuntoon. 
Linjasäätöventtiileiden esisäätöarvot asetellaan piirustuksien mukaisesti. 
Verkoston kokonaisvesivirta säädetään pumpun säätöventtiilillä. 
Mitataan linjasäätöventtiileiden virtaamat ja säädetään ne vastaamaan mitoitettuja 
arvoja. 
 
Mittaustuloksista ja säätöarvoista laaditaan pöytäkirja, joka liitetään 
luovutusasiakirjoihin. 
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G2100 Vesijohtotarvikkeet 
 
G2120 Venttiilit 
 

Venttiilit asennetaan putkiin avattavin liittimin sekä sellaisiin paikkoihin, että niitä voi 
helposti käyttää, tarkastaa, huoltaa ja vaihtaa. 
Venttiilit eivät saa aiheuttaa ympäröivään tilaan haitallista ääntä. 
 

G2121 Sulkuventtiilit 
 

Sulkuventtiilit DN 10-50, 37 10, 1 MPa.  
Sulkuventtiilit DN 65..., 37 55 214, 1 MPa. 
 
Kalustekohtaisina sulkuventtiileinä käytetään palloventtiilejä tai kuulasulkuventtiilejä. 
 

G2122 Yksisuuntaventtiilit 
 
Yksisuuntaventtiili 39 11 102, 1 MPa. 
 

G2123 Säätöventtiilit 
 

Kiertojohdon linjasäätöventtiili 40 12 104 / 40 14 202, 1 MPa. 
Säätöventtiilit säädetään suunnittelijan määrittämiin piirustusmerkintöjen mukaisiin 
säätöarvoihin. 
Säätötyöt tehdään paine-eromittaria käyttäen. 
 

G2140 Varusteet 
 

Lämpömittareiden, antureiden, tyhjennysventtiilien, ilmakellojen, suodattimien yms. 
paikat valitaan siten, että laitteiden tarkastus, huoltaminen ja mittareiden lukeminen on 
helppoa. 

  
Vesijohdot 

 
Putket asennetaan vaihdettaviksi. 
Putket eristetään tämän työselostuksen kohdan G9 mukaisesti. Eristeen pinnan tulee 
olla diffuusiotiivis esim. alumiinifoliopinta. 

 
Kupariputket 
 
Vesijohdot tehdään kupariputkista 15 81 102 kapillaariliitoksin tai Mapress-liittimin. 
Liitoskohtiin tehdään mankeloimalla tai erityistä levitystyökalua käyttäen muhviosa, jossa 
välyksen suuruus on enintään 0,5 mm ja muhvin pituus vähintään 1xD. 
Johtojen haarautumat tehdään kapillaariosin tai erityistä haaroitustyökalua käyttäen 
siten, että haarotettavaan putkeen tehdään muhvi liitosta varten. 
Näkyviin jäävät eristämättömät vaihdettavat (pinta-asenteiset) haaroitukset ja suunnan 
muutokset tehdään käyttäen tehdasvalmisteisia kapillaariputkiyhteitä.  
Näkyvissä olevat kupariputket ovat kromattuja. 

 
Muoviputket 

 
Putkimateriaalit ja liitostavat 
Talotekniikka RYL taulukon G2-T3 mukaisesti. 
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Viemäritarvikkeet 
Materiaalien ominaisuudet on esitetty Talotekniikka RYL:n taulukossa G2-T4. 
Ulkopuoliset viemärit tehdään maa-asennus PVC-muoviviemäriputkista, 
kumirengastiivistein (viemärin tyyppi peitesyvyyden mukaan). 
 
Sisäpuoliset viemärit ja lattiarakenteeseen asennettavat viemärit tehdään  
Uponor HTP-muoviviemärijärjestelmällä. 
 
Liitokset tehdään kumirengastiivistein ja tarvittaessa liimaliitoksin. 
Viemäriputkien ja näiden liitosten on oltava tiiviitä. 
 

 G2542 Rasvanerottimet 
 

Putkiurakoitsija hankkii ja asentaa suunnitelmien mukaisen rasvanerotuskaivon, joka 
asennetaan maahan tarvittavin kiinnityksin, betonilaatalla ja tuennoin. 

 
G2600 Viemäriputkistot 
 
G2600.00      Viemäriputkistojen perusvaatimukset 
 

Ennen viemäritöiden aloitusta tulee liitoskorkeudet tarkistaa. Jätevesiviemärit liitetään 
kunnalliseen viemäriverkostoon. 
Asennustyö on tehtävä tarkoin RakMK D1 määräyksiä sekä vesi-ja viemärilaitoksen 
antamia ohjeita noudattaen. Lisäksi noudatetaan LVI-ohjekortissa LVI 20-10348 
annettuja ohjeita. 
Viemärit varustetaan suojatulpalla 23 74 175 välittömästi asennuksen jälkeen. 
Pystyviemärit varustetaan puhdistusluukuilla ennen alapohjan lävistystä. 
Piirustuksiin merkityt, sekä alakattoihin asennettavat jätevesiviemärit äänieristetään 50 
mm:n mineraalivillalla (palovilla/tilavuuspaino väh. 80 kg/m3). Eristystyö tarvikkeineen 
kuuluu putkiurakkaan. 

 
G2610 Jätevesiviemärit ja sadevesiviemärit 
 

Jäte- ja sadevesiviemäreiden on oltava kaasutiiviitä ja kestettävä mahdollisen 
padotuksen aiheuttamat voimat. 
Kannakkeet eivät saa aiheuttaa haitallista puristusta tai leikkausvoimaa viemäreihin. 
Viemäreiden kiinnitys ja kannakointi LVI-ohjekortin LVI 12-10210 mukaisesti. 
Kannakkeina käytetään standardien SFS 5402 ja SFS 5403 mukaisia kannakkeita. 
Kannatus tehdään vähintään 1 m:n välein sekä lisäksi jokaiseen haaroituskohtaan. 
Kannatus tehdään välittömästi laatan lävistyksen jälkeiselle viemärin vaakaosuudelle. 
Ryömintätilaan sekä alapohjan alle asennettavat viemärit kannakoidaan HFe-
kierretangoin ja HFe-pannoin. 

 
Läpiviennit 

 
Sokkelin tai liikuntasauman lävistyksessä on viemärin ja rakenteen keskinäinen 
liikkuminen otettava huomioon siten, että rakenteeseen tehdään riittävän suuri reikä. 
Rakenteiden läpiviennit tiivistetään palon-, äänen-, kosteuden-ja 
paineenkestävyydeltään lävistettävää rakennetta vastaavaksi. 
Viemäreiden liikkeen tasaaminen 
Viemäreitä asennettaessa on otettava huomioon viemäreiden lämpölaajeneminen ja 
muhviin on jätettävä riittävä paisuntavara. 
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G2615 Tuuletusviemärit 
 

Vesikatolle tuuletusviemäriin asennetaan jäätymissuoja Hajustop 110/100 (Uponor 
Suomi Oy) tai käytetään eristettyä tuuletusputkea 110/ER/500 (SK-Tuote Oy). 

  
G2800 Kalusteet 
 

Kaikkien laitteiden tulee olla yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua.  
 
Vesikalusteiden tulee olla kalusteluettelon mukaisia.  
 
Vesikalusteiden tulee kuulua ensimmäiseen ääniluokkaan. 
 
Vesikalusteet varustetaan urakkaan kuuluvana määritettyyn asennusperiaatteeseen 
soveltuvin liitososin esim. kalustekohtaisilla sulullisilla liittimillä tai kuulasulkuventtiileillä 
piirustusmerkintöjen mukaisesti. 
 
Kaikki letkuliitteiset hanat ja laiteliitännät on varustettava hyväksytyillä 
takaisinimusuojilla. Sallitut venttiilikytkennät on esitetty Talotekniikka RYLn taulukossa 
G2-T1. 
 
Pohjaventtiilien ketjut ovat kromattuja helmiketjuja. Putkiurakoitsija tiivistää putkipitimien 
kiinnitysruuvit elastisella kitillä. 
Lattiakaivojen mallit on tarkistettava ennen toimitusta, jotta ne tulevat 
lattiapäällysteeseen sopivaa mallia. 
 
Laitteiden ja kalusteiden tyypit on esitetty VV-piirustuksiin liittyvässä kalusteluettelossa. 
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G9 ERISTYS 
  
 Käsitteitä ja määritelmiä 
 
 Näkyvä eristys 
  

Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen valmistuttua siellä 
toimivien henkilöiden nähtävissä. Kyseisiä ovat kellaritilat, autotallit, yhdyskäytävät ja 
muut tilat, joissa putkia ei ole rakenteilla peitetty. 

 
Ei-näkyvä eristys 
 
Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu käyntejä 
poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla peitetty, esim. putkitunneli, 
alustatila, käyttämätön tai kylmä ullakko, hormi, roilo ja alakatto sekä erilliset kanavat. 

 
G9000 Yleistä 
  

Eristykset on kauttaaltaan tehtävä ensiluokkaisesti. Näkyviin jäävien eristysten 
pintakäsittelyyn ja viimeistelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Eristys- ja 
putkiurakoitsijat sopivat hyvissä ajoin siitä, että eristettäville kohteille jää riittävät tilat ja, 
että eristeiden ja putkiasennusten kannalta saavutetaan tarkoituksenmukainen 
lopputulos. 

 
Talotekniset eristetyypit ja tunnukset on määritelty standardissa SFS 3977 ja LVI-
ohjekortissa LVI 50-10344. 

 
G9018 Tuotteet 
 

Eristeenä käytetään LVI-ohjekortin LVI 50-10344 ja standardin SFS 3976 vaatimukset 
täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. 

 
Putkieristeet 
 
Putkieristeet on määritelty LVI ohjekortin 50-10244 taulokssa 1. 
 
Päällysteiden värit tulee olla arkkitehdin määräysten mukaiset. 
 
Ryömintätilan jätevesiviemärit eristetään PV80 VM50:llä. 

 
 

Putkiston osa Eriste Sarja tai 
vähimmäispaksuus 

Päällyste Sijainti 

ML-putket Ac 25 6 / AL Ulkona AL 

Lämmitys- ja Ac 23 - ei näkyvä 

lämminvesiputket Ac 23 6 näkyvä 

    -   | |   - Ac 24 6 LJ-huone 

Kylmävesiputket Ac 22 K ei näkyvä 

Jätevesiviemärit Pv80 50 mm 6K näkyvä 
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Lämmitys- ja vesijohdot eristetään aina diffuusiotiiviillä alumiinifoliopintaisella 
mineraalivillalla. 
 
Vesipostien kytkentäjohdot eristetään aina. 
 
Levyrakenteiseen roiloon asennettavat muoviviemärit eristetään aina. Päällystys 
tehdään vain näkyviin tiloihin. 
 
Eristyspaksuus putkihalkaisijaltaan 22 mm asti lämpimissä tiloissa sarja 22. 
 
Lämmittämättömissä tiloissa (alusta, ullakko, autotalli yms.) eristyspaksuus kaikille 
putkille ja venttiileille on sarja 25. 
 
Piirustuksiin merkityt sekä alakattoihin asennettavat jätevesiviemärit äänieristetään 50 
mm:n mineraalivillalla (tilavuuspaino väh. 80 kg/m³). Eristystyö tarvikkeineen kuuluu 
putkiurakkaan. 

 
Ilmanvaihtokanavat 

 
Ei ole urakassa. 

 
Kooditusjärjestelmän käyttö 
 
Eristyskoodi muodostuu seuraavasti: 

 
- Iso kirjain määrittelee eristeen pääryhmän ja sitä seuraava pieni kirjain 
tarkentaa sen. 
- Päällysteen päätyypin määrää numero. Numeron perässä olevalla K-
kirjaimella määrätään eristeelle höyrysulku. 

 
Maalaus ja pintakäsittely 

 
Mikäli pintoja maalataan, kuuluvat pohjustustyöt eristyksissä eristysurakoitsijalle. 

 
G9022 Eristeiden asennus 
 

Eristeiden asennus tehdään LVI-ohjekortin 50-10344 kohdan 5 ohjeiden mukaisesti. 
  

Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet 
 

- Palopostien haarajohdot (katso urakkaraja myymälässä) ja 
palovesiverkosto 

 
- Kylmävesiputkistossa näkyviin jäävät kalusteiden kytkentäjohdot sekä 
pinta-asenteiset jakojohdot (kasteluvesijohto eristetään aina) 

 
- Lämminvesiputkistossa kiertojohdottomat yhdelle kalusteelle menevät 
kytkentäjohdot sekä pinta-asenteiset jakojohdot 

 
- Linjansäätö- ja sulkuventtiilit (lämpimissä tiloissa) 

 
 

Piirustuksiin tehtävillä merkinnöillä voidaan työselityksen määräyksiä täsmentää. 
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G9023 Palotekniset eristeet 
 

Eristysmateriaalien on täytettävä standardin SFS 3976 ja Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osen E1 paloturvallisuusmääräykset. 
 
Eristeiden palonkestoluokat määritellään valmistajan suorittamien virallisten kokeiden 
perusteella, jotka tehdään säännöskortin RT YM 2-21074 mukaisesti. 
 
Paloeristeenä käytetään ympäristöministeriön tyyppihyväksynnän mukaisia tai 
rakennuslupakohtaisesti esimerkiksi tutkimusselostusten perusteella hyväksyttyjä 
materiaaleja. 
 
Paloeristyksen vähimmäispaksuudet pyöreille ilmanvaihtokanaville on esitetty LVI-
ohjekortissa LVI 50-10345 taulukossa 11 ja suorakaidekanaville taulukossa 12. 

 
G9024 Eristeiden kiinnitys 
 

Eristys rakenteiden läpimenokohdissa 
Eristetyn putken lävistäessä rakenteen viedään eriste katkaisematta myös rakenteen 
läpi. Jos seinien jälkipaikkaus tehdään ennen varsinaista putkieristystyötä, on 
lävistyskohdat eristettävä erillisinä. Kun putken eristeelle on määrätty höyrytiiviys, on 
eriste suojattava vastaavasti. 
Putkiston kulkiessa osastoivan seinän tai välipohjan läpi tulee palava eriste katkaista 
palamattomalla eristeellä. 

 
G9025 Tarkastukset 
 

Tarkastuksessa todetaan eristysaine, -paksuus, kiinnitys, saumojen tiiviys ym. 
Päällysteiden tarkastuksessa huomioidaan materiaali ja ulkonäkö sekä 
kylmäeristyksissä pintojen höyrytiiviys. Tarkastus ei saa kohtuuttomasti hidastaa tai 
vaikeuttaa eristystyön suoritusta. 
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