
LVIA-SELOSTUS

IKAALISTEN VESI OY
Jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden

lämmöntalteenotto

LVIA-TYS
4.6.2021



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sisällysluettelo 1 / 5

SISÄLTÖ

1* LVIA-TYÖSELOSTUKSEN KÄYTTÖ 1

2* PROJEKTIKUVAUS 1
2.1* Esitiedot rakennuskohteesta 1
2.2* Rakennuttaja (Ks. Urakkaohjelma) 1
2.3* Suunnittelijat (Ks. Urakkaohjelma) 1

G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET 2
G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset 2
G01 LVI-hankinnat ja työt 2
G01.00 LVI-hankintojen ja –töiden yleiset vaatimukset 3
G01.11  Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt 3
G01.12 Putkihankinnat ja –työt 3
G01.13  Ilmastointihankinnat ja -työt 3
G01.14  Rakennusautomaatiohankinnat ja -työt 4
G02 LVI-järjestelmien edellyttämät tilat 4
G03 Olevat LVI-järjestelmät 4
G03.11 Purettavat LVI-järjestelmät ja –tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet,

varusteet ja tarvikkeet) 4
G04 LVI- tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja

tarvikkeet) 5
G04.00 LVI-tuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet)

yleiset vaatimukset 5
G04.12 LVI-tuotteiden sähkötuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja

tarvikkeet) 6
G04.20   Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä 7
G04.21 § Valintaehdotukset toteutettavissa LVI-järjestelmissä 7
G04.22  LVI-tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset 8
G04.30  LVI-tuotteiden toimitus 9
G04.30.10 Toimituksen perusvaatimukset 9
G04.30.12 Pakkaus, kuljetus ja siirrot 9
G04.30.13 Toimitustarkastus 9
G04.30.14 Varastointi ja suojaus työmaalla 9
G04.35  Pintakäsittely 9
G06 Asennustyö 11
G06.00  Asennustyön yleiset vaatimukset 11
G06.00.11 Käytettävyyden, puhdistettavuuden ja huollettavuuden vaatimukset

rakentamisen ja käytön aikana 11
G06.00.12  Eristettävyyden yms. vaatimukset 13
G06.00.14 Äänitekniset vaatimukset 13
G06.11  Selvitykset 15
G06.13  Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja –reitit 15
G06.14  LVI-tuotteiden kiinnitys ja kannatus 15
G06.15  Läpiviennit 17
G06.16* Lämpölaajenemisen tasaaminen 18
G06.20  LVI-koneiden ja –laitteiden asennusaikainen merkitseminen 18
G06.21  Peittyvät työsuoritukset 18
G06.23  LVI-järjestelmien ja –tuotteiden merkinnät 18
G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto 20
G08.00  Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset 20
G08.11  Urakoitsijoiden yhteiset mallit ja malliasennukset 20
G08.12  Tiiviys- ja painekokeet 21
G08.13  Rakennusaikainen käyttö 21
G08.22  Toimintakokeet 22



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sisällysluettelo 2 / 5

G08.23  Säädöt ja mittaukset 23
G08.24  Rakennusautomaatiotoimintojen parametrien asettelu ja laitteiden

viritys 24
G08.26  Tarkistusmittaukset 24
G08.31  Luovutus- ja käyttöasiakirjat 24
G08.32  Vastaanottotarkastus 25
G08.41  Kiinteistökohtainen käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltokirja 26
G08.42  Huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet 26
G08.43  Käytön opastus 26
G08.44  Ylläpitoa palvelevat tuotteet ja varaosat 26
G08.50  Takuuajan toimenpiteet 27
G08.51  Takuuhuolto 27

G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 29
G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset 29
G1000.00 Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset 29
G1000.03 Olevat lämmitysjärjestelmät 29
G1110  Kauko- ja aluelämpö 29
G1110.00 Perusvaatimukset 29
G1111  Lämmönjakokeskukset 29
G1111.06 Asennus 29
G1112  Lämmönsiirtimet 29
G1112.00 Perusvaatimukset 29
G1161 Lämpöpumput 30
G1161.01 Lämpöpumpun laitetoimitus 30
G1161.01.01 Lämpöpumpun toimituksen laajuus 31
G1161.01.02 Lämpöpumpun laitevaatimukset 32
G1161.01.03 Lämpöpumppujen tekniset tiedot 33
G1161.01.04 Lämpöpumppujen käyttöönotto 33
G12 Lämmönjakelu 33
G1200 Lämmönjakelun yleiset vaatimukset 33
G1211 Putkistot 33
G1211.00 Perusvaatimukset 33
G1211.06.14 Kiinnitys ja kannakointi 34
G1220 Pumput 34
G1220.00 Perusvaatimukset 34
G1230  Venttiilit 34
G1231 Sulkuventtiilit 35
G1232 Linjasäätöventtiilit 35
G1233  Yksisuuntaventtiilit 35
G1234  Säätöventtiilit 35
G1235  Magneettiventtiilit 35
G1236  Patteriventtiilit 35
G1237  Täyttöventtiilit 35
G1238  Tyhjennysventtiilit 36
G1240 Putkistovarusteet 36
G1240.00 Perusvaatimukset 36
G1241 Lämpömittarit 36
G1242 Painemittarit 36
G1243 Ilmanpoistimet 36
G1244 Joustavat liittimet 37
G1245 Lianerottimet 37
G1250 Paisunta- ja varolaitteet 37
G1250.00 Perusvaatimukset 37
G1251 Paisunta-astiat 37
G1252 Varoventtiilit 37
G13 Lämmönluovutus 38



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sisällysluettelo 3 / 5

G1300  Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset 38
G1336  Kierrätysilmakoneet 38

G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 39
G2000 Yleistä 39
G2100  Vesijohtotarvikkeet 39
G2120  Venttiilit 39
G2120.04.00 Venttiilien yleiset vaatimukset 39
G2121 Sulkuventtiilit 39
G2122 Yksisuuntaventtiilit 39
G2123 Säätöventtiilit 39
G2124 Varoventtiilit 40
G2126 Tyhjöventtiilit 40
G2130 Pumput 40
G2140 Varusteet 40
G2141 Mudanerotin 40
G2142  Lämpömittarit 40
G2143 Painemittarit 41
G2170  Lämmönsiirtimet 41
G2300 Vesijohdot 41
G2300.00 Putkien yleiset vaatimukset 41
G2300.01* Kiinnitys ja kannakointi 41
G2390  Vesijohtoeristykset 41
G2870  Laiteliitynnät 41

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 42
G3110  Puhaltimet 42
G3110.10 Puhaltimien perusvaatimukset 42
G3171 Sulkupellit 42
G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet 42
G3300.10 Kanavistojen ja kanavistovarusteiden perusvaatimukset 42
G3300.10.06 Asennus 43
G3300.12 Kannakointi 43
G3310 Kanavat 43
G3311 Pyöreät kanavat 43
G3311.10 Pyöreiden kanavien perusvaatimukset 43
G3312  Suorakaidekanavat 43
G3312.10 Suorakaidekanavien perusvaatimukset 43
G3320 Kanaviston varusteet 44
G3322  Puhdistus- ja tarkastusluukut 44
G3324 Säätöpellit 44
G34 Päätelaitteet 45
G3400.10 Päätelaitteiden perusvaatimukset 45
G3410 Tuloilmalaitteet 45
G3410.10 Tuloilmalaitteiden perusvaatimukset 45
G3420 Poistoilmalaitteet 45
G3432 Ulkosäleiköt ja ulkoilmalaitteet 45
G3433  Jäteilmalaitteet 45

G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT 46
G4000 Yleistä 46
G4000.06.23 Kylmäteknisten laitteiden ja verkoston merkintä 46
G4000.08 Kylmäteknisen järjestelmän yleisen osan laadunvarmistus ja

käyttöönotto 46
G4000.08.00 Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset 46
G4000.08.12 Paine- ja tiiviyskokeet 46
G4000.08.12.10 Kuivaus- ja tiiviystarkastus 46
G4000.08.23 Säädöt ja mittaukset 47



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sisällysluettelo 4 / 5

G4000.08.26 Koekäyttö ja tarkistusmittaukset 47
G4000.08.30 Viranomais- tmv. tarkastukset 47
G4000.08.31 Luovutusasiakirjat 47
G4000.08.43 Käytön opastus 48
G4000.10 Kylmälaitoksen perusvaatimukset 48
G4200 Kylmälaitoksen putkistot 48
G4200.06 Putkistojen asennus 48
G4200.06.14 Putkistojen kannakointi 48
G4200.06.15 Putkistojen läpiviennit 48
G4200.06.90 Kylmälaitosputkien eristäminen 49
G4500.20 Kylmäaineiden käyttö 49
G4540 Suorahöyrystyslaitteet 49
G4552 Split- jäähdytyslaite 49

G9 ERISTYS 51
G9000 Yleistä 51
G9017  Perusedellytykset 51
G9017.13* Paloturvallisuusvaatimukset 51
G9018 Eristystuotteet 51
G9100* Putkieristykset 53
G9100.11* Eristyskohteet, -tyypit ja –paksuudet 53
G9100.12* Eristeiden asennus 54
G9100.13* Päällysteiden asennus 55
G9100.14* Höyrysulku 55
G9100.15* Venttiileiden eristys 55
G9100.16* Laitteiden eristys 55
G9100.17* Putkien eristys rakenteiden läpimenokohdissa 55
G9100.18* Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet 56
G9200* Ilmastointijärjestelmien eristys 56
G9200.13* Lämpöeristys 56

J RAKENNUSAUTOMAATIO 57

J0 RAKENNUSAUTOMAATION VELVOITTEET 57
J0 YLEISIÄ TIETOJA 57
J00 Nimistö 57
J01 Suoritusvelvollisuudet uusittavien ja uusien asennusten osalta 57
J02 Sivusuoritusvelvollisuudet muiden osapuolien töistä aiheutuviin ja

rakennusautomaation töihin 57
J03 Huomiointi ja tiedottaminen muille aiheutuvista töistä rakennusautomaation

toteuttamisen takia 57
J04 Piirustusvelvollisuudet ja asennusten dokumentointi 57
J041 Suunnitelma-asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus 57
J042 Työpiirustusasiakirjat, niiden laajuus ja sitovuus 58
J043 Käyttö- ja loppupiirustusasiakirjat 59
J05 Huoltokirja ja sen velvoitteet urakoitsijalle 60
J051 Tehtävät ja vastuut 60

J7 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 61
J70 Yleistä 61
J701 Työn suorittaminen 63
J702 Tarkastukset 64
J703 Käytön opastus 66
J704 Takuuvelvoitteet 67
J71 Tiedonsiirto- ja tietoliikennelaitteet 68
J72 Rakennusautomaatiokeskus 68
J721 Rakennusautomaatiokeskuksen liitynnät 69
J722 Asennustekniikka 69



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sisällysluettelo 5 / 5

J73 Ohjelmistot 70
J731 Käyttöliittymä 71
J732 Hälytysvalvonta 72
J733 Aikaohjaukset 73
J734 Lukitusohjaukset 73
J735 Säätö ja ohjaus 73
J736 Mittausseuranta 75
J737 Tapahtumaseuranta 76
J738 Raportointi 76
J739 Diagnostiikka 76
J74 Kenttälaitteet 76
J741 Venttiilit 77
J742 Toimilaitteet 77
J743 Mittauslaitteet/lähettimet 78
J744 Painikkeet 79
J75 Kaapelointi 80



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sivu 1 / 80

1*  LVIA-TYÖSELOSTUKSEN KÄYTTÖ

LVI-työselostusta käytetään rinnan Talotekniikka-RYL2002:n kanssa. LVI-
työselostuksen ja RYL2002:n käsittelyjärjestys ja otsikointi tunnuksineen
on sama. Otsikkonumeron lopussa oleva * -merkki tarkoittaa, että
RYL2002:ssa ei ole vastaavaa otsikkoa, ts. otsikko ja kappale on vain LVI-
työselostuksessa.

Tämä LVI-työselostus täsmentää Talotekniikka-RYL2002:ssa esitettyjä
ohjeita ja vaatimuksia tähän hankkeeseen soveltuvasti. Niiltä osin kuin LVI-
työselostuksessa ei ole otsikkoa, noudatetaan RYL2002:n ohjeita ja
vaatimuksia sellaisenaan.

2* PROJEKTIKUVAUS

2.1* Esitiedot rakennuskohteesta

Rakennuskohde käsittää …  Ikaalisten Vesi Oy
Nimi Jätevedenpuhdistamon JV-LTO
Osoite:               Ks. urakkaohjelma

Sijainti:               Ks. urakkaohjelma
Rakennustoimenpide            Saneeraus ja muutostyö

Bruttoala, tilavuus …m², … m³. Ks. rakennustapaselostus

2.2* Rakennuttaja (Ks. Urakkaohjelma)

Ks. urakkaohjelma.

2.3* Suunnittelijat (Ks. Urakkaohjelma)

LVI-suunnittelu
Nimi Ramboll Finland Oy
Osoite Pakkahuoneenaukio 2

33101 Tampere
E-mail etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteyshenkilöt: Toni Niittylahti

Puh. 040 157 9524
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G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET
LAATUVAATIMUKSET

G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset

LVI- järjestelmät toteutetaan siten, että ne täyttävät Talotekniikka-
RYL2002:n osassa G0 esitetyt yleiset laatuvaatimukset sekä rakennuttajan
täsmentämät tavoitteet, laatuvaatimukset jne., jotka ovat esitettyinä
toteutuksen pohjana olevissa sopimusasiakirjoissa.

Rakennus- ja asennustöissä sekä tarvikkeiden valmistuksessa on
noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä tai kunnallisia
määräyksiä, ohjeita ja normeja sekä hyväksi tunnettuja työtapoja.

Urakoitsija on velvollinen omalla kustannuksellaan huolehtimaan siitä, että
kaikki urakkaan liittyvät viranomaisten tarkastukset suoritetaan.

Laitoksen luovutuksen yhteydessä on urakoitsijan luovutettava todistukset
viranomaisten tarkastuksista.

Urakoissa noudatetaan lisäksi seuraavia viimeisimpiä voimassa olevia
asiakirjoja:

- Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998
- Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) pohjalta annetut
asetukset 1.1.2018
- Sisäilmastoluokitus 2018 Sisäympäristön tavoitearvot,
suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. RT 07-11299.
- Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) / EU:n
konedirektiivi (2006/42/EY)
- Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012),
muutos 1262/2014

G01 LVI-hankinnat ja työt

LVI-työt jaetaan urakoihin urakkaohjelman mukaan.
- G0, G1, G2, G3, G4, G9 ja J7.

LVI-urakkaan kuuluu rakennusautomaatiojärjestelmän hankinta, asennus ja
käyttöönottotyöt LVIA-suunnitelmapiirustusten ja tämän työselostuksen
mukaisesti.

Työn laajuuteen sisältyvät LVI-työselostuksen ja piirustusten mukaiset työt
ja laitteet kuljetuksineen, täysin valmiina, paikoilleen asennettuina ja
käyttökuntoon säädettyinä, käytön opastus sekä tarvittavat säädön
tarkistukset ja muut velvoitteet takuuaikana.

Rakennuttaja solmii myös muita urakoita kohteeseen. Urakoitsijan tulee
olla hyvässä yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ja koordinoida
työnsä ja asennuksensa muiden urakoiden asennusten kanssa.

Urakoiden välisiä hankintarajoja ja velvoitteita on esitetty
urakkarajaliitteessä.
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Urakoitsijan tulee tutustua LVI-työselostuksen kaikkiin osiin ollakseen
täysin selvillä urakkarajoista, työvelvoitteista sekä aikatauluun
vaikuttavista työvaiheista.

Nykyisistä rakennuksista poistettavien LVI-laitteiden purkaminen
ja purkujätteiden poiskuljetus pääurakoitsijan osoittamaan
paikkaan kuuluu urakkaan saneerattavissa osissa. Näissä osa-
alueissa käyttöön jäävien putkien ja laitteiden suojaus kuuluu
rakennusurakkaan. Purkutyön laajuuden varmistamiseksi
urakoitsijan tulee tutustua paikan päällä kohteeseen ennen
tarjouksen jättämistä.

Laitos toimii työmaa-aikana normaalisti keskeytyksettä.
Mahdollisista lyhytaikaisista katkoksista on sovittava tilaajan
kanssa hyvissä ajoin (vähintään 2 vko ennen työn alkamista).

G01.00  LVI-hankintojen ja –töiden yleiset vaatimukset

LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään
LVI-työselityksessä nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka.

Tässä asiakirjassa on käytetty eri teräsmateriaaleista seuraavia merkintöjä:
- kuumasinkitty teräs = ZnFe
- ruostumaton teräs, RST, RFe = SFS-EN 10088-2-1.4301 tai vastaava

(esim. AISI 304, SS 2333)
- haponkestävä teräs, HST, HFe = SFS-EN 10088-2-1.4404 tai vastaava

(esim. AISI 316L, SS 2348)

G01.11  Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt

Oleviin LVI-järjestelmiin liittyviä hankintoja ja töitä ovat:
- nykyinen kaukolämmön alajakokeskus uusitaan (lämmin käyttö vesi,
patteriverkosto ja ilmanvaihtoverkosto)
- nykyisiin lämmitysverkostoihin lisätään kierrätysilmalämmittimiä
suunnitelmien mukaisesti
- hankittavan jätevesilämpöpumpun lämmitysverkon putkitus liitetään
kaukolämmön alajakokeskukseen
- kompressoritilan nykyinen ylilämmönpoisto uusitaan
- valvomoon asennetaan ilmalämpöpumppulaitteisto
- lämmitysverkostot mitataan ja tarvittaessa säädetään uudelleen

G01.12  Putkihankinnat ja –työt

- Suunnitelmissa esitetyt lämmitysputkistot ja lämmityslaitteet
- Jäähdytysputkistot, jäähdytyslaitteet
- Vesijohdot
- Putkistoeristeet
- Tarvittavat purkutyöt saneerattavalla osalla
- Purettavien verkostojen tyhjennys, purku ja tulppaus

G01.13  Ilmastointihankinnat ja -työt

- Ilmastointikanavistot päätelaitteineen ja eristeineen
- Tarvittavat purkutyöt saneerattavalla osalla
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G01.14  Rakennusautomaatiohankinnat ja -työt

- työselostuksen kohta J rakennusautomaatio

G02 LVI-järjestelmien edellyttämät tilat

Urakoitsijoiden tulee keskinäisissä työmaakokouksissa sopia
asennusjärjestys niin, että kanavat, putket ym. tarvikkeet saadaan
asennettua optimaalisesti. Erityisesti on huomioitava huoltoa tarvitsevien
laitteiden, kuten palopeltien, vaatima vapaa tila.
Kaikkien LVI-urakoitsijoiden tulee huomioida laitteita valitessaan ja
asennuspiirustuksia laatiessaan LVI-järjestelmille varatut tilat ja
haalausreitit sekä informoida välittömästi muita osapuolia, jos varatut tilat
eivät riitä tai huolto ei ole mahdollinen.

Nykyistä rakennuksista ei ole tarkemittoja. Urakoitsijan tulee
tarkemitata nykyiset rakenteet ennen hankintoja ja rakennustyön
aloitusta.

G03 Olevat LVI-järjestelmät

Laitoksen rakennuksien oleviin LVI-järjestelmiin tehdään tasokuvien ja
tämän selostuksen mukaisia muutoksia.

G03.11  Purettavat LVI-järjestelmät ja –tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet,
varusteet ja tarvikkeet)

Urakoitsija purkaa pois käytöstä jäävät oman alansa putket ja laitteet sekä
uudelleen käytettäväksi tai kierrätettäväksi esitetyt LVI-tuotteet (koneet,
laitteet ja varusteet) ja ongelmajätettä sisältävät LVI-tuotteet. Purkutöissä
noudatetaan "Terveydelle vaarallisten aineiden purkutöistä" annettuja
ohjeita sekä työmaan laatu- ja ympäristösuunnitelmia. Purettavat laitteet,
joita ei uudelleen asenneta, jäävät urakoitsijan omaisuudeksi purkamisen
jälkeen ellei suunnitelmassa toisin sanottu.

Ennen LVI-järjestelmien ja -tuotteiden purkutöihin ryhtymistä ko.
järjestelmät on tyhjennettävä ja tehtävä jännitteettömiksi. Siitä on tekijän
annettava kirjallinen todistus työmaapäiväkirjan liitteeksi.
Kaikki tarpeettomat putket ja kanavat puretaan ja rakenteisiin jäävät
tyhjennettyjen putkien päät ja kanavien päät tulpataan purkupiirustuksissa
tai LVI-piirustuksissa esitetyssä laajuudessa.

Rakenteisiin ei saa jättää paineellisia tai jännitteellisiä osia. Rakenteisiin
käyttämättömiksi jätettävät putket ja kanavat tulpataan rakenteen sisälle.

Kohteen LVI-laitteiden tai niiden putkistojen eristeissä on
mahdollisesti asbestia tai muita haitta-aineita.

Asbestipurku ei kuuluu urakkaan.
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G04 LVI- tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet)

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

Urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011
(rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin
tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat harmonisoidun
tuotestandardin (hEN) soveltamisalan tai sille annetun eurooppalaisen
teknisen arvioinnin (ETA) mukainen. Näiden ulkopuolelle jäävien tuotteiden
osalta tulee olla lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä
2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti
varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-
merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden
tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen erikseen
tehtävällä selvityksellä. Tuotteesta tehtävä selvitys toimitetaan
rakennuttajalle ja suunnittelijalle tarkastusta varten. Selvityksessä tulee
ilmetä (suomen tai ruotsin kielellä):

- selvitys CE-merkin ominaisuuksista (vastaavuus kansallisiin
määräyksiin)
- suoritustasoilmoitus (valmistajan antama)
- ilmoitetun laitoksen todistus
- tuotteeseen liittyvät standardit (testaus)
- tuotteeseen liittyvät asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Mikäli tuote ei ole CE-merkinnän piirissä tulee siitä olla saatavissa jokin
seuraavista:
- tyyppihyväksyntäpäätös
- varmennustodistus (ilmoitetun laitoksen antama)
- valmistuksen laadunvalvontatodistus (valmistajan antama)
- rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä (urakoitsija osoittaa
kelpoisuuden)

Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija
vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen aikaisissa tarkastuksissa
työmaalla puutteellisia tai vioittuneita laitteita tai tarvikkeita, on ne
välittömästi poistettava työmaalta.

Suunnitelmissa esitettyjä esimerkkituotteita on käytetty hyväksi
järjestelmien mitoittamisessa ja tilavarausten määrittelyssä.
Esimerkkituotteet täyttävät tuotteille asetettavat tekniset ja laadulliset
vaatimukset.
Tuotteiden tulee olla Suomessa yleisesti tunnettuja ja niille tulee olla
saatavissa varaosia. Huollon tulee olla järjestetty luotettavasti valmistajan
tai maahantuojan toimesta.

Piirustuksissa samanmallisiksi merkittyjen laitteiden on oltava malliltaan
samanlaisia ja mikäli mahdollista samalta valmistajalta. Poikkeuksia tästä
sallitaan ainoastaan, jos ko. valmistajalla ei ole vastaavaa tuotetta.
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Urakoitsijan tulee esittää laitevalintansa rakennuttajan hyväksyttäväksi
ennen laitteiden tilaamista.
Hyväksynnän tukena on suunnittelijan tekemä valittujen laitteiden
suunnitelmanmukaisuuden tarkastus. Ennen laitetietojen toimittamista
suunnittelijalle on urakoitsija velvollinen ensin itse tarkistamaan
laitetoimittajalta saamansa laitevalintatiedot sen varmistamiseksi,
että ne ovat suunnitelmien mukaiset.

Tarkastusta varten urakoitsijan pitää toimittaa suunnittelijalle valittujen
laitteiden tekniset erittelyt, joista käy selkeästi ilmi:
- hyväksytettävien laitteiden tekniset arvot
- laitekohtaiset suoritusarvot (puhaltimien ja pumppujen osalta
laitekohtaisesti toimintakäyrästöille merkittynä, puhallinkonvektorien tms.
laitteiden ajot suunnitelmien mukaisissa mitoitusolosuhteissa)
- erittelyissä oltava merkittynä laitetunnukset, jotta selvästi
nähdään, mitä laitetta erittely koskee

Laitevalinnoista tulee olla työmaalla ajan tasalla oleva hyväksyttyjen
laitteiden yhteenveto, jonka ovat kuitanneet rakennuttajan edustajat.

Urakoitsijan tulee toimittaa laitehyväksyntöjen yhteydessä rakennuttajalle
konedirektiivin mukaiset vaatimuksenmukaisuusvakuutukset. Tarvikkeiden
tulee täyttää myös kansalliset lait, asetukset ja määräykset, minkä
osoittamiseksi urakoitsija toimittaa tarvittavat dokumentit.

G04.12 LVI-tuotteiden sähkötuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja
tarvikkeet)

Moottoreiden ja muiden LVIA-laitteiden kaapelien läpimenokohdat
varustetaan asianmukaisin tiivistein ja tarvittaessa
vedonpoistoholkkitiivistein. Tiivisteet ja kytkentäliittimet on mitoitettava ja
valittava sähkösuunnitelmissa esitettyjä kaapelikokoja ja –tyyppejä
vastaaviksi (mahdolliset Al/Cu-vaihtoliittimet kuuluvat toimitukseen).
Taajuusmuuttajakäytöissä tulee tiivisteissä huomioida EMC-
suojausvaatimukset taajuusmuuttajatoimittajan ohjeiden mukaisesti.

LVI-laitteiden toiminta varmistetaan automatiikan toimintahäiriöiden
varalta käsinohjausmahdollisuudella.

Jakelujärjestelmän asettamat vaatimukset ovat IEC-364 Standardin
mukaisen TN-S 5-johdinjärjestelmän mukaiset. Sähkövirta 3 N 50 Hz,
400/230 V.

Moottorien suojauksessa on käytettävä standardien SFS-EN 60947-4-1
tyypin 2 mitoitusta ja kojeita. Suojausluokka on roiskevedenpitävä IP 34,
ellei ankarampaa ole erikseen määrätty tai laitteiden sijoituksesta niin
määräydy.

Sähkömoottoreiden tulee olla suljettuja oikosulkumoottoreita, EC-
moottoreita tai kestomagneettimoottoreita. Moottorien valinnassa on
huomioitava tilan käyttöluokka ja lämpötila (ATEX).

Suoja- ja kytkinlaitteet eivät saa olla oikosulussa vaurioituvaa tyyppiä.
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Sähkömoottorien hyötysuhteet tulee ilmoittaa standardin IEC 60034-
2:2008 mukaisesti määriteltynä. Yli 0,75 kW moottorit tulee täyttää
vähintään IE2 luokka.

Taajuusmuuttajakäyttöön tulevien moottoreiden on oltava pääsääntöisesti
3-vaiheisia ja mitoitettu, eristetty ja suojattu taajuusmuuttajakäyttöä
varten ja niiden on täytettävä kone-, pienjännite-, EMC-direktiivien ja
standardin IEC-60034-1 vaateet. Moottorin kytkentäkotelon 360º
suurtaajuuskaapeli kuuluu laitetoimitukseen.

Puhallinmoottori voi olla 1-vaiheinen poikkeustapauksessa.

G04.20   Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä

Mikäli urakoitsija haluaa vaihtaa LVI-asiakirjoissa määriteltyjen
tarvikkeiden, materiaalien, liitostapojen tms. tilalle muita vastaaviksi
katsomiaan, on niiden tilankäytöltään, toiminnaltaan, teknisiltä
ominaisuuksiltaan, energiatehokkuudeltaan, elinkaareltaan ja huollon
jatkuvuuden osalta vastattava urakka-asiakirjoissa määriteltyjä.

Vaihdolle urakoitsijan on saatava ensin tekninen ja taloudellinen
hyväksyminen muilta urakoitsijoilta. Sen jälkeen, ennen hankintaan
ryhtymistä on vaihdolle saatava vielä rakennuttajan ja LVI-valvojan
hyväksyminen. Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti vain
vaihtamista esittänyt urakoitsija.

Urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle esittämästään vastaavasta
tuotteesta ja suunnitelmissa olevasta tuotteesta vertailutaulukko, jolla
osoitetaan tuotteen vastaavuus.

Urakoitsijan valitseman laitteen tai asennustavan (esim. teho, koko,
sijainti) poiketessa suunnitelmissa esitetystä vastaa ao. urakoitsija
muutoksesta muille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jokin suunnittelijan esittämä laitevaatimus
tai kytkentätapa sovellu hänen laitteilleen eikä urakoitsija voi vastata työn
tuloksesta jos ohjelman mukaista ratkaisua käytetään, tulee urakoitsijan
esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen
tarjouksen muodossa.

G04.21 § Valintaehdotukset toteutettavissa LVI-järjestelmissä

Urakoitsija toimittaa ennalta tarkastamansa hyväksyttämismateriaalit
kirjallisesti riittävän aikaisin ennen työsuoritusta.

Laitetoimittajan suoraan sähköisesti lähettämää materiaalia ja esitteitä
voidaan tarkastella tuotemerkkien hyväksyttämisenä.

Urakoitsijoiden toimittamat hyväksyttämismateriaalit säilytetään mapissa
työmaatoimistossa.
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G04.22  LVI-tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset

Suunnitelma-asiakirjat

Kojeiden ja laitteiden mittapiirrokset ovat kaaviollisia. Tästä syystä
urakoitsijan on työssään sekä tarvikkeiden valmistuksessa ja valinnassa
tarkoin harkittava teknisesti ja esteettisesti paras mahdollinen
asennuspaikka ja –tapa. Urakoitsijan on asennuksessa noudatettava
alakatto-, kaluste- ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu
asiantuntija toimittaa.

Piirustuksissa samanmallisiksi merkittyjen laitteiden on oltava malliltaan
samanlaisia ja mikäli mahdollista samalta valmistajalta. Poikkeuksia tästä
sallitaan ainoastaan, jos ko. valmistajalla ei ole vastaavaa tuotetta.

Useamman urakoitsijan järjestelmiin liittyvien laitteiden (esim. pumppujen
ja säätöventtiilien) mitoitus on suunnitelmissa ohjeellinen. Kukin urakoitsija
on velvollinen urakkaan kuuluvana ennen laitteiden hankintaa tarkistamaan
ja tarvittaessa muuttamaan omien laitteidensa suoritusarvoja muiden
urakoitsijoiden antamien laitetietojen perusteella.

Urakoitsijan valitseman järjestelmän, laitteen tai asennustavan (esim. teho,
koko, sijainti) poiketessa suunnitelmissa esitetystä urakoitsijan on saatava
muutokselle toisten urakoitsijoiden ja rakennuttajan hyväksyntä.
Urakoitsija vastaa muutoksesta muille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista
kustannuksista.

Urakoitsijat ovat velvollisia ennen hankintoja ja asennusten aloittamista
sekä työn aikana käymään suunnitelmat keskenään läpi ja varmistamaan
asennusjärjestyksen ja -aikataulun, tilantarpeet, risteilyt sekä
asennusdetaljit (kannakkeet, reikävaraukset yms.).

Asennuspiirustukset

Ennen asennusten aloittamista urakoitsijat pitävät urakoitsijapalaverin,
jossa sovitaan eri tekniikoiden asennusjärjestys ja laitteiden asennuspaikat.
Talotekniikkaurakoitsijat laativat asennussuunnitelmat mm. seuraavista
tiloista:
- LVI-tarvikkeiden kytkennän edellyttämät sähkö- ja
rakennusautomaatiopiirustukset.

Muille LVI-hankinnoista ja –töistä vastaaville kuuluu em. suunnitelmien
täydentäminen osaltaan.
- LVI-piirustukset täydennetään lopullisia asennuksia vastaaviksi
tarkepiirustuksiksi. Niissä esitetään myös asennetut LVI-tuotteet
tyyppimerkintöineen ja säätöarvoineen. Tarkepiirustuksista kopioidaan tai
tallennetaan muulla sovitulla tavalla luovutuspiirustukset.

Ajantasapiirustukset

Urakoitsijan tulee varmistaa, että työmaalla on mapitettuna 1 sarja ajan
tasalla olevia työpiirustuksia.

Urakoitsijan on asennustyön edetessä merkittävä rakennusaikaiset
muutokset paperikopioihin ja toimitettava ne LVI-suunnittelijalle LVI-
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valvojan kuittaamina riittävän aikaisin ennen luovutusta
luovutuspiirustusten tekoa varten.

G04.30  LVI-tuotteiden toimitus

G04.30.10 Toimituksen perusvaatimukset

Ilmanvaihtotuotteet ovat puhtausluokiteltuja Sisäilmastoluokituksen 2018
mukaisesti puhtausluokkaan M1. Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat
rakennustarvikkeet ja osat on suojattava mm. likaantumiselta ja
kastumiselta kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan
välivarastoinnin ja asennustyön aikana peittämällä tai suojaamalla ne
muulla tavoin.

Varaston on oltava irti maasta ja suojattu siten, etteivät sade- ja
pintavedet pääse kastelemaan rakennustarvikkeita. Suojauksessa
noudatetaan valmistajan ohjeita.

Rikkoutuneet suojukset korjataan viipymättä. Rakennustarvikkeet
varastoidaan yleensä sisätiloihin ja niiden välivarastointia vältetään.
Varastointiolosuhteiden ja suojausten tulee vastata valmistajien
vaatimuksia.

G04.30.12 Pakkaus, kuljetus ja siirrot

Tuotteiden tulee olla asianmukaisesti pakattuja. Käsittely valmistajan
ohjeiden mukaan.

G04.30.13 Toimitustarkastus

Kuljetuksessa mahdollisesti vaurioituneet laitteet korvataan alkuperäistä
vastaavilla tuotteilla. Reklamaatiokustannuksista vastaa tuotteen
toimittanut urakoitsija.

G04.30.14 Varastointi ja suojaus työmaalla

LVI- tuotteet varastoidaan siten, ettei niiden laatu varastoinnin aikana
huonone. Varastoinnissa otetaan huomioon kunkin materiaalin ja LVI-
tuotteen asettamat erityisvaatimukset.

Varastoinnissa noudatetaan voimassa olevia viranomaisten ja valmistajan
antamia ohjeita.

Putkien ja kanavien päät pidetään suljettuina kaikissa varastoinnin
vaiheissa. Keskeneräiset asennukset suojataan siten, etteivät ne likaannu,
vahingoitu tai kostu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana.

G04.35  Pintakäsittely

Kaikkien työmaalle toimitettavien laitteiden tulee olla pohjamaalattuja,
sinkittyjä tai valmiiksi pintakäsiteltyjä.

Kaikki lämpöpatterit ovat valmiiksi maalattuja. Patterit säilytetään ja
asennetaan suojapakkauksissa, jotka poistetaan vasta rakennustyömaan
viimeistelyvaiheessa. Putkiurakoitsija vastaa pattereista ja maalauksesta
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siihen asti, kun ne on asennettu ja asianmukaisesti suojattu. Tämän
jälkeen vastuu vahingosta on vaurion aiheuttajalla.

Mustat putket paikkamaalataan asennustyön jälkeen ja ylimääräinen
tiivistemateriaali poistetaan niiden kierreliitoksista; nämä työt sisältyvät
urakkaan.

Pintakäsittely muodostuu pohjatyöstä (pinnan esikäsittely),
pohjamaalauksesta ja valmiiksi maalauksesta. Pintakäsittelyssä
noudatetaan standardia SFS-EN ISO 12944 1-9.

Työmaalla ei pintakäsittelyä yleensä saa tehdä, ainoastaan
paikkamaalausta. Poikkeuksen muodostaa pääurakkaan kuuluva
esteettinen valmiiksi maalaus. Paikkamaalaus on varsinaista maalausta
vastaava.

Mikäli pintakäsittelyssä tai sen suojauksessa on puutteita, urakoitsija on
kustannuksellaan velvollinen poistamaan ko. materiaalin työmaalta ja
suorittamaan täydellisen uudelleenkäsittelyn tarvittaessa rakennuttajan
asiantuntijan valvonnassa.

Urakoitsija on velvollinen vaadittaessa todistamaan kirjallisesti pohjatyön ja
maalauksen laadun. Takuu kattaa myös pintakäsittelyn.

Teräspinnan ruosteenpoistoasteen tulee, ellei muuta määrätä sisätiloissa
vastata luokkaa St2 ja ulkotiloissa luokkaa Sa2.

Ilman sinkitystä, muovitusta tai polttomaalausta jääviin teräspintoihin tulee
aina korroosionestomaalaus, ellei kysymyksessä ole Rst-, Hst- tai Corten-
laatu tai valuteräs. Korroosionestomaalauksen kuivakalvopaksuuden tulee
olla lämmitetyissä sisätiloissa 80 μm (kaksi käsittelykertaa) ja ulkotiloissa
160 μm (kolme käsittelykertaa). Esim. Epoksipohjamaali, 2-komponentti
Inerta Primer 5 2x60 μm (Teknos Oy), Polyuretaanipintamaali, 2-
komponentti Teknodur 0050 40 μm (Teknos Oy).

Kiintopisteiden, ohjauspisteiden, rakenneterästen ym. teräsrakenteiden
pohjatyöt ja pohjamaalaus sekä pintamaalaus kuuluvat ao. LVI-urakkaan.

Putkivalmistajan ns. varastomaalaus ei ole pohjamaalaus. Teräsputket
pohjamaalataan vain ulkopinnalta. Urakkaan kuuluu työmaalla
hitsaussaumakohtien puhdistus maalista (työturvallisuusnäkökohtineen)
ennen hitsausta. Pintakäsittelyyn kuuluu myös ruostumattomasta tai
haponkestävästä teräksestä tehtyjen pintojen hitsaussaumojen peittaus ao.
LVI-urakoitsijan toimesta.

Näkyviin jäävät lämpö-, palovesi-, vesi- ja viemärijohdot, kanavat,
kannakkeet ja huippuimurit maalataan pääurakoitsijan toimesta
rakennustyöselityksen laajuuden mukaisesti.

Lämmöntalteenotto-, jäähdytys- ja liuosjäähdytysputkiston putket, osat ja
varusteet suojaa putkiurakoitsija seuraavasti:

- Putkien osat puhdistetaan rasvasta, irtoliasta ja ruosteesta
- Suojaus tehdään heti puhdistuksen jälkeen öljypohjaisella

ruosteenestoaineella. Esillä olevat osat suojataan sivellen ja ahtaissa
paikoissa ruiskuttamalla

- Suojauksen on oltava kuiva ennen eristystä.
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G06 Asennustyö

G06.00  Asennustyön yleiset vaatimukset

LVI-laitteet asennetaan siten, että niiden käyttö ja huolto on mahdollista.
Putkiverkostoihin on järjestettävä tarpeellisiin kohtiin avattavia liitoksia
siten, että kaikkien laitteiden, venttiilien yms. irrottaminen on mahdollista.
Avattavia liitoksia ei kuitenkaan saa käyttää sellaisissa paikoissa, joihin
laitoksen valmistuttua ei pääse käsiksi rakenteita rikkomatta.

Putkiverkostoihin liitettävät laitteet erotetaan aina vähintään
sulkuventtiilillä verkostosta.

Putkistojen asennuksessa yleisesti noudatetaan ohjetiedostoa LVI 20-10348
”Putkistojen asennus”. Putkien ja venttiilien liitoksissa noudatetaan lisäksi
tarvittaessa valmistajan ohjeita.

Ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä tehtävien
putkistojen hitsauksessa noudatetaan hitsausluokkastandardin
SFS-EN 10675-1 mukaista luokka C vaatimustasoa. Kaikki
hitsaukset tehdään suojakaasussa ja käsitellään korroosion
estämiseksi. Tilaaja voi halutessaan kuvauttaa putkistojen saumoja
3 % urakoitsijan laskuun (huomioitava urakassa).

Urakoitsijan on asennuksissaan noudatettava myös erikoispiirustuksia, joita
rakennuttaja tai muu asiantuntija urakka-aikana toimittaa (esim. alakatto-
ja kalustekuvat, seinäkaaviot). Urakoitsijan on ennen asennustensa aloitta-
mista ao. kohteessa vaadittava ko. piirustukset käyttöönsä riittävän
ajoissa, jotta tarvittavat putki- ja kanavareittien sekä laitteiden
sijoitustarkennukset voidaan tehdä.

G06.00.11 Käytettävyyden, puhdistettavuuden ja huollettavuuden vaatimukset
rakentamisen ja käytön aikana

Kukin urakoitsija huolehtii asentamiensa laitteiden suojauksesta
rakennusaikana. Avonaiset putkien ja kanavien päät ja aukot suojataan
siten, ettei pöly, laasti ym. kulkeudu niihin eikä itse suojus pääse putken tai
kanavan sisälle. Lattiakaivot peitetään kiinnitettävillä muovikansilla.
Suojaus on aina tehtävä niin, ettei se estä maalaus- ym. töitä.

Putkistot:

Ennen asennusta ovat putket huolellisesti puhdistettava epäpuhtauksista.
Asennetut putkistot puhdistetaan alla kuvatuin menetelmin.

Puhtaaksipuhallus:

Puhtaaksipuhallus putkijärjestelmille tehdään paineilmalla tarkoituksena
poistaa metalli- ja korroosiohiukkaset putkistosta.

Puhtaaksi puhallettavat verkostot
- kylmävesijohdot
- lämminkäyttövesijohdot
- lämminkäyttöveden kiertojohdot
- lämpöjohdot
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- jäähdytysjohdot
- lämmöntalteenottojohdot

Puhtaaksipuhallus tehdään vaiheittain putkistohaaroille ylhäältä alas
periaatteella.

Käyttövesijohtoverkostojen (kylmä-, lämminkäyttövesi ja
kiertojohto) huuhtelu
- Putkisto huuhdellaan vesijohtovedellä putkilinja tai putkiston osa
kerrallaan. Huuhtelu suoritetaan ilman käyttövesipattereita ja ilman
patteriventtiilejä. Edellä esitetyillä tavoilla saavutetaan yleensä riittävä
veden nopeus, joka tulisi kaikissa putkiston osissa olla ainakin hetkellisesti
0,5 m/s tai enemmän.
- hanojen poresuuttimet ovat irrotettuna

Kanavistot:

Kanavien ja tarvikkeiden valmistus:
- Pyöreiden kierresaumakanavien ja niiden osien valmistuksessa ei saa
käyttää leikkuuöljynä jäteöljyä

- Sisäpinnoilla ei tarroja tms. eikä käytetä runsaspäästöisiä kittejä
- Jäysteet poistettu
- Kanavat ja tarvikkeet suojataan likaantumiselta ja kastumiselta; kanavat

tulpataan ja tarvikkeet pakataan suljettuihin laatikoihin

Kanavien varastointi ja käsittely kuljetuksessa ja työmaalla:
- Kanavat ja tarvikkeet toimitetaan työmaalle riittävän monessa erässä

siten, että ne voidaan välittömästi siirtää joko suoraan asennuspaikalle tai
välivarastoon.

- Kanavat säilytetään tulpattuina siten, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle
tai ulkopuolelta tulevalle lialle.

- Pienet kanavanosat ja päätelaitteet kuljetetaan ja säilytetään työmaalla
suljetuissa pakkauksissa suojattuna sateelta ja pölyltä.

Kanavien ja laitteiden asennus ja suojaus työn aikana:
- Kanavien ja tarvikkeiden suojaukset poistetaan vain asennustyön ajaksi.

Avoimet päät suljetaan pölytiiviisti aina myös taukojen ja keskeytysten
ajaksi.

- Kanavistossa olevat ja sinne asennettavat palopellit laukaistaan
rakentamisen ajaksi.

- Avoimeksi jäävät pystykanavat tulpataan välittömästi käyttäen
tehdasvalmisteisia päätykansia ja iv-teippiä. Vaakakanavien avoimet päät
tulpataan muoviosia tai muovia ja ilmastointiteippiä käyttäen.

- Asennustyön aikana katkaistuista kanavapäistä poistetaan jäysteet yms.
puhdistusta haittaavat epätasaisuudet. Liitostöissä syntyneet
epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti.

- Kanavat on myös tulpattava ilmanvaihtokoneliitoksissa siten, etteivät
ilmanvaihtokoneiden sisäosat likaannu hormivirtausten vuoksi.

- Kaikki kanavat ja ilmanvaihtoon liittyvät laitteet on pidettävä suojattuina
koko rakentamisen ajan. Suojattavia laitteita ovat esim:
o päätelaitteet
o tulo- ja poistoilmakojeet
o puhallinkonvektorit
o jäähdytyspalkit

- Ilmanvaihtoon liittyvät laitteet on myös suojattava uudelleen, mikäli
huonetilassa, johon ne on ehditty asentaa, tehdään pölyäviä tai ilmaa
muuten likaavia ml. maalaustyöt.
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- Mikäli työmaalla on puhdistamattomia tai suojaamattomia kanavia tai
tarvikkeita, on ne poistettava tai puhdistettava hyväksyttävästi.

Kanavien puhdistus:
- Ilmanvaihtourakoitsija puhdistaa peltiset ilmanvaihtokanavat ja

ilmanvaihtokoneet sisäpuolelta ennen urakoitsijan omia
toimintatarkastuksia.

Puhtaustarkastukset:
- Ennen ilmastointikoneiden käynnistämistä, toimintakokeita ja

käyttöönottoa varten kanavien sisäpuolinen puhtaus tulee tarkistuttaa LVI-
valvojalla.

- Puhtaus tarkistetaan pistokokeina ensisijaisesti silmämääräisellä
tarkastuksella, mutta epäselvissä tapauksissa esim. punnitustestillä.
Puhtaan kanavan raja-arvo on 0,7 g/m2.

Testien ja puhdistuksen kustannuksista vastaa ilmanvaihtourakoitsija

G06.00.12  Eristettävyyden yms. vaatimukset

Putkien ja kanavien asennusvälien sekä läpivientikohtien eristysten osalta
noudatetaan LVI-ohjekorttia LVI 50-10345 Talotekniikassa yleisesti
käytettävät eristysmateriaalit ja niiden asennus.

G06.00.14 Äänitekniset vaatimukset

Melutasojen mittauksessa on huomioitava rakentamismääräyskokoelman
mukaisesti seuraavaa:
- mittaukset on suoritettava äänitasomittarilla, joka täyttää standardissa
SFS 2877-1980 2.p./IEC 651 (1979) asetetut vaatimukset
- rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamasta melusta mitataan A-
painotettu maksimimäärätaso LA,max käyttäen aikapainotusta F (fast)
- äänitason mittaustulokset korjataan tarvittaessa 10 m2 äänen
absorptiota vastaaviksi
- mitattaessa ääntä, joka sisältää impulssiääntä tai selvästi erottuvia
ääneksiä, on saadun mittaustuloksen maksimiarvoon lisättävä 5 dB

Melutasot mitataan oleskelualueella 1,5 m korkeudella huoneen ollessa
tyhjänä henkilöistä ja kaikkien laitteiden toimiessa. Taustamelun äänitason
tulee olla vähintään 3 dB mitattavaa äänitasoa alempi. Jos mitattavan
äänitason ja taustamelun äänitason erotus on pienempi kuin 10 dB, on
suoritettava taustamelusta aiheutuva korjaus.

Tärinäneristys

Lukuun ottamatta pienitehoisia lämpöjohtojen kiertopumppuja, jotka ovat
putken kannattamia (esim. pienten ilmastointikoneiden yhteydessä olevat
pumput), kaikki rakennuksen koneet ja laitteet, joissa on pyöriviä,
jaksoittain toimivia tai muuten runkoääntä tai tärinää aiheuttavia osia,
tulee asentaa oikein mitoitettujen tärinäneristimien varaan. Kukin
urakoitsija vastaa toimittamiensa laitteiden tärinän eristinten
mitoittamisesta, hankkimisesta ja asentamisesta.

Ilmanvaihtokoneissa on tavallisesti tehtaan suunnittelemat
tärinäneristimet, joten niille ei tarvitse erikseen suunnitella tärinäneristystä.
Tehtaan suunnittelemien eristinten toimivuus on kuitenkin varmistettava.
Vedenjäähdytyskoneisiin liittyvissä pumpuissa ja muissa laitteissa
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tärinäneristimiä ei yleensä ole, joten niille suunnitellaan tärinäneristys
massan ja kierrosnopeuden perusteella. Mitoitus tehdään pumpun tai
moottorin alimmalla kierrosnopeudella.

Tärinäneristimille asennettujen koneiden ja rakennusrungon välillä ei saa
olla mitään jäykkää yhteyttä. Vaatimus koskee myös putkistoja.

Mitään tärisevää laitetta ei saa kiinnittää kevyisiin rakenteisiin, vaan ne on
aina tuettava betonirakenteisiin tärinäneristinten välityksellä.

Laitteen toimittava urakoitsija mitoittaa, hankkii ja asentaa kaikki
tärinäneristimet kiinnityspultteineen ja muine teräsosineen.

Tärinäneristiminä käytetään kumi-, muovi- tai teräsjousia. Eristimet on
mitoitettava siten, että saavutetaan riittävä runkoäänen ja tärinäneristys.
Tärinäneristimien tulee olla luotettavan valmistajan tuotteita ja materiaalin
nimenomaan tärinäneristykseen soveltuvia.

Tärinäneristimien mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon mahdollisen
joustavan alusrakenteen (=välipohjan tai tukirakenteen) vaikutus.

Tärinäneristimille sijoitettujen koneiden putket ja sähköjohdot kytketään
koneisiin joustavilla väliosilla. Paksuissa putkissa saadaan käyttää suoria
noin 200 mm pitkiä joustavia liitoskappaleita, joita voimakkaasti tärisevissä
koneissa tulee olla kaksi peräkkäin siten, että ne muodostavat keskenään
suoran kulman. Kaksi peräkkäin olevaa suoraa liitintä voidaan korvata
myös kulmaliittimellä. Voimakkaasti tärisevissä koneissa tulee putkien
joustoliittimien väliosaan tarvittaessa lisätä tärinäneristimille sijoitettu
lisämassa, ellei tärinän siirtymistä muuten voida estää.

Putkien joustavat liittimet tulee valita siten, että ne vastaavat viereistä
putkiverkostoa kokoon sekä paineeseen, lämpötilaan ja kemialliseen
kestävyyteen nähden. Alle 90 celsiusasteen lämpötiloilla voidaan käyttää
kumiliittimiä.

Metalliletkujen tulee olla päällyspunoksella varustettuja. Joustavat
putkiliittimet on asennettava siten, ettei niihin muodostu vetojännitystä.
Asennuspiirustuksissa on esitettävä, miten putken akselin suuntaiset
voimat hallitaan.

Pumppu eristetään putkistosta pumpun molemmille puolille
asennettavavilla joustavilla putkenosilla (esim. pallotasaimet). Joustavat
putkenosat valitaan niin, että ne kestävät samat kuormitukset kuin putkisto
muutenkin. Jos pumppujen putkissa esiintyy sykkivä virtaus, joka siirtää
tärinän joustavista liittimistä huolimatta, varustetaan putket
äänenvaimentimilla (reaktiivinen vaimennin).

Vedenjäähdytyskoneistoihin liittyvät putket varustetaan pallotasaimilla
(vähintään yksipalloiset) eristämään putkistoa kompressorikoneikosta.

Puhdistetun jäteveden kierrätyspumput ja välipiirin pumput eristetään
putkistosta pumpun molemmille puolille asennettavavilla joustavilla
putkenosilla (esim. pallotasaimet). Joustavat putkenosat valitaan niin, että
ne kestävät samat kuormitukset kuin putkisto muutenkin.
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Vedenjäähdytyskoneistoihin liittyvät putket varustetaan pallotasaimilla
(vähintään yksipalloiset) eristämään putkistoa kompressorikoneikosta.

Aksiaalipuhaltimissa tulee käyttää riittävän lujia muoviliittimiä tai
muovitettuja kangasliittimiä, jotka on asennettava siten, ettei imupuolella
tapahdu liittimien sisään painumista.

G06.11  Selvitykset

Urakoitsija selvittää työn suoritukseen vaikuttavien
rakennusalueella, ulkona tai sisällä olevien putkien, kaapeleiden,
kanavien, ym. rakenteiden täsmällisen sijainnin sekä liitettävien
nykyisten putkien mitat, materiaalit ja paineluokat ennen
asennustyön aloittamista.

Ennen asennuksien aloitusta urakoitsija on velvollinen
tarkistamaan työmaalla, voidaanko LVI-asennukset tehdä
suunnitelmien mukaan.

G06.13  Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja –reitit

Urakoitsija merkitsee tarvitsemansa paikalla porattavat reiät työmaalla.
Kaikkiin kantaviin rakenteisiin tehtäville rei’ille, roiloille ja syvennyksille on
saatava rakennuttajan ja rakennesuunnittelijan hyväksyntä ennen työhön
ryhtymistä. Rakennusurakoitsija tekee ja jälkipaikkaa tarvittavat reiät.

G06.14  LVI-tuotteiden kiinnitys ja kannatus

Noudatetaan ohjekorttia ”LVI-12-10370 Putkistojen ja kanavien
kannakointi”, LVI 12-10330 ”Putkistojen lämpölaajeneminen”, 12-10211
”Putkistovarusteet” ja LVI 12-10327 ”Vesikeskus-lämmityksen äänitekninen
suunnittelu ja äänenvaimennus” sekä lisäksi SFS-käsikirjaa 107 ”Putkiston
kannatus” soveltuvin osin.

Kukin urakoitsija kiinnittää toimittamansa tarvikkeet.

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

Ellei selostuksessa tai muualla toisin mainita kannakemateriaalina
käytetään kuumasinkittyä terästä, alustatiloissa ja maata vasten
kosketuksissa olevat haponkestävää terästä, näkyviin jäävät kalusteiden
yms. ja putkien kannakkeet kannatettavan tarvikkeen mukaisesti esim.
kromattu vesijohto kromatulla kannakkeella, valmiiksi maalattu
lämmönluovutin valmiiksi maalatulla tai muovitetulla kannakkeella jne.
Normaali putkien ja kanavien kannake koostuu seuraavista osista:
kiinnityskisko + kierretanko + avattava putkipidin + eristekumi.
Reikänauhojen ja vastaavien käyttö on kielletty.

Osastoivien rakenteiden lävistyksissä otettava huomioon palokatkojen tai
muiden käytettävien tuotteiden tyyppihyväksynnän ja asennusohjeiden
mahdollisesti edellyttämä tiheämpi kannakointiväli.
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Putket ja viemärit:

Putket kiinnitetään avattavilla putkipidikkeillä ja säädettävillä
kannatusteräksillä.

Rinnakkain kulkevien vaakajohtojen kannakkeet kiinnitetään yhteiseen
muototeräs-kiskoon. Kupariputkien kannakkeiden on putkea koskettavalta
osalta oltava kuparia tai putken ja kannakkeen välissä on oltava kumieriste.
Kromatut putket kiinnitetään kromatuilla pitimillä. Muoviputkien
asennuksessa noudatetaan valmistajan antamia kiinnitys- ja
kannatusohjeita.

Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevat kannatukset
toteutetaan haponkestävillä kannakkeilla, esim. ryömintätilojen
viemärikannakkeet.

Putket kiinnitetään seuraavin välein:

Pystysuorat DN 50 tai pienemmät putket tulee kiinnittää 2 m välein ja DN
65 tai suuremmat 4 m (tai kerros) välein.

Putket kiinnitetään siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan. Joka
kolmas kannake on kiinteä. Reikänauhaa ei saa käyttää. Viemäriputket
kannatetaan putken valmistajan ohjeiden mukaan.

Sadevesiviemärit kannakoidaan valmistajan ohjeiden mukaan rakenteeseen
käyttäen standardien SFS 5402 ja SFS 5403 mukaisia tehdasvalmisteisia
kannakkeita. Kannakointi mitoitetaan siten, että se kestää hetkellisesti
putken täyttymisen vedellä vesikatolle asti sekä mahdolliset paineiskut.

Ilmanvaihtolaitteet:

Kanavat varusteineen kannatetaan riittävän tiheään (kannakkeiden välinen
etäisyys alla olevan kuvan mukaan) asennetuilla kannakkeita, jota ei saa
liittää kiinteästi kanaviin.

Palosuojatuissa kanavissa tulee kannatuksien palonkestoltaan vastata
kanavien palosuojausta; kannatuksen tulee täyttää viranomaisten
vaatimukset.

Teräsputket Kupariputket Kannakkeiden etäisyys,
enintään

du du m
10...18 1,25

  10…40 22...63 2,50
50 76...108 3,00

  65...80 4,00
  100…150 5,00
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Iv-kanavat kannakoidaan siten, että jokainen kanavanosa on kannakkein
tuettu riittävän läheltä liitoskohtaa, lisäksi enimmäiskannakointiväli
eristämättömillä kanavilla 3 m ja eristetyillä kanavilla 2 m.
Enimmäiskannakointivälit edellyttävät, että popniittien lukumäärä kanavien
ja osien kiinnityksessä on vähintään seuraava: kanavakoko 63-160, niittejä
2; kanavakoko 200- 315, niittejä 3; kanavakoko 400-630, niittejä 4,
kanavakoko 800-1250, niittejä 8.

G06.15  Läpiviennit

Läpiviennit tehdään LVI-ohjekortin LVI 12-10217 ohjeiden mukaisesti.

Rakenteiden läpiviennit tehdään siten, etteivät ne heikennä rakenteen
osastoivuutta tai vedeneristävyyttä eivätkä estä putkien vapaata liikettä.
Putkien läpimenokohdat varustetaan suojaputkilla ja asennusreiät valetaan
umpeen. Putket viedään eristeineen suojaputken läpi. Eristetyn putken
suojaputken on oltava niin suuri, että putki eristyksineen ja mahdollisine
diffuusiotiiviine suojapinnoitteena pääsee vapaasti laajenemaan holkin
sisällä. Putken ja sen suojaputken välinen tila täytetään esim. välitilan
paksuutta vastaavilla eristyskourun kappaleilla

Putkiläpiviennit eivät saa lävistää märkätilan vesieristystä.

Muoviviemärilävistysten palosuojauksessa käytetään tyyppihyväksyttyjä
palomansetteja tai tyyppihyväksyttyä palokatkomassaa ja –laminaattia.
Asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ilmanvaihtokanavien läpivienneissä on huomioitava palo- ja äänieristysten
ulottuminen kiinni rakenteeseen.

Rakenteiden läpimenokohdissa on kiinnitettävä erityistä huomiota äänen
eristämiseen. Putket eivät viemäreitä lukuun ottamatta saa olla kiinteässä
yhteydessä rakenteisiin.

Näkyviin jäävien läpivientien peitoksi urakoitsija toimittaa peitelaipat tai -
levyt.
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G06.16* Lämpölaajenemisen tasaaminen

Putkijohdot asennetaan kaikkialla siten, että ne pääsevät laajenemaan
vapaasti.

Laajenemisen tasaamiseksi käytetään kiintopisteitä, paisuntakaaria ja
tasauslenkkejä käyttäen siten, että lämpölaajeneminen ei aiheuta
putkilinjojen siirtymiä tai kuormita venttiileitä niin, että ne vaurioituvat.
Paisuntakaarien mitoitus tehdään LVI-tietokortin LVI 12-10330 ohjeiden
mukaisesti.

Rakennus- ja putkiurakoitsija varmistuvat yhdessä siitä, että lävistysreikien
yhteydessä tehtävä paikkaus tehdään siten, että putket jäävät irti
rakenteista.

G06.20  LVI-koneiden ja –laitteiden asennusaikainen merkitseminen

Kaikki hankintaan sisältyvät moottorit, säätölaitteet ja sähkökojeet
urakoitsija merkitsee välittömästi kojeiden tultua asennetuiksi paikoilleen.
Merkinnästä tulee selvitä kojeesta kojeluettelossa käytetty tunnus.

Merkinnät tehdään esim. jälkiä jättämättömällä teipillä.

Em. väliaikaiset merkinnät urakoitsija poistaa, kun lopulliset tunnuskilvet
on asennettu paikoilleen.

G06.21  Peittyvät työsuoritukset

Peittyvät työsuoritukset tarkastutetaan.

Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle hyvissä ajoin ajankohta, jolloin
käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritus voidaan
todeta. Kaikki peittyvät asennustyöt valokuvataan ja tallenteet toimitetaan
rakennuttajalle, valvojalle ja suunnittelijalle.

G06.23  LVI-järjestelmien ja –tuotteiden merkinnät

Turvallisuuteen liittyvät kilvet tehdään RYL2002 mukaan.

Tunnuskilvet

Kukin urakoitsija varustaa toimittamansa laitteet (esim. puhaltimet,
pumput, lämmönsiirtimet, sulku- ja säätöventtiilit, säätölaitteet jne.)
suunnitelman mukaisen tunnuksen, nimityksen, vaikutusalueen ja
olennaiset tekniset arvot (ilmavirta, vesivirta) ilmaisevalla kilvellä.

Kilpien tekstisisällöstä sovitaan erikseen rakennuttajan kanssa, esim. tietty
laitetunnusjärjestelmä. Urakoitsijat laativat yhtenäisen merkintämallin ja
hyväksyttävät sen rakennuttajalla.

Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista. Kaiverrettu peiliteksti on musta ja
kilven pohjaväri valkoinen. Kirjainten on oltava vähintään 10 mm korkeat;
kilven koko sovitetaan tekstin mukaan. On pyrittävä siihen, että
lähekkäisten laitteiden samanlaatuiset kilvet kiinnitetään yhdenmukaisella
tavalla.
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Pikapalopostit merkitään oveen kiinnitettävällä tarralla sekä kattoon tai
seinään kiinnitettävällä jälkiloistavalla kilvellä 200x200 mm. Kilpien malli ja
asennuspaikka hyväksytetään valvojilla.

Tyyppikilvet

Kaikissa laitteissa on oltava eristyksen päälle jäävät metallikilvet
(valmistajan kilvet) tai selvät leimat. Kilvistä tulee käydä ilmi valmistaja,
valmistusvuosi, tekniset arvot ja tyyppimerkintä, jonka avulla ko. laitteen
kaikki tiedot ovat löydettävissä valmistajan luettelosta.

Teknisinä arvoina käytetään valitun laitteen todellisia arvoja; ei
suunnitelmissa mainittuja arvoja, mikäli nämä poikkeavat toisistaan.

Mikäli laite ei ole kotimainen siinä tulee olla kilpi, josta ilmenee
maahantuoja.

Putkien ja kanavien merkitseminen

Putkijohdot merkitään soveltaen standardia SFS 3701 ”Putkistojen merkintä
virtaavan aineen tunnuksin”.

Merkinnät tehdään putken (eristyksen) ympäri kiinnitetyin teipein, teksti
ilmoittaa putkilajin ja virtaussuunnan.

Kanavat merkitään merkintäteipeillä, teipin väri sininen ja teksti musta.
Tekstissä on merkintä kanavan lajista, tuloilma, poistoilma jne. sekä
virtaussuunnasta.

Teippejä liimataan putkiin ja kanaviin teknisissä tiloissa n. 5 m välein ja
muualla n. 25 m välein sekä jokaisen venttiilin viereen siten, että kytkentä
saadaan havainnolliseksi.

Rakennusosan lävistävät putket merkitään läpiviennin molemmin puolin.
Rakenteisiin tehtävien tarkastusluukkujen kohdalla olevat putket
merkitään.

Venttiilikilvet

Kaikki linjasäätöventtiilit varustetaan tunnuskilvillä, joihin merkitään
piirustuksissa oleva tunnus sekä virtausmäärä ja paine-ero. Ilman tunnusta
olevat venttiilit merkitään käyttöalueen mukaan.

Merkintä suoritetaan esim. n. 20 x 50 x 1 mm kerrosmuovikilvillä, joihin
teksti on kaiverrettu n. 7 mm korkeilla kirjaimilla. Kilvet kiinnitetään
ketjulla (2 mm) esim. venttiilien kahvaan tai käsipyörään.

Alakattomerkinnät

Alakattojen sisään jäävät varusteet merkitään alakattoon kiinnitettävällä
vinyylikangasteipillä, jossa ko. laitteen symboli tai merkintä (esim. TL, PP,
PL) sekä mahdollinen laitetunnus. Kukin urakoitsija merkitsee laitteidensa
kohdalla olevat luukut. Koko n. 20 x 15 mm.
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Kasettialakaton merkinnät kiinnitetään alakattorunkoon levyjen
vaihtumisen aiheuttaman sekaannuksen estämiseksi. Saranoiduissa
luukuissa merkinnät kiinnitetään luukkuun.

G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto

G08.00  Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset

Laadunvarmistukseen ja käyttöönottoon liittyvien tarkastusten
suorittamisen yleinen periaate on, että urakoitsijat suorittavat tarkastukset
ja laativat niistä pöytäkirjat. Tarkastuspöytäkirjojen pohjalta rakennuttaja
suorittaa haluamassaan laajuudessa omia tarkastuksia. Urakoitsija on
velvollinen osallistumaan myös rakennuttajan suorittamiin tarkastuksiin.

LVI-mittauksia varten, myös rakennuttajan suorittamia tarkistusmittauksia
varten, urakoitsija on velvollinen hankkimaan käyttöönsä kalibroidut
mittalaitteet.

LVI-töiden laatua ja valmistumista tarkkaillaan suorittamalla mm.
seuraavat osatarkastukset:

- RYL G08.11 Yhteiset mallit ja malliasennukset
- RYL G08.12 Tiiviys- ja painekokeet
- RYL G08.20 Laite- ja asennustapatarkastukset
- RYL G08.21 Toimintatarkastukset
- RYL G08.22 Toimintakokeet
- RYL G08.23 Säädöt ja mittaukset
- RYL G08.24  RAU parametrien asettelu, LVI-urakoitsijoiden
osallistuminen yhdessä rakennusautomaatiourakoitsijan kanssa.
- RYL G08.25  Kuormituskokeet
- RYL G08.26 Tarkistusmittaukset
- RYL G08.30 Viranomaisten tarkastukset
- RYL G08.31 Luovutus- ja käyttöönottoasiakirjat
- RYL G08.32 Vastaanottotarkastus

Osatarkastuksen tulos ilmoitetaan tarkastuksen lopussa ja merkitään
työmaapäiväkirjaan sekä kirjataan seuraavan työmaakokouksen
pöytäkirjaan, mikäli tulos ei edellytä nopeampaa julkistamista.
Tarkastusmittauksien tulos merkitään vastaanottotarkastuspöytäkirjaan.

Yllä mainittuihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa
työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä.

Viranomaisten suorittamien tarkastusten menettely ja pöytäkirjojen säilytys
määritellään rakennustöiden aloituskokouksessa.

G08.11  Urakoitsijoiden yhteiset mallit ja malliasennukset

Malleja ovat:

- Jäähdytyslaitteet kannatuksineen sekä kondenssivesiviemäröinteineen
- Näkyviin tiloihin tulevat rakennusautomaation kenttälaitteet
- Putkieristystyypit laite-eristyksineen ja päällysteineen
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G08.12  Tiiviys- ja painekokeet

Jos järjestelmiä on ositettava tiiveystestausta varten, kuuluvat osituksen
vaatimat työsulut ja tulppaukset urakkaan. Kaikki tiiveystestauksen
vaatimat aukkojen sulkemiset ja avaamiset kuuluvat urakkaan.

Järjestelmien laitteet, joiden rakennepaine on pienempi kuin koepaine,
irrottaa urakoitsija kustannuksellaan testattavasta verkostosta.
Painekokeista on ilmoitettava rakennuttajalle hyvissä ajoin.

Piiloon jäävät kanavisto- ja putkisto-osuudet on koepainettava ennen niiden
peittämistä.

Putkijohtolaitteet ja viemärit:

Verkostojen koepaineet ja koeaika:
- lämpöjohtoverkosto 0,6 MPa / 30 min.
- ilmastoinnin lämmitysverkosto 0,6 MPa / 30 min.
- käyttövesiverkosto 1,0 MPa / 60 min

Ilmastointikoneet ja kanavistot:

Ilmanvaihtokoneiden tiiviysluokka on A ja koepaine 600 Pa. Osina haalatut
ja työmaalla kootut ilmanvaihtokoneet on aina koepainettava paikan päällä.

Kanavistojen tiiviysluokka on C, koepaine 400 Pa. Tiiveyskokeet tehdään
SRMK D2 kohdan 4.1.1 mukaan.

Ilmakanavien tiiveyden on täytettävä D2:n ja standardin SFS-EN 12599
(Ilmastointilaitosten tiiveysvaatimukset) vaatimukset. Painekokeista on
ilmoitettava rakennuttajalle hyvissä ajoin.

Urakoitsijan on toimitettava kaikki painekokeissa tarvittavat aineet,
välineet, mittarit ym. ja suoritettava tarpeelliset aukkojen ja vapaiden
kanavapäiden tukkimiset kokeen ajaksi sekä suoritettava itse kokeet.

Urakoitsija laatii mittauksista pöytäkirjan ja luovuttaa sen LVI-valvojalle.
Pöytäkirja laaditaan taulukon muotoon ja siitä tulee ilmetä kokeen aika,
paikka, suorittaja, kanaviston osa, sen vaippapinta-ala (m2),
vuotoilmavirta (dm3/s) ja (dm3/s, m²) sekä todetut puutteellisuudet.

G08.13  Rakennusaikainen käyttö

Laitteiden rakennusaikaisesta käytöstä on sovittava rakennuttajan kanssa.

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että laaditun aikataulun mukaisesti
valmistuvat kojeet tai laitoksen osat voidaan heti paikoilleen asentamisen
jälkeen kytkeä lopullisiin verkostoihin ja ottaa käyttöön, mikäli
sopimusasiakirjat käyttöä edellyttävät. Toimintaan liittyvä vastuu on
urakoitsijalla luovutushetkeen saakka.

LVI-laitteiden rakennusaikaisessa käytössä ja sen suunnittelussa on
huomioitava rakennustöiden puhtausluokan vaatimukset niin
käyttöönotettaville laiteosille kuin rakennustöillekin.
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G08.22  Toimintakokeet

Toimintakoe suoritetaan rakennuttajan edustajan johdolla alla mainituille
LVI-kojeistoille:
- ilmastointikojeistot
- lämmönjakolaitteet
- yms. kojeistot.
Toimintakokeet suoritetaan urakoitsijoiden yhteisesti ehdottamana ja
rakennuttajalle kirjallisesti ilmoittamana ajankohtana sen jälkeen, kun
urakoitsijat ovat suorittaneet omat toimintatarkastuksensa ja niissä todetut
puutteet on korjattu. Kohteen valmiuden toimintakokeisiin ryhdyttäessä
tulee olla vähintään:

Rakennustyöt:
- konehuoneet, sähkökeskukset ja valvomotilat valmiit ja alustavasti
siivottu - rakennuksen muut tilat sellaisessa kunnossa, että toimintakoe
sekä sen jälkeen säätö- ja viritystyöt voidaan aloittaa ts. seinät, ovet,
ikkunat laseineen yms. rakennusosat on asennettu.
- pölyäviä työvaiheita ei enää suoriteta
- tilat siten siivottu, että pölyä ei enää merkittävästi tiloissa esiinny.
Myös lattiansuojapahvien alustat on oltava siivottu

Putkityöt:
- verkostot ja laitteet on asennettu lopullisesti
- verkosto huuhdeltu ja esisäädetty
- eristystyöt pääosin tehty
- mittarit asennettu
- urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset tehty
- viranomaisten yms. välitarkastukset pidetty
- laitemerkinnät tehty

Ilmastointityöt:
- koneet ja laitteet asennettu
- puhaltimet ja kanavat puhdistettu
- säätö- ja pääte-elimet asennettu
- urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset tehty
- laitemerkinnät tehty.

Sähkötyöt:
- kaikki sähkökeskukset ja johdotukset asennettu niin, että virta tulee
koneille ja automatiikkalaitteille lopullista kytkentää myöten
- konehuoneiden valaistus toimii
- moottoreiden lämpösuojat alustavasti viritetty
- hälytykset kokeiltu
- pyörimissuunnat tarkastettu
- pakkokytkennät tarkastettu
- muut urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset tehty

Rakennusautomaatiotyöt:
- laitteet asennettu
- laitteet kytketty, esiviritetty ja asetusarvot asetettu
- liityntäpisteiden toiminnat koestettu
- laitemerkinnät tehty.

Toimintakokeiden suoritus:
- todetaan, että em. toimenpiteet on suoritettu.
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- tarkastetaan laitteet ja asennustavat siltä osin kuin niitä ei ole
aikaisemmin tarkastettu
- tarkastetaan sähköisten ohjausten ja lukitusten toiminta
- tarkastetaan varolaitteiden toiminnot
- tarkastetaan pyörimissuunnat ja -nopeudet.

Rakennusautomaatiourakoitsija laatii toimintakokeista tarkastuspöytäkirjan,
josta ilmenee kokeiden tekijät ja päivämäärä. Tarkastuspöytäkirja laaditaan
pisteluettelon pohjalta, ja siihen kirjataan laitekohtaisesti toimintakokeissa
todetut toiminnat. Rakennusautomaatiourakoitsija ylläpitää
tarkastuspöytäkirjaa myös toimintakokeiden jälkeen kirjaamalla siihen
myöhempien tarkastusten tulokset.

Toimintakokeen hylkäysperusteet:
Toimintakokeita ei suoriteta, mikäli jokin em. kohtien tehtävistä on
suorittamatta. Toimintakokeen suoritus keskeytetään, mikäli puutteita
havaitaan enemmän kuin 5 %:ssa tarkastetuista toiminnoista tai
asennuksista.

G08.23  Säädöt ja mittaukset

Säätö- ja mittaustoimenpiteisiin kuuluu urakoitsijoiden osalta mm.
seuraavaa:

Putkijohtolaitteet:
- verkostojen ja laitteiden virtaamien asettelu ja pöytäkirjojen

laatiminen asetusarvoista
- termostaattisten patteriventtiilien asettelu, viritys ja lukitus
- huonelämpötilojen mittaus ja pöytäkirjojen laatiminen.

Asennettavien uusien ilmanvaihtolaitteiden osalta:
- ilmavirtojen mittaus ja säätö sekä pöytäkirjojen laatiminen
- moottoriohjattujen peltien toiminnan tarkastus
- tuloilmaventtiilien yms. säätö niin, että oikeat virtauskuviot

saavutetaan
- suodattimien puhdas / likainen -rajojen asettelu
- äänimittaukset ja pöytäkirjojen laatiminen
- lämpötilamittaukset
- SFP-lukumittaukset

Asennettavien uusien jäähdytyslaitteiden osalta:
- jäähdytyslaitteiden toiminnan asettelu
- lämpötilaohjauksien toiminnan asettelu

Vesivirtojen säädöt ja mittaukset

Säätötyö voidaan aloittaa, kun verkostot on kytketty, huuhdeltu, täytetty ja
ilmattu. Lämmitysverkostojen säätöön liittyvät huonelämpötilamittaukset
on tehtävä ulkolämpötilan ollessa alle -2…-7 ºC.

LVI-suunnitelmissa esitetyt säätöarvot asetellaan venttiileihin ja vesivirrat
mitataan. Urakoitsija tarkistaa lämmitysverkostojen säädöt seuraavana
talvena, riippumatta takuuajan pituudesta, ja tekee säätöihin tarvittavat
korjaukset vaadittujen huonelämpötilojen saavuttamiseksi.
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Urakoitsija laatii mittauksista pöytäkirjan, josta on toimitettava jäljennös
rakennuttajalle ja suunnittelijalle.

Ilmavirtojen säätö ja mittaus

Tilojen ilmavirrat on tasopiirustuksissa merkitty dm3/s ja kojeiden
ilmavirrat kojeluettelossa dm3/s.

Säätötyöt suoritetaan kojeiden mitoitusteholla ja puhalluslämpötilan ollessa
normaali. Säädön jälkeen venttiilit ja säätöelimet lukitaan ja
kertasäätöelimien säätöasennot merkitään.

Mittauksia suoritettaessa on suodatinvastuksen vastattava 1/2 -likaisen
suodattimen arvoa (tarvittaessa on suodatinpintaa peitettävä riittävän
painehäviön aikaansaamiseksi).

Jokaisen tulo- ja poistoilmaventtiilin ilmamäärä sekä jokaisen järjestelmän
kokonaisilmamäärät (pääkanavat tai puhallin) mitataan. Venttiilien ja
laitteiden mittaukset suoritetaan ko. valmistajan mittausohjeiden mukaan.

Ilmamäärien osalta sallitaan seuraavat poikkeamat suunnitelmissa
esitetyistä arvoista:
- yksityiset poisto- ja tuloilmaelimet ± 10 %
- kokonaisilmamäärämittaukset ± 5 %

Alipaine/ylipaine painesuhteet tulee säilyttää.

Urakoitsija laatii mittauksista pöytäkirjan, josta on toimitettava jäljennös
rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Pöytäkirja laaditaan taulukon muotoon ja
siitä tulee olla:
- aika, paikka ja suorittaja
- käytetty mittari, kalibrointi
- tulo- ja poistoilmaelimet (huonetiloittain)
- pääkanavien ilmamäärät (kerroksittain/koneittain)
- asetteluarvot
- mittarin lukema
- vaadittu ja mitattu ilmamäärä.

G08.24  Rakennusautomaatiotoimintojen parametrien asettelu ja laitteiden
viritys

LVI-koneiden ja -laitteiden ilmavirtojen sekä vesi- ja liuosvirtojen yms. on
oltava laitevalintojen perusteella tarkistetuissa arvoissa ennen niitä
palvelevien rakennusautomaatiolaitteiden parametrien ohjelmointia ja
muita viritystoimenpiteitä. Viritystuloksista laaditaan pöytäkirja.

G08.26  Tarkistusmittaukset

Tilaaja valvoo tarvittaessa eri laadunvalvontavaiheissa tehtyjen mittausten
luotettavuutta tarkistusmittauksin. Mittaustulokset dokumentoidaan ja niitä
verrataan esitettyihin mittaustuloksiin.

G08.31  Luovutus- ja käyttöasiakirjat

Urakoitsija hankkii ennen käyttöhenkilökunnan opastuksen aloittamista
teknisten tilojen seinille tarkistetut LVI-kytkentä- ja toimintakaaviot
(lämmitys- jäähdytys- ja iv-koneiden kaaviot), jotka laminoidaan kovalle
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pohjalle (kosteutta kestävä). Ennen urakoitsijan kustannuksella tapahtuvaa
kopiointia ja laminointia päivittää suunnittelija kaaviot urakoitsijoiden
toimittamien todellisten asennus- ja laitetietojen mukaisiksi.

Käyttöturvallisuuteen liittyvät tiedotteet (esim. etyleeniglykoli) tulee liittää
huoltokirja-aineistoon ja sijoittaa muovitaskuun käyttöpaikan lähelle.

Urakoitsija täyttää tekniset tiedot toimittamistaan laitteista (sähköiset
konekortit) rakennuttajan/huoltokirjakoordinaattorin toimittamiin MS Excel-
tai vastaaviin taulukoihin.

Urakoitsijan tulee toimittaa suunnittelijalle LVI-suunnitelmista
paperikopiosarja, johon on merkitty kaikki rakennusaikaiset muutokset.
Suunnittelija laatii korjatun sarjan perusteella luovutuspiirustukset ja
luovuttaa ne rakennuttajalle sähköisessä muodossa. Suunnittelija toimittaa
urakoitsijalle luovutuspiirustusten paperikopiot (2 sarjaa seläkkeellä,
kopiointi urakoitsijan kustannuksella) liitettäväksi luovutuskansioihin.

Urakoitsijan tulee luovuttaa viimeistään vastaanottotarkastuksen
yhteydessä tilaajalle kaksi sarjaa A4 kokoisia kansioita (kansion väri ja
seläketeksti tarkistettava valvojalta), joihin on koottu seuraava materiaali
suomenkielisenä:
- A4 kokoon taitetut piirustukset, joihin on korjattu kaikki

rakentamisaikana tapahtuneet muutokset
- esitteet asennetuista laitteista tehokäyrästöineen, laitteiden tunnukset

ja toimintapisteet merkittynä esitteisiin
- konekortit täytettynä
- kaikkien toimitettujen laiteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sekä

toimintaselostukset
- sähkökytkentä- ja säätölaitteiden kaavioit
- kaikkien mittausten ja tarkastusten pöytäkirjat (virtaamat, äänitasot,

tiiviys- ja painekokeet)
- viranomaisten tarkastuspöytäkirjat ja todistukset
- virityspöytäkirjat

Käyttö- ja huolto-ohjeet, sekä esitteet toimitetaan rakennuttajalle
suomenkielisinä myös sähköisessä muodossa esim. Abode Acrobat-
tiedostoina (.pdf). Edellä mainitut asiakirjat luovutetaan tarkastettuina
vastaanoton yhteydessä.

Luovutuskansioiden tietorakenne ja materiaalin ryhmittely on sovittava
tilaajan kanssa ennen kansioiden kokoamista.

G08.32  Vastaanottotarkastus

Urakka katsotaan valmiiksi vastaanottotarkastusta varten vasta kun:
- sitä sivuavat muut työt, kuten esim. sähkö- ja rakennustyöt, ovat
valmiit
- edellisten kohtien mukaiset toimenpiteet on suoritettu ja urakoitsijan
oma tarkastus on valmis
luovutusmateriaali on kokonaisuudessaan valmis
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G08.41  Kiinteistökohtainen käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltokirja

Kiinteistökohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet

Urakoitsijat toimittavat asentamiensa laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet
huoltokirjaan ensisijaisesti suomenkielisinä. Käyttö- ja huolto-ohjeet
toimitetaan myös digitaalisessa muodossa huoltokirjan koordinoijalle.

Huoltokirja

Rakennuskohteesta laaditaan määräysten mukainen huoltokirja
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyönä. Kunkin osapuolen
velvoitteet on esitetty urakkarajaliitteessä. Huoltokirjaan tuleva aineisto,
kojeluettelot, konekortit jne., toimitetaan ensisijaisesti digitaalimuodossa.

G08.42  Huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet

Tilaajalle toimitetaan sarja urakkaan kuuluneiden varusteiden ja koneiden
suomenkielisiä tai sovitunkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita. Huoltokirja
täydennetään toteutettujen LVI-järjestelmien ja toimitettujen LVI-
tuotteiden osalta.

Kukin LVI-hankintojen ja -töiden suorittaja laatii urakkaansa kuuluvien
laitteiden osalta kansantajuiset käyttö- ja huolto-ohjeet

Käyttö- ja huolto-ohjeet käsittävät mm. seuraavat laitteet:
- jäähdytyspalkit ja –katot sekä niiden säätimet
- puhallinkonvektorit ja niiden säätimet
- suutinkonvektorit ja niiden säätimet
- patteriventtiilit
- termostaatit
- ohjauskytkimet jne.

G08.43  Käytön opastus

Käyttöönotettavan laitteiston on oltava valmis ja siinä kunnossa, että se
voidaan luovuttaa rakennuttajalle. Toimintakokeiden on oltava tehtyinä ja
niissä mahdollisesti havaitut virheet ja puutteet korjattuina.

Tilat, joita laitteet palvelevat on oltava valmiit. Jos rakennus otetaan
vaiheittain käyttöön, noudatetaan kunkin vaiheen osalta erikseen edellä
kuvattua menettelyä.

G08.44  Ylläpitoa palvelevat tuotteet ja varaosat

Urakoitsijat toimittavat vastaanottotarkastukseen mennessä rakennuttajan
varastoon seuraavat varaosat. Tarvikkeiden on oltava
tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja suunnitelman mukaisella koodilla
merkittyjä.

Putkiurakka:
- tyhjennysletkut 2 kpl (Æ13mm pituus 10 m) varustettuna

letkuliittimillä DN 15 sijoitettuna telineille (yhteen IV-konehuoneeseen
ja lämmönjakohuoneeseen).

- 4 kpl veden lämpömittareita  -10°C...+50°C, jakoväli 0,5°C
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- vähintään 100 litraa valmiiksi sekoitettua etanoli-vesi-liuosta
liuosverkostojen täyttöä varten.

- jokaiseen konehuoneeseen 1 sarja kertasäätöventtiilien avaimia.
Avaimet sijoitetaan telineisiin seinälle.

G08.50  Takuuajan toimenpiteet

Takuuajan yleiset toimenpiteet on esitetty RYL2002:n kunkin osan
yhteydessä. Sen lisäksi erityiset vaatimukset:

Putkiurakka:

Lämmitysjärjestelmän säätö tarkistetaan ensimmäisenä takuuaikaan
kuuluvana talvena, kun ulkolämpötila on alle –5 °C.

Lämpimän käyttöveden kiertojohdon kokonaisvesivirta mitataan ennen
takuutarkastusta. Mikäli poikkeama on yli 10 %, mitataan myös
linjasäätöventtiilien virtaamat ja paine-erot ja mikäli poikkeama on yli 10
%, säädetään verkosto uudelleen.

Lämpötila mitataan jokaisen linjan loppupäässä. Mikäli lämpötila on alle 55
°C, nostetaan virtaamaa, kunnes lämpötila saavutetaan.

Glykoliverkostojen nesteen tarkkailu:

Urakoitsija suorituttaa kustannuksellaan kummankin takuuvuoden lopulla
ao. laboratoriossa analyysin kunkin glykolijärjestelmän nesteistä. Analyysin
mukaan tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset urakkaan kuuluvana.
Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle raportin ja selvityksen toimenpiteistä.

G08.51  Takuuhuolto

Yleistä

- huoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja
lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä

- huollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana
- kaksi (2) kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on

vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta
- huoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja

tarveaineet sisältyvät huoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet eivätkä -
aineet

- tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan
havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suurehkon vian tai
toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttamaan toimenpiteillään
vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi

- mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka
edellyttävät käyntiä huoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit
takuuseen

- jokaisesta huoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen
hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty

- huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava,
että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä oikaistava
mahdolliset virheet

- viimeinen huoltokäynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi
(6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä.
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- lämmityslaitteiden takuuhuolto tehdään ennen lämmityskauden alkua
ja jäähdytyslaitteiden ennen jäähdytyskauden alkua.

Putkilaitteiden takuuajan huolto

Kerran vuodessa suoritetaan:
- kaikkien pumppujen, moottorien ja muiden laitteiden toiminnan

kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja
tarvittavat toimenpiteet

- putkiurakkaan kuuluvien pumppujen yms. laitteiden käynnistys- ja
hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus

- putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivistysten korjaus, mikäli korjaus
edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen tiivistystä. Kalusteiden
käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta

- voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen
- valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja

liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista
- lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus

putkistoissa ja säiliöissä
- takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus

siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymää esiinny. Korjaukset
tarvikkeineen kuuluvat urakkaan

Ilmanvaihtolaitteiden takuuajan huolto

Kaksi (2) kertaa vuodessa suoritetaan:
- kiilahihnakäyttöjen tarkastus ja kiristys sekä tarvittaessa hihnojen

vaihto
- kojeiden ja sähkömoottorien laakereiden puhdistus, rasvaus ja

tarvittaessa vaihto
- säätöpeltien säleiden puhdistus ja laakereiden rasvaus
- poistoilmapuhaltimien puhdistus
- suodattimien tarkastus ja tarvittaessa vaihto tai puhdistus

Jäähdytys- ja kylmälaitteiden takuuajan huolto

Takuuaikana havaitut virheet ja puutteet korjataan. Urakoitsija antaa
takuuhuollon yhteydessä käytönopastusta 2 h.

Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet:
- kaikkien kompressorien, puhaltimien, moottoreiden ja muiden

laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen
tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet

- ensimmäinen öljynvaihto kompressorin valmistajan suositteleman
käyttötuntimäärän jälkeen tarvikkeineen.

- voiteluaine ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen
- suodattimien vaihto
- tarvittaessa kylmäaineen lisäys
- tiiviystarkastus mikäli kylmäainetta on jouduttu lisäämään
- valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja

liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista
- säätö- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus sekä tarvittaessa vikojen

etsintä ja korjaus
- käyttöpäiväkirjan täyttö toimenpiteiden mukaan
- lämpötila-arvojen asettelun tarkistus ja tarvittaessa korjaus
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G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Puhdistamorakennusten nykyisenä lämmönlähteenä toimiva kaukolämmön
alajakokeskus varusteineen uusitaan. Lisälämmönlähteeksi asennetaan
suunnitelmien mukainen jätevesilämpöpumppulaitteisto, jonka lämpöjohdot
liitetään uusittavan alajakokeskukseen 3-tieventtiilein
rinnakkaiskytkennöillä.

G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset

Lämmitys- ja jäähdytysverkostojen lämpötilat ja rakennepaineet:
- patteriverkostot 70/40 °C 0,6 MPa
- ilmanvaihtoverkostot 70/40 °C 0,6 MPa
- käyttövesiverkosto 10/58 °C 1,0 MPa

Verkoston koepaineet ja –ajat, katso G08.12.

G1000.00 Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset

Lämmitysjärjestelmän laitteet ja asennukset tehdään Suomen
rakentamismääräyskokoelman osien C1, C2, D2, D3, D5, E1, E3, E9 ja F1
sekä terveydensuojelu- lain 763/1994 ja -asetuksen 1280/1994
vaatimusten mukaan.

Sähkölaitteet ovat sähköturvallisuussäännösten mukaisia.

G1000.03 Olevat lämmitysjärjestelmät

Nykyisiin lämmitysverkostoihin lisätään kierrätysilmalämmittimiä
suunnitelmien mukaisesti

G1110  Kauko- ja aluelämpö

G1110.00 Perusvaatimukset

Aluelämpöjärjestelmä tehdään kaukolämpölaitteista annettuja
Energiateollisuus ry:n julkaisua K1/2013; Määräykset ja ohjeet- soveltaen.

G1111  Lämmönjakokeskukset

Mitoitusarvot: ks. kojeluettelo ja kaaviot.

G1111.06 Asennus

Lämmönsiirtimet asennetaan yhteiselle muototeräsalustalle siten, että
ilmanpoistot ja tyhjennykset tulevat huollettaviin kohtiin. Käytettäessä
tyhjennykseen ja ilmanpoistoon sulkuventtiileitä varustetaan ne
tulppauksella. Varoventtiilien poistoputket johdetaan lattiakaivoon.

G1112  Lämmönsiirtimet

G1112.00 Perusvaatimukset

Lämmönsiirtimet ovat juotettuja / hitsattuja (tiivisteettömiä)
levylämmönsiirtimiä. Lämmönsiirtimen rakenneaineena käytetään
haponkestävää terästä EN1.4401.
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Putkistot liitetään lämmönsiirtimiin hitsaus- tai laippaliitoksin.

DN 20 -kokoisten tai pienempien putkien liitokset voidaan tehdä
kierreliitoksin.

Laippaliitoksissa käytettävien ruuvien ja muttereiden lujuuden ja mittojen
on oltava standardien SFS 2065 ja SFS 2069 mukaisia.

Yli 50 kg painavat lämmönsiirtimet tai alajakokeskukset varustetaan
nostokorvakkeilla ja siirtimiin merkitään kohdat, joista nostot ja siirrot
tehdään.

Lämmönsiirtimet eristetään kohdan G9 mukaan. Jakotukit eristetään kuten
vastaavat putkistot.

Lämmönsiirtimet varustetaan lattiatelineillä.

G1161  Lämpöpumput

G1161.01 Lämpöpumpun laitetoimitus

Jätevesilämpöpumpun laitetoimitus sisältyy LVI-urakkaan.
Lämmitysjärjestelmän pääenergianlähteenä on yksi, lämmitysteholtaan
vähintään 170 kW jätevesilämpöpumppu. Lämpöpumppu liitetään
suunnitelma mukaisesti urakassa toimitettavaan energiavaraajaan.
Lämpöpumppu ottaa lämpöenergian puhdistetusta jätevedestä sekä
kylmäainekompressorin hukkalämmöstä.

Laitetoimittaja suorittaa lämpöpumppulaitteiston toimituksen, asennuksen
ja käyttökuntoon saattamisen.

Jätevesilämpöpumpun (JVLP) toimitukseen sisältyy:
- puhdistetun jäteveden invertterikäyttöinen syöttöpumppu
- jäteveden suodattimet oheislaitteineen. Manuaalisesti puhdistettava

karkeasuodatin sekä täysautomaattinen (automaattihuuhtelu)
suodatinlaitteisto oheislaitteineen

- jätevesi-/ etanolipiirin HFe-rakenteinen avattava ja pestävä,
lämmönsiirrin oheislaitteineen. Etanolipiiri varustetaan kahdella
invertterikäyttöisellä kiertovesipumpulla (yhden pumpun kapasiteetin
on vastattava vaadittua maksimivirtaamaa, pumput
vuorottelukäytössä)

- etanolipiirin/kylmäainepiirin HFe-rakenteinen lämmönsiirrin
oheislaitteineen (höyrystin)

- kylmäainepiirin/energiavaraajan 3 m³ latauspiirin HFe-rakenteinen
lämmönsiirrin oheislaitteineen (lauhdutin)

- äänieristyskopalla varustettu lämpöpumppuyksikkö
- lämpöpumppuyksikön sähkö- ja ohjauskeskus sekä tarvittavat

instrumentit laitteiden ohjaamiseksi sekä sähkönkulutuksen ja
tuotetun lämpöenergian mittaamiseksi

- tilavaraus jätevesi-/etanolipiirin lämmönsiirtimen manuaaliselle
pesulaitteistolle säätö- ja ohjauslaitteineen

- tarvittavat venttiilit ym. putkistovarusteet mukaan lukien
jätevesilämmönsiirtimen jäteveden paluuputken moottoritoiminen
vastapaineventtiili

- kaasuvuotoanturi
- sähkönkulutuksen mittaus
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- tuotetun jäähdytys- ja lämmitystehon mittaus
- väyläliitännän rakennusautomaatiokeskukselle (Modbus RTU)
- laitteiston asennustarkastus, käyttöönotto ja takuuajojen ohjaus

JVLP-laitokseen liittyvät työt ja laitteet ovat LVI-urakassa, mm. putket,
kiertopumput, venttiilit, asiakirjojen osoittamassa laajuudessa.
Kaikki jätevesilämpöpumppuun liittyvät lämmitysputkistot eristetään.

G1161.01.01 Lämpöpumpun toimituksen laajuus

Laitteistotoimitus on kokonaistoimitus, jonka tulee sisältää kaikki laitteet ja
instrumentoinnin, jotka tarvitaan laitteiston tarkoituksenmukaiseen
automaattiseen toimintaan. Toimitukseen tulee sisältyä mm.:
- lämpöpumppulaitteiston invertterikäyttöin syöttöpumppu 1 kpl (yhden

pumpun kapasiteetin tulee vastata vaadittua maksimivirtaamaa,
pumput vuorottelukäytössä, kuiva-asenteiset pumput)

- yksi manuaalisesti puhdistettava karkeasuodatinta (#1mm) sekä yksi
täysautomaattinen (automaattihuuhtelu) suodatinlaitteisto
oheislaitteineen (#0,1mm). Kunkin suodattimen kapasiteetin on
vastattava vaadittua maksimivirtaamaa

- jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirrin (1 kpl) oheislaitteineen.
Etanolipiiri varustetaan invertterikäyttöisellä kiertovesipumpulla (yhden
pumpun kapasiteetin on vastattava vaadittua maksimivirtaamaa,
pumput vuorottelukäytössä)

- lämpöpumppuyksikölle täydellinen erillinen sähkö- ja ohjauskeskus
(sis. mm. tarvittavat logiikat), josta laitetta voidaan ohjata paikallisesti
(toiminnallisuudet kuvattava). Sähköurakoitsija tuo keskuksiin
tarvittavat sähkönsyöttöön ja tiedonsiirtoon tarvittavat kaapelit.
Lämpöpumpun ohjauskeskusten ja lämpöpumppuihin liittyvien
laitteiden välisten kaapeleiden hankinta ja asennus kuuluu
sähköurakoitsijalle

- kaikki tarvittavat instrumentit laitteiden ohjaamiseksi
- tarvittavat käyttömoottorit ja niiden taajuusmuuttajat
- lämpöpumppuyksikölle oma lämmöntuotanto ja sähkönkulutuksen

energiamittausjärjestelmä
- lämpöpumppuyksikölle kaasuvuotoanturi ja pinnan mittausanturi.
- tarvittavat yhteet (urakkarajana laippaliitokset) puhdistetun jäteveden

johtamiseksi jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimelle, etanolipiirin
veden johtamiseksi lämpöpumppujen (höyrystimien) sisään ja niiltä
ulos sekä tarvittavat yhteet lämpöverkostoon liittymiseksi
(lauhdelämpö)

- betoniperustusten päälle mahdollisesti tarvittavat
jalat/tärinänvaimentimet

- ohjeet laitteiston kiinnityksestä perustukseen ja tiedot perustukseen
välittyvistä maksimivoimista ja –värähtelyistä

- toimitettavan laitteiston mukaiset mittapiirustukset,
asennuspiirustukset sekä sähkö- ja instrumentointitiedot, joiden
perusteella laitteisto voidaan asentaa, toteuttaa sähkö- ja
instrumentointikaapelointi sekä vesien johtamisjärjestelyt laitteeseen
ja siitä pois

- laitteiston kuljetus kaikkine kustannuksineen (tullit, rahdit, kuljetuksen
aikaiset vakuutukset, lastaus, purku jne.) kohteeseen

- putkiurakoitsijalle kuuluu lämpöpumppujen, syöttöpumppujen,
jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimen sekä kiertovesipumppujen
mekaaniset asennukset täysin käyttövalmiiseen kuntoon
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- laitteiston asennuksessa tarvittavat sähköpiirustukset
- laitteiston asennustarkastus, käyttöönotto ja takuuajojen ohjaus
- puhdistamon henkilökunnan riittävä koulutus (8 h) laitteiston käytön ja

huollon opettamiseksi
- suomenkieliset asennusohjeet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kolmena

sarjana sekä sähköisesti
- laitteiston varaosapiirustukset ja varaosaluettelot
- lämpöpumppulaitteistojen äänieristyskopat. Koppien tulee olla

tarvittavilta osin helposti poistettavissa ja uudelleen asennettavissa
huoltotöiden vuoksi. Äänieristyksen tulee olla sellainen, että
lämpöpumppulaitteiston aiheuttama melutaso kopan vieressä
ulkopuolella 1 m päässä on pienempi kuin 75 dB (A)

G1161.01.02 Lämpöpumpun laitevaatimukset

Lämpöpumppulaitteistojen jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimelle
pumpataan lämpöpumppulaitostoimitukseen kuuluvilla syöttöpumpuilla
käsiteltyä jätevettä puhdasvesialtaasta suodattimien (suodattimien toimitus
kuuluu lämpöpumppulaitostoimitukseen, tässä hankkeessa vain
varauksena) läpi lämmönsiirtimen vaatimalla paineella. Etanolipiirin vettä
pumpataan lämpöpumppulaitteistojen höyrystimille
lämpöpumppulaitostoimitukseen kuuluvilla syöttöpumpuilla
lämpöpumppulaitteistojen vaatimalla paineella. Lauhduttimille pumpataan
lämmitysverkoston paluuvettä.

Mitoitus- ja takuuarvot ovat seuraavat:
- mitoittava lämmitysteho 170 kW/ lämpöpumppuyksikkö
- jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimelle menee puhdistettua jätevettä

(kiintoaine < 20 mg/l käyttäen määritysmenetelmää SFS-EN 872)
- vesi jäähtyy jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimellä 3 °C, menovesi

+8 °C
- lauhdelämpö otetaan lämpöverkostoon 62°C/ 42°C
- kylmäaineena HFC– tyyppinen hyväksytty aine
- kylmäainepiirin tehonsäätö 25–100 %
- käynnistystapa taajuusmuuttajat 2 kpl, rajoitettu lämpötehon tuotto

170 kW
- suorituskerroin (COP) min. 3,0 menoveden lämpötilassa +7 °C, kun

vesi jäähtyy jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimellä 3 °C
- jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirrin:

o avattava ja pestävä, vapaa kanava 0,4 mm
o materiaali HFe
o laippaliitoksin

- Höyrystin:
o materiaali HFe

- Lauhdutin:
o materiaali HFe

- Automatiikka:
o graafinen käyttöliittymä

- logiikka ohjaa ja optimoi kaikkia lämpöpumpun sekä lämpöpumppuun
liittyvien laitteiden, kuten pumppujen ja säätöventtiilien toimintoja.
Automaatio on voitava liittää ylätason automaatioon Modbus RTU
väylää käyttäen.

Laitetoimitukselle tulee olla kahden (2) vuoden takuu.
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G1161.01.03 Lämpöpumppujen tekniset tiedot

Rakenteiden materiaalin ja kestävyyden on vastattava käyttötarkoitustaan.

Ohjauskeskusten (kummallekin lämpöpumppuyksikölle oma) tulee sisältää
mm.
- helppokäyttöisen ohjauspaneelin
- pääkytkimet
- käynnin, lämpösuojien ja hälytysten ilmaisun paneelissa tai

merkkivaloilla
- käynti-, tila- ja hälytystietojen siirron paikallisohjauskeskuksesta

edelleen puhdistamon rakennusautomaatiojärjestelmään
Lämpöpumppujen ohjauskeskukset ohjaavat/säätävät
kompressoreiden/kylmäainekierron käyntiä, puhdistetun jäteveden
syöttöpumppuja, etanolipiirin kiertovesipumppuja ja toimilaiteventtiileitä
sekä jätevesi-/ etanolipiirin lämmönsiirtimen automaattista
pesujärjestelmää.

Käynti-, tila- ja hälytystiedot siirretään paikallisohjauskeskuksista edelleen
puhdistamon rakennusautomaatiojärjestelmään Modbus RTU väylää
käyttäen.

Laitteet tulee voida käynnistää ja pysäyttää paikallisohjauskeskuksien
ulkopuolisella viestillä haluttuna ajankohtana.

G1161.01.04 Lämpöpumppujen käyttöönotto

Laitetoimitukseen sisältyy laitteiston asennustarkastus ja käyttöönotto,
mukaan lukien koekäytön sekä ajoarvojen säädön takuuarvojen
mukaiseksi.

G12 Lämmönjakelu

G1200  Lämmönjakelun yleiset vaatimukset

Rakennuksiin asennetaan vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät.

Katso ohjekortti LVI 12-10210, Putkistojen kannakointi ja ohjekortti LVI 12-
10343 vesikiertoinen patterilämmitys.

Lämpömäärämittarit varustetaan impulssilaittein ja liitetään
valvontajärjestelmään.

G1211  Putkistot

G1211.00 Perusvaatimukset

Lämpöjohto materiaalina käytetään haponkestävää teräsputkea (HFe).

Hyväksytyt liitostavat ovat puristusliitos ≤DN50, hitsaus- ja laippaliitos.
Käytetään putkitoimittajan hyväksymiä liitososia ja –tapoja.
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G1211.06.14 Kiinnitys ja kannakointi

Tärinää eristäviä kannakkeita käytetään lämmönjakohuoneessa, ilmanvaih-
tokonehuoneissa sekä 5 m säteellä samassa kerroksessa em. tiloista.

Tärinää eristävissä kannatusrakenteissa käytetään vaimennuskumia. Kan-
nakeväli mitoitetaan siten, että vaimenninominaisuudet riittävät.

Kiinnikkeiden ja kannakkeiden materiaali on kuumasinkitty teräs ellei
selostuksessa tai muualla toisin mainita.

Kannakkeiden ja kiinnitystarvikkeiden materiaali on haponkestävä teräs
(HFe)

G1220  Pumput

G1220.00 Perusvaatimukset

Märkämoottoristen kiertovesipumppujen tulee täyttää EcoDesign-direktiivin
energiatehokkuusvaatimukset.

Kuivamoottoristen kiertovesipumppujen tulee täyttää EcoDesign-direktiivin
energiatehokkuusvaatimukset.

Pumput tulee valita siten, että toimintapiste on hyötysuhteen huippualueen
kohdalla. Pumput toimitetaan täydellisinä moottoreineen varustettuna
kierre- tai laippayhtein, pumppu ja moottori valmiiksi toisiinsa kytkettyinä
ja varustettuina kosketussuojalla.

Teräsputkistoon asennettavien lämpöjohtopumppujen pesän tulee olla
valurautaa, juoksupyörän valurautaa, pronssia tai muovia ja akselin
ruostumatonta terästä.

Pumput ja moottorit on mitoitettava siten, että virtaamaa ja
paineenkorotusta voidaan yhtäaikaisesti muuttaa 15 % suunnitellusta
arvosta. Taajuusmuuttajan tulee olla mitoitettu tälle arvolle.

Moottorien suojaus tulee toteuttaa ryhmäkeskuksessa. Pumpuissa ei saa
olla sellaisia sisäisiä suojauksia, joista ei saa hälytystietoa kytkettäväksi
rakennusautomaatiojärjestelmään. Taajuusmuuttajalla varustettu pumpun
taajuuden asettelu lukitaan vesivirtojen säädön jälkeen.

Veden maksiminopeus laipan kohdalla 2,8 m/s lämmitys-, LTO- ja
jäähdytysverkostoissa ja 1,0 m/s käyttövesiverkostossa.

G1230  Venttiilit

Prosessirakennuksissa käytetään ensisijaisesti materiaalina haponkestävää
terästä. Sinkkikadon kestävää messinkiä tai punametallia olevien
putkistotarvikkeiden käyttö prosessirakennuksissa on sallittu vain niiden
tarvikkeiden kohdalla, joita ei ole saatavissa haponkestävänä. Tällöin
sinkkikadon kestävästä messingistä tai punametallista valmistetut tuotteet
suojalakataan heti asennuksen jälkeen.
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G1231  Sulkuventtiilit

Jakojohdot
- putket < DN 40 palloventtiili NP 10, hitsaus- ja

laippaliitoksin 37532
- putket ≥ DN 50 palloventtiili NP10, hitsaus- ja

laippaliitoksin 37532
- putket ≥ DN 150 läppäventtiili NP10 laippaliitoksin

Pumppujen yhteydessä olevat sulkuventtiilit ovat vastaavan putken kokoa.

Jos linjasäätöventtiili sisältää sulkutoiminnan, ei erillistä sulkuventtiiliä
tarvita.

G1232  Linjasäätöventtiilit

< DN 50
- linjasäätöventtiili 4011

≥ DN 50
- säätöventtiili
- varustettuna sulkuventtiilillä

Venttiilit tulee olla varustettu mittausyhteillä.

Linjasäätöventtiilit ovat esim.
- Vexve

G1233  Yksisuuntaventtiilit

              < DN 40  hitsausliitoksin
 > DN 50  laipoin

G1234  Säätöventtiilit

Katso kohta J7.

G1235  Magneettiventtiilit

Magneettiventtiilin koko on putken nimelliskoon mukainen ja
jännitteettömänä kiinni, ellei suunnitelmissa toisin ole määritetty.
Magneettiventtiilin kelan ohjausjännite tulee olla 230Vac.

G1236  Patteriventtiilit

Termostaattiset patteriventtiilit ja patteriliittimet ovat esim. mallia
- TRV-3 Calypso + TRV300 IMI-hydronics

G1237  Täyttöventtiilit

Täyttöventtiili (sis. yksisuuntaventtiilin ja sulkuventtiilin), sinkkikadon
kestävää messinkiä, paineluokka 1,0 MPa.

DN 10
DN 15
DN 20



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sivu 36 / 80

G1238  Tyhjennysventtiilit

Teknisissä tiloissa: DN 15, palloventtiili sinkkikadon kestävää messinkiä
kierreliitoksin, paineluokka 1,0 MPa varustettuna letkuliittimin ja
sulkutulpin.

Linjojen alimpien lämmityspatterien yhteydessä: tulppahana varustettuna
letkuliittimin ja sulkutulpin.

G1240  Putkistovarusteet

G1240.00 Perusvaatimukset

Noudatetaan LVI-ohjekorttia 12-10211 ”Putkistovarusteet”.

G1241  Lämpömittarit

- värjätyllä elohopealla ja mess.suojuksin  4511 022
- sähköhälytyskoskettimin ja mess.suojuksin 4511 042
- värjätyllä elohopealla ja mess.suojuksin  4516 18904

(jäähdytysvesiverkostot)

Mittaritaskuun lämpöä hyvin johtava tahna (silikonirasva tai kuparitahna).
Lämpömittareiden kohdalle DN 40 ja pienempiin putkiin on tehtävä
laajennus niin, että putken poikkipinta-ala ei pienene.

G1242  Painemittarit

Painemittareiden osoitintaulun halkaisijan koko olla vähintään 100 mm.
Maksimilukeman tulee olla noin 20 % suurempi kuin mitattava paine ja
asteikon laatu MPa. Painemittarit ovat 45 31. Painemittarit liitetään
palloventtiilillä 37 10. Mittarihanoja ei käytetä.

Painemittareiden virheen tulee olla pienempi kuin ± 2 % mittarin
maksiminäyttämästä.

Painemittausyhteet

Ilmastoinnin lämmöntalteenotto-, lämmitys- ja jäähdytyspatterien,
kompressorien höyrystimien, nestelauhduttimien sekä kiertopumppujen yli
mitataan paine-erot painehäviöiden tarkastamiseksi ja virtaamien
mittaamiseksi. Mittausta varten em. laitteet varustetaan mittausyhteillä,
jonka muodostaa DN 10 putkihaara, palloventtiili ja mittaushana.
Mittaushanat mallia esim. TA Hydronics tai Oras. Mittaushanat tulee olla
samaa tyyppiä venttiileiden mittaushanojen kanssa.

G1243  Ilmanpoistimet

Putkistoon asennetaan riittävästi ilmauspisteitä. Verkosto on oltava
tyhjennettävissä kaikilta osin. Yli 0,5 metriä korkeudelle alakaton
yläpuolelle jäävät ilmausventtiilit tuodaan jatkoputkilla alas välittömästi
alakaton yläpuolelle. Alakattoon merkitään ilmausventtilin sijainti esim.
merkinnällä: ILMAUS, JV-VERKOSTO
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Verkostokohtaisia alipaineilmanpoistimia varten asennetaan kaikkiin
verkostoihin paluupuolelle DN25 ja DN20 haarat sulkuventtiilillä ja tulpalla.
Alipaineilmanpoistimen yhteet eivät saa olla paine-eroantureiden
välittömässä läheisyydessä.

Ilmakellot

Putkilaajennus 1,5 x DN + automaattinen ilmanpoistin + palloventtiili,
sinkkikadon kestävä messinki, paineluokka 1,0 MPa, liitostavat hitsaus ja
kierre. Varustetaan sulullisella ilmanpoistoventtiilillä ja ilmanpoistojohdolla
käyttökorkeudella olevine venttiileineen. Laajennusosan pituus on 3 x
laajennusosan halkaisija.

G1244  Joustavat liittimet

Joustavia liittimiä käytetään vedenjäähdyttimen putkikytkennöissä.
- laipallinen kokometalliletku ruostumatonta terästä AISI 304,

paineluokka 1,6 MPa
- laipallinen kumipalje (happidiffuusion estävää laatua), paineluokka 1,0

MPa

G1245  Lianerottimet

Putkistoon asennettavina lianerottimina käytetään esim. Flamco Clean
Smart. Koko valitaan putkikoon ja maksimivirtaaman mukaan.

G1250  Paisunta- ja varolaitteet

G1250.00 Perusvaatimukset

Kukin verkosto varustetaan omalla paisunta- ja varolaitteistolla. Paisunta-
ja varolaitteiden mitoitustiedot on annettu piirustuksissa. Varoventtiilien
ulospuhallusputket johdetaan lattiakaivoon tai LTO-nesteen täyttöastiaan.

Huoltoa varten paisuntasäiliöiden kytkentäjohdot varustetaan
sulkuventtiilillä, jonka kahva poistetaan käyttöönoton yhteydessä.

G1251  Paisunta-astiat

Paisuntasäiliöt ovat kaasutäytteisiä kalvopaisunta-astioita (teräs)
vaihdettavalla tai kiinteällä kalvolla (kumiseos). Kalvon materiaali valitaan
järjestelmässä käytettävän nesteen perusteella.

Kaasun täyttö autonrengasventtiilin kautta.

G1252  Varoventtiilit

Avautumispaine kaavioiden ja laiteluettelon mukaan.
- venttiilit DN10... DN40 kierreliitoksin, esim. Teknocalor

o runko messinkiä

Varoventtiilin ulospuhallusputki johdetaan lähimpään lattiakaivoon.
Lämpöpumppujen varoventtiilien ulospuhallusputki johdetaan rakennuksen
ulkopuolelle samalla putkidimensiolla.
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G13 Lämmönluovutus

G1300  Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset

G1336  Kierrätysilmakoneet

Prosessitiloihin tulee kierrätysilmalämmitys lämminilmapuhaltimilla.
Lämminilmapuhaltimet sisältyvät ilmanvaihtourakkaan. Putkiurakoitsija
tekee tarvittavat putkiliitokset.

Patterin puhdistaminen ja suodattimen vaihto on oltava mahdollista
helposti laitetta purkamatta tai korkeintaan tarkoituksen mukaiset
huoltoluukut avaamalla.

Seinä asenteisten kierrätysilmakoneen perusvaatimukset:
- kotelo, ilmanohjaimet ja seinäkiinnike ruostumatonta terästä EN 1.4404

- Suojausluokka IP65

- Puhdistusluukku pikalukolla

- Nestekiertoinen lämmityspatteri kupariputkella ja alumiinilamelleilla pintakäsittely
ElectroRin E-coat-pinnoitteella. Paineluokka 1,0 MPa.

- Korroosioluokkaan C5-I ja C5-M soveltuva kierrätysilmakone

Säätövarustus ja toiminnot toimintakaavion ja kojeluetteloiden mukaisesti.
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G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

G2000  Yleistä

Vesijohdot liitetään lämmitysjärjestelmien täyttöryhmiin.

Lämmin käyttövesi valmistetaan kaukolämmöllä.

G2100  Vesijohtotarvikkeet

G2120  Venttiilit

G2120.04.00 Venttiilien yleiset vaatimukset

Venttiilit ovat prosessirakennuksissa ensisijaisesti haponkestävää terästä.
Sinkkikadon kestävää messinkiä tai punametallia olevien venttiilien käyttö
on sallittu vain valvomo- ja autosuojarakennuksissa sekä
prosessirakennuksissa niiden tarvikkeiden kohdalla, joita ei ole saatavissa
haponkestävänä.
Tällöin prosessirakennuksiin asennetut sinkkikadon kestävästä messingistä
tai punametallista valmistetut tuotteet suojalakataan heti asennuksen
jälkeen.

Venttiilit asennetaan avattavin liittimin tai laipoin ja sellaisiin paikkoihin,
että niitä on helppo käyttää, huoltaa ja vaihtaa.

G2121  Sulkuventtiilit

Sulkuventtiilit asennetaan putkiin avattavin liittimin sekä sellaisiin
paikkoihin, että niitä voi helposti huoltaa.
- sulkuventtiilit prosessirakennusten haponkestävissä putkistoissa

≤ DN 50 haponkestäviä täysaukkoisia palloventtiileitä hitsausliitoksin
- sulkuventtiilit prosessirakennusten haponkestävissä putkistoissa

≥ DN 50 haponkestäviä täysaukkoisia palloventtiileitä laipoilla
- sulkuventtiilit valvomo- ja autosuojarakennuksissa täysaukkoisia

palloventtiileitä kierreliitoksin, sinkkikadon kestävää messinkiä
- Kalustekohtaisina sulkuventtiileinä käytetään palloventtiilejä tai

sulkuyhdistäjiä.

G2122  Yksisuuntaventtiilit

- prosessirakennusten haponkestävissä putkistoissa ≤ DN 50,
sisäkierteellisiä, haponkestävää terästä

- prosessirakennusten haponkestävissä putkistoissa ≥ DN 50, laipallisia,
haponkestävää terästä

- valvomo- ja autosuojarakennuksissa, sisäkierteellisiä, sinkkikadon
kestävää messinkiä

G2123 Säätöventtiilit

- kiertojohdon linjasäätöventtiili prosessirakennusten haponkestävissä
putkistoissa 4108 …

- kiertojohdon linjasäätöventtiili valvomo- ja autosuojarakennuksissa
kierreliitoksin, sinkkikadon kestävää messinkiä
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Säätöventtiilit säädetään suunnittelijan määrittämiin piirustusmerkintöjen
mukaisiin säätöarvoihin. Säätötyöt tehdään paine-eromittaria käyttäen.

G2124  Varoventtiilit

- sisä- ja ulkokiertein, sinkkikadon kestävää messinkiä tai punametallia,
jousikuormitteisia. Ulospuhallusteho asennuskohteen mukaisesti

Varoventtiili asennetaan hyvin luokse päästäviin kohtaan valmistajan
ohjeiden mukaan. Varoventtiilin puhallusputki asennetaan jatkuvalla
laskulla venttiilin kanssa samassa huonetilassa olevaan, vesilukolla
varustettuun viemäröintipisteeseen ilmavälin kautta siten, että
varoventtiilin mahdollinen avautuminen tai vuoto voidaan havaita silmin.

Varoventtiilin puhallusputken on oltava mahdollisimman lyhyt.

G2126  Tyhjöventtiilit

Tyhjöventtiilin on kytkettävä läpäisemään riittävä määrä ilmaa niin, että
takaisinimua ei synny. Talotekniikka RYL2000 taulukossa G2-T2 esitetään
tyhjöventtiilin ilmanläpäisykyky. Tyhjöventtiilin lappokorkeuden on oltava
vähintään 300 mm.

G2130  Pumput

Lämpimän talousveden pumppu on putkeen asennettavaa mallia, sama
valmistaja kuin lämpöjohtopumpuilla. Pumpun pesä ja juoksupyörä on
pronssia tai ruostumatonta terästä, akseli ruostumatonta terästä. Pumpun
max. kierrosluku 50 1/s. Pumpun tulee täyttää EcoDesign direktiivin
energiatehokkuusvaatimukset.

G2140  Varusteet

Kaikkien talous- ja katkaistun veden verkostoon liitettävien laitteiden ja
varusteiden rakennepaineen on oltava vähintään 1,0 MPa.

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

G2141  Mudanerotin

Mudanerotin on mallia Kaiko putkisuoja, varustettuna Rst siivilällä (100
µm).

G2142  Lämpömittarit

Värjätty elohopea, messinkisuojuksin 4511 022

Sähköhälytyskoskettimin, messinkisuojuksin 4511 042

Suojataskujen on oltava kuparia, pronssia tai ruostumatonta terästä.
Suojataskuissa käytetään lämpöä hyvin johtavaa väliainetta (silikonirasva
tai kuparitahna).
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G2143  Painemittarit

d = 100 mm, 0...1,6 MPa esim. 4531 xxx
Kuulasulkuventtiilein esim. 6500 xxx

G2170  Lämmönsiirtimet

Lämmin talousvesi vesi lämmitetään energiavaraajan lämmityskierukassa;
määrittely, ks. lämmityksen kojeluettelo.

G2300  Vesijohdot

G2300.00 Putkien yleiset vaatimukset

Vesijohto materiaalina käytetään haponkestävää teräsputkea
(HFe).

Hyväksytyt liitostavat ovat puristusliitos ≤DN50, hitsaus- ja laippaliitos.
Käytetään putkitoimittajan hyväksymiä liitososia ja –tapoja.

G2300.01* Kiinnitys ja kannakointi

Kannakkeiden ja kiinnitystarvikkeiden materiaali on haponkestävä teräs
(HFe).

G2390  Vesijohtoeristykset

Eristykset on esitetty kohdassa G9.

G2870  Laiteliitynnät

Vesijohtoverkkoon liitettävät laitteet, pesukoneet jne. kytketään joustavilla
liittimillä. Liittimet ovat päällyspunoksella varustettuja metalliletkuja, joiden
valinnassa on huomioitava paineluokka ja verkoston lämpötila.

Laitteiden liitynnöissä on huomioitava määräysten mukainen
takaisinimusuojaus.
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G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT

Nykyisen kompressoritilan ylilämmönpoisto uusitaan niin että tilan ylilämpö
voidaan johtaa koneellisesti ulos rakennuksesta tai sitten prosessitilaan.

G3110  Puhaltimet

G3110.10 Puhaltimien perusvaatimukset

Puhaltimet ovat sinkittyä terästä ellei kojeluettelossa ole toisin sanottu.

Kierroslukusäätöisten puhaltimien moottorit tulee olla kierroslukusäätöön
soveltuvia.

Tulo- ja poistoilmakoneiden puhallin/moottori yhdistelmäksi valitaan aina
kokonaishyötysuhteeltaan paras valmistajan vaihtoehto.

SFP-lukuvaatimusminimi on esitetty kohdassa G3200.18.

G3171  Sulkupellit

Ulkoilmaan yhteydessä olevat ulkoilma- ja jäteilman sulkupellit
- lämpöeristetty vaippa (pelti −eristevilla-pelti), U<3W/m²/K
- lämpöeristetyt säleet, U<3W/m²/K
- otsapintanopeus korkeintaan 3 m/s
- tiiviysluokka 4

Muiden sulku- ja säätöpeltien tiiveys vähintään luokkaa 3.

Moottorikäyttöiset sulku- ja säätöpellit tai peltiryhmät toimitetaan
yhdysvivustoin siten, että toiminta tapahtuu vain yhdestä käyttöakselista.
Sulku- ja säätöpeltien suurin sallittu vääntömomentin tarve on 5 Nm/ pellin
m².

G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet

G3300.10 Kanavistojen ja kanavistovarusteiden perusvaatimukset

Kanaviston on täytettävä SRMK E1 vaatimukset ja E7 ohjeet. Kanavaosien
mittojen on noudatettava standardia SFS 3541. Kanavat, niiden osat ja
kanavavarusteet liitetään toisiinsa tiivisti standardin SFS 4699 ja SRMK
D2:n vaatimuksia noudattaen. Haaroitukset tehdään pääsääntöisesti
tehdasvalmisteisilla osilla, lähtökauluksia käytetään vain
poikkeustapauksissa, kuten pyöreiden kanavien liittyessä
suorakaidekanaviin.

Ilmanvaihtokanavina käytetään pestyjä kanavia ja osia tai siten
valmistettuja, että ne ovat öljyttömiä ja puhtaita. Kanavat tulee toimittaa
työmaalle ja säilyttää siellä tulpattuina, osat muoviin pakattuina.
Asennuksen jälkeen urakoitsija tulppaa kanavat välittömästi.

Kanavistojen tiiviysvaatimukset ja painekokeet ks. G08.12.



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sivu 43 / 80

Ilmamäärien mittausta varten tehdään kanaviin mittausreikiä
mittausstandardien mukaisesti. Reikien suuruus 10 mm, suojaus tulpalla.

Ilmanvaihtokanavien ja -varusteiden materiaalina käytetään
haponkestävää terästä (HFe).

G3300.10.06 Asennus

Asennustyön alkaessa tehdään malliasennus, jossa mm.
kannatusjärjestelmä tulee hyväksyttää valvojalla.

Kanavien katkaisut ja niihin leikattavat reiät tehdään leikkaavilla työkaluilla
ja ne on muotoiltava niin, että kanavistossa ei synny häiritsevää ääntä,
eivätkä painehäviöt muodostu kohtuuttoman suuriksi.

G3300.12 Kannakointi

Kannakkeiden ja kiinnitystarvikkeiden materiaali on haponkestävää
teräs (HFe).

Kannatusten ja ripustusten rakenteissa noudatetaan standardeja SFS
4046... SFS 4069. Reikänauhojen ja vastaavien käyttö on kielletty.
Näkyviin jäävät kanavat ripustetaan kierretangoilla ja kiinnitetään kanavan
ympäri vannepitimillä.

Alakattoihin yms. piiloon jäävät kanavat kannatetaan kuten edellä tai
säädettävillä nauhakannattimilla. Kanavien kannakkeet ovat vähintään
samaa paloteknistä luokkaa kuin kanavat. Kannakeväli on enintään 2 m.
Kiinnitys rakenteisiin tehdään poraamalla.

Ilmakanavat kiinnitetään ja kannakoidaan siten, että ne pysyvät
palotilanteessa paikoillaan vähintään niiltä edellytetyn palonkestoajan.

Liitostyö tehdään niin, etteivät kanavat tai liitostarvikkeet vahingoitu työn
aikana. Kanavat kiinnitetään toisiin kanaviin ja liitososiin vetoniiteillä.

G3310  Kanavat

G3311  Pyöreät kanavat

G3311.10 Pyöreiden kanavien perusvaatimukset

Pyöreiden kanavien on täytettävä standardin SFS-EN 1506 vaatimukset.
Kanavien liitokset tehdään käyttäen tehdasvalmisteista kumirengasliitosta
tai kutistenauhaliitosta. Kutistenauhaliitoksessa käytetään tukiholkkia ja
liitokset lukitaan piiloniiteillä.

G3312  Suorakaidekanavat

G3312.10 Suorakaidekanavien perusvaatimukset

Suorakaidekanavien ja niiden osien on täytettävä standardin SFS-EN 1506
vaatimukset.
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Kanavakoon muunnoskappaleet tehdään riittävän pitkiksi ja
haarakanavalähdöt kartio- tai saapasmallisiksi. 90° kulmaosissa sisäsäde
min. 100 mm.

Kanavien tulee olla riittävästi jäykistettyjä, ettei ilman virtaus aiheuta
värinää kanavapinnoissa; tarvittaessa kanaviin tulee tehdä lisäjäykistyksiä.

Suorakaidekanavat liitetään toisiinsa ensisijaisesti kumitiivisteellisellä ns. T-
listaliitoksella kulmapalat pultaten. Laippaliitokset on tehtävä siten, että ne
voidaan jälkeenpäin avata. Liitokset viimeistellään kulmapaloilla.

Peltikanavan liittyessä kojeeseen tai rakennusaineeseen käytetään aina
kulmateräslaippaliitosta tai muuta yhtä lujaa ja helposti avattavaa liitosta.
Urakkaan kuuluu myös toimittaa rakennusaineeseen kiinnitettävät
muurauskehykset tartuntarautoineen.

G3320  Kanaviston varusteet

G3322  Puhdistus- ja tarkastusluukut

Tulo- ja poistokanavat on oltava kauttaaltaan puhdistettavissa. Puhdistus-
ja tarkastusluukut on yleensä merkitty piirustuksiin. Niiden sijoituksessa ja
merkinnässä noudatetaan TateRYL 2002:n ohjetta.

Puhdistus- ja tarkastusluukkujen vähimmäismitat:

Pyöreät kanavat Puhdistusluukun mitat mm
D<200 mm 400 x 100
200<D<500 mm 400 x 200
D>500 600 x 600

Suorakaidekanavat, S= kanavan luukkusivu
S<250 mm 400 x 100
200<S<500 mm 400 x 200
S>500 mm 500 x 400

Paloeristettyjen puhdistusluukkujen eristeen tulee täyttää
tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaiset kriteerit (G9200.15*).

G3324  Säätöpellit

Pyöreiden kanavien perussäätöpelteinä käytetään esim. mallia IRIS tai
IRIS-H; Fläkt Woods Oy.

Suorakaidekanavien säätöpelteinä käytetään monisälepeltejä, esim. mallia
UTK; Halton Oy. Kaikkien säätöpeltien on oltava valmistetta, jonka
säätökäyrät on koeajettu ja julkaistu.

Säätöpellit varustetaan lukittavilla käsisäätölaitteilla auki/kiinni -kilvin ja
asennonosoittimin.

Säädön jälkeen säätöpelteihin merkitään (esim. kestävällä maalilla) pellin
asento.

Säätöpeltimateriaali sama kuin kanavamateriaali.
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G34 Päätelaitteet

G3400.10 Päätelaitteiden perusvaatimukset

Päätelaitteet on ilmoitettu piirustuksissa koodeilla ja esimerkkityypeillä.
Urakoitsijan tulee hyväksyttää valitsemansa laitteet teknisine arvoineen
rakennuttajalla.

Päätelaitteiden maalaustapa on polttomaalaus. Värit määrittelee arkkitehti.

Ilmavirrat säädetään valmistajan ohjeen mukaan.

Päätelaitteiden sijoituksessa noudatetaan arkkitehdin laatimia alakatto-
tms. piirustuksia.

G3410  Tuloilmalaitteet

Mallit, mitat sekä muut vaatimukset ovat esitetty piirustuksissa.

G3410.10 Tuloilmalaitteiden perusvaatimukset

Tuloilman heittokuviot säädetään valmistajan ohjeen mukaan käyttäen
apuna sopivia ilmaisimia, merkkisavuja tai nauhoja niin, ettei työpisteissä
aiheudu vetoa. Heittokuvioiden säädössä on otettava huomioon tilojen
kalustus.

G3420  Poistoilmalaitteet

Mallit, mitat sekä muut vaatimukset ovat esitetty piirustuksissa.

G3432  Ulkosäleiköt ja ulkoilmalaitteet

Mallit, mitat sekä muut vaatimukset ovat esitetty piirustuksissa.

Ulkosäleikköjen materiaali sama kuin kanavamateriaali.

Ulkosäleikköjen värin määrittelee arkkitehti.

G3433  Jäteilmalaitteet

Mallit, mitat sekä muut vaatimukset ovat esitetty piirustuksissa.

Ulospuhallushajottimien materiaali sama kuin kanavamateriaali. Värit
määrittelee arkkitehti.

Vesikatolle nousevien kanavien läpivientiosina käytetään tehdasvalmisteisia
läpivientikappaleita.
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G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT

G4000 Yleistä

Rakennuksessa on seuraavat kylmätekniset järjestelmät:
- Valvomorakennuksen valvomotilan jäähdytys toteutettuna suorahöyrysteisenä

järjestelmänä. Kylmäaineena käytetään R32. Suorahöyrysteistä järjestelmää käytetään
talvikaudella tilan lämmitykseen.

Noudatetaan standardia SFS-EN 378–2.

Vaatimuksenmukaisuuden arviointi tehdään paineastialain ja KTM:n
päätöksen 938/1999 mukaiselle kylmälaitokselle.

Jäähdytyslaitteiden rakenteen ja varusteiden on lujuutensa ja
korroosionkestävyytensä osalta vastattava käyttötarkoitusta.

Ulkoilmaan asennettavien laitteiden on korroosionkestävyydeltään,
mekaaniselta lujuudeltaan ja suojausluokaltaan vastattava Suomen
ilmasto-olosuhteiden vaatimuksia.

Kylmälaitteiden urakoitsijaksi hyväksytään vain TUKESin kylmälaiteliike-
rekisterissä oleva toimija sekä asennuksesta vastaavaksi henkilö, jolla on
asetuksen 452/2009 mukainen pätevyys.

G4000.06.23 Kylmäteknisten laitteiden ja verkoston merkintä

Merkinnät tehdään SFS-378-2 mukaisilla kilvillä. Lisäksi noudatetaan
kohdassa G06.23 LVI-järjestelmien ja -tuotteiden merkinnät esitettyjä
vaatimuksia.

G4000.08 Kylmäteknisen järjestelmän yleisen osan laadunvarmistus ja
käyttöönotto

Käyttöönotto suoritetaan soveltaen RT-korttia LVI 61-10181 Kylmälaitoksen
vastaanotto.

G4000.08.00 Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset

G4000.08.12 Paine- ja tiiviyskokeet

Valmistajan tulee suorittaa paine ja tiiveyskokeet koko hankittavalle
laitekokonaisuudelle ulkopuolisen tarkastuslaitoksen edustajan läsnä
ollessa. Koepaine on 1,1 x suunnittelupaine pien- ja suurpainepuolella ja
koeaika 4 h. Käytettävä väliaine on typpi.

Tiiviys tarkistetaan elektronisella vuodonhakulaitteella

G4000.08.12.10 Kuivaus- ja tiiviystarkastus

Kylmäkoneisto kuivataan tyhjöpumppauksella ennen kylmäaineella
täyttämistä.
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G4000.08.23 Säädöt ja mittaukset

Kylmäteknisten järjestelmien ja laitteiden suunnitelmien mukainen toiminta
säädetään ja mitataan hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen. Säädöt ja
mittaukset tehdään normaalia kuormitusta vastaavissa olosuhteissa.
Olosuhteet aikaansaadaan tarvittaessa koekuormien avulla.

G4000.08.26 Koekäyttö ja tarkistusmittaukset

Koekäytön yhteydessä tehdään seuraavat mittaukset ja tarkastukset:
- lauhduttavan ilman tulo- ja menolämpötila
- tilojen lämpötilat ja suhteellinen kosteus
- ympäristön lämpötila
- kompressorin imupaine ja imukaasun lämpötila
- kompressorin lauhtumispaine ja kaasun lämpötila
- käyntijakson pituus
- konehuoneen lämpötila
- äänitasot
- laitteiston öljy- ja kylmäainetäytöt
- paisuntaventtiilin ym. laitteiden säädöt ja toimivuus
- kylmäaineen jakaantuminen höyrystimessä
- sulatusautomatiikan toiminta
- tehomittaukset - urakoitsija toimittaa sähkölämmittimet.

Urakoitsija hankkii kokeissa tarvittavat mittalaitteet.

G4000.08.30 Viranomais- tmv. tarkastukset

Urakoitsija hoitaa omatoimisesti yhteydenpitoa valvontaviranomaisiin ja
tarkastaviin osapuoliin. Kaikki viranomais yms. tarkastukset tulee olla
suoritettuja ennen vastaanottoa. Urakoitsija maksaa kaikki painekokeiden
ja tarkastusten kustannukset.

Urakoitsijan on suoritettava koneikon paineastioille käyttöönottotarkastus
sekä toimittaa tästä pöytäkirja INSPECTA Oy:n piiritoimistoon sekä
laitteiston omistajalle /haltijalle.

Säiliöistä, joiden paineluku (p * V [bar * dm3]) painelaiteasetuksen
1548/2016 raja-arvon asennustarkastuksen sekä rakennetarkastuksen
tekee INSPECTA Oy:n edustaja.

Asiakirjat tarkastuksen suorittamista varten jäähdytyslaitteen ja muiden
jäähdytysjärjestelmään osia toimittavien urakoitsijoiden on lähetettävä
hyvissä ajoin tilaajan edustajalle.

G4000.08.31 Luovutusasiakirjat

Luovutusasiakirjat sisältävät piirustusten lisäksi, käyttösuunnitelman,
käyttöturvallisuustiedotteen, toimintaohjeen kylmäainevuotojen varalta,
pöytäkirjat, paineastia-, materiaali- yms. todistukset sekä laitteiden
esitteet.
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G4000.08.43 Käytön opastus

Kylmälaitoksen käytönopastus annetaan tilaajan edustajille. Urakoitsija
toimittaa tilaajalle käytönopastussuunnitelman hyväksyttäväksi kahta (2)
viikkoa ennen käytönopastuksen alkamista.

G4000.10 Kylmälaitoksen perusvaatimukset

Urakkaan sisältyvät laitteistot kokonaisuutena sähkövarusteineen ja
johdotuksineen.

Urakoitsija tekee mitoituksen tarkistuksen, putkisto- ja piirikaaviot ja
toimittaa ne rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen laitteiden tilaamista.

Kojeiden ja tarvikkeiden tulee olla Suomessa yleisesti tunnettuja ja niille
tulee olla saatavissa varaosia. Kojeen huollon tulee olla järjestetty
luotettavasti valmistajan tai maahantuojan toimesta. Kojeesta ja
tarvikkeista tulee olla saatavissa valmistajan esite, missä on luotettavasti
esitetty kojeen tai tarvikkeiden suoritusarvot eri olosuhteissa sekä sallitut
käyttöalueet.

Urakoitsijan tulee selvittää rakennuttajalle huolto-organisaatio ja varaosien
sekä kylmäaineen saanti.

Jos kylmälaitetoimittaja tekee sähköasennuksia, tulee sillä olla
asianmukainen pätevyys ja oikeus ko. asennusten tekemiselle.

G4200 Kylmälaitoksen putkistot

Putkistomitoituksessa tulee huomioida riittävät kylmäaineen
virtausnopeudet ja tarpeelliset öljymutkat kompressoreiden voiteluöljyn
palautumisen varmistamiseksi kaikissa käyntiolosuhteissa.

Öljynpalautuksen varmistamiseksi on putkistossa oltava kaksoisnousuja ja
öljymutkia. Putkiston kallistus virtaussuunnassa on myös otettava
huomioon asennuksissa.

G4200.06 Putkistojen asennus

G4200.06.14 Putkistojen kannakointi

Kylmäaineputket kannakoidaan eristepitimillä, joiden eristemateriaali on
solukumia (esim. Hilti MIP-H eristepidin). Kannatintangon läpivientikohta
tiivistetään kosteustiiviiksi.

Kannakoinnissa on otettava huomioon tarvittavat putkiston kaltevuudet.
Putkisto kannakoidaan yhteiskannakointijärjestelmään.

Pakkaspuolen liuosjärjestelmien putkistojen kannakkeet ovat ns. Armafix
AF-tukieristekannakkeita.

G4200.06.15 Putkistojen läpiviennit

Putkistojen läpiviennit tehdään siten että haitallinen ääni ja värinä eivät
siirry rakenteisiin. Eristyksen on jatkuttava läpiviennin kautta tilasta
toiseen. Läpiviennin on oltava höyrytiivis.
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Läpiviennit, jotka läpäisevät palo-osastoivia rakenteita (välipohjat yms.) on
suljettava palokatkoilla, jotka ovat ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä.
Metalliputket suojataan palokatkotiivistemassalla (esim. Hilti CP 601S).

G4200.06.90 Kylmälaitosputkien eristäminen

Katso G9100.11*.

G4500.20 Kylmäaineiden käyttö

Kylmäaineena käytetään R32.

G4540 Suorahöyrystyslaitteet

Sähkötilat varustetaan suorahöyrystykseen perustuvilla ns. split-
jäähdytysjärjestelmillä piirustusten mukaan. Jäähdytyslaitteiden mitoitus ja
toiminta on esitetty lisäksi kojeluettelossa sekä säätö- ja
kytkentäkaavioissa.

Laitetoimittajan tehtäviin kuuluu laatia koneiden yksityiskohtaiset säätö- ja
kytkentäkaaviot sekä piirikaaviot, jotka liitetään luovutusaineistoon.

Järjestelmien kylmäaine on R-32 tai vastaava. Kompressoreille on
huomioitava talvikäyttövarustus ja lauhdutinpuhaltimien portaaton säätö.
Kompressoriyksiköiden maksimi äänen painetaso 10 m:n päässä 45 dB(A).
Koneet asennetaan tärinäeristetyille kannakkeille. Lauhdutusilman riittävä
saanti on varmistettava.

G4552 Split- jäähdytyslaite

Koneen ulkoyksikön kompressorit ovat täysihermeettisiä.

Koneen ulkoyksikkö kootaan valmiiksi tehtaalla muototeräsjalustalle
polttomaalatun kuorirakenteen sisään seuraavista komponenteista:
kompressorit tärinäneristimineen, säiliöineen, lauhdutin, niiden välinen
kylmäaineputkisto, varusteet, apulaitteet ja konekeskus sekä sähkö- ja
automatiikkajohdotukset. Ulkoyksikkö varustetaan talvikäyttölaittein
paikkakunnan mitoitusulkolämpötilan mukaan. Kaikkia johtimia varten
laitetaan riviliittimet, jotka numeroidaan laitetoimittajan laatimien
piirikaavioiden numerointia vastaavasti.

Ohjaus ja säätö

Koneen jäähdytystehon säätö tapahtuu on-off toiminnolla.

Lauhduttimien tehoa säädetään lauhdutinpuhaltimia käynnistämällä ja
pysäyttämällä.

Kompressorit käynnistetään suoraan täyteen verkkojännitteeseen.

Koneen ulkoyksikön konekeskus sisältää:
- pääkytkimen
- varokkeet ryhmäjohdoille ja ohjauspiireille
- ohjauskytkimet ja merkkilamput
- kontaktorit
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- lämpöreleet ja muut varolaitteet
- apu- ja ohjausreleet
- riviliittimet kaikille johtimille
- asianmukaiset merkinnät
- talvikäyttövarusteet

Varusteet

Koneeseen kuuluu ainakin seuraavat varusteet:
- magneettiventtiilit
- sulku- ja yksisuuntaventtiilit
- kylmäaineen kuivaussuodattimet ja nestejohdon nestelasit
- kylmäpiirien pien- ja suurpainemittarit ja -kytkimet
- kylmäainepiirien täyttöyhteet sulkuventtiileineen
- kylmäainepiirien varoventtiilit tarvittavine ulospuhallusputkineen

Sisäyksiköt

Jäähdytykseen käytettävien sisäyksiköiden (puhallinkonvektorien)
höyrystinpatterit kupariputkista alumiinilamellein. Lamelliväli 2 mm.
Höyrystimet varustetaan tippuvesialtain ja tarvittaessa pumpuin
poistoyhteineen, putkiurakkaan kuuluvaa poistoputkea varten, puhallin on
vähintään 3-nopeuksinen / EC-moottorilla varustettu.

Puhallinkonvektorit ja niiden erilliset säätöpaneelit asennetaan seinälle. Ne
varustetaan pestävällä kennosuodattimella.
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G9 ERISTYS

G9000  Yleistä

LVI-tarvikkeen toimittanut/asentanut urakoitsija eristää toimittamansa LVI-
tarvikkeen.

Urakoitsija tiedottaa eristystyön tilantarpeista, ajoituksesta ja ajankäytöstä
muille urakoitsijoille.

Eristyksien hankinnassa ja asennuksessa noudatetaan TateRYL2002:a ja
LVI-ohje-kortteja LVI 50-10344 ja LVI 50-10345 jäljempänä mainituin
poikkeuksin.

Kaikki mineraalivillaeristeet pinnoitetaan kuitujen irtoamisen estämiseksi.
Villaeristeiden reunat, lävistykset ym. paikat teipataan siten, että
pinnoittamatonta villaa ei jää missään näkyviin. Teippaus koskee myös
piiloon jääviä eristeitä.

Näkyvä eristys

Näkyvällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, joka on rakennuksen
valmistuttua siellä toimivien henkilöiden nähtävissä. Tällaisia ovat mm.
kellaritilat, autohallit, yhdyskäytävät ja muut tilat, joissa putkia ja/tai
kanavia ei ole rakenteilla peitetty.

Ei näkyvä eristys

Näkymättömällä tilalla tarkoitetaan eristyksen paikkaa, jossa tapahtuu
käyntejä vain poikkeuksellisesti tai jossa putket on kiinteästi rakenteilla
peitetty, esim. alustatila, käyttämätön tai kylmä ullakko, roilot ja alakatto
sekä erilliset kotelot.

Huonetilan käyttötarkoitusta selvitettäessä käytetään arkkitehdin nimitystä
tai sen puuttuessa huonetilan ilmeisen ja pääasiallisen käytön mukaista
nimitystä.

G9017  Perusedellytykset

G9017.13* Paloturvallisuusvaatimukset

Eritysmateriaaleihin ja asennuksiin nähden noudatetaan voimassa olevia
paloturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita (RakMK E1 ja E7) ja
niiden sovellutuksia.

G9018  Eristystuotteet

Tunnus Tuote Tuoteominaisuudet Pääasiallinen
käyttökohde

Aa mineraalivillakouru päällystämätön LE

Ac mineraalivillakouru alumiinilaminaattisuljin LE, KE

Ba mineraalivillalamellimatto alumiinilaminaatti LE, KE
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Tunnus Tuote Tuoteominaisuudet Pääasiallinen
käyttökohde

Bb mineraalivillaverkkomatto PE

Bc mineraalivillaverkkomatto alumiinilaminaatti PE

Da mineraalivillalevy LE

Db mineraalivillalevy PE

Ef solukumikouru Diffuusiovastus ≥ 7000 LE, KE

Ef solukumilevy Diffuusiovastus ≥ 7000 LE, KE

Eb polystyreenilevy LE

Eg XPS-polystyreenilevy LE

LE= lämmöneriste, KE= kondenssieriste, ÄE= ääneneriste, PE= paloeriste

Tunnus Päällysteen
materiaali

6 PVC-muovi

10 Kuumasinkitty
ohutlevyteräs

12 Alumiini

Päällystemateriaalin minimipaksuudet:

Tunnus Putket ja kanavat
Eristyksen ulkohalkaisija du tai
lyhyempi sivu Su

Venttiili-
ja
laippakot
elo

Säiliöt ja laitteet

du / Su

< 150
150 < du /
Su < 500

du / Su

 > 500
Vaipat Päädyt Katot

mm mm mm mm mm mm mm

6 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 -

10 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,5

12 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80

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 eristepintoja maalataan, kuuluvat pohjustustyöt eristyksissä
eristysurakoitsijalle.



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sivu 53 / 80

G9100* Putkieristykset

G9100.11* Eristyskohteet, -tyypit ja –paksuudet

Putkisto, osa Tunnus LVI 50-
10344

Eriste
Sarja
tai
vähim
mäis-
paksu
us

Päällyste
LVI 50-
10344

Sijainti,
huomautuksia

Lämmitysjärjestelmät

Lämmönsiirrin Da 100
mm

10

Säiliö Ba, 100
mm

10

Ensiöpiirit Aa 25 6 Näkyvä

Ensiöpiirit Ac 23 - Ei näkyvä,
nousukuilussa

Ensiöpiirit Ac 25 - Ei näkyvä

Toisiopiirit Aa 24 6 Näkyvä

Toisiopiirit Ac 22 - Ei näkyvä,
nousukuilussa

Toisiopiirit Ac 24 - Ei näkyvä

Puhdistetun jäteveden
putkistot

Aa 21 6K

Puhdistetun jäteveden
välipiirin putkistot

Aa 21 6K

Vesi- ja
viemärijärjestelmät

Lämmönsiirrin Da 100
mm

10

Kylmävesisäiliö Ef 19 -

Lämminvesisäiliö Ba 100
mm

10

Kylmä käyttövesiputki Aa 21 6 K Näkyvä

Kylmä käyttövesiputki Ac 22 K Ei näkyvä

Lämmin käyttövesiputki,
kiertovesiputki

Aa 25 6 Näkyvä

Lämmin käyttövesiputki,
kiertovesiputki

Ac 23 - Ei näkyvä,
nousukuilussa

Lämmin käyttövesiputki,
kiertovesiputki

Ac 25 - Ei näkyvä
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Putkisto, osa Tunnus LVI 50-
10344

Eriste
Sarja
tai
vähim
mäis-
paksu
us

Päällyste
LVI 50-
10344

Sijainti,
huomautuksia

Kylmäjärjestelmät (R-…)

Imuputket Ef 1)

Kuumakaasuputket Ef 1)

Yllä olevaan taulukkoon liittyviä selostustekstejä sekä yleisesti noudatettavia täydentäviä
yleisohjeita

Lämpimissä ja puolilämpimissä tiloissa kulkevien putkien, joiden ulkohalkaisija on enintään 22
mm, eristyspaksuus on sarjan 22 mukainen. Kylmissä (lämmittämättömissä) tiloissa kaikkien
putkien eristyspaksuus on sarjan 25 mukainen. Yläpohjarakenteessa kaikkien putkien
eristyspaksuus on sarjan 25 mukainen.

Lämmönjakohuoneessa lämpimät venttiilit ja armatuurit eristetään. Kaukolämpöputki eristetään
myös energialaitoksen toimittamalta osiltaan rakennuksen sisäpuolella (= ei maassa).
Tehdasvalmisteisen lämmönjakopaketin putket eristetään muita putkistoja vastaavalla tavalla.

Vesipostien kytkentäjohdot eristetään aina.

Ilmanvaihtoroiloon asennettavat muoviviemärit paloeristetään. Päällystys tehdään vain
näkyvissä tiloissa.

Jäähdytysvesi pumpun pesän eristys; Ef ,13 mm.

1) Urakoitsija mitoittaa eristepaksuuden, minimipaksuus 13 mm. Ef-eristysten
eristekokonaisuutta määriteltäessä tulee palotekniset rajoitukset ottaa huomioon erityisesti
poistumisteillä ja paloalueen sisäisillä käytävillä ja iv-kuiluissa.
Ef-eriste on suojamaalattava UV-säteilyä vastaan ulkotilassa.

2) Mitoitetaan erikseen peitesyvyyden ollessa ≤800 mmm

G9100.12* Eristeiden asennus

Ks. LVI 50-10344, alla esitetty vain yleisimmät.
- Aa: Villakouru, ulkohalkaisija enintään 400 mm, kiinnitetään f 0,9

mm:n sinkityllä teräslangalla. Kouru, ulkohalkaisija yli 400 mm,
sidotaan 12 mm:n nailonvanteella, joka kiinnitetään soljilla. Mikäli
putken lämpötila on yli +200 °C, käytetään teräsvannetta.
Sidontatiheys 300 mm ja vähintään yksi sidos/osa.

- Ac: Kylmän putken ja näkyvissä oleva lämpimän putken/kanavan
eristyskourun sauma suljetaan koko pituudeltaan
kuumasaumaamalla päällysteen lieve tai vähintään 30 mm:n
alumiinipaperiteipillä. Ei-näkyvän paikan lämpimän putken kouru
kiinnitetään f 0,9 mm:n sinkityllä teräslangalla. Sidontatiheys 300
mm ja vähintään yksi sidos/osa.

- Ef: Solukumieristeen kondenssitiiviys saadaan liimaamalla eristeen
pituus- ja poikkisaumat yhteen liimalla valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Eristeiden alku- ja loppupäät liimataan putkeen kiinni.
Kannakointi eristeen päältä esim. Armafix. Poistumisteillä esim.
Armaflex Ultimate, materiaali vaatimus Bl-s1, d0.
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G9100.13* Päällysteiden asennus

- Muovipäällyste kiinnitetään muovisilla pistoniiteillä, jako noin 150
mm. Sekä pituus- että   poikkisaumat limitetään noin 20 mm.

- T-haara tehdään leikkaamalla haaraputken päällyste tiiviisti
pääputkeen sopivaksi. Käyrä päällystetään tarkoitukseen tehdyllä
osalla. Jos päällystettävään käyrään ei ole saatavissa valmista osaa,
tehdään päällystys 0,7 mm paksusta PVC-levystä sikatuin
kulmakappalein tai kietomalla tasoitettu eristys päällysteen värisellä
PVC-nauhalla. Eristysläpimitan muutokset ja päätteet heloitetaan
päätehelalla.

- Metallipäällysteet kiinnitetään POP- niiteillä.

G9100.14* Höyrysulku

- K: Höyrysulku aikaansaadaan tiivistämällä päällystetyyppien 6 ja 10
saumat pehmeällä värittömällä PVC-teipillä tai sulkemalla
eristetyyppien Ac ja Ba päällysteiden saumat kuumasaumaamalla tai
alumiinipaperiteipillä.

- Päätteet, kannakereiät ja muut lävistykset tiivistetään silikonikitillä
siten, että päällyste kokonaisuudessaan muodostaa höyrysulun.

- Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös umpisolurakenteisia
vastaavan lämpöeristyskyvyn omaavia kondenssitiiviitä eristeitä.
Eristeet vedetään ehjänä putkien ja käyrien päälle ennen asennusta.

- 7K: Kourujen saumat sidotaan yhteen teollisuusteipillä siten, että
kaikki pituus- ja poikkisaumat sulkeutuvat lähes hermeettisesti.

G9100.15* Venttiileiden eristys

- Venttiilien eristys päällysteineen kiinnitetään kotelolukollisilla
vanteilla, joiden leveys on n. 20 mm. Vanteiden jako on 200 mm,
kuitenkin vähintään 2 kpl/kotelo.

- Muhvillinen ja hitsattava venttiili eristetään loveamalla sen vaatima
tila eristyskouruun niin, että putken eristys jatkuu venttiilin yli.
Laipallisen venttiilin eristeenä voidaan käyttää myös kourua, jonka
sisähalkaisija on sama kuin eristyksen ulkohalkaisija ja
eristyspaksuus 50 mm. Kouru lovetaan venttiilin ja putken päälle
sopivaksi. Edellä mainittu työtapa edellyttää, että venttiilin kara
ulottuu eristyksen ulkopuolelle. Mudanerottimet ym. vastaavat osat
eristetään kuten venttiilit.

G9100.16* Laitteiden eristys

Laitteiden eristysmateriaalina käytetään levyjä tai mattoja.

G9100.17* Putkien eristys rakenteiden läpimenokohdissa

Eristetyn putken lävistäessä rakenteen käytetään Ef-eristystä (ei
kaukolämmössä eikä pakoputkissa). 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 palokatkosuunnitelman mukaan.
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G9100.18* Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet

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

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

- seinällä näkyvissä olevat patteriverkoston pysty- ja vaakajohdot
(≤DN25) ja patterien alla olevat vaakajohdot

- samassa huonetilassa oleva patterin kytkentäjohto
- varoventtiilin ulospuhallusjohto
- tyhjennys-, ilmanpoisto- ja painemittareiden kytkentäjohdot sekä

paisuntajärjestelmä
- säiliön ja laitteen arvokilpi
- lämmitysjärjestelmän täyttöjohto
- paisunta-astia
- linjasäätö- ja sulkuventtiilit (lämmitysverkostoissa, ei koske LTO eikä

jäähdytysverkostoja)
- lämmitysjärjestelmän pumput

Piirustuksiin tehtävillä merkinnöillä voidaan selostuksen määräyksiä
täsmentää.

G9200* Ilmastointijärjestelmien eristys

G9200.13* Lämpöeristys

Lämpöeristys
- merkinnällä LExxP varustetut lämpöeristettävät kanavat:

o eristetyyppi Ba
o päällyste 10 (näkyvissä olevat kanavat)

- merkinnällä LExx varustetut lämpöeristettävät kanavat:
o eristetyyppi Ba
o ei päällystettä (ei näkyvissä olevat kanavat, esim.

ullakkotiloissa)
o eristeen kaikki saumat teipataan

- eristyspaksuus (xx/mm) on esitetty piirustuksissa.
- jäähdytetyn tuloilman runkokanavat: mineraalivilla Ba/Be KE; saumat

teipattuina, paksuus ohjeen 50-10345 mukaan
- kanavat LTO- laitteen jälkeen: mineraalivilla Ba/Be KE; saumat

teipattuina, paksuus ohjeen 50-10345 mukaan
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J RAKENNUSAUTOMAATIO

J0 RAKENNUSAUTOMAATION VELVOITTEET

J0 YLEISIÄ TIETOJA

Rakennusautomaatiotyöt kuuluvat LVI-urakkaan. Urakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja
YSE-98. Työ tehdään A2-94 määräyksiä noudattaen.

Aliurakoitsijat tulee mainita tarjouksessa. Urakan velvoitteita on esitetty myös
urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä.

J00 Nimistö

Tässä rakennusautomaatioselostuksessa:
TILAAJA tarkoittaa rakennuttajaa
URAKKA tarkoittaa LVI-urakkaa
JÄRJESTELMÄ tarkoittaa rakennusautomaatiojärjestelmää
SUUNNITTELIJA tarkoittaa rakennusautomaatiosuunnittelijaa
URAKOITSIJA tarkoittaa LVI-urakoitsijaa.

J01 Suoritusvelvollisuudet uusittavien ja uusien asennusten osalta

YSE 1998 1 §. (Lyhennettynä: työ tehdään asiakirjojen mukaisesti valmiiksi).

J02 Sivusuoritusvelvollisuudet muiden osapuolien töistä aiheutuviin ja
rakennusautomaation töihin

YSE 1998 2 §. (Lyhennettynä: Myös kaikki suorituksen toteuttamiseksi tarvittavat työt on
tehtävä. Jos niistä ei ole yksilöllisiä ohjeita, rakennuttaja ei esitä erityisvaatimuksia työtavoille).

J03 Huomiointi ja tiedottaminen muille aiheutuvista töistä rakennusautomaation
toteuttamisen takia

Urakoitsijan on ilmoitettava tarvitsemistaan mahdollisista lisätiloista suunnittelijalle ja tilaajalle.
Uusia tilankäyttöjä ei saa toteuttaa ennen rakennuttajan antamaa suostumusta. Ennen
suostumusta vaikutukset kaikkiin rakentamisen osapuoliin selvitetään.

J04 Piirustusvelvollisuudet ja asennusten dokumentointi

Urakoitsija toimittaa hankkimiensa laitteiden piirustukset suunnittelijalle, samoin
tarkepiirustukset.

J041 Suunnitelma-asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus

Suunnitelmapiirustukset täydentävät toisiaan. Jos jokin seikka on mainittu yhdessäkin
suunnitelma-asiakirjassa, sen katsotaan kuuluvan urakkaan.

Kojeiden ja laitteiden mitoitusarvot on pääasiallisesti esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Mikäli
asennustapa tai mitoitusarvot eivät käy selville asiakirjoista tai ovat tulkinnanvaraisia,
urakoitsija on velvollinen pyytämään lisäselvityksiä.

Suunnittelija on laatinut urakkalaskentaan seuraavat suunnitelmapiirustukset:
- LVI-työselostus
- rakennusautomaation järjestelmäkaavio
- säätö- ja kytkentäkaaviot (säätökaavio, toimintaselostus, laiteluettelo)
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Suunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 § mukainen, kuitenkin siten
täsmennettynä, että urakan asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä:
- urakkarajaliite (YSE 1998 13 § mukaisella paikalla).
- hankintaohjelma.
- määrälasketut kaaviot ja taulukot.
- muut kaaviot ja taulukot.
- asennuspiirustukset.

J042 Työpiirustusasiakirjat, niiden laajuus ja sitovuus

Ennen töiden aloitusta urakoitsija laatii yhteistyössä sähköurakoitsijan kanssa tarkennetun
aikataulun sekä laadunvarmistussuunnitelman.

Ennen työpiirustusten laatimista ja ohjelmointityön aloittamista suoritetaan suunnitelmien
katselmus yhdessä urakoitsijan, tilaajan ja suunnittelijan kanssa.

Katselmuksessa:
-  selvitetään projektin osapuolet ja yhteystiedot.
-  selvitetään laitevalinnat ja asennuspaikat.
-  sovitaan dokumentointitavoista.
-  sovitaan pistekuvaukset.
-  sovitaan valvomokaavioiden sisältöjen pääperiaatteet.
-  selvitetään LVIS- järjestelmien toimintaperiaatteet.
-  sovitaan hälytysluokat ja hälytysten siirtotavat.
-  sovitaan raporttien pääperiaatteet.
-  selvitetään koulutustarpeet.

Urakoitsijan tulee tarkistaa, täydentää ja korjata suunnitelmapiirustukset käyttämiään laitteita
vastaaviksi.

Työpiirustusten laatija on velvollinen hankkimaan tarvitsemansa tiedot muiden suunnittelijoiden,
rakennuttajan ja urakoitsijoiden asiakirjoista. Tilaaja toimittaa eri suunnittelijoiden laatimia
piirustuskopioita kaksi (2) sarjaa työpiirustuksien laatimista varten (erillinen tilaus).

Urakoitsija toimittaa toimitukseen sisältyvien laitteiden kytkentäpiirustukset ja käyttö- sekä
asennusohjeet niitä tarvitseville osapuolille. Urakoitsijan työpiirustusten avulla muut osapuolet
voivat tehdä omia asennuksiaan koskevat asennussuunnitelmansa.

Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen työpiirustusten
mukaisia.

Urakoitsijan tulee tehdä osaltaan seuraavat työpiirustukset:
-  järjestelmäkaaviot (rakennusautomaatiokeskus - runkokaapelit - väyläkaapelit),
-  kenttälaitteille (anturit, lähettimet, toimilaitteet, hälyttimet) asennettavien kaapelien

johdotus- ja piirikaaviot, kaapelimerkinnät,
-  johdotuskaaviot, joiden laadinnassa on huomioitava sähköurakoitsijan käyttämät

runkokaapelit ja välirasiat sekä väliriviliitinkotelot.
-  järjestelmän rakennusautomaatiokeskuksen piirikaaviot,
-  rakennusautomaatiokeskuksen kokoonpanopiirustukset ja laiteluettelot,
-  kenttälaitteiden laite- ja merkintäluettelot (kilvet),
-  venttiililuettelot täydennettyinä venttiileiden tyyppi-, mitoitus- ja valintatiedoin

Urakoitsijan tulee täydentää sähköurakoitsijan tai sähkösuunnittelijan tai muiden urakoitsijoiden
toimittamiin asiapapereihin:
-  keskuksien johdotus- ja piirikaaviokopioihin rakennusautomaatioon liittyvien kaapelien

kytkennät ja merkinnät sekä liitinmerkinnät.
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-  toteutuksen aikana tulleet muutokset säätö- ja kytkentäkaavioihin.

Suunnittelijat siirtävät tiedot alkuperäiskappaleisiin.

Urakoitsija toimittaa laatimiansa ja hyväksyttyjä työpiirustuksia ja asiakirjoja yhteensä enintään
viisi (2) sarjaa rakennuttajan määräämille suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille. Nämä
kopiokustannukset sisältyvät urakkaan.

Rakennuttajan tarkastus
Urakoitsija toimittaa kaksi (2) sarjaa työpiirustuksia tarkastettavaksi rakennuttajalle hyvissä
ajoin ennen työsuoritukseen tai tuotteen valmistukseen ryhtymistä. Rakennuttajalle varataan
tarkastusaikaa kaksi viikkoa, jonka aikana havaituista korjaus- tai muutostarpeista ilmoitetaan
työpiirustusten lähettäjälle. Rakennuttaja palauttaa toisen hyväksyttäväksi lähetetyistä
piirustussarjoista korjattavaksi, mikäli korjaus- ja muutostarpeita on.

Viranomaistarkastus
Urakoitsija tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki tarvittavat työpiirustukset eri viranomaisilla ao.
viranomaisten laatimien erillisohjeiden mukaan.

Lisä- ja muutostöiden työpiirustusten tarkastus
Työaikaisten lisä- ja muutostöiden työpiirustusten tarkastuttamisen ja hyväksyttämisen osalta
noudatetaan samaa menettelyä kuin edellä varsinaisten työpiirustusten osalta. Pienissä
muutoksissa ja tarkennuksissa voidaan tapauskohtaisesti sopia myös yksinkertaistetusta
käsittelystä.

Lisätöiden ja muutosten vaikutukset suunnitelmiin tulee osoittaa muutostunnuksella,
päiväyksellä ja tekijän tiedoilla.

J043 Käyttö- ja loppupiirustusasiakirjat

Tarkepiirustuksiin merkitään kaikki asennuksissa, ohjelmoinnissa ja virityksissä tehdyt
poikkeamat välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Tarkepiirustukset luovutetaan
suunnittelijalle luovutuspiirustuksien laatimista varten. Tarkepiirustussarja säilytetään
työmaalla/rakennusautomaatiokeskuksilla, kunnes luovutuspiirustukset ovat valmiit.
Lisäksi urakoitsijan tulee tarkistaa kaikki piirustukset lopullisia asennuksia, ohjelmistoja ja
virityksiä vastaaviksi riippumatta kenen laatimia piirustukset ovat.

Luovutuspiirustuksina urakoitsija toimittaa kaikki laatimansa piirustukset, käyttöä ja huoltoa
palvelevat piirustukset, joita ovat:
-  piirustusluettelot.
-  järjestelmäkuvaus.
-  urakoitsijan työpiirustukset työmaamuutoksilla päivitettynä, ks. kohta J042.
-  asetusarvoluettelot (järjestelmätuloste).
-  raja-arvoluettelot (järjestelmätuloste).
-  kaavionäytöt.
-  rakennusautomaatiokeskusluettelot prosessiasematietoineen.
-  hyväksyttyjen askelvastekokeiden tulokset (järjestelmätuloste).
-  rakennusautomaatioon liittyvien taajuusmuuttajien parametritaulukot.
-  esitteet asennetuista laitteista teknisine tietoineen.
-  huolto-, hoito- ja vianetsintäohjeet, huollon tarve ja suoritustapa.

Lisäksi asiakirjoissa tulee olla:
-  urakoitsijan yhteyshenkilöiden nimet, osoite- ja puhelinnumerotiedot.
-  kaikki sähkö- ja LVI-piirustuksissa esiintyneet ko. järjestelmään, kojeistoon liittyvät

merkinnät ja tunnukset.
-  teksti LUOVUTUSPIIRUSTUS ja päiväys.
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Järjestelmätuloste -merkinnällä varustetut dokumentit tulostetaan järjestelmästä kirjoittimella.

Luovutuspiirustuksien esitystavat, välilehtien otsikointi ja kansioiden merkinnät tulee esittää
rakennuttajan hyväksyttäväksi. A3-kokoiset piirustukset pienennetään A4-kokoisiksi.

Urakoitsijan tulee toimittaa yksi (1) sarja luovutuspiirustuksia tilaajan tarkastettavaksi kaksi (2)
viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Hyväksyttyjä luovutusasiapapereita ja ohjelmistojen varmuuskopioita toimitetaan seuraavasti:
-  1 sarjaa piirustuksia USB-muistitikulla.
-  1 sarjaa luetteloita ja toimintaselostuksia USB-muistitikulla.
-  2 sarjaa tavallisia kopioita A4-kokoon taitettuna seläkkeillä kansioissa.
-  1 sarjaa ohjelmistovarmuuskopioita.
-  2 sarjaa huoltokirjaan liittyvästä materiaalista.

Seuraavia dokumentteja luovutetaan kuitenkin vain yksi (1) sarja:
-  raja-arvoluettelot
-  kaavionäytöt.
-  hyväksyttyjen askelvastekokeiden tulokset.

Luovutuspiirustukset tulee luovuttaa viimeistään vastaanottotarkastuksessa ja niiden
kustannukset liittyvät urakkaan.

Rakennusautomaatiokeskuksille kootaan käyttöasiapaperit tarkistetuista luovutusasiakirjoista,
joiden esitystapa ja laajuus tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja joita ovat ainakin:
-  piirustusluettelot.
-  toimintakaaviot ja -selostukset.
-  laiteluettelot.
-  liityntäluettelot.
-  rakennusautomaatiokeskuksen johdotus- ja piirikaaviot.
-  rakennusautomaatiokeskukseen liittyvien sähkökeskuksien piirikaaviot; rakennuttaja
toimittaa
- taajuusmuuttajien parametritaulukot.

Rakennusautomaatiokeskuksen sisälle urakoitsijan tulee hankkia ja asentaa piirustuksia varten
kotelo, jossa käyttöasiapapereita säilytetään.

J05 Huoltokirja ja sen velvoitteet urakoitsijalle

Huoltokirja kootaan huoltokirjakoordinaattorin ohjaamana. Huolto- ja kunnossapito-ohjeiden
materiaalin toimitus kuuluu urakoitsijalle.

J051 Tehtävät ja vastuut

Urakoitsijalle kuuluu seuraavat tehtävät ja vastuut:
-  huolehtii, että toimittamiensa laitteiden arvioidut kunnossapito jaksot vastaavat vähintään

urakka-asiakirjojen tavoitteita.
-  hankkii kaikkien toimittamiensa laitteiden kunnossapito jakso tiedot ja toimittaa ne ao.

suunnittelijoille.
- täyttää kone- ja laitekortit käyttäen laitetoimittajan tiedostoja/ kortteja ja niiden

täyttöohjeita.
-  kerää kansioihin oman alansa laitevalmistajien ja tavarantoimittajien esitteet.
-  kerää kansioihin laite- ja tavarantoimittajien hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet.
-  laatii mittaus-, viritys- ja yms. pöytäkirjat.
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-  luovuttaa rakennusautomaatiokeskuksen ja valvomon yhteyteen säilytettäväksi tulevat
asiakirjat.

-  saattaa oman vastuualueensa loppupiirustukset ajan tasalle rakennuttajan ohjeiden
mukaisesti.

-  kerää muut tekniset asiakirjat kansioihin.
-  varustaa kansioihin sijoitetut hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet riittävillä

paikantamistiedoilla.
-  laatii oman vastuualueensa luovutuskansioihin yksityiskohtaiset sisällysluettelot.
-  perehdyttää kiinteistön hoitohenkilökunnan laitteiden ja järjestelmien hoitoon ja huoltoon

huoltokirjan mukaisesti.
-  laatii poikkeus- ja vikatilanteiden ohjeet.

J7 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

J70 Yleistä

Urakan kuvaus
Urakkana on Ikaalisten jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden lämmöntalteenoton
rakennusautomaatiojärjestelmä sekä siihen liittyvät säätö-, ohjaus- ja valvontalaitteet
käyttövalmiiseen toimintakuntoon asennettuina ja käyttöönotettuina suunnitelma-
asiapapereiden esittämässä laajuudessa.

Urakkaan kuuluu lisäksi:
-  käyttöliittymätyöt automaatiokeskuksen käyttöpäätteellä.
-  jatkohälytyksen siirron toteutus automaatiokeskukselta.
-  järjestelmän käyttökoulutus koulutusmateriaaleineen.
-  järjestelmän raportointi.
-  takuuajan velvoitteet.

Laitosselostus
Rakennusautomaatiojärjestelmään liitetään laitoksen jäteveden lämpöpumppu,
lämmönjakokeskus, 3 kpl uusia kiertoilmalämmittimiä ja kompressoritilan uusi
poistoilmapuhallin.

Toimintaperiaate
Säätö-, ohjaus- ja valvontatoiminnat toteutetaan DDC- säätö-, ohjaus- ja
valvontajärjestelmällä.

Järjestelmään kuuluu rakennusautomaatiokeskus ja siihen liittyvä graafinen käyttöpääte,
automaatiokeskukseen väyläyhteydellä liitetty lämpöpumppuautomaatio sekä kiinteillä
kaapeliyhteyksillä liitetyt kenttälaitteet. Automaatiokeskus tulee olla varustettu
jatkohälytysyhteydellä ja urakoitsijan huoltoyhteydellä/ etäkäyttöyhteydellä.

Järjestelmän käytön on oltava suomenkielistä ja helppokäyttöistä (opastavia) sisältäen värilliset
toimintakaaviot. Järjestelmää käytetään automaatiokeskuksen käyttöpäätteeltä tai tietokoneelta
etäkäyttöyhteyden kautta.

Järjestelmä rakentuu:
-  itsenäisestä vapaasti ohjelmoitavasta rakennusautomaatiokeskuksesta.
-  itsenäisestä lämpöpumppuautomaatiosta
-  tiedonsiirtoyhteyksistä rakennusautomaatiokeskuksen ja lämpöpumppuautomaation välillä.
-  jatkohälytysyhteydestä.
- huolto/ etäkäyttöyhteydestä.
-  kenttälaitteista.



LVIA-selostus, Ikaalisten jätevedenpuhdistamon JV-LTO LVIA-TYS

                                                        4.6.2021 Sivu 62 / 80

Hälytystensiirto toteutetaan järjestelmän automaatiokeskukselta GSM-modeemilla. Hälytykset
jälleen annetaan selkokielisenä tekstiviestinä käyttöhenkilökunnalle/ päivystäjälle. GSM-
modeemin liittymän ja SIM-kortin hankkii Ikaalisten Vesi Oy.

Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee varustaa suojatulla VPN-yhteydellä urakoitsijan
huoltoyhteyttä ja etäkäyttöä varten.

Säätötekniset vaatimukset
Säätöpiirit on viritettävä stabiileiksi, mutta prosessin kannalta riittävän nopeiksi. Edellyttäen,
että
ilmamäärät ja vesimäärät ovat asianmukaisessa kunnossa, tulee ilmastointikoneen säätöjen
täyttää seuraavat vaatimukset:
-  pisin asettumisaika käynnistyksessä ja asetusarvomuutoksessa on 15 min.
-  käyttötilanteen suurin lämpötilapoikkeama asetusarvosta on + 1°C.
-  käyttötilanteen 90 %:n lämpötilapoikkeama asetusarvosta on + 0,5°C.

Järjestelmän säätö- ja mittaustarkkuuksien, mukaan lukien anturivirheet, saa olla enintään:
-  ilman lämpötilan säätö +/- 0,5°C ja mittaus +/- 0,5°C.
-  veden lämpötilan säätö +/- 1°C ja mittaus +/- 0,5°C.
-  paine- ja paine-eron säätö +/- 2% asetusarvosta ja mittaus +/- 2%(iv-mittaukset).
-  ilman suhteellisen kosteuden säätö +/- 5%Rh ja mittaus +/- 5%Rh.
- ilman laadun (CO2, alue 0…2000ppm) säätö +/- 50ppm ja mittaus +/- 50ppm.

Käyttövesisäädön on täytettävä energialaitoksen vaatimukset.

Lämmityspiirien säätöpiirien on täytettävä Energiateollisuus ry:n vaatimukset (julkaisu
K1/2013).

Ilmastointikojeen paine-erosäädön asettumisaika käynnistyksessä tai kuormitusmuutoksessa
saa olla enintään 10 min.

Ilmastointijärjestelmien säätöjen tulee toimia standardin SFS5768 vaatimusten mukaan.

Laitevalinnat
Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset. Tarvikkeiden on oltava
ensiluokkaisia ja rakenteellisesti ko. asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Laitteiden tulee olla
tehdasvalmisteisia, käytännössä toimiviksi ja erilaiset häiriöt kestäviksi todettuja. Prototyyppejä
tai muita vastaavia kokeiluluonteisia laitteita ei hyväksytä.

Kauppanimikkeellä määritellyn tarvikkeen saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen rakennuttajan
suostumuksella

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen)
mukaisesti CE–merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE–merkittyjä, tuotteet
ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja
vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE–merkintä ja
kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä / kiinnittämistä
rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija
vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.
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Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jokin suunnittelijan esittämä laitevaatimus tai kytkentätapa
sovellu hänen laitteilleen eikä urakoitsija voi vastata työn tuloksesta, tulee urakoitsijan esittää
omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa. Ko.
laitteiden ja tarvikkeiden valinnalle on saatava tilaajan hyväksyminen ennen niiden hankintaa.

Sähkötekniset vaatimukset
Virtalaji on kolmivaihevirta 400/230 V, 50 Hz. Tarvittavat jännitteenalennuslaitteet sisältyvät
urakkaan. Kaikkien sähkölaitteiden tulee olla TN-S (viisi johdin) järjestelmään soveltuvia ja
kytkettyjä.

Rakennusautomaatiolaitteiden sähköisten ominaisuuksien on täytettävä seuraavat määräykset:
- 89/336/ETY EMC-direktiivi. Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 73/23/EEC Pienjännitedirektiivi Muutos 93/68/EEC
- TUKES-ohje S1-02 EMC-direktiiviin liittyvät yhdenmukaistetut standardit
- TUKES-ohje S10-2002 Sähkölaitteiden turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat
 standardit

Rakennusaikainen käyttö
Lopullisiksi jäävien laitteiden tms. käytöstä on sovittava erikseen rakennuttajan kanssa.
Käyttöön otettavista laitteista on tehtävä käyttöönottoilmoitus. Ennen käyttöä on varmistettava,
että tiloissa voidaan käyttää laitteita määräysten mukaisesti. Laitteiden on luovutettaessa oltava
moitteettomassa kunnossa ja puhdistettuja. Tarvittaessa ne tulee vaihtaa uusiin ennen niiden
luovutusta.

J701  Työn suorittaminen

Urakoitsijan tulee hyväksyttää tilaajalla:
-  tarkennettu urakka-aikataulu.
-  laadunvarmistussuunnitelma.
-  lopulliset järjestelmätunnukset.
-  laitekilpien lopullinen merkitsemistapa.
-  yksilöidyt laitehankinnat.
- työpiirustukset.
-  asennukset.
-  koulutusohjelman sisältö.
-  dokumentointi.
-  valvomotoiminnot.
-  hälytystensiirto, -tekstit, -luokat ja niihin liittyvät viiveet.
-  askelvastekokeiden tulokset.

Säätö- ja ohjausjärjestelmät, kenttälaitteet, tiedonsiirto ja valvonta viritetään lopulliseen
käyttökuntoon. Järjestelmien on toimittava suunnitellulla tavalla. Säätöpiirit viritetään vakaiksi.
Järjestelmät eivät saa huojua.
Asennustapa ja työolosuhteet
Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen.
Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen
työn aloittamista.

Urakoitsijan on aina ennen ko. kohteen töiden aloittamista sekä työn aikana tarkistettava
tarvikkeiden asennusmitat sekä neuvoteltava eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa
asennusmittojen sovittamisesta keskenään.

Asennusaikaiset merkinnät
Urakoitsija merkitsee kaikki hankintaan liittyvät moottorit, säätölaitteet ja sähkökojeet
välittömästi kojeiden tultua asennetuiksi paikoilleen. Merkinnöistä on selvittävä kojeesta LVISA-
piirustuksissa käytetty tunnus ja kojeen asennuspäivämäärä.
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Tarvikkeiden asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon tai ne on poistettava.

Laitteiden lopulliset merkinnät
Merkinnöistä on selvittävä laitteesta sekä suunnitelmissa että järjestelmässä käytetty tunnus
kokonaisuudessaan. IV-kojeiden tunnuksista pitää selvitä kojeen palvelualue.

Kaikki kilvet ovat peilikaiverrettuja ja kiinnitykset ovat pysyviä (niitti-ruuvi- tai ketjukiinnitys).

Kilvet on pyrittävä sijoittamaan siten, että ne jäävät paikoilleen, vaikka ko. laitteet irrotetaan.

Alakattojen tms. sisään jäävät laitteet merkitään myös huoltoluukkuun kiinnitettävällä kilvellä.

Rakennusautomaatiokeskukset ja pääriviliitinkotelot varustetaan kilvillä, joista selviää
keskuksen
positio, siihen liitetyt koneikot palvelualueineen sekä rakennusautomaatiokeskuksessa
sijaitsevien prosessiasemien tunnukset.

Ohjauskytkimille ja käsiohjauslaitteille tulee olla peilikaiverretut kilvet käyttöaluemerkinnöin
laitemerkintöjen lisäksi. Huonetiloihin asennettavat, tilojen käyttäjille tarkoitetut,
ohjauskytkimet varustetaan käyttöä opastavilla kilvillä.

J702  Tarkastukset

Laite- ja asennustapatarkastukset
Ennen laitteiden tilaamista tulee urakoitsijan toimittaa laitetiedot suunnittelijan ja tilaajan
tarkastettavaksi. Laitevalintatarkastuksissa tekninen tarkastus tapahtuu suunnittelijan toimesta
ja lopullinen laitehyväksyntä tilaajan toimesta. Urakoitsija pitää laitevalinnoista koostettua
ajantasaista seurantataulukko.

Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja.

Ennakkotarkastus pidetään, kun säätölaitteet ja rakennusautomaatiokeskus on asennettu,
kaapeloitu ja kytketty.

Kaikkien laitteiden tultua asennetuksi pyytää urakoitsija kirjallisesti laite- ja
asennustapatarkastusta. Tarkastuksissa tarkastetaan, että materiaalit, laitteet, tarvikkeet ja
asennustavat ovat asiakirjojen mukaisia.

Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että piiloon jääville laitteille tulee riittävät aukot laitteiden
huoltoa ja tarkastusta varten.

Tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet on korjattava viipymättä.

Urakoitsijan omatarkastukset
Urakoitsija suorittaa työn edetessä järjestelmän omatarkastukset (järjestelmän
automaatioliityntöjen koestukset) ennen toimintakokeiden alkua.

Omatarkastuksen edellytykset ovat:
- säätölaitteet on asennettu ja kytketty
- valvontapisteet on generoitu
- grafiikkakuvat (prosessikaaviot) toimivat.

Omatarkastuksissa urakoitsijat koestavat rakennusautomaatiourakoitsijan johdolla ja
koordinoimana jokaisen valvontapisteen kentältä valvomolaitteille asti ja varmistaa, että
jokainen piste toimii oikein. Urakoitsijan tulee laatia omatarkastuspöytäkirjat, jotka tulee esittää
rakennuttajan toimintakokeiden yhteydessä.
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Urakoitsijoiden väliset toimintakokeet
Toimintakokeet suoritetaan kentältä automaatiokeskukselle käyttöliittymäkaavioihin asti).
Toimintakokeissa todetaan, että kaikki toimintakokeiden piiriin kuuluvat toiminnot toimivat
suunnitelmien mukaisesti.

Kokeet suoritetaan, kun urakoitsija on todennut ainakin seuraavat toimenpiteet suoritetuiksi:
-  säätö-, ohjaus- ja valvontalaitteet on asennettu ja kytketty.
- liityntöjen omatarkastukset on suoritettu
-  ohjaukset ja pakkokytkennät on tarkastettu.
- ohjelmistojen toimivuus on todettu.
-  piirien perusasetukset on suoritettu.
-  järjestelmään kuuluvat rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset on tehty.
-  järjestelmän tiedonsiirto on toimiva.
-  liityntä järjestelmän valvomoon käyttöliittymäkaavioineen on valmis.

Toimintakokeissa urakoitsijalla tulee olla tarkastustilaisuuden edellyttämät laitteet ja työkalut
sekä henkilö, joka hyvin tuntee toimitetut laitteet ja ohjelmistot.

Urakoitsijoiden toimintakokeiden tulokset dokumentoidaan. Urakoitsijat allekirjoittavat
toimintakokeiden tulokset ja esittävät ne ja lisäksi omatarkastuspöytäkirjat rakennuttajan
edustajalle ennen rakennuttajan toimintakokeiden alkua.

Urakoitsijoiden väliset toimintakokeet suoritetaan automaatiourakoitsijan johdolla ja
koordinoimana.

Rakennuttajan toimintakokeet
Kojeiden ja laitteiden rakenne-, laite- ja asennustapatarkastusten sekä urakoitsijoiden omien ja
eri urakoitsijoiden välisten toimintatarkastusten jälkeen suorittaa rakennuttaja toimintakokeet.

Rakennuttajan toimintakokeet suoritetaan rakennuttajan/rakennuttajan edustajan johdolla ja
koordinoimana.

Rakennuttajan toimintakokeissa tarkastetaan pistokoeluontaisesti urakoitsijan toimintakokeisiin
kuuluneet toiminnat sekä suoritetaan ohjelmiston toimivuustarkastus.

Ohjelmiston toimivuustarkastuksessa tarkastetaan mm.:
- grafiikkakaaviot
- pistetekstit
- suunnitelmien mukaiset raportit ja tulokset
- jatko hälytysten yms. toimintojen toimivuus
- järjestelmän toiminta poikkeustilanteissa (esim. jännitekatkon aikana).

Toimintakokeet toteutetaan urakkarajaliitteen mukaisesti ja mahdollisten korjaustoimintojen
kannalta riittävän aikaisin ennen vastaanottotarkastusta.

Kokeet suoritetaan urakoitsijoiden rakennuttajalle kirjallisesti ilmoittamana ajankohtana sen
jälkeen, kun urakoitsijoiden väliset toimintakokeet on pidetty.

Toimintakokeen suoritus keskeytetään, mikäli merkittäviä toiminnallisia puutteita havaitaan
enemmän kuin 10 kappaletta.

Hyväksyttyjen toimintakokeiden, ilmamäärä- ja vesivirtojen mittausten jälkeen urakoitsija
suorittaa säätöpiirien ja raja-arvojen lopullisen virityksen.
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Tarkastusmittaukset ja laitteiden koekäyttö
Rakennusautomaatioon liittyvät laitteet koekäytetään, kun niiden toimintakokeet ovat
hyväksytysti suoritettu ja kokeiden jälkeinen säätö ja virittäminen tehty. Mittauksissa ja
koekäytössä todetaan, että asetusarvot ja säädön lopputulos vastaavat toisiaan ja järjestelmän
toiminta eri käyttötilanteissa on oikein.

Koekäytössä tutkitaan järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttäjän
henkilökunnan toimesta.

Hyväksytyn koekäytön edellytyksenä on, että järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla ilman
häiriöitä yhtäjaksoisesti 2 viikon ajan.

Jokaiselle järjestelmän säätöpiirille urakoitsija suorittaa tarkistusmittaukset,
askelvastekokeet. Askelvastekokeiden jälkeen säätöpiirin toimintaa seurataan järjestelmän
trendiseuranta- ohjelmalla. Urakoitsija liittää säätöpiirit kojekohtaisesti tai
järjestelmäkohtaisesti trendiseuranta- ohjelmaan, kun säätöpiirit on hienoviritetty.

Jäähdytyslaitteiden säätöpiireistä ajetaan erilliset trendiajot kesäolosuhteissa.

Urakoitsija toimittaa trendiajot rakennuttajan edustajalle/suunnittelijalle tarkistettavaksi ja
hyväksyttäväksi. Hyväksytyt trendiajot liitetään luovutuskansioihin.

Tarkistusmittaukset esitetään käyrämuotoisina riittävän monen mittauspisteen
avulla siten, että kojeen mahdolliset virhetoiminnat tulee havaittua. Mittausten tallennuksen voi
suorittaa järjestelmän omilla tiedontallennusohjelmilla.

Laitteiden koekäyttö saa jatkua myös takuuaikana, jotta tarkastusmittaukset voidaan suorittaa
kaikissa toimintaolosuhteissa.

Koekäytössä esille tulevat viat ja puutteet on urakoitsijan korjattava viipymättä.

Vastaanottotarkastus
Kun vastaanottoa edellyttävät tarkastukset ovat hyväksytysti suoritetut sekä niissä laadittujen
virhe- ja puutelistojen työt ovat suoritetut, pyytää urakoitsija kirjallisesti vastaanottoa.

Vastaanottotilaisuudessa todetaan työn tulos valmiiksi ja että kaikki edeltävät tarkastukset ovat
suoritettu, koulutus annettu, hyväksytty loppudokumentointi ja ohjelmatallenteet luovutettu.
Tämän jälkeen suoritetaan virallinen vastaanotto.

Tarkastuksissa ja vastaanottomenettelyssä rakennuttajalta huomaamatta jääneet virheet ja
puutteet eivät vapauta urakoitsijaa vastuusta.

J703  Käytön opastus

Tekniselle käyttäjälle ja muille kiinteistönhoitohenkilöille esitellään ennen loppukatselmusta
järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirja sekä muut luovutusasiakirjat.

Käyttökoulutus
Urakoitsijan tulee järjestää tilaajan nimeämälle käyttöhenkilökunnalle käyttö- ja huoltokoulutus
siten, että käyttöhenkilökunta voi itsenäisesti vastata laitteiston oikeasta käytöstä sekä tehdä
tarvittavia asetusarvomuutoksia.

Käyttö- ja operointikoulutus (peruskoulutus) tulee järjestää tilaajalle toimitettavaa järjestelmää
hyväksikäyttäen paikan päällä. Käyttökoulutusta annetaan osa ennen vastaanottoa sekä osa
takuuaikana.
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Peruskoulutustilaisuuksia tulee olla vähintään seuraavasti:
- käyttöhenkilökunnan koulutusta (käyttäjät, päivystäjät), 8 tuntia
- asennus- ja kunnossapitokoulutusta, 4 tuntia

Koulutuksen sisältö:
- asennustöihin ja testauksiin osallistuminen.
- järjestelmän käyttökoulutus, vianhaku, raportointi, trendiseuranta, yms.

Lisäksi tilaajan nimeämille pääkäyttäjille annetaan ohjelmistoihin ja käyttöparametrien
hallintaan liittyvää koulutusta 4 tuntia.

Järjestelmän käyttökoulutus annetaan, kun laitos on täysin valmis ja käyttöohjelmistot ja
grafiikkakuvat vastaavat toteutettuja järjestelmiä.

Käytönopastustilaisuuksien kesto, sisältö ja esitysjärjestys tulee esittää kirjallisena
rakennuttajalle kaksi (2) viikkoa ennen käytönopastustilaisuuksia.
Urakoitsijan tulee järjestää tilaajan nimeämille henkilöille valvontajärjestelmää ja säätölaitteita
koskevaa koulutusta. Koulutuksiin tulee varata aikaa vähintään yhteensä 16 tuntia.

J704  Takuuvelvoitteet

Takuuaika
Takuuaika on kaksi (2) vuotta.

Takuuaikana urakoitsija sitoutuu korjaamaan omalla kustannuksellaan kaikki järjestelmän viat
enintään kuudentoista (16) normaalityöajan tunnin kuluessa ilmoituksesta ja välittömästi
sellaiset järjestelmäviat, jotka vaarantavat käytön, turvallisuuden ja suojauksen.

Takuuajan huollot
Urakoitsija toimittaa valvomoon sähköisen huoltopäiväkirjan, johon käyttäjä merkitsee
havaitsemansa puutteet/virheet. Samaan päiväkirjaan urakoitsija merkitsee tekemänsä
toimenpiteet ja selvityksen vian syystä. Toiminnan kannalta merkityksettömät viat/puutteet
voidaan korjata seuraavan huoltokäynnin yhteydessä.

Takuuajan huolto (ennakkohuolto) sisältää 2 huoltokertaa/2 vuotta. Takuuajan huollon
päivämäärät sovitaan vastaanotossa.

Urakoitsija laatii jokaisesta huoltokäynnistä raportin, josta ilmenee:
- käynnin syy (vikahuolto/ennakkohuolto) ja ajankohta
- havaitut viat
- suoritetut korjaustoimenpiteet
- ennakkohuollossa suoritetut tarkastukset, viritykset, kalibroinnit, ohjelmistokorjaukset yms.

Työ sisältää vähintään seuraavat toimenpiteet:
- yksi ohjelmistopäivä, jolloin urakoitsija tekee käyttäjän toivomat piste- ym.
 ohjelmointimuutokset
- huoltopäiväkirjassa esiintyvien vielä korjaamattomien puutteiden korjaaminen
- kiireellisten hälytysten ja varolaitteiden toiminnan tarkastus kenttälaitteilta asti
- toimilaitteiden toimintakuntoisuuden tarkastus
- antureiden kalibrointi
- ohjelmistotallenteen päivitys
- valvomopäätteiden puhdistus ja huolto.
- kaikkien hälytyspisteiden toiminnan tarkastus kenttälaitteilta lähtien sekä mittauspisteiden
 toiminnan tarkastus
- kaikkien urakoitsijan toimittamien kalibrointia vaativien mittauslähettimien kalibrointi
- säätöpiirien toiminnan ja asetusarvojen tarkastus trendiseurantaohjelman avulla.
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Takuutarkastuksessa todetaan, että urakoitsija on täyttänyt takuuajan velvoitteensa ja että
järjestelmä on toiminut moitteettomasti.

J71 Tiedonsiirto- ja tietoliikennelaitteet

Rakennusautomaation toteutus on esitetty järjestelmäkaaviossa LVIA 61309-6000.

Tiedonsiirtoyhteyksien vaatimat kaikki laitteet kuuluvat asennuksineen urakkaan. Laitevalinnat
tehdään järjestelmän toimintaperiaatteiden mukaan siten, että vaaditut nopeudet,
kapasiteettivaatimukset sekä turvallisuustekijät täyttyvät.

Rakennusautomaatiokeskukset tulee suojata siten, että tietoliikenneyhteyksillä mahdollisesti
esiintyvät ukkosen, sähköverkoston, tms. aiheuttamat häiriöjännitteet eivät vahingoita
järjestelmää.

Tiedonsiirtokaapelien kytkennät rakennusautomaatiojärjestelmän laitteilla (esim.
rakennusautomaatiokeskus, GSM-modeemi, valvomo) tekee urakoitsija.

Tietoliikenneyhteyksien ylijännitesuojaukset kuuluvat urakoitsijalle.
Sähkönsyöttöjen ylijännitesuojauksen syöttäviin keskuksiin järjestää sähköurakoitsija.

Järjestelmän valvontatoiminnan on oltava aktiivista, ts. käyttöjärjestelmän on jatkuvasti
kiertokyseltävä valvontapisteiden tilaa, verrattava tilannetietoja muistiarvoihin, suoritettava
käyttöpäätteillä pyydetyt ja ohjelmarekisterin edellyttämät toimenpiteet sekä valvottava
kaikkien laitteistoyksikköjen toimintaa.

Järjestelmän toiminnan tulee olla riittävän nopeaa niin, ettei ohjausten, hälytysten ja
mittaustietojen päivittyminen tai annettujen käskyjen ja komentojen toteutuminen täydelläkään
kapasiteetilla ylitä 3 sekuntia. Rakennusautomaatiokeskuksen nopeimpien säätöjen
kiertonopeus tulee olla tarvittaessa 0,3 sekuntia tai nopeampi.

J72 Rakennusautomaatiokeskus

Järjestelmä toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla DDC-pohjaisella säätö-, ohjaus- ja
valvontajärjestelmällä.

Automaatiokeskus varustetaan graafisella käyttöpäätteellä.

Urakkaan kuuluu 1 kpl rakennusautomaatiokeskuksia. Rakennusautomaatiokeskus sijoitetaan
sähköpiirustuksessa esitettyyn paikkaan laitoksen siivilähuoneessa.

Rakennusautomaatiokeskuksen syöttöjännite on 230 VAC/50 Hz/10 A.

Rakennusautomaatiokeskus varustetaan varaenergialähteellä, joka suojaa reaaliaikakellon ja
muistin vähintään 3 vrk:n ajaksi. Sähköjen palauduttua rakennusautomaatiokeskuksen
ohjelmistojen on palauduttava automaattisesti normaaliin käyttötilaansa.

Rakennusautomaatiokeskuksen koteloinnin tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
-  kaappimallinen teräslevykotelo.
-  tehtaalla valmiiksi pintakäsitelty.
-  asennus lattialle tai seinään
-  suojaluokka vähintään IP54.
-  saranoidut ja irrotettavalla avaimella lukittavat ovet.

Rakennusautomaatiokeskus on toimitettava tehtaalta sisäisesti valmiiksi kytkettyinä sisältäen
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seuraavat komponentit:
-  CPU- ja I/O-yksiköt (=prosessori ja liityntäyksiköt).
-  graafinen käyttöpääte.
-  relekortit releineen.
-  virta- ja varaenergialähteet.
-  viestinsiirron sovitusyksiköt.
-  riviliittimet ja johdinkourut.
-  käyttöohjelmisto.
-  ylijännitesuojaus (ukkossuoja).

Rakennusautomaatiokeskuksessa tulee olla LVI-järjestelmien käyttöpainikkeille
merkkilamppujännite (24 Vac /24 Vdc) sekä apuriviliittimet tilatietojen ketjuttamiseksi
merkkilampuille.

J721 Rakennusautomaatiokeskuksen liitynnät

Säätö- ja kytkentäkaavioissa on esitetty järjestelmään liitettävät säätö-, ohjaus- ja
valvontapisteet kojeisto- ja järjestelmäkohtaisesti.

Rakennusautomaatiokeskukseen liitettävien viestien ja tehonsyötön osalta asetetaan seuraavat
vähimmäisvaatimukset:
-  Käy- /seis- ohjaukset annetaan potentiaalivapaalla koskettimella, joiden virtakestoisuus on
 vähintään 5 A ja jännitekestoisuus 400 V/250 V.
- Toimilaiteohjauksissa käytettävät viestit:

-  suhteellinen, oikosulkukestoinen jänniteviesti 0...10 VDC tai 2...10 VDC.
-  4...20 mA ohjaus asetusarvojen antoon erillisille automatiikkalaitteille.
-  galvaanisesti erotettu ohjaus, jos liittyy toiseen ohjausjärjestelmään

-  Käyttötila- ja hälytysindikoinnit on oltava luettavissa avautuvalta ja sulkeutuvalta
 potentiaalivapaalta koskettimelta. Piirin linjavastuksen sieto on vähintään 300 ohmia.
- Binäärisissä tuloissa on voitava käyttää induktiivisia antureita.
-  Mittausviestit:
 -  4...20 mA ja 0...20 mA.
 -  0...10 VDC.
 -  vastus- tai puolijohdealalämpötila-anturi.
 -  galvaaniset erotukset muista järjestelmistä tuleville viesteille
-  Kokonaismäärämittaukset lasketaan pulssilaskurilla, jonka laskentataajuus on 0...20 pulssia
 sekunnissa ja pulssin kesto 10 ms tai enemmän. Pulssitieto on oltava luettavissa avautuvalta
 ja sulkeutuvalta potentiaalivapaalta koskettimelta.

J722 Asennustekniikka

Rakennusautomaatiokeskuksessa tulee olla dokumentoituna siihen liittyvät laitetiedot sekä
kytkentä- ja toimintakaaviot. Asiapaperit sijoitetaan kotelon oveen asennettuun
piirustustaskuun.

Keskukset varustetaan merkityllä pääkytkimellä sekä kilvellä, josta käy ilmi kotelon valmistaja,
valmistusaika, laitetyyppi, virta, jännite ja ryhmäsulakkeen koko.
Kotelo varustetaan numeroiduilla riviliittimillä ja maadoitustarvikkeilla sekä kaapeleiden
läpivientitiivisteillä.

Kaikki laitteet tulee merkitä ja asentaa määräysten mukaisesti.

Rakennusautomaatiokeskuskotelon ja asennusten on noudatettava kaikilta osin, myös
maadoitusten osalta, sähköturvallisuusmääräyksiä.
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Rakennusautomaatiokeskuskotelon laitteet tulee ryhmitellä järjestelmällisesti ja riittävän väljästi
siten, että kytkennät ja huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vaivatta.

Muuntajat tulee olla sijoitettuna, siten etteivät ne lämmitä turhaan muita keskuksessa olevia
laitteita, tarvittaessa kotelo tulee varustaa jäähdytyspuhaltimella.

Laiteasennukset tulee tehdä siten, että osittainen kosketussuojaus täyttyy.

Kaapin sisäinen johdotus asennetaan kannellisiin johtokouruihin, vahva- ja heikkovirtajohdot
erillään toisistaan. Monisäikeisten johtimien kiinnitys tulee tehdä apuhylsyä käyttäen.

Koteloissa tulee olla johdinkokoja vastaavat riviliittimet kaikkia kytkettäviä johtimia varten.
Riviliittimet numeroidaan ja asennetaan kojeittain ryhmiteltyinä riviliitinkiskoon. Analogia- ja
binäärituloilla tulee olla katkaistavat riviliittimet. Katkaistavuus täyttyy myös, jos
rakennusautomaatiokeskuksen moduuli voidaan kääntää asentoon, jossa yhteys katkeaa.
Kuitenkin mA- viesteillä tulee viritystä varten olla katkaistavat erilliset riviliittimet.

Rakennusautomaatiokeskukseen tuotujen kaapeleiden käyttämättömät johtimet on kytkettävä
rakennusautomaatiokeskuksen riviliittimiin tai päätettävä ja merkittävä asiallisesti.
Pistokekantaisilla releillä tulee olla merkinnät sekä kannassa että releessä.

Alakeskuksissa saa olla vain yksi kaapeli per läpivienti. Alakeskuksen ylimmän kourun
yläpuolella pitää olla 15cm vapaata tilaa taittuville kaapeleille.

J73 Ohjelmistot

Urakkaan kuuluu kaikki tarvittavat automaatiokeskuksen käyttö- ja
sovellusohjelmistot koestettuna ja käyttöönotettuna.

Urakkaan kuuluu kaikki tarvittavat käyttöliittymäkaaviot, raportointi, trendiseurannat ja
hälytysvalvonta koestettuna ja käyttöönotettuna.

Urakoitsijan on testattava kaikkien eri ohjelmistojen yhteensopivuus ennen niiden toimittamista.

Käytön varmuuteen ja poikkeustilanteiden selvittämiskykyyn kuten myös
turvallisuusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityinen huomio ohjelmistojen laadinnassa.

Ohjelmistot tulee laatia seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-  turvallisuusehdot ja -vaatimukset toteutuvat,
-  saadaan minimikäyttökustannukset,
-  sähkökatkosten jälkeen automaattinen käyntiinajo, jos olosuhteet sen sallivat,
-  monipuolinen raportointi.

Ohjelmistojen käytön on tapahduttava suomen kielellä. Ohjelmistojen tulee jännitekatkon
jälkeen käynnistyä normaaliin, reaaliaikaiseen toimintaan.

Ohjelmistot on laadittava siten, että historia-, tapahtuma-, hälytys-, raporttitiedot, yms. eivät
katoa sähkökatkojen tai päävalvomon tietokoneen uudelleen käynnistämisien yhteydessä.
Tiedot tulee olla myös varmuuskopioitavissa.

Järjestelmän sovellusohjelmointi on tehtävä Suomessa. Sekä valvomo-ohjelmistojen että
automaatiokeskusten logiikoiden sovellusohjelmistojen ohjelmamuutokset ja -lisäykset on
voitava
tehdä valmiiseen järjestelmään valvomon käyttöpäätteeltä tai etäkäyttöyhteydellä.
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Valvonnan pisteet
Valvonnan pisteillä tarkoitetaan jokaista automaatiokeskukseen liitettyä fyysistä I/O-pistettä ja
järjestelmän ohjelmallista pistettä.

Jokaiselle pisteelle tulee liittyä ainakin seuraavat osat:
- pisteosoite (positio)
- pisteteksti (selväkielinen)
- pisteen tilateksti (selväkielinen)
- pisteen hälytystärkeys ja hälytyksen hidastus

Pistehaku ja parametriarvojen käsittely tulee voida suorittaa pisteosoitteen avulla.

J731 Käyttöliittymä

Automaatiokeskuksen käyttöpäätteelle laaditaan automaatiojärjestelmän käyttöliittymäkaaviot,
joita käytetään käyttöpäätteeltä tai tietokoneelta etäyhteydellä.

Urakkaan kuuluu kaikkien suunnitelmissa esitettyjen kytkentä- ja säätökaavioiden
käyttöliittymäkaaviot.

Kaikki energian seuranta- ja määrämittausraportit on voitava esittää ja tulostaa käyrä- ja
pylväsdiagrammeina.

Säätökäyrät esitetään grafiikkakuvissa graafisena periaatepiirroksena, jonka
akseleilta (koordinaateista) käyrän asettelu tapahtuu. Säätökäyrät sisältyvät
ko. prosessin kuvaan tai kuvasta tulee olla linkki erilliselle asetusarvosivulle.

Trendiseurantaan liitetään kaikki valvontapisteet ja ohjelmalliset pisteet.

Historiaseurannasta tulee (Trend-seuranta) ilmetä vähintään vuosi taaksepäin tiedot säätöihin
vaikuttavista arvoista kaikista taloteknisistä järjestelmistä.

Käyttöliittymäkaavioiden määrittely

Kohteen säätö- ja kytkentäkaavioissa esitetyistä asioista tehdään grafiikkakuvat. Kaikki fyysiset
pisteet tuodaan grafiikkaan. Ohjelmallisista pisteistä grafiikkaan tuodaan kaikki hälytyspisteet,
asetusarvopisteet ja muiden toimittajien väylälaitteiden väylän kautta tulevat pisteet.

Hälytyslistan hälytyksestä navigointi ko. tasokuvaan missä hälytys sijaitsee tai/ja
prosessikuvaan jos prosessi nähdään tärkeämmäksi. Pääsääntöisesti prosessihälytykset
linkataan prosesseihin ja erillispistehälytykset tasokuviin.

Toimintaselostuksissa sulkuihin ( ) merkityt asetusarvot aseteltavia. Selitteet oltava
selkokielisiä, ei turhan lyhyitä ja mittayksiköt (%/Pa/bar/ppm/%RH/m3/s/jne) näkyviin.

Energiamittauksien (sähköenergia, lämpöenergia, jäähdytysenergia) tehotiedot (kW) ja
vedenkulutuksen kumulatiivinen mittaus (m3/h tai l/s) tuodaan näkyviin valvomografiikan
prosessikuvan mittauspisteen kohdalle sekä omalle koostesivulle

Energiaseurannan raportointi kumulatiivista mittauksista (lämpö/jäähdytysenergia,
sähköenergia, vedenkulutus, käyttötunnit) toteutetaan vuosi-/kuukausi-/viikko-/päivä -tasolla
valvomoon. Seurantapisteistä tulee saada raportti sekä taulukkomuodossa että värillisenä
grafiikka-kuvana. Kaikkien näiden muokkaus kuuluu toimitukseen.
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Automaatiourakoitsija esittää tilaajalle hyvissä ajoin esimerkkiluonteisesti valvomon pääsivujen
sisällön, valvomon navigoinnin, erilaiset prosessikuvat, erilaiset tasokuvat, erilaiset
vaikutusaluekuvat, grafiikkokoostesivujen rakenteen, prosessi- ja koostetrensidisivujen
rakenteen ja energiaseurannan raporttien ulkonäön. Tilaajalla on mahdollisuus kommentoida
esimerkkejä 2 kertaa ennen kun automaatiourakoitsija työstää koko valvomografiikkamassan.

J732 Hälytysvalvonta

Valvontajärjestelmässä tulee olla ainakin seuraavat toiminnot:
- hälytysvalvonta, erillishälytykset
- käyttötilan valvonta, ristiriitahälytys
- analogiamittaus, raja-arvovalvonta
- säädöt, säätöpoikkeamahälytykset

Hälytykset ja hälytysten poistumiset kirjataan hälytyslistaan ja hälytyslokitiedostoon.

Hälytyslistalla näytetään voimassaolevat hälytykset. Hälytyslokitiedosto sisältää
kaikki tapahtuneet hälytykset tapahtumajärjestyksessä.

Hälyttävät pisteet on voitava jakaa vähintään neljään luokkaan:
- hätä
- kiireelliset hälytykset (esim. jäätymisvahdit)
- vikahälytykset (esim. ristiriitahälytykset)
- huoltohälytykset (esim. suodatinvahdit)

Hälytysluokka on ilmaistava selkeästi hälytystulostuksissa.

Hälytyksen jälleen anto
Hälytysten ilmaisu ja jälleen anto (jatkohälytys) määräytyy pistekohtaisen hälytysluokan
mukaan. Hälytysluokan on oltava käyttäjän helposti muutettavissa.

Kullekin hälytykselle tulee ohjelmoida viive 1sek ...60min. Hälytysviiveen tulee olla käyttäjän
helposti muutettavissa oleva ohjelmaparametri.

Hälytysten kuittaus
Hälytykset kuitataan joko kaaviokuvalta ja/tai hälytyslistalta. Levossa oleva hälytys häviää
kuitattaessa hälytyslistalta.

Hälytysten esto
Hälytysten tulostuminen on oltava käyttäjän helposti estettävissä pistekohtaisesti. Mittausten
rajahälytysten hälytysrajat pitää olla käyttäjän muutettavissa.

Kosketinhälytykset
Kosketinhälytykset otetaan potentiaalivapailta hälytyskoskettimilta. Hälytys on voitava indikoida
sekä avautuvalta että sulkeutuvalta koskettimelta.

Ristiriitahälytykset
Ristiriitahälytykset muodostetaan ohjelmallisesti rakennusautomaatiokeskuksella.
Ristiriitahälytys
toteutuu, jos kojeen käyttötila poikkeaa järjestelmän viimeksi antamasta ohjauskäskystä.

Raja-arvohälytykset
Mittaus-, määrämittaus- ja laskentasuureisiin on voitava liittää ylä- ja alarajahälytys.

Hälytysrajat tulee voida ohjelmoida kiinteiksi tai toisesta suureesta suhteellisesti riippuviksi
raja-arvoiksi.
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Hälytystekstitykset, -viiveet ja -luokat on hyväksytettävä tilaajan edustajalla ennen niiden
ohjelmointia järjestelmään.

J733 Aikaohjaukset

Järjestelmän aikaohjelmat tulee olla rakennusautomaatiokeskuksella.

Kullekin kojeelle ja sähkön erillispisteiden (esim. valaistukset)tulee olla asetettavissa oma vrk-
viikko-ohjausaikataulu, jossa on ainakin kaksi käynnistys- ja kaksi pysäytysaikaa jokaiselle
viikonpäivälle sekä yhdelle erikoispäivälle (vapaapäivä, ½ - ja 1/1 -tehot erikseen).

Asetusarvoja (paineet, ilmamäärät, lämpötilat, jne.) tulee voida ohjata myös aikaohjelmilla.

Vuosikalenteriin on voitava ohjelmoida vapaasti valittavat käyntiaikataulun erikoispäivät ja
lomajaksot.

Tuloilmakoneiden käynnistys tulee voida porrastaa sähkökatkosten jälkeen.

J734 Lukitusohjaukset

Kojeet tulee voida pysäyttää yhteiskomennolla poikkeustilanteissa.

Kojeiden käynti estetään myös pumppujen käynnistä, jäätymisvaarasta, palovaarasta ja
kaukolämmön puutteesta sekä IV-hätä-seis- tilanteessa.

Tarkemmin eri lukitukset on esitetty toimintaselostuksissa.

J735 Säätö ja ohjaus

Rakennusautomaatiokeskusohjelmien tulee rakentua valmiiksi testatuista ohjelmamoduuleista.

Käyntiohjaukset
Järjestelmän tulee voida antaa kaksi tai useampiasentoisia (käy- seis, nopea-hidas-seis)
käyntiohjauksia, jotka voivat olla sekä pito- että pulssityyppisiä.

2-nopeuksisilla kojeilla 1/1-nopeudelle ohjaus tulee tapahtua ½-nopeuden kautta.

Pumppujen ohjaukset tulee tehdä siten, että rakennusautomaatiokeskuksen häiriössä tai
sähkökatkoksessa jäävät pumput aina käyntiin (käyntiin ohjaus = rele päästäneenä).

Suhteelliset ohjaukset
Suhteellisia ohjauksia tulee voida käyttää toimilaitteiden asento-ohjauksiin sekä ulkoisiin
asetusarvo-ohjauksiin.

Käyntitilavalvonta
Käyttötilavalvonta ilmaisee kojeen tms. todellisen käyttötilan. Käyttötila-valvonta toteutetaan
sekä kaksitilaisena (käy-seis, päällä-pois), että kolmitilaisena (nopea-hidas-seis, täysi-osa-
pois).

Käyntitila on voitava ohjelmallisesti määrätä kumpi koskettimen asento vastaa kojeiston käy- ja
kumpi seis- tilaa.

Poikkeava tila antaa hälytyksen (ns. ristiriitahälytys) siitä, että pisteen käyttötila ei vastaa
viimeistä ohjauskäskyä.
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Pisteiden pakko-ohjaus
Jokainen rakennusautomaatiokeskukseen liitetty piste on voitava komentaa
rakennusautomaatiokeskukseen liitetyllä käyttöpäätteellä tai valvomosta pakko-ohjaustilaan
järjestelmän testauksen ja huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi.

Mittaukset
Järjestelmän on voitava suorittaa mittauksia kaikista analogisista suureista, kuten lämpötila,
ilman suhteellinen kosteus, paine, jännite, virtausnopeus, teho, pinnankorkeus jne. Mittauksia
suoritetaan sekä järjestelmän omilla anturivahvistinpiireillä (mm. lämpötilat) että ulkopuolisten
mittausarvolähettimien standardiviesteillä (0-10 V, 0/4-20 mA).
Mittausarvot tulostetaan näyttöpäätteellä ja kirjoittimella yksittäin tai käyttötilaraporttien
yhteydessä. Tulostuksessa on oltava myös SI-mittayksikköjärjestelmän mukaista laatua
osoittava tunnus.

Mittausarvoihin liittyvät raja-arvohälytykset tulee voida sitoa muiden valvontapisteiden
tilamuutoksiin siten, että hälytykset voidaan vaimentaa tapauksissa, jolloin niiden aiheellisuus
riippuu toisen pisteen tilasta. Kullekin mittaukselle on oltava erikseen aseteltava mittauksen
alaraja ja yläraja.

Järjestelmässä tulee olla mahdollisuus myös ns. liukuviin raja-arvohälytyksiin (esim.
patteriverkoston menoveden lämpötila).

Kokonaismäärien mittaus, pulssilaskenta tai väylämittarit

Valvontajärjestelmän avulla on voitava suorittaa mittauksia/laskentaa ainakin seuraavista
kokonaismääristä:
- lämpö- ja jäähdytysenergia
- sähköenergia
- virtausmäärä (käyttövesi)
- käyttötunnit (kaikki koteloidut iv-kojeistot, pumput, kompressorit)

Mittaviestit on oltava liitettävissä siten, että uuden mittauksen liittäminen tai anturityypin
muuttaminen edellyttää ainoastaan mittausviestin ja anturin tyypin sekä kalibrointitietojen
antamisen järjestelmään.

DDC- säätöohjelmat
Säätöohjelmien käytettävissä tulee olla ainakin seuraavat, valmiiksi testatut ohjelmamoduulit:
-  P-, PI- ja PID- säätömoduulit suhteellisella lähdöllä.
-  sarjasäätö vähintään 4 itsenäiselle portaalle.
-  kaskadi- eli asetusarvosäätö.
-  kompensoitu säätö.
-  säädön minimi- ja maksimirajoitus.
-  lepovälys.
-  on- off - säätö.
-  asetusarvon siirto eri portaiden välillä.
-  binäärinen askelsäätö vähintään 8 porrasta.
-  asetusarvon minimi-, keskiarvo-, maksimivalinta.

Säätöohjelmien säätöaikaväli on oltava aseteltavissa vähintään yhteen sekuntiin.

Laskentaohjelmistot
Ohjelmistolla tulee voida laskea kaikki matemaattiset perusfunktiot ja ratkaista loogisia
lausekkeita, esim.
-  keskiarvo.
-  minimi- ja maksimiarvo.
-  liukuva raja-arvo.
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-  LTO- hyötysuhde.
-  astepäiväluku.
-  normeerattu lämpöenergiankulutus.

Käyntiaikalaskentaohjelmat
Käyntiaikalaskurit on voitava asetella käsin ja niiden tiedot on voitava liittää valvomokaavioon,
seurantaraportteihin ja hälytyksiin.

Pumppujen virkistyskäyttö
Säätöohjelma virkistyskäyttää esim. aikaohjelmalla (5 minuuttia) pumppuja jotka ovat olleet
pysähdyksissä yli (1 kuukauden) pumppujen hapettumisen, jumittumisen ja tiivisteen
kuivumisen estämiseksi. Virkistyskäyttöä ei ohjelmoida pumpuille jos prosessi häiriintyy
turhasta pumpun käynnistämisestä. Virkistyskäyttö voidaan aktivoida myös käsin valvomosta.
Virkistyskäyttöä ei tarvitse ohjelmoida niille pumpuille jotka pyörivät varmasti 1 kertaa
kuukaudessa.
Venttiilien virkistyskäyttö
Säätöohjelma virkistyskäyttää/nitkauttaa esim. aikaohjelmalla (4 kertaa vuodessa) kaikkia
venttiileitä hapettumisen, jumittumisen ja karatiivisteen vaurioitumisen estämiseksi.
Virkistyskäytössä kiinni ollutta venttiiliä avataan ja täysin auki ollutta venttiiliä suljetaan
hetkellisesti (10%). Virkistyskäyttö voidaan aktivoida myös käsin valvomosta. Virkistyskäyttöä
ei tarvitse ohjelmoida niille venttiileille jotka liikkuvat varmasti vähintään 4 kertaa vuodessa.

J736 Mittausseuranta

Järjestelmän ohjelmistoihin sisältyy tiedontallennusohjelmisto, jolla voidaan tallentaa
järjestelmään liitettyjen valvontapisteiden mittaus- ja tilatietoja historiatietokantaan.

Tallennettua tietoa voidaan edelleen käyttää graafisten tulostusten ja raporttien lähtötietoina.

Tallennusaikaväli on oltava aseteltavissa alueella 1min...24h. Aikaväli asetellaan pistekohtaisesti
tai ryhmittäin.

Tallennuskapasiteettia ei ole rajoitettu vaan kapasiteetin määrää käytettävissä olevat levytilat.

Numeerinen tulostus
Tallennettu tieto on voitava tulostaa näytöllä ja kirjoittimella. Tulostuksesta on käytävä ilmi
pistetunnus, tallennushetki ja pisteen arvo yksikköineen tai tila.

Käyränäytöt
Tallennetut tiedot on voitava tulostaa käyrinä näytöllä. Käyrät tulostetaan X- Y-
koordinaatistoon,
jossa X-akselina on aika. Kunkin tulostuksen Y- ja X-akseli on voitava skaalata vapaasti.
Käyrät on voitava esittää samassa asteikossa esitettävissä tulostusryhmissä, joissa kussakin on
vähintään neljä eri värillä esitettyä seurantapistettä. Tulostusryhmien on oltava käyttäjän
helposti muutettavissa ja aktivoitavissa halutulle seurantavälille uudelleen.

Valmiita käyrätulostusryhmiä ohjelmoidaan vähintään 1-3 kpl/ koje.
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J737 Tapahtumaseuranta

Järjestelmässä käytetään tapahtumaseurantaa, jolloin historiatietokantaan tallennetaan sisään
kirjoittautumiset, asetusarvojen ym. muutokset. Tapahtumaseurannan historiatietojen avulla
voidaan jälkeenpäin selvittää erilaisia tapahtumia, jotka ovat aiheuttaneet esim. häiriön.

Tapahtumaseurantalistassa ovat mukana myös hälytykset ja niiden poistuminen.

Tiedot on voitava tulostaa näytöllä ja kirjoittimella.

J738 Raportointi

Urakkaan kuuluu ainakin seuraavien raporttien laatiminen:
- Kulutusseuranta/lämpöenergia
- Kulutusseuranta/vesi
- Kojeiden huolto/käyttötuntiraportti

Erilaisia seurantaraportteja tehdään seuraavasti:
- kuukausikulutusraportti (vuorokausitasoinen)
- vuosikulutusraportti (kuukausitasoinen)

Raportteihin vaadittavat tiedot kerätään automaattisesti.

Kerättyjen raportointitietojen tulee olla tietokoneella helposti käsiteltävissä ja raportoitavassa
muodossa.

Raporttien tietoja tulee voida muuttaa käsin virheellisten lukemien korjaamiseksi. Raporteissa
tulee olla myös tila, johon on mahdollisuus tehdä kommentti. Kommenttitila on oltava kaikissa
raporteissa.

Raportoinnille asetettuja muita vaatimuksia ovat:
- Raportit on oltava käyttäjän vapaasti määritettävissä (uusien raporttien laatiminen)
- Käytetyn fontin koko on oltava käyttäjän määritettävissä
- Raporteissa voidaan käyttää matemaattisia operaattoreita summa, erotus, tulo ja osamäärä.

J739 Diagnostiikka

Järjestelmään tulee sisältyä tiedonsiirtoa ja järjestelmän toimintaa valvova ohjelmisto.
Vähintään seuraavien häiriöiden tulee paljastua valvontaohjelmiston toimesta:
-  vika tiedonsiirtoyhteydessä.
-  rakennusautomaatiokeskusmoduulien vioittuminen.
-  mittausviestin poistuminen alueelta (anturivika, oikosulku, tms.).
-  rakennusautomaatiokeskusohjelmiston pysähtyminen.

J74 Kenttälaitteet

Kaikki laitteet ovat sähköisiä ja niiden vaatimukset sekä hankinnan ja asennuksen urakkarajat on
esitelty tarkemmin kenttälaiteluetteloissa.

Kenttälaitteiden ja niiden suojakoteloiden tulee olla korroosiosuojattuja ja pintakäsiteltyä
materiaalia sekä tyyliltään ja kiinnitykseltään asennuspaikkaansa soveltuvia.

Tuntoelimien, kapillaarien, sähköjohtojen ym. läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti.
Kaikki laitteet on asennettava siten, että tarpeelliset huoltotoimenpiteet voidaan esteettä
suorittaa ja laitteet ovat tarvittaessa helposti vaihdettavissa.
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J741 Venttiilit

Säätöventtiilien tulee olla istukkamallisia 2- tai 3-tieventtiileitä. Säätöventtiilien sisäinen
ominaiskäyrä tulee valita siten, että asennettu ominaiskäyrä ja säädettävä osaprosessi yhdessä
muodostavat mahdollisimman lineaarisen ominaiskäyrän.

Säätöventtiilin säätösuhde on oltava vähintään 1:30. Käyttövesisäädön venttiilin säätösuhde on
oltava vähintään 1:50.

Säätöventtiilin kv- arvo ei saa poiketa yli 20...+30 % suunnitellusta arvosta.

Magneettiventtiilien paine- ja materiaalivaatimukset noudattavat vastaavien säätöventtiilien
vaatimuksia. Magneettiventtiilien on toimittava myös nollapaine-erolla.

Nimelliskooltaan yli 50mm:n sekä kaukolämpöverkkoon liitettävien venttiilien tulee olla:
-  laippa liitäntäisiä.
-  venttiilipesiltään valurautaa, takorautaa tai valuterästä.
-  sulkupinnoiltaan ja karastaan ruostumatonta terästä.
-  nimellispaineeltaan 1,6 MPa.
-  nimellislämpötilaltaan yli 120oC.

Nimelliskooltaan alle 50mm:n liitettävien venttiilien tulee olla:
-  venttiilipesiltään pronssi- tai punametallia.
-  nimellispaineeltaan 1,0 MPa.
-  nimellislämpötilaltaan yli 120oC.

Venttiilin asento ja asennuspaikka valitaan siten, että toimilaite voidaan huoltaa ja kytkeä
irrottamatta venttiiliä.

Urakoitsijan on hyväksytettävä valitsemansa venttiilien tekniset tiedot tilaajan edustajalla ennen
niiden tilaamista.

Tarvittavat mekaaniset kiinnittimet ja sovittimet kuuluvat urakkaan.

J742 Toimilaitteet

Säätöpiireihin liittyvien toimilaitteiden tulee olla elektronisia standardiviesteillä ohjattavia ja
syöttöjännitteeltään alle 50 V. Toimilaitteita on pystyttävä käyttämään käsin ilman työkaluja.

Toimintakaavioissa osoitetut toimilaitteet sekä kaikki vesilämmityspatterilla varustettujen
ilmastointikoneiden ulkoilmapeltien toimilaitteet varustetaan mekaanisella jousipalautuksella.

Sulkuvoimien on oltava riittävät ko. olosuhteisiin asennetuille venttiileille ja säätöpelleille.

Sälepeltien toimilaitteiden vääntömomentin tulee olla vähintään 3 Nm /sälepellin m2.

Toimilaitteissa on oltava asennon osoitus. Toimilaitteen asento tulee olla luettavissa asteikolla
0...100% tai 0...90°.

Toimilaitteiden nopeudet on valittava ohjattavan osaprosessin säädettävyysvaatimusten
mukaisesti.

Toimilaitteiden käyntiajan ääriasentojen välillä tulee olla kuitenkin enintään:
-  käyttövesi, ensiö + toisio 15s.
-  lämmitysverkostot, ensiö 35s.
-  lämmitysverkostot, toisio 75s
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-  sulkupellit 120 s.

J743 Mittauslaitteet/lähettimet

Osoittavien mittarien asteikon halkaisijan on oltava vähintään 100 mm.

Lähettimissä on käytettävä puolijohteilla toimivia vahvistimia. Lähettimien ryömintä ei saa
kuuden kuukauden aikana ylittää tarkkuusluokkaansa. Ympäristön lämpötila ei saa aiheuttaa
oleellista virhettä elektroniikan toimintaan alueella 0… + 50°C.

Etusija annetaan lähettimille, joissa ei ole kuluvia, liikkuvia osia.

Kentällä asennettavissa lähettimissä ei saa käyttää mekaanista liukua käyttäviä
vastuspotentiometrejä mittausarvon lähettiminä eikä säätöön liittyvänä asentolähettimenä.

Paineenalaisten osien on täytettävä paineastiaviranomaisten määräykset.
Säätöihin liittyvien mittauspiirien lähettimien valinnassa on kiinnitettävä huomiota hyvään
toistuvuuteen ja pieneen epäherkkyyteen.

Toistuvuusvaatimukset:
-  pääsuureet < 0,5 %.
-  muut < 1,0 %.

Epäherkkyysvaatimukset:
-  pääsuureet < 0,25 %.
-  muut < 0,5 %.

Osoittavat mittarit asennetaan helposti luettavissa olevaan asentoon sekä mahdollisimman
vähän
tärisevään paikkaan.

Lähettimet on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti ajatellen niiden tehtävää ja käytön aikana
tapahtuvaa huoltoa. Lähettimet ja anturit on pystyttävä huoltamaan ilman aputelineitä, erityistä
huomiota on kiinnitettävä lähettimien materiaalivalinnassa niiden korroosiokestoisuuteen
prosessinesteiden ja ympäristön ilman kanssa kosketuksiin tulevissa kohteissa. Tarpeen
vaatiessa on käytettävä asianmukaista suojausta. Laitteet on sijoitettava kentälle siten, että
ulkoiset tekijät mm. lämpötila vastaavat käyttöaluetta.

J7541 Lämpötilamittaukset
Lämpötilamittauksiin käytetään ominaiskäyrältään lineaarisia vastuslanka- tai
vastuselementtiantureita, esim. Pt100, Ni1000 tai Ni500. Anturin mittauspiirissä ei saa olla
releitä.

Kanava-antureiden tuntoelimien mittaavan osan pituuksien on oltava vähintään 100 mm ja
aikavakioiden on oltava pienempiä kuin 60 s ilman virtausnopeuden ollessa 3,0 m/s.

Sekoitusosien ja LTO- laitteiden jälkeisissä kanavaosissa on antureiden mittaavan osan oltava
vähintään 4 kertaa kanavaosan suurin leveys.
Vesiantureiden aikavakioiden on oltava suojataskujen vaikutus mukaan lukien käyttövedessä
pienempiä kuin 10 s ja muualla pienempiä kuin 60 s asennuskohdan olosuhteissa mitattuna.
Osoittavien lämpötilamittareiden mittareiden tulee olla kalibrointiruuvilla varustettuja bi-
metallimittareita. Tuntoelimen pituuden on oltava vähintään 200 mm.

Kanava-anturit asennetaan ilman virtaussuunnassa lähelle mitattavaa osaprosessia kuitenkin
siten, että ilmanvirtausnopeus mittauskohdassa on mahdollisimman suuri. Pitkä kanava-anturi
asennetaan mahdollisimman peittävästi kanavan poikkipintaan.
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Huonetila-anturit asennetaan n. 180 cm korkeudelle siten, että ne mittaavat edustavasti ao.
huonetilan lämpötilaa. Anturit on suojattava, jo on rikkoutumisvaara olemassa.

Vesianturit asennetaan suojataskuihin, jotka täytetään lämpöä hyvin johtavalla väliaineella.
Käyttövesianturin suojataskun on oltava ruostumatonta terästä tai korroosionkestoltaan
vastaavaa materiaalia. Vesianturia ei saa asentaa putken alapuolelle.

Huoneantureiden kotelointi (ulkonäkö) ja käyttöohjekilpi tulee hyväksyttää rakennuttajalla.

J6542 Paine- ja paine-eromittaukset
Paine/paine-eromittauksiin käytetään kalvorakenteisia ja lämpötila- kompensoituja
standardiviestilähettimiä varustettuna prosessin kannalta tarkoituksenmukaisemmalla mitta-
yhteellä (Pitot- putki, mittalaippa tms.).

Hydrostaattisen paineen korjaus on tehtävä, mikäli virhe ylittää mittarin tarkkuusluokan.

Painelähettimet varustetaan digitaalisella näytöllä kanavapaine-, huone- ja LTO- paine-ero-
mittauksissa.

Mittausyhteen asennuspaikkaan tulee kiinnittää erikoista huomiota siten, että suojaetäisyydet
häiriölähteistä ovat mahdollisimman suuria ja mittaustulos antaa mahdollisimman luotettavan
kuvan mitattavasta suureesta.

Mikäli mitattava paine on sykkivää, on painemittaus varustettava mekaanisella vaimennuksella.

Painemittarien liitäntäkierteen on oltava R ½.

Paineen mittalaitteita ei saa asentaa impulssiputkien varaan vaan esim. lähetintelineeseen,
jonka
paikka valitaan mahdollisimman vähän tärisevästä kohteesta.

Lähetin on asennettava impulssiventtiilin alapuolelle ja lähetin on varustettava ilmausruuvilla.

Putkistoihin tuleville mittauksille asentaa putkiurakoitsija asennusmuhvit ja sulkuventtiilit.

Ilmanvaihtokanaviin asentaa ilmanvaihtourakoitsija ilmamäärämittauksille mittarenkaat ja
kanavapaine-eromittauksille mittausyhteet mittausletkuille

Tarvittavat putkitukset asennusmuhveilta/sulkuventtiileiltä ja mittausyhteiltä kuuluvat
urakkaan.

Ilmastointikanaviin tulevat reiät tekee urakoitsija.

J744 Painikkeet

LVI-järjestelmien käyttöpainikkeet ovat impulssipainikkeita, joissa on liedit.

Painike asennetaan n. 150 cm korkeudelle ja liedien tulee antaa todellinen, yksiselitteinen tieto
LVIS-järjestelmän toiminnasta.

Painikkeen ulkonäkö ja ohjekilpi tulee hyväksyttää rakennuttajalla.

Tunnuskilpien ja käyttöä opastavien kilpien hankinta kuuluu urakkaan.
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J75 Kaapelointi

Kaapelin asentaminen sisältää kaapelin viennin laitteen läpivientitiivisteen läpi sekä kaapelin
merkinnän molemmista päistään.

Kaapelin kytkeminen sisältää kaapelin pään kuorimisen ja johtimen kytkennän.

Kaikki kenttäkaapeloinnin monisäkeiset johtimet liitetään erillisiä johtimien asennushylsyjä
käyttäen.

Kentälle lähtevät johdot merkitään kummastakin päästä käyttäen tarkoitukseen sopivia
merkintätarvikkeita siististi läpivientien kohdalle kotelon ulkopuolelle jäävään kaapelinosaan.
Merkintöjen tulee ilmetä vastaavista kytkentä- ja asennuspiirustuksista.

Sähköurakoitsija (Su):
-  Sähköjohtojen hankinta ja asennus. Kaapelit merkitään ja kuoritaan kenttälaitteilla. Johtimia
 ei merkitä.
-  Ohjauskaapelit merkitään molemmista päistään (nippusidekiinnitteinen kaapelimerkintäkilpi
 tai kilpitasku). Kaapelit merkitään kaapelointikaavioiden tunnusten mukaisesti. Kaapeloinnit
 asennetaan oikaistuina hyllylle ja kiinnitettynä kulmista.
-  Sähköjohtojen veto rakennusautomaatiokeskukselle sekä merkintä ja kuorinta
 rakennusautomaatiokeskuksilla. Johtimia ei merkitä.
-  Sähköjohtojen veto toimilaitteille, antureille, erillisille säädinkeskuksille, lähettimille.
Johtimia ei merkitä.
-  Lämpötila- ja läsnäoloantureiden määrittely yhteistyössä suunnittelijan sekä
 rakennusautomaatiourakoitsijan kanssa.
-  Kaikki mahdolliset riviliitinkotelot sekä välirasiat hankitaan ja kytketään valmiiksi.
 Riviliitinkotelot / rasiat ja riviliittimet merkitään.
-  Kaikki kenttäkaapeloinnin monisäikeiset johtimet liitetään erillisiä johtimien asennushylsyjä
 käyttäen.
-  Kaapelit merkitään molemmista päistään (nippusidekiinnitteinen kaapelimerkintäkilpi tai
 kilpitasku). Kaapelit merkitään kaapelointikaavioiden tunnusten mukaisena.
-  Laatii sekä hankkii ja asentaa sähkökeskusten kytkimien sekä merkkilamppujen ohjekilvet.
 Ohjekilvet peilikaiverrettuina, tekstit tulee hyväksyttää tilaajalla.
-  Asentaa, merkitsee, pujottaa ja kuorii taajuusmuuttajilla ohjauskaapelit.

LVI-urakoitsija:
-  Sähköjohtojen kytkentä rakennusautomaatiokeskuksella. Johtimia ei merkitä.
 Kenttäkaapeloinnin monisäikeiset johtimet liitetään erillisiä johtimien asennushylsyjä
 käyttäen.
- Venttiilien, toimilaitteiden, antureiden, lähettimien, läsnäoloantureiden, huonesäätimien ym.
 hankinta, asennus ja kytkentä.
-  Lämpötila- ja läsnäoloantureiden paikkojen määrittely yhteistyössä suunnittelijan sekä
 sähköurakoitsijan kanssa.
-  Toimilaitteille, antureille, lähettimille tulevien laitemerkintäkilpien hankinta ja asennus.
 Tunnus- ja ohjekilvet peilikaiverrettuina, tekstit tulee hyväksyttää tilaajalla.


