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1. LIITTYMISTIEDOT  
Rakennus liitetään Urjalan kaupungin jäte- ja sadevesiviemärijärjestelmän kunnallisteknisiin 
viemäreihin erikseen liitoskohtalausunnossa osoitettuihin liitospaikkoihin tai muuten kunnan 
osoittamiin paikkoihin järjestelmineen. Käyttövesi liitetään kunnallistekniseen 
käyttövesiverkostoon. 
 
Rakennuksen primäärienergia tuotetaan tontille kaukolämmöllä. 
 

2.  LÄMPÖJOHTOLAITTEET 

2.1. Yleistä 

Mitoituksen ulkolämpötilana on käytetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D5 mukaisia 
ulkolämpötiloja ja lämmityslaitteiden valinnan tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2008 luokan S2 
vaatimukset. 
 
Rakennus liitetään kiinteistöä palvelevaan kaukolämpöverkostoon alajakokeskuksen välityksellä. 
Rakennusta lämmitetään kahdella erillisellä verkostolla; lattialämmitysverkosto ja ilmanvaihdon 
jälkilämmitysverkosto. Käyttöveteen ei liitetä lämmityslaitteita. 
 
Rakennusta lämmitetään kahdella erillisellä verkostolla; lattialämmitysverkosto ja ilmanvaihdon 
jälkilämmitysverkosto. Käyttöveteen ei liitetä lämmityslaitteita. 
 
Energian lasketut alustavat tarvetehot:  
 

• lattialämmitysverkosto 65 kW 

• ilmanvaihtoverkosto: 150 kW 

• lämmin käyttövesiverkosto: 350 kW 
 

2.2. Putkistot ja putkistovarusteet 

  
Lämmitysjärjestelmien putkistot tehdään sähkösinkitystä teräsputkesta 15 — 50 mm 
puristusliitoksin sekä DN65 ja suuremmat koot teräsputkesta hitsaamalla tai laippaliitoksia. (DIN 
1626 St 37.0 LVI 0304). Vaihtoehtoinen putkimateriaali lämmitysjärjestelmiin on komposiittiputki. 
 
Putkistot eristetään mineraalivillakourulla, sarja 23. Näkyvissä eristeissä pinnoitus tehdään 
muovikourulla, esim. Genopak.  
 
Sulkuventtiileinä käytetään palloventtiileitä DN 10 — 50 LV-3710 ja suuremmat LV-4043. 
Linjasäätöventtiileinä käytetään kokoluokassa DN 10 — 50 LV-40121 mukaisesti ja suuremmat LV-
40144 mukaisesti. 
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2.3. Pumput 

Eri verkostojen pumppujen (lämmitykset ja IV-verkosto) tulee olla keskipakoispumppuja, jotka on 
varustettu sisäänrakennetulla taajuusmuuttajalla, ohjausimpulssina vakio paine-ero meno- ja 
paluupuolen välillä riippumatta käyttötilanteista. 
 
Muut pumput ovat keskipakopumppuja ilman taajuusmuuttajaa. 

2.4. Lattialämmitys 

Paloaseman kaikki tilat varustetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lattiaan asennettavat 
lattialämmitysjohdot tehdään (tyyppihyväksytyistä diffuusiosuojatuista muoviputkista) PEX-
muoviputkesta käyttäen pistoliittimiä. Putkikokona lattiassa käytetään ø20mm lattialämmitykseen 
tarkoitettua muoviputkea. Lattialämmityksen vesitiiviit jakotukkikaapit, jotka ovat seinän sisällä tai 
seinäpinnassa, kytketään verkostoon PEX-muoviputkella suojaputkessa. Jakotukkikaapin ollessa 
seinällä, pohjan ja lattian välinen osuus varustetaan tehdasvalmisteisella suojakotelolla. Jakotukit 
varustetaan virtausmittarein. Osa piireistä on käsisäädöllä toteutettavia piirejä ja osa varustetaan 
huonetermostaatein. Termostaatit ovat 230V langattomia termostaatteja.   

2.5. Energiamittaukset 

Lämmitysjärjestelmän kokonaisenergiankulutus mitataan. 
 

2.6. Kaukolämpölaitteet 

Lämmönjakokeskus suunnitellaan asennettavaksi pakettitoimituksena sisältäen seuraavat 
komponentit, jotka kuuluvat lämmönjakokeskuksen valmistajan toimitukseen: 

• lämmönsiirtimet 

• lämmityksen ja käyttöveden kiertovesipumput 

• sulku- ja kertasäätöventtiilit 

• moottoriventtiilit  

• tyhjennys- ja ilmanpoistoventtiilit 

• lämpöverkoston täyttöventtiilit 

• kylmän käyttöveden syöttöventtiili 

• LVK -kiertovesipumpun venttiili 

• lianerotin 

• lämpö- ja painemittarit 

• lämpötila- ja paineanturit  

• pumppujen ryhmäkeskus sisältäen pääkytkimen, moottorinsuojakytkimet, merkkivalot ja 

hälytyskoskettimet 

• sisäiset sähkökytkennät 

• riviliitin ja -kotelo rakennusautomaatiojohdotuksia varten 

Käytettäessä tyhjennykseen ja ilmanpoistoon sulkuventtiileitä varustetaan ne tulppauksella. 
Varoventtiilien poistoputket johdetaan lattiakaivoon.  
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Lämmönjakokeskus liitetään kiinteistöautomaatiojärjestelmään siten, että siinä on 
yksikkösäätimillä toteutettua järjestelmää vastaavat paikalliskäyttöominaisuudet. Säätölaitteet 
varustetaan tehdasvalmisteisesti siten, että ne ovat liitäntävalmiit kiinteistövalvontajärjestelmään. 
Lämmönjakokeskukseen välittömästi liittyvät toisiopuolen säätöpiirit laitteineen ja kytkentöineen 
sisällytetään tehdasvalmiin lämmönjakokeskuksen toimitukseen. 
 
Lämpökeskuspaketti sisältää ryhmäkeskuksen ja pumppujen sähkövarusteet, ks. RYL G1111.10. 
Ulkopuolisia hälytys- ja sähköliitäntöjä varten paketissa on liitinkotelo numeroiduilla liittimillä. 
Kaikki paketin sisäiset sähkö- ja säätölaitteiden johdotukset asennetaan valmiiksi tehtaalla. 
Kaapelit asennetaan suojaputkiin, irrallaan roikkuvia johtokieppejä ei hyväksytä. 
Lämmönjakokeskuksen valvonta- ja säätöjärjestelmien alakeskus (VAK) asennetaan erikseen 
lämmönjakohuoneen seinälle, eikä se kuulu pakettitoimitukseen.  
 
Lämmönjakokeskuksen pumput ovat saman tehtaan valmistetta kuin muut lämpöjohtopumput ja 
niiden osalta on voimassa myös kohta G1220. 
Kaikkien komponenttien pitää olla helposti huollettavissa ja vaihdettavissa etupuolelta. 
 
Lämmönsiirtimien valmistuksessa ja asennuksessa noudatetaan voimassaolevia 
paineastiamääräyksiä ja – asetuksia.  
 
Lämmönsiirtiminä käytetään kovajuotettuja levylämmönsiirtimiä, joiden materiaali on 
haponkestävä teräs (AISI 316). Lämmönsiirtimet toimitetaan tehdasvalmisteisin irrotettavin 
eristein kovamuovi- tai teräspinnoitteella. Lämmönsiirtimien väliset putket eristetään kuten 
vastaavat putkijohdot. 
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3. VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 

3.1. Yleistä 

Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 
"kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot" sekä kunnallisen vesilaitoksen määräyksiä ja ohjeita.  
Rakennus liitetään vesi- ja viemärijärjestelmään kohta 1. mukaisesti.  

3.2. Putkistot 

Sisäpuoliset putkistot tehdään pääosin saumattomista kupariputkista LV-1581. Putkikäyrät DN 15 
ja suuremmat ovat tehdasvalmisteisia. Lämminvesiputkistot eristetään mineraalivillakourulla, sarja 
23, KV-johdot sarjalla 22. Näkyvissä eristeissä pinnoitus tehdään muovikourulla, esim. Genopak. 
Vaihtoehtoinen putkimateriaali käyttövesiverkostolle on komposiittiputkisto.  
 
Kalusteiden kytkentäjohdot tehdään muovijohdoilla suojaputkessa piiloasennuksina ja kytketään 
vesikalusteisiin hanakulmarasioin. Käyttöveden jakotukit sijaitsevat vapaasti alakatoissa. 

3.3. Sulkuventtiilit 

Sulkuventtiilit ovat kokoluokassa DN 10 — 100  palloventtiileitä LV-3710 ,  jotka soveltuvat 
kuumalle ja kylmälle vedelle. Linjasäätöventtiilit ovat mallia LV-4012. 

3.4. Kalusteet 

Saniteettikalusteet ovat valkoisia posliinikalusteita. Hanat yksiotesekoittajia. WC-istuimien 
huuhtelumekanismi on kaksitoiminen. Kaikki vesikalusteet valitaan ns. "vettä säästäviksi ”.  
 
Erityistilojen viemäriverkostoon suunnitellaan tarpeen mukaiset erottimet ym. D1 määräyksien 
mukaisesti.  

3.5. Kastelupostit 

Ulkoalueiden pesua varten kasteluposteja on yhteensä 2 kappaletta ulkoseinillä. 

3.6. Palopostit 

Pikapaloposteiksi asennetaan määräysten mukaisesti tarpeellinen määrä paloposteja 
jauhesammuttimin. 

3.7. Sammutusveden täyttö 

Sammutusautojen vesitankin täyttöä varten pesuhalliin asennetaan kiinteä täyttöpiste DN80mm. 
Täyttöpiste varustetaan sulkuventtiilein sekä kynsiliittimin.  

3.8. Pesurata 

Pesuhalliin asennetaan kulkuneuvojen pesua varten kiinteät pesuradat molemmin puolin hallia. 
Pesuratana käytetään mallia Tecalemit KP/LI/PA-12m, joka sisältää liuotinaineen syötön erilliseen 
letkuärjestelmään sekä pesuaineen syötön erillisen pesuainesekoitusjärjestelmän kautta. 
Pesurataan liitetään käyttövesi kiinteän painepesurilaitteen kautta.  
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3.9. Viemärijärjestelmät 

Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit ovat valurautaviemäreitä lukuun ottamatta niitä 
erityistiloja palvelevia viemäreitä, jossa virtaava neste tai toiminnot velvoittaa käyttämään esim. 
haponkestävää viemäriä. Pohjalaatan alla olevat jätevesiviemärit ovat pääosin 
polypropeenimuoviputkea. 
 
Sisäpuoliset sadevesiviemärit tehdään valurautaputkesta ”grip-pantaliittimin” ja ovat 
lämpöeristetty kauttaaltaan koko rakennuksessa. Kattokaivot on varustettu saattolämmityksin.  
 
Rakennuksen ulkopuoliset sade- ja jätevesiviemärit on tehty Uponal luokka T ja Uponor HTP SN4- 
putkesta.  
 

3.10. Erottimet 

Kalustohallin ja pesuhallin viemäröinti varustetaan öljyn- ja hiekanerottimin tarvittavine 
näytteenottokaivoineen. Erottimet asennetaan rakennuksen ulkopuolelle. 

3.11. Perus- ja jätevesipumppaamot 

Ei tarvita kohteessa. 
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4. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 

4.1. Yleistä 

Ilmanvaihtojärjestelmän mitoitusperusteena on käytetty Suomen rakentamismääräyskokoelman 
D2 "Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto" määräystä sekä tässä järjestelmäselostuksessa 
mainittuja tilakohtaisia kuormituksia. Tavoitteena on saavuttaa soveltaen sisäilmaston luokituksen 
2008 S2 mukaiset olosuhteet. Puhtausluokka on P1. 
  
Ilmanvaihtojärjestelmä on hajautettu järjestelmä. Palvelualueet on ryhmitelty pienempiin osiin, 
joilla jokaisella on oma ilmanvaihtokoje. Miehistö- ja toimistotilojen tuloilma jäähdytetään. 
 

4.2. Kanavisto 

Kanavistoina käytetään mahdollisimman paljon pyöreätä kierresaumakanavaa (sinkitty teräslevy). 
Rakenteeltaan kanaviston tulee täyttää voimassa olevat määräykset. Erityistilojen kanavistot ja 
laitteet on suunniteltu määräyksien mukaisin materiaalein ja puhaltimin. 
 
Kanavistot paloeristetään määräysten edellyttämällä tavalla, mikäli rakennuksessa on eri palo-
osastoja. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmä on varustettu äänenvaimentimin, joilla saavutetaan myöhemmin 
määritettävä äänitaso. Äänenvaimennuksissa on huomioitu myös erityistiloja koskevat akustiset 
vaatimukset. 

4.3. Ilmanvaihtoelimet 

Tuloilmaeliminä käytetään pääasiassa tavanomaisia sekoittavia ja syrjäyttäviä sekä 
pyörrevirtaustyyppisiä tuloilmalaitteita. Kattohajottajat varustetaan puhdistettavalla 
paineenalennuslaatikolla. Suutinkanavat varustetaan äänenvaimennin + säätöpelti –modulilla. 
 
Poistoilmaeliminä käytetään pääasiassa puhdistettavalla paineenalennuslaatikolla varustettuja 
säleiköitä sekä yhteiskanavaventtiileitä. 

4.4. Ilmanvaihdon ohjaus 

Ilmanvaihto on säädettävissä kuormituksen mukaan palvelualueittain siten, että kojeen 
ilmamäärää on mahdollista säätää kulloisenkin tarpeen mukaan. Tilakohtaista ilmanvaihdon 
ohjausta ei toteuteta. 

4.5. Kohdepoistolaitteet 

Alapohjan radon-tuuletuksille varataan vesikatoille kaksi (2kpl) huippuimuria. Huoltotiloissa on 
lisäksi 3 kpl erillisiä kohdepoistolaitteita. Kohteeseen ei tule pakokaasujen poistojärjestelmää. 
Pesuhallin poistoilma tehdään omalla huippuimurilla. 

4.6. Ilmanvaihtokoneet 

Ilmanvaihtokoneet asennetaan palvelualueittain niille varattuihin konetiloihin.   
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Koneet ovat kotelorakenteisia ilmanvaihtokojeita. Kojeiden mitoitus tehdään EU-komission 
ekosuunnitteluvaatimusten mukaisesti. IV-kojeiden ohjaus toteutetaan 
rakennusautomaatiojärjestelmällä.  
 
Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho saa olla enintään 1,8 kW/(m³/s).  
 
Tuloilmakoneiden ilmanottoaukkoihin tulee säleiköt, jotka mitoitetaan määräysten mukaiselle 
otsapintanopeudelle.  Poistoilmakoneiden jäteilmakanava varustetaan ylöspäin puhaltavalla 
jäteilmakatoksella. Tulo- ja poistoilmakoneiden puhallinmoottorit varustetaan EC-moottorein. 
 
Lisäksi kojeet varustetaan luokituksen mukaisin sulkulaittein, suodattimin, LTO-laitteineen ja 
lämmityspatterein.  
 
IV-kojeet, palvelualueet, LTO & ilmamäärät: 
TK01: Kalustohalli   1.kerros pyörivä   1,7 m³/s 
TK02: Pesuhalli   1.kerros kiertoilma 0,8 m³/s 
TK03: Sosiaalitilat, varastot jne…  1.kerros vastavirta   1,2 m³/s  
TK04: Miehistötilat + toimistotilat 1.kerros pyörivä   1,2 m³/s 

(jäähdytys, intgr. cooler) 
TK05: Kuntosali   1.kerros pyörivä 0,4 m³/s 
 
   

4.7. Lämmöntalteenottolaitteet 

Tuloilmakoneet varustetaan pääosin lämmöntalteenottolaittein. Hyötysuhteet on laskettava 
EN308-standardin mukaisesti.    
 
Kalustohallin, miehistötilojen ja kuntosalin IV- koneet varustetaan ns. ”pyörivällä LTO – siirtimellä”, 
jonka tehoa (pyörimisnopeutta) säädetään sarjassa ensimmäisessä portaassa kojeen 
lämmityspatterin kanssa. 
 
WC-, siivous-, ym. ”likaisten tilojen ” tuloilma/ poistoilmakoneet” varustetaan 
levylämmönvaihtimilla. Pesuhalli varustetaan erillisillä tulo- ja poistoilmakojeilla ilman 
lämmöntalteenottoa. Pesuhallin tuloilmakoje varustetaan kiertoilmapellistöllä. 

4.8. Erillispuhaltimet 

Poistopuhaltimina käytetään huippuimureita tai keskipakoispuhaltimia. Huippuimurit varustetaan 
tehdasvalmiilla kattoläpiviennillä.  
 
Radonkaasun poisto toteutetaan omilla imureilla. Maanalaiset radon-putkistot ovat RU:n 
hankinnassa. IU tekee poistokanaviston pohjakerroksen lattianrajasta ylöspäin. Huoltotiloissa on 
erillisiä kohdepoistolaitteita. Pesuhallin poistoilma toteutetaan huippuimurilla.  
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4.9. Tuulikaappikoneet 

Kalustohallin kattoon asennetaan ainoastaan lämpöjohtovaraukset oviverhokojeille. 

5. JÄÄHDYTYSLAITTEET 

5.1. Yleistä  

Miehistötilojen ja toimistotilojen tuloilma jäähdytetään iv-kojeeseen integroidulla ”cooler”-
yksiköllä. Se on ns. suorahöyrysteinen jäähdytysjärjestelmä, joka lauhdutetaan iv-kojeessa 
jäteilmalohkoon.  
 
Yksittäisiä jäähdytyslaitteita voi tulla sähköteknisiin tiloihin. Lopullinen tarve määritellään 
myöhemmin suunnittelun yhteydessä. 
 

6. KAASUT 

6.1. Yleistä 

Paloasema varustetaan kahdella erillisellä paineilmajärjestelmällä;  
- Korkeapaineverkosto paineilmapullojen täyttöä varten (225-330 bar). Koje: BAUER MINI 

VERTICUS III MV 120-5 (SARLIN) 
- Matalapaineverkosto yleistä käyttöä varten, kuten hälytysajoneuvojen jarrujen 

paineylläpito, työkalut jne… (<13 bar). Koje: COMPAIR L04-200 FS (SARLIN) 
 
Kompressorikojeikot asennetaan niille varattuun tilaan. Pullojen täyttötilassa tulee olla 
”räjähdysluukku” vahingollisen paineen purkautumisen tasaamiseksi.  
 
Paineilmajohdot tehdään ruostumattomasta teräksestä hitsausliitoksin. Kalustohallin kattoon 
asennetaan paineilmajohtorungot, joista johdetaan paineilma hälytysajoneuvojen ”ylläpito-
yksikköön”, joka mm. pitää yllä ajoneuvon jarrupaineita jne…  
 
Paineilmapullojen täyttölaite on mallia BAUER B-Safe 200.  
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7. RAKENNUSAUTOMAATIO 
 

7.1. Yleistä  

 
Kiinteistön LVIS- laitteiden ohjaus, säätö ja valvonta toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla 
hajautetulla mikrotietokonepohjaisella rakennusautomaatiojärjestelmällä. 
 
Rakennuksen RAU- järjestelmä liitetään Urjalan kunnan nykyiseen intranet-pohjaiseen 
aluevalvomoon. 
 
RAU- järjestelmä toteutetaan siten, että lämmönjakohuoneeseen ja IV- konehuoneisiin 
asennetaan RAU- alakeskukset. Huonesäätöjen säätö toteutetaan väyläpohjaisilla 
huonekohtaisilla säätimillä. 
 
RAU- järjestelmään liitetään mm. seuraavat LVIJS- järjestelmät ja laitteistot: 

 
* Tuloilmakojeet 
* Erillispoistopuhaltimet 
* Puhallinkonvektorit 
▪ kaukolämpöjärjestelmä lämmönjakohuoneessa sisältäen käyttövesiverkoston, 

lattialämmitysverkoston ja ilmastointiverkoston 
▪ kaukolämpöjärjestelmän tulo- ja paluuveden lämpötilamittaukset 
* Ulkovalaistukset 
* Sisävalaistukset tarvittavilta osilta (esim. portaikot, käytävät yms.) 
* Kattokaivojen/räystäskourujen sulanapitolämmitykset 
* Perusvesi-, jätevesi- ja sadevesipumppaamojen hälytykset 
* erottimien hälytykset 
* paineilmajärjestelmien valvonta 
* Turvallisuusjärjestelmien rinnakkaishälytykset (esim. paloilmoitus, rikosilmoitus, 

turvavalaistus yms.) 
* Erillishälytyspisteet (esim. vikavirtavalvonnat, UPS- hälytykset yms.) 
* Moottoripalopeltien ohjaukset ja hälytykset 
* Energia- ja kulutusmittauksien alamittaukset liitetään järjestelmään väylätietoina.  

 
RAU- järjestelmän jakokeskusohjaukset toteutetaan 230V:n ohjauksina alakeskuksen 
potentiaalivapailla ohjauskoskettimilla. 
 
RAU- järjestelmän taajuusmuuttajaohjaukset toteutetaan 24V:n ohjauksina alakeskuksen 
potentiaalivapailla ohjauskoskettimilla. Taajuusmuuttajien liitynnät toteutetaan fyysisillä 
alakeskuspisteillä. Taajuusmuuttajat varustetaan pääkytkimellä. 
 
RAU- järjestelmällä ohjattujen kojeiden hälytykset toteutetaan käyttöoppositiohälytyksinä 
potentiaalivapaista indikointitiedoista. Kaikista alakeskuksen ohjaamista laitteista kytketään 
indikoinnit alakeskukseen. 
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Erillishälytykset toteutetaan potentiaalivapailla hälytyskoskettimilla tai mittausantureiden raja-
arvohälytyksinä. 
 

7.2. Alakeskukset 

 
Alakeskukset on toimitettava sisäisesti valmiiksi kytkettyinä sisältäen prosessoriyksikön, virtalähde-
yksikön, akuston, viestinsiirron sovituselektroniikan, toimintayksiköt, releet sekä riviliittimet ym. 
liitäntälaitteet. 
 
Alakeskuksina käytetään joko kiinteäpistemääräisiä tai moduulirakenteisia keskuksia. Moduuliraken-
teisten alakeskusten toimintayksiköiden on oltava pistoyksikkörakenteisia monipistekortteja/ 
moduuleja, jotka on voitava yksitellen poistaa/kytkeä irti tarkistusta tai vian paikallistamista varten. 
 
Binäärisissä tuloissa ja lähdöissä tulee olla valvontapisteen tilan osoittavat merkkilamput sekä 
ohjaustoiminnoissa lisäksi paikallisohjauskytkimet (A-O-K) ja katkaistavat riviliittimet.  
 
Alakeskuksiin on varattava 30 % laajennusvara asennuspohjassa ja ala-asemaprosessorin kapasi-
teetissa. 

7.3. Hälytys- ja ilmoitusjärjestelmät  

 
Hälytysten jälleenanto tapahtuu aina valvomotietokoneen välityksellä ja sen lisäksi tarvittaessa 
paikallisesti alakeskuksen ohjaamana. 
 
Jatkohälytykset on voitava määritellä eri prioriteettiluokkiin (kolmeen luokkaan). 

 
 

7.4. Järjestelmän sisäinen tiedonsiirto  

 
Alakeskukset liitetään kiinteistön ATK- verkkoon. Alakeskusten sekä valvomon ja alakeskusten 
välinen tiedonsiirto tapahtuu ATK- verkon kautta. 
 

 

7.5. Säätöventtiilit  

 
Tuloilmakojeiden 2-tiesäätöventtiilien säätökäyrien tulee olla lineaarisia. 
 
Moottoriventtiilien säätösuhteen on oltava vähintään 1:100.  
 
2-tiesäätöventtiilien vuodon tulee olla pienempi kuin 0,05 % venttiilin Kv- arvosta paine-eron ollessa 
100 kPa. Kv- arvo ei saa poiketa yli -20...+20 % suunnitellusta arvosta. 
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Kaukolämpöverkkoon asennettavien säätöventtiilien rakennepaineen tulee olla 1,6 MPa, 
rakennelämpötilan + 120 oC ja sulkupaineen vähintään 1,0 MPa. Venttiilipesien tulee olla valurautaa, 
pallografiittivalurautaa tai valuterästä. Sulkupintojen tulee olla ruostumatonta terästä tai 
käyttöarvoltaan sitä vastaavaa. 
 
Lämpövesiverkkoon asennettavien säätöventtiilien rakennepaineen tulee olla 1,0 MPa, rakenne-
lämpötilan + 100 oC ja sulkupaineen vähintään 0,2 MPa. 
 
Venttiilit DN 40 tai pienempi, voivat olla punametallirunkoisia ja kierreliitäntäisiä. DN 50 tai sitä 
suurempien venttiilien tulee olla laippaliitäntäisiä ja venttiilipesien tulee olla valurautaa, pallogra-
fiittivalurautaa tai valuterästä. Sulkupintojen tulee olla ruostumatonta terästä tai käyttöarvoltaan 
sitä vastaavaa. Jäähdytysvesiverkkoon asennettavien venttiilien pesien tulee olla pronssia. 
 
Liuospatteriratkaisulla toteutettujen lämmöntalteenottolaitteiden säätöventtiilien tulee olla 
laippaliitäntäisiä ja materiaaliltaan kyseiselle liuokselle soveltuvia. Niiden rakennepaineen tulee olla 
1,0 MPa ja lämpötilakestoisuuden -10 ... 50 oC. 
 

7.6. Toimilaitteet   

 
Toimilaitteiden nopeudet on valittava kunkin säätöpiirin nopeusvaatimusten perusteella. Peltien 
toimilaitteiden käyntiaika on oltava alle 150 s/90o. 
 
Lämmitysventtiilien toimilaitteiden tyypit on valittava kunkin verkoston maksimilämpötilojen 
perusteella. 
 
Säätävät peltien toimimoottorit tulee olla kiinteästi kytketyt pellin akseliin (ei joustinvartta). Ellei 
suunnitelmissa erikseen ole mainittu, pellin toimilaitteiden vääntömomentin on oltava väh. 10 Nm 
(vastaten 5 Nm / pellin m2). 
 
Venttiilien toimilaitteet mitoitetaan siten, että virtauspiirin maksimi sulkupainevaatimukset 
täyttyvät. Säätövoiman on oltava kuitenkin vähintään 400 N. Venttiilin molempien toimisuuntien 
liikkeen on tapahduttava moottorin avulla. 
 
Toimilaitteisiin tulee kuulua tarvittavat nivelet, kiinnikkeet ja asennustarvikkeet. 
 
Toimilaitteissa ja/tai venttiileissä ja säätöpelleissä on oltava asennon osoittimet. Venttiilimoottorit 
varustetaan käsiohjauslaitteilla. 
 
Ohjausjännitteen katketessa tulee raitisilmapeltien ja säätökaavioissa erikseen osoitettujen 
toimilaitteiden ajaa kiinni jousivoimaisesti tai apuenergiakäytöllä. 
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Alakeskuksesta johdotettavien toimilaitteiden käyttöjännitteen tulee olla alle 60 V. Toimilaitteet ovat 
standardiviestillä (esim. 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) ohjattavia, ellei suunnitelmissa muuta 
mainita. 
 

7.7. Mittauslaitteet   

 
Antureiden mittausnopeuden on vastattava ko. säätöpiirin nopeusvaatimuksia. 
 
Suhteellisen kosteuden mittauksissa käytetään elektronisia puolijohdeantureita. Mittausalueen 
tulee olla vähintään 10...90 %Rh, ellei säätökaavion laiteluettelossa muuta mainita. 
 
Lämpötilamittauksissa käytetään lineaarisia vastusantureita tai elektronisia lähettimiä. 
 
Paine- ja paine-eroantureina käytetään kalvorakenteisia tai elektronisia antureita. Anturit tulee valita 
siten, että mittausalue vastaa prosessin vaatimuksia. 
 
Kaikki kosteus-, lämpötila- ja paine-eromittauslähettimet kalibroidaan ja urakoitsija toimittaa 
kalibrointitodistukset tilaajalle luovutuskansioissa. 

 

7.8. Kotelointi   

 
Noudatetaan TalotekniikkaRYL 2002 J7162 Kotelointi. 
  
Alakeskuskaappien ym. koteloiden tulee olla metallirakenteisia ja kotelointiluokan IP 34 mukaisia, 
mikäli asenneolosuhteet eivät parempaa suojausta edellytä. Alakeskukset rakennetaan TN-S 
(5-johdin) -järjestelmän vaatimukset täyttäväksi.  
 
Keskusten rakenteissa tulee noudattaa standardeja SFS-EN 60439-1 ja täydentävänä SFS-EN 60439-3 
sekä voimassa olevia määräyksiä. Koteloiden ovien tulee olla saranoituja ja irrotettavalla avaimella 
lukittavia. 

 

7.9. Merkinnät   

 
Kaikki RAU- järjestelmään liitettävien LVIJS- laitteiden positioinnit tehdään Urjalan kunnan 
positiointiohjeen mukaisesti. Merkinnöissä noudatetaan soveltuvilta osin TalotekniikkaRYL 2002:n 
ohjeita. 


