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Merkintöjen selitykset: 
 
RAK = rakennesuunnitelmat 
LVI = LVI-suunnitelmat 
S = sähkösuunnitelmat 
RTS = rakennustapaselostus 
P = palotekninen selvitys 
Sisämaalauskäsittely-yhdistelmät ks. RTS kohta ”maalaustyöselostus” 
 
 
Huom! Tiloissa  330-355 vain sprinklerasennustöiden vaatimat toimenpiteet. 
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1.krs     300 
     HALLI 
 

Lattia  vanha betonilattiarakenne säilytetään 

 lattiarakenteen tiivistys cTrap-tiivistyskalvolla, ks. RST 

 uusi lattiapinnoitteen alustarakenne, ks. RST 

 uusi irtolattiapinnoite GTI MAX / Gerflor Oy 

Jalkalista 
 

 vanha säilytetään, jalkalistat puhdistetaan 

Seinät 
 

 vanhat seinät puhdistetaan 

 hallin päädyissä olevat vanhat teräsverkkoseinäkkeet irrotetaan ja varastoidaan. 

 ulkoseinien uudet läpiviennit savunpoistoluukkuja ja iv-säleiköitä varten 
rakennesuunnitelmien mukaisesti, ks. RTS 

 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha ovet puhdistetaan 

 Uudet liukuoviseiniin asennettavat poistumistieovet UO12, 4 kpl, ks. RTS 

 Uudet poistumistie ovet, ks. käytävät 318A ja 329 

Katto/Alakatto 
 

 Vanhat ehjät Asbestwood-sisäkattolevyt puhdistetaan 

 Vaurioituneet Asbestwood-sisäkattolevyt uusitaan, ks. RST 

 Kattoristikkorakenteet puhdistetaan 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 Uusien UO12 -ovien molemmin puolin siirrettävät teräsrakenteiset luiskat, ks. RTS 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 pikapaloposti siirretään irrotettavasta verkkoseinästä päätyseinään 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

 2 kpl savunpoistopuhaltimia, uudet savunpoistoluukut julkisivussa ks. RST 
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1.krs     300.1-300.2 
     ILMASTOINTIKONEHUONE 
 

Lattia  vanha betonilattiarakenne säilytetään 

 lattiarakenteen tiivistys cTrap-tiivistyskalvolla, ks. RST 

 uusi betonilattian päälle rakennettava iv-konehuoneen korotettu lattiarakenne AP1, ks. 
rakennetyyppi RST:n liitteenä 

 uusi irtolattiapinnoite homogeeninen hitsattava lattiapäällyste Tarkett iQ Eminent, 
paksuus 2,0mm 

Jalkalista 
 

 Lattiapinnoite nostetaan seinälle 150mm 

Seinät 
 

 IV-konehuoneen seinärakenne VS2, ks. rakennetyyppi RTS:n liitteenä. Ulkopinta: 
ensimaalaus, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks maalaustyöselostus 

 Sisäpinnassa Paroc Parafon perforated steel casette reikäpeltiverhoiltu akustiikkakasetti, 
paksuus 50mm, hattulista-asennus 

 

Ikkunat 
 

Ei ole  
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Uusi vasikallinen teräsväliovi VO20(A+A)A, ks. RTS 

Katto/Alakatto 
 

 IV-konehuoneen kattorakenne VP1, ks. rakennetyyppi RTS:n liitteenä. Ulkopinta: 
ensimaalaus, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks maalaustyöselostus 

 Sisäpinnassa Paroc Parafon perforated steel casette reikäpeltiverhoiltu akustiikkakasetti, 
paksuus 50mm, hattulista-asennus 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 Ei ole 

Huom  LVIAS-asennukset ja varusteet kuten iv-säleiköt erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 pikapaloposti siirretään irrotettavasta verkkoseinästä päätyseinään 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  iv-koneet palvelevat samassa palo-osastossa olevaa hallia, iv-konehuoneita ei tarvitse 
palo-osastoida 

     

 

 



Malmin Lentokentän Hangaari   
        

huonenro                                                                    

 ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY 

  
4 

2.krs     301 
     PORRASHUONE 
 

Lattia   

Jalkalista 
 

  
 

Seinät 
 

  
 

Ikkunat 
 

 Porrashuoneen 2.krs nykyinen ikkuna korjataan savunpoistoon soveltuvaksi ikkunaksi, 
ikkunaan asennetaan aukaisuautomatiikka.  
 

Sisäikkunat   

Ovet 
 

  

Katto/Alakatto 
 

  

Kalusteet 
 

  

Varusteet 
Laitteet 

  

Huom  Savunpoisto-ikkunan laukaisupainike porrashuoneessa 301 pohjakerroksessa ulko-oven 
vieressä. 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 
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1.krs     306-312 
     WC 
 

Lattia  vanha maalipinnoite poistetaan, pohjatyöt ks. RST 

 uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS 

 uusi lattiapinnoite klinkkerilaatta Pukkila Natura 6-kulmalaatta, 100x115x8mm 

Jalkalista 
 

 vanha säilytetään 

 uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS 

 klinkkerijalkalista, Pukkila Natura, pyöristetty yläreuna, 96x146x8mm. 
 

Seinät 
 

 vanhat osittaiset laatoitukset puretaan tasoitteineen. Uusi tasoitus ja vesieristys. 
Laatoitus uusitaan vanhaa vastaavassa laajuudessa. Uusi keraaminen seinäläätta 
Pukkila Harmony M15x15. 

 muilta osin vanhat seinät huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskäsittely-
yhdistelma 31403, ks maalaustyöselostus 
 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha ovet puhdistetaan 

Katto/Alakatto 
 

 Tasoitekatto huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks 
maalaustyöselostus 
 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 vanhat varusteet irrotetaan ja asennetaan takasin 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 Sanitettikalusteiden uusinta LVI-erikoissuunnitelmien mukaisesti (vesikalusteet ja wc-
istuimet uusitaan, pesualtaat säilytetään) 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 

 Lämmityspatteri huoltomaalataan 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

     

 



Malmin Lentokentän Hangaari   
        

huonenro                                                                    

 ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY 

  
6 

1.krs     313 
     PESUHUONE 
 

Lattia  vanha maalipinnoite poistetaan 

 uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS 

 uusi lattiapinnoite klinkkerilaatta Pukkila Natura 6-kulmalaatta, 100x115x8mm 

Jalkalista 
 

 vanha säilytetään, jalkalistat puhdistetaan 

 uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS 

 klinkkerijalkalista, Pukkila Natura, pyöristetty yläreuna, 96x146x8mm. 
 
 

Seinät 
 

 Vanhat osittaiset laatoitukset puretaan tasoitteineen. Uusi tasoitus ja vesieristys. Seinät 
laatoitetaan suihkujen alueella ikkunan yläreunaan asti. Ikkunapielen, ikkunapenkin ja 
patterisyvennyksen tasoitevauriot korjataan ja pinnat laatoitetaan suihkualuetta 
vastaavasti. Pesualtaiden taustat laatoitetaan lattiasta nykyisen laatoituksen yläreunan  
korkeuteen (~1350mm). Uusi keraaminen seinälaatta Pukkila Harmony M15x15. 

 muilta osin vanhat seinät huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskäsittely-
yhdistelma 31403, ks maalaustyöselostus 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan, vaurioituneet osat suihkun läheisyydessä 
kunnostetaan. 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha ovet puhdistetaan 

Katto/Alakatto 
 

 Tasoitekatto huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks 
maalaustyöselostus 

 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 vanhat varusteet irrotetaan ja asennetaan takasin 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 Sanitettikalusteiden uusinta LVI-erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 
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1.krs     314 
     SOSIAALITILA 
 

Lattia  vanha lattia puhdistetaan 
 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat puhdistetaan 
 

Seinät 
 

 vanhat seinät puhdistetaan 

 pesualtaan seinäsekoittajan kohdalla oleva seinävaurio / vanha purkujälki korjataan ja 
maalataan 

 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha ovet puhdistetaan 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta puhdistetaan 
 

Kalusteet 
 

 Ei toimenpiteitä 

Varusteet 
Laitteet 

 Ei toimenpiteitä 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 Sanitettikalusteiden uusinta LVI-erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 
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1.krs     318A 
     KÄYTÄVÄ TYÖTILA 
 

Lattia  vanha lattia puhdistetaan 
 

 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat (kaistamaalaus) puhdistetaan 
 

Seinät 
 

 vanhat seinät puhdistetaan 
 

 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha halliin johtava teräsovi irrotetaan ja varastoidaan 

 oviaukkoa levennetään rakennesuunnitelmien mukaisesti 

 Uusi halliin johtava teräsovi VO20(A+A), pariovi, ks. RTS 

 Uusi 318A johtava teräspalo-ovi PO9/EI30, asennetaan vanhan oven tilalle, ks. RTS 

 Uusi teräs-lasi-rakenteinen, kiinteäpielinen ulko-ovi UO20(A+A)P, asennetaan vanhan 
oven tilalle, ks. RTS 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta puhdistetaan 
 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 vanha RST-allas poistetaan 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

 käytävä 318A on samaa palo-osastoa hallin 300 kanssa 
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1.krs     322 (323, 323B, 323) 
SPRINKLER-VESISÄILIÖTILA 
TYÖTILA/HUONE/TOIMISTO 

 

Lattia  vanha lattia pinnoite puretaan tasoitteineen 

 uusi tasoite ja lattiapinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus 
valmistajan ohjeiden mukaisesti 

 vesisäiliöidenalue rajataan matalalla muurattavalla vuotokaukalolla, ks. RTS 
 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat puhdistetaan, vanha maalipinta poistetaan 

 uusi pinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden 
mukaisesti 
 

Seinät 
 

 väliseiniä puretaan tilojen 322-323B välillä, ks. pohjapiirustuksen purkumerkinnät 

 vanha parvi puretaan 

 purkujälkien paikkaus ja tasoitus, vanhat seinät huoltomaalataan, Luja-maali, 
maalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks maalaustyöselostus 

 uusi tiilimuurattu väliseinärakenne VS1, rakenteen palosuojaluokka EI60, tasoitetaan ja 
maalataan, ensimaalaus, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks 
maalaustyöselostus 

 väliaikainen haalausreitti vesisäiliöitä varten: vanha teräsovi irrotetaan ja oviaukkoa 
suurennetaan, aukon väliaikainen tuenta rakennesuunnitelmien mukaisesti, oviaukko 
muuraraan uudestaa entiseen kokoonsa, seinä tasoitetaan + huoltomaalataan ja vanha 
ovi asennetaan takaisin. 

 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 haalausaukko: Vanha ovi irrotetaan ja asennetaan takaisin 

 Vanha teräksinen palo-ovi kunnostetaan, ks. RTS 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta huoltomaalataan, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks 
maalaustyöselostus 
 

Kalusteet 
 

 vanha varusteet irrotetaan ja varastoidaan 

Varusteet 
Laitteet 

 vanha varusteet irrotetaan ja varastoidaan 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 

 uudet teräsrakenteiset vesisäiliöt, 12 kpl, tilavuus yhteensä ~150m3, säiliöiden 
alusrakenne, ks. RTS. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

 uusi EI60-palo-osasto 
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1.krs     329 
     KÄYTÄVÄ TYÖTILA 
 

Lattia  vanha lattia puhdistetaan, vanha maalipinta poistetaan 

 uusi lattiapinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden 
mukaisesti 

 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat puhdistetaan, vanha maalipinta poistetaan 

 uusi pinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden 
mukaisesti 
 

Seinät 
 

 vanha parvi puretaan 

 vanhat seinät puhdistetaan 

 uusi tiilimuurattu väliseinärakenne VS1, rakenteen palosuojaluokka EI60, tasoitetaan ja 
maalataan, ensimaalaus, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelma 31403, ks 
maalaustyöselostus 

 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha halliin johtava teräsovi irrotetaan ja varastoidaan 

 oviaukkoa levennetään rakennesuunnitelmienmukaisesti 

 Uusi halliin johtava teräsovi VO20(A+A), pariovi, ks. RTS 

 Vanha ovi kunnostetaan poistumistieoveksi, ks. RTS 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta puhdistetaan 
 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 vanha RST-allas poistetaan 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

 käytävä 329 on samaa palo-osastoa hallin 300 kanssa 
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1.krs     329B 329 
     TYÖTILA 
 

Lattia  vanha lattia puhdistetaan, vanhat maalit poistetaan 

 uusi vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite Mastertop TC428, asennetaan valmistaja 
ohjeidenmukaisesti 
 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat säilytetään, vanhat maalit poistetaan 

 uusi vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite Mastertop TC428, asennetaan valmistajan 
ohjeiden mukaisesti 
 

Seinät 
 

 vanha parvi puretaan 

 vanhat seinät puhdistetaan, purkujäljet paikataan. 

 uusi tiilimuurattu väliseinärakenne (VS), rakenteen palosuojaluokka EI60, tasoitetaan ja 
maalataan, ks. RTS 

 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 vanha ovet puhdistetaan 
 
 
 
 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta puhdistetaan 
 

Kalusteet 
 

 vanhat kalusteet irrotetaan ja varastoidaan.  

Varusteet 
Laitteet 

 vanhat varusteet irrotetaan ja varastoidaan. 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

 

 

 

 



Malmin Lentokentän Hangaari   
        

huonenro                                                                    

 ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY 

  
12 

K.krs     333 
LÄMMÖNJAKOHUONE / 
SPRINKLERKESKUS  

 

Lattia  vanha lattia puhdistetaan, vanhat maalit poistetaan 

 Betonilattiarakennetta puretaan uusien viemäriasennusten edellyttämässä laajuudessa. 
LVI-asennukset, ks. LVI-suunnitelmat. Lattiarakenne korjataan rakennesuunnitelmien 
mukaisesti. 

 uusi vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite Mastertop TC428, asennetaan valmistaja 
ohjeidenmukaisesti 
 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat puretaan, lattiapinnoite nostetaan seinälle 100mm 

Seinät 
 

 vanhat seinät puhdistetaan 
 

 

Ikkunat 
 

  
 
 

Sisäikkunat   

Ovet 
 

 vanhat ovet puhdistetaan 
 
 
 

 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta puhdistetaan 
 

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

  

Huom  lämmönjakokeskukseen rakennetaan uusi sprinklerkeskus 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 
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1.krs   301-305, 315-317,  
318b, 319a-321b, 324-328, 329A 

      
Lattia  vanha lattia puhdistetaan 

 

Jalkalista 
 

 vanhat jalkalistat puhdistetaan 
 

Seinät 
 

 vanhat seinät puhdistetaan 
 

Ikkunat 
 

 vanhat karmit / puitteet puhdistetaan 
 
 

Sisäikkunat  Ei ole 

Ovet 
 

 Vanha ovet puhdistetaan 

Katto/Alakatto 
 

 vanha kattopinta puhdistetaan 

  

Kalusteet 
 

 Ei ole 

Varusteet 
Laitteet 

 Ei toimenpiteitä 

Huom  LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti 

 Huom! Tiloissa  330-355 ei toimenpiteitä. 

 rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. 
 
 

Palo-osastointi  ks. palotekninen selvitys 

 

 

 

 
31403 
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MAALAUSTYÖSELOSTUS 
 
Maalauskäsittely-yhdistelmät, MaalausRYL 2012 (Tikkurila Oy) 
 
 
Huoltomaalaus 31403 
Kohde: wc tilojen 306-312 seinät 
 
Esikäsittely 
 
Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta 
poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka- 
ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. 
 
Maalauskäsittely 
 
Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 3 x 82  Presto LF Remonttitasoite. 
Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja Yleispohjamaali. 
Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314  Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä. 
 
 
Korjausmaalaus 31403 
Kohde: pesutilojen 313 seinät 
 
Esikäsittely 
 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsittely 
määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi. 
 
Maalauskäsittely 
 
Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja Yleispohjamaali. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 
x 82  Presto LF Remonttitasoite. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja 
Yleispohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314  Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä. 
 
 
Ensimaalaus 31403 
Kohde: käytävä 329, uusi muurattu, tasoitettu tiiliseinä  
 
Esikäsittely 
 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
 
Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja Yleispohjamaali. Osasilotus vesiohenteisella silotteella  
1 x 82  Presto LH Kevyttasoite. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212  Luja 
Yleispohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314  Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä. 
 
 
Korjausmaalaus Mastertop TC 428 
Kohde: käytävä 329 lattia. 
 
Esikäsittely ja maalaustyö tehdään valmistajan ohjeen mukaisesti. 


