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613.3 Talo 2000
725.7 Talo 90
X52 SfB
G24 Hoito- ja huoltokoodi

Lattiakaivot ja -altaat
Esteettömän tilan ratkaisut
Kurasyöppö® Mini, Midi ja Maxi
Kavika Oy

Kavika on tullut tunnetuksi erityisesti am-
mattikäyttöön tarkoitetuista laadukkais-
ta ruostumattomasta teräksestä valmis-
tetuista tuotteistaan. Näitä ovat LV-tuot-
teiden ohella ammattikeittiö-, laborato-
rio- ja sairaalakalusteet sekä laivojen keit-
tiö- ja ravintolakalusteet.

Kavikan kaivot valmistetaan ruostumat-
tomasta tai haponkestävästä teräksestä.
Materiaalien etuina ovat mekaaninen lu-
juus, lämmönkestävyys ja paloturvalli-
suus, jotka johtavat tuotteiden pitkään
käyttöikään.

Aito ja alkuperäinen Kurasyöppö® on
suunniteltu helpottamaan kotien puh-
taanapitoa erityisesti lapsi- ja koiraper-
heissä. Kurasyöpöstä on omat mallit tiloi-
hin, joissa likaa kertyy erityisen paljon,
kuten päiväkoteihin, suurkeittiöihin ja
teollisuuteen.

MALLI- JA KOKOVAIHTOEHDOT

Maxi 600 x 1200 mm
Midi 500 x 800 mm
Mini 400 x 600 mm

Kurasyöppö pitää sisätilat siisteinä jokaise-
na vuodenaikana ja kaikilla säillä. Hiekka ja
muu lika valuu veden mukana altaassa ole-
vaan sakkakoriin. Sakkakorin ansiosta vie-
märi ei mene tukkoon. Maxi- ja Midi-mallit
on saatavana myös tilavammalla sakka-as-
tialla varustettuna.
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KUIVAKAIVOT

Jos halutaan estää veden haihtuminen tai
jäätyminen esimerkiksi sauna- tai kylmäti-
loissa, käytetään kuivakaivoa. Sillä ei ole
omaa vesilukkoa, vaan vesi johdetaan siitä
aina vesilukolliseen kaivoon.
Kuivakaivoja valmistetaan 32 mm ja 50 mm
viemärikoolle sekä vaakaan (9052) että pys-
tyyn (9053) asennettavina.

malli 9052 DN32/50 kuva 1
9053 DN32/50

LATTIAKAIVOT

Lattiakaivot johtavat viemäristöön erilaisia
nesteitä ja estävät hajujen siirtymisen vie-
märistä huonetiloihin.
Lattiakaivojen valintaperusteita ovat: mil-
laisia nesteitä ja kuinka suuria määriä jou-
dutaan poistamaan, millaiseen lattiaraken-
teeseen kaivo tulee ja sopiiko käytössä ole-
vaan tilaan vaaka- vai pystymallinen kaivo.
Jos poistetaan viemärikelpoista vettä, voi-
daan käyttää normaalia vesilukollista kai-
voa:

mallit 9050 DN75 kuva 2
9051 DN110 kuva 3
9090 DN75 kuva 4
9091 DN110 kuva 5

Lattian tulee kaivon kohdalta olla yhtä ve-
denpitävä kuin muualtakin. Jokaiselle lat-
tiapinnalle on oma sovitteensa: muovima-
tolle kiristyskehys, keraamiselle laatalle ve-
sieristyslaippa korokerenkaineen ja massa-
lattialle vesieristyslaippa (Katso asen-
nusohjeita jäljempänä).
Lattiakaivoja 9050/9051 ja 9090/9091 on
saatavana myös sakka-astiallisena suur-
keittiötiloihin.

ROSKAN- JA HIEKANEROTTIMET

Jos poistettavan veden seassa on roskia tai
muita kiinteitä jätteitä, voidaan käyttää sa-
kankerääjällä varustettuja kaivoja, joiden
avulla estetään jätteiden pääsy viemäriin.

Märkäeteiset yms. tilat

mallit 9070 DN75 kuva 7
9071 DN110 kuva 7
9072 DN75 kuva 8
9073 DN110 kuva 8

9070A ja 9071A lisäliitoksella, esim. siivous-
komeroihin ja kuraeteisiin

mallit 9080 DN75 kuva 9
9081 DN110 kuva 9
9082 DN75 kuva 10
9083 DN110 kuva 10

Ritilät ovat mallista riippuen pyöreitä tai
suorakaiteen muotoisia.
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kuva 1, 9052 kuva 7, 9070-71

kuva 8, 9072-73

kuva 10, 9082-83

kuva 9, 9080-81

A

32

B

A

32

kuva 3, 9051

kuva 4, 9090

kuva 6, 9050/9051/9090/9091
sakka-astiat

kuva 2, 9050

kuva 5, 9091

9090/S: A = Ø 148, B = Ø 110
9091/S: A = Ø 218, B = Ø 180

9050/S: A = Ø 148
9051/S: A = Ø 218

Yläreuna ja pohja rei'itetty



KYNNYSKAIVOT

Kynnyskaivoa 9057 käytetään erityisesti lii-
kuntarajoitteisille tarkoitetuissa suihku- ja
kylpyhuoneissa rajaamaan kuivat ja kosteat
tilat toisistaan. Se tulee normaalin kynnyk-
sen tilalle ja on syntynyt Kavikan oman tuo-
tekehityksen tuloksena. Poisto pitkältä si-
vulta, päädystä tai pohjasta.
malli 9057 DN32 kuva 11
Kynnyskaivo 9058 varustetaan ruuturitilällä
9054 (kuva 13), ja se soveltuu esim. ammat-
tikeittiöihin ja muihin ammattimaisessa
käytössä oleviin tiloihin. Kynnyskaivo mah-
dollistaa esteettömän kulkemisen, mikä
helpottaa mm. vaunujen kuljetusta eri ti-
lojen välillä.
malli 9058 DN32 kuva 12

LATTIA-ALTAAT

Perinteisesti lattia-altaat on tarkoitettu
suurkeittiöihin mm. patojen tyhjentämistä
varten. Toinen käyttöalue lattia-altaille on
märkäeteiset, joissa ne estävät kuran siirty-
misen muihin sisätiloihin. Näitä käyttökoh-
teita on mm. hoitolaitoksissa, päiväkodeis-
sa, liikekeskuksissa, lentoasemilla ja julkisis-
sa rakennuksissa.
malli 9056 kuva 13
Lattia-altaiden mitoituksessa suositellaan
käytettäväksi 100 mm:n jakoa (pituus x le-
veys).
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LATTIAKAIVOT JA -ALTAAT
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MODELL 9056
KAVIKA

RITILÄ
9054

Ruuturitilä 9054 on 30 mm korkea.

Silmikon koko 25 x 50 mm

Tuote Tuotenro Pintamateriaali LVI-nro

Pönttökaivot

vaaka 9080/1
9080/3X
9080/4

muovimatto
laatta
massa

3305150
3305151
3305152

9081/1
9081/3X
9081/4

muovimatto
laatta
massa

3305154
3305155
3305156

pysty 9082/1
9082/3X
9082/4

muovimatto
laatta
massa

3305158
3305159
3305160

9083/1
9083/3X
9083/4

muovimatto
laatta
massa

3305162
3305163
3305164

Kynnyskaivot suihkutiloihin pituuden mukaan

800 9057 matto/laatta 3314611
900 3314614
1000 3314617
1100 3314620
1200 3314623
Kynnyskaivot suurkeittiöihin ym. pituuden mukaan

800 9058 massa 3314627
900 3314630
1000 3314633
1100 3314636
1200 3314639
Kaivojen kannet kaivoille

Ø 150 mm, s = 3 mm 9052, 9050 ja
9090

sihtikansi
umpikansi

3305166
3305167

Ø 220 mm, s = 3 mm
Ø 300 mm, s = 3 mm

9051 ja 9091
pönttökaivoille

sihtikansi
sihtikansi

3305168
3305169

360 x 290 mm hiekanerotus-
kaivoille

ruuturitilä 3305165

Tuote Tuotenro Pintamateriaali LVI-nro

Kuivakaivot

DN32 poisto 9052/1
9052/3X
9052/4

muovimatto
laatta
massa

3305117
3305118
3305119

DN50 poisto 9052/1
9052/3X
9052/4

muovimatto
laatta
massa

3305121
3305122
3305123

Lattiakaivot

vaaka 9050/1
9050/3X
9050/4

muovimatto
laatta
massa

3305101
3305102
3305103

9051/1
9051/3X
9051/4

muovimatto
laatta
massa

3305105
3305106
3305107

pysty 9090/1
9090/3X
9090/4

muovimatto
laatta
massa

3305109
3305110
3305111

9091/1
9091/3X
9091/4

muovimatto
laatta
massa

3305113
3305114
3305115

Hiekanerotuskaivot

vaaka 9070/1
9070/3X
9070/4

muovimatto
laatta
massa

3305125
3305126
3305127

9071/1
9071/3X
9071/4

muovimatto
laatta
massa

3305129
3305130
3305131

pysty 9072/1
9072/3X
9072/4

muovimatto
laatta
massa

3305141
3305142
3305143

9073/1
9073/3X
9073/4

muovimatto
laatta
massa

3305145
3305146
3305147

Lattiakaivojen LVI-koodit

kuva 13, 9056



ASENNUS

Kaikki Kavikan kaivot ja lattia-altaat asen-
netaan samalla periaatteella. Kehykset on
tuettava valuvaiheessa mitoilleen n. 300
mm:n jaolla esim. tukevalla puulla, jotta mi-
tat eivät pääse muuttumaan. Asennusvaih-
toehto riippuu lattian pintamateriaalista.
Ennen työmaan luovutusta kaivot tulee
puhdistaa mahdollisista roskista, kivipölys-
tä ja liasta.

Muovimatolle

Tapa 1

Lattiakaivon tai -altaan perusrunko vale-
taan raakavaluun. Muovimatto vedetään
kaivon yli. Pyöreää kaivoa varten mattoon
tehdään reikä, suorakaiteen muotoista var-
ten matto leikataan ristiin auki. Muovima-
ton reunat taivutetaan kaivon kehyksen
mukaisesti alaspäin ja ylimääräiset reunat
leikataan pois. Kiristyskehys painetaan pai-
kalleen ja lukitaan.
Jos kaivoon kuuluu sakka-astia, se noste-
taan paikalleen. Lopuksi asennetaan ritilä.

HUOLTO

Kaivojen tärkein huoltotoimi on pitää ne
puhtaina. Puhdistamista varten nostetaan
ritilä ja mahdollinen sakka-astia ylös. Sak-
ka-astia tyhjennetään, puhdistetaan, asen-
netaan takaisin paikalleen ja täytetään
puhtaalla vedellä. Lopuksi asennetaan ritilä
paikalleen.
Tämä koskee kaikkia Kavikan valmistamia
lattiakaivoja, roskan- ja hiekanerottimia,
kynnyskaivoja ja lattia-altaita.

Keraamiselle laatalle, kertavalu

Tapa 3X

Kun lattia valetaan kertavaluna, keraamiset
laatat tulevat suoraan vesieristyksen päälle.
Vesieristyksen päälle jää 15 mm tilaa laatoil-
le ja kiinnitysaineelle.

KÄYTTÖ

Puhtaanapidon lisäksi käyttäjän tulee huo-
lehtia, että kaivoissa on aina riittävästi vet-
tä. Tällöin vesilukot toimivat moitteetto-
masti. Vesi estää myös lian tarttumista kai-
voihin kiinni.

Massalattialle

Tapa 4

Lattiakaivon tai -altaan perusrunko vale-
taan raakavaluun siten, että betoni ulottuu
vesieristyslaipan ulkoreunaan asti. Sitten
valetaan lattiapinnoite (esimerkiksi akryyli-
betonia). Lopuksi asennetaan paikoilleen
sakka-astia, jos sellainen kuuluu kaivoon, ja
ritilä.
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1

2

3

4

5

1. Lattia-allas 2. Ritilä 3. Kiristysrengas

4. Betonivalu 5. Muovimatto

1

2

35 7

6

4

1. Lattia-allas 2. Ritilä 3. Kehys 4. Betonivalu

5. Lattialaatta 6. Vedeneristys 7. Saumaus

1

2

3

4

5

1. Lattia-allas 2. Ritilä 3. Kehys 4. Betonivalu

5. Pinnoite

Kavika on vuosien aikana kehittänyt rst-ka-
lusteita, jotka helpottavat erityisesti toi-
minta- ja liikuntarajoitteisille suunniteltu-
jen asuinympäristöjen arjen toimivuutta ja
samalla lisäävät asuinympäristöjen turvalli-
suutta. Kalusteet soveltuvat Design for All
-periaatteen mukaisesti kaikkeen esteettö-
mään rakentamiseen, erityisesti erilaisten
erityisryhmien asuinympäristöihin – mm.
palvelukoteihin ja kehitysvammaisten eri
asuntomuotoihin.

9059V
KAVIKA

kehyksen sisämitta

21
8

105

päädyt

94

putkikoko
vapaasti
valittavissa

13

150

13 50

SEINÄ

50

poikkileikkaus

20

129.5

85

kehyksen korkeus riippuu lattiamateriaalin paksuudesta
(muovimatto ilman pystykanttia)

Reunakaivo 9059V - vesilukollinen lattiakaivo

ESTEETTÖMÄN TILAN RATKAISUT



Kavikan esteettömän tilan kalusteet ovat
seuraavien ohjeistusten mukaisia:

• RT-kortti 93-11134, Vanhusten palvelu-
asuminen (2013)

• Espoon esteettömän rakentamisen ohje,
Espoon kaupunki/Tilakeskus liikelaitos

KAVIKAN ESTEETTÖMÄN TILAN
RST-KALUSTEET

Sisäänkäynti- ja tuulikaappitilat

– Jalkasäleikkö ja -allas 9065
– Tuulikaappiallas 9055

Märkätilat

– Kynnyskaivot 9057 ja 9058
– Reunakaivot 9059 ja 9059V

Siivous-, pyykinpesu- ja
kodinhoitotilat

– Esihuuhteluallastaso 7125
– Siivousallas 7124
– Pyykinpesupöytä 7126
– Kulma-allas 7122 ja Kulma-allas 7123

Keittötilat

– Keittiön allastasot
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Esihuuhteluallastaso 7125

Esteettömän sisäänkäynnin rst-jalkasäleikkö

ja -allas 9065

Kylpyhuone varustettu kynnyskaivolla 9057 ja reunakaivolla 9059V

ESTEETTÖMÄN TILAN RATKAISUT

Esteettömän sisäänkäynnin kynnysperiaate 1a



SIJOITUS

Paras paikka Kurasyöpölle on sisäänkäyn-
nin edessä tai sen välittömässä läheisyydes-
sä. Erillinen kuraeteinen tai vesieristetty ko-
dinhoitohuone ovat hyviä vaihtoehtoja.
Kurasyöpön voi sijoittaa myös kuistille.

RAKENNE JA MATERIAALIT

Kurasyöppö valmistetaan ruostumatto-
masta EN 1.4301 -teräksestä. Altaassa on
mallista ja käyttökohteen tarpeista riip-
puen joko muovinen sakkakori tai ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu sak-
ka-astia ja pönttökaivo estämässä lika-ai-
nesten kulkeutumisen viemäriin.
Kurasyöpön teräksisen säleritilän yläpinta
on ruudutettu liukastumisen estämiseksi.
Kulmista pyöristetyn ritilän pinta on miellyt-
tävä myös paljaalle jalalle ja koiran tassuille.
Hygieeninen lattia-allas on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä syvävetä-
mällä ilman hitsaussaumoja ja nurkat on
pyöristetty.

ASENNUS ERI LATTIAPINNOILLE

Kurasyöppö asennetaan lattiavalun yh-
teydessä. Lattia-allas on oikealla korkeudel-
la, kun irtokehyksen yläpinta asettuu val-
miin lattiapinnan kanssa samaan tasoon tai
hieman sen alapuolelle.

VIEMÄRÖINTI

Kurasyöppö on suunniteltu Upovieser-lat-
tiakaivon kanssa sopivaksi. Runsaaseen
käyttöön suunnitelluissa malleissa on ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettu pönt-
tökaivo, jossa on sakka-astia.
Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita
rst-kaivoja: vaaka- ja pystylähtöiset Ø 75/110,
hiekanerotuskaivot.
Kuistille sijoitetun Kurasyöpön viemäröinti
tapahtuu kuivakaivon kautta esimerkiksi
sadevesikaivoon.

KURASYÖPPÖ YLEISIIN TILOIHIN

Kun Kurasyöpöllä on runsaasti käyttäjiä, ku-
ten päiväkodeissa, ja vesimäärät ovat suuria
tai huuhdeltava likamäärä on erityisen run-
sas, on syytä valita tavallisen sakkakorillisen
mallin sijaan Kurasyöpön ja pönttökaivon
yhdistelmä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu
sakka-astia on hyvä vaihtoehto esimerkiksi
suurkeittiöissä, kun viemäriin menevän ve-
den korkea lämpötila voi estää muovisen
kaivon ja sakkakorin käytön.
Kurasyöpön ja pönttökaivon yhdistelmässä
kaivo hitsataan vedenpitävästi altaan poh-
jaan. Pönttökaivossa on tilavuudeltaan
noin kahdeksanlitrainen irrotettava sak-
ka-astia. Kaivon poistoputki on Ø 110 mm:n
muhviin sopiva. Poistoputki lähtee vaa-
kaan, ja suunta on normaalisti lyhyen sivun
suuntainen (poisto pitkältä sivulta), mikäli
tilatessa ei toisin mainita.
Erikoistilauksesta kaivoon voidaan hitsata
liitynnät DN-32- tai DN-50-putkelle esimer-
kiksi pesukonetta tai toista allasta varten.
Putkien korkomitoissa on huomioitava,
että sivuliitäntöjä varten altaan ja kaivon
väliin hitsataan usein korokerengas (yleen-
sä 150 mm).

ERIKOISRATKAISUT

Mikäli vakiomallit eivät sovellu kohteeseen,
valmistamme sopivan tuotteen mittati-
laustyönä. Räätälöitäviä osia ovat esimer-
kiksi eri kokoiset ja syvyiset lattia-altaat
sekä ritilät.
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VALMISTUS JA MARKKINOINTI

Kavika Oy
Tempo 4
04430 JÄRVENPÄÄ
Puhelin 09 8362 0055
kavika@kavika.fi
www.kavika.fi
www.kurasyoppo.fi

KURASYÖPPÖ-KURA-ALLAS

Malli Sihtityyppi LVI-koodi Käyttökohde

Mini 400 x 600 mm

klinkkerilattialle sakkakori 3314890 omakoti- ja rivitalot

Midi 500 x 800 mm

klinkkerilattialle sakkakori 3314900 omakoti- ja rivitalot

klinkkerilattialle pönttökaivolla sakka-astia 3314899 päiväkodit, koulut,
kerrostalot, pyörätuolien pe-
supaikat ym.

Maxi 600 x 1200 mm

klinkkerilattialle sakkakori 3314880 omakoti- ja rivitalot

klinkkerilattialle pönttökaivolla sakka-astia 3314881 päiväkodit, koulut,
kerrostalot, pyörätuolien pe-
supaikat ym.

Malli valitaan käyttökohteen vaatimusten mukaan.

Kurasyöppöjä valmistetaan erikoistilauksesta mittojen mukaan
myös suurempina.

maatalous/karjakeittiöt, teol-
lisuus, suurkeittiöt, pysäköin-
titalot,
muut erikoisratkaisut

Säleritilän materiaalina on ruostumaton te-

räs. Säleritilän ruudutus estää liukastumisen,

ja kulmien pyöristykset tekevät ritilän pinnas-

ta miellyttävän paljaalle jalalle ja koiran tas-

suille.


