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JOHDANTO
Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta
kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00294) soveltaen. Tarkastuskäynti ja raportointi on suoritettu työryhmän toimesta yhteistyössä. Raportti ei sovelletusta ja normaalia kuntoarviota
kevyemmästä raportointitavasta johtuen täytä esim. kaupunkien / kuntien korjausavustusvaatimuksia.
Toimeksiantaja: Vantaan tilakeskus
Hankepalvelut
Hankevalmistelu
Mikko Krohn
gsm. 050 749 2594
mikko.krohn@vantaa.fi

Tämän raportin on tehnyt Raksystems Anticimexissä seuraava työryhmä:
Koordinaattori
Rakennustekniikka
LVI-järjestelmät
Sähköjärjestelmät

Heikki Nurmela
Heikki Nurmela
Kari Halmi
Kimmo Kauko

Raksystems Anticimex
Raksystems Anticimex
Raksystems Anticimex
Raksystems Anticimex

Asuinkiinteistöjen kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00295) mukaisesti kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely.
Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon PTS on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä
kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetyn PTS-ehdotus ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina kunnossapitosuunnitelmalle.
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden
alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen avulla.
Tässä raportissa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat:
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.
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YHTEENVETO
Kuntoarvioinnin kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Kiinteistössä
toimii Kaivokselan koulu. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1965 ja sitä on perusparannettu
vuosina 1990 ja 2004. Rakennus on kahdessa kerroksessa. Kiinteistö on yleisesti ottaen
rakennus- ja LVIS – tekniikan osalta tyydyttävässä kunnossa. KL 2
Korjausehdotukset vuosille 2012 – 2021
Välittömät tai lähiaikojen (0 – 1 v) toimenpiteet
•
•

Takapihakannen vuodon selvittäminen ja korjaaminen
Kaapeliläpivientien tarkastus ja tarvittaessa tiivistys

1 – 5 vuoden kuluessa tehtävät toimenpiteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaojien huuhtelu
Betonirakenteiden kunnostus julkisivussa
Piharakenteiden kunnostus
Ilmanvaihdossa esiin tulleiden ongelmien syiden paikallistaminen ja poisto, käyttäjäpalaute
Katosten huoltomaalaus
Pääoven uusiminen ( varaus )
Pesutilojen kunnostukset
Tuotantokeittiön lattiapinnoitteen uusiminen
Sisätilojen kunnostukset tarpeen mukaan
Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö 10 – vuotisjakson alussa ja
lain edellyttämällä tavalla.
Ilmanvaihtokojeiden huoltokorjauksia tarvittaessa
Käyttöveden virtaamat säädetään tarpeiden mukaan, huom. puukäsityöluokan
kova vedenpaine
Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan tai kunnostetaan niiden vikaantuessa tarpeen
mukaan.
Viemäreiden toiminnallinen painehuuhtelu, noin 10. vuosittain
Tilakohtaisten lämpötilaerojen toteaminen lämpötilamittauksin
Ikääntyneiden linja- ja patteriventtiilit uusitaan ja lämmitysjärjestelmän perussäätö
Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus (15 vuoden välein)
Turvavalokeskuksen uusiminen

6 – 10 vuoden kuluessa tehtävät toimenpiteet
•
•
•
•
•
•

Piharakenteiden kunnostus
Sisätilojen kunnostukset tarpeen mukaan
Vesikalusteiden yksittäisiä uusimisia
Ilmanvaihtokoneiden huoltokorjauksia tarvittaessa
Pieniä rakenne- ja LVI-teknisiä huoltokorjauksia
Luokka- ja käytävätilojen valaistuksen uusiminen ja pistorasioiden lisääminen
luokkahuoneisiin
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2.1.

KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS

80

Vuosittaiset kustannukset [x 1000 e]
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Rakennetekniikka
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2017
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LVIA-tekniikka

2019

2020

2021

Sähkötekniikka

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista
Kustannustaso 2012. Hinnat alv 0%

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
Rakennetekniikka
LVIA-tekniikka
Sähkötekniikka
Yhteensä

Keskimäärin vuodessa
Kerrosala

2012
14
50
1

2013
39
7
0

2014
60
2
0

2015
45
1
0

2016
60
0
2

2017
30
43
0

2018
0
7
0

2019
40
1
0

2020
0
0
70

2021
30
1
0

Yht.
318
112
73

65

46

62

46

62

73

7

41

70

31

503

11,18 € / m² / vuosi
4 500 m²
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2.2.

RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS
Kustannustaso 2012. Hinnat alv 0%

Toimenpide-ehdotukset
Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja
salaojitus

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kunto- Määräluokka arvio

Yht.

2

Salaojien tarkastus suositellaan tehtäväksi kolmen
vuoden välein ja puhdistus enintään kymmenen
vuoden välein

4

1

erä

1

erä

2

erää

Betonivaurioiden tarkempi kuntokartoitus ja niiden
korjauksien suunnittelu

1

erä

Julkisivujen vaurioiden korjaaminen

1

erä

25

25

1

erä

25

25

Ovissa havaittujen ongelmien korjaaminen

1

erä

Pääoven uusiminen

1

erä

10

10

Pesutilojen pintarakenteiden uusiminen

1

erä

Tuotantokeittiön lattiapinnoitteen uusiminen
Sisätilojen pintarakenteiden uusiminen harkinnan
mukaan

1

erä

5

erää

Kasvillisuus ja viheralueet
Ulkoalueiden tarkastaminen lumettomana
ajankohtana
Liikenneväylät ja -alueet
Ulkoalueiden tarkastaminen lumettomana
ajankohtana
Pihakannen vuodon selvittäminen takapihalla ja sen
korjaaminen

2-3

Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto

2-3

Piharakennelmien ja rakenteiden kunnostamiset
jakson edetessä
Perustukset ja sokkeli

2

Alapohja

2

Rakennusrunko

2

Ulkoseinät ja julkisivut

Kattorakenteet

5

5

5

15

10

2-3

Katosten huoltomaalaus
Ikkunat ja ulko-ovet

4

2

4

4

2
5

5

2

Vesikaton kunnon tarkastaminen sään salliessa
Yleistilat, tekniset tilat

Rakennustekniikka yhteensä

2-3
60

60

15

15
30

14

39

30

60

45

60

30

30

30

150

30

40

30

318

Kuntoluokat
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.
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2.3.

LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS
Kustannustaso 2012. Hinnat alv 0%

Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kunto- Määräluokka arvio

Yht.

Lämmitysjärjestelmä
Lämmöntuotanto

3

Lämmönsiirrinpaketin uusiminen

30

1

erä

30

1

erä

x

1

erä

12

1

erä

x

1

erä

x

1

erä

1

1

1

erä

3

3

Putkistojen kuntotutkimus

1

erä

4

Viemäreiden toiminnallinen painehuuhtelu

1

erä

2

2

Viemäreiden kunnostus, sukkasujutus varaus

1

erä

40

40

5

erä

2

erä

2

erä

6

1

erä

x

Lämmönjakelu
Kiertovesipumppujen ja paisuntajärjestelmän
uusiminen
Linjaventtiilien uusiminen ja järjestelmän perussäätö,
sis. Vuodon paikannus

3

Säätölaitteet

2

Säätöautomatiikan uusiminen
Lämmönluovutus

2

Patteriventtiilien uusiminen ja esisäätö
Eristykset

2

Vedenkäsittely

2

Vakiopaineventtiilin uusinta
Vesijohdot

2

Käyttöveden virtaamat säädetään
Viemärit

12

2

Vesi- ja viemärikalusteet

2

Vesikalusteiden uusimiset (yksittäiset uusimiset)
Vesi- ja viemärieristykset

2

Ilmanvaihtokoneet

2

Huoltokorjauksia tarvittaessa
Kanavistot

1

1

2

1

1

5

3

5

4

10

2

Ilmamäärien säätö
IV-eristykset

1

2

Kanavien nuohous
Päätelaitteet

4

2

Kylmätekniset järjestelmät
Palontorjuntajärjestelmät
LVI-tekniikka yhteensä

50

7

2

1

43

7

1

1

Kuntoluokat
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.
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2.4.

SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS
Kustannustaso 2012. Hinnat alv 0%

Toimenpide-ehdotukset
Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus
Aluevalaistus

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kunto- Määräluokka arvio
1

kpl

1

erä

1

erä

1

erä

Yht.
1

1

2

Ulkopistorasiat
Jakokeskukset alle 1000V

2

Johtotiet

2

Kaapeliläpiviennit
Tarkastus ja tarvittaessa tiivistys

2-3

Nousujohdot

2

Voimaryhmäjohdot

2

Valaistusryhmäjohdot

2

Varusteet

2

Liittymisjohdot

2

Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

2

Valaisimet

1

1

2-3

Luokka- ja käytävätilojen valaistuksen uusiminen ja
pistorasioiden lisääminen luokkahuoneisiin
Turvavalaistusjärjestelmä
Turvavalokeskuksen uusiminen

2

Lämmittimet

2

Kojeet ja laitteet

2

70

70
2

2

Saunat
Puhelin- ja atk-järjestelmä

2

Antennijärjestelmä

2

Paloturvallisuusjärjestelmä
Sähkötekniikka yhteensä

1

2

70

Kuntoluokat
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.
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2.5.

VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET
•
•
•

2.6.

9/22

Alakerran opetustilassa keittotilan katosta vuotavan veden lähteen selvittäminen
ja korjaaminen ( tiedossa kouluisännällä )
Takapihalla pihakannen vesivuoto alakertaan korjattava
( tiedossa kouluisännällä )
Turvavalaistusjärjestelmä tulee koestaa neljä kertaa vuodessa ja tehdyt koestukset ja muut toimenpiteet merkitään järjestelmän päiväkirjaan

LISÄTUTKIMUKSET
•
•
•
•

Ulkoalueiden ja vesikaton tarkempi tutkiminen lumettomana ajankohtana
Tilakohtaiset lämpötilamittaukset lämpötilojen tasoittamiseksi
Ilmanvaihdon toiminnan tarkastus, ilmamäärät/ tila
Salaojien toimivuuden tutkiminen

Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 0207 495 500 • www.raksystems-anticimex.fi • Y-tunnus: 0905045-0

Kuntoarvio Start
Tarkastuspäivä 6.3.2012
Kaivokselan koulu ja kirjasto

3.

KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA

3.1.

KOHTEEN TIEDOT
Kohde
Lähiosoite
Postinumero- ja toimipaikka
Rakennuksia
Kerrosala
Tilavuus
Rakennusvuosi

3.2.

10/22

Kaivokselan koulu ja kirjasto
Kaivosvoudintie 10
01610 Vantaa
1 kpl
4500 m²
19000 m3
1965

ASIAKIRJATILANNE
Kohteesta oli käytettävissä joitakin Vantaa kaupungin arkistossa olevia RAK ja ARK – kuvia. LVI asiakirjatilanne oli tyydyttävästi käytössä. Tarkastuksen aikana oli käytettävissä
keskuksissa sijaitsevia sähköteknisiä piirustuksia.

3.3.

KORJAUSHISTORIA
Kohteen tarkempia korjaushistoriatietoja ei ollut käytettävissä. Kiinteistössä on suoritettu
ns. perusparannukset vuosina 1990 ja 2004.

3.4.

KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE
Henkilökunnalle tehtiin kirjallinen käyttäjäkysely, lisäksi kohdekäynnin yhteydessä haastateltiin koulun henkilökuntaa. Niissä selvisi mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•

3.5.

Opettajien huoneen ja kuraattorin huoneen lattioissa on isoja lämpötilaeroja
Uudet ulko-ovet turpoavat ja niiden päältä puuttuu vesipeltejä
Luokkahuoneiden lämpötilaerot ovat suuria
Osa sähkökatkaisijoista rätisee
Tilakohtaiset lämpötilaerot vaihtelevat huomattavasti (häiritsevästi)
Ilmanvaihto vaihtelee tilakohtaisesti häiritsevästi, paikoin tunkkaista
Piha-alueet tulisi suunnitella uudelleen, kentälle johtava porras on ”liukumäki”

HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI
Huoltotoimista vastaa Vantaan kaupungin kiinteistöhoito. Kiinteistökierroksella oli mukana
myös kouluisäntä Hannu Sulaoja. Huoltotoimenpiteet ovat tyydyttävällä tasolla, laiminlyöntejä ei kuntoarviokierroksen aikana havaittu.
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3.6.

11/22

ENERGIATALOUS
Lämpöenergian kulutus
Kohteen keskimääräinen mitattuenergian kulutus on vuoden 2011 mukaan noin 54
kWh/rm3, joka on keskimääräistä kulutusta pienempi, verraten vastaaviin rakennuksiin.
Kohteeseen on tehty Motiva energiakatselmus, katselmuksen ajankohta: 23.4.2010 ja raportin päiväys: 30.6.2010, josta lainaus; ”Lämmön ominaiskulutus on vuonna 2009 ollut
69,2 kWh/rm3, mikä ylittää koulujen tilastokeskiarvon 41,8 kWh/rm3. Ominaiskulutus on
laskettu koulun ja asuntolan yhteiskulutuksesta suoraan niiden rakennustilavuuksien suhteessa, joten todennäköisesti koulun kulutus on todellisuudessa pienempi. Koulun lämmitys ja ilmanvaihto olivat kunnossa asetuksia myöten, eikä niistä ollut säästöjä löydettävissä. Koulun ikkunoiden uusiminen tulee osaltaan laskemaan lämmönkulutusta. Koulusta
asuntolaan menevälle lämmölle olisi suositeltavaa hankkia alamittaus.”
Veden kulutus
Kohteen keskimääräinen vedenkulutus on vuoden 2011 mukaan noin 900 litraa/rm3, joka
on todella paljon. Huomioiden mahdollinen jääkentän jäädytys ja siihen kuluva vesimäärä
kulutus on todellinen. Kulutuksen keskimääräksi lasketaan kesäkauden mukaan 34 litraa/rm3, joka taas on keskimääräistä kulutusta pienempi, verraten vastaavanlaisiin rakennuksiin.
Kohteeseen on tehty Motiva energiakatselmus, katselmuksen ajankohta: 23.4.2010 ja raportin päiväys: 30.6.2010, josta lainaus; ” Veden ominaiskulutus on vuonna 2009 ollut 102
litraa/rm3, mikä ylittää koulujen tilastokeskiarvon 88 litraa/rm3. Ominaiskulutus on laskettu
koulun ja asuntolan yhteiskulutuksesta suoraan niiden rakennustilavuuksien suhteessa,
joten siinä voi olla virhettä. Asuntolan kylmälle vedelle on alamittaus, mutta lukemia ei ollut käytettävissä. Toteuttamalla ehdotetut toimenpiteet laskee koulun laskennallinen ominaiskulutus arvoon 96 litraa/rm3. Toimenpiteet, joilla vedenkulutusta voidaan laskea:
- Vesijohtopaineen alentaminen vakiopaineventtiilillä
- Vesikalusteiden virtaamien säätö
Sähkön kulutus
Sähkön kokonaiskulutus on vuonna 2011 ollut noin 253 MWh, mikä vastaa ominaiskulutusta 12,8 kWh/m3. Yleissivistävien oppilaitosten ominaiskulutuksen mediaani on noin
11,8 kWh/m³/vuosi.
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SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT
Lämpötila
Huonelämpötilat olivat keskimäärin normaalilla tasolla, huomioiden tilakohtainen lämpötilahuojunta oli voimakasta, jopa yli kaksi astetta vastaavien tilojen osalta eripuolella rakennusta.
Ilman laatu ja vaihtuvuus, sisäilman epäpuhtaudet
Huoneiden ilmanlaatu ja vaihtuvuus olivat aistinvaraisesti arvioiden tyydyttävällä tasolla.
Tarkastuskierroksen aikana ei havaittu sisäilman epäpuhtauksia, vain joitakin tiloja joissa
ilma tuntui tunkkaisemmalta.
Luokkahuoneessa nro 240 on epäilty sisäilmaongelmaa. Myös kuraattorin huoneessa on
käyttäjän mukaan ollut outo haju. Käytävillä olevien alapohjan luukkujen ilmantiiveys tulisi
varmistaa, jotta sieltä ei pääse tarpeetonta hajua ja ilmavirtoja sisätiloihin.
Tuhoeläimet ja linnut
Tuhoeläinongelmia ei havaittu.
Valaistus
Tilojen valaistusvoimakkuudet ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla. Tarkastuksen aikana
tehtiin pistokoeluonteisia valaistusvoimakkuusmittauksia.
Melu
Kiinteistökierroksella ei havaittu esim. talotekniikan aiheuttamaa meluhaittaa.

3.8.

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT
Merkittäviä turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei havaittu.

3.9.

KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT
Kiinteistökierroksella havaittiin keittiön kellariin vuotavan vettä, johtuen ilmeisesti pihakannelta rakenteisiin pääsevästä vedestä.
Myös alakerran opetustilan keittiössä havaittiin alakatosta vuotavan vettä. Sähköputkesta
vuotaa vettä, ilmeisesti vesi pääsee rakenteita pitkin putkeen.
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Rakennus sijaitsee rinteessä ja maanpinnat kallistuvat etupihan puolelta voimakkaasti
etupihan suuntaan. Kuntoarviokäynnin hetkellä rakennuksen vierustat olivat lumen peitossa ja niiden kuntoa ei voitu arvioida. Suositellaan ulkoalueiden kunnon arvioimista sään
salliessa.
Saadun tiedon mukaan rakennuksen ulkoalueet ovat hiekka, asfaltti tai nurmipinnalla.
Piha-alueella on mm. jätekatos, betoniportaita ja metallikaiteita.
Salaojia on uusittu ainakin osittain vuonna 2003-04. Ne tulisi tarkistaa ja huuhdella 10
vuoden välein.

Pihoilla lumitilanne esti havainnoimisen.

Päädyssä olevat betonirakenteiset portaat vaikuttivat olevan jo kuluneet.

Jätekatos takapihalla.

Piha-alueet ovat lumenpeitossa. Portaat tulisi olla
myös talvella käytössä.
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Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

4.2.

Ulkoalueiden tarkastaminen lumettomana ajankohtana
Piharakennelmien ja rakenteiden kunnostamiset jakson edetessä
Pihakannen vuodon selvittäminen takapihalla ja sen korjaaminen
Salaojien tarkastus suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein ja puhdistus
enintään kymmenen vuoden välein

PERUSTUKSET JA RUNKO
Rakennus on perustettu paikalla valettujen teräsbetonisten anturoiden varaan. Sokkelit
ovat pinnoittamattomia paikallaan valettua teräsbetonia. Sokkeleissa ei havaittu näkyviä
vaurioita. Sokkeleihin on asennettu ja korjattu vedeneristystä salaojien korjauksen yhteydessä.
Rakennuksen kantavat rakenteet ovat pääosin betonia ja tiiltä. Välipohjat ovat pääosin
paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Kantavissa rakenteissa ei havaittu viitteitä merkittävistä rakenteellisista liikkeistä.
Alapohjarakenne maanvarainen betonilaatta. Kohteen väliseinät ovat pääasiallisesti
maanvaraisen tiiliseiniä. Alapohjarakenteissa tai väliseinissä ei havaittu merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Rakennus on betoni- ja tiilirunkoinen, kuva
keittiön alaosasta, jossa vuoto katossa.

Rungon välipohjan betonisia palkkeja.

Betonisia perustusrakenteita alapohjassa.

Perustukset ovat paikoin kallion päällä.
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Toimenpide-ehdotukset:
•

4.3.

Ei toimenpiteitä

ULKOSEINÄT
Kohteen julkisivut ovat pääasiallisesti muurattuja tiilipintoja sekä täydentäviltä betonia ja
pelti- ja puupintoja. Pääoven edustalla on metalli- ja puurakenteinen katos, joka on hyvässä kunnossa. Muualla ovien päällä on muutamia katoksia.
Kuntoarviokäynnin yhteydessä ei julkisivujen tiilipinnoissa havaittu merkittävää kulumista.
Sokkelipinnat vaikuttivat olevan vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Etupuolen betonipinnoissa on havaittavissa rapautumista ja terästen korroosiovaurioita. Paikoin tiilimuurauksien liikuntasaumat ovat avonaisia, ne tulisi tiivistää. Pääoven edustan katos on vielä
tyydyttävässä kunnossa.

Julkisivut ovat tiilimuurattuja.

Takaosan katos.

Etupihan julkisivua.

Ikkunan reunassa betonirakenteen vaurio, ruostuneet raudoitteet ovat esillä.

Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•

Betonivaurioiden tarkempi kuntokartoitus ja niiden korjauksien suunnittelu
Julkisivujen vaurioiden korjaaminen
Katosten huoltomaalaus
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IKKUNAT JA OVET
Kohteen ikkunat ovat vuonna 2010 uusittuja puualumiini-ikkunoita. Niissä ei havaittu puutteita.
Kohteen ulko-ovet ovat metalli ja puuovia. Kaikki ovet on uusittu vuonna 2011 lukuun ottamatta metallirakenteista pääovea. Uusittujen puuovien kanssa on ollut ongelmaa, koska
yläreunoissa ei ole riittävää vesipeltiä, joka suojaisi ovea. Näin ollen valuva vesi on turvottanut ovia ja niiden toiminta on heikentynyt. Tämän ongelma tulisi korjata.
Puualumiini-ikkunoiden tekninen käyttöikä normaaliolosuhteissa on noin 60 vuotta (KH 9000403). Huoltotoimenpiteitä ovat 3..8 vuoden välein ikkunoiden tiivistäminen, 5…15 vuoden välein ulkopuolien huoltomaalaus ja 8…15 vuoden sisäpuolisien osien huoltomaalaus. Ikkunoiden ulkopuolisen kunnon tarkastamista suositellaan tehtäväksi kahden vuoden
välein ja sisäpuolisen kunnon tarkastamista viiden vuoden välein.
Puuovien ja metallirakenteisten ulko-ovien tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa
on noin 30-40 vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).
Käyntisovitus ja puuovien huoltomaalaus tulee tehdä 5…10 vuoden välein.

Kohteen ikkunat ovat uusittu vuonna 2010.

Kuvaa ikkunatyypistä.

Pääovena on alkuperäinen metallipariovi.

Ulko-ovet ovat uusittuja, paikoin vesi ohjautuu
niiden yläosasta ovi lehden rakenteeseen.

Toimenpide-ehdotukset:
•
•

Ovissa havaittujen ongelmien korjaaminen
Pääoven uusiminen
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KATTORAKENTEET
Kohteen kattomuoto on tasakatto ja katemateriaali on bitumikermi. Katon uusimisajankohdasta ei saatu tarkkaa tietoa. Mahdollisesti se on uusittu vuoden 2004 suoritetun isomman
perusparannuksen yhteydessä, kun katolle on rakennuttu myös ilmanvaihtokonehuoneita.
Tarkastuskäynnin aikana lumitilanne esti katon kunnon havainnoimisen.
Bitumihuopakatteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on 30 vuotta
(KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).

Kuvaa vesikatolta.

Kuvaa vesikatolta.

Toimenpide-ehdotukset:
•

4.6.

Vesikaton kunnon tarkastaminen sään salliessa

SISÄTILAT
Kohteen sisätilojen kuten luokkahuoneiden ja työhuoneiden pintarakenteet ovat yleisesti
ottaen vielä suhteellisen hyvässä kunnossa ja ne vastaavat pääosin käyttötarkoitusta.
Hammashoitolan tilat ja teknisenluokan tilat ovat kunnostettu muutamia vuosia sitten ja ne
ovat hyvässä kunnossa. Sisätiloissa on havaittavissa normaalia käytöstä aiheutuvaa kulumista. Lattiapinnoitteet ovat pääosin vanhoja ja saattavat sisältää asbestia, joka tulee ottaa huomioon mikäli niitä uusitaan. Tuotantokeittiön lattian uusimiseen tulee varautua jakson aikana.
Kohteen kosteiden tiloja on lähinnä liikuntasalin pukuhuoneiden yhteydessä olevat pesuhuoneet, niiden pintarakenteet ovat jo ikääntyneet ja kaipaisivat kunnostusta. Niiden uudistamiseen jakson aikana kuitenkin tulisi varautua.
Pesutilat suositellaan kunnostettavaksi. Muut sisätilat suositellaan pintarakenteiden osalta
uusimista tarpeen mukaan. PTS- taulukossa on esitetty kustannusarvio varaus pintarakenteiden uusimiskustannuksista.
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Kuvaa aulasta. Pintamateriaalit ovat vielä tyydyttävässä kunnossa.

Kuvaa yläkerran aulasta.

Käytävät ovat tyydyttävässä kunnossa.

Kuva opetustilasta.

Ruokala toisessa kerroksessa.

Kuva liikuntasalin pukuhuoneen pesutilasta.

Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•

Pesutilojen pintarakenteiden uusiminen
Tuotantokeittiön lattiapinnoitteen uusiminen
Sisätilojen pintarakenteiden uusiminen harkinnan mukaan
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LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO

5.1.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
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Kohteessa on kaukolämpöön perustuva vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Lämmönsiirrinpaketti on vuodelta 2003. Lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on noin 20–25 vuotta.
Patteriventtiilit ovat osin uusittuja termostaattisia patteriventtiileitä ja osin ikääntyneitä käsisäätöisiä patteriventtiileitä. Linjaventtiilit ovat osin uusittuja osin ikääntyneitä -90 luvun
venttiileitä. Lämpöpatterit ovat alkuperäisiä, joiltakin pieniltä osin uusittuja. Lämpöjohtojen
eristyksissä ei havaittu vaurioita.

Ikääntynyt patteriventtiili

Lämmönsiirrinpaketti on vuodelta 2003.

Toimenpide-ehdotukset:
•
•

5.2.

Tilakohtaisten lämpötilaerojen toteaminen lämpötilamittauksin
Ikääntyneiden linja- ja patteriventtiilit uusitaan ja lämmitysjärjestelmän perussäätö

VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Vesi- ja viemärijohtoverkosto putkivarusteineen on taustatietojen mukaan peruskorjausvuodelta 2003. Käyttövesiputket ovat kuparia. Vesijohdoissa ei tiettävästi ole esiintynyt
vuotoja. Verkoston käyttöpaine on koholla (esim. puukäsityöluokka). Vesi- ja viemärikalusteet ovat vaihtelevassa kunnossa, mutta kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Vesijohtojen eristyksissä ei havaittu vaurioita. Viemäriverkosto on materiaaliltaan muovia.
Viemäriverkostossa ei ole havaittu vikoja.
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Viemäriputket ovat muovia

Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•

5.3.

Käyttöveden virtaamat säädetään tarpeiden mukaan, huom. puukäsityöluokan kova vedenpaine
Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan tai kunnostetaan niiden vikaantuessa tarpeen
mukaan
Viemäreiden toiminnallinen painehuuhtelu, noin 10. vuosittain

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Järjestelmä on pääosin
peruskorjausvuosilta 1990 ja 2004. Katselmuksen yhteydessä havaittiin joitakin tiloja joissa ilman laatu on heikentynyt, ilman on tunkkaista. Taustatietona esiin tuli kuraattorin
huone ja sen ilmanlaatu. Ilmanvaihto tulee nuohota lain edellyttämällä tavalla. Nuohouksen yhteydessä suoritetaan ilmamäärien säätö. Ilmanvaihtokoneiden käyttöikä riippuu ennen kaikkea varaosien saatavuudesta.

Ilmanvaihtojärjestelmän lämmityspatteristo

Tuloilmakanava

Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•

Ilmanvaihdossa esiin tulleiden ongelmien syiden paikallistaminen ja poisto, käyttäjäpalaute
Ilmanvaihtokanavien nuohous ja ilmamäärien säätö 10 – vuotisjakson alussa ja
lain edellyttämällä tavalla.
Ilmanvaihtokojeiden huoltokorjauksia tarvittaessa
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SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat pääosin 1990-luvun saneerausten aikaisia eikä tarkastuksen aikana havaittu järjestelmiä, mitkä olisivat olleet selvästi vanhempia. Puutyöluokan
tilat on saneerattu vuonna 2006. Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastusten väli on 15
vuotta, edellinen tarkastus on tehty vuonna 1999. Sähkönjakelujärjestelmä on 5johdinjärjestelmän (TN-S) mukainen.
Aluevalaistus on toteutettu rakenteisiin asennetuilla valaisimilla, mitkä on uusittu ja ne vaikuttivat olevan edelleen tyydyttävässä kunnossa. Kentällä on muutama valonheitin. Autolämmityspistorasioita ei kiinteistöön kuulu eikä niiden asentamista ole myöskään esitetty
PTS:ssä.
Kiinteistön sähköpääkeskus sekä muut ryhmäkeskukset, joita on reilu 20 kappaletta, ovat
pääosin 1990-luvulta ja edelleen tyydyttävässä kunnossa. Keskuksissa on käytetty perinteisiä tulppasulakkeita ja/tai johdonsuojakatkaisimia, isommat lähdöt on suojattu kahvavarokkein. Vain uusimman puutyöluokan keskuksen lähdöt on suojattu vikavirtasuojakytkimillä tarvittavin osin. Keskuksille ei arvioida uusimistarpeita kuluvalle PTS-jaksolle. Kaapeliläpiviennit on yleisesti tiivistetty asianmukaisesti mutta tarkastuksen aikana havaittiin
myös tiivistämättömiä läpivientejä. Paloturvallisuuden parantamiseksi läpiviennit vähintään
paloalueiden väliltä suositetaan tarkastamaan ja tarvittaessa tiivistämään.
Kiinteistön pistorasiat ovat kokonaisuudessaan maadoitettuja 1 luokan rasioita ja ne vaikuttivat olevan edelleen tyydyttävässä kunnossa. Opetuskäytössä tarvittavien sähkölaitteiden määrä on kasvanut ja monissa luokissa joudutaankin käyttämään jatkojohtoja. Pistorasioita suositetaan lisäämään esimerkiksi luokkien valaistuksen uusimisen yhteydessä.
Sisätilojen valaisimet ovat pääosin erilaisia loisteputkivalaisimia. Valaisimet ovat pääosin
ilmeisesti vuodelta 1990 ja ne ovat olleet toimivia. Myös tilojen valaistusvoimakkuudet
ovat käyttötarkoituksia vastaavilla tasoilla. Valaisimet alkavat kuitenkin PTS-jakson loppua
kohden olla ikääntyneitä ja tämän vuoksi PTS:ssä on esitetty varaus luokkahuoneiden ja
käytävien valaistuksen uusimiselle. Samalla kannattaa uusia valaistuksen ohjausjärjestelmät ja ottaa huomioon esimerkiksi luonnonvalo- ja läsnäolotunnistimet. Nykyisellään
käytävävaloja ohjataan kellon avulla, muissa tiloissa on tilakohtaiset käsikytkimet. Valaistuksen uusimisen yhteydessä kartoitetaan tarkemmin ryhmäjohtojen uusimis-/ lisäystarve.
Kiinteistöön kuuluu turvavalaistusjärjestelmä. Poistumistievalaisimet ovat opasteellisia ja
ne on uusittu ilmeisesti 2000-luvulla. Pääkeskuksessa oleva turvavalokeskus on kuitenkin
arvion mukaan 1990-luvulta ja sen uusimiselle on esitetty varaus. Kiinteistö on varustettu
myös rikosilmoitusjärjestelmällä. Paloilmoitusjärjestelmää ei ole. Paloilmoitusjärjestelmän
asentamista kannattaa harkita mutta toimenpidettä ei ole esitetty PTS:ssä.
Kiinteistöön kuuluu valmistuskeittiö. Keittiön laitteita on uusittu tarvittaessa ja tarkastuksen
aikana saatiin tieto, että uuni on tarkoitus uusia vuonna 2013. Keittiön laitteiden uusimisia
ei ole esitetty PTS:ssä. Kattokaivoissa on sulanapitolämmitys, muita sähköisiä lämmityksiä ei kiinteistöön kuulu.
Kiinteistön antennijärjestelmä on liitetty harava-antenniin ja järjestelmän käyttöaste on oletuksen mukaan melko alhainen. Kiinteistöön on perinteisen puhelinjärjestelmän lisäksi saneerattu yleiskaapelointijärjestelmä (CAT 5) palvelemaan kasvaneita tiedonsiirtotarpeita.
Järjestelmä on tyydyttävässä kunnossa ja sitä päivitetään tarpeiden mukaan.
Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat kokonaisuudessaan pääosin tyydyttävässä kunnossa.
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Sähköpääkeskus

Luokkahuoneen valaistusta

Tyypillinen ryhmäkeskus

Toimiston sähkökalusteita

22/22

Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus (15 vuoden välein)
Kaapeliläpivientien tarkastus ja tarvittaessa tiivistys vähintään paloalueiden väliltä
Luokkien ja käytävien valaistuksen uusiminen ja pistorasioiden lisääminen luokkahuoneisiin
Turvavalokeskuksen uusiminen
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