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Johdanto
Tämä kuntoarvioraportti on tehty kiinteistöön tehdyn kiinteistökatselmuksen perusteella.
Kuntoarvion eri osioiden suorittajina ovat toimineet oman alansa asiantuntijat:
Kuntoarvioraportissa on noudatettu pääosin Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta (suoritusohje KH 90-00246).
Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa
esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus on esitetty raportin PTSehdotuksissa.
Kustannusarvioissa on käytetty tarkastushetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä
kustannustietoa (ATOP PTS). Kustannusarviot ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja
sisältävät arvonlisäveron 22 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös
niihin liittyvien töiden kustannukset (ellei erikseen ole muuta mainittu), esimerkiksi putkisaneeraustyöt sisältävät välittömästi putkitöistä aiheutuvat rakennustekniset työt ja niiden kustannukset.
Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden
vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan
vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen.
Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on eri tyyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomioita,
jotta työt tulee tehtyä oikein.
Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella.
Raportin PTS-taulukossa on käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat:
1 = hyväkuntoinen, uutta vastaava
2 = tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta
3 = välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina
4 = huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava
Kuntoarvion vastuuhenkilönä on toiminut Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy:stä Harri
Makkonen.
ESPOOSSA 17.05.2010

Harri Makkonen
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1

YHTEENVETO

Asiakirjojen mukaan rakennukset on rakennettu vuosina 1931, 1957 ja 1986. Rakennukset ovat toimineet nykyisessä käyttötarkoituksessa valmistumisesta asti. Rakennukset
ovat koulu- ja liikuntasalirakennus.

1.1 Rakennustekniikka
Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa. Koulun päärakennus on valmistunut vuonna 1931 ja nk. voimistelusalirakennus on valmistunut vuonna
1986. Kohteessa on tehty osittain remontteja vuosina 2005 - 2008. Tällöin mm. julkisivua
on korjattu ja peltikatto on maalattu vuonna 2005. Rakennuksen kantavissa rakenteissa ei
havaittu vaurioita. Merkittävimmät korjaukset tarkastelujakson alkupuolella tulee olemaan
mm. puuikkunoiden uusiminen, vanhojen muovimattojen uusiminen ja saunaosaston remontti sekä piha-alueen asfaltin uusiminen. Tarkastelujakson loppupuolella korjaukset
ovat lähinnä huoltokorjauksia. Sisäpuoliset korjaukset ja LVIS- järjestelmien korjaustyöt
tulee tehdä samanaikaisesti.

1.2 LVI-tekniikka
Koulun LVI- tekniikka on osin vanhaa ja kunnoltaan korkeintaan välttävää. Kaukolämmönalajakokeskus on asennettu vuonna 1987 ja sen uusinta tulee ajoittumaan tarkastelujakson alkupuolelle. Lämpöjohtoverkoston puolella kustannuksia tulee aiheuttamaan lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus. Lisäksi patteriventtiilien ja sulku- ja säätöventtiilien uusinta ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle ja samalla tulee suorittaa lämpöjohtoverkoston
perussäätö. Käyttövesi- ja viemäriverkoston puolella kustannuksia aiheuttaa koulun käyttövesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus, joka ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle. Lisäksi kustannuksia aiheuttaa tarkastelujakson alkupuolella sekoittajien uusinta ja WClaitteiden huolto / korjaus sekä vakiopaineventtiilin asentaminen koulun päärakennukseen.
Liikuntasalirakennukseen tulisi asentaa sulkuventtiilit käyttövesiverkoston runkolinjoihin
tarkastelujakson alkupuolella. Tarkastelujakson loppupuolella kustannuksia aiheutuu liikuntasalirakennuksen vanhojen vesi- ja viemärikalusteiden uusinnasta. Ilmanvaihtojärjestelmien osalta kustannuksia tulee aiheuttamaan koulurakennuksen ilmanvaihdon perusparannuksesta ja liikuntasalirakennuksen ilmastointikoneiden huoltokunnostuksesta. Ilmanvaihtokanavien nuohous ajoittuu tarkastelujakson loppupuolelle.
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1.3 Sähköjärjestelmät
Rakennuksien sähköjärjestelmät ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Sähköjärjestelmät
toimivat huollettuina tyydyttävästi. Sähköjärjestelmän pääsulakkeet 3x250A ovat sähköjärjestelmän maksimikulutukseen nähden riittävät. Koulurakennuksen sähköjärjestelmän
keskukset ovat välttävässä kunnossa ja ne palvelevat vain välttävästi nykyisiä kulutus ja
käytettävyystarpeita. Keskuksissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä opetustilojen pistorasiaryhmille. Sähköjärjestelmä ei kaikilta osiltaan sisällä vikavirtasuojakytkimiä ja ne tulee
asentaa tilojen mahdollisien saneerauksien yhteydessä. Liikuntasalirakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat tyydyttävässä kunnossa ja ne palvelevat tyydyttävästi nykyisiä
kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä ja niitä joudutaan
lisäämään mahdollisten saneerausten yhteydessä. Sähkölaitteet (keittiön lämpölaitteet ja
kylmälaitteet) ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa, laitteita tulee uusia tarpeen mukaan.
Yleisten tilojen valaistus ja sähkökalusteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa ja valaisimet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia. Rakennuksien valaistustasot ovat tiloittain
käyttötarpeita vastaavat. Rakennuksien valaisimet ovat yleisesti teknisen käyttöikänsä lopuilla ja niiden huollontarve on lisääntynyt. Rakennusautomaatiojärjestelmän laitteet ovat
pääosin uusittuja laitteita ja ne ovat tyydyttävässä kunnossa.
Rakennuksiin ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti. Turva ja
poistumistievalaistusjärjestelmälle ei ole laadittu huolto-ohjelmaa eikä järjestelmää ole
huollettu. Rakennuksien käyttötarkoituksesta johtuen turvallisuusjärjestelmien ja sähkölaitteiden huoltoon ja kunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota.
Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta tehdä hyvät suunnitelmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset joilla on kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta
työt tulee tehtyä oikein.

1.4 Energiatalous
Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä.
Energiansäästömahdollisuudet voidaan selvittää tarkemmin kiinteistöön tehtävällä energiakatselmuksella.
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1.5 Välittömästi korjattavat puutteet
-

Lämpöjohtoverkoston vuotava pumppu tulee korjata välittömästi
Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja mahdollinen uusinta
Koulun sammuttimien ja pikapalopostien tarkastus
Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaisesti
Laaditaan turva/poistumistievalaistusjärjestelmälle huolto ja kunnossapitosuunnitelma ja huolletaan järjestelmä

1.6 Lisätutkimukset
-

Salaojaverkoston sisäpuolinen seurantakuvaus
Piha-alueen sade- ja jätevesiverkoston seurantakuvaus
Koulun lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus

Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy
puh. 02071 52436
PL 501
fax 02071 52340
02601 ESPOO
s-posti: harri.makkonen@lemminkainen.fi

Sivu 8

(72)

KUNTOARVIO
TUOMELAN KOULU

1.7 Kiinteistön PTS-ehdotus
1.7.1 Yhteenveto
VANTAAN KAUPUNKI, TUOMELAN KOULU
Tilavuus:

Kiinteistön perustiedot:
R a p o rt in

3

Yhteenveto
Rakennustekniset
työt

4
5

l uku

3

2

m
Huoneistoala: 2600 m
Rak.vuosi:
Kustannusarvio (x 100 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

1931, 1957 ja
1986
v.2020

v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019 v.2029

Yht.

58

3239

834

250

90

0

225

880

400

0

0

5976

LVI-työt

345

2400

2500

0

0

0

100

0

0

150

0

5495

Sähkötyöt

63

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

2063

Yhteensä
2

Yhteensä (€/m /kk)

466

5639 5334

250

90

0

325

880

400

150

0

13534

1.49

18.07 17.10

0.80

0.29

0.00

1.04

2.82

1.28

0.48

0.00

43.38

x 100 €

6000

5000

4000
Sähkötyöt

3000

LVI-työt

2000
Rakennustekniset työt

1000

0
v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019

Esitetyt korjauskustannukset (€/m 2/kk) vuosille 2010-2019
20.00
18.00
16.00

€/m 2/kk

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
v.2010

v.2011

v.2012

v.2013

v.2014

v.2015

v.2016
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1.7.2 Rakennustekniikka

Raportin

koodi
D6

D7

D9

F1

F3

F4

Toimenpide-ehdotukset
Rakennustekniikka
Viherrakenteet
Nurmialueiden kunnostukset.

VANTAAN KAUPUNKI, TUOMELAN KOULU
Kustannusarvio (x 100 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
Kunto- Määrä2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
luokka arvio

2

900 m2

Päällysrakenteet
Asfalttialueiden uusiminen
rakennekerroksineen.
Sorapintaisen piha-alueen tasoitus.

3-4
3

1800 m2
1 erä

Ulkopuoliset rakenteet
Tukimuurin korjaukset ja pinnoitus
sekä kaiteen puhdistus ja maalaus.
Katosten pintojen maalaus.
Ulkovaraston maalaus.

3
2
2

1 erä
2 erää
1 erä

Perustukset
Maalipintaisten sokkeleiden
huoltomaalaus.

2

1 erä

2

1 erä

3-4

86 kpl

2-3
2-3
2

8 kpl
8 kpl
1 erä

Yläpohjarakenteet
Vesikattojen pesu ja maalaus.

2

1600 m2

Voimistelusalin katoksen vesikatteessa
olevien painumien korjaus.

3

1 erä

10

Voimistelusalirakennuksen peltikaton
vanhojen paikkausten korjaus.

3

1 erä

9

3

1 erä

Julkisivut
Rapatun julkisivun huoltomaalaus.
Vanhan osan puuikkunoiden
uusiminen.
Voimistelusalirakennuksen ikkunoiden
kunnostus ja maalaus.
Ulko-ovien kunnostukset.
Parvekkeen huoltomaalaus.

F5, F6 Tilojen pintarakenteet
Koulun päärakennus
Mosaiikkibetonilattioiden halkeamien
korjaukset.
Opettajahuoneen seinien korjaukset ja
maalaukset.
Käytävien seinien maalaukset.
Vanhojen muovimattopäällysteiden
uusimiset.
Saunaosaston pintaremontti.
Vanhan hiililuukun eristys.

3
3

1 erä
1 erä

3
3
3-4

1 erä
1 erä
1 erä

Voimistelusalirakennus
Voimistelusalin lattian hionta ja
lakkaus.

3

1 erä

2018

2019

2020
2029

225

1710
8

80
14
14

70

400
1420
36
50
20

880

20
90
200
200
140

200

30

150

Rakennustekniset työt yhteensä

58

3239

834

250

90

0

225

880

400

0

0

Rakennustekniset työt yhteensä (€/m2/kk)

0.19

10.38

2.67

0.80

0.29

0.00

0.72

2.82

1.28

0.00

0.00
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1.7.3 LVI-tekniikka

Raportin

koodi
G1

G2

Toimenpide-ehdotukset
LVI-tekniikka
Lämmitysjärjestelmät
Lämpöjohtoverkoston vuotavan
pumpun korjaus.

3-4

1 erä

10

Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus.

3

1 erä

20

Lämpöjohtoverkoston vanhojen sulkuja säätöventtiilien sekä
patteriventtiileiden uusinta.
Kaukolämmön alajakokeskuksen
uusinta oheislaitteineen.

3

1 erä

500

3

1 erä

400

3

1 erä

50

Käyttövesi- ja viemäriverkostojen
kuntotutkimus.

2-3

1 erä

50

Vesimittarin pääsulkuventtiileiden
jälkeen tulee asentaa
vakiopaineventtiili. Samalla asennetaan
sulkuventtiilit liikuntasalirakennukseen.

3-4

1 erä

80

3

1 erä

2

1 erä

2-3

1 erä

3-4

1 erä

2

1 erä

2

1 erä

30

Purunpoistolaitteet tulee tarkastaa ja
huoltaa.

2

1 erä

10

Putkirakenteet
Salaojaverkoston seurantakuvaus.

3

1 erä

45

Koulun käyttövesi- ja
viemäriverkostojen uusinta (sis. vesi- ja
viemärikalusteiden uusinnan).
Liikuntasalirakennuksen vesi- ja
viemärikalusteet tulee uusia
kokonaisuudessaan.

Koulun päärakennuksen vanhat tulo- ja
poistoilmakoneet uusitaan ja
luokkatilojen ilmanvaihtoa parannetaan
asentamalla luokkatiloihin tulo- ja
poistoilmanvaihto.
Ilmastointikanavien puhdistus ja
ilmamäärien säätö.

G8

E4

2019

2020
2029

2500

100

Ilmastointijärjestelmät
Liikuntasalirakennuksen tulo- ja
poistoilmakoneille tulee tehdä
huoltokunnostus.

G7

2018

Vesi- ja viemärijärjestelmät
Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus ja
rikkinäisten kalusteiden uusinta.

G3

VANTAAN KAUPUNKI, TUOMELAN KOULU
Kustannusarvio (x 100 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
Kunto- Määrä2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
luokka arvio

Palontorjuntajärjestelmät
Pikapalopostien ja sammuttimien
tarkastus.

50

1500
150

Muita LVI-teknisiä järjestelmiä

LVI-työt yhteensä
2

LVI-työt yhteensä (€/m /kk)

345

2400

2500

0

0

0

100

0

0

150

0

1.11

7.69

8.01

0.00

0.00

0.00

0.32

0.00

0.00

0.48

0.00
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1.7.4 Sähkötekniikka

Raportin

koodi
H1

H2

H3

H4

H5

H6

J5

J6

Toimenpide-ehdotukset
Sähkötekniikka
Aluesähköistys
Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet
korjataan rikkinäiset.

VANTAAN KAUPUNKI, TUOMELAN KOULU
Kustannusarvio (x 100 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
Kunto- Määrä2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
luokka arvio

2

1 erä

3

Keskukset perushuolletaan, keskustilat
siivotaan.

2

1 erä

8

Uusitaan opetustilojen keskukset ja
sähköjärjestelmät mahdollisen
saneerauksen yhteydessä vastaamaan
nykyisiä käytettävyys ja
turvallisuusvaatimuksia.

3

1 erä

Kaapeliläpiviennit
Tarkastetaan paloläpiviennit ja
korjataan puutteet.

4

1 erä

5

Johdot ja niiden varusteet
Potentiaalintasaukset tarkastetaan
keskushuollon yhteydessä ja puutteet
korjataan.

2

1 erä

3

Korjataan valaisimia tarpeen mukaan.

3

1 erä

4

Tarkastetaan valaisimet ja korjataan
rikkinäiset.
Uusitaan ullakkotilojen valaisimet.

4
4

1 erä
1 erä

6
5

Lämmittimet kojeet ja laitteet
Uusitaan/korjataan kiinteistön
sähkölaitteita tarpeen mukaan.

2

1 erä

5

Asennetaan palovaroittimet nykyisten
suositusten mukaan.

4

1 erä

6

Laaditaan poistumistie ja
turvavalaistusjärjestelmälle huolto ja
kunnossapitosuunnitelma ja huolletaan
järjestelmä.
Huolletaan LVI-hälytysjärjestelmä.

2
2

1 erä
1 erä

7
3

Huolletaan rasvanerotuskaivon
hälytysjärjestelmä.

2

1 erä

3

2

1 erä

5

2018

2019

2020
2029

Kytkinlaitteet ja jakokeskukset

2000

Valaisimet

Turva- ja valvontajärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmän
toiminnan tarkastus.
Sähkötyöt yhteensä
2

Sähkötyöt yhteensä (€/m /kk)

63

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0.20

0.00

6.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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2

KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA

2.1 Kohteen tiedot
Tilaaja:

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen
Juha Vuorenmaa
Kielotie 13
01300 VANTAA

Tutkimuskohde:

Tuomelan koulu
Ainontie 44
01630 VANTAA

Tyyppi:
Rakennuksia:
Portaita:
Asuntoja:
Liiketiloja:
Tilavuus:
Bruttopinta-ala:
Kerrosala:
Rakennusvuosi:
Kiinteistön huoltoyhtiö:
Kiinteistön isännöitsijä:

koulu- ja voimistelusalirakennus
2 kpl
2
-yht. 2600 m
1931, 1957 ja 1986
Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki

2.2 Tehdyt korjaukset
Kohteessa on tehty osittain remontteja vuosina 2005-2008.

2.3 Asiakirjatilanne
Kohteesta ei ollut käytettävissä täydellistä piirustussarjaa. Sähköpiirustukset tulisi hankkia
ja säilyttää pääkeskustilassa.
Piirustukset olisi syytä siirtää CAD-muotoon, jotta niiden päivittäminen olisi helpompaa ja
samalla piirustukset säilyisivät paremmin.
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2.4 Käyttäjäkyselyn palaute
Kuntoarvioon sisältyi rakennuksen huoltohenkilöstölle tehty käyttäjäkysely. Raportin teko
hetkellä vastauksia oli palautunut vain yksi kappale. Vastauksista ilmenivät mm. seuraavat
havainnot:
-

piha-alueelle tulisi saada uusien direktiivien mukaiset leikkivälineet
piha-alueella paljon syviä kuoppia
vesikattoa korjattu vain reikiä paikkaamalla
ikkunat ovat huonossa kunnossa ja niistä vetää runsaasti
ulko-ovet ovat huonossa kunnossa
opetustilojen ja käytävien seinien sekä kattojen maalipinnat aiheuttavat valitusta
opetustiloihin tulee viemärihajuja
oppilaiden juomavesipisteet ovat huonossa kunnossa, eivät toimi
opetustilojen ilmanvaihto huono

2.5 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi
Kiinteistön huollosta vastaa Vantaan kaupungin Tilapalvelut. Koulun huoltomies oli tarkastuskierroksella mukana ja hänellä oli käsitystä kiinteistön teknisistä järjestelmistä. Teknisimmät huoltokohteet (LVIS) tarvitsevat alan asiantuntijan huoltoa.
Kiinteistölle tulisi laatia huoltokirja (esim. peruskorjauksen yhteydessä). Huoltokirjan avulla
voidaan ohjata huoltotyötä siten että tarpeelliset työt tulevat tehdyksi. Huoltokirja tarkentaa
myös PTS-suunnitelmaa, jolloin budjetointitarkkuus ja taloudenpito on paremmin suunniteltavissa ja ennakoitavissa. Se mahdollistaa myös huoltotoimen tasavertaisen kilpailuttamisen. Huoltokirja auttaa kiinteistöstä vastaavaa tahoa valvomaan huoltotoimenpiteiden
toteuttamista.

2.6 Energiatalous
Energian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvion teon yhteydessä.
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2.7 Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot
Lämpötila ja ilman vaihtuvuus
Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella huonelämpötilat olivat pääosin normaalia tasoa. Henkilökunnan mukaan ikkunoista vetää, joskus hyvinkin voimakkaasti.
Sisäilman epäpuhtaudet
Tarkastuskierroksella ei havaittu suurempia epäpuhtauksia sisäilmassa, mutta opetustilojen ilma oli hieman tunkkaista. Koulun henkilökunnan mukaan luokissa on huono ilma
eteenkin keväällä ja kesällä, jolloin luokissa ilma on tunkkaista ja kuumaa.

2.8 Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot
Rakennuksiin ei ole asennettu palovaroittimia nykyisten suositusten mukaisesti.
Turva/poistumistievalaistusjärjestelmää ei ole huollettu, valaisimia on yleisesti pimeänä.

2.9 Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot
Kosteusvaurioihin liittyviä havaintoja ei tehty.
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3

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO

D Aluerakenteet
D6 Viherrakenteet
D61 Nurmikot
Nurmikkoa kasvaa eteläsivun piha-alueella. Nurmialue on kallistettu poispäin rakennuksesta. Silmämääräisen tarkastelun perusteella nurmialue on vielä tyydyttävässä kunnossa,
mutta nurmialueen kunnostukseen/uusintaan on syytä varautua tarkastelujakson keskivaiheilla.
D62 Puut
Puita kasvaa edellä mainitulla nurmialueella. Ei huomautettavaa.
D63 Pensaat
Pensaita kasvaa edellä mainituilla nurmialueilla. Ei huomautettavaa.

Toimenpide-ehdotukset
Nurmialueiden kunnostus/uusinta. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2016.
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D7 Päällysrakenteet
D71 Bitumiset kulutuskerrokset
Kulkuväylät ja osittain etupiha on päällystetty asfaltilla. Pintavedet ohjataan kallistusten
avulla alueella oleviin sadevesikaivoihin. Asfalttialueissa esiintyy melko paljon pahoja painaumia ja halkeamia (RAK- kuvat 1,2,3 ja 4). Painaumat ovat aiheuttaneet myös kaivojen
kallistuksia. Vauriot johtuvat, koska asfaltin alla oleva kantava sorakerros on menettänyt
kantavuutensa.
D72 Muut päällysrakenteet
D72.1 Sorapäällysteet
Piha on osittain päällystetty hienolla soralla. Sora-alueilla esiintyy muutamia kuoppia. Sorapintainen alue tulee tasoittaa ja kuopat täyttää.

Toimenpide-ehdotukset
Asfalttialueet tulee uusia rakennekerroksineen. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2011.
Täytetään sorapintaisen pihan kuopat. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2010.

D8 Aluevarusteet
D82 Talovarusteet
Piha-alueella on lipputanko. Ei huomautettavaa.
D84 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet
Rakennusten piha-alueella on yksi koripalloteline ja metallirakenteinen maalattu keinu. Ei
huomautettavaa.

Toimenpide-ehdotukset
Ei aiheuta toimenpiteitä.
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D9 Ulkopuoliset rakenteet
D9.1 Tukimuurit
Pihatasojen välillä olevan portaan vieressä on betonirakenteinen tukimuuri. Tukimuurissa
on todettavissa pinnan irtoilua, lohkeilua ja halkeamia (RAK- kuva 5). Tukimuurin päällä
on metallirakenteinen maalattu kaide. Kaiteessa on todettavissa ruostevaurioita. Tukimuurin korjaukset ja pinnoitus sekä kaiteen puhdistus ja maalaus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella.
D9.4 Portaat ja tasot
Voimistelusalirakennuksen takaosan sisäänkäynnin kohdalla on betonirakenteinen porras.
Ei huomautettavaa.
D9.5 Katokset
Koulun pääsisäänkäynnin kohdalla on betonirakenteinen ulokekatos. Katoksen alapinta on
maalattu. Katos on hyvässä kunnossa.
Voimistelusalirakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalla on metallirakenteinen katos. Katoksen kantavana rakenteena toimivat neliöputkiprofiileista tehdyt teräspilarit. Katoksen
alapinta on verhoiltu maalatulla harvalaudoituksella. Katos on vielä hyvässä kunnossa,
mutta katosten maalaukset ajoittuvat tarkastelujakson alkupuolelle.
D9.6 Varasto- ja ulkorakennukset
Voimistelusalirakennuksen itäsivulla on ulkovarasto. Varasto on perustettu betonisokkeleiden varaan. Varaston runko muodostuu ulkoseinälinjojen puutolpista ja katon kantavista
puurakenteista. Ulkoseinät ovat pystyyn asennettua maalattua lomalaudoitusta. Ovet ovat
maalattuja puuovia. Ulkoseinän maalipinnassa esiintyy kulumia ja lievää värivaihtelua. Ulkovaraston seinien maalaus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle.

Toimenpide-ehdotukset
Tukimuurin korjaukset, pinnoitus ja kaiteen puhdistus ja maalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2012.
Sisäänkäyntikatosten pintojen maalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2013.
Ulkovaraston ulkoseinien maalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2012.
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E4 Putkirakenteet
E43 Salaojat
Käytössä olevien tietojen mukaan koulurakennuksessa ja liikuntasalirakennuksessa on
salaojaverkostot. Koulun ja liikuntasalirakennuksen salaojaverkostoja on kuvattu sisäpuolisesti vuonna 2004. Tutkimuksissa on suositettu seurantakuvausta vuodella 2009. Lisäksi
salaojajärjestelmän huuhdonta / puhdistus tulisi suorittaa vähintään viiden vuoden välein.

Toimenpide-ehdotukset
Salaojaverkoston seurantatutkimus
Salaojarakenteiden kunnon selvittäminen seurantatutkimuksen avulla. Toimenpide tulee
suorittaa vuonna 2010.
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F1 Perustukset
F11 Anturat
Kohteessa tehtyjen havaintojen mukaan rakennukset on perustettu betonirakenteisten
seinäanturoiden ja pilarianturoiden varaan. Ei huomautettavaa.
F12 Perusmuurit, - pilarit ja - palkit
Sokkelit ovat betonirakenteisia, sileävalu- ja lautamuottikuvioisia maalattuja sokkeleita sekä lohkotuista kivistä tehtyjä sokkeleita. Sokkelit ovat vielä suhteellisen hyvässä kunnossa,
mutta sokkelien maalaukset tulisi suorittaa tarkastelujakson keskivaiheilla.
F13 Alapohjat
Kiinteistökatselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen alapohjana toimii
betonirakenteinen maanvarainen laatta. Laatan vahvuutta ei saatu selville.

Toimenpide-ehdotukset
Maalipintaisten sokkeleiden huoltomaalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2014.

F2 Rakennusrunko
Kiinteistökäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella rakennusten kantavat pystyrakenteet
muodostuvat betonirakenteisista seinistä ja -pilareista sekä muuratuista massiivitiiliseinistä. Kantavat vaakarakenteet muodostuvat betonirakenteisista laatastosta.
Rakennuksen rungossa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita.

Toimenpide-ehdotukset
Ei aiheuta toimenpiteitä.
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F3 Julkisivu
Rakennuksen ulkoseinät ovat muurattua tiiltä, jonka pinnassa on rappaus.
Ikkunat ovat 2- lasisia puurakenteisia maalattuja sivusaranoituja puuikkunoita.
Ulko-ovet ovat maalattuja puurakenteisia umpi- ja lasiovia.
F31 Ulkoseinät
F31.3 Rapatut ulkoseinät
Rapatut ulkoseinät ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella suhteellisen hyvässä kunnossa. Pinnan irtoilua tai halkeamia ei todettu. Rapatun julkisivun huoltomaalaus tulisi
suorittaa tarkastelujakson loppupuolella.

Toimenpide-ehdotukset
Rapatun julkisivun huoltomaalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2018.
F32 Ikkunat
F32.1 Puuikkunat
Koulun päärakennuksen puuikkunoissa esiintyy maalipinnan irtoilua ja vaurioita sekä osittain lahovaurioita (RAK- kuva 6 ja 7). Lisäksi ikkunoiden puitteet ovat käyriä ja ikkunoissa
on vedon tuntua. Havaittujen vaurioiden johdosta puuikkunat tulee uusia tarkastelujakson
alkupuolella.
Voimistelusalirakennuksen ikkunoissa on myös havaittavissa maalipinnan kulumia (RAKkuva 8). Voimistelusalirakennuksen ikkunoiden kunnostus ja maalaus ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle.

Toimenpide-ehdotukset
Havaittujen vaurioiden johdosta puuikkunat tulee uusia. Uusi puuikkuna esim. 2-lasinen
maalattu puuikkuna. Sisempi lasi on nk. lämpölasi, samalla uusitaan ikkunoiden vesipellit.
Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2011.
Voimistelusalirakennuksen ikkunat tulisi kunnostaa. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna
2011.
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F33 Ulko-ovet
F33.1 Puuovet
Puurakenteisissa ovissa esiintyy maalipinnan kulumia ja irtoilua (RAK- kuva 9). Ovet tulisi
maalata tarkastelujakson alkupuolella.

Toimenpide-ehdotukset
Oville tehdään normaalit huoltotoimenpiteet (lukkojen ja helojen korjaukset/uusimiset) ja
maalauskunnostukset. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2012.

F34 Julkisivun täydennysosat
F34.1 Parvekkeet
Koulun päärakennuksen itäpäädyssä on betonirakenteinen ulokeparveke. Kaide on maalattua teräsprofiililevyä, joka on kiinnitetty metallirakenteiseen kaiderakenteeseen. Parveke
on silmämääräisen tarkastelun perusteella hyvässä kunnossa. Parvekkeen huoltomaalaus
ajoittuu tarkastelujakson loppupuolelle.

F34.2 Ulkoseinän tikkaat
Vesikatolle johtaa metallirakenteiset maalatut tikkaat. Ei huomautettavaa.

Toimenpide-ehdotukset
Parvekkeen huoltomaalaus. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2014.
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F4 Yläpohjarakenteet
Koulun päärakennuksen yläpohjan kantavana rakenteena toimii betonilaatasto, joka tukeutuu alapuolisiin kantaviin rakenteisiin. Vesikaton kantava rakenne muodostuu puuparruista ja niskalankuista tehdyistä kattotuoleista. Varsinaisena vesikattona toimii ruodelaudoituksen päälle asennettu konesaumattu maalattu peltikatto. Katon sadevedet ohjataan räystäskourujen ja syöksytorvien avulla alas piha-alueelle. Kulku vesikatolla on järjestetty osittain metallirakenteisten lapetikkaiden avulla. Päärakennuksen vesikate on maalattu vuonna 2005. Katselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella vesikate on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta maalipinnassa on todettavissa kuitenkin hilseilyä, varsinkin savupiipun pellityksessä (RAK- kuva 10). Vesikaton kunnostus ajoittuu tarkastelujakson keskivaiheille.
Voimistelusali siiven vesikate on myös konesaumattu maalattu peltikate. Peltikattoa on
paikkailtu aikojen saatossa. Katossa on ollut vuotokohta viime talvena. Paikkauskohdat
ovat osittain repeilleet ja ne tulisi korjata tarkastelujakson alkupuolella.
Voimistelusalin katoksen osuus on bitumihuopakattoa. Sadevedet ohjataan kattokaivojen
ja vedenheittäjien avulla pois katolta. Huopakatossa on painaumia. Näistä osoituksena
veden lammikoituminen katolle (RAK- kuva 11). Huopakaton painumien korjaus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella.

Toimenpide-ehdotukset
Voimistelusalin vesikaton vanhojen paikkauskohtien korjaus. Toimenpiteet tulee suorittaa
vuonna 2011.
Voimistelusalin katoksen huopakatteessa olevien painaumien korjaus. Toimenpiteet tulee
suorittaa vuonna 2011.
Päärakennuksen ja voimistelusalin vesikaton pesu ja maalaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2017.
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F5, F6 Tilojen pintarakenteet
Tilojen toimivuutta ja soveltuvuutta nykyiseen käyttöön ei tässä yhteydessä tarkasteltu.
Kosteiden tilojen seinistä ja lattioista mitattiin kosteusarvot GANN Hydromette UNI 1 – pintakosteusmittarilla ja B 50 - pintakosteusanturilla. Lisäksi kosteusmittauksia tehtiin tiloista,
jossa epäiltiin olevan kosteutta. Seuraavassa on havainnot sisätiloista.
Koulun päärakennus
Käytävän lattiat ovat mosaiikkibetonia. Seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja kivirakenteisia
seiniä.
Luokkien ovet ovat lakattuja viilupintaisia puuovia. Käytävien ja luokkien katot ovat nk.
alas laskettuja akustovillalevykattoja. Luokkien lattiat on päällystetty muovimatolla, osa
muovimatoista on uusittu.
Opettajainhuoneen lattiassa on muovimatto. Seinät ja katto ovat maalattua kivirakenteisia
seiniä. Ovet ovat maalattuja puuovia.
Porrashuoneiden seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja betoniseiniä. Portaat ovat suoria
mosaiikkibetoniportaita.
Saunaosaston puku- ja pesuhuoneen lattia on päällystetty klinkkerilaatoilla. Pukuhuoneen
ja saunan seinät ja katto on lakattua puupaneelia. Pesuhuoneen seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla. Katto on verhoiltu lakatulla puupaneelilla.
Keittiön lattia on pinnoitettu akryylibetonilla. Seinät on laatoitettu kaakelilaatoilla.
Tehdyt havainnot:
•
•
•
•
•
•

Mosaiikkibetonilattioissa on halkeamia, osa halkeamista on n. 10 mm leveitä (RAKkuva 12)
Opettajainhuoneen seinissä esiintyy halkeamia (RAK- kuva 13). Lisäksi seinissä on
värivaihteluja
Käytävien seinissä esiintyy kulumia
Vanhat muovimattopäällysteet ovat kuluneet
Saunaosaston pinnat ovat kuluneet (RAK- kuva 14).
Kellarin varasto on talvisin kylmä. Vanhaa hiililuukkua ei ole eristetty kunnolla.

Yhteenveto
Koulun lattioissa ja seinissä esiintyy käytöstä aiheutuneita kulumia melko paljon. Koulun
lattiat ja seinät kaipaavat kunnostusta ja uusintaa jo tarkastelujakson alkupuolella.
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Toimenpide-ehdotukset
Mosaiikkibetonilattioiden halkeamien korjaukset mosaiikkibetonimassalla. Toimenpiteet
tulee suorittaa vuonna 2010.
Opettajainhuoneen seinien korjaukset ja maalaukset. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna
2011.
Käytävien seinien maalaukset. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2012.
Vanhojen muovimattopäällysteiden uusinta. Toimenpiteet tulee suorittaa vuosina 20122013.
Saunaosaston pintaremontti. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2012.
Vanhan hiililuukun eristys. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2010.

Voimistelusalirakennus
Käytävän ja pukuhuoneen lattia on päällystetty muovimatolla, aulan lattia klinkkerilaatalla.
Seinät ovat maalattuja tiiliseiniä. Ovet ovat maalattuja puuovia. Katto on alas laskettu
akustovillalevykatto.
Pesutilojen lattiat on päällystetty nystyräpintaisilla klinkkerilaatoilla. Seinät on laatoitettu
kaakelilaatoilla. Katot ovat maalattua puupaneelia.
Voimistelusalin lattia on lakattu puulattia. Seinät ovat maalattua tiiliseinää.
Tilat ovat vielä melko hyvässä kunnossa, mutta voimistelusalin lattian kunnostus tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella.

Toimenpide-ehdotukset
Voimistelusalin lattian hionta ja lakkaus. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2012.
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4

LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO

G1 Lämmitysjärjestelmät
Kiinteistö on liitetty Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetulla vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on toteutettu vesipatterilämmityksellä.
G11 Lämmöntuotanto
Lämmönsiirtimet sijaitsevat koulurakennuksen kellarikerroksessa (LVI- kuva 1). Siirrinpaketissa on lämpöjohtoverkoston lämmönsiirrin (Elge R 44, v. 1987 ja teho 414 kW) ja lämpimän käyttöveden siirrin (Elge SA 41/2, v. 1987 ja teho 200 kW). Siirtimissä ei havaittu
vuotoja tai muita puutteita.
Kaukolämmön alajakokeskus on havaintojen perusteella korkeintaan välttävässä kunnossa. Lämmönkehityslaitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja niiden uusiminen on
ajankohtaista tarkastelujakson alkupuolella. Yksittäiset rikkoutuneet laitteet tulee uusia
tarpeen mukaan, mutta muuten laajemmat uusinnat kannattaa tehdä keskitetysti siirtimien
uusinnan yhteydessä.
Lämmönjakohuoneen vieressä on varastohuone, jossa lämpöjohtoverkosto on jaettu voimistelusalirakennuksen ja koulurakennuksen verkostoihin (LVI- kuva 2). Lämpöjohtoverkoston alaryhmien pumput ovat Kolmeksin valmistamia ja alkuperäisiä. Voimistelusalin
lämpöjohtoverkoston pumppu vuoti tarkastuskäynnin aikana ja pumppu tulisi korjata välittömästi.
Lämmönjakohuoneen putkistot ja venttiilit ovat silmämääräisen arvion perusteella tyydyttävässä kunnossa. Paisunta-astiat ovat kalvopaisunta-astioita ja siirtimien ikäisiä. Osoittavat mittarit ovat pääosin kunnossa. Pumput ovat Kolmeksin pumppuja, jotka ovat pääosin
vuosien varrella uusittuja. Pumpuissa ei havaittu vuotoja eikä sivuääniä. Lämpöjohto- ja
käyttövesiverkoston moottoriventtiilit on Siemensin laitteita. Moottoriventtiileiden kuntoa
tulee seurata, koska ne voivat alkaa vanhetessaan vuotamaan tiivisteistään, mikäli niitä ei
huolleta säännöllisesti.
G12 Lämmönjakelu
Koulun lämpöjohdot on rakennettu teräsputkesta kierre- ja hitsausliitoksin. Runkojohdot
kulkevat osin kellarikerroksen katossa näkyvilla ja osin rakenteissa piilossa. Nousulinjat
kulkevat osin seinillä näkyvillä. Runkolinjojen sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat tarkastetuin
osin vanhoja istukkaventtiileitä, joiden sulkuominaisuudet ovat korkeintaan välttävässä
kunnossa. Putkistojen kunto on vielä tyydyttävä, mutta putkiston todellinen kunto ja jäljellä
oleva käyttöikä on syytä selvittää putkiston kuntotutkimuksella, joka tulisi suorittaa tarkastelujakson alkupuolella.
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Yleisesti ottaen lämpöjohtoverkoston kriittisimpinä kohtina voidaan pitää kosteiden tilojen
tai maanvaraisen lattian rakenteissa kulkevia putkia, jotka voivat joutua tekemisiin ulkopuolisen kosteuden kanssa ja syöpyä ulkopuolisesti.
G13 Lämmönluovutus
Koulun ja liikuntasalirakennuksen lämmitys on toteutettu alkuperäisillä teräslevypattereilla.
Patterit ovat teknisen ikänsä perusteella tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Lämpöpatterit on varustettu pääosin vanhoilla Danfossin termostaattisilla patteriventtiileillä (LVI- kuva
3). Tilojen patteriventtiilit ovat pääosin korkeintaan välttävässä kunnossa ja niiden uusinta
ajoittuu tarkastelujakson alkupuolelle ja samassa yhteydessä verkostolle on syytä suorittaa perussäätö. Toimenpiteet on syytä suorittaa tarkastelujakson alkupuolella.
G14 Eristykset
Koulun lämpöjohtoverkosto on eristetty tarkastetuin osin pahvieristein, joka on päällystetty
kankaalla ja maalilla sekä villaeristein, joka on päällystetty muovilla. Vanhat putkieristeet
saattavat sisältää terveydelle haitallista asbestia. Alkuperäiset putkieristeet ovat välttävässä / huonossa kunnossa. Tulevan käyttövesi- ja viemäriverkoston saneerauksen yhteydessä on lämpöjohtoverkoston mahdolliset asbestipitoiset eristeet on syytä purkaa.
Liikuntasalirakennuksen lämpöjohtoverkosto on eristetty tarkastetuin osin villaeristein, joka
on päällystetty muovilla. Eristeet ovat pääosin hyvässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset
Vuotavan lämpöjohtoverkoston pumpun korjaus
Lämpöjohtoverkoston vuotava pumppu tulee korjata välittömästi.
Lämpöjohtoverkoston kuntotutkimus
Koulun lämpöjohtoverkostolle tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkoston ja pattereiden todellinen kunto. Tutkimus on syytä tehdä tarkastelujakson alkupuolella.
Lämpöjohtoverkoston vanhojen sulku- ja säätöventtiilien sekä patteriventtiileiden uusinta
Lämpöjohtoverkoston vanhat sulku- ja säätöventtiilit sekä patteriventtiilit tulee uusia tarkastelujakson aikana. Samassa yhteydessä verkostolle on syytä suorittaa perussäätö (perussäädetty patteriverkosto säästää energiaa). Toimenpiteet on syytä suorittaa vuonna
2011.
Kaukolämmönalajakokeskuksen uusinta
Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta oheislaitteineen tulee suorittaa vuonna 2011.
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G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät
Kiinteistö on liitetty Vantaan kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Lämmin käyttövesi tuotetaan lämmönjakohuoneessa sijaitsevalla lämmönsiirtimellä. Vesimittari ja pääsulut sijaitsevat ruokalan eteisessä. Vesimittarin yhteydessä olevat sulkuventtiilit ovat toimivat, mutta
hieman jäykät.
G21 Vedenkäsittelylaitteet
Käyttöveden lämmönsiirrin on asennettu vuonna 1987 ja sen kunto on korkeintaan välttävä. Kiertovesipumppu on Kolmeksin pumppu, joka on siirtimen ikäinen. Lämpimän käyttöveden menoveden lämpötila on osoittavan mittarin mukaan 55 astetta, mutta paluuveden
lämpötila ei saatu selville. Menoveden lämpötila vaikuttaisi olevan melko oikeaa tasoa.
Käyttöveden säätölaitteet ja asetusarvot on syytä tarkastaa vuosittain.
Käyttövesiverkoston painetaso on osoittavan mittarin mukaan noin 650 kPa:n, joka on
melko korkeaa tasoa. Vesipaine on turhan korkea ja sitä tulisi alentaa vakiopaineventtiilin
avulla.
G22 Vesijohtoverkosto
Koulun alkuperäinen kylmävesiverkosto on rakennettu kuumasinkitystä teräsputkesta, joka
on liitetty kierreliitoksin. Koulun käyttövesiverkostoa on osin uusittu kupariputkella, joka on
liitetty fosforikuparijuotoksin. Runkolinjat kulkevat osin kellarikerroksen katossa näkyvillä ja
osin rakenteissa piilossa. Nousulinjat ovat osin uusittuja ja osin alkuperäisiä ja ne kulkevat
tarkastetuin osin kellarikerroksessa näkyvillä ja osin rakenteissa piilossa. Kiinteistökäynnillä havaittiin puhkisyöpynyt kohta 1. krs käytävän juomapisteiden välissä (LVI- kuva 4).
Koulun käyttövesiverkostojen kunto on teknisen iän ja tehtyjen havaintojen perusteella
korkeintaan välttävää tasoa, mutta verkostojen todellinen kunto on syytä selvittää putkiston kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupuolella.
Liikuntasalirakennuksen käyttövesiverkosto on rakennettu kokonaisuudessaan kupariputkella, joka on liitetty fosforikuparijuotoksin. Runkolinjat kulkevat osin siivouskomerossa
näkyvillä ja osin rakenteissa piilossa. Rakennuksessa ei ole pääsulkuventtiileitä, vaan
pääsulkuventtiilit ovat koulurakennuksen kellarikerroksessa. Liikuntasalirakennukseen olisi
syytä asentaa omat pääsulkuventtiilit siivouskomeroon, josta putkilinjat nousevat liikuntasalirakennukseen (LVI- kuva 5).
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G23 Jätevesien käsittely
Jätevesi- ja sadevesikaivot ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä betonirengaskaivoja. Koulun keittiötä palvelee rasvanerotuskaivo. Kaivo tyhjennetään henkilökunnan mukaan kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Käytössä olevien tietojen mukaan kaivon anturit on
uusittu n. 2 vuotta sitten. Kaivo tyhjennetään kerran vuodessa ja anturit puhdistetaan.
G24 Viemäriverkostot
Kiinteistössä on jäte- ja sadevesiviemäriverkostot. Sadevesiviemärit palvelevat pihaaluetta ja rännikaivoja. Piha-alueen sadevesiverkosto on kuvattu sisäpuolisesti vuonna
2004, jolloin on havaittu hieman korjattavaa sadevesiverkostossa. Lisäksi on suositettu
seurantakuvausta vuodelle 2009, mutta mikäli kuvauksia ei ole vielä suoritettu tulisi kuvaukset suorittaa lähivuosien aikana.
Koulun pohjaviemärit on tehtyjen havaintojen perusteella rakennettu osin valurautaputkella pantaliitoksin ja osin muoviputkella muhviliitoksin. Pohjaviemärit kulkevat rakennuksen
lattian alla piilossa ja nousut ovat osin näkyvillä kellarikerroksessa ja osin putkihormeissa
piilossa. Nousulinjoja on osin uusittu kellarikerroksessa valurautaputkella pantaliitoksin
(LVI- kuva 6). Viemäreiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä/välttävä. Verkostojen todellinen kunto on kuitenkin syytä selvittää kuntotutkimuksella tarkastelujakson alkupuolella.
Liikuntasalirakennuksen pohjaviemärit on tehtyjen havaintojen perusteella rakennettu
pääosin muoviputkella muhviliitoksin. Pohjaviemärit kulkevat rakennuksen lattian alla piilossa ja nousut pääosin putkihormeissa piilossa. Viemäreiden kunto on teknisen iän perusteella tyydyttävä.
G25 Vesi- ja viemärikalusteet
Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan koulun vesikalusteet ovat
osin alkuperäisiä 1- otesekoittajia, mutta myös vanhoja 2- otesekoittajia on käytössä. WClaitteet ovat osin alkuperäisiä 9 dm3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita ja osin uusittuja 6
dm3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita (LVI- kuva 7-8).
Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan liikuntasalirakennuksen
vesikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä 1- otesekoittajia. WC- laitteet ovat osin alkuperäisiä 6 dm3 huuhtelusäiliöllä varustettuja laitteita.
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Yhteenveto
Koulun alkuperäiset vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin korkeintaan välttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteissa on havaittavissa paikoin jo jäykkyyttä ja paikoin lievää
tiivistevuotoa. Kalusteet tulisi tarkastaa ja käydä läpi kokonaisuudessaan ennen uusintaa
ja korjata niissä havaitut puutteet (mm. kiinnitykset, yms.). Vanhat vesi- ja viemärikalusteet
tulee uusia tarkastelujakson alkupuolella.
Liikuntasalirakennuksen alkuperäiset vesi- ja viemärikalusteet ovat tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Vesi- ja viemärikalusteissa on havaittavissa hieman jo jäykkyyttä. Kalusteet tulisi tarkastaa ja käydä läpi kokonaisuudessaan ja korjata niissä havaitut
puutteet (mm. kiinnitykset, yms.). Vanhat vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia tarkastelujakson loppupuolella.
G26 Eristykset
Koulun käyttövesiverkostot ovat eristetty osin pahvieristein, joka on päällystetty kankaalla
ja maalilla sekä villaeristein, joka on päällystetty muovilla. Vanhat putkieristeet saattavat
sisältää terveydelle haitallista asbestia. Alkuperäiset putkieristeet ovat välttävässä / huonossa kunnossa. Tulevan käyttövesi- ja viemäriverkoston saneerauksen yhteydessä on
mahdolliset asbestipitoiset eristeet syytä purkaa.
Liikuntasalirakennuksen käyttövesiverkostot ovat eristetty villaeristein, joka on päällystetty
muovilla. Eristeet ovat tarkastetuin osin hyvässä kunnossa.
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Toimenpide-ehdotukset
Vesi- ja viemärikalusteiden tarkastus
Koulun ja liikuntasalirakennuksen vanhat vesi- ja viemärikalusteet tulee tarkastaa ja pikaista korjausta vaativat puutteet tulee korjata välittömästi.
Käyttövesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus
Koulun käyttövesi- ja viemäriverkostoille tulee tehdä kuntotutkimus, jolla selvitetään verkostojen todellinen kunto. Tutkimus on syytä tehdä tarkastelujakson alkupuolella.
Vakiopaineventtiilin asentaminen
Vesimittarin pääsulkuventtiileiden jälkeen tulee asentaa vakiopaineventtiili ja verkoston
vesipaine tulee säätää tarpeen mukaiselle tasolle. Asennuksessa tulee huomioida venttiilin huolto eli venttiilille tulee asentaa tarpeen mukainen ohikytkentämahdollisuus. Samalla
tulee asentaa liikuntasalirakennuksen käyttövesilinjoihin sulkuventtiilit. Toimenpide tulee
tehdä vuonna 2010.
Koulun käyttövesi- ja viemäriverkostojen uusinta
Käyttövesi- ja viemäriverkostot tulee uusia kokonaisuudessaan kuntotutkimuksen suosittamassa aikataulussa. PTS-taulukkoon on esitetty putkisaneerauksen kustannusvarausta
vuodelle 2012.
Liikuntasalirakennuksen vesi- ja viemärikalusteiden uusinta
Liikuntasalirakennuksen vesi- ja viemärikalusteet tulee uusia kokonaisuudessaan. Toimenpiteet tulee suorittaa vuonna 2016.
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G3 Ilmastointijärjestelmät
Koulun päärakennuksen luokkatiloja palvelee pääosin koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on toteutettu ns. yhteiskanavajärjestelmällä.
Lisäksi ATK- tiloja, ruokalaa ja puutyöluokkaa palvelee tuloilmakoneet. ATK- luokan tuloilmakone on varustettu lämmöntalteenotolla. Ilmanjako on toteutettu sekoittavana.
Liikuntasalirakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanjako tapahtuu sekoittavana. Viranomaismääräysten mukaiset rakennusajankohdan minimiilmamäärät täyttyvät kiinteistössä.
G31 Ilmastointikoneet
Koulun päärakennus
Ruokalan ja puutyöluokan ilmastointikoneet ovat alkuperäisiä Aerattorin valmistamia ns.
pakettikoneita (LVI- kuva 9). Ruokalan kone sijaitsee keittiön kuiva-ainevarastossa ja puutyöluokan kone puutyöluokan konesalissa. Koneet on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, vesilämmityspatterilla ja puhallinyksiköllä.
Koulun ilmanvaihtojärjestelmät on tutkittu vuonna 2008. Tutkimuksessa on suositettu koneiden kunnostusta ja mahdollisesti koneiden uusintaa, mikäli koulussa tehdään suurempia saneerauksia. Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella koneet ovat puhdistettu, mutta koneissa on edelleen puutteita, jotka vaikuttavat sisäilmaan
laatuun. Lisäksi koneet ovat vanhoja villapintakoneita ja melko tehottomia. Ainoastaan
ATK- tiloja palveleva tuloilmakone on hyvässä kunnossa.
Koulun luokkatiloja palvelevat poistoilmakoneet ovat pääosin vanhoja ns. huippuimureita
ja ne sijaitsevat vesikatolla. Koneet ovat teknisen käyttöiän perusteella välttävässä kunnossa. Poistoilmapuhaltimet on puhdistettu kanavanuohouksen yhteydessä, joka on suoritettu vuonna 2009. Poistoilmapuhaltimet tulisi tarkastaa ja huoltaa kerran vuodessa, jotta
niiden toimintakunto saadaan taattua. Mikäli koulurakennuksessa tehdään suurempia saneerauksia, tulisi harkita koko ilmastointijärjestelmän uusimista.
Iltapäiväkerhotilojen ilmanvaihtoa on hieman parannettu muuttamalla painovoimainen ilman vaihto koneelliseksi. Mikäli koulurakennuksen ilmanvaihtoa parannetaan, tulisi myös
iltapäiväkerhotilojen ilmanvaihtoa parantaa asentamalla tiloihin myös tulo- ja poistoilmavaihto.
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Liikuntasalirakennus
Liikuntasalirakennuksen pesu- ja pukuhuoneen ilmanvaihtokone on alkuperäinen Bachon
valmistama ns. pakettikone, jonka varustuksena on sulkupelti, suodatin, vesilämmityspatteri ja puhallin. Puhaltimien ohjaus tapahtuu kellokytkimellä ja puhallin on 2- nopeus kone.
Kone on pesutilojen kattorakenteissa (LVI- kuva 10). Kiinteistötarkastuksen yhteydessä
tehtyjen havaintojen perusteella konetta on melko hankala huoltaa, koska kattorakenteita
on luukkujen edessä. Kone on alkuperäinen villapintakone vuodelta 1987. Kone on vielä
tyydyttävässä kunnossa, mutta kone tulisi perushuoltaa ja korjata siinä havaitut puutteet.
Lisäksi kattorakenteita tulisi muuttaa, jotta konetta voidaan huoltaa paremmin.
Liikuntasalia palveleva ilmanvaihtokone on alkuperäinen Bachon valmistama ns. pakettikone vuodelta 1987, joka sijaitsee liikuntasalirakennuksen kellarikerroksen IV- konehuoneessa (LVI- kuva 11). Koneen varustuksena on sulkupelti, suodatin, vesilämmityspatteri
ja puhallin. Puhaltimien ohjaus tapahtuu kellokytkimellä ja puhallin on 2- nopeus kone.
Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella kone on hieman pölyinen sisältä ja suodattimen paine-eromittarista puuttuu nestettä. Kone on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta kone tulisi perushuoltaa ja korjata siinä havaitut puutteet.
G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat
Huippuimurin poistoilmakammiot toimivat äänenvaimentimena, tulokoneilla on omat äänenvaimentimet. Sulkupellit ovat tarkastetuin osin kunnossa ja alkuperäisiä, mutta toimimoottoreita on osin uusittu vuosien varrella. Lämmityspatterit ovat kunnossa olevia kuparialumiinipattereita, pattereissa on hieman kolhuja ja ne ovat osin pölyisiä. Patterit tulee
puhdistaa normaalin huollon yhteydessä. IV- koneiden kiertovesipumput (lämmitys) ovat
Kolmeksin valmistamia ja osin koneiden ikäisiä ja osin vuosien varrella uusittuja. Pumpuissa ei havaittu vuotoja tai suurempia sivuääniä. Pumput ovat teknisen iän perusteella
tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Suodattimet ovat tarkastetuin osin ns. kasetti- ja
pussisuodattimia ja niiden vaihto tapahtuu kouluisännän mukaan kerran vuodessa.
G33 Kanavistot
Ilmanvaihtokanavat on rakennettu sinkitystä peltikanavasta (kierresaumaputki ja kanttikanava). Kanavien tiiveys vaikutti olevan kunnossa. Lisäksi ullakkotiloissa on rakenneaineisia poistoilmakanavia, joissa on halkeamia (LVI- kuva 12). Mikäli rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää ei uusita kokonaisuudessaan, tulisi rakenneaineisten poistoilmahormien kunto selvittää. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu vuonna 2009.
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G34 Pääte-elimet
Koulun päärakennus
Tuloilmaelimet ovat ruokalassa reikäputkea ja ATK- ja puutyöluokassa tuloilmaelimet ovat
ns. ritiläsäleikköjä, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita.
Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä kartioventtiileitä ja ns. ritiläsäleikköjä. Venttiilit ja säleiköt ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä. Poistoilmaventtiilit ovat tarkastetuin osin
puhtaita.
Opetustilojen ikkunoissa on korvausilmaventtiilit, jotka ovat nuohousten yhteydessä uusittu
(LVI- kuva 13). Korvausilmaventtiilit tulisi puhdistaa säännöllisesti.
Liikuntasalirakennus
Tuloilmaelimet ovat liikuntasalissa kattohajottajia, joilla on mahdollista muokata heittokuvioita. Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä kartioventtiileitä. Venttiilit ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä ja melko puhtaita.

Toimenpide-ehdotukset
Liikuntasalirakennuksen ilmastointikoneiden huoltokunnostus
Liikuntasalirakennuksen tulo- ja poistoilmakoneille tulee tehdä huoltokunnostus. Huoltokunnostuksen tulee sisältää mm. seuraavat toimenpiteet: kammiot puhdistetaan, villapinnat poistetaan, puhaltimet puhdistetaan epäpuhtauksista, kiilahihnat uusitaan, urapyörät,
laakerit ja moottorit tarkastetaan ja tarpeen mukaan uusitaan, vanhat säätölaitteet uusitaan tarpeen mukaisessa laajuudessa, patterit kammataan auki tarpeen mukaan, patterit
ja LTO- laitteet puhdistetaan tarpeen mukaan, raitisilmasäleikkö tarkastetaan ja puhdistetaan tarpeen mukaan, jne. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna 2010.
Koulu ilmanvaihdon perusparannus
Koulun päärakennuksen vanhat tulo- ja poistoilmakoneet uusitaan ja luokkatilojen ilmanvaihtoa parannetaan asentamalla luokkatiloihin tulo- ja poistoilmanvaihto. Toimenpiteet
tulee tehdä vuonna 2011.
IV-kanavien nuohous
IV- kanavat tulee puhdistaa ja samassa yhteydessä tulee ilmamäärät säätää suunnitelluiksi. Toimenpiteet tulee tehdä vuonna 2019.
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G7 Palontorjuntajärjestelmät
G71 Alkusammutuskalusto
Kiinteistössä on pikapaloposteja ja jauhesammuttimia. Sammuttimet ja pikapalopostit on
merkitty asianmukaisesti.

Toimenpide-ehdotukset
Pikapalopostien ja sammuttimien tarkastus
Rakennuksen pikapalopostit ja sammuttimet tulee tarkastaa säännöllisesti. Toimenpiteet
tulee suorittaa tarkastelujakson alkupuolella.

G8 Muita LVI-teknisiä järjestelmiä
G82 Kohdepoistokojeet
Koulun puutyösalia palvelee Woodman purunpoistokone, joka sijaitsee puutyösalissa erillisessä komerossa (LVI- kuva 14). Purunpoistoputket ovat rakennettu kierresaumaputkella
ja sulkupellit ovat tehdastekoiset peltisulut. Laitteet ovat silmämääräisen arvion perusteella
kunnossa. Purunpoistolaitteet tulee huoltaa säännöllisesti.
Puutyösalissa on myös ahjo, joka on erillisessä huoneessa. Kouluisännän mukaan ahjoa
ei käytetä. Mikäli ahjo aiotaan ottaa käyttöön, tulee huolehtia tilojen paloturvallisuudesta,
koska tiloissa on melko paljon pölyä.

Toimenpide-ehdotukset
Purunpoistolaitteet
Purunpoistolaitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Toimenpiteet tulee suorittaa
vuosittain.
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5

SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOARVIO

H1 Aluesähköistys
Rakennuksien sisäänkäyntien yhteyteen on asennettu valaisimet, joissa on valonlähteenä
PL-/hehkulamput (S- kuva 1). Piha-alueella on pylväsvalaisimia, joissa valonlähteenä ovat
HQL- lamput. Pylväät ovat n. 4,0 m korkeita al- pylväitä. Rakennuksien seiniin on asennettu HQL- valonheittimiä piha-alueen valaistukseen (S- kuva 2). Kentän valaistus on toteutettu HQL valonheittimillä (S- kuva 3). Ulkovalaistusta ohjataan hämäräkytkin ohjauksella.
Ulkovalaistus on tyydyttävässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset
Tarkastetaan ulkoalueen valaisimet ja korjataan puutteet. Toimenpiteet tulee suorittaa
vuonna 2010.

H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset
H22.1 Pääkeskukset
Sähköpääkeskus on sijoitettu koulurakennuksen kellariin omaan huoneeseensa. Pääkeskus on mallia Hienoteräs 400A (S- kuva 4). Pääkeskuksen pääsulakkeet ovat 3x250A,
keskus palvelee molempien rakennuksien sähkönjakelua. Keskus on uusi ja hyväkuntoinen. Keskuksen pääsulakkeet palvelevat kuormitettavuudeltaan hyvin nykyisiä kuormitustarpeita.
Koulurakennuksen alkuperäinen pääkeskus /NK keskus on mallia Maansähkö (S- kuva 5).
Keskus on välttävässä kunnossa ja palvelee välttävästi nykyisiä kuormitettavuus ja käyttötarpeita.
Rakennuksien sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus on suoritettu vuonna 1999.
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H22.2 Muut keskukset
Lämmönjaon keskus on Hienoteräs Oy:n valmistama 63A tulppavarokekeskus (S- kuva 6).
Keittiötiloja palveleva keskus on Hienoteräs Oy:n valmistama 250A tulppavarokekeskus
(S- kuva 7).
Alkuperäinen kiinteistökeskus on mallia Säri (S- kuva 8).
Uusi kiinteistökeskus on mallia Hienoteräs 63A, keskuksen ohjauskello on mallia Ensto
FD-110.
Koulurakennuksen opetustiloja palvelevat keskukset on sijoitettu kerroksittain käytäville
komeroihin, keskukset ovat mallia Ensto EPS 63A, Ohjaus-sähkö 80A ja Hienoteräs 63A
tulppavarokekeskuksia (S- kuva 8-9).
Teknisentyön tilojen keskus on mallia Hienoteräs 63A, keskus on asennettu komeroon.
Koulurakennuksen sähköjärjestelmän keskukset ovat välttävässä kunnossa ja ne palvelevat vain välttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksissa ei ole vikavirtasuojakytkimiä opetustilojen pistorasiaryhmille.
Liikuntasalirakennuksen NKV- keskus on sijoitettu näyttämölle omaan huoneeseensa,
keskus on mallia Hienoteräs 100A tulppavarokekeskus (S- kuva 10).
Liikuntasalirakennuksen sähköjärjestelmän keskus on tyydyttävässä kunnossa ja se palvelee tyydyttävästi nykyisiä kulutus ja käytettävyystarpeita. Keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä ja niitä joudutaan lisäämään mahdollisten saneerausten yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset
Keskukset perushuolletaan ja keskustilat siivotaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna
2010.
Uusitaan opetustilojen keskukset ja sähköjärjestelmät mahdollisen saneerauksen yhteydessä vastaamaan nykyisiä käytettävyys ja turvallisuusvaatimuksia. Toimenpiteet tulisi
suorittaa vuonna 2012.
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H3 Johtotiet
H31 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot
Teknisissä ja varastotiloissa asennukset ovat pinta-asennuksia, muualla pääosin uppoasennuksia. Opetustiloihin on asennettu toimistokouruja. Sähköjärjestelmien lisäasennuksia on asennettu pinta- ja lista-asennuksena.
Asennukset ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa.
H33 Kaapeliläpiviennit
Rakennuksen kaapeliläpiviennit ovat yleisesti kaapelointireittien osalta puutteellisia.
Kaapeliläpiviennit tulee tarkastaa ja korjata puutteet tarkastelujakson alkupuolella.

Toimenpide-ehdotukset
Tarkastetaan paloläpiviennit ja korjataan puutteet. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna
2010.
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H4 Johdot ja niiden varusteet
H41 Liittymisjohdot
Pääkeskus on liitetty jakeluyhtiön pienjänniteverkkoon maakaapelilla AXCMK 3x185+57.
H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Potentiaalintasausjohtimet on yhdistetty pääkeskustilassa ja NK- keskustilassa potentiaalintasauskiskoon, putkistoyhdistys on suoritettu lämmönjaossa.
H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot
Kaapelit ovat pääosin MMJ- tyyppisiä kaapeleita. Kaapeloinnit on tehty 5- ja 4johdinjärjestelmänä. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa.
H45 Valaistusryhmäjohdot
Kaapelit pääosin MMJ- ja MK/ML-tyyppisiä kaapeleita ja johtimia. Järjestelmän kalusteet
ovat pääosin Enston valmistamia kalusteita, rikkoutuneita kalusteita on uusittu. Asennukset ovat tyydyttävässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset
Potentiaalin tasaukset tarkastetaan keskushuollon yhteydessä ja puutteet korjataan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2010.
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H5 Valaisimet
H51 Vakiovalaisimet
Varastotilojen valaisimet ovat loiste- ja hehkulamppuvalaisimia.
Käytävä- ja aulatilojen valaisimet ovat 1x36W loistelamppuvalaisimia, valaisimet on asennettu pääosin pinta-asennuksena (S- kuva 11). Valaistustasot ovat noin 150-250 lux. Porrashuoneen valaisimet ovat hehkulamppuvalaisimia.
Opetustilojen valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 12), valaisimet on
asennettu pinta- ja kiskoasennuksena. Valaistustasot ovat noin 350-450 lux.
Keittiön valaisimet ovat 2x58W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 13).
Teknisen työn valaisimet ovat 2x58W, valaisimet on asennettu kiskoasennuksena (S- kuva 14). Valaisimet eivät täytä nykyisiä tilaluokitusten määräyksiä.
Liikuntasalin valaisimet ovat 2x58W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 15). Valaistustasot
ovat noin 350 lux.
WC- ja sosiaalitilojen valaisimet ovat loistelamppuvalaisimia ja alkuperäisiä hehkulamppuvalaisimia.
Opettajien tilojen valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 16), valaisimet
on asennettu pinta-asennuksena.
Teknisten tilojen valaisimet ovat 2x36W loistelamppuvalaisimia (S- kuva 17).
Ullakkotilojen valaisimet ovat hehkulamppuvalaisimia (S- kuva 18).
Valaistustasot ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla ja käytössä olevat valaisimet käyttötarkoitukseensa sopivia. Valaisimet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksien valaisimet ovat yleisesti teknisen käyttöikänsä lopuilla ja niiden huollontarve on lisääntynyt.
Teknisten tilojen valaisimista puuttuu kupuja ja ullakkotilojen valaisimet ovat huonokuntoisia, eri puolilla rakennuksia on muutamia palaneita lamppuja ja valaisimien kupuja puuttuu. Lamppujen uusimisissa tulisi toteuttaa massavaihtoja ja valaisimet tulisi huoltaa/puhdistaa lampunvaihtojen yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset
Tarkastetaan valaisimet ja korjataan rikkinäiset. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2010.
Korjataan tilojen valaisimia tarpeen mukaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2010.
Uusitaan valaisimet mahdollisten saneerauksien yhteydessä.
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H6 Lämmittimet, kojeet ja laitteet
H62 Kojeet ja laitteet
Koulurakennuksen keittiön kylmälaitteet ovat pääosin mallia Porkka, lämpökojeet ovat
pääosin mallia Metos ja Electrolux (S- kuva 19).
Saunaosaston kiuas on mallia Helo 12 kW (S- kuva 20).
Pesulaan on asennettu pesukone joka on mallia Miele WS 5405.
Saunan pesutiloihin on asennettu sähköinen tasolämmitin.
Opetustilojen laitteet työopetustiloissa on varustettu hätäpysäytyspainikkeilla.
Laitteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Laitteiden huolloista/tarkastuksista ei ole
tietoja.

Toimenpide-ehdotukset
Uusitaan ja korjataan kiinteistön sähkölaitteita tarpeen mukaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2010.
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J1 Puhelinjärjestelmät
J11 Yleisiin puhelinverkkoihin liitettävät puhelinjärjestelmät
Puhelinverkon sisäverkko on MHS- tyyppisellä kaapelilla kaapeloitu verkko. Puhelinjärjestelmä palvelee tyydyttävästi nykyisiä käyttötarpeita.

Toimenpide-ehdotukset
Ei toimenpide ehdotuksia.

J4 Kiinteistön ATK-järjestelmät
Rakennuksien ATK- järjestelmät ovat RJ 45 liittimillä toteutettuja järjestelmiä, ristikytkentätelineet ja aktiivilaitteet on sijoitettu opettajien tiloihin.

Toimenpide-ehdotukset
Ei toimenpide ehdotuksia.
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5 Turva- ja valvontajärjestelmät
J51 Paloilmoitusjärjestelmät
Rakennuksiin ei ole asennettu paloilmoitinjärjestelmiä eikä palovaroittimia ole asennettu
nykyisten suositusten mukaisesti.
Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja
kunnossapidosta.
J56 Muut turva- ja valvontajärjestelmät
Rakennuksiin on asennettu poistumistie ja turvavalaistusjärjestelmät, järjestelmän keskus
on mallia Teknoware (S- kuva 21). Valaisimet ovat pääosin Teknowaren PL- lamppuvalaisimia. Liikuntasalirakennuksen poistumistievalaisimet ovat oma-akullisia.
Keittiön IV- konehuoneeseen on asennettu rasvanerotuskaivon hälytyskeskus joka on
mallia Labko SET/REK 101 (S- kuva 22).
Poistumistievalaistusjärjestelmille ei ole laadittu huolto ja kunnossapito-ohjelmia eikä järjestelmiä ole huollettu.
Rasvanerotuskaivon hälytysjärjestelmän huolloista ei ole tietoja.

Toimenpide-ehdotukset
Asennetaan palovaroittimet nykyisten suositusten mukaan. Toimenpiteet tulisi suorittaa
vuonna 2010.
Laaditaan poistumistie- ja turvavalaistusjärjestelmälle huolto ja kunnossapitosuunnitelma
ja huolletaan järjestelmä. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna 2010.
Huolletaan rasvanerotuskaivon hälytysjärjestelmä. Toimenpiteet tulisi suorittaa vuonna
2010.
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J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät
J62 Säätö- ja alakeskukset
Rakennusautomaatiojärjestelmä on toteutettu järjestelmä/laitekohtaisilla yksikkösäätimillä.
Lämmönjaon yksikkösäädin on mallia Siemens PRU 10.64 (S- kuva 23). Keittiön IV- koneikkoa palvelee Siemens Synco koneikkokohtainen yksikkösäädin (S- kuva 24). Liikuntasalirakennuksen tiloja palvelevan IV- koneikon säätölaitteet ovat mallia Landis&Gyr Aerogyr 65.02.
Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa, mutta alkuperäiset laitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopuilla ja järjestelmien huollontarve on lisääntynyt.
Rakennusautomaatiojärjestelmät olisi suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana valvomopohjaiseksi järjestelmäksi. Valvomopohjainen järjestelmä selkiyttää
säätö ja käyttötoimenpiteitä.

J64 Kenttälaitteet
Lämmitysjärjestelmän moottoriventtiilit ja termostaatit ovat pääosin Siemensin ja Honeywelin valmistamia laitteita (S- kuva 25).
IV- järjestelmien moottoriventtiilit, peltimoottorit ja kanava-anturit ovat pääosin Landis&Staefan valmistamia laitteita.
Liikuntatilarakennuksen IV- järjestelmän moottoriventtiilit, peltimoottorit ja kanava-anturit
ovat Landis&Staefan valmistamia laitteita.
Rakennuksien rakennusautomaatiojärjestelmän laitteet ovat pääosin uusittuja laitteita ja
ne ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset
Säätöjärjestelmän toimintakunnon tarkastaminen
Säätöjärjestelmien toimintakunto ja huolto tulee tehdä vuosittain. Tarkastuksissa ja huollossa havaitut puutteet / viat tulee korjata.
Rakennusautomaatiojärjestelmän uusinta
Järjestelmät tulee uusia tarpeen mukaisesti (tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta) tai IVkoneikon/lämmönalajakokeskuksen uusinnan yhteydessä.
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6

LISÄTUTKIMUKSET

6.1. Välittömästi tehtävät lisätutkimukset
-

Salaojaverkoston sisäpuolinen TV- kuvaus
Piha-alueen sade- ja jätevesiverkoston TV- kuvaus
Koulun lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus

6.2. Ennen kunnossapitosuunnittelua tehtävät tutkimukset

6.3. Ennen korjaussuunnittelua tehtävät tutkimukset
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7

KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA

RAK- kuva 1. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja painaumia ja halkeamia.

RAK- kuva 2. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja painaumia ja halkeamia.
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RAK- kuva 3. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja halkeamia.

RAK- kuva 4. Asfalttialueissa esiintyy melko pahoja painaumia ja halkeamia.
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RAK- kuva 5. Tukimuurissa on todettavissa pinnan irtoilua ja lohkeilua sekä halkeamia.

RAK- kuva 6. Koulun päärakennuksen puuikkunoissa esiintyy maalipinnan irtoilua ja vaurioita sekä osittain lahovaurioita.
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RAK- kuva 7. Koulun päärakennuksen puuikkunoissa esiintyy maalipinnan irtoilua.

RAK- kuva 8. Voimistelusalirakennuksen ikkunoissa on myös havaittavissa maalipinnan
kulumia.
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RAK- kuva 9. Puurakenteisissa ovissa esiintyy maalipinnan kulumia ja irtoilua.

RAK- kuva 10. Päärakennuksen vesikatteessa on havaittavissa hilseilyä.
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RAK- kuva 11. Voimistelusalin katoksen huopakatossa on painaumia.

RAK- kuva 12. Mosaiikkibetonilattioissa on halkeamia, osa halkeamista on n. 10 mm leveitä
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RAK- kuva 13. Opettajainhuoneen seinissä esiintyy halkeamia.

RAK- kuva 14. Saunaosaston pinnat ovat kuluneet.
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LVI- kuva 1. Yleiskuva lämmönjakohuoneesta.

LVI- kuva 2. Lämpöjohtoverkosto on jaettu voimistelusalisiiven ja koulurakennuksen verkostoihin.
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LVI- kuva 3. Yleiskuva patteriventtiilistä.

LVI- kuva 4. Yleiskuva puhkisyöpyneestä käyttövesiputkesta.
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LVI- kuva 5. Liikuntasalirakennukseen olisi syytä asentaa omat pääsulkuventtiilit.

LVI- kuva 6. Nousulinjoja on osin uusittu kellarikerroksessa valurautaputkella pantaliitoksin.
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LVI- kuva 7. Yleiskuva vesikalusteista.

LVI- kuva 8. Yleiskuva vesikalusteista.
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LVI- kuva 9. Yleiskuva koulun vanhasta ilmastointikoneesta.

LVI- kuva 10. Yleiskuva liikuntasalirakennuksen pesu- ja pukutilojen ilmastointikoneesta.
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LVI- kuva 11. Yleiskuva liikuntasalirakennuksen ilmastointikoneesta.

LVI- kuva 12. Yleiskuva koulun rakenneaineisesta kanavasta.
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LVI- kuva 13. Yleiskuva koulun uusituista korvausilmaventtiileistä.

LVI- kuva 14. Yleiskuva puutyösalin purunpoistolaitteesta.
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S- kuva 1. Sisäänkäynnin valaistus liikuntasalirakennus.

S- kuva 2. Rakennuksien seiniin on asennettu HQL- valonheittimiä.
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S- kuva 3. Kentän valaistus.

S- kuva 4. Sähköpääkeskus koulurakennus.
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S- kuva 5. Koulurakennuksen alkuperäinen pää/NK- keskus.

S- kuva 6. Lämmönjaon keskus.
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S- kuva 7. Keittiön keskus.

S- kuva 8. Alkuperäinen kiinteistökeskus.
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S- kuva 9. Opetustiloja palveleva keskus.

S -kuva 10. Liikuntasalirakennusta palveleva keskus.
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S- kuva 11. Käytävän valaistus.

S- kuva 12. Opetustilan valaistus.
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S- kuva 13. Keittiön ja ruokasalin valaistus.

S- kuva 14. Teknisen työn valaistus.
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S- kuva 15. Liikuntasalin valaistus.

S- kuva 16. Opettajien tilan valaistus.
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S- kuva 17. Teknisen tilan valaistus.

S- kuva 18. Ullakon valaistus.
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S- kuva 19. Keittiö.

S- kuva 20. Kiuas.
Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy
puh. 02071 52436
PL 501
fax 02071 52340
02601 ESPOO
s-posti: harri.makkonen@lemminkainen.fi

Sivu 69

(72)

KUNTOARVIO
TUOMELAN KOULU

S- kuva 21. Turva/ovimerkkivalaistusjärjestelmän keskus.

S- kuva 22. Rasvanerotuskaivon hälytyskeskus.
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S- kuva 23. Lämmönjaon yksikkösäädin.

S- kuva 24. Koneikkokohtainen yksikkösäädin.
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S- kuva 25. Rakennusautomaatiojärjestelmän kenttälaitteet.
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