
Kuntoarvio RS15
Rakennustekniikka, LVI- ja sähköjärjestelmät

Kilvakkalan koulu
Kilvakkalantie 25, 39530 Ikaalinen

Tarkastuspäivä 3.5.2019 | Raportointipäivä 22.5.2019

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A, 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0



4
5
5
7
8
8
9

10
11
12
13

14
14
14
15
15
15
15
15
16
16

17
17
20
21
21
22
23
24
24
25
26

29
29
33
37

39
39
40
41
43
45

SISÄLLYSLUETTELO
1. JOHDANTO
2. YHTEENVETO

2.1. Rakennustekniikka
2.2. LVI-tekniikka
2.3. Sähköjärjestelmät
2.4. Lisätutkimukset
2.5. Kiinteistön tekninen PTS
2.6. Rakennustekniikan PTS
2.7. LVI-järjestelmien PTS
2.8. Sähköjärjestelmien PTS
2.9. Suunnitelmallinen kiinteistönpito

3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA
3.1. Kohteen tiedot
3.2. Asiakirjaluettelo
3.3. Korjaushistoria
3.4. Käyttäjäkyselyn palaute
3.5. Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi
3.6. Lämpöenergian kulutus
3.7. Vedenkulutus
3.8. Sähkön kulutus
3.9. Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot

4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO
4.1. Ulkoalueet
4.2. Perustukset ja sokkelit
4.3. Alapohja
4.4. Rakennusrunko
4.5. Ulkoseinät
4.6. Ikkunat
4.7. Ulko-ovet
4.8. Parvekkeet
4.9. Kattorakenteet
4.10. Sisätilat

5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
5.1. Lämmitysjärjestelmä
5.2. Vesi- ja viemärijärjestelmät
5.3. Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
6.1. Aluesähköistys
6.2. Kytkinlaitokset ja jakokeskukset
6.3. Johdot ja niiden varusteet
6.4. Valaisimet, lämmittimet, kojeet ja laitteet
6.5. Tele- ja antennijärjestelmät

Kuntoarvio RS15

2 / 46Kilvakkalantie 25 39530 Ikaalinen — Tarkastuspäivä 03.05.2019



467. KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT

Kuntoarvio RS15

3 / 46Kilvakkalantie 25 39530 Ikaalinen — Tarkastuspäivä 03.05.2019



1. JOHDANTO
Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössätehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennustenkuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00501) noudattaen.
Toimeksiantaja:
Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelutJari Kohtanen
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 
Koordinaattori Tapio Kuurimo Raksystems Insinööritoimisto Oy
Rakennustekniikka Tapio Kuurimo Raksystems Insinööritoimisto Oy
LVIA-järjestelmät Matti Honkonen Raksystems Insinööritoimisto Oy
Sähköjärjestelmät Simo Metsä Raksystems Insinööritoimisto Oy
Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00500) mukaisesti kuntoarviontavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmätkorjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainenmäärittely. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaanperustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTS-ehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoinakunnossapitosuunnitelmalle.
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alunkustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä.Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla.Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksenavulla.
Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein.Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjaustenonnistumista ja esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvonsäilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa.
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokitteluon kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan erirakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat:

KL 5 Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa
KL 4  Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa
KL 3  Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 – 10vuoden kuluessa
KL 2  Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 – 10 vuoden kuluessa
KL 1     Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa
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2. YHTEENVETO
Kuntoarvion kohteena oli kiinteistö, johon kuuluu kaksi rakennusta; vuonna 1917 valmistunutpuukoulu ja vuonna 1954 valmistunut kivikoulu. Rakennukset sijaitsevat loivassa rinteessälähellä tietä. Rakennukset ovat kaksikerroksisia ja harjakattoisia. Kiinteistön ulkovaippaan ontehty merkittäviä kunnostustoimenpiteitä aivan viime vuosina. Sisätilojen pintarakenteita jatalotekniikkaa on osittain uusittu, mutta pääosin se on ikääntynyttä.
Kokonaisuutena kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä/välttävä KL 3   KL 2   
2.1. | Rakennustekniikka
Katoilta tulevat vedet johdetaan syöksytorvista rännikaivoihin ja sitä kauttasadevesiviemäröintijärjestelmään. Piha-alueiden pintavesien poisohjaus tapahtuuympäröivään maastoon. Vierustat ovat pääosin sorapintaisia. Piha-alueilla kasvaatavanomaisia luonnonvaraisia tai istutettuja puita sekä koristekasveja. Kasvillisuus on riittävänetäällä rakennuksista. Puuston / pensaiden harvennus on suositeltavaa suorittaa 1 – 2 kertaajakson aikana. Nurmikoille yms. viherrakenteille suoritetaan tavanomaisia huolto- jakunnossapitotoimia.
Piha-alueiden päällysrakenteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Päällysrakenteitasuositellaan paikkauskorjaamaan tarpeen mukaan jakson aikana. Piha-alueen varusteet ovattyydyttävässä kunnossa ja jakson aikana varaudutaan normaaleihin huoltokunnostuksiin.Sisäpihan pyöräsuoja suositellaan kunnostettavaksi tarkastelujakson loppupuolella.
Vierustat ja maanpintojen kallistukset ovat asianmukaisessa kunnossalukuunottamatta koulujen takapihaa, jossa maanpinta viettää rakennuksia kohden melkokaukaa. Sokkelin vieressä on sepelikaista, mutta puukoulun osalla alapohjan tuuletukseentarkoitetut tuuletusaukot ovat maanpinnan tasossa ja vaarana on sulamisvesienkulkeutuminen alapohjaan. Luonnonkivisokkelia pitkin ei kosteus kuitenkaan nousekapillaarisesti ylös hirsirunkoon mikä vähentää riskiä kosteusvaurioiden syntymisellehirsirungon alaosaan. Mikäli pintavesiä pääsee kulkeutumaan pidemmälle alapohjaan, voi seaiheuttaa alapohjarakenteiden vaurioitumisriskin. Kivikoulun osalla perusmuurin ulkopinnassaon todennäköisesti kauttaaltaan asennettu perusmuurilevy. Varmaa tietoa tästä ei saatu.
Kivikoulun ympärillä on saadun tiedon mukaan salaojitus. Salaojien toiminta tulisi selvittäätarkemmin kuvaamalla salaojajärjestelmä.
Puukoulun alapohjarakenteet ovat puurakenteisia ja niiden alapuolella on tuulettuvaalapohjatila. Kivikoulun alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja.Alapohjarakenteissa ei havaittu vaurioita sisätiloista käsin tarkastellen. Puukoulun alapohjientuuletus on hoidettu sokkeleissa olevien tuuletusaukkojen kautta. Tuuletus ei ole kaikilta osinriittävä. Tuuletusaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala tulisi olla noin 3 -promillea lattiapinta-alasta ja aukkoja tulisi olla jokaisella julkisivulla. Nyt tehtyjen havaintojen perusteellarakennuspohja oli tarkastushetkellä kuitenkin kuiva. Kivikoulun pohjakerroksen lattiassa jaseinien alaosissa oli paikoin kosteusjälkiä, mutta pintakosteudentunnistimella havaitenrakenteet olivat kuivia. Jäljet ovat todennäköisesti tulleet ennen salaojasaneerausta, eivätkäaiheuta tällä hetkellä välttämättömiä korjaustoimenpiteitä.
Kivikoulun runkorakenteena on paikallavalettu teräsbetonirunko. Kantavina pystyrakenteinatoimivat betoniset pilarit ja seinät, vaakarakenteet ovat betonilaattoja. Runkorakenteissa eikierroksen aikana havaittu korjaustarvetta. Puukoulun runkorakenteet ovat hirsirakenteisia. Runkorakenteissa ei kierroksen aikana havaittu viitteitä hallitsemattomista liikkeistä taimerkittävää korjaustarvetta. Julkisivusaneerauksen yhteydessä on todennäköisesti myöstarkastettu puukoulun hirsirungon kunto.
Julkisivupinnoiltaan ulkoseinät ovat pääosin rapattuja/lautaverhoiltuja. Julkisivupinnoissa ei

Kuntoarvio RS15

5 / 46Kilvakkalantie 25 39530 Ikaalinen — Tarkastuspäivä 03.05.2019



havaittu merkittäviä korjausta vaativia puutteita tai vaurioita.
Kiinteistössä on kaksipuitteiset kolmilasiset MSE-AL tyyppiset puu-alumiini-ikkunat, jotka ovathyvässä kunnossa.
Pääsisäänkäyntien ja myös muiden maantasokerroksen ovien kunto ja toimivuus on hyvällä-tyydyttävällä tasolla. Niihin ei kohdistu kokonaisvaltaista kunnostustarvetta tarkastelujaksolla.
Kattotyyppinä on harjakatto, jonka katemateriaali on profiilipelti-/saumattu peltikate. Vesikate on hyvässä/tyydyttävässä kunnossa. Puukoulussa on aikaisemmin ollut kattovuoto,mutta se on korjattu. Teräspeltikatteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa onkeskimäärin noin 40 - 50 vuotta ja sadevesijärjestelmien 25..30 vuotta (KH 90-00403Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).
Sisätilojen kunto vaihtelee riippuen niihin tehdyistä kunnostustoimenpiteistä. Luokkatilat jakäytävät ovat normaalissa käyttökunnossa, joskin pintarakenteet ovat osin ikääntyneitä.Pohjakerroksen saunaosasto on välttävässä kunnossa; seinä- ja lattiapinnoissa havaittiinpuutteita ja viitteitä kosteusvaurioista.  Teknisissä tilojen seinä- ja lattiapinnat ovat melkokuluneita ja yleisilmeeltään välttävässä kunnossa.
Keittiön lattian muovipinnoite on ikääntynyt ja keittiö suositellaan saneerattavaksikokonaisuudessaan. Muiden tilojen osalla kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä tiloittaintarkastelujaksolla. Käyttämätön saunaosasto voidaan ottaa tarvittaessa muuhun käyttöön jako. tilat saneerata vastaamaan uutta käyttötarkoitusta.
Merkittävimmät rakennustekniset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet kymmenen vuodentarkastelujaksolla ovat:

Maanpintojen kallistusten korjausta suositellaan tehtäväksi niiltä osin, missä maanpintaviettää rakennukseen päin. Tämä koskee lähinnä molempien rakennusten ylärinteenpuoleisia sivustoja.  
Salaojien kuvaus ja painehuuhtelu tarvittaessa.
Puuston ja pensaiden harvennus 1-2 kertaa jakson aikana.
Pihapäällysteiden paikkauskorjauksia suositellaan tekemään tarpeen mukaan jaksonaikana.
Aluevarusteiden huolto 1 – 2 kertaa jakson aikana – lähinnä puu- ja metallipintojenhuoltoa / leikkikenttävarusteiden hoitoa.
Pyöräsuojan kunnostaminen.
Suositellaan puukoulun ryömintätilan tuuletuksen tehostamista lisäämällä tuuletusaukkojamm. kulkuaukkojen puuoviin.
Ryömintätilan tarkastaminen noin viiden vuoden välein
Keittiön osalla suositellaan koko tilan saneerausta, jolloin myös lattiaan saadaanyhtenäinen pinnoite.
Saunaosaston uudistaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen
Sisätiloja kunnostaminen hankesuunnittelun pohjalta vaiheittain huomioiden mahdollisetkäyttötarkoituksen muutokset

Muut korjaus- ja kunnostustoimenpiteet on esitetty havainnoissa ja tulevat pääasiassaolemaan tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia.
Rakennusteknisesti kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä. KL 3    
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2.2. | LVI-tekniikka
LVI-järjestelmät ovat laajasti alkuperäisiä tai ikääntyneitä.
Lämmöntuotantolaitteisto (kevytöljykattilalaitteisto) on pääosin vuodelta 1992, jotenlaitteiston kokonaisvaltainen uusimistarve ajoittunee tarkastelujaksolle. Lämpöjohdoissa taipattereissa ei havaittu mainittavampaa vikaantumista, käytännössä putket/patterit kestävättodennäköisesti vielä vuosikymmeniä edellyttäen, että ne eivät altistu ulkopuolisellekosteusrasitukselle ja lämmitysverkostoon ei tarvitse lisätä uutta vettä.  Linjaventtiilit ovatpääosin alkuperäisiä/ikääntyneitä ja nykyisin lähinnä "putken jatkeita". Myös patteriventtiilitalkavat olla jo varsin ikääntyneitä. Linja- ja patteriventtiilit on suositeltavaa uusiakokonaisuutena lämmitysverkoston perussäädön yhteydessä ja tässä tapauksessaperussäätöä suositellaan lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteyteen. 
Vanhoissa lämpö- ja vesijohtojen putkieristeissä on todennäköisesti asbestia.
Puukoulun vesijohdot on uusittu hiljattain, mutta muutoin kiinteistön vesijohdot ovat pääosinikääntyneitä. Suurin osa kiinteistön viemäreistä on vanhoja valurautaviemäreitä ja siten myösikääntyneitä. Vanhojen ikääntyneiden vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukseen tuleevarautua tarkastelujaksolla. Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukset on sisällytettykokonaisuuksina PTS-ehdotukseen, mutta vesijohtojen/viemäreiden saneeraus voi myös ollatarkoituksenmukaisempaa tehdä vaiheittain esim. tilojen rakennusteknisten saneeraustenyhteydessä. 

Kiinteistössä on pääosin painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennukset on rakennettuajankohtana, jolloin painovoiminen ilmanvaihto on ollut tyypillinen ratkaisu. Mikäli ajoittaisetikkunatuuletukset yms. ilmanvaihdon vaihtelut koetaan hyväksyttäviksi, ei nykyistäilmanvaihtojärjestelmää ole periaatteessa tarvetta lähteä muuttamaan. Tarkastuskierroksellasaatujen tietojen mukaan rakennuksen ilmanvaihtoon ollaan pääosin varsin tyytyväisiä.Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtohormit on puhdistettu hiljattain. Ilmanvaihdonmahdollista saneerausta koneelliseksi ei ole sisällytetty PTS-ehdotukseen.
Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet alkavalla kymmenvuotisjaksolla tulevat olemaan:

Lämmityksen perussäätö (= lämmitysverkoston tasapainotus), patteri- jalinjasäätöventtiilit uusitaan tässä yhteydessä
Lämmöntuotannon uusiminen (tai esimerkiksi siirtyminen maalämpöön tms.).
Lämmitystapavertailu
Kaikki vanhat jäljellä olevat putkieristeet olisi suositeltavinta poistaa asbestipurkutöinäkertainvestointina esim. lämmitysverkoston perussäätötyön ja/tai vesijohtojen uusimisenyhteydessä
Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan putkistosaneerausten yhteydessä
Vanhat valurautaviemärit uusitaan/saneerataan.
Kivikoulun vesijohdot uusitaan

Kokonaisuudessaan kiinteistö on LVI-tekniikan osalta kuntoluokassa välttävä. KL 2  
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2.3. | Sähköjärjestelmät
Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat yleisesti vanhoja tai alkuperäisiä.
Aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut valaisimet. Lisäksi on käytettypylväsvalaisimia.
Kiinteistön jakokeskukset ovat kolmevaiheisia ja varustettu tarpeen mukaanjohdonsuojakatkaisimin tai perinteisin tulppasulakkein. Pääkeskus on uusittu.
Nousujohdot on toteutettu 4-johdinjärjestelmän (TN-C) mukaisesti (nykyisin käytetään 5-johdinjärjestelmää, TN-S, missä on erilliset nolla- ja suojajohtimet). Pääkeskukselta sähköjaetaan edelleen ryhmäkeskuksille. Kiinteistön pistorasiat ovat kokonaisuudessaanmaadoitettuja 1 luokan rasioita.
Kiinteistöön kuuluu yleiskaapelointijärjestelmä, mihin voidaan liittää sekä puhelin- ettätietoteknisten järjestelmien laitteita.
Sähköjärjestelmien tekninen käyttöikä on pääosin enintään noin 40 vuotta, mikä on osittainylittynyt. Sähköjärjestelmälle suositellaan osittaista saneerausta jakson alkupuolella. Ennensaneerausta suositellaan sähköjärjestelmälle tehtävän kuntotutkimus, jossa tutkitaanjärjestelmän kunto tarkemmin ja saadaan selvyys saneerauksen laajuudesta ja esitetäänmahdollisia parannusehdotuksia. Sähkökuntotutkimus on osa hankesuunnittelua. 
Merkittävimmät toimenpiteet alkavalla kymmenvuotisjaksolla tulevat olemaan:

Sähköjärjestelmien kuntotutkimus.
Osittainen sähköjärjestelmien saneeraus.

Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat kuntoluokassa välttävä. KL 2  

2.4. | Lisätutkimukset
Salaojien toimintatarkastus noin viiden vuoden välein
Puukoulun alapohjan tarkastus noin viiden vuoden välein
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus.
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Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeita Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %

2.5. | Kiinteistön tekninen PTS

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Yht

Rakennetekniikka 0 8 16 25 55 4 7 0 0 0 115
LVIA-tekniikka 0 0 0 2 160 0 0 0 0 0 162
Sähkötekniikka 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
Yhteensä 0 8 16 27 365 4 7 0 0 0 427
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %
2.6. | Rakennustekniikan PTS

Toimenpide-ehdotukset
Kunto-luokka Määrä-arvio

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Yht

4.1.1. Rakennusten vierustat, pintavesien poisto jasalaojitus KL 3
Maanpintojen kallistusten korjaustasuositellaan tehtäväksi niiltä osin, missämaanpinta viettää rakennukseen päin. 1 erä 10 10

Salaojien kuvaus ja painehuuhtelutarvittaessa. 1 erä 3 2 5
4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet KL 3

Puuston ja pensaiden harvennus 1-2 kertaajakson aikana. 1 erä 3 3
4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet KL 3

Pihapäällysteiden paikkauskorjauksiasuositellaan tekemään tarpeen mukaanjakson aikana. 1 erä 4 4

4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto KL 3
Aluevarusteiden huolto 1 – 2 kertaa jaksonaikana – lähinnä puu- ja metallipintojenhuoltoa / leikkikenttävarusteiden hoitoa. 1 erä 4 4

Pyöräsuojan kunnostaminen 1 erä 5 5
4.2. Perustukset ja sokkelit KL 3 0
4.3. Alapohja KL 3

Suositellaan puukoulun ryömintätilantuuletuksen parantamista lisäämällätuuletusaukkoja mm. kulkuaukkojenpuuoviin.
2 erä 2 2

Ryömintätilan tarkastaminen noin viidenvuoden välein 1 erä 1 1 2
4.4. Rakennusrunko KL 3 0
4.5. Ulkoseinät KL 3 0
4.6. Ikkunat KL 4 0
4.7. Ulko-ovet KL 4 0
4.9. Kattorakenteet KL 3 0
4.10.1. Tekniset tilat KL 2

Teknisiä tiloja kunnostetaan tarpeenmukaan. 1 erä 10 10
4.10.2. Sisätilat KL 3

Sisätiloja kunnostaminen tulevanputkistosaneerauksen yhteydessä.Kustannukset tarkentuvathankesuunnittelussa. Vaihtoehtoisesti tilojasaneerataan tiloittain.
1 erä x 0

Keittiön osalla suositellaan koko tilansaneerausta, jolloin myös lattiaan saadaanyhtenäinen pinnoite. 1 erä 25 25

Hankesuunnittelu 1 erä 25 25
4.10.3. Märkätilat KL 3

Saunaosaston uudistaminen taikäyttötarkoituksen muuttaminen 1 erä 20 20
WC -tilojen saneerausputkistosaneerauksen yhteydessä (varaus) 1 erä x 0
Yhteensä 0 8 16 25 55 4 7 0 0 0 115
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %
2.7. | LVI-järjestelmien PTS

Toimenpide-ehdotukset
Kunto-luokka Määrä-arvio

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Yht

5.1.1. Lämmöntuotanto KL 2
Lämmöntuotannon uusiminen 1 erä 25 25
Lämmitystapavertailu 1 erä 2 2

5.1.2. Lämmönjakelu KL 3
Lämmityksen perussäätö (=lämmitysverkoston tasapainotus), linja- japatteriventtiilit uusitaan tässä yhteydessä 1 erä 15 15

5.1.3. Säätö- ja toimilaitteet KL 4 0
5.1.4. Lämmönluovutus KL 2

Patteriventtiilit uusitaan tai kunnostetaanlämmityksen perussäädön yhteydessä x 0
5.1.5. Eristykset KL 4

Kaikki vanhat jäljellä olevat putkieristeet olisisuositeltavinta poistaa asbestipurkutöinäkertainvestointina esim. lämmitysverkostonperussäätötyön ja/tai vesijohtojen uusimisen
1 erä x 0

5.2.1. Vedenkäsittely KL 4 0
5.2.2. Vesijohdot KL 2

Kivikoulun vesijohdot uusitaan 1 erä 60 60
5.2.3. Viemärit KL 2

Vanhat valurautaviemärituusitaan/saneerataan. 1 erä 60 60
5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet KL 2

Vesi- ja viemärikalusteet uusitaankokonaisuudessaan putkistosaneeraustenyhteydessä 1 erä x 0

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset KL 2
Vanhat vesijohdot eristeineen puretaan poisasbestipurkutöinäputkisaneerausten yhteydessä 1 erä x 0

5.3.2. Ilmanvaihtokoneet KL 4 0
5.3.3. Ilmanvaihtokanavat KL 3 0
5.3.4. Päätelaitteet KL 3 0

Yhteensä 0 0 0 2 160 0 0 0 0 0 162
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 0 %
2.8. | Sähköjärjestelmien PTS

Toimenpide-ehdotukset
Kunto-luokka Määrä-arvio

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Yht

6.1.1. Aluevalaistus KL 3 0
6.1.2. Ulkopistorasiat KL 3 0
6.2.1. Jakokeskukset KL 3

Sähköjärjestelmien osittainen uusiminen. 1 erä 150 150
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. 1 erä x 0

6.2.2. Johtotiet KL 3 0
6.2.3. Kaapeliläpiviennit KL 3 0
6.3.1. Nousujohdot KL 3 0
6.3.2. Voimaryhmäjohdot KL 3 0
6.3.3. Valaistusryhmäjohdot KL 2 0
6.3.4. Varusteet KL 3 0
6.3.5. Liittymisjohdot KL 4 0
6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset KL 3 0

Kojeet ja laitteet KL 2 0
6.5.1. Tietotekniset järjestelmät KL 3 0
6.5.2. Paloturvallisuusjärjestelmä KL 2 0

Yhteensä 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %
2.9. | Suunnitelmallinen kiinteistönpito

Toimenpide-ehdotukset
Määrä-arvio

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Yht

Kiinteistön ylläpito
Kuntoarvion päivitys 1 erä 3 3
Puukoulun alapohjan tarkastus 1 1 2
Salaojien toimintatarkastus ja tarvittaessa huuhtelu 3 2 5

Rakennustekniikka

Sähkötekniikka
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. 1 erä 5 5

Yhteensä 0 1 8 0 0 0 6 0 0 0 15
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA
3.1. | Kohteen tiedot
Kohde: Kilvakkalan koulu, puu- ja kivikoulu
Lähiosoite: Kilvakkalantie 25
Postinumero: 39530
Postitoimipaikka: Ikaalinen
Rakennustyyppi: Koulurakennus
Tilavuus: Yht. 6886 m³
Huoneistoala: Yht. 1866 m²
Kerrosala: m²
Kerrosluku: 2
Huoneistojen lukumäärä: kpl
Valmistumisvuosi: 1917 ja 1954

3.2. | Asiakirjaluettelo
Vanha kuntoarvioraportti vuosilta 2002 ja 2014. Korjaushistoria ja kulutustiedot.

1. Kivikoulun käytävää 2. Puukoulun luokkahuonetta
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3.3. | Korjaushistoria
Kohteeseen on saadun tiedon mukaan tehty seuraavia merkittävimpiä korjauksia viime vuosina:

2000 -luku, salaojat ja perusmuurin kosteudeneriste asennettu ainakin kivikoulun ja asuntolanosalle
2016, ikkunoiden uusiminen
2017-18, ulkovaipan kunnostaminen molemmissa rakennuksissa

3. Vesikatteet on kunnostettu/maalattu 4. Julkisivujen puu-/rappauspinnat onkunnostettu

3.4. | Käyttäjäkyselyn palaute
Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin suullisesti kohteessa paikalla olleita tilojen käyttäjiä sekähuoltomiestä. Merkittävimmät esiin tulleet huomiot olivat:

tehtyjen ikkuna- ja ulkovaippasaneerausten jälkeen ei ole merkittäviä epäkohtia tai puutteitanoussut esille

3.5. | Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi
Kiinteistön huoltotoimia on hoidettu hyvin. Oleellisia laiminlyöntejä tai puutteita ei havaittukierroksen yhteydessä.
3.6. | Lämpöenergian kulutus
Saatujen kulutustietojen mukaan öljyn kulutus on ollut vuonna 2018 lähes 50 % pienempi, kuinvuonna 2017 ja tämä ei kuulosta uskottavalta, koska kiinteistöön ei ole tehty ko. aikana mitäänmerkittäviä energiataloudellisia parannuksia. Kuntoarviossa esitetyllä lämmityksen perussäädöllävoidaan pienentää lämmitysenergian kulutusta tavallisesti 5…15 %.Lämmöntuotantolaitteet tulevat teknisen käyttöiän perusteella uusittaviksi tarkastelujaksolla jatässä yhteydessä suositellaan lämmitystapavertailua. Lämmitystapavertailussa selvitetään erilämmöntuotantotapojen ja lämmön talteenottojärjestelmien kannattavuus kohteessa.
3.7. | Vedenkulutus
Saatujen kulutustietojen mukaan veden kulutus on ollut vuonna 2018 noin 34 % pienempi, kuinvuonna 2017. Parhaiten vettä voidaan säästää korjauttamalla aina nopeasti vuotavat wc-säiliöt jahanakalusteet.
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3.8. | Sähkön kulutus
Sähkön kulutus on ollut alla olevan taulukon mukainen:

Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018
Sähkön kulutus, kWh 54662 52230 52036
Ominaiskulutus, kWh/m³ 7,9 7,6 7,6
Vertailuarvo, kWh/m³ 14,3 14,3 14,3
Kiinteistösähkön keskimääräinen ominaiskulutus on ollut keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.Vastaavanlaisten rakennusten kiinteistösähkön keskimääräinen ominaiskulutuksen mediaani on14,3 kWh/m³/vuosi (Motiva: Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset). 
3.9. | Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot
3.9.1 Lämpötila
Sisälämpötiloissa ei havaittu aistinvaraisesti merkittäviä lämpötilaeroja tai puutteita.
3.9.2 Ilmanlaatu ja vaihtuvuus
Ilman vaihtuvuus ja laatu olivat aistinvaraisesti arvioiden välttävällä/tyydyttävällä tasolla. 
3.9.3 Valaistus
Sisätilojen valaistustasot ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla. 
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO
4.1. | Ulkoalueet
4.1.1. Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus
Kiinteistö sijaitsee suhteellisen loivassa rinteessä. Katoilta tulevat vedet johdetaan syöksytorvistarännikaivoihin ja sitä kautta sadevesiviemäröintijärjestelmään. Piha-alueiden pintavesienpoisohjaus tapahtuu ympäröivään maastoon. Kivikoulu on varustettu saadun tiedonmukaan salaojituksella ja tarkastuskaivoilla. Puukoululla rakennuksen perustamistavasta johtuensalaojitusta ei todennäköisesti ole. Vierustat ovat pääosin sorapintaisia.
Vierustat ja maanpintojen kallistukset ovat asianmukaisessa kunnossa lukuunottamatta koulujentakapihaa, jossa maanpinta viettää rakennuksia kohden melko kaukaa. Sokkelin vieressä onsepelikaista, mutta puukoulun osalla alapohjan tuuletukseen tarkoitetut tuuletusaukot ovatmaanpinnan tasossa ja vaarana on sulamisvesien kulkeutuminen alapohjaan. Luonnonkivisokkeliapitkin ei kosteus kuitenkaan nouse kapillaarisesti ylös hirsirunkoon mikä vähentää riskiäkosteusvaurioiden syntymiselle hirsirungon alaosaan. Mikäli pintavesiä pääsee kulkeutumaanpidemmälle alapohjaan, voi se aiheuttaa alapohjarakenteiden vaurioitumisriskin.Kivikoulun osallaperusmuurin ulkopintaan on todennäköisesti kauttaaltaan asennettu perusmuurilevy. Varmaatietoa tästä ei saatu. Salaojien toiminta tulisi selvittää tarkemmin kuvaamalla salaojajärjestelmä.
Salaojituksen tekninen käyttöikä huollettuna on noin 40 vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset
käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Huoltamattomana käyttöikä on lyhempi. Salaojituksen
toimivuus suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti, esim. kolmen vuoden välein ja salaojat
suositellaan huuhdeltaviksi noin 10 vuoden välein putkiin kertyvästä irtoaineksesta. Nykyisten
rakennusmääräyksien mukainen suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin
etäisyyteen sokkelista on 1:20, korkeusero vähintään 0,15 m (RakMk C2, Kosteus, 1998).
Toimenpide-ehdotukset: 

Maanpintojen kallistusten korjausta suositellaan tehtäväksi niiltä osin, missä maanpinta viettää
rakennukseen päin.
Salaojien kuvaus ja painehuuhtelu tarvittaessa.

5. Kivikoulun takapihan puoleista julkisivua, jossamaanpinta viettää rakennukseen päin 6. Puukoulun takapihan puoleista julkisivua;maanpinta viettää rakennusta kohden
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7. Puukoulun tuuletusaukko maanpinnan tasossa
4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet
Piha-alueilla kasvaa tavanomaisia luonnonvaraisia tai istutettuja puita sekä koristekasveja.Kasvillisuus on riittävän etäällä rakennuksista. Puuston / pensaiden harvennus on suositeltavaasuorittaa 1 – 2 kertaa jakson aikana. Nurmikoille yms. viherrakenteille suoritetaan tavanomaisiahuolto- ja kunnossapitotoimia.
Toimenpide-ehdotukset: 

Puuston ja pensaiden harvennus 1-2 kertaa jakson aikana.
4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet
Kiinteistön piha-alueet ovat pääasiassa sorapintaisia. Täydentävästi on käytetty kivetyksiä.
Piha-alueiden päällysrakenteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Pientä halkeilua ja painumaakuitenkin havaittiin. Päällysrakenteita suositellaan paikkauskorjaamaan tarpeen mukaan jaksonaikana.
Toimenpide-ehdotukset: 

Pihapäällysteiden paikkauskorjauksia suositellaan tekemään tarpeen mukaan jakson aikana.

8. Liikenneväylät ja -alueet ovat tyydyttävässäkunnossa
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4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto
Piha-alueella on puu-/teräsaitoja, betoni-/puuportaita, välituntikatos/pyöräsuoja sekä muitapienempiä varusteita.
Piha-alueen varusteet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Jakson aikana varaudutaan kuitenkinpienimuotoisiin huoltokunnostuksiin. Sisäpihan pyöräsuoja suositellaan kunnostettavaksitarkastelujakson loppupuolella.
Toimenpide-ehdotukset: 

Aluevarusteiden huolto 1 – 2 kertaa jakson aikana – lähinnä puu- ja metallipintojen huoltoa /
leikkikenttävarusteiden hoitoa.
Pyöräsuojan kunnostaminen

9. Tien vieressä oleva puuaita. 10. Pyöräsuoja
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4.2. | Perustukset ja sokkelit
Kivikoulu on perustettu teräsbetonisille anturoille maanvaraisesti ja puukoulussa onluonnonkiviperustus. Näkyvä sokkelipinta on kivikoulussa maalattua betonia ja puukoulussaluonnonkiveä.
Perustusrakenteissa ei havaittu tarkastuskäynnin aikana rakenteellisesti korjausta vaativiavaurioita tai puutteita.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

11. Kivikoulun sokkelia ja julkisivua 12. Puukoulun luonnonkivisokkelia

Kuntoarvio RS15

20 / 46Kilvakkalantie 25 39530 Ikaalinen — Tarkastuspäivä 03.05.2019



4.3. | Alapohja
Puukoulun alapohjarakenteet ovat puurakenteisia ja niiden alapuolella on tuulettuva alapohjatila.Kivikoulun alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja.   
Alapohjarakenteissa ei havaittu puutteita, eikä merkkejä painumista. Puukoulun alapohjien tuuletuson hoidettu sokkeleissa olevien tuuletusaukkojen kautta. Tuuletus ei ole kaikilta osin riittävä.Tuuletusaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala tulisi olla noin 3 -promillea lattiapinta-alasta. Nyttehtyjen havaintojen perusteella rakennuspohja oli tarkastushetkellä kuiva. Ryömintätila on matalaja maanpinnalla on kivenlohkareita. Etupihan sokkelissa on käyntiluukku alapohjatilaan. On myöshuomioitava, että puualapohjan, jonka alla on ryömintätila, tekninen käyttöikä on 50 vuotta
Kivikoulun pohjakerroksen lattiassa ja seinien alaosissa oli paikoin kosteusjälkiä, muttapintakosteudentunnistimella havaiten rakenteet olivat kuivia. Jäljet ovat todennäköisesti tulleetennen salaojasaneerausta, eivätkä aiheuta tällä hetkellä välttämättömiä korjaustoimenpiteitä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Suositellaan puukoulun ryömintätilan tuuletuksen parantamista lisäämällä tuuletusaukkoja mm.
kulkuaukkojen puuoviin.
Ryömintätilan tarkastaminen noin viiden vuoden välein

13. Kivikoulun pohjakerroksen alapohja- jaseinärakenteita 14. Puukoulun ryömintätilan rakenteita

4.4. | Rakennusrunko
Kivikoulun runkorakenteena on paikallavalettu teräsbetonirunko. Kantavina pystyrakenteinatoimivat betoniset pilarit ja seinät, vaakarakenteet ovat betonilaattoja. Puukoulun runkorakenteetovat hirsirakenteisia.  Runkorakenteissa ei kierroksen aikana havaittu viitteitä hallitsemattomistaliikkeistä tai merkittävää korjaustarvetta. Julkisivusaneerauksen yhteydessä on todennäköisestimyös tarkastettu hirsirungon kunto. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.
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4.5. | Ulkoseinät
Kivikoulun ulkoseinät ovat betonirunkoisia ja puukoulun hirsirunkoisia Kivikoulun julkisivut ovatpääosin rapattuja. Rappausalustasta ei ole varmuutta, mutta todennäköisesti se on harkko tai tiili.Puukoulun julkisivut ovat pääosin lautaverhoiltuja.
Julkisivurappauksessa ei havaittu merkittäviä korjausta vaativia puutteita tai vaurioita. Rappauksetovat hyvässä/tyydyttävässä kunnossa. Ulkoverhouksessa ei havaittu merkittäviä puutteita.Maalipinnat ovat hyvässä kunnossa. Puuverhouksen käyttöikä on normaaleissa olosuhteissa
noin 50 vuotta. (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).
Huoltomaalaus on tarpeellista tehdä 5-20 vuoden välein riippuen maalityypistä ja
ilmansuunnasta.Julkisivuissa ei havaittu merkittävää kulumista tai vaurioita. Julkisivut ovat hyvässä/tyydyttävässäkunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei korjaustoimenpiteitä.

15. Puukoulun julkisivua; osa verhouksesta onuusittu ja osa huoltomaalattu 16. Kivikoulun julkisivua
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4.6. | Ikkunat
Kiinteistössä on kaksipuitteiset kolmilasiset MSE-AL tyyppiset puu-alumiini-ikkunat. Sisemmässäpuitteessa on kaksilasinen umpiolasielementti. Ulkopuite on alumiiniverhoiltu.
Ikkunat ovat hyvässä kunnossa. Tarpeen mukaan tehdään normaaleja huoltokorjauksia.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ikkunoiden huoltokierros (lukitukset, säädöt, tiivistykset) noin viiden vuoden välein (ei PTS :ssä)

17. Ikkunaa 18. Ikkunaa ulkopuolelta kuvattuna
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4.7. | Ulko-ovet
Ulko-ovet ovat puurakenteiset / metallirakenteisia. 
Pääsisäänkäyntien ja myös muiden maantasokerroksen ovien kunto ja toimivuus on hyvällä-tyydyttävällä tasolla. Niihin ei kohdistu kokonaisvaltaista kunnostustarvetta tarkastelujaksolla.
Puu-ulko-ovien tekninen käyttöikä on normaali olosuhteissa noin 40 vuotta. (KH 90-00403
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) Metallirakenteisten ulko-ovien tekninen
käyttöikä on normaali olosuhteissa noin 60 vuotta. (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja
kunnossapitojaksot)

19. Puukoulun ulko-ovea 20. Autotallien ovet

21. Kivikoulun ulko-ovea ja ulkoportaita

4.8. | Parvekkeet
Kohteessa ei ole parvekkeita.
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4.9. | Kattorakenteet
Kattotyyppinä on harjakatto, jonka katemateriaali on profiilipeltikate/saumattu peltikate.Yläpohjatila on pääosin korkeaa ullakkotilaa, kivikoulussa ullakkotila rajoittuu vain osallerakennusta.
Vesikatteessa ja kattovarusteissa ei havaittu merkittäviä puutteita tai kulumista. Vesikate onhyvässä kunnossa. Puukoulussa on aikaisemmin ollut kattovuoto, mutta se on korjattu.
Teräspeltikatteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 40 vuotta ja
sadevesijärjestelmien 25..30 vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja
kunnossapitojaksot). Yläpohja tuulettuu pääosin räystäiden kautta. Tuulettuvuudessa ei havaittumerkittäviä puutteita.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei korjaustoimenpiteitä. Vesikatteiden säännöllinen tarkastus on hyvä suorittaa vähintään
kerran vuodessa huollon toimesta.

22. Saumattua peltikatetta 23. Puukoulun ullakkotilaa

24. Kivikoulun ullakkotilaa
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4.10. | Sisätilat
4.10.1. Tekniset tilat
Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus sijaitsevat pohjakerroksessa.
Teknisissä tilojen seinä- ja lattiapinnat ovat melko kuluneita ja yleisilmeeltään välttävässäkunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Teknisten tilojen kunnostaminen voidaan ajoittaa tulevan putkistoremontin yhteyteen.

25. Lämmönjakotilaa
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4.10.2. Sisätilat
Kuntoarvioinnin yhteydessä tarkastettiin osa sisätiloista. Tilojen lattia-, seinä- ja kattopinnat olivattarkastushetkellä vaihtelevasti tyydyttävässä, osin välttävässä kunnossa. Luokkatiloissa jakäytävätilojen pintarakenteissa havaittiin normaaleja ikääntymisestä / kulumisesta johtuvia jälkiä.Sisätilojen saneeraus suositellaan ajoitettavaksi putkistosaneerauksen yhteyteen. Saneerauksenkustannukset riippuvat käytetyistä materiaaleista, talotekniikan uudesta sijoittelusta sekämahdollisista tilamuutoksista. Ennen saneerausta suoritetaan hankesuunnittelu, jossa määritetäänmm. hankkeen budjetti.
Toimenpide-ehdotukset: 

Sisätiloja kunnostaminen tulevan putkistosaneerauksen yhteydessä.
Keittiön osalla suositellaan koko tilan saneerausta, jolloin myös lattiaan saadaan yhtenäinen
pinnoite.
Hankesuunnittelu

26. Sisäportaat 27. Keittiön lattian muovimaton saumat ovatosin auki

28. Puukoulun luokkatilaa 29. Puukäsityöluokan lattia vaatii kunnostamista

Kuntoarvio RS15

27 / 46Kilvakkalantie 25 39530 Ikaalinen — Tarkastuspäivä 03.05.2019



4.10.3. Märkätilat
Kiinteistössä on wc -tiloja sekä käytöstä poistettu saunaosasto pohjakerroksessa. 
Saunaosasto on välttävässä kunnossa, seinä- ja lattiapinnoissa havaittiin puutteita ja viitteitäkosteusvaurioista. WC -tilat ovat tyydyttävässä kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Saunaosaston uudistaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen
WC -tilojen saneeraus putkistosaneerauksen yhteydessä

30. Saunaosaston pesuhuone 31. Sauna

32. WC -tila

Kuntoarvio RS15

28 / 46Kilvakkalantie 25 39530 Ikaalinen — Tarkastuspäivä 03.05.2019



5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
5.1. | Lämmitysjärjestelmä
5.1.1. Lämmöntuotanto
Rakennuksissa on kevytöljylämmitteinen vesikeskuslämmitys. Kattilahuone on kivikoulun kellarissa.Käytössä oleva kevytöljylämmityskattila on nimellisteholtaan 160 kW, ja se on vuosimallia 1992.Öljypoltin on vuosimallia 1992. Käytössä oleva lämminvesivaraaja on ilmeisesti noin 1970-luvulta.Vanhat käytöstä poistetut lämmityskattilat on jätetty paikalleen. Öljysäiliöt ovat uusittujamuovisäiliöitä. Lämmityskattiloiden tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta, öljypolttimoiden noin 15vuotta.
Lämmöntuotantolaitteisto on saatujen tietojen mukaan toiminut varsin normaalisti.Tarkasteluhetkellä laitteiston toiminnassa ei havaittu puutteita, mutta käyttöikänsä perusteellalämmöntuotantolaitteiston uusimiseen tulee varautua tarkastelujaksolla.Ennen lämmöntuotantolaitteiston uusimista kannattaa harkita lämmitystapavertailun teettämistä.Varsinkin lämpöpumppuratkaisut ovat tuoneet uusia kustannustehokkaita mahdollisuuksiapienentää energiankulutusta.
Toimenpide-ehdotukset: 

Lämmöntuotannon uusiminen (tai esimerkiksi siirtyminen maalämpöön tms.).
Lämmitystapavertailu

33. Öljypoltin 34. Öljysäiliöt

35. Lämminvesivaraaja 36. Öljykattila
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5.1.2. Lämmönjakelu
Lämmitysverkosto on jaettu kolmeen piiriin (säätöryhmään). Lämpöjohdot on tehty teräsputkistahitsaus- ja kierreliitoksin. Lämpöjohdot ovat pääosin alkuperäisasennuksia 1950-luvulta. Lämpöjohdot on asennettu osin näkyviin ja osin rakanteisiin. Lämmitysverkoston säätö- jasulkuventtiilit ovat pääosin ikääntyneitä. Kiertovesipumput ovat eri ikäisiä ja keskimäärinikääntyneitä. Paisunta-astia (lämmitysverkoston kalvopaisuntasäiliö) on uusittu hiljattain.
Teräsputkesta tehtynä verkoston kestoikä on vähintään 60...70 vuotta, ellei putkistoa rasitaulkopuolinen kosteus eikä verkostoon tarvitse lisätä toistuvasti uutta happirikasta vettä. Sulku- jalinjasäätöventtiilien tekninen käyttöikä on luokkaa 30 vuotta, kiertovesipumpuilla japaisuntalaitteilla hieman vähemmän.
Lämpöjohtojen laajamittaisia uusimistarpeita ei ole odotettavissa tarkastelujaksolla. Kiertovesipumput uusiutuvat luontevasti lämmöntuotantolaitteiston uusimisen yhteydessä ja tätäennen niitä voidaan uusia tarvittaessa yksittäin huoltokorjauksina.
Toimenpide-ehdotukset: 

Lämmityksen perussäätö (= lämmitysverkoston tasapainotus), linjasäätöventtiilit uusitaan tässä
yhteydessä

37. Paisuntasäiliö 38. Kiertovesipumppuja

39. Linjaventtiilipari ja kiertovesipumppu 40. Lämmitysverkoston venttiilit ovatikääntyneitä
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5.1.3. Säätö- ja toimilaitteet
Lämmitystä ohjataan keskitetyllä rakennusautomaatiojärjestelmällä. Lämmityksen toimilaitteet(kenttälaitteet) ovat yhteydessä rakennusautomaatiojärjestelmään valvonta-alakeskuksen kautta.Säätölaitteiden tekninen käyttöikä on noin 10...15 vuotta.Lämpimän käyttöveden sekoitus on toteutettu termostattisäädöllä lämminvesivaraajanyhteydessä.
Lämmityksen säätölaitteet ovat havaintojen mukaan varsin hyvässä ja toimivassa kunnossa.Lämmönjakohuoneen seinälle asennettu rakennusautomaatiokeskus on vuodelta 2017.Lämmityksen toimilaiteet ovat ilmeisesti myös samalta ajalta, kenties hieman vanhempia.Säätölaitteiden tekninen käyttöikä on noin 10...15 vuotta.Lämpimän käyttöveden sekoitusryhmän termostatti on uusittu.
Toimenpide-ehdotukset: 

Säätölaitteita uusitaan tarvittaessa (huoltotoimenpiteitä, ei esitetä PTS taulukossa).

41. Lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili 42. Lämmönsäädön toimilaitteet ovathyväkuntoisia

43. Rakennusautomaatiokeskus
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5.1.4. Lämmönluovutus
Kiinteistö lämpiää vesikiertoisilla pattereilla. Patterit ovat pääosin teräslevypattereita noin 1970-luvulta ja osin vanhempia massiivisia valurautapattereita. Pattereiden tekninen käyttöikä on yli 50vuotta.Patteriventtiilit on uusittu noin 1980-/1990-lukujen taitteessa. Patteriventtiilien tekninen jataloudellinen käyttöikä on keskimäärin 15...30 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Patteriventtiilit uusitaan tai kunnostetaan lämmityksen perussäädön yhteydessä

44. Lämmitysverkostoa 45. Lämmitysverkostoa

46. Lämmitysverkostoa 47. Lämmitysverkostoa
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5.1.5. Eristykset
Lämpöjohtojen putkieristykset ovat alkuperäisasennuksina kangaspäällysteisiä pahvieristeitä.Putkikulmien kovikeaineena on todennäköisesti asbestia. Eristeitä on uusittu vuosien varrellatehtyjen remonttien yhteydessä.
Lämpöjohtoeristeiden kunto vaihtelee. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Eristyksiä kunnostetaan tarvittaessa (huoltotoimenpide)
Kaikki vanhat jäljellä olevat putkieristeet olisi suositeltavinta poistaa asbestipurkutöinä
kertainvestointina esim. lämmitysverkoston perussäätötyön ja/tai vesijohtojen uusimisenyhteydessä

48. Uusittuja putkieristeitä 49. Alkuperäisiä putkieristeitä

5.2. | Vesi- ja viemärijärjestelmät
5.2.1. Vedenkäsittely
Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon. Päävesimittari on lämmönjakohuoneessa.Tonttivesijohto on uusittu.

50. Kiinteistön päävesimittari 51. Tonttivesijohto on uusittu
5.2.2. Vesijohdot
Vesijohdot ovat kuparia, galvanoitua terästä ja komposiittia. Vesijohtojen elinkaari on noin 50vuotta.
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Puukoulun vesijohdot on uusittu hiljattain. Vesijohdot on asennettu pinta-asennuksina näkyviin.Kivikoulun vesijohtoverkostoa on uusittu paikallisesti lähinnä vesipisteiden läheisyydessä.Runkoverkosto on vanhaa/alkuperäistä ikääntynyttä putkistoa. Vesijohtojen osalta tulee varautualaajoihin uusimistarpeisiin.
Toimenpide-ehdotukset: 

Kivikoulun vesijohdot uusitaan

52. Vesijohtoverkostoa 53. Vesijohtoverkostoa

54. Vesijohtoverkostoa 55. Puukoulun vesijohdot on uusittu

56. Vesijohtoverkostoa venttiileineen 57. Vesijohtoverkostoa kalusteineen
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5.2.3. Viemärit
Viemärit ovat pääosin vanhoja/alkuperäisiä valurautaviemäreitä. Paikallisia muutoksia/uusimisiaon tehty muoviviemäriasennuksina. Viemäreiden elinkaari on luokkaa 50 vuotta.
Vanhat valurautaiset viemäriosuudet ovat elinkaarensa lopussa ja ko. viemäreiden saneeraukseentulee varautua tarkastelujaksolla. Viemäreiden saneeraus on sisällytetty yhtenä kokonaisuutenaPTS-ehdotukseen, mutta saneeraus voi myös olla tarkoituksenmukaisempaa tehdä vaiheittainesim. tilojen rakennusteknisten saneerausten yhteydessä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Vanhat valurautaviemärit uusitaan/saneerataan.

58. Viemärit ovat pääosin valurautaa 59. Viemäröintiä

60. Viemäröintiä
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5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet
Vesi- ja viemärikalusteet ovat eri-ikäisiä. Hanasekoittajien tekninen käyttöikä on noin 15...25vuotta ja WC-istuimien noin 35...50 vuotta.
Vesi- ja viemärikalusteet ovat keskimäärin tyydyttävässä kunnossa. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan putkistosaneerausten yhteydessä

61. Vesi- ja viemärikalustusta 62. Vesi- ja viemärikalustusta

63. Vesi- ja viemärikalustusta 64. Vesi- ja viemärikalustusta
5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset
Vesijohtojen eristeet ovat lämpöjohtoeristeiden kaltaisia. 
Osa runkovesijohtojen vanhoista putkieristeistä on rikki/rispaantuneita.
Toimenpide-ehdotukset: 

Vanhat vesijohdot eristeineen puretaan pois asbestipurkutöinä putkisaneerausten yhteydessä
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5.3. | Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät
5.3.1. Ilmanvaihtojärjestelmä
Keittiössä/ruokalassa on jälkiasennettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, mutta muutoinilmanvaihto on pääosin painovoimainen.
Rakennukset on rakennettu ajankohtana, jolloin painovoiminen ilmanvaihto on ollut tyypillinenratkaisu. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta riippuu paljon vallitsevista sääolosuhteista.Painovoimaisessa ilmanvaihtotavassa tulee hyväksyä, että ilmanvaihto ei ole jatkuvasti stabiili jasisätiloja joudutaan esim. ajoittain tuulettamaan ikkunatuuletuksella. Mikäli ajoittaisetikkunatuuletukset yms. ilmanvaihdon vaihtelut koetaan hyväksyttäviksi, ei nykyistäilmanvaihtojärjestelmää ole periaatteessa tarvetta lähteä muuttamaan.Vanhojen painovoimaisten rakennusten ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus koneelliseksi tuleetehdä harkiten ja perusteellisesti suunniteltuna, koska rakenteita ei ole suunniteltu koneelliselleilmanvaihdolle. Esimerkiksi sisätilojen alipaineistus lisää rakenteista lähtevien epäpuhtauksienkulkeutumisriskiä sisätiloihin. Ilmanvaihdon mahdollista saneerausta koneelliseksi ei ole sisällytettyPTS-ehdotukseen.
5.3.2. Ilmanvaihtokoneet
Keittiön/ruokalan jälkiasennettu ilmanvaihtokone on 2010-luvulta. Ilmanvaihtokoneiden tekninenkäyttöikä on noin 25 vuotta. Ilmanvaihtokoneita tai niiden osia voidaan kuitenkin uusia niin kauankuin varaosia on saatavilla. Ilmanvaihtoa uusitaan käytännössä tilojen tai käyttötarkoituksenmuutoksissa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä

65. Ilmanvaihtokone on keittiössä tavaroidenympäröimänä 66. Ilmanvaihtokoneen kanavalähtöjä

5.3.3. Ilmanvaihtokanavat
Painovoimaisen ilmanvaihdon kanavat ovat pääosin rakenneaineisia tiilihormeja. Keittiön/ruokalankoneellisen ilmanvaihdon kanavistit ovat kierresaumattuja peltikanavia.
Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtohormit on puhdistettu hiljattain. Käytännössäilmanvaihtokanavien uusimistarve ei johdu mekaanisesta kulumisesta vaan tilojenkäyttötarkoituksen muutoksista tai ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteen muutoksista tms. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä
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5.3.4. Päätelaitteet
Poistoilmaventtiilit ovat ritiläsäleikköjä ja lautasventtiileitä. Uusituissa ikkunoissa onkorvausilmaventtiilit.
Ilmanvaihdon päätelaitteet ovat toimivassa kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä

67. Ilmanvaihtokanavointia ja päätelaiteitakeittiössä 68. Alkuperäinen valurautasäleikkö(poistoventtiili)

69. Uudet ikkunat on varustettukorvausilmaventtiileillä 70. Lautasventtiili (poistoventtiili)
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
6.1. | Aluesähköistys
6.1.1. Aluevalaistus
Kiinteistön aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut valaisimet.Lisäksi on käytetty pylväsvalaisimia.
Valaisimet alkavat olla ikääntyneitä ja niiden uusimiseen tulee varautua.
Toimenpide-ehdotukset: 

Aluevalaistuksen uusiminen.

71. Aluevalaistusta. 72. Aluevalaistusta.
6.1.2. Ulkopistorasiat
Autolämmityspistorasiat on varustettu omilla kahden tunnin kellokytkimillä.
Rasiat on varustettu lisäksi vikavirtasuojakytkimin. Nykyisiä autolämmityspistorasioita ei oletarkoitettu sähköautojen lataamiseen. Sähköautojen lataustarpeelle suositetaan teettämäänerillinen tarvekartoitus.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

73. Autolämmityspistorasia. V. 2009.
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6.2. | Kytkinlaitokset ja jakokeskukset
6.2.1. Jakokeskukset
Kiinteistön pääkeskus on vuodelta 2014. Jakokeskukset ovat kolmevaiheisia ja varustettu tarpeenmukaan johdonsuojakatkaisimin tai perinteisin tulppasulakkein. Keskukset ovat havaintojenmukaan 1980-luvun alusta.
Keskusten tekninen elinkaari on noin 40 vuotta, mikä ylitetään kuluvan PTS-jakson aikana.Ikääntymisestä johtuen PTS-jakson aikana tulee varautua keskusten uusimiseen liittymis- janousujohtoineen.
Toimenpide-ehdotukset: 

Vanhojen keskusten uusiminen nousujohtoineen.
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus.

74. Sähköpääkeskus, uudempi on vuodelta 2014. 75. Keittiön jakokeskus.

76. Puukoulun jakokeskus. 77. Puukoulun jakokeskus.
6.2.2. Johtotiet
Kaapeloinnit on tehty pääosin pinta/uppoasennuksena. Johtoteitä asennetaan tarpeen vaatiessalisää.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.
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6.2.3. Kaapeliläpiviennit
Kaapeliläpiviennit on tehty rakennusaikakauden määräysten mukaisesti. Paloalueiden rajoista eisaatu tarkastuksen aikana varmuutta.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

6.3. | Johdot ja niiden varusteet
6.3.1. Nousujohdot
Nousujohdot on toteutettu 4-johdinjärjestelmän (TN-C) mukaisesti (nykyisin käytetään 5-johdinjärjestelmää, TN-S, missä on erilliset nolla- ja suojajohtimet). Nousujohdot tulee uusia keskusten uusimisen yhteydessä nykyaikaisiksi 5-johdinjärjestelmän (TN-S) mukaisiksi. Toimenpide sisältyy PTS:ssä keskusten uusimiseen.
Toimenpide-ehdotukset: 

Nousujohdot uusitaan keskusten uusimisen yhteydessä (sis. PTS:ssä keskusten uusimiseen).
6.3.2. Voimaryhmäjohdot
Voimaryhmäjohtoja ovat esimerkiksi iv-koneiden syöttöjohdot. Kyseisten laitteiden uusimisenyhteydessä tulee tarkastaa myös niitä syöttävien ryhmäjohtojen kunto. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä. 
6.3.3. Valaistusryhmäjohdot
Valaistusryhmäjohdot, joiksi luetaan myös pistorasioiden syöttöjohdot, ovat pääosin alkuperäisiä.Ikääntymisestä johtuen alkuperäiset johdot uusitaan jakson aikana.
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6.3.4. Varusteet
Kiinteistön pistorasiat ovat kokonaisuudessaan maadoitettuja 1 luokan rasioita. Rasioita on lisättytarpeen mukaan. Rasiat osassa tiloista on alkuperäisiä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Alkuperäisten pistorasioiden ja kytkimien uusiminen.

78. Sähkökalusteita. 79. Sähkökalusteita.

80. Sähkökalusteita. 81. Sähkökalusteita puukoulussa.

82. Sähkökalusteita puukoulussa.
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6.3.5. Liittymisjohdot
Kiinteistö on liitetty paikallisen energiayhtiön pienjänniteverkkoon. Liittymisjohtojen tekninenelinkaari on vähintään 50 vuotta. Kaapeli on uusittu pääkeskuksen uusimisen yhteydessä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.
6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkölaitteidenvikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan reitin ja varmistavatsuojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Sähkösaneerauksen yhteydessä uusitaan/parannetaan myös maadoitusjärjestelmät voimassa
olevien määräysten mukaiseksi (sis. PTS:ssä keskusten uusimiseen).

6.4. | Valaisimet, lämmittimet, kojeet ja laitteet
6.4.1. Valaisimet
Yhteisten sisätilojen valaisimina on käytetty erilaisia loisteputkivalaisimia. Valaisimet ovat yleisestielinkaarensa päässä.Ikääntymisestä johtuen vanhojen valaisimien uusimista suositetaan ryhmäjohtoineen jasähkökalusteineen. Uusimisen yhteydessä kannattaa harkita myös ohjausjärjestelmän uusimista,esimerkiksi valaisinkohtaisia liiketunnistimia. Uusien valaisinten myötä myös energiatehokkuusparanee. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Yhteisten tilojen valaisinten uusiminen ryhmäjohtoineen ja sähkökalusteineen.

83. Sisätilan valaistusta. 84. Sisätilan valaistusta.
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85. Sisätilan valaistusta. 86. Sisätilan valaistusta.

87. Sisätilan valaistusta. 88. Sisätilan valaistusta puukoulussa.

89. Sisätilan valaistusta puukoulussa.
6.4.2. Kojeet ja laitteet
LVI-, ohjaus-, valvonta- ja säätölaitteiden kokoonpanoa ja tekniikkaa on kuvattu LVI-osiossa. 
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6.5. | Tele- ja antennijärjestelmät
6.5.1. Tietotekniset järjestelmät
Kiinteistöön kuuluu yleiskaapelointijärjestelmä, mihin voidaan liittää sekä puhelin- ettätietoteknisten järjestelmien laitteita. Järjestelmän pisteet on huoneistoissa päätetty datarasioihin(RJ45).
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

90. Talojakamo. 91. Datarasia.
6.5.2. Paloturvallisuusjärjestelmä
Kiinteistössä on normaalit paristokäyttöiset palovaroittimet. Palovaroittimien käyttöikä on yleensänoin 10 vuotta. 
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7. KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Kuntoarvioon liittyvissä asioissa ja yleensä kohteenne rakenne-, LVI- ja sähköteknisissäkysymyksissä voitte ottaa yhteyttä tämän kuntoarvion koordinaattoriin.
22.05.2019
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY

Tapio KuurimoRakennusinsinööri
Raksystems Insinööritoimisto OyHaarlankatu 4 E, 33230 TamperePuh. 0306705631Tapio.Kuurimo@raksystems.fiwww.raksystems.fi
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