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1. JOHDANTO
Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä
tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten
kuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00501) noudattaen.
Toimeksiantaja:
Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut
Jari 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 kuntoarvion
tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät
korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen
määrittely. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)
on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan
perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTS-
ehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina
kunnossapitosuunnitelmalle.
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun
kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä.
Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla.
Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen
avulla.
Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein.
Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten
onnistumista ja esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvon
säilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa.
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu
on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri
rakennuksia 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 – 10

vuoden 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 vuonna 1950 valmistunut koulurakennus, joka on sijoitettu loivaan
rinteeseen tien ja järven väliin. Rakennus on edelleen koulukäytössä.
Kiinteistöön on tehty merkittäviä saneerauksia ja kiinteistön kuntoa ylläpitäviä korjauksia
vuosien aikana.
Kokonaisuutena kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä. KL 3  
2.1. | Rakennustekniikka
Kiinteistö sijaitsee suhteellisen loivassa rinteessä. Katoilta tulevat vedet johdetaan
syöksytorvista rännikaivoihin ja sitä kautta sadevesiviemäröintijärjestelmään. Piha-alueiden
pintavesien poisohjaus tapahtuu ympäröivään maastoon. Vierustat ovat pääosin sorapintaisia
osin vierustoilla kasvillisuus on kiinni sokkelissa.   Kukkapenkit ja kasvit lisäävät rakenteiden
kosteusrasitusta, heikentävät kuivumista ja puiden juuret saattavat tukkia salaojia. Vierustoilla
seinärakenteiden välittömässä läheisyydessä kasvava kasvillisuus suositellaan poistamaan
sekä suorittamaan lähellä kasvavan puuston harvennuksia, tarvittavin osin. Piha-alueiden ja
kulkuväylien päällysrakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Jakson aikana on varauduttava
painaumien ja monttujen tasaamiseen esim. lanaamalla ja lisäsorastuksella.
Rakennuksen ympärillä on salaojat ja salaojien tarkastuskaivot. Salaojien toiminta ja kunto
suositellaan tarkastettavaksi noin viiden vuoden välein.
Kohde on perustettu teräsbetonisille anturoille maanvaraisesti. Perusmuurit ovat
teräsbetonirakenteisia. Sokkelit on pinnoitettu luonnonkivellä. Perustusrakenteissa ei havaittu
tarkastuskäynnin aikana rakenteellisesti korjausta vaativia vaurioita tai puutteita.
Sokkelirakenteissa havaittiin pientä halkeilua, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä.
Runkorakenteina on paikallavalettu teräsbetonirunko. Kantavina pystyrakenteina toimivat
betoniset pilarit ja seinät, vaakarakenteet ovat betonilaattoja. Runkorakenteissa ei kierroksen
aikana havaittu korjaustarvetta.
Julkisivupinnoiltaan ulkoseinät ovat pääosin rapattuja. Julkisivurappauksessa ei havaittu
korjausta vaativia puutteita tai vaurioita. Rappaukset ovat hyvässä kunnossa maasta käsin
tarkastellen. Rappauksen tarkempi kunto suositellaan selvitettäväksi erillisellä
kuntotutkimuksella tarkastelujakson loppupuolella. Räystäät ovat puurakenteiset. Maalipinnat
ovat tyydyttävässä, osin välttävässä kunnossa, huoltomaalaus tulee kyseeseen jakson aikana.
Rakennuksen päädyssä oleva ulkoporras, tukimuuri ja katos kunnostetaan erillisen
suunnitelman mukaan. Tukimuuri on pullistunut ja se todennäköisesti joudutaan uusimaan.
Takapihalla oleva välituntikatos vaatii merkittäviä kunnostustoimenpiteitä ja järkevintä onkin
uusia koko katos vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Kiinteistössä on kaksipuitteiset kolmilasiset MSE-AL tyyppiset puu-alumiini-ikkunat. Ikkunat
ovat hyvässä kunnossa. Tarpeen mukaan tehdään normaaleja huoltokorjauksia.
Parvekelaatat ovat betonia. Parvekkeiden kaiteet ovat metalli- ja kiviainesrakenteiset.
Betonirakenteisten parvekkeiden tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 40-50
vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Sateelta kokonaan
suojaamattomina käyttöikä on merkittävästi lyhyempi, noin 30 vuotta. Parvekkeiden
betonirakenteissa on havaittavissa pakkasrapautumista sekä korroosiovaurioita. Parvekkeiden
rakenteita olisi suositeltavaa tutkia tarkemmin erillisen kuntotutkimuksen avulla.
Varauduttava parvekkeiden uusimiseen tarkastelujaksolla.
Kattotyyppinä on harjakatto, jonka katemateriaali on rivipeltikate. Yläpohjana on korkea
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ullakkotila, jossa kantavat vesikattorakenteet ovat näkyvillä. Katteessa todettiin akuuttia
maalaustarvetta, koska kate on paikoin ruosteessa.  Kate on jo ohittanut teknisen
käyttöikänsä, mutta katteen uusimista voidaan vielä pitkittää 10 - 15 vuodella heti
tarkastelujakson alkuun ajoittuvalla maalauksella. Ullakolla ei havaittu merkittäviä vuotojälkiä
eikä vaurioita puurakenteissa. Yhtenä syynä voi olla katteen alla oleva huopa.
Kuntoarvioinnin yhteydessä tarkastettiin osa sisätiloista. Teknisissä tiloissa on havaittavissa
kulumista seinä- ja lattiapinnoissa, tilat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Luokkatilat,
käytävät ja wc-/märkätilat olivat rakenteellisesti hyvässä - tyydyttävässä kunnossa. Paikoin oli
toki havaittavissa pieniä kulumisen merkkejä sekä pinnoitteiden ikääntymistä lattia- ja
seinäpinnoissa. Porraskäytävätilat olivat samoin pääosin hyvässä - tyydyttävässä
kunnossa. Sisätilojen maalauskunnostusta suositellaan tehtävän tarpeen ja vaatimusten
mukaisesti jakson aikana varsinkin tiloissa, jotka joutuvat suurimmalla kulutukselle.
Keittiön lattialaatoituksen saumat ovat rapautuneet ja niiden puhtaanapito on hankalaa.
Samoin keittiön toiminnallisuus ei ole nykytarpeita vastaava ja suositeltavaa onkin keittiön
saneeraus kokonaisuudessaan.
Merkittävimmät rakennustekniset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet kymmenen vuodentarkastelujaksolla ovat:

Pihapäällysteiden paikkauskorjauksia suositellaan tekemään tarpeen mukaan jakson
aikana.
Sora-alueiden lanaus säännöllisesti
Salaojien kuvaus ja painehuuhtelu tarvittaessa
Päädyn ulkoportaat, tukimuuri ja katos kunnostetaan erillisen suunnitelman mukaan.
Takapihan välituntikatos suositellaan ensisijaisesti uusittavaksi ja toissijaisesti
kunnostettavaksi. Piha-alueen varusteet, rakennelmat aidat ym. kunnostetaan
säännöllisesti, noin viiden vuoden välein  
Räystäiden puuosat maalataan
Parvekkeiden kuntotutkimus, jonka perusteella tarkentuu korjaustapa ja ajankohta
Parvekkeiden peruskorjaus
Vesikatteen puhdistus ja maalaus tarkastelujakson alussa sekä sen jälkeen katteen
uusiminen noin 10 - 15 vuoden päästä. Vaihtoehtoisesti vesikatteen uusiminen jo tässä
vaiheessa. PTS :ssä puhdistus ja maalaus
Sisätilojen kokonaisvaltaista kunnostustarvetta ei ole. Tiloja voidaan kuitenkin kunnostaa
tarpeen mukaan tarkastelujaksolla pinnoitteiden kulumisen ja ikääntymisen takia
Keittiön saneeraus kokonaisuudessaan

Muut korjaus- ja kunnostustoimenpiteet on esitetty havainnoissa ja tulevat pääasiassa
olemaan tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia.
Rakennusteknisesti kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä. KL 3  
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2.2. | LVI-tekniikka
LVI-järjestelmiä on uudistettu vuosien saatossa jo varsin laajasti, mutta alkuperäisiä ja
vanhoja asennuksia on myös vielä käytössä.
Rakennus on paikalliseen aluelämpöverkkoon lämmönsiirtimen välityksellä. Lämmin käyttövesi
tuotetaan alkuperäisen lämminvesivaraajan välityksellä. Lämmönjakokeskuksen
saneeraus/uusimistarve ajoittunee jo tarkastelujakson alkupuoliskolle. Lämpöjohdot ja patterit
ovat pääosin alkuperäisasennuksia, mutta todennäköisesti merkittäviä uusimistarpeita ei
kuitenkaan tule vielä tarkastelujaksolla esiintymään. Patteriventtiilit on uusittu 2000-luvun
alkupuolella mutta linjaventtiilit ovat alkuperäisiä/ikääntyneitä ja nykyisin lähinnä "putken
jatkeita". Linjaventtiilit on suositeltavaa uusia kokonaisuutena lämmitysverkoston
perussäädön yhteydessä ja tässä tapauksessa perussäätöä suositellaan
lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteyteen. Lämpöjohtojen eristeissä on todennäköisesti
asbestia.
Rakennus on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Koulun puolen vesijohdot on
uusittu noin kaksi vuotta sitten ja ns. asuntopäädyn vesijohdot on uusittu jo aiemmassa
vaiheessa. Lämmönjakohuoneessa/kellaritiloissa on myös joitakin tätä vanhemman näköisiä
vesijohto-osuuksia. Pohjaviemärit on uusittu, mutta kerrosviemärit (pystyviemärit ja
kerroshajotusviemärit) ovat pääosin alkuperäisiä valurautaviemäreitä. Vanhat valurautaiset
viemäriosuudet ovat elinkaarensa lopussa ja ko. viemäreiden saneeraukseen tulee varautua
tarkastelujaksolla. Viemäreiden saneeraus on sisällytetty yhtenä kokonaisuutena PTS-
ehdotukseen, mutta kerrosviemäreiden saneeraus voi myös olla tarkoituksenmukaisempaa
tehdä vaiheittain esim. tilojen rakennusteknisten saneerausten yhteydessä. 

Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennus on rakennettu
ajankohtana, jolloin painovoiminen ilmanvaihto on ollut tyypillinen ratkaisu. Mikäli ajoittaiset
ikkunatuuletukset yms. ilmanvaihdon vaihtelut koetaan hyväksyttäviksi, ei nykyistä
ilmanvaihtojärjestelmää ole periaatteessa tarvetta lähteä muuttamaan. Tarkastuskierroksella
saatujen tietojen mukaan rakennuksen ilmanvaihtoon ollaan pääosin varsin tyytyväisiä, vain
päivähoidon nukkumatilan ilmanvaihtoon toivottiin parannusta, koska ilmanvaihto ei riitä
pienessä tilassa suurelle väkimäärälle. Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtohormit on
puhdistettu hiljattain ja samalla hormien päät on verkotettu.  Ilmanvaihdon mahdollista
saneerausta koneelliseksi ei ole sisällytetty PTS-ehdotukseen.

Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet alkavalla kymmenvuotisjaksolla tulevat olemaan:
Lämmönjakokeskuksen uusiminen
Lämmitystapavertailu
Kaikki vanhat putkieristeet olisi suositeltavinta poistaa asbestipurkutöinä
kertainvestointina esim. lämmitysverkoston perussäätötyön yhteydessä
Lämmitysverkoston kuntotutkimus
Lämmityksen perussäätö (= lämmitysverkoston tasapainotus) lämmönjakokeskuksen
uusimisen yhteydessä.
Vanhojen valurautaisten viemäriosuuksien saneeraus

Kokonaisuudessaan kiinteistö on LVI-tekniikan osalta kuntoluokassa tyydyttävä. KL 3
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2.3. | Sähköjärjestelmät
Kiinteistön sähköjärjestelmiä on uudistettu vuosien saatossa, mutta alkuperäisiä ja vanhoja
asennuksia on vielä runsaasti.
Aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut valaisimet. Lisäksi on käytetty
pylväsvalaisimia.
Kiinteistön jakokeskukset ovat kolmevaiheisia ja varustettu pääosin perinteisin
tulppasulakkein.
Kiinteistön pistorasiat ovat kokonaisuudessaan maadoitettuja 1 luokan rasioita. Nousujohdot
on toteutettu 4-johdinjärjestelmän (TN-C) mukaisesti (nykyisin käytetään 5-johdinjärjestelmää,
TN-S, missä on erilliset nolla- ja suojajohtimet). Pääkeskukselta sähkö jaetaan edelleen
ryhmäkeskuksille.
Kiinteistöön kuuluu yleiskaapelointijärjestelmä, mihin voidaan liittää sekä puhelin- että
tietoteknisten järjestelmien laitteita. Antennijärjestelmä on alkuperäinen ketjuverkko.
Järjestelmä on edelleen tyydyttävässä kunnossa eikä sille arvioida uusimistarvetta kuluvalle
PTS-jaksolle.
Sähköjärjestelmien tekninen käyttöikä on pääosin enintään noin 40 vuotta, mikä on osittain
ylittynyt. Sähköjärjestelmälle suositellaan osittaista saneerausta jakson alkupuolella. Ennen
saneerausta suositellaan sähköjärjestelmälle tehtävän kuntotutkimus, jossa tutkitaan
järjestelmän kunto tarkemmin ja saadaan selvyys saneerauksen laajuudesta ja esitetään
mahdollisia 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. | Välittömästi korjattavat puutteet
Päivähoidon nukkumatilan ilmanvaihdon tehostus.
Vanhojen rikkoutuneiden putkieristeiden kotelointi kellarissa

2.5. | Lisätutkimukset
Parvekkeiden kuntotutkimus
Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
Lämpöjohtojen/pattereiden kuntotutkimus
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus.
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Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeita Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %

2.6. | Kiinteistön tekninen PTS

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

Rakennetekniikka 0 47 34 0 57 0 28 0 0 0 166
LVIA-tekniikka 0 0 0 2 90 0 0 0 0 0 92
Sähkötekniikka 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Yhteensä 0 47 34 2 247 0 28 0 0 0 358
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %
2.7. | 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
Salaojien kuvaus ja painehuuhtelutarvittaessa. 1 erä 2 2

4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet KL 2
Kasvillisuuden poisto seinustoilta. 1 erä 3 3

4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet KL 3
Pihapäällysteiden paikkauskorjauksiasuositellaan tekemään tarpeen mukaanjakson aikana. 1 erä 3 3

Sora-alueiden lanaus säännöllisesti. 1 erä 2 2
4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto KL 3

Päädyn ulkoportaat, tukimuuri ja katoskunnostetaan erillisen suunnitelmanmukaan. Takapihan välituntikatossuositellaan ensisijaisesti uusittavaksi jatoissijaisesti kunnostettava
1 erä 50 50

4.2. Perustukset ja sokkelit KL 3 0
4.3. Alapohja KL 3 0
4.4. Rakennusrunko KL 3 0
4.5. Ulkoseinät KL 3

 Räystäiden puuosat maalataan. 1 erä 4 4
Julkisivujen kuntotutkimus. 1 erä 3 3

4.6. Ikkunat KL 4 0
4.7. Ulko-ovet KL 4 0
4.8. Parvekkeet KL 2

Parvekkeiden kuntotutkimus, jonkaperusteella tarkentuu korjaustapa jaajankohta. 1 erä 2 2

Parvekkeiden peruskorjaus(varaus) 1 erä 25 25
4.9. Kattorakenteet KL 3

Vesikatteen puhdistus ja maalaus sekäkatteen uusiminen noin 10 - 15 vuodenpäästä. Vaihtoehtoisesti vesikatteenuusiminen jo tässä vaiheessa. PTS :ssäpuhdistus ja maalaus.
1 erä 12 12

4.10.1. Tekniset tilat KL 3
Teknisiä tiloja kunnostetaan tarpeenmukaan (arvio) 1 erä 5 5

4.10.2. Sisätilat KL 3
Tiloja kunnostetaan vaiheittain jaksonedetessä tarpeen mukaan. Keittiönsaneeraus suositellaan tehtäväksi hetitarkastelujakson alussa.

1 erä 30 15 45

4.10.3. Märkätilat KL 3
Märkätilojen kokonaisvaltaistakunnostustarvetta ei ole. Märkä- ja wc -tiloja voidaan kuitenkin kunnostaa tarpeenmukaan tarkastelujaksolla.

1 erä 10 10

Yhteensä 0 47 34 0 57 0 28 0 0 0 166
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 0 %
2.8. | 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 1
Lämmönjakokeskuksen uusiminen 1 erä 12 12
Lämmitystapavertailu 1 erä 2 2

5.1.2. Lämmönjakelu KL 3
Lämmityksen perussäätö 1 erä 6 6
Lämmitysverkoston kuntotutkimus 1 erä 2 2

5.1.3. Säätö- ja toimilaitteet KL 4 0
5.1.4. Lämmönluovutus KL 3 0
5.1.5. Eristykset KL 2

Asbestipurkutyöt Kaikki vanhat putkieristeetolisi suositeltavinta poistaa asbestipurkutöinäkertainvestointi 1 erä 20 20

5.2.1. Vedenkäsittely KL 4 0
5.2.2. Vesijohdot KL 4 0
5.2.3. Viemärit KL 2

Vanhojen valurautaviemäreiden saneeraus 1 erä 50 50
5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet KL 3 0
5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset KL 4 0
5.3.2. Ilmanvaihtokanavat KL 3 0
5.3.3. Päätelaitteet KL 3 0

Yhteensä 0 0 0 2 90 0 0 0 0 0 92
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 0 %
2.9. | 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 2

Osittainen sähkösaneeraus. 1 erä 100 100
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. 1 erä x 0

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

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

Yhteensä 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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Kustannustaso 2019. Hintoihin sisältyy alv 24 %
2.10. | 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
Julkisivujen kuntotutkimus 1 erä 3 3
Parvekkeiden kuntotutkimus 1 erä 2 2

Rakennustekniikka

LVI-tekniikka

Sähkötekniikka
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus. 1 erä 4 4

Yhteensä 0 2 4 0 0 0 3 3 0 0 12
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA
3.1. | Kohteen tiedot
Kohde: Tevaniemen koulu
Lähiosoite: Luhalahdentie 698
Postinumero: 39530
Postitoimipaikka: Ikaalinen
Rakennustyyppi: Koulurakennus
Tilavuus: 4800 m³
Huoneistoala: 1802 m²
Kerrosala: m²
Kerrosluku: 3
Huoneistojen lukumäärä: kpl
Valmistumisvuosi: 1950

3.2. | Asiakirjaluettelo
Vanhat kuntoarvioraportit vuosilta 2002 ja 2014. Kulutustiedot ja tehdyt remontit viimeisten
vuosien ajalta.

3.3. | Korjaushistoria
Kohteeseen on saadun tiedon mukaan tehty seuraavia merkittävimpiä korjauksia:

2000-luvun alku, aluelämpöön liittyminen, patteriventtiilien uusiminen
2000-luvun alku, pohjaviemäreiden uusiminen ja osin vesijohtojen
2017, vesijohtojen uusiminen koulun puolelta
2018, rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen
2019, ilmanvaihtohormien puhdistus/verkotus
2000 -luku, Salaojat ja perusmuurin kosteudeneriste asennettu
2015/2016, Ikkunat ja ulko-ovet uusittu

1. Rakennus kuvattuna takapihalta 2. Luokkatilaa
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3.4. | Käyttäjäkyselyn palaute
Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin tilojen käyttäjiä, rehtoria ja huoltomiestä. Merkittävimmät
esiin tulleet huomiot olivat:

parvekkeiden huono kunto
takapihan välituntikatoksen huono kunto
keittiön lattian huono kunto ja keittiön ahtaus
puukäsityöluokan lattia välttävässä kunnossa
Päivähoidon nukkumatilan riittämätön ilmanvaihto

3.5. | Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi
Kiinteistön huoltotoimia on hoidettu hyvin. Oleellisia laiminlyöntejä tai puutteita ei havaittu
kierroksen yhteydessä.

3.6. | Lämpöenergian kulutus
Käyttöön saadut kulutuslukemat ovat puutteellisia ja lukemien tarkastelu ei ole siten mielekästä.
Kuntoarviossa esitetyllä lämmityksen perussäädöllä voidaan pienentää lämmitysenergian kulutusta
tavallisesti 5…15 %. Lämmönjakokeskus tulee lähivuosina teknisen käyttöiän perusteella
uusittaviksi. Tässä vaiheessa kannattaa harkita lämmitystapavertailua. Lämmitystapavertailussa
selvitetään eri lämmöntuotantotapojen ja lämmön talteenottojärjestelmien kannattavuus
kohteessa.

3.7. | Vedenkulutus
Veden kulutustietoja ei ollut käytössä. Parhaiten vettä voidaan säästää korjauttamalla aina
nopeasti vuotavat wc-säiliöt ja hanakalusteet.

3.8. | Sähkön kulutus
Sähkön kulutus on ollut alla olevan taulukon mukainen:

Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi 2018
Sähkön kulutus, kWh 43089 36269
Ominaiskulutus, kWh/m³ 9,0 6,8
Vertailuarvo, kWh/m³ 14,3 14,3 14,3
Kiinteistösähkön keskimääräinen ominaiskulutus on ollut keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.
Vastaavanlaisten rakennusten kiinteistösähkön keskimääräinen ominaiskulutuksen mediaani on
14,3 kWh/m³/vuosi (Motiva: Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset). 
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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 tyydyttävällä tasolla.
3.9.3 Sisäilman epäpuhtaudet
Sisäilmassa ei ollut aistinvaraisesti havaittavissa epäpuhtauksia.
3.9.4 Tuhoeläimet ja linnut
Tuhoeläinten aiheuttamia haittoja ei havaittu.
3.9.5 Valaistus
Sisätilojen valaistustasot ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla. 

3.10. | Turvallisuus ja ympäristöriskit
Kiinteistö on rakennettu aikakautena, jolloin asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa. Asbesti
aiheuttaa terveysriskin, mikäli kyseiset materiaalit vaurioituvat. Asbestikartoitus tulee lain mukaan
aina tehdä ennen korjaus- ja purkutöihin ryhtymistä.

3.11. | Kosteusvaurioihin liittyvät havainnot
Akuutteja kosteusvaurioita ei tarkastuskierroksen aikana havaittu.
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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 syöksytorvista
rännikaivoihin ja sitä kautta sadevesiviemäröintijärjestelmään. Vierustat ovat pääosin
sorapintaisia. Vierustoilla nurmialue tai kasvillisuus on osin kiinni sokkelissa. Kohde on varustettu
salaojituksella ja tarkastuskaivoilla huoltoa varten.
Maanpintojen kallistuksissa havaittiin lieviä puutteita vierustoilla, joita voidaan korjata tarvittavilta
osin muun korjaustyön yhteydessä (ei PTS :ssä). Nykyisten rakennusmääräyksien mukainen
suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20,
korkeusero vähintään 0,15 m (RakMk C2, Kosteus, 1998). 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. Sadevesisyöksyjen alla olevien rännikaivojen
asemoinnissa on vähäisiä puutteita.
Toimenpide-ehdotukset: 

Salaojien kuvaus ja painehuuhtelu tarvittaessa.
Rännikaivojen asemoinnin korjaus tarvittavin osin (ei PTS :ssä).

3. Tien puoleista vierustaa. Maanpinta viettäätieltä kohti rakennusta. Perusmuurinkosteudeneristeen toiminnalla on suuri merkitys
4. Kattovedet on ohjattu rännikaivoihin ja niistämaanalaiseen poistoputkeen
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4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet
Vierustoilla on kasvillisuutta. Kukkapenkit ja kasvit lisäävät rakenteiden kosteusrasitusta,
heikentävät kuivumista ja puiden juuret saattavat tukkia salaojia. Vierustoilla seinärakenteiden
välittömässä läheisyydessä kasvava kasvillisuus suositellaan poistamaan sekä
suorittamaan lähellä kasvavan puuston harvennuksia, tarvittavin osin.
Toimenpide-ehdotukset: 

Kasvillisuuden poisto seinustoilta.

5. Pensaita sokkelissa kiinni
4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet
Kiinteistön liikennöidyt piha-alueet ja kulkuväylät ovat pääosin hiekka/sorapintaisia. Vähäisin osin
on käytetty laattaa.
Piha-alueiden ja kulkuväylien päällysrakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Jakson aikana on
varauduttava painaumien ja monttujen tasaamiseen esim. lanaamalla ja lisäsorastuksella.
Toimenpide-ehdotukset: 

Pihapäällysteiden paikkauskorjauksia suositellaan tekemään tarpeen mukaan jakson aikana.
Sora-alueiden lanaus säännöllisesti.

6. Sisäänkäynnin laatoitusta 7. Laatoitusta ja pihan sorastusta
4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto

Piha-alueet on rajattu osin aidoilla. Rakennuksen päädyssä on pohjakerrokseen menevät
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Piha-alueet on rajattu osin aidoilla. Rakennuksen päädyssä on pohjakerrokseen menevät
betoniportaat, jonka yhteydessä on betonitukimuuri ja katos. Tukimuuri on pullistunut
todennäköisesti liikenteen aiheuttamasta kuormituksesta. Tukimuuri, portaat ja katos
kunnostetaan erillisen suunnitelman mukaan.
Takapihalla on alkuperäinen välituntikatos, joka on puurunkoinen. Vesikatteena on saumattu
peltikate. Katoksen puiset pilarit ovat halkeilleet ja räystäslaudoitus on osin pehmentynyt. Vesikate
on ruosteessa.
Sisäänkäyntien yhteydessä on betonitasoja ja -askelmia, joissa on paikallisia vaurioita.
Piha-alueet on rajattu osin puuaidoilla. Jätehuoltovarusteet ovat tavanomaisia keräysastioita, jotka
ovat normaalissa käyttökunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Päädyn ulkoportaat, tukimuuri ja katos kunnostetaan erillisen suunnitelman mukaan. Takapihan
välituntikatos suositellaan ensisijaisesti uusittavaksi ja toissijaisesti kunnostettavaksi.Piha-
alueen varusteet, rakennelmat aidat ym. kunnostetaan säännöllisesti, noin viiden vuoden välein.

8. Porrasaskelmat 9. Välituntikatos

10. Välituntikatoksen pilari; halkeilua 11. Välituntikatoksen vesikate ruosteessa
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12. Päädyn portaiden yhteydessä oleva tukimuurion myödännyt

4.2. | Perustukset ja sokkelit
Kohde on perustettu teräsbetonisille anturoille maanvaraisesti. Perusmuurit ovat
teräsbetonirakenteisia. Sokkelit on pinnoitettu luonnonkivellä.
Perustusrakenteissa ei havaittu tarkastuskäynnin aikana rakenteellisesti korjausta vaativia
vaurioita tai puutteita. Perustusrakenteissa ei havaittu tarkastuskäynnin aikana rakenteellisesti
korjausta vaativia vaurioita tai puutteita. Sokkelissa ns. patolevyn yläreunan kiinnityksissä
havaittiin puutteita.
Toimenpide-ehdotukset: 

Sokkeleiden vähäiset vauriot voidaan korjata muun korjaustyön yhteydessä (ei PTS :ssä)
Sokkelien patolevyjen yläreunan kiinnitysten korjaaminen. Tehdään muun korjaustyön
yhteydessä.

13. Sokkelia
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4.3. | Alapohja
Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja.   
Toimenpide-ehdotukset: 

Pohjakerroksen alapohjalaatassa on paikallisia halkeamia ja pinnoitteen kulumista. Ko. tilat ovat
kuitenkin pääosin varastokäytössä ja siten kunnostus ei ole välttämätöntä.

14. Pohjakerroksen lattiaa

4.4. | Rakennusrunko
Runkorakenteina on paikallavalettu teräsbetonirunko. Kantavina pystyrakenteina toimivat
betoniset pilarit ja seinät, vaakarakenteet ovat betonilaattoja. Runkorakenteissa ei kierroksen
aikana havaittu korjaustarvetta.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.
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4.5. | Ulkoseinät
Ulkoseinien runko on betonia. Julkisivupinnoiltaan pääosin rapattuja. Rappausalustana toimii joko
tiili- tai harkkomuuraus.
Julkisivurappauksessa ei havaittu korjausta vaativia puutteita tai vaurioita. Rappaukset ovat
hyvässä kunnossa maasta käsin tarkastellen. Rappauksen tarkempi kunto suositellaan
selvitettäväksi erillisellä kuntotutkimuksella tarkastelujakson loppupuolella. Räystäät ovat
puurakenteiset. Maalipinnat ovat tyydyttävässä kunnossa, huoltomaalaus tulee kyseeseen jakson
aikana.
Toimenpide-ehdotukset: 

 Räystäiden puuosat maalataan. 
Julkisivujen kuntotutkimus.

15. Ssäpihan julkisivua 16. Sisäpihan julkisivua
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4.6. | Ikkunat
Kiinteistössä on kaksipuitteiset kolmilasiset MSE-AL tyyppiset puu-alumiini-ikkunat. Sisemmässä
puitteessa on kaksilasinen umpiolasielementti. Ulkopuite on alumiiniverhoiltu. Ikkunat on uusittu
muutama vuosi sitten.
Ikkunat ovat hyvässä kunnossa. Tarpeen mukaan tehdään normaaleja huoltokorjauksia.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ikkunoiden huoltokierros muutaman vuoden päästä (lukitukset, säädöt, tiivistykset). Ei sis.
PTS:ään.

17. Ikkunaa 18. Ikkunat on uusittu vesipelteineen

4.7. | Ulko-ovet
Ulko-ovet ovat puu- / metallirakenteisia ja uusittu muutama vuosi sitten.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ulko-ovien kunnossapitokorjauksia, sisältäen mm. pintakäsittelyt, tiivisteiden uusimisen ja
tarvittavat säätötoimenpiteet. Ei sis. PTS :ään.

19. Pohjakerroksen ulko-ovea 20. Teräsrakenteiset ulko-ovet
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4.8. | Parvekkeet
Parvekkeet ovat ns. ulkoparvekkeita ja niiden kunto on välttävä.
Parvekkeiden kaiteet ovat metalli-/betonirakenteiset, joissa on puukäsijohde.
Betonirakenteisten parvekkeiden tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 40-50
vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Sateelta kokonaan
suojaamattomina käyttöikä on merkittävästi lyhyempi, noin 30 vuotta.  Parvekkeiden
betonirakenteissa on havaittavissa pakkasrapautumista sekä korroosiovaurioita. Parvekkeiden
rakenteita olisi suositeltavaa tutkia tarkemmin erillisen kuntotutkimuksen avulla. Varauduttava
parvekkeiden uusimiseen.
Toimenpide-ehdotukset: 

Parvekkeiden kuntotutkimus, jonka perusteella tarkentuu korjaustapa ja ajankohta.
Parvekkeiden peruskorjaus.

21. Parvekelinjaa 22. Parvekkeissa on näkyviä vaurioita

23. Parveketta sisäpuolelta kuvattuna
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4.9. | Kattorakenteet
Kattotyyppinä on harjakatto, jonka katemateriaali on alkuperäinen rivipeltikate. Yläpohjana on
korkea ullakkotila, jossa on näkyvissä vesikaton kantavat rakenteet. Vesikatteen alla on
aluskatteena huopa.
Katteessa todettiin akuuttia maalaustarvetta, koska kate on paikoin ruosteessa.  Kate on jo
ohittanut teknisen käyttöikänsä, mutta katteen uusimista voidaan vielä pitkittää 10 - 15 vuodella
heti tarkastelujakson alkuun ajoittuvalla maalauksella. Ullakolla ei havaittu merkittäviä vuotojälkiä.
Yhtenä syynä voi olla katteen alla oleva huopa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Vesikatteen puhdistus ja maalaus sekä katteen uusiminen noin 10 - 15 vuoden päästä.
Vaihtoehtoisesti vesikatteen uusiminen jo tässä vaiheessa. PTS :ssä puhdistus ja maalaus.

24. Kattorakenteita ullakolla.

4.10. | Sisätilat
4.10.1. Tekniset tilat
Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus sijaitsevat pohjakerroksessa.
Teknisissä tiloissa on havaittavissa kulumista seinä- ja lattiapinnoissa, tilat ovat pääosin
tyydyttävässä kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Teknisiä tiloja kunnostetaan tarpeen mukaan.
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4.10.2. Sisätilat
Tilojen lattiapinnoitteina olivat pääosin muovimatto, laatta ja mosaiikkibetoni. Seinien ja kattojen
pintarakenteet ovat pääasiassa maalattuja.
Tilat olivat rakenteellisesti hyvässä - tyydyttävässä kunnossa. Paikoin oli toki havaittavissa pieniä
kulumisen merkkejä lattia- ja seinäpinnoissa. Porraskäytävätilat olivat samoin pääosin hyvässä -
tyydyttävässä kunnossa. Porraskäytävien ja osin myös muiden tilojen maalauskunnostusta
suositellaan tehtävän tarpeen ja vaatimusten mukaisesti jakson aikana. Keittiön lattialaatoituksen
saumaukset ovat rapautuneet ja keittiö on toiminnallisesti epätyydyttävä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Tiloja kunnostetaan vaiheittain jakson edetessä tarpeen mukaan. Keittiön saneeraus
suositellaan tehtäväksi heti tarkastelujakson alussa.

25. Betoniportaat 26. WC

27. Ruokala 28. Keittiö
4.10.3. Märkätilat
Kuntoarvioinnin yhteydessä käytiin osassa märkätiloja. Saunaosaston kunto on tyydyttävä ja
muiden märkätilojen kunto vaihteli tyydyttävästä hyvään niihin tehtyjen saneerausten mukaan.
Saunaosastoa käytetään nykyisin hyvin vähän.
Toimenpide-ehdotukset: 

Märkätilojen kokonaisvaltaista kunnostustarvetta ei ole. Märkä- ja wc -tiloja voidaan
kuitenkin kunnostaa tarpeen mukaan tarkastelujaksolla.
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
5.1. | Lämmitysjärjestelmä
5.1.1. Lämmöntuotanto
Rakennus on liitetty paikalliseen aluelämpöverkkoon (hakelämmityslaitos viereisellä kiinteistöllä).
Lämmönjakokeskukseen sisältyy yksi lämmönsiirrin ja yksi lämminvesivaraaja oheislaitteineen.
Lämmin käyttövesi tuotetaan lämminvesivaraajan välityksellä. Myös vanhat öljylämmityskattilat
ovat vielä paikallaan, mutta kattilaitteistoja ei ole käytetty enää vuosikymmeniin. Lämmönsiirtimien
keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20…25 vuotta.
Lämmönjakokeskus on havaintojen mukaan toimivassa kunnossa, vuotoa tms. vikaantumista ei
havaittu. Lämmönsiirrin on ilmeisesti 1990-/2000-luvun taitteesta ja lämminvesivaraaja on
alkuperäinen, eli käyttöikänsä puolesta lämmönjakokeskus on jo varsin ikääntynyt ja sillä ei
todennäköisesti ole käyttöikää jäljellä enää montaa vuotta. 
Koska lämmöntuotantolaitteet joudutaan uusimaan lähivuosien aikana, kannattaa ennen laitteiden
uusimista teettää lämmitystapavertailu. Varsinkin lämpöpumppuratkaisut ovat tuoneet uusia
kustannustehokkaita mahdollisuuksia pienentää energiankulutusta.
Toimenpide-ehdotukset: 

Lämmönjakokeskuksen uusiminen
Lämmitystapavertailu

29. Vanha öljysäiliö 30. Vanhat öljykattilat

31. Lämminvesivaraaja lämpimälle käyttövedelle 32. Rakennus on erotettu aluelämpöverkostalämmönsiirtimen välityksellä
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5.1.2. Lämmönjakelu
Lämmitysverkosto on tehty teräsputkesta hitsaus- ja kierreliitoksin. Teräsputkesta tehtynä
verkoston kestoikä on vähintään 60...70 vuotta, ellei putkistoa rasita ulkopuolinen kosteus eikä
verkostoon tarvitse lisätä toistuvasti uutta happirikasta vettä. 
Lämmitys-, lvk- ja latauspumput ovat 1990-luvulta ja 2000-luvun alkupuolelta. Paisunta-astiat
(kalvopaisuntasäiliöt x 2 kpl, suljettu järjestelmä) ovat vuodelta 1980. Sulku- ja linjasäätöventtiilien
tekninen käyttöikä on luokkaa 30 vuotta, kiertovesipumpuilla ja paisuntalaitteilla hieman
vähemmän.
Lämpöjohdot ovat pääosin alkuperäisasennuksia. Todennäköisesti merkittäviä lämpöjohtojen
uusimistarpeita ei kuitenkaan tule vielä tarkastelujaksolla esiintymään, mutta lämpöjohtojen
todellinen kunto voidaan selvittää erillisellä kuntotutkimuksella. Lämmitysverkoston
kalvopaisuntasäiliöt (2 kpl) on uusittu ja ne ovat hyväkuntoisia, uusimistarpeita ei ole
odotettavissa. 
Kiertovesipumput ovat 1990-/2000-luvun taitteesta. Pumput uusiutuvat luontevasti
lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteydessä ja tätä ennen niitä voidaan uusia tarvittaessa
yksittäin huoltokorjauksina.
Linjaventtiilit ovat havaintojen mukaan alkuperäisiä/ikääntyneitä ja venttiilit ovat nykyisin lähinnä
"putken jatkeita". Linjaventtiilit on suositeltavaa uusia kokonaisuutena lämmitysverkoston
perussäädön yhteydessä. Tässä tapauksessa perussäätöä suositellaan lämmönjakokeskuksen
uusimisen yhteydessä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Lämmityksen perussäätö (= lämmitysverkoston tasapainotus) lämmönjakokeskuksen uusimisen
yhteydessä. Linjasäätöventtiilien uusiminen sisältyy perussäätöön.
Lämpöjohtojen/pattereiden kuntotutkimus

33. Kiertovesipumppuja 34. Kalvopaisuntasäiliöt

35. Linjaventtiilit ovat ikääntyneitä 36. Lämmitysverkostoa
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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 lämminvesivaraajan
yhteydessä.
Lämmityksen säätölaitteet ovat havaintojen mukaan varsin hyvässä ja toimivassa kunnossa.
Lämmönjakohuoneen seinälle asennettu rakennusautomaatiokeskus on vuodelta 2018.
Lämmityksen toimilaiteet ovat ilmeisesti  myös samalta ajalta, kenties hieman vanhempia.
Säätölaitteiden tekninen käyttöikä on noin 10...15 vuotta. Lämpimän käyttöveden sekoitusryhmä
on ikääntynyt.
Toimenpide-ehdotukset: 

Toimilaitteita uusitaan tarvittaessa (huoltotoimenpiteitä, ei esitetä PTS taulukossa)

37. Rakennusautomaatiokeskus 38. Toimilaiteet ovat hyväkuntoisia

39. Lämpimän käyttöveden sekoitusryhmä
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5.1.4. Lämmönluovutus
Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys. Patterit ovat pääosin alkuperäisasennuksia.
Pattereiden tekninen käyttöikä on yli 50 vuotta.
Patteriventtiilit on uusittu. Valtaosa venttiileistä on noin 2000-luvun alkupuolen mallia. Joitakin
termostaattiosia on uusittu myöhemmin. Patteriventtiilien tekninen ja taloudellinen käyttöikä on
keskimäärin 15...30 vuotta.
Patteriventtiilit ovat kokonaisuutena vielä kohtuullisen hyvässä kunnossa ja mitään pakottavaa
tarvetta kokonaisvaltaiselle uusimiselle ei vielä ole.
Toimenpide-ehdotukset: 

Patteriventtiilit uusitaan tai kunnostetaan tarvittaessa lämmityksen perussäädön yhteydessä
Patteriventtiileitä uusitaan tai kunnostetaan toistaiseksi tarpeen mukaan (huoltotoimenpide, ei
sisälly PTS taulukkoon)

40. Lämmitysverkostoa 41. Patteriventtiilit ovat kohtuullisenhyväkuntoisia
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5.1.5. Eristykset
Lämpöjohtojen putkieristykset ovat kangaspäällysteistä aaltopahvia. Putkikulmien kovikeaineena
on todennäköisesti asbestia.
Lämpöjohtoeristeiden kunto vaihtelee. Oleskelutiloissa (luokat, käytävätilat jne.) eristepinnat olivat
tarkastetulta osin ehjiä mutta kellaritiloissa havaittiin myös rikkoutuneita eristeitä. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Eristeitä kunnostetaan tarvittaessa (huoltotoimenpide).
Kaikki vanhat putkieristeet olisi suositeltavinta poistaa asbestipurkutöinä kertainvestointina
esim. lämmitysverkoston perussäätötyön yhteydessä

42. Vanhat putkieristeet sisältävättodennäköisesti asbestia 43. Rikkoutuneita eristetä kellarissa

5.2. | Vesi- ja viemärijärjestelmät
5.2.1. Vedenkäsittely
Rakennus on liitetty kunnalliseen tai vesiosuuskunnan verkostoon.
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5.2.2. Vesijohdot
Vesijohdot ovat kuparia ja komposiittia. Vesijohtojen elinkaari on noin 50 vuotta.
Koulun puolen vesijohdot on uusittu noin kaksi vuotta sitten. Vesijohdot on asennettu pinta-
asennuksina näkyviin.
Koulurakennuksen ns. asuntopäädyn vesijohdot on uusittu jo aiemmassa vaiheessa, ilmeisesti
ainakin pääosin noin 2000-luvun alkupuolella. Lämmönjakohuoneessa/kellaritiloissa on myös
joitakin tätä vanhemman näköisiä vesijohto-osuuksia. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Vesijohtoverkostoa ylläpidetään toistaiseksi tarpeenmukaisin ylläpitokorjauksin

44. Vesijohtoja 45. Vesijohtoja

46. Vesijohtoja 47. Lämpö- ja vesijohtoja
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5.2.3. Viemärit
Viemärit ovat muovia ja valurautaa. Viemäreiden elinkaari on keskimäärin noin 50 vuotta.
Pohjaviemärit on uusittu muoviviemäreiksi 2000-luvun alkupuolella.
Kerrosviemärit (pystyviemärit ja kerroshajotusviemärit) ovat pääosin alkuperäisiä
valurautaviemäreitä. Joitakin paikallisia muutoksia/uusimisia on tehty muoviviemäreillä. Vanhat
valurautaiset viemäriosuudet ovat elinkaarensa lopussa ja ko. viemäreiden saneeraukseen tulee
varautua tarkastelujaksolla. Viemäreiden saneeraus on sisällytetty yhtenä kokonaisuutena PTS-
ehdotukseen, mutta saneeraus voi myös olla tarkoituksenmukaisempaa tehdä vaiheittain esim.
tilojen rakennusteknisten saneerausten yhteydessä. 
Mikäli vanhojen valurautaviemäreiden saneeraustapana harkitaan pinnoituksia ja/tai sukituksia,
niin tällöin viemäreiden kuntoa tulee selvittää tarkemmin erillisellä kuntotutkimuksella
viimeistään viemärisaneerauksen hankesuunnitteluvaiheessa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Vanhat valurautaiset viemäriosuudet uusitaan
Uusittujen muoviviemäriosuuksien osalta ei ole odotettavissa uusimistarpeita

48. Muoviviemäröintiä 49. Muoviviemäröintiä

50. Valurautaviemäröintiä 51. Paikattu valurautaviemäri
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5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet
Kiinteistön vesi- ja viemärikalusteet ovat eri-ikäisiä. Hanasekoittajien tekninen käyttöikä on noin
15...25 vuotta ja WC-istuimien noin 35...50 vuotta.
Vesi- ja viemärikalusteet ovat keskimäärin tyydyttävässä kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan toistaiseksi tarpeen mukaan yksitellen, tai vesipisteellisten
tilojen rakennusteknisten saneerausten yhteydessä.

52. Vesi- ja viemärikalustusta 53. Vesi- ja viemärikalustusta

54. Vesi- ja viemärikalustusta 55. Vesikalustusta
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5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset
Vesijohtoeristeet ovat uusiutuneet luonnostaan vesijohtojen uusimisten yhteydessä. Vanhat
vesijohtoasennukset eristeineen on jätetty pääosin paikalleen. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Uusittuja putkieristeitä kunnostetaan tarvittaessa
Vanhat käytöstä poistetut vesijohdot eristeineen puretaan pois asbestipurkutöinä
lämpöjohtoeristeiden asbestipurkutöiden yhteydessä

56. Putkia eristeineen 57. Koulun puolen uusitut vesijohdot onasennettu pääosin eristämättöminä

5.3. | Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät
5.3.1. Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmänä on alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto.
Rakennus on rakennettu ajankohtana, jolloin painovoiminen ilmanvaihto on ollut tyypillinen
ratkaisu. Painovoimaisen ilmanvaihdon toiminta riippuu paljon vallitsevista sääolosuhteista.
Painovoimaisessa ilmanvaihtotavassa tulee hyväksyä, että ilmanvaihto ei ole jatkuvasti stabiili ja
sisätiloja joudutaan esim. ajoittain tuulettamaan ikkunatuuletuksella. Mikäli ajoittaiset
ikkunatuuletukset yms. ilmanvaihdon vaihtelut koetaan hyväksyttäviksi, ei nykyistä
ilmanvaihtojärjestelmää ole periaatteessa tarvetta lähteä muuttamaan.
Vanhojen painovoimaisten rakennusten ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus  koneelliseksi tulee
tehdä harkiten ja perusteellisesti suunniteltuna, koska rakenteita ei ole suunniteltu koneelliselle
ilmanvaihdolle. Esimerkiksi sisätilojen alipaineistus lisää rakenteista lähtevien epäpuhtauksien
kulkeutumisriskiä sisätiloihin. Ilmanvaihdon mahdollista saneerausta koneelliseksi ei ole sisällytetty
PTS-ehdotukseen.
Tarkastuskierroksella saatujen tietojen mukaan rakennuksen ilmanvaihtoon ollaan pääosin varsin
tyytyväisiä. Päivähoidon nukkumatilan ilmanvaihtoon toivottiin parannusta, koska ilmanvaihto ei
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riitä pienessä tilassa suurelle väkimäärälle.
5.3.2. Ilmanvaihtokanavat
Ilmanvaihtokanavat ovat pääosin rakenneaineisia tiilihormeja.
Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtohormit on puhdistettu hiljattain ja samalla hormien päät on
verkotettu. Käytännössä ilmanvaihtokanavien uusimistarve ei johdu mekaanisesta kulumisesta
vaan tilojen käyttötarkoituksen muutoksista tai ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteen
muutoksista tms.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä
5.3.3. Päätelaitteet
Poistoilmaventtiilit ovat ritiläsäleikköjä ja lautasventtiileitä. Uusituissa ikkunoissa on
korvausilmaventtiilit.
Ilmanvaihdon päätelaitteet ovat toimivassa kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä

58. Ikkunoissa on korvausilmaventtiilit 59. Poistoilmaventtiilien eteen ei kannata säilöätavaraa
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO
6.1. | Aluesähköistys
6.1.1. Aluevalaistus
Kiinteistön aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut valaisimet.
Lisäksi on käytetty pylväsvalaisimia. Kentän valaisimet on uusittu led-valaisimiksi.
Valaisimet alkavat olla ikääntyneitä ja niiden uusimiseen tulee varautua jakson aikana.
Toimenpide-ehdotukset: 

Aluevalaistuksen uusiminen (ei kentän).

60. Aluevalaistusta. 61. Aluevalaistusta.

62. Aluevalaistusta led.
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6.1.2. Ulkopistorasiat
Autolämmityspistorasioille on jatkuva syöttö. Rasiat ovat vuodelta 1998. Nykyisin rasioissa on
kahden tunnin pistorasiakohtaiset kellokytkimet.
Nykyisiä autolämmityspistorasioita ei ole tarkoitettu sähköautojen lataamiseen. Sähköautojen
lataustarpeelle suositetaan teettämään erillinen tarvekartoitus.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

63. Autolämmityspistorasia.

6.2. | Kytkinlaitokset ja jakokeskukset
6.2.1. Jakokeskukset
Pääkeskuksen päävarokkeiden koko on 3* 100 A. Keskus on vuodelta 1983. Osa muistakin
keskuksista on samalta vuodelta tai uudempia. Asuntojen keskukset ovat alkuperäisiä. Kiinteistön
jakokeskukset ovat kolmevaiheisia ja varustettu pääosin perinteisin tulppasulakkein.
Keskusten tekninen elinkaari on noin 40 vuotta, mikä ylitetään kuluvan PTS-jakson aikana.
Ikääntymisestä johtuen PTS-jakson aikana tulee varautua keskusten uusimiseen liittymis- ja
nousujohtoineen.
Toimenpide-ehdotukset: 

Keskusten uusiminen nousujohtoineen.
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus.
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64. Sähköpääkeskus. 65. Määräaikaistarkastus on suoritettu.

66. Keittiön jakokeskus. 67. Käsityön jakokeskus.

68. Ryhmiksen jakokeskus.
6.2.2. Johtotiet
Kaapeloinnit on tehty pääosin pinta-asennuksena. Johtoteitä asennetaan tarpeen vaatiessa lisää.
6.2.3. Kaapeliläpiviennit
Kaapeliläpiviennit on tehty rakennusaikakauden määräysten mukaisesti. Paloalueiden rajoista ei
saatu tarkastuksen aikana varmuutta.
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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 uusimisen
yhteydessä tulee tarkastaa myös niitä syöttävien ryhmäjohtojen kunto. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä. 
6.3.3. Valaistusryhmäjohdot
Valaistusryhmäjohdot, joiksi luetaan myös pistorasioiden syöttöjohdot, ovat osittain uusittuja.
Alkuperäiset johdot uusitaan jakson aikana.

69. Valaistusryhmäjohdot kellaritilassa ovatosittain kangaspäällysteisiä.
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6.3.4. Varusteet
Kiinteistön pistorasiat ovat kokonaisuudessaan maadoitettuja 1 luokan rasioita. Rasioita on lisätty
tarpeiden mukaan ja niitä on havaintojen mukaan osittain vähäisesti nykytarpeisiin nähden. Osassa
tiloista on käytetty jatkojohtoja. Rasiat ovat esim. kellaritiloissa alkuperäisiä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Alkuperäisten pistorasioiden ja kytkimien uusiminen.

70. Sähkökalusteita. 71. Sähkökalusteita.

72. Sähkökalusteita. 73. Sähkökalusteita.

74. Sähkökalusteita.
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6.3.5. Liittymisjohdot
Kiinteistö on liitetty paikallisen energiayhtiön pienjänniteverkkoon. Liittymisjohto on uusittu jossain
vaiheessa, ilmeisesti pääkeskuksen uusimisen yhteydessä.
Toimenpide-ehdotukset: 

Liittymisjohdon uusiminen sisältyy PTS:ssä keskusten uusimiseen (varaus).
6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkölaitteiden
vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan reitin ja varmistavat
suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan. 
Tarkastuksen aikana havaittiin muun muassa päämaadoituskisko ja putkiston maadoitus.
Toimenpide-ehdotukset: 

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

75. Päämaadoituskisko.

6.4. | Valaisimet, lämmittimet, kojeet ja laitteet
6.4.1. Valaisimet
Yhteisten sisätilojen valaisimina on käytetty erilaisia loisteputkivalaisimia. Luokkatilan valaisimet
on uusittu led-valaisimiksi. Muissa tiloissa on vanhempia valaisimia.
Ikääntymisestä johtuen vanhojen valaisimien uusimista suositetaan ryhmäjohtoineen ja
sähkökalusteineen. Uusimisen yhteydessä kannattaa harkita myös ohjausjärjestelmän uusimista,
esimerkiksi valaisinkohtaisia liiketunnistimia. Uusien valaisinten myötä myös energiatehokkuus
paranee. 
Toimenpide-ehdotukset: 

Vanhojen valaisinten uusiminen ryhmäjohtoineen ja sähkökalusteineen.
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76. Sisätilan valaistusta. 77. Sisätilan valaistusta led luokkahuoneessa.

78. Sisätilan valaistusta. 79. Sisätilan valaistusta.

80. Sisätilan valaistusta, ryhmis.
6.4.2. Kojeet ja laitteet
LVI-, ohjaus-, valvonta- ja säätölaitteiden kokoonpanoa ja tekniikkaa on kuvattu LVI-
osiossa. 
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6.4.3. Saunat
Kiinteistössä on yksi yhteinen saunaosasto. Käyttö on vähäistä. Kiuas uusitaan tarpeen mukaan.
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

81. Kiuas.

6.5. | Tele- ja antennijärjestelmät
6.5.1. Tietotekniset järjestelmät
Kiinteistöön kuuluu yleiskaapelointijärjestelmä, mihin voidaan liittää sekä puhelin- että
tietoteknisten järjestelmien laitteita. Järjestelmän pisteet on päätetty datarasioihin (RJ45).
Toimenpide-ehdotukset: 

Ei toimenpiteitä.

82. Datarasia.
6.5.2. Antennijärjestelmä
Antennijärjestelmä on alkuperäinen ketjuverkko. Järjestelmä on edelleen tyydyttävässä kunnossa
eikä sille arvioida uusimistarvetta kuluvalle PTS-jaksolle. Koulun käytössä järjestelmä on vähäistä
ja se suositellaan uusimaan vain tarvittaessa.
6.5.3. Paloturvallisuusjärjestelmä
Kiinteistössä on normaalit paristokäyttöiset palovaroittimet. Palovaroittimien käyttöikä on yleensä
noin 10 vuotta. 
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7. KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Kuntoarvioon liittyvissä asioissa ja yleensä kohteenne rakenne-, LVI- ja sähköteknisissä
kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä tämän kuntoarvion koordinaattoriin.

22.05.2019

RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY

Tapio Kuurimo
Rakennusinsinööri
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Haarlankatu 4 E, 33230 Tampere
Puh. 0306705631
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www.raksystems.fi
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