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1. JOHDANTO  
 

Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta 
kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelura-
kennusten kuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00501) noudattaen. 
 
Toimeksiantaja: Kirkkonummen kunta 

Tilahallinto 
Risto Utriainen 
Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi 
P. 09 29671 
risto.utriainen@kirkkonummi.fi 

  
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 
 
Koordinaattori Mikko Niinistö Raksystems Anticimex 
Rakennustekniikka Marko Tähtinen Raksystems Anticimex 
LVI-järjestelmät  Mikko Niinistö Raksystems Anticimex 
Sähköjärjestelmät  Kimmo Kauko Raksystems Anticimex 
 
Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00500) mukaisesti kuntoar-
vion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittä-
vimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskoh-
tainen määrittely. Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunni-
telma (PTS) on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä 
tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä ra-
portissa 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 huoltotoimen-
piteitä. 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 en-
nakoinnissa. 
 
Tarkastetusta kohteesta on PTS-ehdotuksen lisäksi tehty tavoitehinta-arvio ja korjausas-
teen määrittely perusparannuksesta. Perusparannuksen lähtökohtana on pidetty tämän 
päivän määräyksiä ja laatutasoa. 
 
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokit-
telu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri 
rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 
 
5 =  Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 =  Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 =  Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai  

peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 =  Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai  

uusiminen 6 – 10 vuoden kuluessa 
1 =  Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
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2. YHTEENVETO  
 

Kuntoarvioinnin kohteena oli 1969/1971 valmistunut koulu ja liikuntasali Kirkkonummella. 
Julkisivut ovat tiilipintaisia, katot ovat tasakattoja, joiden katteena toimii bitumikermikate. 
Kohde on tyydyttävässä / välttävässä kunnossa, ja tulevia suurempia korjaustarpeita ovat 
esimerkiksi julkisivujen ja ikkunoiden osittaiset uusimiset ja kunnostamiset. KL 3   

 

2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA 

Maanpinnat rakennuksen vierustalla ovat yleisesti melko tasaisia. Koulun pohjois- ja län-
sipuolilla profiili on rakennusta kohti ohjaava, mutta aivan vierustalla on jo tehty parannus-
toimia. Koulu on siis varustettu ainakin osittaisella salaojituksella. Salaojitus on huollon 
kertoman mukaan rakennettu pari vuotta sitten ja sen toiminta-alue koskee ilmeisesti vain 
pohjois- ja länsisivuja. Osin maanalaiset tilat (lämmönjakohuone, sähköpääkeskus) ovat 
huollon kertoman mukaan pysyneet tämän jälkeen kuivina eikä ongelmia ole ollut. Salaoji-
tuksen toimivuus suositellaan kuitenkin tarkastettavan säännöllisesti, esim. kolmen vuo-
den välein ja huuhdeltavan noin 10 vuoden välein. Pintavesien ohjaus vaikuttaisi toimivan 
tyydyttävästi. Piha-alueen laidoilla kasvaa puita ja pensaita. Aivan koulun lähellä ei kui-
tenkaan ole kasvillisuutta. Huoltotoimia suoritetaan vaiheittain tarpeen mukaan. Liiken-
nöidyt piha-alueet ovat asfalttipintaisia. Päällysrakenteet olivat tyydyttävässä kunnossa, 
vedenpoiston toimivuudessa olisi hienoista parannettavaa. Leikkialueet ja pelikentät ovat 
hiekkapintaisia ja niiden kunto oli hyvällä tasolla. Koulun edustalle on rakennettu teräsrun-
koinen katoskäytävä. Katos on tyydyttävässä kunnossa, teräsosien alaosat ovat kolhiintu-
neita ja niiden maalipinnat kuluneita. Urheilu- ja leikkikenttävälineet pihan laidalla olivat 
hyvässä - tyydyttävässä kunnossa. Jätevarusteet sijaitsivat koulun takakulmalla sijain-
neessa lukittavassa katoksessa. Rakennelmille ja varusteille suoritetaan huoltotoimia.  
 
Kohteen rakenne- tai perustuspiirustuksia ei ollut käytettävissä. Näkyvin osin perustukset 
ovat teräsbetonirakenteisia ja sokkelit ovat siniharmaaksi / ruskeaksi maalattua betonia. 
Perustuksissa / sokkeleissa ei näkyviltä osin havaittu painumia tai muodonmuutoksia. 
Alapohjatyypistä ei saatu täyttä varmuutta. Alapohjien epäillään olevan (ainakin osaksi) 
tuulettuvia ja ryömintätilaisia. Tiloihin ei havaittu olevan tarkastus / käyntiluukkuja. Alapoh-
jan tuuletusputkia / ritilöitä havaittiin paikoin sokkeleissa. Ko. alapohjan tuuletusreitit uh-
kaavat paikoin jäädä ulkopuolisen maanpinnan alapuolelle. Alapohjaan suositellaan järjes-
tettävän tarkastusluukku / luukkuja. Tämän jälkeen ryömintätilat tulee tarkastaa esim. 
huollon toimesta, varauksena esitetään myös tilojen puhdistamista eloperäisestä ainek-
sesta. Alapohjatilojen tulisi myös olla kuivia. Molemmat rakennukset ovat teräsbetonirun-
koisia. Runkorakenteissa ei todettu rakenteellisia vaurioita.   
 
Rakennusten ulkoseinät ovat tiilipintaisia. Ulkoseinien kuluneisuus ja vauriot vaihtelevat 
selvästi ilmansuuntien mukaan. Julkisivupintojen todettiin yleisesti olevan välttävässä 
kunnossa. Ainoan poikkeuksen muodostaa liikuntasalin etelän puoleinen päätyseinä, joka 
on jo vaurioista johtuen uusittu. Pohjoiseen suuntaavat seinät ovat vahvasti sammaloitu-
neita, etelään suuntaavien seinien kohtalona on ollut pintojen rapautuminen. Länsi- ja itä-
sivut olivat hieman paremmassa kunnossa, niissäkin havaittiin kuitenkin vähäisempää 
sammaloitumista ja muuraussaumojen alkavia vaurioita. Ulkoseiniin liittyviä toimia tulee 
miettiä kokonaisuutena. Näkemyksen mukaan etelään suuntaaville osille suoritetaan nii-
den kokonaisvaltainen uusiminen ikkunoineen, pidemmät sivut voidaan edelleen kunnos-
taa toimiviksi saumakorjausten avulla. Sammaloituneet kohdat suositellaan painepestävän 
jakson alussa muiden julkisivutoimien kanssa yhtaikaisesti. Tiilipinnat voidaan niin halu-
tessa myös pinnoittaa sopivalla suoja-aineella sekä kosteutta (rapautumista) että samma-
loitumista vastaan. Lopulliset korjaustapa- ja laajuusvalinnat tehdään hankesuunnittelu-
vaiheen jälkeen. 



  RS15 Kuntoarvio 6/46 
  Tarkastuspäivä 20.11.2013, 
  Gesterbyn koulu, Kirkkonummi  
 
 

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

Suurin osa rakennusten ikkunoista on uusittu. Uusinnat on tehty leimauksien mukaan noin 
vuonna 1999 – uusitut ikkunat ovat MSE-AL tyyppisiä, missä ulkopuite on alumiinia ja si-
sempi puite on varustettu lämpölasilla. Uusitut ikkunat ovat hyväkuntoisia eikä niille koh-
distu merkittävää toimenpidetarvetta. Osa ikkunoista on kuitenkin alkuperäistä mallia. 
Koulun päätyjen ja länsisivun portaikkojen kohdilla olevat ikkunat ovat kaksinkertaisia puu-
ikkunoita. Ikkunoiden väritys on tummanruskea. Ikkunoiden alaosien kulumista on lisännyt 
vesipeltien vaatimaton kaato. Vanhemmat ikkunat suositellaan uusittavan (osin mahdollis-
ta myös kunnostaa) julkisivuremontin yhteydessä myöhempien suunnitelmien mukaan. 
Pääovet ovat lasiaukollisia metalliovia. Varastojen / teknisten tilojen ovet ovat ikkunatto-
mia / ikkunallisia puuovia. Ovet olivat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Puuovien ulkopin-
nat olivat aiheutuneesta säärasituksesta johtuen paikoin melko kuluneita. Ovet voidaan 
edelleen kunnostaa riittävään käyttökuntoon, mutta julkisivukorjausten yhteydessä on 
mahdollista uusia myös ulko-ovia nykyistä paremmiksi tarpeen ja vaatimusten mukaan.  
 
Rakennusten kattotyyppinä toimii tasakatto, joiden katteena toimii sirotepintainen bitumi-
kermikate. Katteen tarkka ikä ei ollut tiedossa, oletettavasti se on noin vuosituhannen 
vaihteesta (kohteessa on tehty muitakin korjauksia tuohon aikaan). Suuret kattopinnat oli-
vat tehtyjen havaintojen mukaan tyydyttävässä kunnossa. Vuotoja ei tiettävästi ole tapah-
tunut. Vedenpoisto katoilta tapahtuu pääosin sisäpuolisen vedenpoistojärjestelmän (katto-
kaivot) avulla. Vedenpoiston toimivuus vaikutti pääosin toimivan tyydyttävästi. Pientä lätä-
köitymistä oli havaittavissa. Samoin koulun päälohkojen väliset matalammat kohdat ovat 
haastavia paikkoja. Näissä kohdin havaittiin enemmän vedenpoiston ongelmia.  
 
Yleisten tilojen pintarakenteina on käytetty lattian osalta pääasiassa linoleumilaattoja, täy-
dentävästi myös muovimattoa. Seinäpinnat ovat pääasiassa maalattuja tiilipintoja, täyden-
tävästi myös betoni- ja levypintaisia. Sisätiloissa ei pintojen osalta havaittu merkittäviä 
vaurioita tai puutteita. Lattia- ja seinäpinnoissa esiintyy normaalia käytöstä / ikääntymises-
tä johtuvaa pintojen kuluneisuutta. Eteläisimpään lohkoon on tehty peruskorjaus vuonna 
2000. Ko. tilat ovat astetta paremmassa, valoisammassa kunnossa. Varastojen ja teknis-
ten tilojen pinnat ovat pääasiassa maalattua betonia / tiiltä. Tekniset tilat ovat paikoin hie-
noisessa epäjärjestyksessä – tilat tulee siivota jakson alussa. Kokonaisuutena varastojen 
ja teknisten tilojen pinnat ovat tyydyttävässä kunnossa ja tilat vastaavat nykyistä käyttö-
tarkoitusta. Teknisen työn luokkatilat rakennuksen pohjoispäädyssä eivät saadun tiedon 
mukaan vastaa nykytarpeita ja vaatimuksia. Tilojen peruskorjausta on jo tästä johtuen 
suunniteltukin. Liikuntasalin viereiset peseytymistilat ovat lattian osalta epoksipintaisia, 
seinät olivat laattapintaisia. Samoin liikuntasalin wc- ja pukuhuoneet ovat vähintään tyy-
dyttävässä kunnossa. Tilat eivät kaipaa merkittäviä toimenpiteitä jakson aikana. Koulun 
puolella WC- tilat ovat pintarakenteiden osalta kuluneita. WC – tilat suositellaan kunnos-
tettavan esim. tulevan suuremman korjauksen yhteydessä tai vaiheittaisena toimena.  
 
Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan 
 

• Ulkoseinien korjaustoimenpiteet 
• Ikkunoiden osittainen uusiminen 
• Sisätilojen vaiheittaiset kunnostukset 
• Raportissa on ehdotettu myös alapohjatilan tarkempaa tarkastusta.  

 
Kiinteistö on rakennustekniikan osalta vaihtelevasti tyydyttävässä - välttävässä kunnossa. 
KL 3-2  
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2.2. LVI-TEKNIIKKA 

 
Kiinteistö on liitetty lämmönsiirtimien välityksellä kaukolämpöverkkoon. Lämmönsiirtimet 
laitteineen on uusittu vuonna 2012, eikä lämmönsiirtimille arvioida olevan uusimistarvetta 
alkavalla kymmenvuotisjaksolla. Lämmityksenä tiloissa on vesikiertoinen patterilämmitys. 
Koulun patteriventtiilit on uusittu, ja oletettavasti tuolloin patteriverkoston linjasulut uusittu 
nykyisiksi palloventtiileiksi ja verkoston vesivirrat säädetty. Liikuntasalissa patteriventtiilit 
olivat vanhoja käsisäätöisiä patteriventtiilejä, ja tulevat uusittavaksi jakson alussa. Muilta 
osin patteriventtiilejä voidaan uusia tarpeen mukaan, ja mahdollinen verkoston perussäätö 
voidaan tehdä pääosin nykyisillä patteri- ja linjasäätöventtiileillä.  
 
Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesijohdot olivat kuparia 
ja viemärit muovia. Vesijohdoille tai viemäreille ei arvioida olevan uusimistarvetta alkavalla 
kymmenvuotisjaksolla. Mikäli linjasulkuja uusitaan, tulee tuolloin lämpimän käyttöveden 
kiertovirtaamat säätää uudelleen. Säätämätön (liian suuri) virtausnopeus voi syövyttää 
kupariputkia ennenaikaisesti. Pohjaviemärit voidaan painehuuhdella ja videokuvata jakson 
alussa. Samalla voidaan huuhdella sadevesiviemärit ja tyhjentää kaivojen hiekkapesät. 
Vesi- ja viemärikalusteita tulee kunnostaa ja uusia tarpeen mukaan.  
.  
Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntaltenotolla. Kiinteistössä on 
yhteensä neljä ilmamäärältään suurempaa tuloilmakonetta, joista kolme palvelee koulua 
ja yksi liikuntasalia. Lisäksi tiloissa havaittiin yhteensä neljä pienempää LTO-kojetta, joista 
kolme palvelee luokkatiloja ja yksi hammaslääkärin tiloja. Vesikatoilla oli lisäksi erillisiä 
huippuimureita, joista osa uusittu ja osa vanhoja. Liikuntasali tuloilmakoneella 301TK1, ja 
koulun vesikatolla olevilla tuloilmakoneilla 302TK1 ja 303TK1 sekä niiden parina toimivilla 
poistoilmakoneilla alkaa olla jo ikää, mutta ne ovat vielä kunnostettavissa. Mikäli koulun 
ilmanvaihtokojeiden uusimiselle on selvä tarve sisäilman laadun vuoksi, tulee uusimisesta 
aloittaa hankesuunnittelu jakson alussa. Liikuntasalin ilmanvaihtokoneen uusimista voisi 
perustella myös sillä, että nykyisessä ei ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtokoneiden ja 
koko järjestelmän uusiminen vaatii suunnittelua, eikä eri vaihtoehtoja tai niistä aiheutuvia 
kustannuksia ole merkitty PTS-taulukkoon. Tässä oletettu, että ilmanvaihtokoneet 
301TK1, 302TK1 ja 303TK1 pidetään toimintakuntoisina alkavan kymmenvuotisjakson 
ajan. Kanavat tulisi kouluissa nuohota viiden vuoden välein. Kanavavarusteita tulee uusia 
nuohouksessa havaitun tarpeen mukaan.  
 
Kiinteistö on kaukovalvonnassa. Valvonta-alakeskukset samoin kuin lämmönjakeluun ja 
ilmanvaihtokoneisiin liittyviä toimilaitteita on osin uusittu kaukovalvontaan liityttäessä, ja 
uuden lämmönjakokeskuksen myötä vuonna 2012. Koulun ilmanvaihtokoneisiin liittyvät 
toimilaitteet tulevat uusittavaksi tarvittavin osin jakson alussa, mikäli koulun vesikatolla 
olevat tuloilmakoneet 302TK1 ja 303TK1 päädytään kunnostamaan.  
 
Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet alkavalla kymmenvuotisjaksolla tulevat olemaan: 
 

• Vesikalusteiden uusimiset ja viemärien huuhtelut tarpeen mukaan    
• Ilmanvaihtokoneiden ja rakennusautomaation ylläpito, tai ilmanvaihtokoneiden ja 

koko ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (ilmanvaihdon uusiminen edellyttää 
suunnittelua, eikä uusimisen kustannuksia ole arvioitu PTS-taulukkoon) 

• Kanavanuohous, ilmamäärien mittaus ja säätö kaksi kertaa jaksolla 
 

Kiinteistö on LVI tekniikan osalta pääosin kuntoluokassa tyydyttävä. KL 3 
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2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

 
Tarkastuksen kohteena on vuonna 1969 - 71 valmistunut peruskoulu. Kyseisen kiinteistön 
sähköjärjestelmien määräaikaistarkastusten väli on 15 vuotta, edellisestä tarkastuksesta 
ei ole tietoa. 
 
Sähköpääkeskus sekä kiinteistön muut pienemmät jakokeskukset, joita on noin kuusi 
kappaletta, ovat alkuperäisiä. Keskukset ovat jo ylittäneet teknisen elinkaarensa ja niiden 
uusimiseen tulee varautua. Kaapeliläpiviennit vähintään paloalueiden väliltä suositetaan 
tarkastamaan ja tiivistämään. 
 
Aluevalaisimina toimivat pylväsvalaisimet sekä rakenteisiin asennetut erilaiset valaisimet. 
Rakennusten seiniin on asennettu lisäheittimiä parantamaan pihan valaistusta. Ikääntymi-
sestä johtuen aluevalaistuksen uusimiseen tulee varautua. 
 
Sisätilojen sähköjärjestelmiä on joiltakin osin uusittu mutta kiinteistössä on runsaasti myös 
alkuperäisiä järjestelmiä. PTS:ssä on esitetty sisätilojen sähkösaneeraus vähintään alku-
peräiseltä osin. Saneerauksen yhteydessä suositetaan uusimaan vähintään vanhemmat 
valaisimet ja sähkökalusteet ryhmäjohtoineen. 
 
Kiinteistössä on automaattinen paloilmoitusjärjestelmä mutta se kattaa vain pienen osan 
tiloista. Järjestelmä suositetaan laajentamaan kattamaan koko kiinteistö, mukaan lukien 
liikuntasali. Kiinteistössä on ikääntynyt turvavalaistusjärjestelmä, mikä suositetaan uusi-
maan vanhimmilta osin. 
 
Kiinteistö on varustettu puhelin- ja antennijärjestelmillä. Kiinteistön tietoliikenneverkko on 
osittain toteutettu langattomasti tukiasemien avulla. Kiinteistössä on puutyöluokka, minkä 
laitteita uusitaan tarpeiden mukaan. Luokkiin on asennettu interaktiivisia laitteita opetus-
käyttöön. Keittiötä/ ruokalaa ei ole. 
 
Merkittävimmät sähkötekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: 

 
• Aluevalaistuksen uusiminen. 
• Läpivientien tarkastus ja tiivistys. 
• Keskusten uusiminen liittymis- ja nousujohtoineen ja maadoitusjärjestelmän päivi-

tys. 
• Sisätilojen sähkösaneeraus vähintään alkuperäiseltä osin. 
• Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen alkuperäiseltä osin. 
• Paloilmoitusjärjestelmän laajentaminen koko kiinteistöön. 

 
Kustannuksia aiheutuu lisäksi normaaleista huolto- ja ylläpitotyyppisistä toimenpiteistä, joi-
ta ei ole esitetty PTS:ssä. Kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmät ovat kokonaisuudessaan 
välttävässä kunnossa. 
KL 2  
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2.4. VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 

 
• Kaikki turvavalaisimet tulee olla toimintakuntoisia.  
• Keskukseen RK5 tulee asentaa puuttuvat suojakannet. 
 

 

2.5. LISÄTUTKIMUKSET 

 
• Ei lisätutkimustarpeita. 
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2.6. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS 

 
 

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeist a

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rakennetekniikka 26 590 17 10 85 10 10 102 15 5 870

LVIA-tekniikka 58 10 2 0 7 0 14 1 7 1 100

Sähkötekniikka 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 79

Yhteensä 85 600 97 10 92 10 24 103 22 6 1049

Keskimäärin vuodessa 21,79 € / m² / vuosi

Pinta-ala 4 814 m²

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Yht.

Kustannustaso 2013. Hintoihin sisältyy alv 24%
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2.7. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 

Kustannustaso 2013.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4.1.1.
Rakennusten vierustat, pintavesien poisto 
ja salaojitus 3

Salaojituksen painehuuhtelu ja kuvaus 2 erää 6 6 12
Etupihan pintavesien ohjauksia parannetaan X

4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 3

0

4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 3

Etupihan pintavesien ohjauksia parannetaan X

4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 3

huoltomaalauksia 2 erää 6 6 12

4.2.1. Perustukset ja sokkeli 3

Alapohjan tuuletusedellytyksiä parannetaan 1 erä 10 10

4.2.2. Alapohja 3

Rakennetaan tarkastusreitit alapohjatiloihin 1 erä 6 6
Alapohjatilojen tarkastus 1 erä 10 10

4.2.3. Rakennusrunko 3

0

4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 2
Julkisivujen osittainen uusiminen + kunnostus 1 erä 400 400

4.2.5 Ikkunat 4 ja 2

Ikkunoiden osittainen uusiminen + kunnostus 1 erä 100 100
Ikkunoiden huolto / kunnostus 3 erää 5 5 10

4.2.6. Ulko-ovet 3
Ovien huolto- ja kunnostus 2 erää 10 10 20

4.2.7. Kattorakenteet 3
Kattojen säännöllinen tarkastus ja huolto 1 erä 5 10 15 30

4.3.1. Yleistilat, tekniset tilat 3

Sisätilojen kunnostuksia ja huoltomaalauksia 3 erää 80 80 80 240
Teknisen työn tilojen uusiminen 1 kpl X

4.3.2. Wc- ja pesutilat 2
WC - tilojen vaiheittainen kunnostus / uusiminen 10 10 20

Rakennustekniikka yhteensä 26 590 17 10 85 10 10 102 15 5 870

Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Hintoihin sisältyy alv 24%

Kunto-
luokka

Määrä-
arvio Yht.

 
 
Kuntoluokat 
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 = Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 – 10 vuoden  
1 = Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
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2.8. LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

Kustannustaso 2013.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.1.1. Lämmöntuotanto 4

Lämmönjakolaitteiden uusiminen 0

5.1.2. Lämmönjakelu 4

Paisunta-astian sulku- ja tyhjennysventtiili 1 erä 1 1

5.1.3. Lämmönluovutus 3

Liikuntasalin patteriventtiilien uusiminen 1 erä 2 2

5.1.4. Eristykset 3

5.2.1. Vedenkäsittely 3

5.2.2. Vesijohdot 3

5.2.3. Viemärit 3
Viemärien (jäte- ja sadevesi) huuhtelut ja 
kuvaukset tarvittavassa laajuudessa 2 erä 3 2 5

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 3
Vesikalusteiden kunnostamiset ja uusimiset 7 erä 1 1 1 1 1 1 1 7

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset 3

0

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 3
Koulun ja liikuntasalin ilmanvaihtokoneiden 
kunnostaminen jakso alussa / ylläpito 3 erä 50 5 5 60

Ilmanvaihdon täydellinen uusinen (hanke vaatii 
suunnittelua alkaen hankesuunnittelusta, ja 
kustannukset tarkentuvat suunnittelun myötä)

3 erä x x x

5.3.2. Kanavistot 3

Kanavanuohous, ilmamäärien mittaus ja säätö 2 erä 10 10 20

5.3.3. Päätelaitteet 3
Uusimiset tarpeen mukaan 2 erä x x 0

5.4.1. Kylmätekniset järjestelmät 3

5.5.1. Rakennusautomaatio 3
Säätölaitteiden uusimiset tarpeen mukaan 4 erä 1 1 1 1 1 5

5.6.1. Palontorjuntajärjestelmät 3
0

LVI-tekniikka yhteensä 58 10 2 0 7 0 14 1 7 1 100

Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
Kunto-
luokka

Määrä-
arvio

Hintoihin sisältyy alv 24%

 
 
Kuntoluokat 
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 = Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 – 10 vuoden  
1 = Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
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2.9. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

Kustannustaso 2013.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.1.1. Aluevalaistus 3

Aluevalaistuksen uusiminen 1 erä 5 5

6.1.2. Ulkopistorasiat

0

6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 2
Keskusten uusiminen liittymis- ja nousujohtoi-
neen ja maadoitusjärjestelmän päivitys. 1 erä 25 25

6.2.2. Johtotiet 3

0

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 2

Läpivientien tarkastus ja tiivistys 1 erä 1 1

6.3.1. Nousujohdot 3

Uusiminen sis. 6.2.1 0

6.3.2. Voimaryhmäjohdot 3

0

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 3

Uusiminen sis. 6.4.1 0

6.3.4. Varusteet 2

Uusiminen sis. 6.4.1 0

6.3.5. Liittymisjohdot 3

Uusiminen sis. 6.2.1 0

6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 3

0

6.4.1. Valaisimet 2
Sisätilojen sähkösaneeraus vähintään 
alkuperäiseltä osin. 1 erä 40 40

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 2
Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen 
alkuperäiseltä osin 1 erä 3 3

6.4.3. Lämmittimet

0

6.4.4. Kojeet ja laitteet 3

0

6.4.5. Saunat

0

6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 4

0

6.5.2. Antennijärjestelmä 3

0

6.5.3. Paloturvallisuusjärjestelmä 2
Paloilmoitusjärjestelmän laajentaminen koko 
kiinteistöön 1 erä 5 5

Sähkötekniikka yhteensä 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 79

Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
Kunto-
luokka

Määrä-
arvio

Hintoihin sisältyy alv 24%

 
 
Kuntoluokat 
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 = Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 – 10 vuoden  
1 = Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
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2.10. KIINTEISTÖN KORJAUSASTE JA PERUSPARANNUKSEN T AVOITEHINTA 
 

RAKENNUKSEN NYKYHINTA / TEKNINEN ARVO

Julkiset liikerakennukset Rakennuksen valmistumisvuosi 1969/1971

Rakennuksen ikä Vaihtoehtoisesti kunto
Rakennuksen osaryhmä Uusi 10 v 20 v 30 v 45 v 50 v hyvä tyydytt. välttävä heikko puuttuu

% % % % % % % % % %

Sisäpinnat 12 9 6 3 0,75 9 6
Kalusteet 6 5 3 2 1,25 1 5 3 1
Ikkunat 5 4 3 2 1,25 1 4 3 2
Ovet 3 3 2 1 0,25 3 2 1
Väliseinät 8 7 5 4 2,5 2 7 5 2
Vesi ja viemäri 5 5 4 3 1,5 1 5 4 2
Lämmitys 4 4 3 2 1,25 1 4 3 2
Koneellinen ilmanvaihto 14 13 9 4 1,75 1 13 9 1
Sähkö 10 9 7 4 1,75 1 9 7 1
Teletekniikka 2 1 0 1
Ulkopinnat 11 10 8 5 2,75 2 10 8 3
Runko 20 20 20 20 20 20 20 15 10 10
YHTEENSÄ 100 90 70 50 35 30 90 65 25 10 0

tekninen arvo 51 %

Vastaavan uudisrakennuksen hinta vuoden 01/2014 hin tatasossa Kaikki hinnat alv 0%

Alueellinen hintataso 84 :      > Uudishinta: 2031 €/m2

Bruttoala: 4814 brm2

Hinnaksi muodostuu: 9,78 M€ (laskettu 50,5 % uudisrakennuksen hinnasta)  > 4,94 M€  = tekninen arvo

Korjausvelka (75 % tyydyttävän tason mukaan) ####### € (= 497,6 €/brm2)
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 
 

3.1. KOHTEEN TIEDOT 

 
Kohde: Gesterbyn koulu ja liikuntasali  
Lähiosoite: Vilhonkummuntie 4 
Postinumero- ja toimipaikka: 02400 Kirkkonummi 
Rakennustyyppi: 511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset  
Tilavuus: 23184 rm3  
Pinta-ala: 4814 m2 
Kerrosluku: 2 
Rakennusvuosi: 1969/1971 
 

3.2. ASIAKIRJATILANNE 

 
Kohteen korjaushistoriaa tai teknisiä piirustuksia ei ollut käytettävissä. Lämmönjakokaavio 
oli lämmönjakohuoneen seinällä. Sähköjärjestelmien osalta oli käytettävissä alkuperäinen 
nousujohtokaavio, mihin oli tehtynä joitakin muutoksia. 
 

3.3. KORJAUSHISTORIA 

 
Merkittävimpiä korjauksia ovat havaintojen perusteella olleet: 
 
2012 Lämmönsiirtimet laitteineen uusittu lämmönjakokeskuspakettina  
2000 Vesikatot ja suuri osa ikkunoista uusittu 2000-luvun taitteessa. 
 

3.4. KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE 

 
Kohteessa haastateltiin tilojen käyttäjiä, jonka avulla selvitettiin eri tilojen olosuhteita sekä 
rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai tiloissa havaittuja muita epäkohtia. Tarkastuksen 
yhteydessä haastateltiin lisäksi kohteen huoltomiestä, joka oli kierroksella mukana.  
  

3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI 

 
Kiinteistön normaaleja huoltotoimia on hoidettu oman huoltohenkilöstön toimesta. Erityis-
osaamista vaativissa töissä on lisäksi käytetty ulkopuolisten urakoitsijoiden palveluja. Kiin-
teistön rakennus-, lvi- ja sähkötekniset huoltotoimet ovat tyydyttävällä tasolla. Laiminlyön-
tejä ei tarkastuskierroksella havaittu. 
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3.6. ENERGIATASE 

 
Energian tarve 
 
Rakennuksen energiantarve rakennusmääräyskokoelman D5 mukaan laskettuna on esi-
tetty seuraavassa taulukossa.  
 
Energian kulutus Pinta-ala U-arvo kWh
Ulkoseinä 1824 0,81 198 906
Yläpohja 2413 0,47 152 684
Alapohja 2413 0,47 143 061
Ikkunat 542,3 2,08 152 090
Ulko-ovet 27,7 2,20 8 204
Kylmäsillat 65 494
Käyttöveden lämmitys 85 179
Ilmanvaihdon lämmitys 261 388
Vuotoilman lämmitys 146 980
Jälkilämmityspatteri 174 527
Laitteiden sähkönkulutus 198 237
Jäähdytysenergian kulutus
Energiantuoton häviöt 135 353
Yhteensä 1 722 103  
 

 
 
CO2-päästöt vähenevät julkisivusaneerauksella ja ikkunoiden ja ovien uusimisella 63 t. 
Lämpöenergian vähenemä 290 MWh (DofTech:llä laskettu). 
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Energian tarve 
 
Rakennuksen energian saanti rakennusmääräyskokoelman D5 mukaan laskettuna on esi-
tetty seuraavassa taulukossa.  
 
Energian saanti kWh
Ostoenergia 1 398 713
Lämpökuorma 323 390
Yhteensä 1 722 103  
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3.7. SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Lämpötila 
 
Lämpötilat eri tiloissa olivat sopivia. Ulkolämpötila tarkastusta tehdessä oli + 7 °C astetta. 
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus 
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus oli aistinvaraisesti arvioiden tyydyttävää tasoa.  
 
Sisäilman epäpuhtaudet 
 
Sisäilmassa ei havaittu epäpuhtauksia. 
 
Melu 
 
Rakennuksen putkistojen tai ilmanvaihdon ei havaittu pitävän häiritsevää melua.  
 
Tuhoeläimet ja linnut 
 
Viitteitä tuhoeläin- tai lintuhaitoista ei havaittu.  
 
Valaistus 
 
Sisätilojen valaistustasot ovat yleisesti tyydyttävällä tasolla. 
 
 

3.8. TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT 

 
Merkittäviä turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei havaittu.  

 
 

3.9. KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Kosteusvaurioihin liittyviä havaintoja ei tehty.  
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 

4.1. ULKOALUEET 

 
4.1.1. Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja  salaojitus 

 
Maanpinnat rakennuksen vierustalla ovat yleisesti melko tasaisia. Koulun pohjois- ja län-
sipuolilla profiili on rakennusta kohti ohjaava, mutta aivan vierustalla on tehty parannus-
toimia oletettavasti parisen vuotta sitten rakennetun salaojitustyön yhteydessä. Pintavesi-
en ohjaus vaikuttaisi toimivan tyydyttävästi. Asfaltoitu piha-alue on tasainen - asfalttipin-
nalle lätäköityy jonkin verran vettä.  
 
Koulurakennus on varustettu ainakin osittaisella salaojituksella. Salaojitus on huollon ker-
toman mukaan rakennettu parisen vuotta sitten ja sen toiminta-alue koskee ilmeisesti vain 
pohjois- ja länsisivuja. Osin maanalaiset tilat (lämmönjakohuone, sähköpääkeskus) ovat 
huollon kertoman mukaan pysyneet tämän jälkeen kuivina eikä ongelmia ole ollut. Salaoji-
tuksen toimivuus suositellaan kuitenkin tarkastettavan säännöllisesti, esim. kolmen vuo-
den välein ja painehuuhdeltavan noin 10 vuoden välein.  
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Salaojille teetetään kuvaus / painehuuhtelu  
• Etupihan pintavesien ohjauksia parannetaan piharemonttien yhteydessä 

 
4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 

 
Piha-alueen laidoilla kasvaa jonkin verran puita ja pensaita. Aivan koulun lähellä ei kuiten-
kaan ole kasvillisuutta. Toimenpidetarvetta ei havaittu – huoltotoimia suoritetaan vaiheit-
tain tarpeen mukaan.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Viherrakenteille riittää normaali perushuolto pihan huoltotöiden yhteydessä. Vi-
heralueiden huoltotöitä ei ole laskettu mukaan PTS-taulukkoon. 

 
Koulun länsipuolelle on rakennettu salaojitus so-
rastuksineen parisen vuotta sitten.  

 
Maanpinnan profiilia lienee kohennettu samalla  
kertaa.  
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4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 
 

Liikennöidyt piha-alueet ovat asfalttipintaisia. Päällysrakenteet olivat tyydyttävässä kun-
nossa, vedenpoiston toimivuudessa olisi hienoista parannettavaa. Leikkialueet ja peliken-
tät ovat hiekkapintaisia ja niiden kunto oli melko hyvällä tasolla.  
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Asfalttipintojen pintavesien ohjauksia parannetaan piharemonttien yhteydessä, ei 

välitöntä toimenpidetarvetta 
 

4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 
  

Koulun edustalla liikuntasalin kulmaa kohti johtaen on rakennettu teräsrunkoinen katos-
käytävä. Katos on tyydyttävässä kunnossa, teräsosien alaosat ovat kolhiintuneita ja niiden 
maalipinnat kuluneita. Urheilu- ja leikkikenttävälineet pihan laidalla olivat hyvässä - tyydyt-
tävässä kunnossa. Jätehuoltovarusteet sijaitsivat koulun takakulmalla sijainneessa puu-
verhotussa lukittavassa katoksessa. Pihojen rakennelmille ja varusteille riittävät pääasias-
sa tavanomaiset huoltotoimenpiteet. 
 

 

 
Koulun edusta on asfaltoitu – taustalla sora-
pintainen pelikenttä.  

 
Yleiskuva koulun – liikuntasalin piha-alueesta.  

 
Koulun edustalla liikuntasaliin johtaen on teräs-
rakenteinen katos.  

 
Terästolpat ovat kolhiintuneita – ne huolletaan  
kertaalleen jakson aikana.  
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Toimenpide-ehdotukset: 
• Leikkivälinetarkastukset tehdään kiinteistön hoitotoimeen kuuluvana toimena.  
• Muilta osin piharakenteille ja – varusteille riittävät tavanomaiset huoltotoimet 

 

4.2. RAKENNUSTEKNIIKKA 

 
4.2.1. Perustukset ja sokkelit 

 
Kohteen perustuspiirustuksia ei ollut käytettävissä. Näkyviltä osin perustukset ovat teräs-
betonirakenteisia ja sokkelit ovat siniharmaaksi / ruskeaksi maalattua betonia. Perustuk-
sissa / sokkeleissa ei näkyviltä osin havaittu painumia tai muodonmuutoksia. Sokkeleissa 
havaitut alapohjan tuuletusreitit uhkaavat paikoin jäädä ulkopuolisen maanpinnan alapuo-
lelle.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Alapohjan tuuletusedellytyksiä parannetaan 
 

4.2.2. Alapohja 
 

Rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. Alapohjatyypistä ei näin ollen saatu täyttä var-
muutta. Alapohjien epäillään olevan (ainakin osaksi) tuulettuvia ja ryömintätilaisia. Tiloihin 
ei havaittu olevan tarkastus / käyntiluukkuja. Alapohjan tuuletusputkia / ritilöitä havaittiin 
paikoin sokkeleissa.  
 
Alapohjaan suositellaan järjestettävän tarkastusluukku / luukkuja. Tämän jälkeen ryömin-
tätilat tulee tarkastaa esim. huollon toimesta, varauksena esitetään myös tilojen puhdis-
tamista eloperäisestä aineksesta. Alapohjatilojen tulisi myös olla kuivia.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Rakennetaan tarkastusreitit alapohjatiloihin 
• Alapohjatilojen tarkastus esim. huollon toimesta 
• Alapohjiin liittyvät toimet harkitaan em. toimien jälkeen (siivous, tuuletuksen lisäys 

tms. muut toimet) 
 

 
Sokkelit olivat maalattuja betonipintoja.  

 
Alapohjan tuuletusreitit uhkaavat jäädä maan-
pinnan alle.  
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4.2.3. Rakennusrunko 
 

Molemmat rakennukset ovat teräsbetonirunkoisia. Rakennuksien runkorakenteissa ei to-
dettu rakenteellisia vaurioita tms. havaintoja, jotka viittaisivat hallitsemattomiin liikkeisiin.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä.  
 

4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 
 

Molempien rakennusten ulkoseinät ovat tiilipintaisia. Ulkoseinien kuluneisuus ja vauriot 
vaihtelevat selvästi ilmansuuntien mukaan. Julkisivupintojen todettiin yleisesti olevan vält-
tävässä kunnossa. Ainoan poikkeuksen muodostaa liikuntasalin etelän puoleinen pääty-
seinä, joka on jo vaurioista johtuen uusittu.  
 
Pohjoiseen suuntaavat seinät ovat vahvasti sammaloituneita, etelään suuntaavien seinien 
kohtalona on ollut pintojen rapautuminen. Länsi- ja itäsivut olivat hieman paremmassa 
kunnossa, niissäkin havaittiin kuitenkin vähäisempää sammaloitumista ja muuraussaumo-
jen alkavia vaurioita.   
 

 

 

 
Etelään suuntaavien osien kohtalona on taas ol-
lut pintojen rapautuminen.  

 
Etelään suuntaavien osien kohtalona on taas ol-
lut pintojen rapautuminen.  
 

 
Pohjoispuolen tiiliseinät olivat yleisesti samma-
loituneita.  

 
Liikuntasalin pohjoisen puoleinen seinä on sam-
maloitunut.  
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Ulkoseiniin liittyviä toimia tulee miettiä kokonaisuutena. Koska valtaosa rakennuksien ik-
kunoista on jo uusittu, ei kokonaisvaltaista julkisivuremonttia pidetä mielekkäänä. Näke-
myksen mukaan etelään suuntaaville osille suoritetaan niiden kokonaisvaltainen uusimi-
nen ikkunoineen, pidemmät sivut voidaan edelleen kunnostaa toimiviksi saumakorjausten 
avulla. Sammaloituneet kohdat suositellaan painepestävän jakson alussa muiden jul-
kisivutoimien kanssa yhtaikaisesti. Tiilipinnat voidaan niin halutessa myös pinnoittaa sopi-
valla suoja-aineella sekä kosteutta (rapautumista) että sammaloitumista vastaan.   
 
Korjaustoimenpiteeltä vaadittu käyttöikä toki osaltaan määrää korjaustapoja ja laajuuksia. 
Kattavampi peruskorjaus on pidempi-ikäinen ja parempi ratkaisu, mutta myös selvästi kal-
liimpi. Lopulliset valinnat tehdään hankesuunnitteluvaiheen jälkeen.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Julkisivupintojen peruskorjaus sisältöineen ja laajuuksineen mietitään tarkemmin 
hankesuunnitteluvaiheessa 

• Vaihtoehtoina A) kevyt osittainen uusiminen / kunnostus tai B) laajempi koko-
naisvaltainen uusiminen 

 

 
Koulun eteläpääty on edelleen alkuperäistä  
tiilipintaa... 

 
…jonka yksityiskohdat näyttävät tältä.  

 
Liikuntasalin etelän puoleinen tiilimuuriseinä on 
uusittu.  

 
Uuden – vanhan tiilipinnan saumakohta raken-
nuksen lounaiskulmalla.  
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4.2.5. Ikkunat 
 

Suurin osa rakennusten ikkunoista on uusittu. Uusinnat on tehty leimauksien mukaan noin 
vuonna 1999 – uusitut ikkunat ovat MSE-AL tyyppisiä, missä ulkopuite on alumiinia ja si-
sempi puite on varustettu lämpölasilla. Uusitut ikkunat ovat hyväkuntoisia eikä niille koh-
distu merkittävää toimenpidetarvetta. Tiivistykset uusitaan kertaalleen jakson aikana, sa-
malla kunnostetaan myös mekanismeja / lukituksia tarpeen mukaan. 
 
Osa ikkunoista on kuitenkin vanhempaa, alkuperäistä mallia. Koulun molempien päätyjen 
ja länsisivun portaikkojen kohdilla olevat ikkunat ovat kaksinkertaisia puuikkunoita. Ikku-
noiden väritys on tummanruskea. Ikkunoiden alaosien kulumista on lisännyt vesipeltien 
vaatimaton kaato. Vanhemmat ikkunat suositellaan uusittavan (osin mahdollista myös 
kunnostaa) julkisivuremontin yhteydessä myöhempien suunnitelmien mukaan.   
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Vanhempien ikkunoiden uusimiset / kunnostukset suoritetaan julkisivuremonttien 

yhteydessä myöhempien suunnitelmien mukaan  
• Muu ikkunoiden huolto / kunnostus (tiivistykset, mekanismit, lukitukset) suorite-

taan kertaalleen jakson aikana 

 
Pohjoispäädyn ikkunan kohdalla vesipellin –  
ikkunan saumakohta oli sammaloitunut.  

 
Vanhat puiset ikkunarakenteet ovat jo hyvin kuluneita.  
Ne uusitaan / kunnostetaan julkisivutöiden yhteydessä.  

 
Pääosa kohteen ikkunoista on uusittu. Uusitut ik-
kunat ovat alumiinipintaisia.  

 
Tyypiltään ikkunat ovat MSE-AL ikkunoita, sisempi  
puite on varustettu lämpölasilla.  
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4.2.6. Ulko-ovet 
 

Pääsisäänkäyntien ulko-ovet ovat lasiaukollisia metalliovia. Toisarvoisten tilojen, kuten va-
rastojen / teknisten tilojen ovet ovat ikkunattomia / ikkunallisia puuovia. Ovet olivat yleises-
ti tyydyttävässä kunnossa. Puuovien ulkopinnat olivat aiheutuneesta säärasituksesta joh-
tuen paikoin melko kuluneita.  
 
Ovet voidaan edelleen kunnostaa riittävään käyttökuntoon, mutta julkisivukorjausten yh-
teydessä on mahdollista uusia myös ulko-ovia nykyistä paremmiksi tarpeen ja vaatimus-
ten mukaan.  
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ulko-ovien huoltomaalaus ja muu kunnostus suoritetaan pariin kertaan jakson ai-
kana  

• Varaus: julkisivuremonttien yhteydessä voidaan myös uusia ovirakenteita (ei mu-
kana PTS-ehdotuksessa) 

 

 
Pääsisäänkäyntien ovet olivat metallirakenteisia 
ja ikkunallisia.   

 
Puisten ovien ulkopintojen havaittiin olevan pai-
koin melko kuluneita.  

 
Pääsisäänkäyntien ovet olivat metallirakenteisia 
ja ikkunallisia.   

 
Puisten ovien ulkopintojen havaittiin olevan pai-
koin melko kuluneita.  
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4.2.7. Kattorakenteet   
 
Molempien rakennusten kattotyyppinä toimii tasakatto, joiden katteena toimii sirotepintai-
nen bitumikermikate. Katteen tarkka ikä ei ollut tiedossa, oletettavasti se lienee noin vuo-
situhannen vaihteesta (kohteessa on tehty muitakin korjauksia tuohon aikaan). Suuret kat-
topinnat olivat tehtyjen havaintojen mukaan sangen tyydyttävässä kunnossa.  
 

 

 
Liikuntasalin katepintoja.  

 
Koulun eteläisimmän lohkon katepintoja.  

 
Kaikkien detaljikohtien kohdalla esim. veden-
poistot eivät ole toimivia.  

 
Katolla on myös muita haastavia ”poteroita”.  

 
Kattomuotona on tasakatto, jonka katteena  
toimii sirotepintainen bitumikermi.  

 
Katepinnat olivat tyydyttäväkuntoisen oloisia.  
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Huoltomiehen kertoman mukaan katoilta ei ole tapahtunut vesivuotoja. Vedenpoisto mo-
lemmilta katoilta tapahtuu pääosin sisäpuolisen vedenpoistojärjestelmän (kattokaivot) 
avulla. Vedenpoiston toimivuus vaikutti pääosin toimivan tyydyttävästi. Pientä lätäköity-
mistä oli havaittavissa. Samoin koulun päälohkojen väliset matalammat kohdat ovat haas-
tavia paikkoja. Näissä kohdin havaittiin enemmän vedenpoiston ongelmia.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kattojen säännöllinen tarkastus ja huolto, paikkauksia / tiivistyksiä suoritetaan 
vaiheittain, toimien määrän kasvuun varaudutaan 

 

4.3. SISÄTILAT 

 
4.3.1. Yleistilat 

 
Yleisten tilojen pintarakenteina on käytetty lattian osalta pääasiassa linoleumilaattoja, täy-
dentävästi myös muovimattoa. Seinäpinnat ovat pääasiassa maalattuja tiilipintoja, täyden-
tävästi myös betoni- ja levypintaisia. Sisätiloissa ei pintojen osalta havaittu merkittäviä 
vaurioita tai puutteita. Lattia- ja seinäpinnoissa esiintyy normaalia käytöstä / ikääntymises-
tä johtuvaa pintojen kolhiintumista / kuluneisuutta. Eteläisimpään lohkoon on tehty perus-
korjaus vuonna 2000. Ko. tilat ovat astetta paremmassa, valoisammassa kunnossa.  
 

 

 

 
Sisääntuloaula / portaikko.  Veistoluokka ei täytä nykymääräyksiä ja tarpeita. 

Sen peruskorjaus on suunnitteilla.  

 
Koulun 2. kerroksen valoisaa käytävätilaa.  Eteläisimpään osaan on tehty peruskorjaus 2000 

– luvun alkuvuosina.  
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Varastotilojen ja teknisten tilojen pinnat ovat pääasiassa maalattua betonia / tiiltä. Tekni-
set tilat ovat monin paikoin hienoisessa epäjärjestyksessä – ne tulee siivota heti jakson 
alussa. Kokonaisuutena tarkasteltuna varastojen ja teknisten tilojen pinnat ovat tyydyttä-
vässä kunnossa ja tilat vastaavat nykyistä käyttötarkoitusta.  
 
Teknisen työn luokkatilat rakennuksen pohjoispäädyssä eivät saadun tiedon mukaan vas-
taa nykytarpeita ja vaatimuksia. Tilojen peruskorjausta on jo tästä johtuen suunniteltukin.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Sisätiloissa tehdään osittaisia huoltomaalauksia / kunnostuksia tarpeen mukaan. 
• Teknisen työn tilat uusitaan jakson alussa 

 
4.3.2. WC- ja pesutilat 

 
Liikuntasalin viereiset peseytymistilat ovat lattian osalta epoksipintaisia, seinät olivat laat-
tapintaisia. Samoin liikuntasalin wc- ja pukuhuoneet ovat vähintään tyydyttävässä kun-
nossa. Tilat eivät kaipaa merkittäviä toimenpiteitä jakson aikana. 
 

 

 
Liikuntasali.  

 

 
Liikuntasalin poikien ja tyttöjen pesutilat olivat 
toisiaan vastaavassa, tyydyttävässä kunnossa.  

 
Liikuntasalin poikien ja tyttöjen pesutilat olivat 
toisiaan vastaavassa, tyydyttävässä kunnossa.  
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Koulun puolella WC- tilat ovat pintarakenteiden osalta kuluneita. WC – tilat suositellaan 
kunnostettavan esim. tulevan suuremman korjauksen yhteydessä tai vaiheittaisena toi-
mena.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• WC- tilojen kunnostus / uusiminen 
 
 

 

 
Hyväkuntoinen wc-tila.   Liikuntasalin pukuhuoneet olivat sangen hyvässä 

kunnossa.  
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
 
Kiinteistön lämmitysjärjestelmä: kaukolämpö / vesikiertoinen patterilämmitys. 
 

5.1.1. Lämmöntuotanto 
 

Kiinteistö on liitetty lämmönsiirtimien välityksellä kaukolämpöverkkoon. Lämmönsiirtimet 
laitteineen on uusittu lämmönjakokeskuspakettina vuonna 2012. Lämmönsiirtimien tiedot: 
 
 LS1 Käyttövesi  Mitoitusteho  525 kW  

LS2 Lämmitys  Mitoitusteho   550 kW 
   
Lämmönsiirtimille ei arvioida olevan uusimistarvetta alkavalla kymmenvuotisjaksolla. 
Lämmönsiirtimien tekninen ja taloudellinen käyttöikä on noin 20 - 25 vuotta.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 

5.1.2. Lämmönjakelu 
 
Lämpimän käyttöveden ja lämmitysverkostojen kiertovesipumput olivat kunnossa olevia 
pumppuja vuodelta 2012. Kiertovesipumppujen tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta. 
 
Lämmitysverkoston kalvopaisunta-astia ja varoventtiilit ovat vuodelta 2012. Paisunta-astia 
tulisi varustaa huoltosululla ja tyhjennysventtiilillä (astian esipaineen tarkistamista varten). 
Paisuntajärjestelmien tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta.  
 
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. Patteriverkon linjasulut 
olivat havaituin osin uusittu ja säädetty. Linjasulkujen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kiertovesipumppuja voidaan kunnostaa tarpeen mukaan niiden vikaantuessa.  
• Paisunta-astia on suositeltavaa varustaa huoltosululla ja tyhjennysventtiilillä. 

 
    Lämmönjakokeskus 

 
 Pumppu- ja säätölaiteryhmiä 
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5.1.3. Säätölaitteet 
 
Lämmönjakokeskuksen säätölaitteet ovat paketin mukana tulleita laitteita vuodelta 2012. 
Säätölaitteiden tekninen ja taloudellinen käyttöikä on noin 10 - 15 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Yksittäisiä säätölaitteita voidaan uusia tarpeen mukaan niiden vikaantuessa. 
 
 

5.1.4. Lämmönluovutus 
 

Patterit ovat teräslevypattereita, joista osa uusia ja osa alkuperäisiä. Koulun patteriventtiilit 
on uusittu jossain vaiheessa, ja oletettavasti tuolloin linjasulut uusittu palloventtiileiksi ja 
patteriverkoston vesivirrat säädetty. Liikuntasalissa olevat patteriventtiilit olivat vanhoja 
käsisäätöisiä patteriventtiilejä. Liikuntasalirakennuksen opetus-, ym. tilojen patteriventtiilit 
olivat uudehkoja termostaattiventtiilejä. Patteriventtiilien tekninen ja taloudellinen käyttöikä 
on noin 20 - 25 vuotta. Teräslevypatterien kestoiän tavoite on sama kuin teräsputkistoilla. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Liikuntasalin patteriventtiilit tulevat uusittavaksi heti jakson alussa. Muilta osin 
patteriventtiilejä voidaan uusia tarpeen mukaan, ja mahdollinen patteriverkoston 
perussäätö voidaan tehdä pääosin nykyisillä patteri- ja linjasäätöventtiileillä.   
 
 

5.1.5. Eristykset 
 

Putkieristykset olivat havaituin osin ehjiä muovipäällysteisiä mineraalivillakourueristyksiä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Patteriventtiilit pääosin termostaattiventtiilejä 

 
 Liikuntasalissa oleva vanha käsisäätöventtiili 
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5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Perusveden pumpataan 
kunnan sadevesiviemäriin. Kyseinen uppopumpulla varustettu perusvesikaivo sijaitsee 
koulun sähköpääkeskuksen yhteydessä. Muita pumppaamoja ei ole. 

 
5.2.1. Vedenkäsittely 

 
Kiinteistön vesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Vesimittarin yhteydessä oli vakio-
paineventtiili, jolla käyttöveden painetaso säädetty kohteeseen sopivaksi (oli noin 5 bar).  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 

5.2.2. Vesijohdot 
 

Vesijohdot olivat havaituin osin kupariputkea. Vesijohtovuotoja ei tiettävästi ole ollut, eikä 
vesijohdoille arvioida olevan uusimistarvetta alkavalla kymmenvuotisjaksolla. Vesijohtojen 
kestoiän tavoite on noin 50 vuotta. Sulku- ja linjasäätöventtiilien käyttöikä on 30 vuotta. 
  
Toimenpide-ehdotukset: 

• Mikäli linjasulkuja uusitaan, tulee tuolloin lämpimän käyttöveden kiertovirtaamat 
säätää uudelleen. Säätämätön (liian suuri) virtausnopeus voi syövyttää kupari-
putkia ennenaikaisesti. 
 
 

5.2.3. Viemärit 
 

Viemärit olivat havaituin osin muhvillista muoviputkea. Viemäreissä ei ole tiettävästi ollut 
tukoksia, eikä viemäreille arvioida olevan uusimistarvetta alkavalla kymmenvuotisjaksolla. 
Viemärien kestoiän tavoite on noin 50 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Pohjaviemärit voidaan painehuuhdella ja videokuvata jakson alussa. Samalla 
voidaan huuhdella sadevesiviemärit ja tyhjentää kaivojen hiekkapesät.  
 

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 
 

Vesi- ja viemärikalusteet olivat havaituin osin kaikki vähintään kertaalleen uusittua mallia. 
Hana- ja suihkusekoittajien käyttöikä on 15 - 25 vuotta ja wc-istuimien noin 35 - 50 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vesi- ja viemärikalusteita tulee kunnostaa ja uusia tarpeen mukaan.  
. 
 

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset 
 

Putkieristykset olivat havaituin osin ehjiä muovipäällysteisiä mineraalivillakourueristyksiä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
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5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 
 

Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntaltenotolla. 
 

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 
 
Kiinteistössä on yhteensä neljä ilmamäärältään suurempaa tuloilmakonetta, joista kolme 
palvelee koulua ja yksi liikuntasalia. Lisäksi tiloissa havaittiin yhteensä neljä pienempää 
LTO-kojetta, joista kolme palvelee luokkatiloja ja yksi hammaslääkärin tiloja. Koulun kaksi 
suurinta tuloilmakonetta 302TK1 ja 303TK1 sekä niiden parina toimivat poistoilmakoneet 
sijaitsevat vesikaton ilmanvaihtokonteissa. Kumpikin ilmanvaihtokoneista on varustettu 
pyörivällä LTO-kiekolla. Liikuntasalin ilmanvaihtokoneessa 301TK1 ei ole LTO-laitteita, 
mutta siinä runsas kiertoilman käyttö vähentää osaltaan lämmönkulutusta. Edellä mainitut 
kolme ilmanvaihtokonetta ovat tiettävästi 1980-luvun puolessa välissä asennettuja.  
 
Koje Palvelualue LTO-tyyppi Tuloilmamäärä, m3/s 
301TK1 Liikuntasali  Ei ole (kiertoilmakoje) 4,60 / 2,10 
302TK1 Opetustilat, eteläpää LTO-kiekko 1,63 
303TK1 Opetustilat, pohjoispää LTO-kiekko   2,75 
304TK1 1. Kerros, eteläpää Ei ole   - 

     
Luokkatilojen kolme LTO-kojetta ovat mallia Swegon Compact Air. Kyseisten kojeiden 
tarkka asennusvuosi ei selvinnyt (arviolta parikymmentä vuotta vanhoja). Hammaslääkärin 
LTO-koje oli mallia Enervent vuodelta 2012. Rakennusten vesikatoilla oli lisäksi erillisiä 
huippuimureita wc-tiloille. Huippuimureista osa on uusittu, ja osa vanhoja. 
 
Koulun ilmanvaihtomääriä karkeasti tarkasteltaessa tuloilmakoneen 302TK1 ulkoilmavirta 
riittäisi noin 270 oppilaalle tai noin 410 m2 opetustiloille, ja 303TK1 noin 450 oppilaalle tai 
690 m2 opetustiloille. Tuloilmakoneen 301TK1 ulkoilmavirta riittäisi juhlasalikäytössä noin 
750 m2 salille ja kiertoilmakäytön minimi raitisilmalla 45 % noin 340 m2 salille. Laskelmat 
on tehty vertaamalla määräysten mukaisia ilmamääriä tuloilmakoneiden kylteistä löytyviin. 
Todelliset ilmamäärät voivat olla jotain muuta, ja ilmamäärät tulee mitata tilakohtaisesti 
seuraavan kanavanuohouksen yhteydessä. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vesikatolla olevien vanhimpien huippuimurien uusimisiin tulee varautua jakson 
alussa. Tuloilmakoneilla 301TK1, 302TK1 ja 303TK1 ja niiden parina toimivilla 
poistoilmakoneilla alkaa olla jo ikää, ja mikäli ilmanvaihtokojeiden uusimiselle 

    Ilmanvaihtokone 303TK1 
 

 Huippuimureita 
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selvä tarve sisäilman laadun vuoksi, tulee uusimisesta aloittaa hankesuunnittelu 
jakson alussa. Liikuntasalin ilmanvaihtokoneen uusimista voisi perustella myös 
sillä, että nykyisessä kojeessa ei ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtokoneiden 
ja koko järjestelmän uusiminen vaatii suunnittelua, eikä eri vaihtoehtoja tai niistä 
aiheutuvia kustannuksia ole tässä arvioitu. Ilmanvaihtokoneet 301TK1, 302TK1 
ja 303TK1 ovat vielä pidettävissä toimintakuntoisina alkavan jakson ajan. 
 
 

5.3.2. Kanavistot 
 
Kanavat ovat galvanoituja peltikanavia. Viimeisestä nuohouksesta ei ole varmaa tietoa. 
Kouluissa kanavat tulisi nuohota viiden vuoden välein. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Teetetään kanavanuohoukset asetusten mukaisesti määräajoin ajallaan.  
• Kanavavarusteita tulee uusia nuohouksessa havaitun tarpeen mukaan.  

 
 

5.3.3. Päätelaitteet 
 
Poistoilmalaitteet ovat säädöiltään lukittavia kartioventtiilejä. Tuloilmalaitteet ovat erilaisia 
kattohajottimia ja seinäritilöitä. Päätelaitteet olivat ehjiä, ja havaituin osin myös puhtaita.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Päätelaitteita voidaan uusia nuohouksessa havaittujen tarpeiden mukaisesti.  
 
 
 

5.4. KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT 
 
Kiinteistössä ei ole ilmanvaihtoon liittyviä jäähdytyslaitteita. Hammaslääkärin tiloihin oli 
asennettuna ilmalämpöpumpputyyppinen jäähdytyskoje. 

 
 
 

5.5. RAKENNUSAUTOMAATIO 
 
Kiinteistö on kaukovalvonnassa, ja keskusvalvomo sijaitsee kunnantoimistossa. Valvonta-
alakeskukset sijaitsevat lämmönjako- ja ilmanvaihtokonehuoneissa. Kiinteistön tiloissa ei 
ole omaa PC-valvomoa, eikä sille arvioida olevan tarvetta. Nykyinen järjestelmä on koettu 
toimivaksi. Lämmönjako- ja ilmanvaihtokonehuoneessa olevat valvonta-alakeskukset sekä 
lämmönjakeluun ja ilmanvaihtokoneisiin liittyvät toimilaitteet on uusittu kun kiinteistö liitetty 
kaukovalvontaa. Säätölaitteiden tekninen ja taloudellinen käyttöikä on noin 10 - 15 vuotta. 
Vialliset säätölaitteet lisäävät energian kulutusta ja aiheuttavat olosuhdehaittoja.  

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Yksittäisten säätölaitteiden uusimisiin ja valvonta-alakeskusten laitepäivityksiin 
tulee varautua. Lämmönjakelun säätölaitteet on uusittu lämmönjakokeskuksen 
myötä vuonna 2012. Ilmanvaihtokoneisiin liittyvät toimilaitteet tulevat uusittua 
tarvittavin osin jakson alussa, mikäli ne päädytään vielä kunnostamaan.  
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5.6. MUUT JÄRJESTELMÄT 
 
Kiinteistön muita alkusammutuslaitteina toimivat käsisammuttimet ja pikapalopostit.  

 
5.6.1. Palontorjuntajärjestelmät 

 
Käsisammuttimet ja pikapalopostit on tarkastettu määräysten mukaisesti ajallaan.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Määräaikaistarkastukset (ei ole merkitty PTS-taulukkoon) 
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

6.1. ALUESÄHKÖISTYS 

 
6.1.1. Aluevalaistus 

 
Kiinteistön aluevalaistuksena toimivat muutama pylväsvalaisin sekä rakenteisiin asennetut 
erilaiset valaisimet. Rakenteisiin on lisätty joitakin heittimiä parantamaan pihan valaistus-
ta. Valaisimet ovat yleisesti melko ikääntyneitä ja niiden uusimista suositetaan. Samalla 
tulee ottaa huomioon valaistuksen mahdollinen lisäystarve. 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Aluevalaistuksen uusiminen. 
 

6.1.2. Ulkopistorasiat 
 

Kiinteistössä ei ole autolämmityspistorasioita eikä juuri muitakaan ulkopistorasioita. Mikäli 
uusia pistorasioita asennetaan, tulee ne muistaa varustaa vikavirtasuojakytkimin. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä. 
 

6.2. KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET 

 
6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 

 
Kiinteistön sähköpääkeskus on sijoitettu rakennuksen keskelle omaan lukittuun tilaan. 
Pääkeskus on alkuperäinen vuodelta 1969. Sähkönjakelujärjestelmä on pääosin 4-
johdinjärjestelmän (TN-C) mukainen (nykyisin käytetään 5-johdinjärjestelmää, TN-S, mis-
sä on erilliset nolla- ja suojajohtimet). 

 
Heittimiä seinällä. 

 
Katoksen valaisin. 
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Pääkeskuksen tiedot: 
- valmistaja Strömberg 
- nimellisvirta 400 A 
- päävarokkeet 3* 315 A 
- IP-luokitus IP 20 

  
Pääkeskustilaan ei ole varastoitu sinne kuulumatonta tavaraa. Pääkeskustilassa on lami-
noitu nousujohtokaavio, mihin on tehty joitakin muutoksia. Muita sähköteknisiä piirustuksia 
ei ollut. Pääkeskuksessa ei havaittu kosketussuojauspuutteita. Pääkeskus on jo ikäänty-
nyt ja sen uusimiseen tulee varautua. 
 
Kiinteistö oli tarkastushetkellä hyvin pienellä kuormalla. Pääkeskuksesta mitattiin (ke 
20.11 klo 10.00) noin 10 A vaihevirrat kaikista vaiheista. Kuormat ovat tasaisia 
 
Pääkeskuksen yhteydessä on keskitetty loistehon kompensointilaitteisto. Kompensointi-
laitteisto on uusittu jossain vaiheessa. 
 

 
Muita pienempiä sähkön jakokeskuksia on kiinteistössä noin kuusi kappaletta. Keskukset 
ovat kolmevaiheisia tulppasulakekeskuksia. Vanha ruokala eli ensimmäisen kerroksen 
eteläpääty on muutettu opetuskäyttöön, ja kyseiseen osaan on tehty sähkösaneeraus, 
minkä yhteydessä on uusittu myös aluetta palveleva ryhmäkeskus nykyaikaiseksi malliksi. 
Muutoin keskukset ovat alkuperäisiä ja ne ovat jo ylittäneet teknisen elinkaarensa ja nii-
den uusimiseen tulee varautua. Keskusten uusimisen yhteydessä tulee uusia myös niitä 
syöttävät nousujohdot sekä päivittää maadoitusjärjestelmä vastaamaan voimassa olevia 
määräyksiä. 

 

 
Sähköpääkeskus. 

 
Loistehon kompensointi. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Keskusten uusiminen liittymis- ja nousujohtoineen ja maadoitusjärjestelmän päivi-
tys. 

 
6.2.2. Johtotiet 

 
Johtoteinä on käytetty perinteisten pinta- ja uppoasennusten lisäksi muun muassa erilaisia 
johtokouruja ja kaapelihyllyjä. Johtoteitä suunnitellaan sähkösaneerauksen yhteydessä li-
sää. 

 
Toimenpide-ehdotus: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia 
 
6.2.3. Kaapeliläpiviennit 

 
Tarkastuksen aikana havaittiin avonaisia läpivientejä esimerkiksi iv-konehuoneissa. Suosi-
tetaan, että läpiviennit tarkastetaan ja tiivistetään vähintään paloalueiden väliltä. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Läpivientien tarkastus ja tiivistys. 
 

 
Läpivienti iv-konehuoneessa. 

 

 

 
Liikuntasalin ryhmäkeskus. 

 
Koulun ryhmäkeskus. 
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6.3. JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 

 
6.3.1. Nousujohdot 

 
Kiinteistön keskusten väliset johdot eli niin sanotut nousujohdot ovat erilaisia tehonsiirto-
tarpeen mukaan mitoitettuja pääosin 4-johdinjärjestelmän mukaisia kaapeleita. Nousujoh-
dot uusitaan keskusten uusimisen yhteydessä 5-johdinjärjestelmän mukaiseksi. Kustan-
nukset sisältyvät keskusten uusimiseen. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
6.3.2. Voimaryhmäjohdot 

 
Kun kiinteistön kojeita ja laitteita uusitaan, suositetaan samalla tarkastamaan myös ryh-
mäjohdon kunto ja uusimistarve mutta muutoin ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 

 
Kiinteistön ryhmäjohdot on uusittu vanhan ruokalan osalta, mikä on muutettu opetuskäyt-
töön. Muutoin ryhmäjohdot ovat pääosin alkuperäisiä ja niiden uusimista suositetaan. Kus-
tannukset sisältyvät valaisinten uusimiseen. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 

6.3.4. Varusteet 
 
Kiinteistön pistorasiat ovat havaintojen mukaan maadoitettuja 1 luokan rasioita. Tarkas-
tuksen aikana ei käyty kaikissa luokissa mutta ainakin osaan luokista on uusittu ja lisätty 
sähkökalusteita vastaamaan lisääntynyttä tarvetta. Sähkösaneerauksen hankesuunnitte-
luvaiheessa tutkitaan tarkemmin tilojen sähköistyksen muutos- ja lisäystarpeita. Vähintään 
kaikki alkuperäiset sähkökalusteet tulee uusia ryhmäjohtoineen. Kustannukset sisältyvät 
valaistuksen uusimiseen. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä. 
 

6.3.5. Liittymisjohdot 
 
Kiinteistö on liitetty paikallisen energiayhtiön pienjänniteverkkoon yhdellä kaapelilla. Liit-
tymisjohdon tyyppi on 3* 185+ 70. Liittymiskaapelin uusimistarve selvitetään tarkemmin 
hankesuunnittelun yhteydessä. Uusimisen kustannukset kuitenkin sisältyvät keskusten 
uusimiseen. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 

 
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkö-
laitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan rei-
tin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.  
 
Kiinteistön maadoitukset ovat suurelta osin rakennusaikakauden mukaiset. Kun kiinteis-
töön toteutetaan sähkösaneeraus, uusitaan/ päivitetään maadoitusjärjestelmät vastaa-
maan voimassa olevia määräyksiä. Kustannukset sisältyvät keskusten uusimiseen. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 

 
    Luokan uusittuja/ lisättyjä sähkökalusteita. 

 
Alkuperäisiä sähkökalusteita. 
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6.4. VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET 

 
6.4.1. Valaisimet 

 
Kiinteistön sisätilojen valaisimina on käytetty pääosin loisteputkivalaisimia. Vanhan ruoka-
lan saneerauksen yhteydessä on uusittu kyseisten tilojen valaisimet nykyaikaisiksi mal-
leiksi. Myös pariin muuhun luokkahuoneeseen on uusittu valaisimet. Pääosin valaisimet 
ovat kuitenkin alkuperäisiä ja ne alkavat olla teknisen elinkaarensa lopussa. Huollon mu-
kaan valaisimia joudutaan huoltamaan (esim. kuristimien uusimiset) melko usein. Myös 
tarkastushetkellä monessa tilassa oli pimeitä valaisimia. 
 
Liikuntasalin katossa olevia loisteputkia ei ole suojattu mitenkään. Huollolta saatujen tieto-
jen mukaan putkia onkin rikkoutunut ja ne ovat aiheuttaneet vaaratilanteita. Valaisimet 
suositetaan uusimaan iskunkestäviksi malleiksi. 
 
Kun tilojen valaisimet uusitaan, tulee samalla ottaa huomioon tilojen valaistusvoimakkuu-
det, valaisinten energiatehokkuus sekä valaisinten erilaiset ohjaustavat. Tarkastuksen ai-
kana tehtyjen pistokoeluonteisten mittausten perusteella valaistusvoimakkuudet ovat ylei-
sesti tyydyttävällä tasolla. Nykyaikaisilla valaistusratkaisuilla valotehot ja valaistuksen laa-
tu kuitenkin paranee merkittävästi. 
 

Valaistus-
voimakkuus,

Sijainti luksi [lx] Valaisintyyppi Lukumäärä
1. kerros
Luokka 108 500-700 LP 1* 36 W 19
Luokka 137 500-700 LP 1* 58 W 16
Uusi puoli, käytävä 300 PL
Puutyö 700-900 LP 2* 58 W ~60
2. kerros
Luokka 223 500-700 LP 1* 58 W 16
Luokka 205 500-700 LP 1* 58 W 16
Käytävä 150-350 LP 4* 18 W 22
Liikuntasali x
Luokka salin vieressä 700-900 LP 2* 58 W 6
Hammaslääkäri 1000 LP T5 2* 35 W 11  
x= liikaa luonnonvaloa mittausta varten, LP= loisteputki 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Alkuperäisen valaistuksen uusiminen ryhmäjohtoineen ja sähkökalusteineen. 
 

 
6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 
 

Kiinteistöön kuuluu turvavalaistusjärjestelmä. Jo ikääntynyt turvavalokeskus on pääkes-
kustilassa ja sen uusimiseen tulee varautua. Poistumistievalaisimia havaittiin useita erilai-
sia malleja ja useilta eri aikakausilta. Vähintään vanhimpien uusimista ryhmäjohtoineen 
suositetaan sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 

 
    Käytävän valaistusta. 

 
Luokkahuoneen vanhoja valaisimia. 

 
    Liikuntasalin valaistusta. 

 
Puutyöluokan valaisimia. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen vanhemmilta osin. 
 
6.4.3. Lämmittimet 
 

Liikuntasalin pesuhuoneisiin on asennettu sähköiset lattialämmitykset. Termostaatit on 
sähkökeskustilassa. Muita sähköisiä lämmittimiä ei havaittu. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä. 
 
6.4.4. Kojeet ja laitteet 

 
LVI-, ohjaus-, valvonta- ja säätölaitteiden kokoonpanoa ja tekniikkaa on kuvattu LVI-
osiossa.  
 
Luokkiin on asennettu opetuskäyttöä varten erilaisia laitteita. Kiinteistössä on lisäksi puu-
työluokka asiaankuuluvine laitteineen. Opetuskäyttöön tarkoitettujen laitteiden uusimistar-
peita ei ole arvioitu tässä kuntoarvioraportissa. 
 

 
 

 Luokkahuoneen smartboard yms. 
 

Puutyöluokka. 

 Turvavalokeskus. 
 

Vanhempi poistumistievalaisin. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
• Ei toimenpiteitä. 

 

6.5. TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT 

 
6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 
 

Kiinteistöön on perinteisen puhelinjärjestelmän lisäksi toteutettu yleiskaapelointijärjestel-
mä vastaamaan kasvaneisiin tiedonsiirtotarpeisiin. Järjestelmä on toteutettu osittain lan-
gattomasti. Järjestelmä on toimiva ja sitä päivitetään tarpeiden mukaan.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä. 
 

6.5.2. Antennijärjestelmä 
 
Antennijärjestelmä on liitetty rakennuksen katolla olevaan harava-antenniin. Järjestelmän 
käyttöaste on oletuksen mukaan verrattain vähäinen. Järjestelmää päivitetään tarpeen 
mukaan. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä. 
 
6.5.3. Paloturvallisuusjärjestelmä 

 
Kiinteistöön kuuluu automaattinen paloilmoitusjärjestelmä. Järjestelmä on osoitteeton. Pa-
loilmoitusjärjestelmä kattaa kuitenkin vain pienen osan kiinteistöstä. Järjestelmä on muu-
toin tyydyttävässä kunnossa mutta se suositetaan laajentamaan kattamaan koko kiinteis-
tö, mukaan lukien liikuntasali. 
 

 Uusittu talojakamo. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Paloilmoitusjärjestelmän laajentaminen koko kiinteistöön. 
 

6.5.4. Rikosvalvontajärjestelmä 
 
Kiinteistöön kuuluu rikosilmoitusjärjestelmä. Rikosilmoitusjärjestelmää päivitetään tarpei-
den mukaan mutta toimenpiteitä ei ole arvioitu PTS:ssä. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paloilmoituskeskus. 
 

Paloilmaisin saneeratussa kouluosassa. 
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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.  
 
Vantaalla 21.1.2014 

 
RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY 
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DI, LVI tekniikka 
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