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1. JOHDANTO  
 

Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistös-
sä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten 
kuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00501) noudattaen. 
 
Toimeksiantaja: Imatran YH-Rakennuttaja Oy 
 c/o Jyri Honkasalo 
 Esterinkatu 10 
 55100 IMATRA 
 
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 
 
Koordinaattori Esa Arola Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Rakennustekniikka Esa Arola Raksystems Insinööritoimisto Oy 
LVI-järjestelmät  Jussi Korhonen Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Sähköjärjestelmät  Jarkko Huilla Raksystems Insinööritoimisto Oy 
 
Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00500) mukaisesti kunto-
arvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkit-
tävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityis-
kohtainen määrittely. 
 
Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. 
tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan pe-
rustuu 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 huoltotoimen-
piteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien ta-
solla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuk-
sen 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 ar-
von säilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. 
 
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 vuonna 1953 rakennettu kiviainesrakenteinen kouluraken-
nus, jossa toimii myös päiväkoti. Lisäksi rakennuksessa on yksi asunto, jota ei tarkastettu 
kuntoarvion yhteydessä. Kohde on kokonaisuutena pääosin tyydyttävässä kunnossa. KL 3  

 

2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA 

 
Pintavedet on johdettu poispäin rakennuksesta pääosin maanpinnan kallistuksien ja sade-
vesiviemärien avulla. Salaojituksen olemassa olo/toimintakunto ei selvinnyt tarkastukses-
sa, joten se on suositeltavaa selvittää ja tarvittaessa järjestelmä tulee huoltaa/korjata. Pi-
ha-alueella havaittiin vaurioita asfalttipinnoissa ja sisäänkäynnin katoksen kivipinnoitteis-
sa.    

 
Rakennuksen betoni-/tiilirungossa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Tiilirakenteiset ulko-
seinät ovat rapattuja ja maalattuja. Mahdollisesti alkuperäinen rappaus on teknisen käyt-
töikänsä lopussa ja sen kuntoa on suositeltavaa tutkia tarkemmin ennen seuraavaa jul-
kisivumaalausta, joka on alkaa olla ajankohtaista tarkastelujaksolla. Ulkoseiniin kohdistu-
via energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei ole tässä yhteydessä huomioitu, ja ne 
tulee tarvittaessa suunnitella erikseen. Rakennuksen tiilikattojen puhdistus, tarkastus ja 
tarvittavat korjaukset tulee myös tehdä lähivuosina. 

 
Ikkunat ovat alkuperäisiä 2-puitteisia puuikkunoita ja niissä oli havaittavissa ikääntymisen 
ja huollonpuutteiden aiheuttamia vaurioita, joiden perusteella ikkunoiden uusiminen on 
suositeltavaa. Samalla on suositeltavaa uusia myös ulko-ovet ja parvekeovet.    
 
Yleistiloissa havaittiin lähinnä pintarakenteiden normaalia kulumista. Juhlasalin parketin 
uusimiseen tulee varautua siinä havaittujen puutteiden takia, mikäli sen kunnostus ei ole 
enää mahdollista/kustannustehokasta. Märkätilojen remontoimistarpeen ajankohta riippuu 
tilojen käyttöasteesta. 
 
Rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia muutamissa luokkatiloissa sekä päiväkodin 
tiloissa. Sisäilmaongelmien tutkimuksia tulee tarvittaessa laajentaa rakenteisiin sekä LVI-
järjestelmiin. Pintapuolisesti tarkasteltuna ei ollut havaittavissa selkeitä vaurioita tai on-
gelmien aiheuttajaa, ja tarkastushetkellä havaitut sisäilmapuutteet olivat lähinnä joissakin 
tiloissa havaittua viemärin hajua.  
 
Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan 
 

� Piha-alueiden korjaukset (asfalttipinnat, katokset, sorapäällysteet) 
� Julkisivujen kuntotutkimus ja maalaus (mahd. korjaukset)  
� Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen 
� Vesikaton puhdistus ja korjaukset 
� Juhlasalin parketin uusiminen (mikäli ei voida kunnostaa) 
� Sisäilmaongelmien tutkiminen ja korjaus 
� Sisätilojen remontoiminen tarpeiden mukaan 
� Märkätilojen remontoiminen 

 
Rakennus on rakennusteknisiltä osin tyydyttävässä - välttävässä kunnossa. KL 3-2 
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2.2. LVI-TEKNIIKKA 

 
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkostoon. Alajakokeskuslaitteisto on vuodelta 2008. 
Laitteistoilla ei arvella olevan uusimistarvetta vielä tarkastelujaksolla. Pumppuja yms. toi-
milaitteita uusitaan tarvittaessa. Linjaventtiilit ovat alkuperäisiä. Patteriventtiilit ovat ha-
vaintojen mukaan 80- ja 90-luvuilta. Lämmitysverkoston perussäätöä, jossa linja- ja patte-
riventtiilit uusitaan ja virtaamat säädetään, suositellaan tarkastelujakson alkupuoliskolla.  
 
Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesijohdot ovat pääosin 
kupariputkia juotosliitoksin ja ne ovat pääosin arviolta 80-luvun alusta. Kellarikerroksen 
osa runkolinjoista havaittiin olevan hieman tätä vanhempia. Vesijohdoissa on saatujen tie-
tojen mukaan ollut muutama pistevuoto. Vesijohdoille suositellaan kuntotutkimusta. Kun-
totutkimuksella vesijohtojen tarkka kunto/uusimistarve saataisiin selville. Vesijohtojen uu-
simiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla. 
 
Jätevedet johdetaan kunnan jätevesiverkostoon. Jätevedet on viemäröity viettoviemäreil-
lä. Pohjaviemärit ovat havaintojen mukaan alkuperäisiä valurautaviemäreitä muhviliitoksin 
vuodelta 1953. Muutenkin kellarikerroksen kytkentäviemärit ovat havaintojen mukaan 
pääosin alkuperäiset. 1.-2. kerroksen viemärit olivat muuten uusittu lähinnä muoviviemä-
reillä. Kiinteistössä on jakelukeittiö, jolle ei havaittu rasvanerotuskaivoa. Määräysten mu-
kaan jakelukeittiöllä pitäisi olla rasvanerotuskaivo, mikäli siellä tehdään yli 100 annosta 
vuorokaudessa. Annosmäärää ei ollut tiedossa kuntoarviota tehtäessä. Rasvanerotus-
kaivon tarpeellisuus tulisi selvittää ennen viemäriremontteja. Alkuperäisille viemäreille 
suositellaan myös tarkempaa kuntotutkimusta, jotta niiden todellinen kunto saataisiin sel-
ville. Alkuperäisten viemäreiden uusimiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla. 
 
Kiinteistössä on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Keittiössä, teknisen töiden tiloissa ja 
esikoulussa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Teknisen töiden tiloissa on useita 
kohdepoistoja, jotka ovat vuodelta 2008. IV-koneilla ei arvella olevan suurempia uusimis-
tarpeita tarkastelujaksolla.  
 
Käyttäjäpalautteissa oli useita mainintoja huonosta ilmanlaadusta. Painovoimaisen ilman-
vaihtojärjestelmän toiminta perustuu käytännössä ilman lämpötilaeroista aiheutuvaan vir-
taukseen, eli järjestelmän toimivuuteen vaikuttaa ennen kaikkea vallitsevat ulkoilman olo-
suhteet. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmää halutaan saneerata, jää suositeltavaksi vaihtoeh-
doksi rakentaa koko kiinteistöön täydellinen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto lämmöntal-
teenotolla. Tästä vaihtoehdosta on karkea kustannusarvio PTS:ssä. Luokissa on korvaus-
ilmaraot ikkunoiden alapuolella. Etenkin lämpöisillä ja matalapainekeleillä hyvällä korvaus-
ilmajärjestelmällä on merkitystä painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuuteen. 
 
IV-kanavisto on nuohottu noin kaksi vuotta sitten. Koulujen kanavistot tulisi nuohota vii-
den vuoden välein.  
 
Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet kuluvalla kymmenvuotisjaksolla tulevat ole-
maan: 
 

� Lämmityksen perussäätö 
� Vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus 
� Varaus: Vesijohtojen uusiminen 
� Kellarikerroksen alkuperäisten viemäreiden uusiminen 
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� Vesikalusteiden uusimiset  
� Koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon tiloihin 
� Kanavien nuohous ja ilmavirtojen säätö 

 
Kiinteistö on LVI-tekniikan osalta kuntoluokassa tyydyttävä. 
KL 3 
 

2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

 
Sähköjärjestelmä on osittain uusittu, mutta sähkösaneerauksen tarkasta ajankohdasta ei 
saatu tietoa kuntoarviota tehdessä. Tarkastelujakson aikana alkuperäiset osat sähköjärjes-
telmästä tulee uusia. 
 
Sähköjärjestelmän kuntoluokka vääristyy, mikäli siihen yhdistetään alkuperäinen sähköjär-
jestelmä vuodelta 1953 ja uudehko sähköjärjestelmä. Tämän vuoksi kuntoluokan skaalaa 
tulee pitää normaalia laajempana. Sähköjärjestelmät ovat yleisiltä teknisiltä ominaisuuksil-
taan yleisesti välttävässä - hyvässä kunnossa KL 2 - 4.   Samalla tasolla ovat järjestelmi-
en sähkölujuus ja -turvallisuus. Osa sähkö- ja telejärjestelmistä ovat edelleen rakennus-
ajankohdalle tyypilliset. 
 
Sähkönjakelujärjestelmä on yhdistelmä vanhempaa 4-johdinjärjestelmää TN-C-S, johon on 
liitetty suojamaa. Sitten uudehkoissa ryhmäkeskuksissa on käytössä nykyaikainen ja säh-
köturvallinen 5-johdinjärjestelmä TN-S. Käytössä on perinteisiä tulppasulakkeita ja joh-
donsuojakytkimiä (”automaattisulakkeita”). Kiinteistökierroksella ei havaittu merkkejä 
mahdollisesta ylikuormituksesta. 
 
Aluevalaistuksessa havaittiin pienehköjä uusimistarpeita. Suositellaan lisäämään alueva-
laistusta takapihan parkkipaikalle. Sisävalaistus tulee uusia tarkastelujakson aikana. 
 
Kiinteistökierroksella havaittiin yleiskaapelointijärjestelmä, mutta kiinteistökierroksella ei 
selvinnyt onko kiinteistöön tuotu valokuitu. Mikäli kiinteistöstä puuttuu valokuitu, suositel-
laan kiinteistö liittämään valokuituun. Kiinteistössä on yhteisantennijärjestelmä ja se on 
ilmeisesti digikelpoinen. Päiväkodissa sijaitsee palovaroitinjärjestelmä ja suositellaan asen-
tamaan palovaroitinjärjestelmä kaikkiin tiloihin. 
 
Sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on n. 40 vuotta. Sähköjärjestelmä on osittain alku-
peräinen vuodelta 1953, jolloin vanhimmat sähkötekniset komponentit ovat ylittäneet nii-
den suunnitellun käyttöiän jo 23. vuodella. Alkuperäistä sähköjärjestelmää on modernisoi-
tu, mutta alkuperäistä sähköjärjestelmää ei voi enää pitää toiminnaltaan luotettavana, jo-
ten se tulee uusia. 
 
 Merkittävimmät sähkötekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: 

• Uusitaan alkuperäinen sähköjärjestelmä. 
• Uusitaan valaistus. 
• Uusitaan sähkökalusteet. 

 
Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. 
Rakennus on sähköjärjestelmien osalta kuntoluokassa välttävä – hyvä KL 2 - 4 
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2.4. VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 

 
� Esiopetusryhmän kuivauskaappien ilmanvaihdon liitosputkien asennuksen korjaus 
� Esiopetusryhmän iv-koneen käyntiaikojen tarkistus 
� Valonheittimistä havaittiin rikkinäinen lampunkupu valonheittimessä koulun nurkalla. 

Lampunkupu tai koko valonheitin tulee uusia. 
� Autolämmitysrasiat tulee pitää lukittuna. 
� Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tulee teettää välittömästi. 
� Sähköpääkeskukseen tulee asentaa välittömästi laminoitu nousujohtokuva ja ajan ta-

salla olevat sähköpiirustukset. 
� Uudehkossa sähköpääkeskuksessa havaittiin kosketussuojapuute, ja se tulee korjata 

välittömästi. 
� Sähköpääkeskuksessa sijaitsee ylimääräistä palokuormaa ja se tulee poistaa välittö-

mästi. 
� Kiinteistökierroksella havaittiin kosketussuojapuute ullakolla sijaitsevassa uudehkossa 

ryhmäkeskuksessa ja se tulee korjata välittömästi. 
� Ryhmäkeskuksiin tulee lisätä ryhmäkeskuksien omat sähköpiirustukset. 
� Lisäksi osasta ryhmäkeskuksista puuttuu ryhmäkeskuksen tunnuksen merkintä. Mer-

kinnät tulee lisätä. 
� Koulussa havaittiin tiivistämättömiä kaapeliläpivientejä. Kaapeliläpiviennit tulee kier-

tää läpi ja tiivistää ne asianmukaisesti. 
� Terveydenhoitajan huoneistossa havaittiin pistorasia, jossa kaapelin vaippa ei tule 

pistorasian sisälle. Kytkentä tulee korjata välittömästi. 
� Lisäksi terveydenhoitajan huoneistossa havaittiin irti oleva pistorasia. Pistorasia tulee 

kiinnittää paikoilleen tai uusia välittömästi. 
� SUKO-testerillä satunnaisotannalla mitattaessa havaittiin, että takapihan ulkoraken-

nuksen ulkopistorasioihin ei tule lainkaan sähkö. Syy tulee selvittää. 
� Liittymisjohdon kunto tulee selvittää välittömästi. 
� Poistumisvalot tulee kiertää läpi välittömästi ja kaikki palaneet lamput tulee vaihtaa. 
� Poistumisvalokeskuksen akut sijaitsevat sähköpääkeskuksessa. Tilan riittävästä tuule-

tuksesta tulee huolehtia. 
� Suositellaan päiväkodin liittäminen koulun kuulutuksien piiriin. 
� Atk-luokan läheisessä luokassa havaittiin rikkinäinen verkkopistorasia ja se tulee kor-

jata. 
 
 

 

2.5. LISÄTUTKIMUKSET 

 
� Lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus 
� Julkisivurappauksen kunnon tutkiminen (kopokartoitus) 
� Sisäilmaongelmien laajemmat tutkimukset 
� (Energiakatselmus) 
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2.6. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS 

 
 

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeist a

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Rakennetekniikka 6 59 2 78 225 0 0 59 2 0 431

LVIA-tekniikka 7 22 0 861 1 1 0 2 10 0 904

Sähkötekniikka 3 4 0 243 0 0 0 0 0 0 250

Yhteensä 16 85 2 1182 226 1 0 61 12 0 1585

Keskimäärin vuodessa 51,71 € / m² / vuosi
Pinta-ala 3 065 m²

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Yht.

Hintoihin sisältyy alv 24%Kustannustaso 2014.
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2.7. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 

Kustannustaso 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4.1.1.
Rakennusten vierustat, pintavesien poisto 
ja salaojitus 3

4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 3

Viheralueiden huoltoa 1 1 2

4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 2

Parkki- ja piha-alueen kunnostus 200 m² 15 15

4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 3
Alueiden puu- ja metallirakenteiden 
huoltomaalaus 2 erä 2 2 4

4.2.1. Perustukset ja sokkeli 3

4.2.2. Alapohja 3

pinnoitteiden uusimista tarvittaessa n 60€/m2 300 m2 6 6 6 18

4.2.3. Rakennusrunko 3

4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 2

Julkisivurappauksen kunnon tutkiminen 1 erä 2 2

Julkisivujen huoltomaalaus 750 m2 45 45

4.2.5 Ikkunat 2

Uusiminen n. 200 kpl 140 140

4.2.6. Ulko-ovet 2

Uusiminen n.20 kpl 20 20

4.2.7. Parvekkeet 2

Parvekelaattojen ja kaiteiden kuntotutkimus +korj. 1 eä 2 20 22

4.2.8. Kattorakenteet 3

Kattojen puhdistus ja tarvittavat korjaukset 950 m2 5 5 10

4.3.1. Yleistilat, tekniset tilat 3

Juhlasalin lattian uusinta 230 m2 25 25

Yleistilojen pintaremontteja 2 erä 10 10 20

4.3.2. Luokkatilat, märkätilat 2..3
Sisäilmatutkimusten laajennus 2 erä 6 6 12

Luokkatilojen pintaremontit 500 m2 22 22 22 66

Pesutilojen saneeraus + saunaosasto 2 erä 15 15 30

Rakennustekniikka yhteensä 6 59 2 78 225 59 2 431

Hintoihin sisältyy alv 24%

Kunto-
luokka

Määrä-
arvio Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

 
 
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 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.1.1. Lämmitysjärjestelmä 3

5.1.2. Lämmöntuotanto 4

5.1.3. Lämmönjakelu 3

Varaus: Tarpeenmukaista uusimista 3 erä 1 1 1 3

Lämmitysverkoston perussäätö 1 erä 20 20

5.1.4. Säätölaitteet 4…3

Varaus: Säätölaitteita uusitaan tarpeen mukaan 4 erä 1 1 1 1 4

5.1.5. Lämmönluovutus 3
Patteriventtiilit uusitaan lämmitysverkoston 
perussäädössä 1 erä x

5.1.6. Eristykset 4

5.2.1. Vedenkäsittely 3

5.2.2. Vesijohdot 3…2

LVV- kuntotutkimus 1 erä 5 5
Varaus: Vesijohtojen uusiminen järkevintä tehdä 
pohjakerroksen viemäreiden uusimisen 
yhteydessä 1 erä 200 200

5.2.3. Viemärit 3…2

Varaus: Kellarikerroksen viemäreiden uusiminen 1 erä 150 150

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 3…2
Varaus: Vesikalusteiden uusimisia tarpeen 
mukaan 2 erä 1 x 1

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset 3
Vesikaton viemärituuletuksiin eristys- elementtien 
asennus 1 erä 1 1

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 4…3
Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän 
rakentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon 
osaan 1 erä 500 500

5.3.2. Kanavistot 3
Ilmanvaihtokanavien puhdistus viiden vuoden 
välein 1 erä 10 10 20

5.3.3. Päätelaitteet 3

Puhdistetaan nuohouksen yhteydessä 1 erä x x

5.4.1. Palontorjuntajärjestelmät 3

Määräaikaistarkastukset

LVI-tekniikka yhteensä 7 22 861 1 1 2 10 904

Yht.Toimenpide-ehdotukset
Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

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 2014.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.1.1. Aluevalaistus 3

Aluevalaistuksen osittainen uusiminen 1 erä 3 3
Aluevalaistuksen lisääminen takapihan 
parkkipaikalle 4 4

6.1.2. Ulkopistorasiat 4

Asennetaan ulkopistorasioita 1 erä 2 2

6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 2-4

Uusitaan alkuperäiset sähkökeskukset 1 erä 20 20

6.2.2. Johtotiet 4

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 2
Kaapeliläpivientien tarkastus ja asentaminen 
tarvittaessa 1 erä 3 3

6.3.1. Nousujohdot 2-4

Uusitaan alkuperäiset ja vanhat nousujohdot 1 erä 15 15

6.3.2. Voimaryhmäjohdot 2-4
Uusitaan alkuperäiset ja vanhat 
voimaryhmäjohdot 1 erä 5 5

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 2-4
Uusitaan alkuperäiset ja vanhat 
valaistusryhmäjohdot 1 erä 12 12

6.3.4. Varusteet 3

Uusitaan alkuperäiset ja vanhat sähkökalusteet 1 erä 12 12

6.3.5. Liittymisjohdot 2-3

Liittymisjohtojen uusiminen (varaus) 1 erä * *

6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 2-4
Uusitaan alkuperäinen maadoitusjärjestelmä 
(varaus) 1 erä 4 4

6.4.1. Valaisimet 2-3

Valaistuksen uusiminen 1 erä 144 144

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 2

Poistumisvalojärjestelmän uusiminen 1 erä 16 16

6.4.3. Lämmittimet 3-4

Asennetaan saattolämmityskaapeleita (varaus) 1 erä 4 4

6.4.4. Kojeet ja laitteet 4

6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 3-4

Lisätään valokuitu (jos ei ole jo) 1 erä * *

6.5.2. Antennijärjestelmä 4

6.6.1 Rikosilmoitusjärjestelmä 4

6.6.2 Videovalvontajärjestelmä 4

6.6.3. Paloturvallisuusjärjestelmä 3
Asennetaan palovaroitinjärjestelmä kaikkiin tiloihin 
(varaus) 1 erä 6 6

Sähkötekniikka yhteensä 3 4 243 250

Yht.Toimenpide-ehdotukset
Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

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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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 
 

3.1. KOHTEEN TIEDOT 

 
Kohde: Imatrankosken koulu 
Lähiosoite: Koulukatu 69 
Postinumero- ja toimipaikka: 55100 IMATRA 
Rakennustyyppi: Opetusrakennukset 
Tilavuus: 12850 m3  
Pinta-ala: 3065 m2 
Kerrosluku: 3-4 
Rakennusvuosi: 1953 
 

 

3.2. ASIAKIRJATILANNE 

 
Kiinteistöstä oli käytettävissä pohjapiirustukset vuodelta 2008 sekä perustietokortti. Van-
hempia piirustuksia säilytetään kaupungin arkistossa. Lämmönjakohuoneessa ei ollut 
lämmityksen kytkentäkaaviota ja se olisi hyvä lisätä laminoituna seinällä. Esiopetusryh-
män iv-koneen toimintakaavio oli laminoituna iv-konehuoneen seinällä. 
 
Sähköjärjestelmän osalta oli käytettävissä ainoastaan alkuperäinen nousukuva vuodelta 
1953. Lisäyksiä tai muutoksia tehdessä sähköjärjestelmään, ne tulee aina päivittää sähkö-
piirustuksiin ja sähköiseen muotoon. 

 

3.3. KORJAUSHISTORIA 

 
Viimeaikaisia korjauksia ovat saadun tiedon mukaan olleet mm. 

� n.1980- luvulla Vesijohdot uusittu pääosin, viemärit uusittu pääosin. 
� Keittiöremontti 
� Teknisentilan remontti 
� 2008 Kaukolämmön lämmönsiirrinpaketti uusittu 
� n.2013 Iv-kanavien nuohous 
� Pintaremontteja eri aikoina, myös meneillään 

 
Päiväkodin pääty  

 
Kuva sisäpihalta    
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3.4. KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE 

 
Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin suullisesti tiloissa paikalla olleita käyttäjiä ja huol-
tomiestä. Haastatteluissa esiin tulleita keskeisiä asioita olivat mm. 
 

� Kylmä talvisin, kesällä kuuma 
� Hajuhaittoja/sisäilmaongelmia 
� Viemäritukoksia 
� Luokkien pistorasiat riittämättömät 
� Parkkipaikan valaistus huono 
� Ikkunat ja parvekeovet heikkokuntoisia 

 
 
 

3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI 

 
Kiinteistön huoltotoimia on hoidettu kunnan toimesta. Tarkastuskierroksella olivat mukana 
koulun rehtori Irma Hujanen ja koulusihteeri Merja Auvinen, joilta saatiin tietoa tehdyistä 
remonteista ja huoltotöistä. Kiinteistön rakennustekniset huoltotoimet olivat tyydyttävällä 
tasolla.  
 
LVI-järjestelmien osalta huolto on ollut riittävää. LVI-laitteille tulee suorittaa vuosittain 
määräaikaishuoltoja. Sähköjärjestelmien huoltoon tulee kiinnittää enemmän huomiota. 
Säännöllisillä huolloilla LVIS-laitteiden käyttöikä pitenee, energiantalous pysyy kunnossa ja 
asukkaiden viihtyvyys on taattu. Tällaisia suositeltavia huoltoja ovat: 
 
Lämmitysjärjestelmä: 
 

� Patteriverkoston säätökäyrän tarkistus 
� Säätölaitteiden toiminnan tarkastus 

 
Lämminkäyttövesi: 
 

� Lämpimän käyttöveden lämpötilan tarkistus  
� Säätölaitteiden toiminnan tarkastus 
 

Ilmanvaihtojärjestelmä: 
 

� Suodattimien säännöllinen vaihto  
Säätölaitteiden toiminnan tarkastus 

 
Sähköjärjestelmät 
 

� Valaisimien säännöllinen puhdistus 
� Palaneiden lamppujen vaihto, heti havaitessa myös poistumisvaloihin 
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3.6. ENERGIATALOUS 

 
Kohteessa ei ole tehty suurempia energiatalouteen vaikuttavia toimenpiteitä. 
 

 
Lämpöenergian kulutus 
 
Lämmön kulutustiedot saatiin vuosilta 2011–2014. 
 
  Vuosi 

2011 
Vuosi 
2012 

Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Lämmön kulutus, MWh/a 611,4 678,4 602,9 622,3 
Lämmön kulutus, kWh/m3/a 47,6 52,8 46,9 48,4 
Normeerattu ominaiskulutus, 
kWh/m3/a  

56,8 56,2 56,6 58,2 

Vertailuarvo, kWh/m3/a 41,8 41,8 41,8 41,8 
Ero vertailuarvoon, kWh/m3/a  +15,0 +14,4 +14,8 +16,4 

 
Yleissivistävien oppilaitosten ominaiskulutuksen mediaani on 41,8 kWh/m3. (Lähde: Moti-
va, kohteet vuosilta 2000–2007). 
 
Energiataloudellinen tarkastelu, lämpöenergia 
 
Rakennuksen lämpöenergian kulutus on ollut reilusti yli vertailuarvon. Kiinteistössä ei pää-
osin ole koneellista ilmanvaihtoa lämmöntalteenotolla. Lämmöntalteenotolla voidaan sääs-
tää energiaa 10-20 %. 
 
Kuntoarviossa on esitetty energiatalouteen vaikuttavana toimenpiteenä lämmityksen pe-
russäätöä kuluvan kymmenvuotisjakson alkupuolella. Samalla uusitaan patteriventtiilit. Pe-
russäädöllä saadaan tyypillisesti säästöä 5…15 % lämmön kokonaiskustannuksista. Ehdo-
tetulla toimenpiteellä saadaan seuraava vuotuinen säästö lämmön kulutuksessa (lämmön 
hintana on laskennallisesti 92,66 €/MWh ja kokonaissäästöarviona käytetään 5 %): 
 
Säästöarvio = 5 % * 622 MWh/a * 92,66 €/MWh ~ 2880 € vuodessa 
 
Toimenpiteen investointikustannukset ovat suuruusluokkana noin 20.000 €. Tarkempi hin-
ta selviää tarjouspyynnöllä. Takaisinmaksuaika on todennäköisesti kohtuullinen. 
 
Kuntoarviossa on esitetty myös energiatalouteen vaikuttavana toimenpiteenä koneellisen 
ilmanvaihdon rakentamista lämmöntalteenotolla. Lämmöntalteenotolla säästetään energi-
aa 10-20 %. Ehdotetulla toimenpiteellä saadaan seuraava vuotuinen säästö lämmön kulu-
tuksessa (lämmön hintana on laskennallisesti 92,66 €/MWh ja kokonaissäästöarviona käy-
tetään 10 %): 
 
Säästöarvio = 10 % * 622 MWh/ * 92,66 €/MWh ~ 5760 € vuodessa 
 
Toimenpiteen investointikustannukset ovat suuruusluokkana noin 500.000 €. Tarkempi 
hinta selviää hankesuunnitteluvaiheessa. Takaisinmaksuaika on todella pitkä, mutta toi-
menpide parantaa sisäilman laatua merkittävästi. 
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Vedenkulutus 
 
Veden kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarvioraporttia tehtäessä. 
Yleissivistävien oppilaitosten ominaiskulutuksen mediaani on 88 l/r-m3. (Lähde: Motiva, 
kohteet vuosilta 2000-2007). 
 
Energiataloudellinen tarkastelu, vedenkulutus 
 
Mitään erityisiä vedensäästötoimenpiteitä ei ole ehdotettavissa. Hanavirtaamat olivat ha-
vaituin osin hieman korkeat. Vesikalusteiden uusimisen yhteydessä niiden virtaamat tulee 
säätää normivirtaamia vastaaviksi. Vesijohtojen uusimisen yhteydessä olisi suositeltavaa 
asentaa paineenalennusventtiili.  
 
Sähkön kulutus 
 
Kiinteistön kiinteistösähkön ominaissähkönkulutus: 
 
  Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 
Sähkön kulutus, kWh/a 64 966 113 734 112 519 
Ominaiskulutus, kWh/m3/a  5,1 8,9 8,8 
Vertailuarvo, kWh/m3/a 11,8 11,8 11,8 
Ero vertailuarvoon, kWh/m3/a  -6,7 -2,9 -3,0 
Ero vertailuarvoon ( % ) -57 -25 -26 

 
 
Koulun sähkönkulutus on ollut vuosina 2012 – 2014 n. 7,6 kWh/m³/vuosi. Koulujen kiin-
teistösähkön keskimääräinen ominaiskulutus on 11,8 kWh/m³/vuosi (Motiva 2007, Yleissi-
vistävien oppilaitosten rakennukset). Sähkönkulutus on keskimääräistä alemmalla tasolla. 
Vuoden 2012 sähkönkulutus eroaa niin suuresti muista vuosista, että on syytä epäillä, että 
vuoden 2012 sähkönkulutuksessa, ei ole koko vuoden sähkönkulutus. 
 
Energiataloudellinen tarkastelu, sähkönkulutus 
 
Kiinteistössä suurimmat yksittäiset sähkönkulutusjärjestelmät ovat ulko- ja sisävalaistus ja 
sähköpatterit. Sisätilojen valaistukseen voidaan liittää liiketunnistimia. Suositellaan va-
laisimien uusimista myös jatkossa vähemmän energiaa kuluttaviin malleihin alkuperäisten 
valaisimien uusimistoimenpiteiden yhteydessä. Suositellaan hankkiutumaan eroon sähkö-
pattereista, ja panostamaan ensisijaiseen lämmitysjärjestelmään. 
 
Sähkön säästämisessä tulee aina ottaa huomioon, mitä maksaa mahdollinen korvaava jär-
jestelmä ja kuinka pitkä takaisinmaksu aika mahdollisella säästöllä tulee olemaan. Kaikki 
investoinnit eivät välttämättä aiheuta säästöä laisinkaan. 
 
Kiinteistössä havaittiin sähköenergiansäästöpotentiaalina sähkölämmityksestä eroon pää-
syn ja korvaamaan suoran sähkölämmityksen kiinteistön ensisijaisella lämmitysjärjestel-
mällä. 
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3.7. SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Lämpötila 
 
Ulkolämpötila oli tarkastelukierroksella noin +6 oC. Sisälämpötilat olivat kohdekierroksen 
aikaan sopivia.   
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus 
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus oli aistinvaraisesti arvioiden pääosin tyydyttävää tasoa. Por-
rashuoneessa 110, wc:ssä 139, käytävällä 305 ja musiikkiluokassa 309 havaittiin viemärin 
hajua. 
 
Sisäilman epäpuhtaudet 
 
Sisäilmanlaatua on tutkittu ja tutkimuksia tulee tarvittaessa laajentaa. Sisäkatoissa havai-
tut mineraalivillaiset akustiikkalevyt havaittiin olevan pääosin pinnoittamatta reunoista. 
 
Melu 
 
Talotekniikasta aiheutuvia meluhaittoja ei havaittu. 
 
Tuhoeläimet ja linnut 
 
Sisätiloissa ei havaittu tuhoeläinten aiheuttamia vaurioita.  
 
Valaistus 
 
Sisätilojen valaistus on yleisesti tyydyttävällä tasolla.  
 

3.8. TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT 

 
Rakennus on rakennettu aikakaudella, jolloin käytetyt materiaalit saattoivat sisältää asbes-
tia ym. haitta-aineita, mikä on huomioitava remontteja tehtäessä. 

 

3.9. KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Ylimmänkerroksen sisäkatoissa havaittiin paikoin kosteusjälkiä mm. varastotiloissa sekä 
juhlasalissa. Jäljet olivat käyttäjien tiedossa ja niissä ei ole tapahtunut muutoksia lähiai-
koina.  
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 

4.1. ULKOALUEET 

 
4.1.1. Rakennuksen vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus 

 
Maanpinnat rakennuksen vierustalla ovat tasaisia lukuun ottamatta takapihan puolta, jos-
sa maanpinnat viettävät osin rakennukseen päin. Pintavedet on ohjattu pääosin poispäin 
rakennuksesta tai sadevesikaivoihin. Rakennuksen vierustalla on tehty kaivutöitä ja sora-
täyttöjä, joilla rakennus on erotettu nurmialueista. Sokkelin maanpinnan alapuolisesta ve-
deneristyksestä ei ole tietoa.  
 
Rakennuksen ympärillä mahdollisesti olevasta salaojajärjestelmästä ei tehty tarkastukses-
sa havaintoja. Kellarikerroksessa tai putkikanaalissa ei havaittu merkittäviä viitteitä maa-
perän kosteusrasituksesta tai salaojituksen toimintapuutteista. Kattovedet on johdettu 
pääosin sadevesiviemäreihin. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Salaojajärjestelmän olemassa olon ja toimintakunnon selvitys (säännöllinen tarkastus 
ja huolto). Salaojajärjestelmän korjausta/asennusta ei ole huomioitu PTS:ssa. 

 
4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 

 
Rakennuksen ympärillä on nurmialueet, joista rakennus on pääosin erotettu sorakaistalla. 
Muutoin piha-alueet ovat sorapintaisia tai päällystetty asfaltilla.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Viheralueiden normaali huolto  
 

 
Vedet johdettu asfaltilta sadevesikaivoon   

 
Maanpinnat viettävät osin rakennukseen päin  
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4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 

 
Liikennöidyt kulkutiet ja piha-alueet ovat pääosin asfalttipintaisia. Paikoitusalueen asfaltti-
pinta havaittiin monin paikoin halkeilevan. Pääsisäänkäynnin puoleinen piha-alue on sora-
pintaista ja osin päällystetty betonilaatoilla. Sisäänkäynnin katos on päällystetty liuskekivil-
lä, jotka havaittiin paikoin irtoilevan. Saatujen tietojen mukaan sora kulkeutuu pihalta si-
sätiloihin aiheuttaen liukkautta ja lattioiden kulumista.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Paikoitusalueen (takapihan) asfalttipintojen korjaus. 
� Katoksen liuskekivipinnoitteen korjaus. 
� Sora-alueiden rajaus (soran leviämisen estäminen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asfalttipinnat halkeilevat   

 
Sisääntulokatoksen liuskekivetys on alkanut irtoil-
la  
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4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 

  
Alueen rakennelmiin ja varusteisiin kuuluvat mm. ulkovarasto/jätekatos ja sähkölämmit-
teinen urheiluvälinevarasto. Piha-alueella on tavanomaisia lasten leikkivarusteita. Leikkiva-
rusteiden tarkastukset tulee tehdä säännöllisesti.   
 
 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Säännölliset tarkastukset ja huolto tarvittaessa.  
� Puurakenteisten ulkorakennusten huoltomaalaus tarvittaessa (puujulkisivujen huol-

tomaalausta suositellaan n. 5- 20 vuoden välein ilmansuunnasta ja rasitusolosuh-
teista riippuen) 

 

 
Puurakenteinen jätekatos/ulkovarasto   

 
Uudehko urheiluvälinevarasto  
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4.2. RAKENNUSTEKNIIKKA 

 
4.2.1. Perustukset ja sokkelit 

 
Rakennus on perustettu saatujen tietojen mukaan aikakauden rakennustavalle tyypillisesti 
maanvaraisesti teräsbetonianturoilla ja teräsbetoniperusmuurilla. Sokkelin vedeneristyk-
sestä ei tehty havaintoja lukuun ottamatta putkikanaalissa havaittua bitumisivelyä. Näky-
viltä osin sokkelit on pinnoitettu liuskekivillä. Sokkeleissa ei havaittu merkittäviä rakenteel-
lisia vaurioita.   
 

Toimenpide-ehdotukset: 
� Ei välttämättömiä toimenpiteitä. 
 
 

4.2.2. Alapohja 

 
Rakennuksen alapohjat ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja. Alapohjien lämmöneristyk-
sestä ei ole tietoa. Alapohjassa ei havaittu merkittäviä rakenteellisia vaurioita tai viitteitä 
maakosteuden aiheuttamista kosteusvaurioista. Paikoin oli havaittavissa pinnoitteiden ku-
lumista ja pieniä vaurioita. Alapohjassa ei havaittu merkittävää kohonnutta kosteutta pin-
takosteudentunnistimella pistokoemaisesti tarkasteltuna. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Alapohjan pintamateriaalien uusimista käyttötarpeiden mukaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva putkikanaalista.  

 
Sokkeli on päällystetty liuskekivillä  



  22(68) 
 

 Tarkastuspäivä 13.3.2015 
 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Valtakatu 30 B, 53100 LAPPEENRANTA | Y-tunnus 0905045-0 

4.2.3. Rakennusrunko 

 
Rakennuksen runkorakenteina toimivat teräsbetonipilarit, -palkit ja -laatat sekä muuratut 
tiilirakenteet. Runkorakenteissa havaittiin muutamia halkeamia, jotka eivät ole saatujen 
tietojen mukaan laajentuneet. Halkeamien ei katsottu olevan rakenteellisesti merkittäviä 
havaitussa laajuudessaan. 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Ei toimenpidetarvetta.   
 

4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 

 
Ulkoseinät ovat rapattuja tiiliseiniä. Julkisivukorjauksista tai maalauksen ajankohdasta ei 
ole tietoa, mutta havaintojen perusteella ainakin maalaus on ajankohtaista tarkastelujak-
solla.    
 

 

 
Ruokalan kattorakenteita, yläpuolella voimistelu-
sali.  

 
Halkeama ylimmänkerroksen varastotilan seinässä.  

 
Päiväkodin pääty   

 
Juhlasalin pääty    
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Mikäli julkisivurappaus on alkuperäistä, on se teknisen käyttöikänsä lopussa. Silmämääräi-
sesti tarkasteluna rappauspinnoissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Julkisivurappausten 
tekninen käyttöikä on yleisesti noin 50 vuotta (KH 90-00403). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Julkisivujen paikkakohtaiseen korjaukseen sekä huoltomaalaukseen tulee varautua 
tarkastelujaksolla. Ennen huoltomaalausta on suositeltavaa selvittää rappauspinnan 
kunto ja korjaustarpeiden laajuus erillisellä kuntotutkimuksella (vähintään laaja ko-
pokartoitus). PTS:ssa on huomioitu rappauspinnan kopokartoitus sekä maalaus.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sisäänkäynnin pääty.  

 

 
Julkisivua kadun puolelta 
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4.2.5. Ikkunat 

 
Rakennuksen ikkunat ovat pääosin alkuperäisiä 2-puitteisia puuikkunoita. Ikkunoiden 
puuosien ja vesipeltien valkoinen maalipinta havaittiin irtoilevan lähes kauttaaltaan. Ikku-
noiden uusimiseen tulee varautua tarkastelujaksolla. Uudet ikkunat lisäävät myös käyttö-
mukavuutta ja ovat energiataloudellisempia.  
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Ikkunoiden uusiminen on ajankohtaista tarkastelujaksolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ikkunat ovat alkuperäisiä  

 
Ruokalan lasitiili-ikkuna  
 

 
Ikkunoissa ja vesipelleissä kulumista     

 
Ikkunat ovat pääosin 2-puitteisia puuikkunoita  
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4.2.6. Ulko-ovet 

 
Ulko-ovet ovat lasiaukollisia puuovia. Luokkatiloissa on ranskalaiset parvekkeet, joiden 
toiminnassa on havaittu merkittäviä puutteita. Saatujen tietojen mukaan parvekeovet ei-
vät ole käytössä.  Ulko-ovet ja parvekeovet ovat myös ikääntyneitä ja niiden uusimiseen 
tulee varautua esim. ikkunaremontin yhteydessä.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Ulko-ovien ja parvekeovien uusiminen ikkunoiden uusimisen yhteydessä. 
 

4.2.7. Parvekkeet 

 
Luokkatiloissa on ranskalaiset parvekkeet ja lisäksi rakennuksessa on kaksi betoniraken-
teista ulokeparveketta. Kattamattoman parvekkeen betonilaatassa havaittiin sammaloitu-
mista ja teräskaiteen ruostumista. Parvekkeen kunto ja korjaustarve on suositeltavaa tar-
kastaa tarkemmin esim. julkisivurappauksen kuntotutkimuksen/-tarkastuksen yhteydessä, 
mikäli parveketta käytetään. Samalla on suositeltavaa selvittää myös ranskalaisten par-
vekkeiden kaiteiden kunto. 
 

 
Kadunpuolen sisäänkäynti 

 
 Parvekeovissa ikääntymistä ja toimintapuutteita 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Parvekerakenteiden tutkimus sekä korjaus  
 

 
4.2.8. Kattorakenteet   

 
Rakennuksen vesikattona on luokkatilojen osalla betonitiilikatteinen harjakatto ja juhlasali-
siivessä betonitiilikatteinen aumakatto. Välissä on myös rivipeltikatetta sekä katoksessa 
huopakatetta. Katteiden ikä ei selvinnyt tarkastuksessa, mutta todennäköisesti ne on ker-
taalleen uusittu. Yläpohjarakenteena ullakkotilassa oli havaitulta osin betonirakenteinen 
palopermanto.  
 
Vedenpoisto katolta tapahtuu räystäskourujen ja syöksytorvien kautta talojen vierustoille 
ja sadevesiviemäreihin.  
 
Tarkastuksen yhteydessä tarkastettiin luokkatilaosan ullakkotila sekä vesikatto. Tiilikatteen 
alla oli havaittavissa umpilaudoitus. Katolle johtava lasikuituinen kulkuluukku havaittiin 
olevan lähes puhki kulunut. Vesikatteessa ei havaittu sammaloitumista lukuun ottamatta 
merkittäviä vaurioita tai puutteita varusteissa. 
 
Sisäkatoissa oli paikoin (mm. juhlasali) havaittavissa saatujen tietojen mukaan vanhoja 
kosteusjälkiä, jotka eivät ole lähiaikoina muuttuneet tai laajentuneet. Kattojen ja yläpohja-
rakenteiden tarkastus tehdään saatujen tietojen mukaan laajemmin erillisenä tarkastukse-
na. 
 

 
Kuva parvekkeen ovelta 

 
 Ulkokeparveke alhaalta kuvattuna 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

� Vesikattojen puhdistus on suositeltavaa. Kattoluukun uusimiseen tulee varautua. 
� Vesikattojen ja yläpohjatilojen säännölliset tarkastukset ja tarvittavat korjaukset. Tiili-

katot on suositeltavaa tarkastaa joka kevät lumien sulettua ja vaihtaa tarvittaessa 
rikkoutuneet kattotiilet. 

 
Vesikattoa  

 
Juhlasalisiiven vesikattoa  

 
Ullakkotilaa  

 
Ullakkotilaa  
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4.3. SISÄTILAT 

 
4.3.1. Yleistilat, tekniset tilat 

 
Käytävien pintarakenteissa havaittiin normaalia ikääntymistä ja käytön aiheuttamaa kulu-
mista. Tekniset tilat sijaitsevat kellarikerroksessa harrastustilojen yhteydessä, jotka ovat 
tyydyttävässä kunnossa. Liikuntatilan päädyssä sijaitsevaan varastotilaan havaittiin tule-
van vettä seinän parkkipaikalle johtavasta putkiläpiviennistä. Ilmeisesti kaapeliputki täyt-
tyy sadevesistä. 
 
Juhlasalin parkettilattia havaittiin olevan ikääntynyt ja rakoilevan.   
 

 

 
 

Toimenpide-ehdotus: 
� Teknisiä ja yleistiloja kunnostetaan vaiheittain jakson edetessä tarpeen mukaan 
� Liikuntatilan varaston putkiläpiviennin vedenpoisto on suositeltavaa korjata ulkokaut-

ta seuraavien asfalttitöiden aikana, koska putken tiivistys ei ole auttanut.  
� Juhlasalin parketin uusiminen (mikäli hionta ja korjaus ei ole mahdollista) 

 
Lattioissa paikkakohtaisia vaurioita (ruokala) 

 
Juhlasalin parketti kulunut ja rakoilee  

 
Liikuntatila kellarissa 

 
Liikuntatilan päädyssä sijaitsevaan varastoon tulee 
vettä seinän putkiläpiviennistä 
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4.3.2. Luokkatilat, märkätilat 

 
Luokkatilat ovat pintarakenteiltaan pääosin tyydyttävässä kunnossa. Pintarakenteissa oli 
havaittavissa ikääntymistä ja paikkakohtaisia vaurioita. 
 
Rakennuksen käyttäjät ovat havainnet rakennuksessa sisäilmaongelmia, ja rakennuksessa 
on tehty sisäilmatutkimuksia mm. päiväkodin osalla. Tarkastushetkellä tiloissa ei havaittu 
aistinvaraisesti tarkasteltuna merkittäviä puutteitta lukuun ottamatta joissakin tiloissa ha-
vaittua viemärin hajua. Pintapuolisesti ja pintakosteudentunnistimella pistokoemaisesti 
tarkasteltuna tilojen rakenteissa ei havaittu aktiivisiin kosteusvaurioihin viittaavia merkke-
jä. 
 
Rakennuksessa on liikuntatilojen käyttäjille sekä henkilökunnalle pesutiloja, jotka ovat 
pääosin kiviainesrakenteisia ja laatoitettuja. Kellarikerroksessa on lisäksi saunaosasto. 
Märkätilat havaittiin olevan rakenteiltaan ikääntyneitä ja mm. lattiakaivojen liitoksissa ha-
vaittiin epätiiviyttä. Pintakosteudentunnistimella tarkasteltuna kohonnutta kosteutta oli 
havaittavissa pesutilojen lattiakaivojen läheisyydessä. Märkätilojen remontoimistarve ja 
ajankohta riippuu tilojen käyttötarpeesta. 
 

 

 

 
Saunaosaston pesuhuone  

 
Pesuhuone liikuntasalin käyttäjille 

 
Mm. päiväkodin tiloissa on epäilty olevan sisäil-
maongelmia  

 
Remontoitu luokkatila 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Varaus sisäilmatutkimusten jatkolle. Suositellaan rakenteisiin ja LVI-järjestelmiin koh-
distuvia laajempia kuntotutkimuksia, joilla selvitetään sisäilmaongelmien aiheuttaja, 
laajuus ja tarvittavat korjausmenetelmät. Kuntotutkimukset tulee tehdä erillisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti sisältäen rakenteiden avauksia sekä mahdollisia 
materiaali- ja sisäilmanäytteitä. Tutkimuksia tulee tehdä tiloissa joissa on havaittu 
ongelmia sekä vertailuna ”puhtaissa” tiloissa. 

� Luokkatilojen remontoimista tarpeiden mukaan. 
� Märkätilojen remontoimisajankohta riippuu tilojen käyttöasteesta.  
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
 
Kiinteistön lämmitysjärjestelmä: kaukolämpö / vesikiertopatterit. 
 

5.1.1. Lämmöntuotanto 
 

Kiinteistö on liitetty lämmönjakokeskuksen välityksellä kaukolämpöverkkoon. Lämmönsiir-
rinpaketti on vuodelta 2008 (mallia Danfoss). Lämmönsiirrinpaketti on toimivassa kunnos-
sa eikä sillä arvella olevan vielä uusimistarvetta tarkastelujaksolla. Lämmityksen kytkentä-
kaavio olisi hyvä olla laminoituna lämmönjakohuoneen seinällä. 
Lämmönsiirtimien mitoitustehot: 
 
- Lämmin käyttövesi: 340 kW, toisiop. mitoituslämmöt +10-55°C 
- Lämmitys: 500kW, toisiopuolen mitoituslämmöt +60-80°C 
 
KH-kortin (KH 90–00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) perusteella 
lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on 20-25 vuotta.  
 

Toimenpide-ehdotukset: 
� Normaalia huoltoa 
 

5.1.2. Lämmönjakelu 
 
Lämmönjakelun pumput ovat pääosin vuodelta 1975 mallia Kolmeks. Muutama sähkö-
moottori oli uusittu sekä yksi pumppu oli uusi. Kalvopaisunta-astia on Reflexin 400 litran 
astia vuosimallia 2002. Esipaineen tarkastuksesta ei ollut tietoa. Se olisi hyvä tarkastaa 2-
3 vuoden välein. ”Koputustestein” tarkastettuna kalvopaisunta-astia oli kunnossa eli siinä 
oli esipainetta ja verkostovettä. Lämmitysverkon paine oli 1,7 baria lämmönjakohuoneen 
mittarista luettuna, mikä on oikealla tasolla. Toimilaitteita uusitaan tarvittaessa tarkastelu-
jakson aikana. 
  

 
    Lämmönsiirrinpaketti on kellarin häkkikopissa 
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Lämmitysverkosto on tehty pääosin teräsputkesta hitsaus- ja kierreliitoksin. Lämmitysput-
ket ovat pääosin alkuperäisiä rakennusvuodelta 1953. Putkistot kulkevat suurelta osin sei-
närakenteissa. Lämmitysverkoston putkissa ei havaittu vikaantumista. 
 
Lämmitysverkoston linjaventtiilit ovat alkuperäisiä ja niiden toiminta on jo epävarmaa. 
Lämmitysverkostolle suositellaan perussäätöä, jossa linja- ja patteriventtiilit uusitaan sekä 
verkoston virtaamat säädetään. Perussäätö auttaisi rakennuksessa oleviin lämpö-
ongelmiin. Lämpöjohtojen kunto olisi myös hyvä tutkia vesi- ja viemärijohtojen kuntotut-
kimuksen yhteydessä. 
 
Lämpöjohtojen kestoikä on suotuisissa olosuhteissa (ei ulkopuolista kosteusrasitusta, eikä 
ylimääräistä täyttötarvetta -> happirikasta vettä verkostoon) vähintään 60 - 70 vuotta 
(käytännön kestoikää ei tunneta). Sulku- ja linjasäätöventtiilien käyttöikä on noin 30 vuot-
ta.  

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Pumppuja yms. lämmönjakelun toimilaitteita uusitaan tarvittaessa 
� Lämmitysverkoston perussäätö 
� Lämpöjohtojen kuntotutkimus 

 

Linjaventtiilit ovat alkuperäiset 

 
Pumppuja yms. laitteita uusitaan tarvittaessa. 

 
Kalvopaisunta-astia on vuodelta 2002 

 
Putkia kulkee kellarissa osin putkikanavassa 
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5.1.3. Säätölaitteet 
 
Lämmitysverkostojen ja lämpimän käyttöveden ohjaukset/säädöt on toteutettu TAC Xenta 
–säätölaitteilla. Lämmityksen säätölaitteet ovat lämmönsiirrinpaketin ikäisiä vuodelta 
2008.  
 
Esikoulun kahta iv-konetta säädetään yksikkösäätimillä. Keittiön ja teknisten töiden tuloil-
makoneilla on VAK-tyyppiset automaatio-ohjaukset. Keittiön valvonta-alakeskus on uusittu 
vuonna 2014. Keittiön iv-koneen säätölaitteet ovat muuten alkuperäisiä 90-luvulta. Tek-
nisten töiden tiloissa sijaitseva VAK-kaappi on vuodelta 2008. IV-koneiden säätölaitteet 
ovat iv-koneiden ikäisiä (90-luvulta sekä vuodelta 2008 ja 2009) eikä niillä arvella olevan 
suurempaa uusimistarvetta tarkastelujaksolla. Säätölaitteita uusitaan tarvittaessa tarkaste-
lujaksolla. 
 
Vialliset säätölaitteet lisäävät energiankulutusta ja aiheuttavat olosuhdehaittoja. Säätölait-
teiden taloudellinen käyttöikä on noin 10 - 15 vuotta. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot)  mukaan 
lämpötilasäätimien tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta 
 
 

 

Lämmityksen säätökeskus 
 

Esikoulun toisen iv-koneen säätökeskus 
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Toimenpide-ehdotukset:  
� Säätölaitteita uusitaan tarpeen mukaan 

 

Esikoulun iv-konetta ohjataan koneen alla olevas-
ta säätimestä. 

 
Teknisten töiden iv-koneen VAK-kaappi vuodelta 2008 

Keittiön VAK-kaappi on saatujen tietojen mukaan 
uusittu vuonna 2014 
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5.1.4. Lämmönluovutus 
 

Lämmönluovutus tapahtuu perinteisillä seinäpattereilla. Patterit ovat pääosin alkuperäisiä. 
Muutamaan luokaan oli lisätty pattereita kylmyydestä johtuen. Siivouskomeroissa on käyt-
tövesipiiriin liitettyjä ”rättipattereita”. 
 
Teknisten töiden tilojen patteriventtiilit ovat uusittu tilojen saneerauksen yhteydessä 
vuonna 2008. Muuten patteriventtiilit ovat 80- ja 90-luvuilta. Vanhat patteriventtiilit uusi-
taan lämmitysverkoston perussäädön yhteydessä. Käyttäjäkyselyiden mukaan talvisin on 
osassa tiloista kylmä. 
 
Lämmityksen perussäätöä (verkoston tasapainotusta) suositellaan 15…20 vuoden välein 
tai jos huonelämpötilat poikkeavat talvikautena toisistaan jo 3…4 °C. 
 
KH-kortin (KH 90–00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan pat-
teriventtiilien tavoitteellinen käyttöikä on noin 30 vuotta ja termostaattien 15 vuotta. 
Lämmitysverkostoon liitettyjen lämmityspattereiden tavoitteellinen käyttöikä on 50...100 
vuotta. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Patteriventtiilit uusitaan lämmitysverkoston perussäädössä. 
 

5.1.5. Eristykset 
 
Lämpöjohtojen eristykset ovat osin uusittu lämmönjakohuoneessa villakouruilla, joita on 
päällystetty PVC muovilla. Osittain eristeet ovat vielä alkuperäisiä ja sisältävät todennäköi-
sesti asbestia, joka on otettava huomioon purku- ja korjaustöitä tehtäessä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 
 
 
 

Patteriventtiilit ovat pääosin vanhoja 
     
     Muutamaan luokkaan on lisätty pattereita 
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5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 

Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.  
 

5.2.1. Vedenkäsittely 
 
Kiinteistön vesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneen viereisessä huoneessa. Käyttöveden 
painetaso oli hanavirtaamien perusteella melko kova. Verkostossa ei ollut paineenalennus-
ta. Lämmin käyttövesi valmistetaan lämmönsiirtimellä. Paineenalennusventtiilin asennusta 
suositellaan tulevien vesijohtoremonttien yhteydessä. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
� Paineenalennusventtiilin asennus vesijohtoremonttien yhteydessä 

 
5.2.2. Vesijohdot 

 
Vesijohdot ovat pääosin kupariputkia juotosliitoksin ja ne ovat pääosin arviolta 80-luvun 
alusta. Tonttivesijohto oli uusittu muoviputkella. Kellarikerroksen osa runkolinjoista havait-
tiin olevan hieman tätä vanhempia. 
 
Vesijohdot kulkevat pääosin näkyvillä katosta ja seinistä kannakoituina. Vesijohdoissa on 
saatujen tietojen mukaan ollut muutama pistevuoto. 
 
Käyttövesiverkoston säätö- ja sulkuventtiilit ovat pääosin palloventtiilejä ja niitä on uusittu 
yksitellen. Muutamia alkuperäisiä venttiilejä 80-luvulta havaittiin vielä.  Venttiilien ulkoinen 
kunto on tyydyttävä. Linjaventtiilejä voidaan uusia yksitellen. Vesijohdoille suositellaan 
kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksella vesijohtojen tarkka kunto ja uusimistarve saataisiin 
selville. Vesijohtojen uusimiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla. 
 
KH-kortin (KH 90–00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan ku-
paristen käyttövesiputkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta, sulku- ja linjasäätöventtiilien 
tavoitteellinen käyttöikä on 20…30 vuotta.  
 

 
Kiinteistön vesimittarin yhteydessä ei ole  

    paineen rajoitusta. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Vesijohtojen kuntotutkimus 
� Varaus: Vesijohtojen uusiminen (laajuus ja ajankohta tarkentuu kuntotutkimuksella) 
� Linjaventtiilejä uusitaan tarvittaessa 

 
5.2.3. Viemärit 

 
Jätevedet johdetaan kunnan jätevesiverkostoon. Jätevedet on viemäröity viettoviemäreil-
lä. Pohjaviemärit ovat havaintojen mukaan alkuperäisiä valurautaviemäreitä muhviliitoksin 
vuodelta 1953. Muutenkin kellarikerroksen kytkentäviemärit ovat havaintojen mukaan 
pääosin alkuperäiset. Muutamia uusittuja/lisättyjä viemäreiden kytkentöjä havaittiin kellari-
kerroksessa. Myös muutama alkuperäinen valurautainen viemärinousu havaittiin. 1.-2. 
kerroksen viemärit olivat muuten uusittu lähinnä muoviviemäreillä. 
 
Käyttäjäkyselyiden mukaan viemäreissä on ollut tukkeutumia useasti. Käyttäjäkyselyissä 
on myös mainintoja viemärin hajusta, joka on pääosin johtunut kuivuneista vesilukoista. 
 

Linjaventtiilejä 80-luvulta 
 

 
 Vesijohdot ovat havaintojen mukaan kokonaan 
kupariputkia, linjaventtiilejä uusittu.  
 

 Vesijohdot ovat pinta-asenteisia 
 

 

 
Putkikanavassa vesijohtoja uusittu muoviputkilla 
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Kiinteistössä on jakelukeittiö, jolle ei havaittu rasvanerotuskaivo. Määräysten mukaan ja-
kelukeittiöllä pitäisi olla rasvanerotuskaivo, mikäli siellä tehdään yli 100 annosta vuoro-
kaudessa. Annosmäärää ei ollut tiedossa kuntoarviota tehtäessä. Rasvanerotuskaivon tar-
peellisuus tulisi selvittää ennen viemäriremontteja. 
 
Viemäreiden säännöllinen painehuuhtelu esim. 10 vuoden välein edesauttaa ylläpitämään 
viemäreiden toimintakuntoa. Alkuperäisille viemäreille suositellaan myös tarkempaa kunto-
tutkimusta, jotta niiden todellinen kunto saataisiin selville. Alkuperäisten viemäreiden uu-
simiseen tulisi jo varautua tarkastelujaksolla. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan valu-
rauta- ja muoviviemäreiden tekninen käyttöikä on 50 vuotta.  
 

 

Pohjaviemärit sekä kellarikerroksen muut  
viemärit ovat pääosin alkuperäisiä. 

 

1. ja 2. kerroksen viemärit ovat pääosin uusittu 
muoviviemäreillä 
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Toimenpide-ehdotukset: 
� Viemäreiden kuntotutkimus 
� Varaus: Kellarikerroksen viemäreiden uusiminen 
 

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 
 

Vesikalusteet ovat pääosin 80-luvulta. Yksittäisiä kalusteita on uusittu. Muutamia kak-
siotehanoja havaittiin. Kalusteita uusitaan yksitellen. Suuremmat uusimiset vesi- ja viemä-
rijohtojen uusimisten yhteyksissä. Hana- ja suihkusekoittajien käyttöikä on noin 15 - 25 
vuotta ja wc-istuinten noin 35 - 50 vuotta. Käyttövesipiiriin liitettyjen pattereiden noin 30 
vuotta. 
 

Alkuperäistä viemäriä kellarikerroksessa  
 

 
Muutaman pystyviemärin havaittiin olevan vielä 
alkuperäinen 
 

 
Alkuperäinen valurautainen lattiakaivo 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Kalusteita kunnostetaan niiden vikaantuessa ja uusitaan tarvittaessa. 
� Suuremmat uusimiset vesi- ja viemärijohtojen uusimisten yhteyksissä 

 
5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset 

 
Vesijohtojen eristykset ovat osin (tekn. työn tilat, lämmönjakohuone) villakouruja, joita on 
päällystetty PVC muovilla. Lämmönjakohuoneessa havaittiin lyhyen osuuden vesijohdoista 
olevan eristettynä pahvieristeillä. Osa vanhemmista eristeistä voi sisältää asbestia, joka on 
otettava huomioon purku- ja korjaustöitä tehtäessä. Osaa vesikatolla olevista viemärintuu-
letusputkia ei ole eristetty. Tämä saattaa kovilla pakkaskausilla aiheuttaa viemärinhaju-
haittoja, koska tuuletusputket saattavat huurtua jopa umpeen. 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Vesikaton viemärituuletuksiin eristys- elementtien asennus 
 

Muutamia kaksiotehanoja havaittiin 
 

 
 Yksittäisiä kalusteita on uusittu 
 

Lämpimänveden kierojohdossa pahvieristys 
 

 
Viemärin tuuletusputkessa eristys ullakolla 
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5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 
 

Kiinteistössä on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Keittiössä, teknisen töiden tiloissa ja 
esikoulussa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.  
 

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 
 
Käyttäjäpalautteissa oli useita mainintoja huonosta ilmanlaadusta. Painovoimaisen ilman-
vaihtojärjestelmän toiminta perustuu käytännössä ilman lämpötilaeroista aiheutuvaan vir-
taukseen, eli järjestelmän toimivuuteen vaikuttaa ennen kaikkea vallitsevat ulkoilman olo-
suhteet. Käytännössä kylmällä pakkaskelillä järjestelmän toimivuus on parhaimmillaan ja 
vastaavasti lämpöisellä kesäkelillä heikoimmillaan. Tämä tosiasia tulee painovoimaisissa 
ilmanvaihtojärjestelmissä vain hyväksyä. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmää halutaan saneera-
ta, jää suositeltavaksi vaihtoehdoksi rakentaa koko kiinteistöön täydellinen koneellinen tu-
lo-poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Tästä vaihtoehdosta on karkea kustannusarvio 
PTS:ssä. Luokissa on korvausilmaraot ikkunoiden alapuolella. Etenkin lämpöisillä ja mata-
lapainekeleillä hyvällä korvausilmajärjestelmällä on merkitystä painovoimaisen ilmanvaih-
don toimivuuteen. 
 
Muutaman luokkatilan ilmanvaihtoa on parannettu MobAirin tuuletusikkunoihin sijoitetuilla 
ilmanvaihtolaitteilla. 
 
Huoneessa 131 on saatujen tietojen mukaan huono ilmanlaatu. Tilaan on lisätty MobAirin 
ilmanvaihtolaite. Tilaan on lisäksi tehty koneellinen poistoilmanvaihto. Vanha painovoimai-
sen ilmanvaihdon venttiili oli tulpattu. Tilassa ei havaittu korvausilmaventtiilejä, joiden 
asennus parantaisi ilmanlaatua (nyt korvausilma tulee käytävältä tai rakenteista). Tilassa 
oli samaan aikaan päällä MobAirin tulo-/poistoilmakone sekä erillinen poistoilmakone oli 
täysiteho asennossa. Olisi järkevämpää käyttää pelkästää MobAirin tulo-
/poistoilmakonetta ja tarvittaessa laittaa poistoilmakone päälle. 
 
Keittiön tuloilmakone sijaitsee keittiön varastossa ja on 90-luvulta. Poistoilmakone sijaitsee 
vesikatolla ja on saman ikäinen. Puhaltimet toimivat kaksi- nopeuksisesti. VAK-kaappi on 
uusittu saatujen tietojen mukaan vuonna 2014. Koneet ovat tyydyttävässä kunnossa. Ko-
neilla ei arvella olevan suurempia uusimistarpeita tarkastelujaksolla ja niitä ylläpidetään 
tarkastelujaksolla. 
 
Teknisen töiden tiloille on kaksi tuloilmakonetta. Toinen on vuosimallia 2008 ja toinen on 
90-luvulta. Uudempi kone toimii taajuusmuuttaja- ohjatusti ja vanhempi toimii kaksi- no-
peuksisesti. Koneet ovat tyydyttävässä/hyvässä kunnossa. Koneilla ei arvella olevan suu-
rempia uusimistarpeita tarkastelujaksolla ja niitä ylläpidetään tarkastelujaksolla. 
 
Teknisen työn tiloissa on useita erillisiä kohdepoistoja (purunpoistojärjestelmä, ahjolta 
yms.). Laitteet ovat vuodelta 2008 ja ovat hyväkuntoisia eikä niillä arvella olevan suurem-
paa uusimistarvetta tarkastelujaksolla. 
 
Esiopetusryhmän tiloille on tulo-/poistoilmakone ullakon iv-konehuoneessa. Kone on vuo-
delta 2009. Tiloissa havaittiin kaksi hiilidioksidi ja lämpöanturia, joiden mittausten mukaan 
ilmanvaihdon tehokkuutta pystytään ohjaamaan. Kone on varustettuna lämmöntal-
teenotolla. Kone ei ollut päällä tarkasteluhetkellä vaikka esiopetusryhmän tiloissa oli vielä 
toimintaa. Koneen käyntiajat tulisi tarkistaa. Koneella ei arvella olevan suurempia uusimis-
tarpeita tarkastelujaksolla. 
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Esiopetusryhmän toisille tiloille on Valloxin IV-kone arviolta 2000-luvun alusta. Koneella ei 
arvella olevan suurempia uusimistarpeita tarkastelujaksolla. 
 
Vesikatolla on lisäksi muutama melko uusi huippuimuri. Lisäksi havaittiin muutamia melko 
uusia kanavapuhaltimia. Näitä uusitaan tarvittaessa. 
 
KH-kortin (KH 90–00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan tu-
loilma- ja poistoilmapuhaltimien, sekä LTO-laitteiden ja ilmastoinnin lämmityspattereiden 
tekninen käyttöikä on noin 20-30 vuotta. Ilmanvaihtolaitteita voidaan kuitenkin ylläpitää 
niin kauan kuin varaosia on saatavilla. 
 

 

Hormipiippujen päissä on sadehatut  
 

 
Pattereiden yläpuolella on korvausilmaventtiilit 
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Keittiön tuloilmakone 
 

Purunpoistojärjestelmää 
 

Esiopetusryhmän tiloissa on hiilidioksidi ja 
lämpötila-anturit 

 
Esiopetusryhmän iv-kone, suodattimet melko likai-
set 

Muutamassa luokassa ilmanvaihtoa parannet-
tu MobAirin tuuletusikkunoihin sijoitetuilla 
ilmanvaihtolaitteilla. 

 
Muutamia erillisiä poistoilmakoneita havaittiin 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen, karkea kustannus-
arvio 

� Esiopetusryhmän iv-koneen käyntiaikojen tarkistus 
� Nykyisiä iv-koneita ylläpidetään 

 
5.3.2. Kanavistot 

 
Poistoilmakanavat ovat painovoimaisen ilmanvaihdon osilla materiaaliltaan muurattuja tii-
lihormeja. Hormipiippujen päissä on sadehatut. Muuten kanavat ovat peltiä. Kanavisto on 
saatujen tietojen mukaan nuohottu noin kaksi vuotta siten. Koulujen kanavat tulisi nuoho-
ta noin viiden vuoden välein. Kanavien tekninen käyttöikä on rakennuksen käyttöikä. Ka-
navien uusimis-/muutostarpeet määrittelee käytännössä tilojen käyttötarkoitusten muu-
tokset yms. Painovoimaisen ilmanvaihdon alueille tehdään kanavistot koneellisen ilman-
vaihdon rakentamisen yhteydessä. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Kanavien nuohous ja ilmavirtojen säätö teetetään viiden vuoden välein 
 

Kanavisto on eristetty ullakolla 
 

Hormipiippujen päissä on sadehatut 
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5.3.3. Päätelaitteet 
 
Painovoimaisen ilmanvaihdon alueilla päätelaitteet ovat pääosin alkuperäisiä ritilöitä sekä 
lautasventtiilejä.  Koneellisen ilmanvaihdon alueilla päätelaitteet ovat koneelliseen ilman-
vaihtoon tarkoitettuja. Päätelaitteiden tyypin ja uusimistarpeet määrittelee pitkälti ilman-
jakotapa, suunnitellut ilmavirtamäärät jne. 
 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Päätelaitteet puhdistetaan nuohouksen yhteydessä. 
• Esiopetusryhmän kuivauskaappien liitosputkien asennuksen korjaus 

 
5.4. MUUT JÄRJESTELMÄT 

 
5.4.1. Palontorjuntajärjestelmät 

 
Rakennuksessa on käsisammuttimia. Käsisammuttimet tulee tarkastaa määräysten mukai-
sesti ajallaan. Paloposteja ei havaittu. Kellarin vanha paloposti oli poistettu. Myös palopos-
tit tulee tarkastaa vuosittain ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein. 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) perusteella 
palopostien tekninen käyttöikä on rakennuksen käyttöikä. Käsisammuttimien käyttöiän 
määrittelee sammutinhuoltoliike. 
 

 Tyypillisiä päätelaitteita 
 

Esiopetusryhmän kuivauskaappien liitosputket ovat 
lytyssä. Poistoventtiilejä hieman siirtämällä saatai-
siin molemmat suoraan. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Määräaikaistarkastukset, (ei mukana PTS-taulukossa) 
 

 
 

5.4.2. Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmät 

 
Kiinteistössä ei ole väestönsuojaa. 

 
5.4.3. Kylmätekniset järjestelmät 

 
Kiinteistössä ei ole kylmäteknisiä järjestelmiä. 

 Käsisammuttimien tarkastukset olivat 
 kunnossa 

 
Vanha paloposti poistettu käytöstä 
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

6.1. ALUESÄHKÖISTYS 

 
6.1.1. Aluevalaistus 

 
Aluevalaistukseen kuuluu seinä-, katto-, ja pylväsvalaisimia. Pihamaata valaistaan lisäksi 
valonheittimillä. Aluevalaistusta ohjataan kiinteistöautomaatiolla ja hämäräkytkimellä. Kiin-
teistökierroksella havaittiin likaisia lampunkupuja. Lampunkuvut tulee puhdistaa säännölli-
sesti tai viimeistään lamppuja vaihtaessa. Kiinteistökierroksella havaittiin vinossa olevia 
pylväsvalaisimia. Pylväsvalaisimien tuentaa tulee tarkkailla ja tarvittaessa pylväsvalaisimet 
tulee oikaista. 
 
Valonheittimistä havaittiin rikkinäinen lampunkupu valonheittimessä koulun nurkalla. Lam-
punkupu tai koko valonheitin tulee uusia. Suositellaan uusimaan valonheittimet led-
valonheittimiksi, joilla säästetään merkittävästi sähköä. Tarkastelujakson aikana tulee uu-
sia vanhempia seinä- ja kattovalaisimia. Samalla tulee uusia hämäräkytkin. Takapihan 
parkkipaikalla ei ole koko parkkipaikalla valaistusta lainkaan. Suositellaan lisäämään taka-
pihan parkkipaikalle valaistusta, jolla varmistetaan turvallinen liikkuminen pimeään ja liuk-
kaaseen aikaan. 
 

 

 
    Seinävalaisimia 

 
 Pihamaan valaistus valonheittimillä 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Lampunkuvut tulee puhdistaa säännöllisesti tai viimeistään lamppuja vaihtaessa. 
• Pylväsvalaisimien tuentaa tulee tarkkailla ja tarvittaessa pylväsvalaisimet tulee oi-

kaista. 

 
    Hieman kallellaan olevia pylväsvalaisimia 

 
 Kattovalaisin 

 
    Seinävalaisin 

 
 Hämäräkytkin 

 
    Pylväsvalaisin on hieman vinossa 

 
 Parkkipaikalla ei ole valaistusta 
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• Valonheittimistä havaittiin rikkinäinen lampunkupu valonheittimessä koulun nur-
kalla. Lampunkupu tai koko valonheitin tulee uusia. 

• Suositellaan uusimaan valonheittimet led-valonheittimiksi, joilla säästetään mer-
kittävästi sähköä. 

• Tarkastelujakson aikana tulee uusia vanhempia seinä- ja kattovalaisimia. 
• Samalla tulee uusia hämäräkytkin. 
• Suositellaan lisäämään takapihan parkkipaikalle valaistusta, jolla varmistetaan 

turvallinen liikkuminen pimeään ja liukkaaseen aikaan. 
 

6.1.2. Ulkopistorasiat 

 
Parkkipaikalla sijaitsee uudehkot autolämmitysrasiat. Autolämmitysrasioissa on vikavir-
tasuojaus ja niiden ajastusta ohjataan ilmeisesti sisätiloista. Autolämmitysrasiat tulee pitää 
lukittuna. Suositellaan lisäämään ulko-ovien viereen ulkopistorasiat helpottamaan mahdol-
lisia huoltotöitä. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Autolämmitysrasiat tulee pitää lukittuna. 
• Suositellaan lisäämään ulko-ovien viereen ulkopistorasiat helpottamaan mahdolli-

sia huoltotöitä. (varaus) 
 
 

6.2. KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET 

 
6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 

 
Sähköpääkeskuksessa sijaitsee uudehko sähköpääkeskus. Kiinteistökierroksella ei selvin-
nyt milloin uudehko sähköpääkeskus on asennettu. Sähköpääkeskuksessa sijaitsee myös 
alkuperäinen sähköpääkeskus vuodelta 1953 ja se on yhä käytössä. Sähköpääkeskuksessa 
ei havaittu sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksesta kertovaa tarraa. Sähkölaitteisto on 
laitteistoluokan 1. mukainen, jolloin siihen tulee lakisääteisesti teettää 15. vuoden välein 
sähkölaitteiston määräaikaistarkastus. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tulee teettää 
välittömästi. 

 
    Uudehko autolämmitystolppa 

 
 Autolämmitysrasian varustus 
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Sähkönjakelujärjestelmänä toimii nelijohdinjärjestelmä, johon on lisätty suojamaa eli TN-
C-S. Rinnalla toimii uudehko sähkönjakelujärjestelmä TN-S viisijohdinjärjestelmä. Tarkas-
telujakson aikana koko sähkönjakelujärjestelmä tulee muuttaa nykyaikaiseksi viisijohdin-
järjestelmäksi. 
 
Sähköpääkeskuksessa ei havaittu yhtään uutta sähköpiirustusta., ainoastaan alkuperäinen 
nousujohtokuva. Sähköpääkeskukseen tulee asentaa välittömästi laminoitu nousujohtoku-
va ja ajan tasalla olevat sähköpiirustukset. Uudehkossa sähköpääkeskuksessa havaittiin 
kosketussuojapuute, ja se tulee korjata välittömästi. Sähköpääkeskuksessa sijaitsee yli-
määräistä palokuormaa ja se tulee poistaa välittömästi. 
 
Sähköpääkeskuksien tekninen käyttöikä on n. 30 – 40 vuotta. Alkuperäinen sähköpääkes-
kus on jo 62 vuotta vanha. Alkuperäinen sähköpääkeskus tulee poistaa kokonaan käytös-
tä, ja koko sähköjärjestelmä tulee asentaa uuden sähköpääkeskuksen kautta. Vanha säh-
köpääkeskus tulee poistaa ylimääräisenä palokuormana. 
 
Pääkeskuksen tekniset tiedot: 

– Un 400 V / 50Hz 
– In 400 A 

Pääkeskuksessa on edelleen: 
– 3 x 160 A päävarokkeet 
– varokkeet kiinteistöosan laitteille, kiinteistö-osan mittaus  

Keskustilojen siisteys on välttävä. 
 
Muut keskukset ja järjestelmät 
 
Käytössä on yhä täysin alkuperäisiä ryhmä- ja ohjauskeskuksia vuodelta 1953. Näiden al-
kuperäisten ryhmä- ja ohjauskeskuksien toiminnasta ei ole enää täyttä varmuutta. Osa 
ryhmäkeskuksista on uudehkoja, ja osa hyvin uusia. Vanhat ja alkuperäiset ryhmä- ja oh-
jauskeskukset tulee uusia tarkastelujakson aikana. Kiinteistökierroksella havaittiin koske-
tussuojapuute ullakolla sijaitsevassa uudehkossa ryhmäkeskuksessa ja se tulee korjata vä-
littömästi. Ryhmäkeskuksiin tulee lisätä ryhmäkeskuksien omat sähköpiirustukset. Lisäksi 
osasta ryhmäkeskuksista puuttuu ryhmäkeskuksen tunnuksen merkintä. Merkinnät tulee 
lisätä. 
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    Sähköpääkeskus 

 
 Alkuperäinen sähköpääkeskus on yhä käytössä 

 
    Ylimääräistä palokuormaa sähköpääkeskukses- 
    sa 

 
 Sähköpääkeskuksessa havaittiin kosketussuoja- 
  puute 

 
    Ryhmäkeskus 

 
 Uudehko automaattisulakkeinen ryhmäkeskus 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus tulee teettää välittömästi. 
• Tarkastelujakson aikana koko sähkönjakelujärjestelmä tulee muuttaa nykyaikai-

seksi viisijohdinjärjestelmäksi. 

 
    Ohjauskeskuksia 

 
 Alkuperäinen ryhmäkeskus 

 
    Uudehkossa ryhmä- ja ohjauskeskuksessa 
    havaittiin kosketussuojapuute 

 
 Yhdistelmä ryhmä- ja ohjauskeskuksia eri aika- 
 kausilta 

 
    Alkuperäinen ryhmäkeskus 
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• Sähköpääkeskukseen tulee asentaa välittömästi laminoitu nousujohtokuva ja ajan 
tasalla olevat sähköpiirustukset. 

• Uudehkossa sähköpääkeskuksessa havaittiin kosketussuojapuute, ja se tulee kor-
jata välittömästi. 

• Sähköpääkeskuksessa sijaitsee ylimääräistä palokuormaa ja se tulee poistaa välit-
tömästi. 

• Alkuperäinen sähköpääkeskus tulee poistaa kokonaan käytöstä, ja koko sähköjär-
jestelmä tulee asentaa uuden sähköpääkeskuksen kautta. Vanha sähköpääkeskus 
tulee poistaa ylimääräisenä palokuormana. 

• Vanhat ja alkuperäiset ryhmä- ja ohjauskeskukset tulee uusia tarkastelujakson 
aikana. 

• Kiinteistökierroksella havaittiin kosketussuojapuute ullakolla sijaitsevassa uudeh-
kossa ryhmäkeskuksessa ja se tulee korjata välittömästi. 

• Ryhmäkeskuksiin tulee lisätä ryhmäkeskuksien omat sähköpiirustukset. 
• Lisäksi osasta ryhmäkeskuksista puuttuu ryhmäkeskuksen tunnuksen merkintä. 

Merkinnät tulee lisätä. 
 
 

6.2.2. Johtotiet 

 
Koulussa havaittiin kaapelisiltoja ja niissä ei ole liian suurta määrää kaapeleita. Lisäksi 
kaapeloinnit ovat toteutettu putkituksia käyttäen, jotka kulkevat rakenteissa. Tulevissa li-
säasennuksissa tulee kuitenkin varautua lisäämään johtoteitä. Täyteen asennetut kaapeli-
reitit laskevat kaapelien kuormitettavuutta. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Tulevissa lisäasennuksissa tulee kuitenkin varautua lisäämään johtoteitä. 
 

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 

 
Koulussa havaittiin tiivistämättömiä kaapeliläpivientejä. Kaapeliläpiviennit tulee kiertää läpi 
ja tiivistää ne asianmukaisesti. Palokatkolla tarkoitetaan yleisesti palo-osastoivan raken-
teen ja siitä läpivietävien kaapeleiden välistä tiivistystä. Lisäasennuksissa tulee varautua 
läpivientien rakenteellisiin laajennuksiin. Mahdollisissa lisäasennuksissa läpivientien palo-
katkot on tehtävä siihen tarkoitetulla aineella. 

 
    Kaapelisilta 
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Kaikki läpiviennit tulee olla asianmukaisesti tiivistetty. Ko. asianlaita liittyy rakennusteknii-
kan kautta palomääräyksiin. Vaikka paloluokka ei vaihtuisi, on suositeltavaa, että kaikki 
kaapeliläpiviennit ovat suojattu. Näin ollen ei pääse mahdollinen sähköpalo etenemään tai 
savu leviämään ympäri kiinteistöä. 
 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Koulussa havaittiin tiivistämättömiä kaapeliläpivientejä. Kaapeliläpiviennit tulee 
kiertää läpi ja tiivistää ne asianmukaisesti. 

 
 

6.3. JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 

 
6.3.1. Nousujohdot 

 
Molempien uuden ja vanhan sähköpääkeskuksen kautta sähkö jaetaan ryhmä- ja ohjaus-
keskuksille. Käytössä on ilmeisesti yhä myös alkuperäisiä nousujohtoja. Mikäli käytössä on 
alkuperäisiä nousujohtoja, ne tulee uusia. Nousujohdot ovat 5-johdinjärjestelmän mukai-
set TN-S ja myös 4-johdinjärjestelmän mukaiset TN-C-S mukaiset, johon on lisätty suoja-
maa. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Mikäli käytössä on alkuperäisiä nousujohtoja, ne tulee uusia. 
 

6.3.2. Voimaryhmäjohdot  

 
Voimaryhmäjohdoissa ei havaittu puutteita. Mikäli käytössä on alkuperäisiä voimaryhmä-
johtoja, ne tulee uusia tarkastelujakson aikana. Tekstiililuokassa ei havaittu hätäkytkintä. 
Tekstiililuokkaan tulee asentaa hätäkytkin välittömästi. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Mikäli käytössä on alkuperäisiä voimaryhmäjohtoja, ne tulee uusia tarkastelujak-
son aikana. 

 
    Tiivistämättömät kaapeliläpiviennit 
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• Tekstiililuokassa ei havaittu hätäkytkintä. Tekstiililuokkaan tulee asentaa hätäkyt-
kin välittömästi. 

 
 

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 

 
Ullakolla sijaitsee alkuperäisiä tervapäällysteisiä valaistusryhmäjohtoja. Tervapäällysteiset 
valaistusryhmäjohdot ovat toimineet tähän asti ja ne voivat toimia määrittämättömän 
ajan. Tervapäällysteissä kaapeleissa, on ongelmana, että mikäli niitä joudutaan liikutta-
maan, kaapelin vaippa murtuu, jolloin kaapeli toimii sytytyslangan tavoin. Kaikki alkupe-
räiset valaistusryhmäjohdot tulee uusia tarkastelujakson aikana. 
 
Uudehkot valaistusryhmäjohdot ovat TN-S 5-johdinjärjestelmän mukaiset ja vanhemmat 
valaistusryhmäjohdot ovat 4-johdinjärjestelmän TN-C-S mukaiset, johon on lisätty suoja-
maa. 
 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kaikki alkuperäiset valaistusryhmäjohdot tulee uusia tarkastelujakson aikana. 
 

6.3.4. Varusteet 

 
Terveydenhoitajan huoneistossa havaittiin pistorasia, jossa kaapelin vaippa ei tule pisto-
rasian sisälle. Lisäksi terveydenhoitajan huoneistossa havaittiin irti oleva pistorasia. Pisto-
rasia tulee kiinnittää paikoilleen tai uusia välittömästi. Kytkentä tulee korjata välittömästi. 
SUKO-testerillä satunnaisotannalla mitattaessa havaittiin, että takapihan ulkorakennuksen 
ulkopistorasioihin ei tule lainkaan sähkö. Syy tulee selvittää. Muuten SUKO-testerillä ei ha-
vaittu viallisia sähkökytkentöjä tai toimimattomia pistorasioita. 
 
Osa sähkökalusteista on uudehkoja. Suuri osa on vanhoja sähkökalusteita, ja osa voi olla 
jopa alkuperäisiä sähkökalusteita. Vanhat sähkökalusteet tulee uusia tarkastelujakson ai-
kana. 
 
 

 
    Alkuperäisiä valaistusryhmäjohtoja 

 
  



  56(68) 
 

 Tarkastuspäivä 13.3.2015 
 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Valtakatu 30 B, 53100 LAPPEENRANTA | Y-tunnus 0905045-0 

 

 

 

 
    Uudehkoja pistorasioita 

 
 Vanha valokytkin 

 
    Vanhat valokytkimet 

 
 Vähäinen pistorasioiden määrä johtaa johtosot- 
 kuun 

 
    Kaapelin vaippa ei ole pistorasian sisällä ter- 
    veydenhoitajan huoneistossa 

 
 Pistorasia irti terveydenhoitajan huoneistossa 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Terveydenhoitajan huoneistossa havaittiin pistorasia, jossa kaapelin vaippa ei tule 
pistorasian sisälle. Kytkentä tulee korjata välittömästi. 

• Lisäksi terveydenhoitajan huoneistossa havaittiin irti oleva pistorasia. Pistorasia 
tulee kiinnittää paikoilleen tai uusia välittömästi. 

• SUKO-testerillä satunnaisotannalla mitattaessa havaittiin, että takapihan ulkora-
kennuksen ulkopistorasioihin ei tule lainkaan sähkö. Syy tulee selvittää. 

• Vanhat sähkökalusteet tulee uusia tarkastelujakson aikana. 
 
6.3.5. Liittymisjohdot 

 
Alkuperäiseen sähköpääkeskukseen tulee liittymisjohto, joka on teipattu kauttaaltaan. Ha-
vaintojen mukaan liittymisjohto kulkee edelleen alkuperäisen sähköpääkeskuksen kautta 
uudehkoon sähköpääkeskukseen. Liittymisjohtojen tekninen käyttöikä on n. 50 vuotta. 
Liittymisjohdon kunto tulee selvittää välittömästi ja sen uusimiseen tulee varautua yhdes-
sä paikallisen sähkölaitoksen kanssa. 
 

 
 
 

 
    Takapihan ulkorakennuksen pistorasioihin ei 
    tule sähköt 

 
  

 
    Alkuperäisen sähköpääkeskuksen liittymisjohto 
    on teipattu 
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Toimenpide-ehdotukset: 
• Liittymisjohdon kunto tulee selvittää välittömästi. 
• Liittymisjohdon uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson aikana. 

 
 

6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 

 
Kiinteistökierroksella havaittiin uudehkoja maadoituskiskoja ja potentiaalintasauksia put-
kistoon. Sähköpääkeskukseen tulee asettaa laminoitu ajan tasalla oleva maadoituskaavio. 
Tarkastelujakson aikana tulee selvittää, onko koko maadoitusjärjestelmä uusittu. Maadoi-
tusjärjestelmien tekninen käyttöikä on n. 50 vuotta, ja se on ylittynyt, mikäli yhä on käy-
tössä alkuperäisiä maadoitusjärjestelmän osia esim. maadoituselektrodeja. Maadoitusjär-
jestelmä tulee tarkistaa ja mahdolliset alkuperäiset osat tulee uusia. 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Sähköpääkeskukseen tulee asettaa laminoitu ajan tasalla oleva maadoituskaavio. 
• Maadoitusjärjestelmä tulee tarkistaa ja mahdolliset alkuperäiset osat tulee uusia. 
 
 

 
    Maadoituskisko sähköpääkeskuksessa 

 
 Maadoituskisko 

 
    Potentiaalintasaus putkistoon 
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6.4. VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET 

 
6.4.1. Valaisimet 

 
Valaistus ei ole kovin hyvin hyvällä tasolla vaan paikoitellen hämyisä. Valaisimina toimivat 
hehkulamppukantaiset valaisimet ja loisteputkivalaisimet. Kiinteistökierroksella havaittiin 
valaisimia, joista puuttuu lampunkupu. Lampunkuvut tulee asettaa paikoilleen, jolla var-
mistetaan lampun suunniteltu toiminta. Valaisimien kuvut tulee puhdistaa säännöllisesti tai 
viimeistään lamppuja vaihdattaessa. 
 
Kiinteistökierroksella ei selvinnyt valaistuksen tekninen käyttöikä. Valaistuksen tekninen 
käyttöikä on n. 20 – 30 vuotta, ja havaintojen mukaan valaistus ei ole uudehko. Valaistuk-
sen uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson aikana. 
 
Valaistusta ohjataan pääsääntöisesti valokytkimillä. Valaistuksen uusimisen yhteydessä 
suositellaan lisäämään liiketunnistimia valaistuksen ohjaukseen. Lisäksi valaistuksen ohja-
us tulee lisätä kiinteistöautomaatioon. 
 

 
 

 

 
    Loisteputkivalaistusta 

 
 Valaisimesta puuttuu lampunkupu 

 
    Kirjastohuoneen valaistusta 

 
 Loisteputkivalaisin 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Kiinteistökierroksella havaittiin valaisimia, joista puuttuu lampunkupu. Lampunku-
vut tulee asettaa paikoilleen, jolla varmistetaan lampun suunniteltu toiminta. 

• Valaisimien kuvut tulee puhdistaa säännöllisesti tai viimeistään lamppuja vaihdat-
taessa. 

• Valaistuksen uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson aikana. 
• Valaistuksen uusimisen yhteydessä suositellaan lisäämään liiketunnistimia valais-

tuksen ohjaukseen. 
 

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmät 

 
Poistumisvalokeskuksen uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson aikana. Kiinteistökier-
roksella havaittiin paljon palaneita poistumisvaloja. Poistumisvalojärjestelmästä ei ole hä-
dän hetkellä, mitään hyötyä mikäli näin suuressa määrässä poistumisvalaisimia ovat pala-
neet lamput. Poistumisvalot tulee kiertää läpi välittömästi ja kaikki palaneet lamput tulee 
vaihtaa. Tulevaisuudessa poistumisvalojen lamppujen vaihtamista tulee korostaa huolto-
ohjelmassa. Poistumisvalokeskuksen akut sijaitsevat sähköpääkeskuksessa. Tilan riittäväs-
tä tuuletuksesta tulee huolehtia. 
 

 

 

 
    Poistumisvalokeskus 

 
 Akut ovat vaihdettu 3.11.2011 

 
    Palanut poistumisvalo 

 
 Palanut poistumisvalo 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Poistumisvalokeskuksen uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson aikana. 
• Poistumisvalot tulee kiertää läpi välittömästi ja kaikki palaneet lamput tulee vaih-

taa. 
• Tulevaisuudessa poistumisvalojen lamppujen vaihtamista tulee korostaa huolto-

ohjelmassa. 
• Poistumisvalokeskuksen akut sijaitsevat sähköpääkeskuksessa. Tilan riittävästä 

tuuletuksesta tulee huolehtia. 
 
6.4.3. Lämmittimet 

 
Kiinteistökierroksella havaittiin paljon sähköpattereita, vaikka sähkö ei ole kiinteistön pää-
lämmitysmuoto. Ensisijaisesti tulisi pyrkiä lämmittämään käytössä olevalla ensisijaisella 
lämmitysmuodolla esim. kaukolämmöllä. Esim. kaukolämpö tulisi saada säädettyä niin, et-
tä se riittää koko kiinteistöön. Suorasähkölämmitys on hyvin kallis tapa lämmittää. Suosi-
tellaan selvittämään, miten sähkölämmittimet voitaisiin poistaa. Niin, että ensisijainen 
lämmitysjärjestelmä on riittävä lämmittämään hyvin koko kiinteistön. Koulu on korkea, ja 
mikäli on havaittu että räystäskouruihin on muodostunut jääpuikkoja suositellaan asenta-
maan räystäskouruihin saattolämmityskaapelit. 
 
 
 

 
    Palanut poistumisvalo 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Suositellaan selvittämään, miten sähkölämmittimet voitaisiin poistaa. Niin, että 
ensisijainen lämmitysjärjestelmä riittäisi lämmittämään koko kiinteistön. 

• Koulu on korkea, ja mikäli on havaittu että räystäskouruihin on muodostunut jää-
puikkoja suositellaan asentamaan räystäskouruihin saattolämmityskaapelit. 

 
    Sähköpatteri 

 
 Sähköpatteri luokkahuoneessa 

 
    Sähköpatteri musiikkiluokassa 

 
 Sähköpatteri ullakolla 

 
    Ilmaverho 

 
 Kentän kopissa oli tarkasteluhetkellä kuuma 
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6.4.4. Kojeet ja laitteet 

 
Koulussa on keskuskellojärjestelmä ja se on havaintojen mukaan toimintakuntoinen. Saa-
tujen tietojen mukaan keskusradion kuulutukset eivät kuulu päiväkodin puolelle. Hätäti-
lanteen sattuessa, olisi mielekästä että kuulutukset kuuluisivat myös päiväkodin puolelle. 
Suositellaan päiväkodin liittäminen koulun kuulutuksien piiriin. Koulun kellojen soimisen 
äänimerkkinä toimii summeri. Suositellaan vaihtamaan summeri mielekkäämpään ääni-
merkkiin. Kiinteistökierroksella havaittiin rikkinäinen summeri ja se tulee korjata. 
 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Suositellaan päiväkodin liittäminen koulun kuulutuksien piiriin. 
• Koulun kellojen soimisen äänimerkkinä toimii summeri. Suositellaan vaihtamaan 

summeri mielekkäämpään äänimerkkiin. 
• Kiinteistökierroksella havaittiin rikkinäinen summeri ja se tulee korjata. 
 
 
 
 

 

 
    Keskuskellojärjestelmään kuuluva kello 

 
 Keskuskellojärjestelmä 

 
    Keskuskellon kaiutin 

 
 Summeri on rikki 
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6.4.5. Sauna 

 
Kiukaiden tekninen käyttöikä on n. 10 – 15 vuotta. Kiuas tulee uusia tarkastelujakson ai-
kana ja myös kiukaan ohjaus tulee uusia.  Kiukaasta näkyvät sähkövastukset. Kiuaskiviä 
tulee olla riittävän paljon, jolloin sähkövastukset eivät suoraan näy. Suoraan paljaana ole-
vat sähkövastukset voivat kulua puhki ja aiheuttavat mahdollisesti valokaaren. Kiuaskivet 
tulee kuitenkin latoa sähkövastuksia vahingoittamatta. Suositellaan vaihtamaan kiuaskivet 
ja asettamaan niitä riittävä määrä. Kiukaan kaapelit sijaitsevat lattialla. Saunan pesuvedet 
haurastuttavat kaapelit ennenaikaisesti. Kaapelit tulee nostaa pois lattialta esim. siihen 
tarkoitetulla koukulla.  
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kiuas tulee uusia tarkastelujakson aikana ja myös kiukaan ohjaus tulee uusia.  
• Suositellaan vaihtamaan kiuaskivet ja asettamaan niitä riittävä määrä. 
• Kiukaan kaapelit sijaitsevat lattialla. Saunan pesuvedet haurastuttavat kaapelit 

ennenaikaisesti. Kaapelit tulee nostaa pois lattialta esim. siihen tarkoitetulla kou-
kulla. 
 
 

 
    Vanha kiuas 

 
 Kiukaan vastukset näkyvät 

 
    Kiukaan kaapelit ovat haurastuneet 

 
 Kiukaan ohjaus 
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6.5. TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT 

 
6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 

 
Sähköpääkeskuksessa havaittiin ristikytkentäkeskus. Atk-luokan läheisessä luokassa ha-
vaittiin rikkinäinen verkkopistorasia ja se tulee korjata. Kiinteistökierroksella ei selvinnyt 
saapuuko kiinteistöön valokuitu. Mikäli kiinteistöön ei saavu valokuitu, suositellaan kiin-
teistö liittämään valokuituun. 
 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Atk-luokan läheisessä luokassa havaittiin rikkinäinen verkkopistorasia ja se tulee 
korjata. 

• Mikäli kiinteistöön ei saavu valokuitu, suositellaan kiinteistö liittämään valokui-
tuun. 

 
 

6.5.2. Antennijärjestelmä 

 
Yhteisantenni havaittiin katolla ja ullakolla sijaitsee antennikeskus. Antennijärjestelmä on 
ilmeisesti digikelpoinen. 
 
 

 
    Ristikytkentäkeskus sähköpääkeskuksessa 

 
 Atk-luokan läheisessä luokassa havaittiin rikki- 
 näinen verkkopistorasia 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 

6.6. TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

 
6.6.1. Rikosilmoitusjärjestelmä 

 
Koulussa havaittiin murtohälyttimen kytkentäpaneeleja ja liiketunnistimia. Havaintojen 
mukaan murtohälytin on toimintakuntoinen. 
 

 

 
    Yhteisantenni katolla 

 
 Antennikeskus 

 
    Liiketunnistin 

 
 Murtohälyttimen kytkentäpaneeli avaimella 
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Toimenpide-ehdotukset: 

� Ei toimenpide-ehdotuksia 

 

 
6.6.2. Paloturvallisuusjärjestelmä 

 
Päiväkodin puolella palovaroitinjärjestelmä, johon kuuluu akku tai paristo varmennetut 
verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet. Suositellaan lisäämään palovaroitinjärjestelmä 
kaikkiin tiloihin. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

� Suositellaan lisäämään palovaroitinjärjestelmä kaikkiin tiloihin. (varaus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Murtohälyttimen kytkentäpaneelit 

 

 
    Palovaroitin 

 
 Verkkovirtaan kytketty palovaroitin 
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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.  
 
Lappeenrannassa 1.4.2015 

 
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 
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Esa Arola 
Rakennusinsinööri 
 
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Valtakatu 30 B, 53100 Lappeenranta 
Puh. 030 670 5585 
esa.arola@raksystems.fi 
www.raksystems.fi 
 
 


