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JOHDANTO  
 

Tämä kuntoarvioraportti on laadittu Wise Group Finland Oy:n ja Planetcon 
Oy:n toimesta yhteistyössä kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella. 
Kuntoarvio on laadittu Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan oh-
jetta (KH 90–00501) noudattaen. 

          
 Toimeksiantaja: Kinnulan kunta / Ossi Kinnunen 

   
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 

 
 Koordinaattori Veijo Majander / Wise Group Finland Oy 
 Rakennustekniikka Veijo Majander / Wise Group Finland Oy 
 LVI-järjestelmät  Jari Vekkeli / Planetcon Oy 
 Sähköjärjestelmät  Reijo Väisänen / Planetcon Oy 

 
Kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, 
selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaus-
toimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely. Raportissa esitetty korjaus- ja 
kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. tekninen PTS eli se 
ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja, vaan perustuu kiin-
teistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTS-
ehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtö-
tietoina kunnossapitosuunnitelmalle. 
 
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkas-
tusvuoden alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain 
toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiataloudellisen tarkastelua ei suoritettu. Tar-
kemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen 
energiakatselmuksen avulla. Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on 
suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein. Lisäksi vuosittaisella katselmuk-
sella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten onnistumista ja esittää 
mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvon säilyttä-
misessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. 
 
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. 
Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluok-
kien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt 
kuntoluokat ovat: 
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Taulukko 1. Kuntoluokat. 

 

Kuntoluokka: Kuvaus: 

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 perus-

korjaus 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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1. YHTEENVETO  
 
Kuntoarvioinnin kohteena on Muholan koulu Kinnulan kunnassa. Rakennus on rakennettu 
kahdessa eri vaiheessa. Vanhin osa on rakennettu 1958 ja laajennus on rakennettu 1992, 
jolloin vanhan osan tilat on peruskorjattu. Rakennusten runkomateriaalina on tiili tai betoni, 
julkisivut ovat rapattuja tai betonielementtejä. Vesikatteena on maalattu rivipeltikate. 
 
Rakennukseen kuuluu koulun tilat sekä entiset opettajien asuintilat 3 kpl, jotka ovat vuok-
rakäytössä (2 kpl asuntoja, 1 kpl kansalaisopiston käytössä). Luokkatilat ovat vanhassa 
koulun osassa ja liikuntasalitilat laajennusosassa. Koulussa on oppilaita noin 20. Laajen-
nuksen rakentamisen aikana/peruskorjauksessa rakennukseen on asennettu koneellinen 
tulo-poisto ilmanvaihto. Vanhassa osassa ilmanvaihto on lisätty vain luokkahuoneisiin, 
muut tilat ovat painovoimaisen ilmanvaihdon takana tai erillispoiston takana. Asunnoissa 
on painovoimainen ilmanvaihto. Keittiötila toimii pelkästään jakelukeittiönä. 
 
 
1.1. Rakennustekniikka 
 
Vanha osa (koulutilat) on peruskorjattu vuonna 1992 liikuntasalin rakentamisen yhteydessä. 
Rakennukseen on suoritettu homekoira tarkastus, jossa koira oli merkannut lattian rajoja 1 
ja 2 kerroksesta. Kuntoarviokierroksen aikaan ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavaa hajua. 
Sisäilman kannalta riskialttein paikka on maanpinnan alapuolella sijaitseva kellarikerros, 
josta on mahdollista levitä epäpuhtauksia yläpuoleisiin tiloihin. Kellarikerroksessa havaittiin 
olevan normaalia lämpimämpi, jolloin lämmin ilma pyrkii nousemaan oviaukon ja läpivientien 
kautta yläpuoleisiin tiloihin. Kellarissa oli havaittavissa polttoöljyn haju. Kellaritila suositel-
laan alipaineistettavan erillisen puhaltimen avulla. 
 
Merkittävimpiä kustannuksia kunnossapitojakson aikana arvioidaan olevan salaoja- ja sa-
devesijärjestelmän rakentamisessa, julkisivujen rappauskorjauksissa/huoltomaalauksissa 
sekä vesikaton maalauksessa. Salaojien uusimisen yhteydessä tulee maanpinnat muotoilla 
rakennuksesta poispäin viettäväksi. 
 
Vesikatolla havaittiin lumen sulamista ja paannejään muodostumista opetustila 3 yläpuo-
lelle. Lumen sulaminen aiheutuu vesikattorakenteissa olevista lämpövuodoista tai 
puutteellisesta yläpohjan tuuletuksesta. Lämpövuodot suositellaan selvitettävän esim. läm-
pökamerakuvauksen avulla. Samalla tulisi tarkastella yläpohjan tuuletuksen toimivuutta.  
 
Käyttäjäkyselyiden perusteella sisäilma koetaan yleisesti tunkkaiseksi tai ilman saantia riit-
tämättömänä. Ilmanvaihdon toimivuus tulee tarkastaa ja ilmamäärien säätö suorittaa. 
Ilmanvaihdon toimivuudesta lisää LVI-osiossa. Mikäli ilmanvaihdon säätämisen jälkeen koe-
taan edelleen sisäilmaongelmia, tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin ongelman selvittämiseksi. 
 
Ennen sisäpuoleisia korjauksia tulee suorittaa koko rakennuksen asbesti ja haitta-aine kar-
toitus.  
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Kuntotutkimustarpeet: 

 yläpohjan lämpövuotojen selvitys sekä yläpohjatilan tuuletuksen toimivuuden tar-
kastus paannejään muodostumisongelman poistamiseksi 

 
Merkittävimmät rakennetekniset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet tulevat olemaan: 

 salaoja ja sadevesijärjestelmän uusiminen, maanpinnan muotoilut 

 julkisivujen korjaukset 

 vesikattojen maalaus 

 laatoitusten uusiminen pesutiloissa 
 
 
 
1.2. LVI-tekniikka 

LVI-järjestelmät 

Vanhan osan LVI-tekniikkaa on uusittu vuoden 1992 uudisosan rakentamisen 
yhteydessä. Ikääntymisestä johtuen uusimistarvetta alkaa kuluvilla osilla olla. 
Suurimman riskin kiinteistölle arvioidaan johtuvan vanhan osan lämmitysjär-
jestelmien ja lämpö- sekä käyttövesiverkostojen huonosta kunnosta. 

 
Välittömästi korjattavat lvi-puutteet: 
 

- koko lämmitysjärjestelmän ja lämmitysverkoston uusimin varusteineen ja 
säätöautomaatioineen 

- Vanhan osan galvanoidun kylmän vedenrunkoputkien ja käyttövesiverkos-
ton vesijohtojen uusiminen 

 
Tarkastelujaksolle ehdotetut merkittävimmät toimenpiteet: 
 

- uuden osan linja-, säätö- ja termostaattisten patteriventtiilin uusiminen van-
han osan lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä 

- valurautaisten viemäreiden uusiminen tai pinnoittaminen 

 
 
1.3. Sähköjärjestelmät 
 

Kiinteistössä on vielä 50-…70-luvuilla asennettuja sähköjärjestelmiä käytössä. 
Tilojen käyttäjät ovat uusineet tai lisänneet tieto- ja turvajärjestelmiä tar-
peidensa mukaan. Lisäksi sähköjärjestelmiä on uusittu ja asennettu 
peruskorjaus- ja laajennuksen yhteydessä vuonna 1992.  
Kaikki kiinteistökierroksella havaitut pistorasiat koulutiloissa olivat maadoitet-
tuja, mutta asuntojen maadoittamattomissa pistorasiakalusteissa ei ole 
sulkulaitteitta ns. lapsisuojia eikä vikavirtasuojia vielä 70-…90-luvuilla käytetty 
kuin erikoistiloissa.  
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Kohteen sähkönjakelu on toteutettu TNCS (4-) johdinjärjestelmän sillä ainoas-
taan vuonna 1992 tehdyt sähköasennukset ja keskukset ovat toteutettu TNS 
(5-) järjestelmällä. Jännite pistokokein eri pistorasioista mitattuna oli noin 
229V, mikä on normaali ajankohta (päivällä) huomioiden.  
Sähköasennukset on pidetty pääosin toimintakuntoisina eikä kiireellistä uusi-
mistarvetta niiden suhteen ole, mutta vanhat valaisimet ja kytkimet yms. ovat 
jo ylittäneet käyttöiän eikä niihin enää saa varaosia. 

 
Kiireelliset sähköjärjestelmien korjaukset ja uusimiset: 

- Huolto- ja kunnossapito-ohjelman laatiminen   
- Pää- ja nousujohtokaavioiden korjaaminen nykyistä tilannetta vastaaviksi  
- Kaapeliläpivientien kartoitus ja puuttuvien asennus 

 
Tarkastelujaksolle ehdotetut merkittävimmät toimenpiteet: 

- Aluevalaistuksen uusiminen 
- Vanhojen sähkökeskusten uusiminen   

Vanhojen valaisimien ja sähköasennusten uusiminen 
 
 
 
2. RAKENNUKSEN PTS TAULUKOT 
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2.1. Rakennustekninen PTS-ehdotus 

 
 

 

Raportin Toimenpide-ehdotukset Kunto- Määrä- 2027

koodi luokka arvio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2036 YHT

D6 Viherrakenteet KL3 2

Puiden ja pensaiden harvennus 1 erä 2

D7 Päällysrakenteet KL3 7

Pihan mursketus ja tasaus 5 erää 1 1 1 1 1

Betonikiveysten korjaus varaus 1 1

D8 Aluevarusteet KL3 4

Metalliportin huoltomaalaus 1 erä 0,5

Tamppaustelineen huoltomaalaus 1 erä 0,5

Katoksen teko roska-astioille 1 erä 3

D9 Ulkopuoliset rakenteet KL1 7

Puisten portaiden uusiminen 1 erä 2

Parvekelaatan uusiminen 1 erä 5

E5 Putkirakenteet ja johdot KL1 94

Salaojien olemassa olon selvitys 1 erä 2

Salaoja- ja sadevesijärjestelmän rakentaminen 1 erä 90

Salaojien toiminnan tarkastus ja huuhtelu 2 erää 1 1

F1 Perustukset KL3 0

F2 Rakennusrunko KL3 0

F3 Julkisivu KL3 70,5

Vanhan osan rappauskorjaukset ja julkisivun maalaus 1 erä 35

Laajennusosan elastisten saumojen uusiminen 1 erä 8

Laajennusosan julkisivun maalaus 1 erä 12

Ikkunoiden huoltokorjaus (tiivisteet, käynti, mekanismit, maalaus) 1 erä 2

Kellarin rikkunoiden maalaus ja tiivistäminen 1 erä 2

Talotikkaisiin kiipeämissuojalevyn asennus 1 erä 0,5

Ulko-ovien puuosien uusiminen ja maalaus 1 erä 2

Keittiön ulko-oven metalliosien maalaus 1 erä 1

Ulko-ovien huolto tarpeen mukaan 2 erää 1 1

Julkisivun puuosien huoltomaalaus 1 erä 2

Etupihan katoksen huoltomaalaus 1 erä 2

Sisäänkäyntien yläpuolella katosten ylösnostopeltien tiivistäminen 1 erä 2

F4 Yläpohjarakenteet KL3 39,5

Lämpövuotojen selvitys lämpökamerakuvauksella 1 erä 2

Yläpohjien tuuletuksen toimivuuden tarkastus ja korjaus 1 erä 3

Jiireihin sulanapitokaapelin asennus 1 erä 1

Laajennusosan katolta turhan läpivientikartion poisto 1 erä 0,5

Ullakkotiloihin lintujen pääsyn estäminen huoltotoimi

Ullakkotilojen puhdistus huoltotoimi

Vesikatteen maalaus 1 erä 30

Vesikourujen puhdistus huoltotoimi

Räystään alaosien maalaus 1 erä 3

F5, F6, F7 Tilat KL2-3 92,2

Tilojen huoltomaalaus/-korjaus halutun yleisimeen tason mukaan varaus 10 10 10

Siivouskomeroiden muovimattojen uusiminen 1 erä 3

Aulan lattian muovimattokorjaus 1 erä 3

Liikuntasalin lattian lakkaaminen + kenttämerkintöjen uusiminen 1 erä 6

Liikuntasalin seinien huoltomaalaus 1 erä 3

Liikuntasalin pesuhuoneiden laatoitusten uusiminen 1 erä 15

Sosiaalitilojen suihkutilojen laatoitusten uusiminen 1 erä 5

Wc-tilojen laatoitettujen osien silikonisaumojen uusiminen 1 erä 2

Kellarikerroksen alipaineistus 1 erä 1

Kellarikerroksen käytävien lattioiden maalaus 1 erä 5

Kellarikerroksen pesuhuoneen ja saunan laatoitusten uusiminen 1 erä 12

Kellarikerroksen seinien ja katon läpivientien tiivistäminen 1 erä 2

Opettajainhuoneen keittiökaapista putkiläpivientien tiivistys 1 erä 0,2

PTS-päivittäminen 5-vuoden päästä 1 erä 5

Rakkennustekniset työt yhteensä 68,2 160 55 1 11 6 3 10 2 0 0 316

YHT
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2.2. LVI-tekniikan PTS-ehdotus 

 
 

 

2.3. Sähkötekniikan PTS-ehdotus 

 
 

 

  

Raportin Toimenpide-ehdotukset Kunto- Määrä- 2027

koodi luokka arvio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2036

G1 Lämmitysjärjestelmät

G11 Öljykattiloiden ja lämmistysjärjestelmän uusimisen suunnittelu 1 erä 7

G11 Öljykattiloiden ja lämmistysjärjestelmän uusiminen KL1-2 2 erä 50

G11 Vanhan osan lämmitysverkoston uusiminen KL1-2 1 erä 40

G12 Uuden osan linja- sulku- ja säätöventtilien uusiminen KL3 1 erä 7

G13 patteritermostaattien uusiminen KL2-3 1 erä 5

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät

G22 Galvanoidun käyttövesiputekn uusiminen 12

G24 Valurautaisten viemäreiden uusiminen tai pinnoitus KL2 25

G25 Hanojen ja WC-istuimien uusiminen tarvittaessa KL3 3 erää 2 2 2

G3 Ilmanvaihtojärjestelmät

G31 Huippuimurin lisääminen vanhan osan painovoimaiseen poistoilmahormiin KL3 1 erä 4

G33 Kanaviston nuohous ja ilmamäärien säätö KL3 2 erää 6 6

J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät

IV-koneiden automaation päivittäminen KL2 4

LVI-työt yhteensä 11 114 12 25 2 0 2 6 0 0 0

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Raportin Toimenpide-ehdotukset Kunto- Määrä- 2027

koodi luokka arvio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2036

H1 Aluevalaistuksen uusiminen ja laajentaminen KL3 erä 10

H1 Vanhojen autolämmityskoteloiden uusiminen KL2 2kpl 2

H22 Vanhojen sähkökeskusten uusiminen KL2 2kpl 12

H33 Kaapeliläpivientien kartoitus ja puuttuvien asennus KL2 erä 2

H41 Pää- ja nousujohtokaavion uusiminen ja huipputehon mittaus KL2 erä 2

H5 Vanhojen sisävalaisimien uusiminen KL2-3 erä 10

H5 Vanhojen ulkovalaisimien uusiminen KL3 erä 8

H74 Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen opasvalaisimiksia (LED) KL3 erä 5

J33 Ulkokellon uusiminen KL2 1kpl 1

Perusparannusehdotukset 

Huolto- ja kunnossapito-ohjelman laatiminen 2

H45 Vanhojen asähköasennusten uusiminen 15

J51 Paloilmoitusjärjestelmän asentaminen 20

J52 Rikosilmoitus- ja lukitusjärjestelmien asentaminen 15

Sähkötyöt yhteensä 4 2 33 0 0 15 0 0 0 0 50

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 
 
3.1. Kohteen tiedot, liittymät 
 
Kohde Muholan koulu 
Lähiosoite Kivijärventie 970 
Postinumero ja postitoimipaikka  43940 Muhola 
Rakennustyyppi Koulu 
Tilavuus - m3  
Kerrosala - m² 
Huoneistoala 1136 m² 
Rakennusvuosi Rakennettu 1958, peruskorjaus + laajennus 1992

  
  
3.2. Asiakirjatilanne, tehdyt selvitykset 
 
Taloyhtiöstä oli saatavilla seuraavat piirustukset ja asiakirjat: 
- pohjapiirrokset PDF-muodossa, päiväys 25.7.1991 
- homekoiraraportti, päivätty 7.10.2016 
- LVI-suunnitelmat, päiväys 18.5.1992, kaikkia LVI-järjestelmien suunnitelmia ei ollut 

käytettävissä  
- Sähköjärjestelmistä löytyivät vuoden 1993 loppupiirustukset pääkeskushuoneesta ja 

keskusten kansiotaskuista  
 

 
3.3. Käyttäjäkyselypalaute 
 
Käyttäjäkyselyt suoritettiin ennen kuntoarviokierrosta. Kyselyt suoritettiin tilojen käyttäjille 
ja huoltomiehille. Kyselyitä palautui ala-asteen osalta 3 kpl ja niissä kerrottiin mm. seuraa-
vista havainnoista. 
 

 eskari/musiikki tiloissa halkeamia 

 3-6 luokassa välillä kylmä 

 opettajahuoneen tiskikaappi tuoksuu 

 musiikkiluokan ilma on huono 

 osassa tiloista on huono ilman laatu 

 kellarikerrokseen vievä porrashuone haisee maakellarille 

 ilmanvaihtolaitteesta tulee välillä pahaa hajua 

 lämmityskaudelle luokkien lämpötilaerot ovat suuret 

 lämmityskaudella viemärin hajua ala-aulassa ja sisääntulokatoksessa 
 

 Käyttäjäkyselyissä ei ollut mainintoja sähköasennusten tai -järjestelmien puutteista  

 Haastatteluissa kiinteistönhoitaja mainitsi, että hälytykset eivät siirry kiinteistöstä = 
Suosittelen GSM-yhteydellä varustettua välitintä hälytysten siirtoon   
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Kiinteistön hälytysten kiireellisyysnäyttö ja summerin kuittauspainike 

 
 
 
3.4. Energiatalous 
 
Kiinteistön energiataloutta ei arvioitu. 
 
 
3.5. Kosteusvauriot 
Kuntoarviokierroksen yhteydessä havaittiin kosteutta seuraavissa tiloissa. 

 kellarikerros, tekniset tilat 
 
3.6. Huoltotoimi ja kiinteistön käyttö 

Kuntoarviossa ei voitu todeta merkittäviä puutteita tai laiminlyöntejä kiinteistön huoltotoi-
messa. Seuraavat tarkastuskierroksella tehdyt havainnot on kuitenkin syytä huomioida: 

 vesikourujen puhdistus 2 krt/a 

 

3.7. Sisäolosuhteet 
3.7.1. Lämpötila 

Rakennuksen sisälämpötilat vaikuttivat olevan vuodenaikaan nähden normaalit. Tiloissa 
ei ollut käyttäjiä. Lämmitysjärjestelmien säätö ja termostaattiventtiilien ikä voi aiheuttaa 
tiloissa lämpötilojen heikkoa hallittavuutta ja siten heikentää lämpöolosuhteita. 

 

3.7.2. Ilman laatu ja vaihtuvuus 
 

Ilman laatu ja vaihtuvuus oli tarkastelluissa tiloissa yleisesti tyydyttävä.  
 

 
3.7.3. Sisäilman epäpuhtaudet 

Kellaritilassa kattilahuoneessa ja polttoöljyn varastohuoneessa on polttoöljyn hajua. 
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Vanhat putkieristeet ja rakennusmateriaalit sisältävät mahdollisesti asbestia. 

 

3.7.4. Valaistus 
 

Havaintojeni sekä pistokokein tehtyjen mittausten mukaan valaistus käytävillä ja ope-
tustiloissa oli riittävä vaikkakin aurinkoinen päivä vaikeutti mittaamista.  
Teknisen opetuksen luokka: noin 620 lux (suositus 500…1000 lux)  
Liikuntasali: noin 520 lux (suositus 300…500 lux harjoittelukäytölle)  
Heikoin valaistus arvioitiin olevan asuntojen portaikossa, jossa yhden valaisimen sam-
muminen pimentää poistumisreitin ylimmästä kerroksesta.    

.    
 
 
3.7.5. Turvallisuusriskit 
Kellarikerroksessa havaittiin päättämättömiä asbestieristeitä. Asbestia havaittiin rakentei-
den läpivienneissä, joista eristeitä ei ole aikanaan poistettu. 
 

 

Kuva 1. Asbestieristettyjä put-
kia. 

 
Eristeet tulee päätellä ja merkata varoitusmerkein tai eristeet tulee poistaa asbestipurku-
työnä.  
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3.8. Ilmakuva rakennuksesta 
 

 
Kuva 2. Ilmakuva Muholan koulusta. 

  

P 

E 

I L 
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 
D6 Kasvillisuus ja kasvualustat 
KL3 
Kuntoarvion suoritusajankohtana maa oli lumen peitossa, joten nurmikon kuntoa ei voida 
arvioida. Havaintojen mukaan maanpinta on rakennukseen nähden vaakasuorassa. Ra-
kennukseen ympärillä maanpinnan tulisi viettää rakennuksesta poispäin perustusten ja 
maanpinnan alapuolisten rakenteiden kuivana pitämiseksi. 
 
Vanhan koulun valokyltin puoleisessa päädyssä on kaksi pihlajaa lähellä rakennusta. Pih-
lajat suositellaan poistettavan juurineen, sillä juurien on mahdollista kulkeutua pitkänkin 
matkan maaperässä. Puut lisäävät maaperän kosteuspitoisuutta ja sitä kautta perustusten 
kosteusrasitusta. 
 
Liikuntasalirakennuksen edessä on vähäisiä pensaita. Pensaita ei tule päästää kasva-
maan kiinni rakennukseen. Pensaat suositellaan pidettävän matalina ja niitä tulee 
tarvittaessa harventaa. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Rakennuksessa kiinni olevien pensaiden poisto 
Pihlajien poisto juurineen 
 
 
 

 

Kuva 3. Rakennuksen pää-
dyssä on kaksi pihlajaa, jotka 
suositellaan poistettavan.  
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Kuva 4. Liikuntasalin edessä on 
pensaita? Pensaita ei tule päästää 
kasvamaan kiinni rakennukseen. 

 
 
D7 Pintarakenteet 
KL3 
Pysäköintialue ja piha-alue on murskepintainen. Piha oli lumen peitossa, joten pihan muo-
toja on vaikea arvioida. Pihan tasaus ja lisämursketus suositellaan tehtävän vuosittain. 
 
Sisäänkäyntikatoksen kohdalla on betonilaatoitus. Laatoitus oli lumen peitossa, joten sitä 
ei pystynyt arvioimaan. Laatoituksen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten laatoituk-
sella on teknistä käyttöikää jäljellä noin 10 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Murskepiha tasaus ja mursketus vuosittain 
Rikkoutuneiden betonilaattojen vaihto tarvittaessa 
 

 

Kuva 5. Sisäänkäyntikatoksen 
alla on betonilaatoitus. Laatoitus 
oli lumen peitossa. 
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Kuva 6. Piha-alueet ja käytä-
vät ovat murskepintaiset. 

 
  

 

D8 Aluevarusteet 
D81 Aidat ja tukimuurit 
KL4 
Kivijärventien vieressä kulkee kestopuurakenteinen aita jossa on metallirakenteinen portti. 
Aidan ja portin kunnostus tarpeen mukaan. Metalliportin huoltomaalaus noin 10 vuoden 
välein. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Metalliportin huoltomaalaus noin 10 vuoden välein 
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Kuva 7. Kivijärventien vie-
ressä olevaa 
kestopuurakenteista puuai-
taa. 

 
 
D82 Talovarusteet 
KL3 
Rakennuksen takana asuinhuoneiden päädyssä on metallinen matontamppausteline. Teli-
neen huoltomaalaus tarpeen mukaan. Roska-astiat ovat tamppaustelineen vieressä. Roska-
astioita ei ole katettu. Roska-astioille suositellaan sadekatoksen rakentamista. 
 
Toimenpide-ehdotukset. 
Tamppaustelineen huoltomaalaus tarpeen mukaan 
Roska-astioille katoksen teko 
 
 

 

Kuva 8. Metallinen maton-
tamppausteline. 
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Kuva 9. Roska-astiat ovat taiva-
salla  katoksen teko. 

 
 

 

D9 Ulkopuoliset rakenteet 
D92 Ulkopuoliset portaat ja terassit 
KL1 
Asuntosiiven päädyssä on puiset portaan. Portaat ovat 82 m2 asunnon varauloskäynnin 
portaat. Portaat ovat heikossa kunnossa ja niitä ei tule käyttää. Portaat tulee uusia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Puisten portaiden uusiminen 
 

 

Kuva 10. Varauloskäynnin 
portaat ovat huonokuntoiset. 
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D93 Muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet 
KL1 
Asuntosiiven 2-krs 58 m2 asunnossa on parveke. Parveketyyppi on ulokelaatta. Parvek-
keen kannatus on otettu ratakiskoilla tai sileillä pyöröteräksillä välipohjarakenteesta. 
Parvekelaatan alapinta on maalattu ja yläpinnassa on pinnoite. Parvekelaatalla ei käyty ja 
laatta oli lumen peitossa. Parvekkeella on pinnakaiteet. 
 
Parvekelaatan alapinnassa on veden jättämiä jälkiä. Tiedossa ei ollut parvekelaattaan suo-
ritettuja korjauksia tai tutkimuksia. Parvekelaattaa ei suositella käytettävän ennen 
tarkemman tutkimuksen suorittamista. Tutkimusten perusteella selviää parvekelaatan kor-
jaustapa. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Parvekkeen kuntotutkimus tai välitön uusiminen 
 
 

 

Kuva 11. Parvekelaatassa on 
halkeamia ja pinnoitevaurioita 
 laatan tutkimus tai välitön 
uusiminen. 

 
 
E5 Putkirakenteet ja johdot 
E53 Salaojat 
KL1-2 
Salaojat on KVV-asemapiirroksen mukaan suunniteltu laajennuksen osalle. Huoltomieheltä 
saadun tiedon mukaan rakennuksen nurkalla ei ole salaojakaivoja. Salaojajärjestelmään ei 
ole suoritettu huoltotoimenpiteitä. 
 
Vanhan osan salaojista ei ole tietoa. Rakennusajankohta huomioiden salaoja on voitu asen-
taa tai jättää asentamatta. Mikäli salaojat on asennettu, on ne tehty tiiliputkista. Vanhan osan 
kellarikerroksessa ei havaittu viitteitä maaperästä nousevasta kosteudesta. 
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Laajennusosalla salaojien olemassa olo tulee selvittää ja järjestelmän toiminta tarkastaa 
esim. videokuvauksella. Mikäli nurkissa ei ole salaojakaivoja, tulee ne sinne asentaa. Van-
han osan ympärille suositellaan salaojien asentamista perustusten vedeneristeen ja 
maanpinnan muotoilujen yhteydessä. 
 
1950…2000 luvulla rakennettujen salaojitusjärjestelmien tekninen käyttöikä on noin 40 
vuotta. Mikäli järjestelmää ei pääse huoltamaan tai tarkastamaan, lyhenee tekninen käyt-
töikä 25 %. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Laajennusosan salaojien olemassaolon selvitys 
Vanhan osan ympärille salaojien asennus 
 
 

 

Kuva 12. KVV-asemapiirroksessa 
viitataan perustusten kuivatusve-
sien purkamisesta kivipesään. 

 
 
E52 Kaivot 
KL- 
Kaivoja ei havaittu/tarkastettu maanpinnan ollessa lumen peitossa. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
- 
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F1 Perustukset 
KL3 
Vanhan osan perustukset ovat betoniset. Maanpinnan yläpuolinen osa on päällystetty lius-
kekivin. Rakennuksessa ei havaittu perustusten painumiseen viittaavia vaurioita. 
 
Laajennusosan perustukset ovat betoniset. Rakennuksen perustamissyvyys ei ollut tie-
dossa. Rakennuksessa ei havaittu painumiseen viittaavia vaurioita. 
 
Perustusten tekninen käyttöikä on rakennuksen ikä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
- 
 
 
 
F2 Rakennusrunko 
KL3 
Vanhan osan runko on maanpinnan alapuolella betonia. Maanpinnan yläpuolella runko on 
betonia/tiiltä. Välipohjarakenteet on paikalla valettuja betoniholveja. Rakennusrungossa ei 
havaittu vaurioitumista (halkeamia, tms.). 
 
Laajennusosan runko on betonielementtirakenteinen. Rungossa ei havaittu vaurioitumiseen 
viittaavia merkkejä. 
 
Rakennusrungon tekninen käyttöikä on rakennuksen ikä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
- 
 
 

 

Kuva 13. Vanhan osan ra-
kennusrunko on betoni-
/tiilirakenteinen. 
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Kuva 14. Laajennusosa on 
betonielementtirakenteinen. 

 
 
F3 Julkisivut 
F31 Ulkoseinät 
KL3 
Vanhan osan ulkoseinä on tiilirakenteinen, jossa on ulkoverhouksena roiskepintainen pak-
surappaus. Rappauksen kunto on tyydyttävä. Rappauksessa on vaurioitumista kohdissa, 
joissa rappaus on kastunut esim. sadevesisyöksyjen alaosissa. Rappaus on huoltomaalattu 
edellisen kerran -92 peruskorjauksen yhteydessä. Julkisivun rappauskorjaukset ja huolto-
maalaus suositellaan tehtävän laajennusosan huoltomaalauksen yhteydessä. 
 
Laajennusosan julkisivuna on maalattu betonielementti. Betonielementtien maalikerros on 
kulunut suurelta osin. Elastisten elementtisaumojen kunto on huono. Julkisivun elementti-
saumojen uusiminen ja huoltomaalaus on ajankohtainen kunnossapitojakson alussa. Mikäli 
saumauksia ei uusita, on sadeveden mahdollista päästä seinärakenteeseen rikkinäisten 
saumojen kautta. 
 
Laajennusosan etupuolen ikkunoiden edessä on puurakenteiset pystysäleiköt. Säleikköjen 
maalipinta on kulunut ja ne suositellaan maalattavan 
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Vanhan osan rappauskorjaukset ja rappauksen maalaus 
Laajennusosan elastisten saumojen uusiminen 
Laajennusosan betonielementtien maalaus 
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Kuva 15. Vanhalla osalla rappaus-
vaurioita sadevesisyöksyn kohdalla. 

 

 

Kuva 16. Laajennusosan elastiset 
elementtisaumat tulee uusittavaksi 
heti kunnossapitojakson alussa. 

 

 

Kuva 17. Laajennusosan betoniele-
menttien maalipinta on 
huonokuntoinen, ikkunoiden edessä 
olevien puusäleiköiden maalipinta 
on huonokuntoinen  maalaus. 
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F32 Ikkunat 
KL3 
Ikkunat on uusittu laajennuksen rakentamisen yhteydessä. Kellarikerroksessa on alkuperäi-
set ikkunat. Uusitut ikkunat ovat puurakenteiset MSE-tyypin kolmilasiset ikkunat. Ikkunoiden 
kunto on tyydyttävä. Ikkunoiden ikä on noin 25 vuotta, joten niillä arvellaan olevan käyttöikää 
jäljellä vielä 25 v. Käyttöiän saavuttamiseksi suositellaan julkisivukorjausten yhteydessä ul-
kopuolen karmien ja puitteiden huoltomaalausta. Huoltomaalauksella estetään puuosien 
vaurioituminen. 
 
Ikkunoiden tiivisteiden uusiminen ja mekanismin voitelu tulee suorittaa tarvittaessa. 
 
Vanhan osan kellarin ikkunat suositellaan huoltomaalattavan ja tiivistettävän sisäpuolelta 
esim. tiivistysteipillä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ikkunoiden puuosien huoltomaalaus 
Ikkunoiden tiivisteiden uusiminen ja mekanismin voitelu tarvittaessa 
Kellarin ikkunoiden maalaus ja tiivistäminen 
 
 

 

Kuva 18. Ikkunat on uusittu 
vuonna 1992. Ikkunoiden ulko-
puitteiden huoltomaalaus on 
ajankohtainen suorittaa. 
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Kuva 19. Ikkunoiden sisäpuit-
teissa on yksittäisiä vaurioita 
 korjaus tarpeen mukaan. 

 

 

Kuva 20. Kellarin ikkunat ovat 
alkuperäiset kaksilasiset ik-
kunat  ikkunoiden ulko-
osien maalaus ja ikkunoiden 
tiivistäminen. 
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Kuva 21. Ikkunoiden ulkopuit-
teissa ja listoituksissa on 
maalivaurioita. 

 
 
 
F33 Ulko-ovet 
KL3 
Rakennuksen pääsisäänkäynti ovet ovat metallirakenteiset lämpölasielementillä varustetut 
ulko-ovet. Ovien kunto on hyvä, eikä niille arvioida normaalia huoltoa suurempia korjaus-
tarpeita kunnossapitojakson aikana. 
 
Laajennusosan teknisentilan ulko-ovi ja varaston ovi on puurunkoisia ulko-ovia, joiden ul-
kopinnassa on uritettu vaneeri. Vaneeri on käpristynyt ja huonokuntoinen. Vaneeri 
suositellaan uusittavan tai korvattavan pystypaneelauksella. Ovien tiivisteet suositellaan 
tarkastettavan/uusittavan paneelausten uusimisten yhteydessä. 
 
Jakelukeittiön ulko-ovi on metallirakenteinen, jossa alaosa on verhoiltu uritetulla vaneerilla. 
Oven vasemmalla puolella on vasikka ja oikealla puolella on kiinteä metallirunko/lasi-
tus/paneelaus. Ovikokonaisuuden vanerointi on huonokuntoinen ja ne suositellaan 
uusittavan. Metallioven ulkopuolen maalaus on suositeltava tehdä paneelausten vaihdon 
yhteydessä. 
 
Julkisivun puu- ja metalliosien suositeltu huoltomaalausväli on 5…15 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ovien puuosien uusiminen ja maalaus 
Keittiön oven metalliosien maalaus 
Ovien huoltokorjaus tarpeen mukaan 
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Kuva 22. Varaston ja teknisen tilan 
ulko-ovet. Ovien vaneripinta on ku-
lunut ja haalistunut. 

 

 

Kuva 23. Pääsisäänkäynnin ovi on 
hyväkuntoinen. 

 

 

Kuva 24. Keittiön ulko-oven puu-
osat ovat kuluneet ja 
haalistuneet  vaneerin uusimi-
nen ja oven metalliosien 
huoltomaalaus. 
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Kuva 25. Asuntojen porraskäytä-
vään johtava ulko-ovi. 

 

 

Kuva 26. Opettajahuoneen 
edessä olevaan porraskäytä-
vään johtava ulko-ovi. 

 
 
F34 Julkisivun täydennysosat 
Sisäänkäyntikatokset 
KL3 
Rakennuksessa on sisäänkäyntikatoksia vanhalla osalla rakennuksen takana. Katokset 
ovat betonirakenteisia. Katokset ovat ulokerakenteisia ja niiden alapinta on maalattu val-
koiseksi. Katosten pielet on pellitetty ja katosten vesikatteena on pelti. 
 
Katoksissa ei ole havaittavissa vaurioita. Julkisivukorjausten yhteydessä seinällenostopel-
tien kunto tulee tarkastaa ja tarvittaessa uusia ne. Katoksille ei kunnossapitotoimenpiteitä 
seuraavan kunnossapitojakson aikana. 
 
 
 



Muholan koulu Kuntoarvioraportti Raportin laadinta 23.1.2017 
Kivijärventie 970   
43940 Muhola  31/73 

 

 

Wise Group Finland Oy 
KYpärätie 4, 40630 Jyväskylä 

y-tunnus: 2354560-1 

 

 
Etupihan katos 
Etupihalla on metallirakenteinen noin 12 m pitkä katos. Katoksen runko on metallinen, ka-
toksen kattomuotona on harjakatto ja katoksen alapinta on harvalaudoitettu ja päätykolmio 
on pystypaneloitu. 
 
Katoksen kunto on hyvä. Metallirakenteiden ja puuosien huoltomaalaus on ajankohtainen. 
Katoksessa ei ollut merkkejä vesikaton vuotamisesta. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Sisäänkäyntikatosten seinällenostopellin tiiveyden tarkastus ja tarvittaessa uusiminen julki-
sivujen korjaamisen yhteydessä 
Etupihan katoksen huoltomaalaus 
 
 

 

Kuva 27. Etupihan katoksen 
rakenteiden huoltomaalaus 
on ajankohtainen. 
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Kuva 28. Sisääntulokatok-
sissa ei havaittu vaurioita. 

 

 

Kuva 29. Opettajanhuo-
neeseen johtavan ulko-
oven katos. 

 
 
F4 Yläpohjarakenteet   
 
F41 Yläpohjat 
KL3 
Vanhan rakennuksen osalla on ullakkokerros. Ullakkokerros toimii osittain varastona. Ulla-
kon lattiana on betonilaatta, joka toimii palopermantona. Betonilaatan alla on tervapahvi, 
ponttilaudoitus ja kutterinlastu/sahanpurueristeet. Ullakon osalla havaittiin, että linnut ovat 
jossain vaiheessa majailleet ullakkotilassa. Ullakkotilassa vesivuotoa havaittiin antenniput-
kesta, josta vettä vuotaa ullakon lattialle.  
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Vanhan osan vesikatteena on maalattu rivipeltikate. Peltikatteen alla ei ole aluskatetta. Ve-
sikaton rakenteet ovat puurakenteiset. Peltikate on mahdollisesti alkuperäinen. Peltirivien 
pohjassa oli havaittavissa SAMPO –leima, joka on pellin valmistajan lyömä leima. Peltika-
tossa ei havaittu vuotopaikkoja ullakkotilasta käsin tarkastettaessa. Peltikatteen pintaa ei 
ollut mahdollista tarkastaa katolla olleen lumikerroksen vuoksi. Peltikatto suositellaan maa-
lattavan, jos edellisestä maalauksesta on yli 15 vuotta. Peltikaton ulkopintaa tulee 
tarkastaa lumien sulettua. 
 
Kertoman mukaan ja havaintojen perusteella vanhan osan vesikatossa on talvisin lumien 
sulamisongelmaa. Vesikatolla olevat lumet sulavat alapuolisten lämpövuotojen vuoksi. Su-
lamisvedet vuotavat alemmille kattoalueille muodostaen paannejäätä. Lumien 
sulamisongelma johtuu ullakkotilan huonosta tuulettuvuudesta, jolloin ullakon lämpötila 
nousee. Katolle satava lumi toimii eristeenä pellin pinnalla, jolloin pellin lämpötila nousee 
ja lumi alkaa sulamaan. Ullakkotilaan tehdyt läpiviennit tulee tukkia tiiviisti lämpövuotojen 
estämiseksi. Vesikaton jiirikohtiin suositellaan asennettavan sulanapitokaapelit. Lumen su-
lamista on myös laajennusosan katolla luokkahuoneen kohdalla. Rakenteissa on 
lämpövuotoa tai yläpohjan tuuletus on heikko. Lämpövuodot voidaan paikallistaan esim. 
lämpökamerakuvauksella. 
 
Laajennusosan yläpohjarakenne on paikalla rakennettu puurakenteinen yläpohja. Aluskat-
teena on käytetty aluskatetta tai muovia. Yläpohjatilassa on rakennuksen iv-konehuone. 
Ullakon lattiana on lastulevy. Laajennusosan vesikatteena on rivipeltikate. Peltikatteen pin-
taa ei ollut mahdollista tarkastaa katolla olleen lumikerroksen vuoksi.  
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ullakkotilojen siistiminen 
Yläpohjien tuuletuksen toimivuuden tarkastus ja korjaus 
Lämpövuotojen paikannus lämpökamerakuvauksella 
Jiireihin sulanapitokaapelin asennus 
Räystään alaosien maalaus 
Peltikatteen maalaus kunnossapitojakson alkupuolella 
Tuuliketjujen asennus kattoluukkuihin 
Vesikourujen puhdistus  
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Kuva 30. Vanhan osan ullakkoti-
lasta otettu kuva. Peltikatteesta ei 
havaittu vuotoja. 

 

 

Kuva 31. Vesikaton jiirikohtaan on 
nostettu aluskate laajennuksen ra-
kentamisen aikana. 

 

 

Kuva 32. Antenniputken kautta ti-
puttaa vettä ullakon lattialle. 
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Kuva 33. Kuntoarviokierroksen 
aikana vesikatolla oli lumipeite. 
Kuvassa vanhan osan vesi-
katto. Ullakkotilan tuuletus on 
puutteellinen vesikaton harja-
osissa. 

 

 

Kuva 34. Laajennusosan vesika-
tolla havaittiin tyhjä läpivientikartio. 

 

 

Kuva 35. Vesikatteessa läpivienti-
kartio, jossa ei ole putkea?  
kartion poistaminen ja reiän tukki-
minen. 
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Kuva 36. Laajennusosan yläpoh-
jatilassa on IV-konehuone. 
Vesikaton puurakenteet on tehty 
paikalla rakentaen. Vesikatteen 
alle on asennettu aluskate. 

 

 

Kuva 37. Vanhan osan vesikaton 
räystäille muodostuu jäätä  ul-
lakkotilaan lämpövuotoa ja/tai 
ullakkotilan tuuletus on huono. 

 

 

Kuva 38. Laajennusosalla luokka-
huoneen päällä vesikatolla on 
jääkerros. Vettä valuu katolta julki-
sivun pintaan  yläpohjan 
tuuletus on puutteellinen/yläpoh-
jan lämpövuodot aiheuttavat 
lumen sulamista. 
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Kuva 39. Vesikourut tulee puhdis-
taa vähintään kerran vuodessa 
(riippuen ympäröivän puuston 
määrästä). 

 
 
F42 Räystäät 
KL2 
Vesikatoilla on valkoiseksi maalatut lautaräystään. Räystäiden alaosien maalaus on ajan-
kohtainen. Vanhalla osalla maalipinta on paikoin hilseillyt irti ja laajennusosalla maalikerros 
on haalistunut. Maalaus suositellaan tehdä julkisivujen muun huoltomaalauksen yhtey-
dessä kunnossapitojakson alkupuolella. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Räystäiden huoltomaalaus 
 
 

 

Kuva 40. Vanhalla osalla räystäi-
den alaosien maalipinta on 
huonokuntoinen. 
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F5, F6, F7 Yleiset tilat 
KL2-3 
Vanha osa on peruskorjattu laajennuksen rakentamisen yhteydessä vuonna 1992. Tilat ovat 
yleisilmeeltään pääosin siistit, mutta käytöstä aiheutunutta kulumaa on havaittavissa. Pe-
ruskorjauksesta on kulunut noin 24 vuotta. Asuintilat eivät ole kuuluneet peruskorjauksen 
piiriin, vaan ne ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Suurempia korjaustöitä ei ole perus-
korjauksen jälkeen tehty. Huoltomiehen kertoman mukaan asuinrakennuksen vieressä 
maanpintaa on muotoiltu muutamia vuosia sitten, jota ei voitu havaita lumipeitteen ollessa 
maassa. 
 
Käyttäjäkyselyn perusteella luokkatilojen ilmanlaatu on välillä huono ja lämpötila on epäta-
sainen tilojen välillä. Ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja ilmamäärien säätö suositellaan 
tehtävän, jotta tunkkaista ilmaa ei koeta tiloissa opiskelun aikana. Ilmanvaihdon toimivuutta 
on käsitelty LVI-kuntoarvion osiossa. 
 
Opettajan huoneen tiskikaapissa on aistittu tunkkaista hajua ja suoritetun homekoiratutki-
muksessa koira oli myös merkannut tiskikaapin. Tiskikaapista tai sen takaa seinässä ei 
havaittu hajulähdettä. Tarkastuksen aikana epämääräistä hajua ei havaittu. Hajun on mah-
dollista tulla käyttövesi ja viemäriputkien rakenteiden läpivientien kautta esim. 
kellarikerroksesta. Keittiönurkkauksen läheisyydessä kellarikerroksessa on kattilahuone, 
jossa on mm. polttoöljyn haju. 
 
 

 

Kuva 41. Seinän putkiläpivienti 
ei ole tiivis. 

 
 
Koulurakennuksen kosteat tilat ja jakelukeittiön seinät ja lattiat on pääosin laatoitettuja. Laa-
toitetuilla alueilla havaittiin alueita, joista laatat olivat irronneet. Laattojen irtoamisia havaittiin 
mm. Keittiön viereisessä sosiaalitilassa, oppilaiden wc-tiloissa ja liikuntasalin suihkutiloissa. 
Kosteiden tilojen silikonisaumat ovat pääasiassa huonokuntoiset. Kosteiden tilojen laatoite-
tut pintarakenteiden tekninen käyttöikä on päättynyt. Kosteat tilat suositellaan uusittavan, 
mikäli tiloja käytetään peseytymiseen. 
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Kuva 42. Liikuntasalin suihkuti-
loissa havaittiin kopolaattoja 
(laatat irti) suihkualueella. 

 
 
Liikuntasali 
Liikuntasali on rakennettu 1992. Liikuntasalin lattia on lakattu kelluva parkettilattia. Lattian 
lakkaus on yleisesti kulunut ja se suositellaan uusintalakattavan kunnossapitojakson alku-
puolella. Liikuntasaliin tulevan oven edessä parketissa on kosteusvauriojälkiä. Mahdollisesti 
saliin on tultu märillä kengillä tai oven eteen on kaatunut vettä tms. Parketin kunnossa pitä-
miseksi tulee se lakata ja kenttäviivoitukset tulee uusia. Liikuntasalin seinissä on 
havaittavissa jälkiä, jotka ovat tulleet pallojen jne. osumista seiniin. Seinien huoltomaalaus 
halutun yleisilmeen tason mukaisesti. 
 
 

 

Kuva 43. Liikuntasalin lattian 
lakkaus on kulunut. 
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Kellaritilat 
Kellaritilat sijaitsevat vanhan osan asuintilojen alapuolella. Kellaritiloissa on kattilahuone, 
öljysäiliöt, teknisiä tiloja, sauna, pesuhuone ja säilytystilaa. Kellaritilaan on peruskorjauksen 
yhteydessä tehty muutoksia lämmitysjärjestelmään ja käyttövesijärjestelmään. Kellaritilan 
katossa ja seinissä on avoimia läpivientejä, joista ilman on mahdollista liikkua asuin- ja kou-
lutiloihin. Peruskorjauksen yhteydessä lämmitysjärjestelmän putkieristeitä on purettu 
näkyviltä osin. Purkaminen on lopetettu seinän tai katon tasalle. Puretuista eristeistä on ha-
vaittavissa asbestipitoista paperia, jota on ennen käytetty putkien ympärillä. Eristeitä ei ole 
suojattu eikä merkattu. Asbestipitoiset materiaalit tulee kartoittaa ja merkata varoitusmer-
kein. Käytävän katossa havaittiin neliskanttinen sementtirakenteinen ilmanvaihtokanava. 
Kanava saattaa sisältää asbestia. Kanava oli näkyviltä osilta ehjä. 
 
Kellaritilojen pinnat ovat maalattuja. Lattioiden maalipinta on yleisesti kulunut. Saunan ja 
pesuhuoneen lattiat ovat laatoitettuja. Lattiat on laatoitettu todennäköisesti peruskorjauksen 
yhteydessä 1992. Lattiakaivojen ympärillä havaittiin kosteuspoikkeamaa. Pesuhuoneen lat-
tian silikonisaumat ovat homeiset, joka viittaa pesuhuoneen huonoon ilmanvaihtoon ja pitkiin 
kuivumisaikoihin. Saunan panelointi ja lauteet on uusittu 1..2 vuotta sitten. Pesuhuoneen 
seinien ja lattian sekä saunan lattian laatoitus suositellaan uusittavan, mikäli tiloja on aiko-
mus käyttää. 
 
Kellaritilat suositellaan alipaineistettavan, jotta kellaritilasta ei kantaudu hajua yläpuoleisiin 
tiloihin. Kellaritila on lämmin öljypolttimien aiheuttaman hukkalämmön vuoksi. Lämmin tilan 
on ylipaineinen ympäröiviin tiloihin aiheuttaen ilman virtaamisen ympäröiviin tiloihin. Alipai-
neistus ulkoseinään asennettavalla erillisellä puhaltimella. 
 

 

Kuva 44. Kellarikerroksen raken-
teissa on läpivientejä yläpuoleisiin 
tiloihin. 
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Kuva 45. Kellarin seinissä ja ka-
tossa on tiivistämättömiä 
läpivientejä. 

 

 

Kuva 46. Kellarin käytävän ka-
tossa kulkee neliskanttinen 
ilmanvaihtokanava, joka saattaa 
sisältää asbestia. 

 

 

Kuva 47. Saunan paneelaus on 
uusittu 1…2 vuotta sitten. 
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Kuva 48. Pesuhuoneen silikoni-
saumat ovat homeiset  
suositellaan laatoitusten uusi-
mista ja samalla ilmanvaihdon 
parantamista. 

 
Asuintilat 
Kuntoarviokierroksen aikana käytiin 57 m2 asunnossa sekä yläkerran 58 m2 asunnossa. 
Yläkerran asunto ei ole asumiskäytössä, vaan tila on kansalaisopiston käytössä. 57 m2 
asunnon asukas oli tyytyväinen asuntoonsa. Asukas on havainnut ajoittain hajua wc-tilassa. 
Wc-tilan ilmanvaihtoventtiili oli teipattu kiinni. Asunnoissa on painovoimainen ilmanvaihto, 
joten kellarista on mahdollista kulkeutua hajua asuntoihin. 
 
 

 

Kuva 49. 57 m2 asunnon wc. Mi-
käli wc-tilaa remontoidaan, tulee 
suorittaa rakenteiden asbestikar-
toitus. 

 
 
Siivouskomerot 
Vanhalla osalla on siivouskomerot molemmissa kerroksissa. Siivouskomeroiden lattian pin-
noitusmateriaalina on muovimatto. Molemmissa siivouskomeroissa on lattiakaivot ja 
vesipisteet. Lattioiden muovimatot ovat irti lattiakaivojen ympärillä ja yläkerran lattiakaivon 
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ympärillä on havaittavissa kosteutta maton alla. Siivouskomeroiden lattioiden muovimatot 
suositellaan uusittavan. 
 
 

 

Kuva 50. Alakerran siivous-
komeron lattian muovimaton 
liitos lattiakaivoon ei ole tii-
vis. 

 

 

Kuva 51. Yläkerran lattiassa 
muovimaton alla havaittiin 
kosteuspoikkeama, muovi-
matto kaivon vieressä on 
rikki. Nurkassa on epätiivis 
putkien läpivienti muovima-
tossa. 

 
 
Käsityöluokka 
Vanhalla osalla sijaitseva käsityöluokka on osittain maanpinnan alapuolella. Käsityöluokan 
lattiamateriaalina on ponttilaudoitus. Lattiarakenne ei ole tarkemmin tiedossa. Tilassa ei ais-
tittu poikkeavaa hajua, eikä huoltomieheltä saadun tiedon mukaan käyttäjät ole aistineet 
tilassa poikkeavaa hajua. Homekoiratutkimuksessa ei ollut mainintaa tilasta. Ponttilaudoi-
tusta maanpinnan alapuolella voidaan pitää riskialttiina rakenteena nopean vaurioitumisen 
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vuoksi, jos alapuoleisiin rakenteisiin pääsee esim. kosteutta. Lattiarakenteen riskialttius tu-
lee tiedostaa. Ponttilaudoituksen maalipinta on kulunut ja se suositellaan maalattavan. 
 
 

 

Kuva 52. Käsityötilan lattia on 
maalattua ponttilautaa, lattia-
pinta on kulunut. 

 
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Tilojen huoltomaalaus ja korjaus halutun yleisilmeen tason mukaisesti 
Kellarikerroksen alipaineistus ja läpivientien tiivistys 
Pesuhuoneen seinien ja lattian sekä saunan lattian laatoitusten uusiminen 
Pesuhuoneen ilmanvaihdon lisääminen 
Kellarin lattioiden huoltomaalaus 
Siivouskomeroiden muovimattojen uusiminen 
Luokkatilojen korjaukset halutun yleisilmeen tason mukaisesti 
Suihkutilojen laatoitusten uusiminen 
Muiden kuin märkätilojen laatoitusten silikonisaumausten uusiminen 
Liikuntasalin lattian lakkauksen uusiminen 
Liikuntasalin seinien huoltomaalaus halutun yleisilmeen tason mukaisesti 
Sisääntuloaulan muovimaton uusiminen osittain tai kokonaan 
Ilmanvaihdon nuohous ja säätö 
Lämmitysjärjestelmän tasapainotus 
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

Kaikkia LVI-järjestelmien piirustuksia ei ollut käytettävissä kuntoarviota varten. Järjes-
telmät on tarkastettu kohdekierroksella tehtyjen havaintojen sekä haastattelemalla 
saatujen tietojen perusteella. 

 

G1 Lämmitysjärjestelmät 
Yleistä 

Rakennuksen lämmitys tehdään kevytöljykattilalla 

 
G11 Lämmöntuotanto 

KL:1-2 
 
Öljylämmityskattila, 160 kW, on valmistettu 1992 ja öljypoltin 2003. Öljykattilan tekni-
nen käyttöikä on noin 30 vuotta ja öljypolttimen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta, 
joten ne tulee uusittavaksi seuraavan 3-5 vuoden päästä. Lämmitysjärjestelmän sää-
töautomatiikka on jo vanhaa tekniikka ja toimii epäluotettavasti. Vanhan puolen 
säätöventtiili ei toimi ja sitä on säädettävä käsin. 
 
Lisänä lämmönjakohuoneessa on toinen vanhempi kattila (vm 1974) ja öljypoltin, jotka 
toimivat tarvittaessa varalämmittimenä. 
 
Lämmityspumppujen moottorit on uusittu, mutta pumppupesät ovat alkuperäisiä. 
Pumppujen liitokset ovat pahasti ruostuneita ja sulkuventtiileiden toimintaan ei voi luot-
taa. (kts kuva1) 
 
Metallinen öljysäiliö (ilmeisesti vm. 1974) on kellarissa kuivassa sisätilassa. Terässäi-
liön tekninen käyttöikä on 40 vuotta, joten se muodostaa ikänsä vuoksi vuotoriskin. 
Öljysäiliön viimeisimmästä tarkastuksesta ja puhdistuksesta ei ole tietoa. Kiinteistön 
omistajan tai haltijan on huolehdittava, että lakisääteiset määräaikaistarkastukset tule-
vat tehdyksi ajallaan. Säiliö on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa 
käyttöönotosta. Seuraavat tarkastusajat määräytyvät säiliön kuntoluokan mukaan. 
- Luokan A metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden (5) vuoden 
- Luokan B säiliö on tarkastettava uudelleen kahden (2) vuoden välein 
- Luokan C säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen 

suorittamisesta, jollei palo/pelastusviranomainen erityisistä syistä anna poiketa 
tästä 

- Luokan D säiliö on poistettava käytöstä välittömästi 
  
  

  
  
 
Ehdotetaan, että koko lämmitysjärjestelmä uusitaan lähivuosina, koska säätöautoma-
tiikka ei toimi, putkistovarusteet ovat huonossa kunnossa ja lämmityslaitteetkin alkavat 
olemaan uusimisen tarpeessa.  
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Toimenpide-ehdotus: 
- koko lämmitysjärjestelmän uusiminen varusteineen 

 
 

.  
 
Kuva 1. Pumppujen moottorit on uusittu, mutta pumppupesät ja putkivarusteet ovat 
huonossa kunnossa. 

 

G12 Lämmönjakelu 

KL:1-3 

Lämmitysverkostot ovat alkuperäisiä, vanhan osa putket ovat vuodelta 1958 ja uusi 
osa 1992. Lämmitysverkostot on tehty teräsputkesta pääosin hitsatuin liitoksin (LVI-
kuva 2).  

Vanhan osan lämpöjohdot, sulku- ja säätöventtiilit ovat havaintojen perusteella hei-
kossa kunnossa ja ne tulee uusia lähivuosina. Vanhojen putkien liitoksissa on 
havaittavissa vuotojälkiä.  

Uuden osan lämpöjohdot ovat hyvässä kunnossa, joten niiden uusimiseen ei ole tar-
vetta. Lämmitysverkoston linjasäätöventtiilien ja sulkuventtiilien tekninen käyttöikä on 
noin 30 vuotta, joten ne kannattaa uusia samalla kun uusitaan rakennuksen vanhan 
osan lämpöverkosto.  

Toimenpide-ehdotukset 

- Vanhan osan lämpöverkoston uusiminen lähiaikoina 
- uuden osan linja- ja säätöventtiilin uusiminen vanhan osan remontin yhteydessä 
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LVI-kuva 2. Putket huonossa kunnossa 

 

G13 Lämmönluovutus 

KL:2-3 

Kiinteistössä on vesikiertoinen patteriverkosto, joka on varustettu termostaattisin pat-
teriventtiilein. Patterit ovat uritettuja radiaattoreita. 

Patterien kunto on havaintojen perusteella tyydyttävä. Termostaatit ovat saavuttaneet 
teknisen käyttöikänsä (yleensä n. 15-20v), ja ne on suositeltavaa uusia. PTS-
ehdotuksessa on esitetty termostaattiventtiilien uusiminen. Uusiminen on järkevä 
tehdä vanhan osan lämpöverkoston uusimisen yhteydessä. 

Pääsisäänkäynnin patteri on ruosteessa ja putkiliitosten yhteydessä on vuotojälkiä. 
Patteri tulee uusia ja suojata ulkoiselta kolhimiselta (kuva 3). Vanhan puolen porras-
käytävässä on ilmeisesti joskus patteri jäätynyt ja sitä on jouduttu hitsaamalla 
korjaamaan. Patterissa on termostaattinen säätöventtiili. Ehdotetaan että patteri uusi-
taan ja varustetaan kiinteäsäätöisellä säätöventtiilillä (kuva 4). 

 

Toimenpide-ehdotukset 

- Patterien termostaattiventtiilien uusiminen, lämmitysverkoston uusimisen yhtey-
dessä 

- rikkoutuneiden pattereiden uusiminen, lämmitysverkoston uusimisen yhteydessä 
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  Kuva 3. Pääoven patteri ruosteessa ja kolhiintuneena. 
 

 

Kuva 4. Vanhan puolen porraskäytävän korjattu patteri 

 

G 14 Eristykset 

KL:1-4 

Lämpöjohtojen eristeenä on mineraalivillakouru, joka on näkyvissä tiloissa päällystetty 
PVC-muovilla.  

Vanhalla osalla ja lämmönjakohuoneessa. Putket olivat paikoin eristämättä tai niissä 
oli eristeet, mutta pinnoitus oli revitty pois. (Kuva 5) 

Toimenpide-ehdotukset 

- Eristeiden päällystäminen ja korjaukset  
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Kuva 5. Puutteellisia eristeitä. 
 

 

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät  

Yleistä 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.  

 

G22 Vesijohtoverkostot 

KL:1-3 

Rakennuksessa on oma vedenmittaus.  

Rakennukseen käyttövesi tulee muoviputkea pitkin. Vesimittarin jälkeen, ainakin läm-
mönjakohuoneessa, vesijohdon runkoputki ja varaajasäiliön vesijohdot ovat 
galvanoituja teräsputkea. Galvanoitujen teräsputkien tekninen käyttöikä on täyttynyt, 
joten ne ovat suuri vuotoriski. (Kuva 6) 

Muualla osassa rakennusta runkovesijohdot ja kalusteiden kytkentäputket ovat kupa-
riputkea eikä niissä havaittu vuotojälkiä. 

Kiinteistöhoitaja mukaan saunaosastolla on ollut käyttövesijohdoissa pistevuotoja sekä 
pannuhuoneen takaiskuventtiilissä. Vanhan osan käyttövesiputket kannattaa uusia 
lämpöverkon uusimisen yhteydessä. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

- Alkuperäisten galvanoitujen vesijohtojen uusiminen 
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- Vanhan osan käyttövesiverkon uusiminen 

 

Kuva 6. Vanha galvanoitu käyttövesiputki 

 

G23 Jätevesien käsittely 

KL:3 

Rakennuksen jätevedet johdetaan viettoviemärillä kiinteistön tontilla sijaitsevaan kun-
nan omistamaan ja ylläpitämään jäteveden pumppaamoon, joten sen kuntoa ei 
käsitellä tässä raportissa. 

Ennen kiinteistön liittämistä kunnan viemäriverkostoon jätevedet on johdettu tontilla 
sijaitsevaan jätevesien suodatuskenttään. Suodatuskenttä ei ole enää käytössä. 

Keittiön jätevesille on rasvanerotuskaivo (vm 1992), jonka hälytyskeskus sijaitsee 
keittiössä. 

 
G24 Viemäriverkostot  

KL:1-4 

Vanhan osan viemärit ovat valurautaisia ja uuden osan viemärit ovat muovia. Alkupe-
räisten valurautaviemäreiden tekninen käyttöikä on 50 vuotta, joten ne ovat vanhalla 
osalla vuotoriski. 

Uuden osan viemärit ovat muovia ja ne ovat hyvässä kunnossa. 

Tarkastuskierroksella ei havaittu vuotojälkiä. Kiinteistöhoitajan mukaan viemäreihin 
kertyy hiekkaa ja ne tukkeutuvat ajoittain. 

Rakennuksessa ei ole sadevesiviemäröintiä. 

Toimenpide-ehdotukset 
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- valurautaisten viemäreiden uusiminen tai pinnoittaminen 

 

G25 Vesi - ja viemärikalusteet 

KL:1-3 

Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin peruskorjausvuodelta ja uudisrakennuksen 
osalta rakentamisvuodelta 1992. Hanoilla keskimääräinen tekninen käyttöikä riippuen 
hanatyypistä on noin 20 vuotta. Viemärikalusteilla käyttöikä on noin 50 vuotta. Hanat 
ja suihkut ovat yksiotehanoja. WC-istuimet ovat yksitoimisella huuhtelulla varustettuja.  

Vesikalusteet ovat saavuttaneet, tai saavuttavat teknisen käyttöikänsä tarkastelujak-
solla. Kalusteisiin on vielä saatavissa varaosia, ja niiden teknistä käyttöikää voi 
pidentää mm. huoltokorjauksilla. Vanhalle osalle esitetään vesikalusteiden uusiminen 
valurautaviemärien uusimisen yhteyteen.  Muita kalusteita uusitaan ja korjataan viko-
jen ilmetessä. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

- Vanhimpien vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen 

 

 

G26 Eristykset 

KL:3 

Viemärien eristyksissä ei kerroksissa havaittu puutteita. Tuuletusviemäri on vain osit-
tain eristetty ullakolla (LVI-kuva 7). Eristämätön osuus saattaa aiheuttaa viemärin 
ulkopuolista kondensoitumista, joka kastelee eristevillat ja pahimmassa tapauksessa 
aiheuttaa kosteusvaurion kattorakenteisiin. 

Toimenpide-ehdotukset 

- tuuletus viemärin eristäminen  
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Kuva 7. Tuuletusviemärin puutteellinen eristys 

 

G3 Ilmanvaihtojärjestelmät 
Yleistä 

Rakennuksessa on pääsääntöisesti koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 

 

G31 Ilmastointikoneet  

KL:3 

Rakennuksen luokkatiloissa sekä liikunta/juhlasalissa on koneellinen tulo-poisto pu-
haltimet, kennolämmönsiirrin sekä vesikiertoinen jälkilämmityspatteri. IV-kone on 
asennettu 1992 ja se on hyvässä kunnossa. 

Keittiöllä on oma tuloilmakone ja poistoilma poistuu keittiöhuuvan kautta. Keittiön 
IV:ssä ei ole lämmöntalteenottoa. IV-kone on asennettu 1992 ja se on hyvässä kun-
nossa. 

Vanhan osan yhdessä asunnossa on pieni tulo-poistoilmakone (asennettu 2010), joka 
palvelee vain tätä yhtä asuntoa. IV-kone on hyvässä kunnossa. 
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Vanhan osan yläkerrassa ja kellarissa on painovoimain ilmanvaihto, josta johtuen 
yläkerran tiloissa on kesällä kuuma. Kellarin ja yläkerran poistohormeihin kannattaa 
lisätä huippuimurit. Pelkkä poistoimuri ei kesän lämpöongelmaan tuo merkittävää rat-
kaisua, mutta takaa, että tiloissa on poistoilma koko ajan päällä. 

Katolla havaittiin kolme erillistä huippuimuria, jotka palvelevat keittiöhuuvan poistoa 
sekä likaistentilojen (WC-tilat) poistoja.  

Toimenpide-ehdotukset 

- huippuimurin lisääminen kellarin ja yläkerran poistohormien päähän 

 

G33 Ilmanvaihtokanavat 

KL:3 

IV-Kanavisto on tehty sinkitystä teräksestä valmistetusta kierresaumakanavasta.  

Kanaviston kunto on havaintojen perusteella hyvä, eikä kanavissa havaittu mekaanisia 
vikoja. Kanavisto kestää tyypillisesti rakennuksen eliniän ajan, ja uusimistarve johtuu 
yleensä mitoitussyistä. 

Kanaviston nuohous on saatujen tietojen mukaan tehty 2014. Nykyisin ei ole voimassa 
olevaa asetusta kanaviston nuohoukselle. Aikaisemman asetuksen mukaan tämän 
tyypin rakennuksilla ilmanvaihtokanavien nuohousväli olisi ollut viisi vuotta ja tämä on 
suositeltava nuohousväli edelleen. Nuohous laitetaan PTS-suunnitelmaan vuodelle 
2019 ja samalla mitataan ja tarvittaessa säädetään päätelaitteiden ilmamäärät. 

Vanhan osan painovoimaisen ilmanvaihdon kanavat ovat rakenneaineisia hormeja. 

Toimenpide-ehdotukset 

- Kanaviston nuohous ja ilmamäärien säätö 

 

G34 Pääte-elimet 

KL:4 

Ilmanvaihdon päätelaitteissa on säleiköitä, hajottajia ja lautasventtiileitä.  

Päätelaitteiden kunto on hyvä, ja havaintojen perusteella ilmanvaihto on tarkoituksen-
mukainen. Päätelaitteet kestävät tyypillisesti rakennuksen eliniän, mikäli ne eivät 
altistu mekaanisille vaurioille, tai esimerkiksi kosteudelle 

 

G35 Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet 

Kohteessa ei ole väestönsuojaa. 

 

G37 Eristykset 

KL:4 
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Kanaviston eristeenä on joko lämpö- tai paloluokiteltu alumiinipinnoitettu mineraalivil-
lamatto. 

Ullakolla kanavien eristyksenä on mineraalivilla, joka on paikoin alumiinipinnoitteinen. 

Eristyksen kunto on hyvä, eikä siinä havaittu puutteita. Eristykset kestävät tyypillisesti 
rakennuksen eliniän ajan, mikäli ne eivät rikkoudu mekaanisesti, tai altistu kosteu-
delle. 

Toimenpide-ehdotukset 

Ei toimenpide-ehdotuksia. 

 

 

G4 kylmätekniset järjestelmät 
Yleistä 

Rakennuksessa ei ole kiinteistölle kuuluvia kylmäteknisiä laitteita. 

 

G7 Palontorjuntajärjestelmät 

KL 1-4 

Kiinteistössä on alkusammutusvälineistönä jauhesammuttimet ja pikapalopostit. Let-
kukelojen koekäytöistä ei saatu kohdekäynnillä tietoa. Pikapalopostien toimivuus 
kannattaa tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä 
viiden vuoden välein. 

 
 Toimenpide-ehdotukset 

- Pikapalopostien letkujen koeponnistus 
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
H Sähköjärjestelmät 
Yleistä 
 

Kiinteistössä on vielä 50-…70-luvuilla asennettuja sähköjärjestelmiä käytössä. Tilojen 

käyttäjät ovat uusineet tai lisänneet tieto- ja turvajärjestelmiä tarpeidensa mukaan. Li-

säksi sähköjärjestelmiä on uusittu ja asennettu peruskorjaus- ja laajennuksen 

yhteydessä vuonna 1992.  

Kaikki kiinteistökierroksella havaitut pistorasiat koulutiloissa olivat maadoitettuja, mutta 

asuntojen maadoittamattomissa pistorasiakalusteissa ei ole sulkulaitteitta ns. lapsisuo-

jia eikä vikavirtasuojia vielä 70-…90-luvuilla käytetty kuin erikoistiloissa.  

Kohteen sähkönjakelu on toteutettu TNCS (4-) johdinjärjestelmän sillä ainoastaan 

vuonna 1992 tehdyt sähköasennukset ja keskukset ovat toteutettu TNS (5-) järjestel-

mällä. Jännite pistokokein eri pistorasioista mitattuna oli noin 229V, mikä on normaali 

ajankohta (päivällä) huomioiden.  

Sähköasennukset on pidetty pääosin toimintakuntoisina eikä kiireellistä uusimistar-

vetta niiden suhteen ole, mutta vanhat valaisimet ja kytkimet yms. ovat jo ylittäneet 

käyttöiän eikä niihin enää saa varaosia.  

 

Kiinteistö kuuluu sähkölaiteluokkaan 1, jonka määräaikaistarkastusväli on 15 vuotta ja 

nykyisen sähköturvallisuusmääräysten mukainen määräaikaistarkastus on pidetty 

pääkeskusmerkintöjen mukaan 12.11.2013 (seuraava 2028).  

Kuntoarvio on laadittu kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella sillä emme 

saaneet piirustuksia tai tarkastuspöytäkirjoja käyttöömme.  

 

Kiinteistöön ei ole ehdotettu erityisiä kuntotutkimuksia, mutta suosittelen alkuperäisten 

sähkölaitteiden ja -järjestelmien uusimisista perusparannustoimenpiteenä tai järjestel-

mien nykyaikaistamista viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 

 

Suosittelen seuraavia uusimis- ja perusparannustoimenpiteitä:   

- Aluevalaistuksen uusiminen ja ohjausjärjestelmän asentaminen kenttävalaistuk-

selle  

- Vanhojen autolämmityskoteloiden uusiminen  

- Vanhojen sähkökeskusten uusiminen  

- Vanhojen valaisimien ja sähköasennusten uusiminen  

Ehdotukset ja suositukset on tarkemmin käsitelty ja perusteltu raportin ao. osissa  

H11 Aluesähköistys 

Aluevalaistus  
Aluevalaistus  

KL 3  
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Piha-alueita ja kulkureittejä sekä pysäköintialueita valaistaan yhdeksällä noin 5 metrin 
metallipylväisiin kiinnitetyillä pallokupuvalaisimella. Aluevalaisimissa on elohopealam-
put ja aluevalaistusta ohjataan hämäräkytkimellä. Lisäksi liikuntakenttää valaistaan 
arviolta 10 metrin puupylväissä olevilla katuvalaisimilla ja halogeenivalonheittimillä. 
Kentän valaistusta ohjataan käsikytkimillä koulurakennuksen seinältä.  

Päältäpäin arvioiden, 90-luvulla asennetut, aluevalaisimet olivat hyväkuntoisia ja täy-
dentävät katoksissa olevia ulkovalaisimia niin että valaistus on riittävä liikkumiseen, 
mutta aluevalaisimien sijoittelu ja valoteho ei ole mielestäni riittävä ehkäisemään ulko-
puolista ilkivaltaa kiinteistössä. Ulkovalaisimien käyttöikä on 20…25 vuotta 
materiaalista ja koteloinnista riippuen.  

Suosittelen pylväsvalaisimien uusimista teknisen käyttöiän ja elohopealamppujen val-
mistuksen loppumisen sekä aluevalaistuksen parantamisen perusteella. 

Toimenpide-ehdotukset 

Aluevalaistuksen uusiminen ja laajentaminen sekä kenttävalaistuksen ohjauksen muu-
tos  

 

Valopylväiden pallokupujen ja pystyssä 
olevien lamppujen valotehosta suuri osa 
katoaa taivaalle. Suosittelen pallokupuva-
laisimien tilalle heijastimella alapäin 
suunnattuja aluevalaisimia, joissa on suo-
jakansi suojaamassa valaisinta sekä 
helpottamassa huoltoa.  

Valopylväissä pallokuvut, jotka soveltuvat lähinnä koristevalaistukseen ja piha-alu-
eilla valopylväitä on vähän   
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Pelikenttää valaistaan ns. lusikkavalaisimilla, joita käytetään yleensä kevyenliiken-
teen teillä ja valaisevat heikosti liikunta-aluetta, joten pylväisiin on jouduttu lisäämään 
valonheittimiä. Suosittelen valaistuksen suunnittelua uudelleen ja LED valaisimia 
sekä nykyisen käsiohjaukseen automaatio-ohjausta.   
 

Autojen sähkölämmitys  

KL 2  

Koulun henkilökunnan autopaikoilla on 2kpl arviolta 70-luvulla käyttöönotettua auto-
lämmityskoteloa (Strömberg) pylväisiin kiinnitettyinä ja lukitsemattomien koteloiden 
pistorasioissa ei ole ajastimia tai vikavirtasuojausta eikä ns. lapsisuojia.   

Suosittelen vanhojen autolämmityspistorasiakotelon (2kpl) uusimista teknisen käyt-
töiän perusteella, jolloin niiden pistorasioihin tulee vikavirtasuojaus ja ajastimet.  

Toimenpide-ehdotukset 

Vanhojen autolämmityskoteloiden uusiminen  
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Vanhassa autolämmityskotelossa on pistorasian suojana vain sulake (16A) eikä ajas-
timia säästämässä sähköenergiaa. Suosittelen myös koteloiden lukitsemista ja 
kosketussuojien yms. tarkastamista ja korjaamista säännöllisesti.   
 

H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset yms.  

H22 Jakokeskukset alle 1000 V 

KL 2-4  

Kiinteistön pääkeskus sijaitsee sähkökeskushuoneessa laajennusosan, liikuntasalin, 
päädyssä ja vuonna 1992 käyttöönotettu kehikkokeskus (IP20) on TNS (5-) johdinjär-
jestelmän mukainen ja nimellisvirraltaan 250A:n suuruinen. Koulu- ja laajennus- sekä 
asunto-osien keskukset on otettu käyttöön vuonna 1992. Kiinteistössä on lisäksi kella-
ritiloissa vanhoja TNCS (4-) johdinjärjestelmän keskuksia (2kpl). Kaikista keskustiloista 
ei löytynyt huolto- ja kunnossapitotöissä tarvittavia piirustuksia. Keskuksessa olevat 
nousu- ja ryhmäjohtolähdöt on suojattu tulppasulakkeilla.  

Ryhmäkeskuksiin on tarvittaessa liitettävä kotelot, joihin pistorasioiden suojaksi nykyi-
sin vaadittavat vikavirtasuojat on asennettava.  

Suosittelen keskuksille säännöllistä huoltokunnostusta. Keskukset puhdistetaan si-
sältä ja päältä sekä liitokset kiristetään ja vialliset osat sekä ohjauslaitteet vaihdetaan. 
Samalla keskusten merkinnät ja piirustukset tarkistetaan sekä puutteet korjataan.  

Toimenpide-ehdotukset 

Vanhojen sähkökeskusten uusiminen  
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Alkuperäiseen pääkeskukseen (vasen) on liitetty kellarikerroksen ryhmäjohtoja ja 
pumppukeskus   

  
Koulutilojen keskusiin ei vikavirtasuojille ole tilaa. Asuntojen keskuksissa on tilava-
raus vikavirtasuojalle, mutta kaksinapaiset ryhmäjohdot estävät niiden lisäämisen 
nykyisin. 
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H23 Kompensointilaitteet  

Loistehon kompensointilaitteita ei havaittu rakennuksessa kiinteistökierroksella 

H3 Johtotiet 

KL 4  

Kiinteistökierroksella havaittiin vuonna 1992 asennettuja kaapelihyllyjä koulun tiloissa 
ja saneeratuissa luokkatiloissa. Rakenteiden pinnalle näkyviin on asennettu muovisia 
johtokouruja ja listoja sähkö- ja heikkovirtajohdoille, joihin uudet rasiakalusteet on 
myös asennettu.  

Valkoiseksi maalatut levyhyllyt ovat kapeita ja täyttyneet johdotuksista eikä heikkovir-
tajohtimille ole omia johtoreittejä, mistä saattaa syntyä häiriöitä.    

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyisiin asennuksiin  

  
Uusituille ja lisätyille johdotuksille on asennettu muovisia listoja ja johtokourut, joista 
puuttuvat erillinen heikkovirtaosa  
  

 
H33 Kaapeliläpiviennit  

KL 2  

Alkuperäiset kaapeleiden eri paloalueiden väliset läpiviennit oli tehty putkittamalla pa-
lamattomiin rakenteisiin. Vuonna 1992 tehdyissä kaapeleiden läpivienneissä ei 
havaittu määräysten mukaisia palosulkuja.  

Suosittelen, että paloalueiden väliset palosulut tarkastetaan ja havaitut puutteet kor-
jataan viranomaisten hyväksymillä menetelmillä ja asennustyössä käytetään ko. 
työhön hyväksyttyä asennusliikettä.   

Samalla kannattaa kaikki kaapeliläpiviennit, pienetkin, sulkea mahdollisen vian aiheut-
taman savun tai käryn leviämisen estämiseksi sähkötiloista yms.  

Toimenpide-ehdotukset 

Kaapeliläpivientien kartoitus ja puuttuvien asennus  
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Käytävään on asennettua kaapelihyllyä, joiden läpivienneille ei ole asennettu määräysten 
mukaisia palosulkuja 
 

 

H4 Johdot ja niiden varusteet 
H41 Liittymisjohdot 

 

KL 2  

Kiinteistö on liitetty vuonna 1992 pääkeskuksessa sähköverkkoyhtiön pienjännitejake-
luverkkoon (0,4kV) maakaapelilla (AXMK 4x70). Pääkaaviossa on kiinteistön 
huipputehoksi (Ph) laskettu 61kW ja päävarokkeiden suuruudeksi on merkitty 100A. 
Alkuperäisessä pääkaaviossa pääkeskukseen on asennettu koulun mittauksen lisäksi 
asuntojen (JK7, JK8, JK9) ja varaajan vastuksen nousujohdon mittaukset.  

Päävarokkeet on myöhemmin pienenetty 63A:n suuruisiksi ja lämminvesivaraajassa 
olevan sähkövastuksen mittaus on poistettu. Pääkeskukseen tehtyjä muutoksia ei ole 
korjattu piirustuksiin.  

Suosittelen, että kiinteistön pää- ja nousukaaviot korjataan nykyistä tilannetta vastaa-
viksi ja huippukulutus kiinteistössä tarkastetaan mittaamalla huippukulutuksen aikana.  

Toimenpide-ehdotukset 

Pää- ja nousujohtokaavion uusiminen sekä huipputehon mittaus  
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Nykyisin pääkeskuksen päävarokkeet ovat 63A ja sähköverkkoyhtiön mittauksia on 4 kpl  

H42 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset 

KL 4  

Maadoitusjärjestelmä on toteutettu alun perin 70-luvulla voimassa olleiden turvalli-
suusmääräysten mukaisesti ja maadoitusjärjestelmää on täydennetty 90-luvulla 
päämaadoituskiskolla, johon on liitetty heikkovirtajärjestelmien maadoitukset sekä uu-
situlla putkistoyhdistyksellä. Päämaadoituskisko sijaitsee nykyisen pääkeskuksen 
alapuolella ja maadoitusjohtimissa on asianmukaiset merkinnät.  

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyiseen maadoitusjärjestelmään  

  
Maadoituskiskolla on merkinnät ja uusi putkistoyhdistys on lämmönjakohuoneessa   
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H43 Kytkinlaitosten ja jakokeskusten väliset johdot 

KL 4  

Alkuperäisen pää- ja ryhmäkeskuksen välisinä nousujohtoina on käytetty 4-johtimisia 
kuparikaapeleita. Vuonna 1992 uusittujen pääkeskuksen ja ryhmäkeskusten nousu-
johtoina on käytetty 5.johtimisia kaapeleita (MMJ, MCMK, AMCMK). Nousujohtojen 
lähdöissä on käytetty tulppasulakkeita. 

Kiinteistössä olevat nousujohdot ovat arvioni mukaan kaikki uusittu ja ne on mitoitettu 
nykyisen kaltaiselle kulutukselle. Suosittelen vanhojen nousujohtojen poistamista kiin-
teistöstä kokonaan kaapeleissa olevien eristeaineiden (öljy, lyijy) vuoksi.  

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia  

 

H44 Voimaryhmäjohdot 

KL 4  

Voimaryhmäjohtoja on ainoastaan sähkölaitteiden syötöissä ja johtoina on käytetty 50-
…80-luvuilla 4-johtimisia ja 90-luvulta alkaen 5-johtimisia asennuskaapeleita (MMJ). 

Voimaryhmäjohtojen teknistä käyttöikää on vielä jäljellä, joten välitöntä saneeraustar-
vetta ei ole ja vuonna 1992 asennetut turvakytkimet olivat nähdyiltä osin hyväkuntoisia.  

Suosittelen, että laitteiden uusimisen yhteydessä myös 4-johtimiset asennuskaapelit 
uusitaan, jolloin sähkölaitteiden aiheuttamat yliaallot yms. häiritsevät mahdollisimman 
vähän heikkovirtajärjestelmiä.   

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyisiin voimaryhmäjohtoihin   

H45 Valaistusryhmäjohdot 

KL 4  

Ryhmäjohdot varusteineen ovat pääosin kiinteistön laajennus- ja saneerausvuotena 
(1992) voimassa olleiden sähköturvallisuusmääräysten mukaisia. Vielä 90-luvun alku-
puolella ei vaadittu vikavirtasuojaus kuin erikoistiloissa (lääkintä- ja kosteissa tiloissa). 
Saneerattujen tilojen ryhmäjohtoasennukset ovat havaintojeni mukaan tehty TNS (5-) 
johdinjärjestelmän mukaisesti ja kaikki kouluosan pistorasiat olivat maadoitettuja.  

Vanhemmat sähköasennukset asunto-osalla ja kellaritiloissa on pääasiassa tehty put-
kittamalla rakenteisiin ja pinta-asennuksia on vain teknisissä tiloissa. Asunto-osalla on 
vanhoja maadoittamattomia pistorasioita ja ryhmäjohdot ovat kaksinapaisia. Koulu-
osan tiloihin on lisätty johtokouruja ja uusitut pistorasiat johdotuksineen on asennettu 
niihin. Lisäksi tiloissa on lista-asennuksena lisätty pistorasioita sähkölaitteiden määrän 
kasvaessa alkuperäisestä tarpeesta.  
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Vanhoihin sähkölaitteisiin ja kojeisiin ei saa enää varaosia (peitelevyjä yms.), joten 
suosittelen sähköasennusten uusimista aina tiloja saneerattaessa.   

Varustelutasoltaan (pistorasioiden määrä ja valaistustasot) asennukset ovat normaalia 
90-luvun tasoa ja jatkojohtoja joudutaan käyttämään vain kalusteiden sijoittelun vuoksi.   

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyisiin sähköasennuksiin normaalien huoltokor-
jausten lisäksi  

  
Alkuperäisiä sähkökalusteita, joihin ei saa enää varaosia ja kytkimet ovat jo ylittäneet käyt-
töikänsä 

 

H5 VALAISIMET 
Sisävalaisimet  

KL 2-3  

Kiinteistön kellaritiloissa ja ullakolla sekä asunto-osassa on runsaasti vanhoja hehku- 
ja loistevalaisimia, jotka on otettu käyttöön arviolta 60- ja 70-luvuilla. Valaistusta ohja-
taan huonetiloissa ja käytävillä käsikytkimillä. Luokka- ja toimistotilojen valaistus on 
pääosin uusittu tai asennettu koulun laajennuksen yhteydessä vuonna 1992.  

Suosittelen, että vanhat valaisimet ja 90-luvuilla käyttöönotetut loistelamppuvalaisimet 
(T8) uusitaan teknisen käyttöiän (25-30v.) perusteella. Lisäksi sähköenergian säästä-
miseksi suosittelen elektronisella liitäntälaitteella varustettuja T5 loistevalaisimia tai 
LED-valaisimia joita voidaan ohjata nykyaikaisilla läsnäolo- ja ulkovaloantureilla.  

Toimenpide-ehdotukset 

Vanhojen sisävalaisimien uusiminen  
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Vanhoihin loistevalaisimiin ei saa enää varaosia sillä rautasydän liitäntälaitteiden val-
mistus loppuu, lisäksi heikkokuntoiset valaisimet ovat palovaarallisia  

  
Vanhoihin hehkulamppuvalaisimiin ei saa enää varaosia ja lampuissa on oltava palo-
vaaran vuoksi suojakuvut paikoillaan.   

 
Ulkovalaisimet 

KL 2-3  

Kiinteistön ulko-ovilla ja katoksissa on peruskorjauksessa vuonna 1992 käyttöönotet-
tuja elohopea- ja hehkulamppulamppuvalaisimia. Ulkovalaistusta ohjataan 
ulkoseinällä olevalla valoanturilla ja käsikytkimillä.  

Suosittelen, että ulkovalaisimet uusitaan muovirunkoisen valaisimen käyttöiän 
(15…20v.) perusteella ja ohjausjärjestelmä täydennetään (osa ulkovalaisimista ohja-
taan käsikytkimillä) seuraavan julkisivu saneerauksen yhteydessä.   

Toimenpide-ehdotukset 

Vanhojen ulkovalaisimien uusiminen  
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Vanhoihin ulkovalaisimiin ei saa enää varaosia, esimerkiksi heijastimia, lampun-
kupuja yms. ja energiansäästölamput eivät sovellu kaikkiin kunnolla 
(lampunkanta vinossa)  

  
Ulkovalaistuksen nykyinen ohjausjärjestelmä ei selvinnyt kiinteistökierroksella, mutta 
osaa ohjataan (valopylväät) hämäräkytkimellä ja osalla on käsikytkimet 
  

H6 Lämmittimet, kojeet, laitteet 

Kojeet ja laitteet  

KL 4  

Koulun keittiössä on vuonna 1992 käyttöönotetut valmistuskeittiön laitteet ja asun-
noissa normaalit keittiölaitteet.   

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia, sillä laitteita uusitaan tarvittaessa.  
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Koulun keittiön lämpölaitteille on käyttökytkin merkkivalolla   

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyisiin laitteisiin ja kojeisiin   

 
Sähkölämmitykset  

Kiinteistön lämmönjakohuoneessa olevaan lämminvesivaraajaan on asennettu 9kW:n 
sähkövastus ja vesikaton taiteosaan sulatusjärjestelmä arviolta vuonna 1992. LV-
varaajan syötössä pääkeskuksessa on käyttökytkin ja varaajassa normaalit termostaa-
tit ylilämpösuojalla. Sulatusjärjestelmää ohjataan katolla olevalla 
ulkolämpötilatermostaatilla.  

Suosittelen, että sähkölämmityksien ohjaukset tarkistetaan ja liitetään tulevaan kiin-
teistön automaatiojärjestelmään.  

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyisiin laitteisiin ja kojeisiin   



Muholan koulu Kuntoarvioraportti Raportin laadinta 23.1.2017 
Kivijärventie 970   
43940 Muhola  68/73 

 

 

Wise Group Finland Oy 
KYpärätie 4, 40630 Jyväskylä 

y-tunnus: 2354560-1 

 

  

LV-varaajan vastus ohjataan päälle pääkeskuksesta. Sulatuslämmityksen termostaa-
tin asetteluarvot tulee tarkastaa keväällä, jos jääpuikkoja syntyy räystäälle.  

 

H7 Erityisjärjestelmät 

H74 Turvavalaistusjärjestelmät  

KL 3  

Kouluosalle on vuonna 1992 asennettu ovimerkkivalaisimilla varustettu poistumistie-
valaistus, jota on täydennetty jälkiheijastavilla opastekylteillä. Turvavalaistuskeskus 
(Teknoware TKT3122) sijaitsee monistamon tiloissa ja keskus on jo uusittu.  

Vihreissä ovimerkkivalaisimissa on lyhyt ikäiset hehkulamput, eikä erillisiä akkuvar-
mennettuja varavalaisimia havaittu kiinteistökierroksella.  

Suosittelen, että kiinteistöön asennetaan nykyaikainen turvavalaistusjärjestelmä seu-
raavan tilasaneerauksen yhteydessä, ja samaan järjestelmään liitetään myös 
rikosilmoitus- ja palovaroitusjärjestelmät.  

Toimenpide-ehdotukset 

Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen opasvalaisimiksi (LED)  
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Vanhojen merkkivalaisimien valoteho ei riitä turvalliseen poistumiseen rakennuksesta  

  
Opastekilven jälkiheijastava ominaisuus heikkenee muutamassa vuodessa ja ei 
opasta enää pimeässä ulko-ovelle. 

 

 

 

J Tietojärjestelmät 

J11 Puhelinjärjestelmä 

KL 4  

Puhelin- ja ATK-järjestelmät ovat asennettu kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä 
vuonna 1992. Opettajien tiloissa on yleiskaapelointijärjestelmän kytkentäteline ja jär-
jestelmät on liitetty 2010-luvulla valokaapelilla puhelinoperaattorin alueverkkoon. 
Kiinteistössä on kolminapaisia puhelinpisteitä mutta ei käytössä olevia puhelinkojeita, 
joten ATK- ja puhelin yhteydet hoidetaan nykyisin RJ45 liittimillä varustetuilla yleiskaa-
pelointi rasioilla.  
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Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyiseen järjestelmään  

 

 
Valokuitumaakaapeli tulee kiinnittää ja suojata kunnolla ulkoseinällä ilkivallalta  
 

J21 Antennijärjestelmät 

KL 4  

Rakennuksen katolle on asennettu vuonna 1992 maanpäällisiä TV- ja radiolähetyksiä 
vastaanottamaan harava-antennit ja antennijärjestelmän vahvistin sijaitsee kiinteistön 
kouluosan monistamossa.   

Havaintojeni mukaa antennijärjestelmä on vain asuntojen käytössä, sillä koulun tiloissa 
ei ole TV-vastaanottimia tai ns. info-TV-järjestelmää. 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia, sillä nykyistä antennijärjestelmää uusitaan tarvitta-
essa  

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyiseen järjestelmään  
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Antennivahvistin ja -järjestelmä on uusittu vuonna 1992 tähtimäiseksi 

 

J3 Äänentoisto- ja merkinantojärjestelmät  
J31 Yhteinen äänentoistojärjestelmä  

Kiinteistön tiloissa ei ole yleistä äänentoisto- tai keskuskuulutusjärjestelmää. 

 

 

J33 Ajannäyttöjärjestelmät  

KL 2  

Koulun tiloissa ja ulkoseinällä on ajannäyttöjärjestelmän sivukelloja. Keskuskelloa ei 
havaittu kiinteistössä, joten vuonna 1992 käyttöön otetut kellot ovat liitetty sähköverk-
koon. Välituntisoitoille on käsikytkin opettajien tiloissa.    

Suosittelen, että ajannäyttöjärjestelmä uusitaan tarvittaessa nykyaikaiseksi ja huolto-
vapaaksi.  

Toimenpide-ehdotukset 

Ulkokellon uusiminen  
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Välituntisoiton käsikytkin ja ulkokello oli pysähtyneenä kuntoarviokäynnillä.    

 

J5 Turva ja valvontajärjestelmät 
J51 Paloilmoitusjärjestelmä 

Kiinteistökierroksella kiinteistön tiloissa havaittiin vain paristotoimisia palohälyttimiä, 
joiden testaaminen ja paristojen vaihtaminen on tilojen käyttäjien vastuulla.  

Suosittelen, että kiinteistöön asennetaan nykyaikainen palovaroitusjärjestelmä ja sa-
maan järjestelmään liitetään myös rikosilmoitus- ja turvavalaistusjärjestelmät.  

Toimenpide-ehdotukset 

Ei uusimistoimenpide-ehdotuksia nykyisiin palohälyttimiin  

 

 

Paristohälyttimet tulee testata säännöllisesti sekä paristot vaihtaa ja hälyttimet uusia 
tarvittaessa (noin 10…15 v.).    
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J52/53 Rikosilmoitus- ja videovalvontajärjestelmät 

Kiinteistön tiloista ei ole murtohälytysjärjestelmän laitteita.  

Suosittelen, että kiinteistöön asennetaan nykyaikainen rikosilmoitusjärjestelmä ja sa-
maan järjestelmään liitetään myös palovaroitus- ja turvavalaistusjärjestelmät.  

J55 Savunpoiston ja sammutuksen ohjausjärjestelmät 

Kiinteistössä ei ole savunpoistojärjestelmän laiteita.  

 
J57 Sähköinen lukitus ja oviautomatiikkajärjestelmä  

Ulko-oviin ei ole asennettu sähkölukkoja, joita voitaisiin ohjata kulunvalvonta- yms. jär-
jestelmillä.  

Suosittelen, että kiinteistöön asennetaan nykyaikaisen lukitusjärjestelmä. 
 
 
J6 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

KL 1-4 

Lämmönjakohuoneen automatiikka on teknisen käyttöikänsä lopuissa ja tulee uusitta-
vaksi lämmitysverkoston uusimisen yhteydessä.  

IV-koneiden automatiikka on vuodelta 1992 ja alkaa olla teknisen käyttöikänsä lo-
pussa. PTS-kaudella tulee varautua järjestelmän päivittämiseen ja yksittäisten 
komponenttien uusimiseen.  

Hälytykset eivät ohjaudu kiinteistön ulkopuolelle vaan aulassa olevaan äänimerkillä 
varustettuun hälyttimeen.  

Toimenpide-ehdotukset 

- lämmityslaitteiden automatiikan uusiminen 
- IV-koneiden automatiikan päivittäminen  

 

 
 
7. HISSIEN KUNTOARVIO 

Ei hissejä. 

 


