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JOHDANTO
Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää Keskustan ent. terveysaseman rakenteiden ja
rakennusosien sekä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen
kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Kuntoarvio
on laadittu RT-ohjekortin Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohje RT 18-10086
nimikkeistöä ja periaatteita mukaillen.
Huomiota on myös kiinnitetty rakennusten turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen.
Kuntoarviota on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät
rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja –kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty
korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Kustannusarviot on laadittu ROK
2014 Rakennusosien kustannuksia ja KOR 2014 Korjausrakentamisen kustannuksia –kirjoja
apuna käyttäen.
Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen,
käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt.
Kuntoarvion tilaajana on Oulun Kaupunki ja yhteyshenkilöinä toimi Eerik Junnikkala Oulun
Kaupungilta.
Rakenteiden ja rakennusosien kuntoarvion sekä hankkeen koordinoinnin on tehnyt Henri Käyrä
Inspecta Oy:stä. LVI-järjestelmien kuntoarvion on tehnyt Juho Korhonen Inspecta Oy:stä ja
sähköjärjestelmien kuntoarvion on tehnyt Jukka Annala PEC Oy:stä.
Tarkastukset suoritettiin 16.10.2015
Yhteystiedot:
Inspecta Oy
Henri Käyrä
Myyntimiehenkuja 4
90410 OULU
puh. 040 1979 555
henri.kayra@inspecta.com

Oulussa 02.11.2015
Inspecta Oy

Henri Käyrä, RI
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90410 OULU
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Jääsalontie 20
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YHTEENVETO, SUOSITELLUT LISÄTUTKIMUKSET JA MUUT
JATKOTOIMENPITEET
Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa
huoltokirjaksi.
Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmämääräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon
apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7
vuoden välein.
Rakennusosien kunto on arvioitu RT-11061 Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen
apuna käyttäen.
Kuntoluokka:
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
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.

2.1

Yhteenveto kiinteistöstä ja kiireellisimmät toimenpiteet.
Tarkastuksen kohteena on keskustan entinen terveysasema osoitteessa Saaristonkatu 22,
Oulu. Kohde on alun perin rakennettu koulurakennukseksi 1930-luvun loppupuolella ja se on
muutettu terveysasemakäyttöön 1980-luvulla. Kohteessa on tavanomaisten toimisto- ja
vastaanottotilojen lisäksi liikuntasali ja ruokalatilat. Kohde käsittää kolme rakennusosaa ja
2
yhteenlaskettu kerrosala on 3 987 m .
Viimeisimmät peruskorjaukset kiinteistöön on tehty 1980- ja 1990-luvuilla. Kohteeseen on tehty
vuosien varrella lukuisia muutos- ja korjaustöitä. Osa kohteen tilapinnoista ja vanhat käyttövesi-,
viemärijärjestelmät sekä sähköjärjestelmät alkavat olla teknisen käyttöikänsä loppupuolella,
joten laajempiin korjauksiin on syytä varautua tarkastelujaksolla. Korjaustoimenpiteiden
lopulliset kustannukset selviävät vasta lisätutkimuksien ja tulevan käyttötarkoitussuunnittelun
myötä.
Piha-alueet ja ulkopuoliset osat
Pihan kulkualueet ovat pääosin asfaltoitu tai kiveyspinnalla ja viheralueet ovat nurmipinnalla.
Lisäksi tontilla on muutamia istutuksia. Pihan päällysrakenteita sekä salaoja- ja
sadevesijärjestelmiä on kunnostettu 1990- ja 2000-luvuilla, eikä niiden osalle ei ole
kohdistumassa laajempaa kunnostustarvetta tarkastelujaksolla.
Ulkopuolisilta osin pienimuotoista kunnostustarvetta kohdistuu lähinnä sisäänkäyntikatoksen
betoniosiin sekä kellarin betoniportaikkoihin.
Rakennustekniikka
Rakennuksessa on tiettävästi betonianturaperustus ja kantavat rakenteet muodostavat
kellaritiloissa betoniset perusmuurit ja muilta osin pääasiassa tiilimuuratut seinärakenteet.
Alapohjat ovat maanvaraisia betonirakenteita, väli- ja yläpohjat pääasiassa betonirakenteisia
ylä- alalaattapalkistoja. Ulkoseinät kohteessa ovat osin massiivitiiliseiniä ja osin tiili-villatiilirakenteisia. Ulkoseinien sisäpinnat on maalattuja pintoja ja julkisivupinnat on rapattu. Ikkunat
ovat pääosin uusittuja MSE-ikkunoita ja porrashuoneiden kohdilla on osin vanhoja MSpuuikkunoita. Osa ulko-ovista on uusittu ja osa on vanhoja puuovia. Kohteessa on useampaa
erilaista vesikattorakennetta. Korkeimmalla osalla on tasakatto varustettuna sisäpuolisella
vedenpoistolla, liikuntasalin kohdalla sekä matalalla osalla on loiva harjakatto. Korkealla osalla
ja liikuntasalin kohdalla katemateriaalina on bitumihuopa, matalalla rakennusosalla rivipeltikate.
Rakennuksen huopakatteet ja ikkunat on kunnostettu/uusittu 2000-luvulla ja ne ovat
hyväkuntoisia. Lähivuosien merkittävimmät toimenpiteet kohdistuvat julkisivurakenteiden
korjaustöihin sekä rakennuksen sisäpuolisiin korjaustöihin.
Rakennuksessa on vanhoja, kosteusteknisesti riskialttiita rakennusosia ja käyttäjillä on
esiintynyt sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. Ongelmien laajuus ei kuntoarvion perusteella
ole täysin tiedossa. Kohteeseen on suositeltavaa tehdä laajempi, rakenteellinen kuntotutkimus,
jossa tutkitaan riskirakenteet ja tilat kiinteistön tulevaa käyttötarkoitusta silmälläpitäen.
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Sisätilat
Sisäpuolen kuivin tilojen tilapinnat ovat pääosin 1980- ja 1990-lukujen peruskorjauksen tasolla.
Nykykunnon perusteella seuraava laajempi uusiminen alkaisi olla ajankohtaista 5 - 15 vuoden
kuluessa. Kohteen märkätilat ovat monilta osin 1980-luvulta tai vanhempia ja niiden tekninen
käyttöikä alkaa olla lopussa sekä peruskorjaus ajankohtaista. Kohteen LVIS-tekniset
järjestelmät alkavat olla osin käyttöikänsä loppupuolella ja tilapintojen korjaustyöt on syytä
ajoittaa samaan yhteyteen. Korjaustöiden kustannusarviot selviävät tilojen tulevan
käyttötarkoitussuunnittelun ja lisätutkimuksien myötä.
Kiinteistön esteettömyys
Viimeisimmässä peruskorjauksessa on huomioitu myös liikuntarajoitteisten kulku tiloissa ja
korkeimmalla osalla on myös hissi.
Ilmanlaatu ja vaihtuvuus
Tarkastushetkellä tilat eivät olleet kaikilta osin normaalikäytössä (tilat tyhjillään), joten ilman
vaihtuvuutta ei voitu arvioida normaalikäyttötilanteessa. Tarkastetuilta osin tunkkaisuutta tai
muita puutteita ei ollut havaittavissa.
Sisäilman epäpuhtaudet
Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan kohteessa on jonkin verran ollut sisäilmaongelmiin viittaavaa
oireilua ja kohteeseen aikaisempien tutkimuksien perusteella mahdollisia sisäilmariskejä on
useita. Kiinteistön tarkastuskierroksella käytössä olevissa tiloissa ei ollut kuitenkaan aistittavissa
selkeitä hajupoikkeamia. Tilojen pintarakenteissa oli paikoin havaittavissa vuotojälkiä.
Melu
Tiloihin kulkeutuu jonkin verran liikenteen ääniä, mikä on normaalia kohteen sijainti huomioiden.
Sisävalaistustasot
Luokkien ja yhteistilojen valaistustasot ovat pääosin riittävät, mutta kellaritiloissa on osin
hämärää. Vanhimpien valaisimien tekninen käyttöikä alkaa olla lopuillaan. Valaistusta on
osittain uusittu viime vuosina. Valaistus tulisi uusia mahdollisen remontin yhteydessä.
LVI-tekniikka
Rakennus on liitetty kaukolämpöön sekä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. LVIjärjestelmiä on saneerattu mittavasti vuosikymmenten saatossa. Patteripiirin lämpöjohtoverkosto
on osittain alkuperäinen ja vanhoja verkoston osia on käytössä myös jätevesiviemäreissä.
Tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla merkittävimmät saneeraustarpeet kohdistuvat
käyttövesijärjestelmiin, joiden tekninen elinkaari on umpeutumassa tarkastelujakson aikana.
Alkuperäisten jätevesiviemäreiden saneeraus tulee myös ajankohtaiseksi. Tarkkaa
uusimisajankohtaa ja saneerauksen laajuutta on syytä tarkentaa kuntotutkimuksilla.
Saneerausten tarvetta ja laajuutta määrittää myös tilojen tuleva käyttötarkoitus.
Ilmanvaihtokanavistojen puhdistus tulee huoltoluonteisena toimenpiteenä ajankohtaiseksi
tarkastelujakson aikana. Ilmanvaihtokoneet, kanavistot ja päätelaitteet ovat tyydyttävässä /
hyvässä kunnossa ja niihin liittyviä toimenpiteitä ohjaa tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla
lähinnä tilojen tuleva käyttötarkoitus.
Sähkö- ja automaatiojärjestelmät
Sähköjärjestelmät ovat rakennusajankohdan mukaisessa kunnossa ja vastaavat nykyisiä
vaatimuksia sekä käyttötarvetta. Asennukset on pääosin uusittu 1982 perusparannuksen
yhteydessä ja osittain sen jälkeen pienempien saneerausten myötä. Ulko- ja sisävalaistuksen
uusiminen ja energiatehokkuuden parantaminen tulee toteuttaa lähitulevaisuudessa.
Alkuperäisten asennusten, keskusjärjestelmien ja telejärjestelmien uusiminen sekä laajempi
valaistussaneeraus tulee toteuttaa 5-10 vuoden sisällä teknisen käyttöiän myötä
Energiatalous
Kulutustietoja ei ollut käytettävissä.
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Yhteenveto kunnossapitotoimenpiteistä ja lisätutkimustarpeesta
Yhteenveto kunnossapitokustannuksista 2015-2024
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €

800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €

- €
2016

2017

2018

2019

RAK

2020

LVI

2021

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

SÄ

Rakennustekniikan kustannukset
600 000 €
500 000 €
400 000 €

300 000 €
200 000 €
100 000 €
- €

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LVI-tekniikan kustannukset
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €

- €
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sähkötekniikan kustannukset
200 000 €
150 000 €

100 000 €
50 000 €
- €
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on raportin liitteenä 1.

2022
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2.2.1 Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset


Koko kiinteistön kuntotutkimus
15 000 €
Kohteeseen on suositeltavaa tehdä koko kiinteistön kattava kuntotutkimus, jossa
selvitellään rakenteiden nykykunto ja korjaustarve silmälläpitäen kiinteistön tulevaa
käyttötarkoitusta.
Julkisivun kuntotutkimus
9 000 €
Putkistojen kuntotutkimus (vesi-, viemäri- ja lämpöjohdot)
7 000 €
Perusparannuksen hankesuunnittelu (ARK, RAK, LVI ja SÄ)
60 000 €
Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa.
3 500 €






2.2.2 Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet















Pääsisäänkäynnin katoksen etureunan kunnostus
Vesikatolla huovassa olevien ”pullistumien” korjaus
Kattoläpivientien tiivistys
Keittiöhanan huolto 2. krs juhlasalin minikeittiö
Lämpimän käyttöveden kiertoon liitettyjen kuivauspattereiden poisto tyhjilleen
jäävissä tiloissa
Tonttivesijohdon materiaalin ja kunnon selvittäminen
Tuuletusviemäreiden kattoläpivientien tiivistykset
Tarkastetaan kaikki kaapeliläpiviennit ja tiivistetään tarvittavat palomassalla
JK 11 rikkinäisen sulakekannen uusiminen.
Tyhjennetään keskustilat sinne kuulumattomista tavaroista.
Tiivistetään katolla olevat kaapeliläpiviennit
1. kerroksen tuloilman patteriohjauksen kunnostus
1. kerroksen liikuntasalin pesutilojen valaisin kiinnityksen parantaminen
Alkuperäisten autolämmityskoteloiden uusiminen, 2 kpl, 2016
700 €
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3

KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT

3.1

Kiinteistön perustiedot
Kiinteistön nimi:
Kiinteistön osoite:

Keskustan ent. terveysasema
Saaristonkatu 22, 90100 Oulu

Kerrosluku (kpl):
3 + kellari
2
Kerrosala:
3 987 m
Pääasiallinen rakennusaine: betonitiili
Kate:
Huopa
Ilmanvaihto:
Koneellinen tulo/poisto

3.2

Tilavuus:
Valmistumisvuosi:
Kattotyyppi:
Lämmitysjärjestelmä:

3

19 560 m
1930-luvulla.
Tasakatto
Kaukolämpö

Korjaushistoria
Kohde on alun perin valmistunut koulurakennukseksi 1930-luvun lopulla ja sitä on laajennettu
1950-luvun alussa. Kiinteistöön on tehty useita perusparannuksia, joista viimeisin on toteutettu
1990-luvun lopulla.

3.3

Yhteenveto kohteeseen suoritetuista tutkimuksista ja selvityksistä
Kiinteistöön on suoritettu useita eri tutkimuksia viime vuosikymmeninä. Kuntoarvion lähtötietoina
oli käytettävissä tutkimusaineistoa vuodesta 1996 lähtien ja ohessa yhteenveto havainnoista ja
suoritetuista selvityksistä.
Kosteus- ja homevaurioselvitys, TTL, 7.8.1996, 18 sivua
Tutkimukset on toteutettu henkilökunnan sairastelun vuoksi. Tutkimukset ovat käsittäneet
käyttäjäkyselyn, tilojen aistinvaraisen tarkastelun, pintakosteuskartoituksen, ja ilmanvaihdon
toimintaselvityksen. Lisäksi tasopinnoilta on otettu pintasivelynäytteitä mikrobianalyysiä varten.
Tutkimuksessa on todettu poikkeavia tuloksia IV-päätelaitteista otetuissa mikrobinäytteissä
(pintasively) ja paikoin koholla olevia pintakosteusarvoja (mm. kellari, keittiö, liikuntasali).
Vaurioiden aiheuttajiksi on todettu mm. pintavedet, vesivuodot, sadevesijärjestelmien vuodot
sekä pienet putki- ja kattovuodot rakenteisiin.
Asbestikartoitus, Oulun Asanera Oy, 6.3.1997, 19 sivua
Kohteeseen on suoritettu asbestikartoitus peruskorjausta varten. Kartoitusraportissa on
selvitetty kaikki asbestipitoiset materiaalit, joita peruskorjauksen yhteydessä joudutaan
käsittelemään.
Mikrobinäytteenotto, Oulun Kaupunki / Ympäristövirasto, 18.8.1997, 3 sivua
Tiloista on otettu materiaalinäytteitä peruskorjauksen yhteydessä korjausalueen laajuuden
määrittelemistä varten.
Kuntoarvio, VTT, 17.4.2001, 77 sivua
Kohteeseen on suoritettu kuntoarvio, jonka tavoitteena on selvittää kiinteistön nykykunto ja
tekninen korjaustarve vuosille 2001 - 2011. Tutkimukset on tehty pääsiassa aistinvaraisesti
sekä osin lämpökameraa apuna käyttäen. Kuntoarvion perusteella merkittävimmät
kunnostustarpeet kohdistuvat vesikattoon, ikkunoihin, ulko-oviin, rappauksen kunnostukseen ja
lämmönsiirtimen uusimiseen.
Ammoniakki, VOC- ja Formaldehyditutkimus, Oulun Sisäilmatutkimus Oy, 30.5.2002, 7 s.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää siirtyvätkö yhdisteet tilojen välillä. Tutkimuksissa ei
havaittu raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia ja aihetta jatkotoimenpiteisiin ei havaittu.
Asbesti-inventointiraportti, Kiratek Oy, 14.12.2004, 5 sivua.
Inventoinnin tarkoituksena oli selvittää saneerauksen kohteena olevien tilojen asbestia
sisältävät materiaalit.
Huoneen 119 sisäilmatutkimus, Oulun Sisäilmatutkimus Oy, 10.6.2005, 10 sivua.
Tutkittavasta tilasta on otettu sisäilmanäyte. Näytteestä tutkitut mikrobi- ja homepitoisuudet
olivat raportin mukaan poikkeavat.
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Ulkoseinän vesivuoto-ongelman selvitys, Instaro Oy, 9.10.2006, 13 sivua
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää syöksytorven vesivuorosta aiheutuneet vauriot.
Vuoto on ollut liikuntasalin ja 1 kerroksen laboratorion kohdalla ja johtunut tukoksesta
syöksytorvessa. Vauriokohdilla on todettu pintavaurioita ja mikrobikasvustoja ja ne on suositeltu
korjattavaksi.
Sisäilmatutkimus, Instaro Oy, 9.2.2009, 19 sivua.
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää käyttäjien havaitseman tunkkaisuuden ja ruuan
hajun aiheuttajaa sekä selvittää varastossa aistitun hajuhaitan aiheuttaja. Tutkimuksien
yhteydessä kohteeseen on tehty aistinvaraisia tarkastuksia sekä avattu rakenteita.
Tarkastuksessa havaittiin ilmavuotoja rakenteista, runsas pölynkertymä osassa tiloista,
villakuituja iv-kanavien pinnoilla sekä puutteita ilman vaihtuvuudessa.
LVI-Kuntokatselmus, IV-Tieto Oy, 30.1.2009, 7 sivua.
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää ilmanvaihtoteknisten järjestelmien kunto.
Tarkastuksen perusteella parannettavaa on mm. ilmamäärissä ja järjestelemän säädöissä.
Laajempaa järjestelmien korjaustarvetta ei ole.
Sisäilmatutkimus, Instaro Oy, 28.7.2011, 5 sivua.
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää keittiön varastohuoneen 016 ja infohuoneen 140
hajuhaittojen aiheuttaja ja esittää korjaustoimenpiteet. Tutkimuksessa hajun aiheuttajiksi on
todettu mm. viemärikotelot ja alapohjarakenteet. Korjaustoimenpide-suositukset ovat olleet
lähinnä tiivistys- ja kapselointikorjauksia.
Kuntotutkimus, Instaro Oy, 9.5.2011, 29 sivua.
Kohteeseen on tehty sisäilmakokouksen jälkeen tutustumiskäynti Instaro Oy:n toimesta, joka on
tutustumiskäynnin perusteella laatinut kiinteistöön tutkimussuunnitelman. Kohteeseen on tehty
aistinvaraisten tarkastelujen lisäksi kosteuskartoituksia, tiiveyskokeita merkkisavulla,
rakenneavauksia. Tutkimukset on kohdistettu eripuolille kiinteistöä, pääasiassa ne ovat
kuitenkin kohdistuneet kellaritilojen osalle. Raportissa on esitetty tutkittujen tilojen osalla ja mm.
salaojien osalla korjaussuosituksia.
Kuntotutkimus, lisätutkimukset, Instaro Oy, 6.10.2011, 8 sivua.
Kohteessa on tutkittu kellarin alapohjarakenteita ja wc-tilojen kohdilla olleita vesivuotojälkiä
allaslaskutiloissa. Raportissa on esitetty korjaustyöhön liittyviä tarkennuksia toimenpidesuosituksien osalta.
Sisäilma- ja kuntotutkimus, Kiratek Oy, 27.8.2012, 28 sivua.
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvitellä eri kerroksissa sijaitsevien toimistoilojen sisäilman
laatua sekä kartoittaa näkyviä vaurioita rakenneavauksin. Tutkimuksien taustalla on ollut
käyttäjien sisäilmaongelmiin viittaava oireilu. Aistinvaraisten tarkastelujen lisäksi kohteesta on
otettu sisäilman mikrobinäytteitä, kuituteippinäytteitä tasopinnoilta sekä avattu paikoin
rakenteita. Tutkimuksen johtopäätöksissä on todettu kohteessa olevan paikallisia
sisäilmaongelmia ja vauriokohtia. Tutkimuksessa ei ole saatu selville yksiselitteistä lähdettä,
mikä selittäisi käyttäjien oireilun. Raportissa on suositeltu useita eri korjaustoimenpiteitä ja
jatkotoimenpiteet tarkentuvat niiden toteutuksen myötä.

3.4

Asiakirjaluettelo
Kohteesta oli käytettävissä seuraavia lähtötietoja:






Tutkimusraportit ja selvitykset vuosilta 1996-2012 (ks. kohta 3.3)
ARK piirustuksia vuosilta: 1934, 1972, 1974, 1980, 1997, 2004, 2005, 2009
Rakennepiirustuksia vuosilta: 1934, 1981, 1997, 2002, 2005
LVI-piirustuksia vuosilta: 1981, 1987, 1992, 1994, 1997, 2005, 2012
Sähköpiirustuksia vuosilta: 1981, 1997, 1998, 2002, 2004, 2005
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Käyttäjäkyselyn keskeiset tulokset
Ennen kuntoarvion tarkastuksia haastateltiin kiinteistön käyttäjiä ja kiinteistöhuoltoa.
Tarkastushetkellä vain pieni osa kiinteistön tiloista oli käytössä ja vastaajia vähän. Vastaajien
kommentteja:









Kohteeseen on tullut erinäisiä vesivuotoja 1980 - 2010 luvuilla, jotka on pääosin
korjattu.
Rakennuksessa on läpitalon halkeama seinässä ja lattiassa keittiön kohdalla.
Hajulukot ja viemäreiden tiivisteet kuivuvat koska tilojen käyttöaste on vähäinen ja
tämän vuoksi ajoin ilmenee vuotoja mm. välipohjissa (kuivat tiivisterenkaat vuotavat).
Talvella osa tiloista kylmiä ja kesällä kuumia.
Ikkunoista vetää talvisin, vaikka ne on uusittuja.
Keskikäytävän tiloissa on huono ilmanvaihto.
Lattiakaivot kuivuessaan aiheuttavat hajuhaittoja ympäri taloa.
Osalla henkilökunnasta sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua (hengenahdistusta,
silmien kutinaa, iho-oireet).
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Kuntoluokka 4

Kuva 1. Asemapiirros.

4.1.1 113 Päällysteet
Rakennekuvaus:
Pihan kulkualueet on pääosin asfaltoitu sekä osin kiveyksiä. Rakennuksen vierustalla on
nurmialueita ja paikoin pensasistutuksia.
Havainnot:


Pihan päällysrakenteet on uusittu 2000-luvulla. Pintarakenteet ovat pääosin kunnossa
ja laajamittaisempaan uusimiseen ei ole tarvetta seuraavalla 10-vuotisjaksolla.
 Päällysteissä on muutamia yksittäisiä halkeamia ja pieniä painumia, joista ei aiheudu
merkittävää haittaa.
 Kansankadunpuoleisella sivustalla on kasvillisuutta seinän vierustalla, mikä olisi
suositeltavaa siistiä.
Toimenpide-ehdotukset:


Pihan päällysteiden pienet huolto- ja kunnostustyöt sekä viheralueiden siistiminen 1
vuoden kuluessa.
1 000 €
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piha-alueesta

pääsisäänkäynnin

Kuva 4. Kasvillisuutta Kansankadunpuoleisella sivustalla.

Kuva 3. Etupihan asfalttipäällysteitä.

Kuva 5. Etupihan päällysteitä.

1.1.1 114 Alueen varusteet
Rakennekuvaus:
Pihan aluevarusteita ovat lähinnä Kansankadun puolella sijaitsevat jäteastiat.
Havainnot:



Jäteastiat ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa.
Kiinteistön tuleva käyttötarkoitus määrittelee hyvin pitkälle aluevarusteiden uusimis- tai
lisäämistarpeen.
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpide-ehdotuksia.

Kuva 6. Jäteastiat takasivustalla.
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4.1.2 115 Alueen rakenteet
Rakennekuvaus:
Rakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalla on betonirakenteinen ulokekatos, joka on kannatettu
välipohja- ja ulkoseinärakenteista. Lisäksi muilla sivustoilla on muutamia katossyvennyksiä
sisäänkäyntien edustoilla. Rakennuksen kellaritiloihin vievien sisäänkäyntien kohdilla on
betoniportaikkoja, joissa on maalattuja teräsrakenteisia kaiteita.
Havainnot:


Pääsisäänkäynnin katoksen etunurkassa on rapautumaa, minkä vuoksi riskinä on
betonipalasien irtoaminen. Vauriokohta on syytä korjata pikaisesti. Kiinteistöhuollon
mukaan katosrakenne on aika-ajoin vuotanut.
 Kellarin betoniportaiden teräskaiteissa on monin paikoin ruostelaikkuja ja maalivikoja.
Toimenpide-ehdotukset:



Pääsisäänkäynnin katoksen kunnostus pikaisesti. Katosrakennelman betoniosien
kunto on syytä tutkia kohteeseen suositellun julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen
yhteydessä.
1 500 €
Kellarin portaiden teräskaiteiden kunnostukset 1 - 3 vuoden kuluessa. 1 000 €

Kuva 7. Kellarin portaikko.

Kuva 8. Kellariportaiden teräskaiteissa on ruostevaurioita ja
maalivikoja.

Kuva 9. Pääsisäänkäynnin katos.

Kuva 10. Katoksen etunurkassa
betonipalaset ovat vaarassa tippua.

on

rapautumaa

ja
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4.1.3 1116 Kuivatusosat
Rakennekuvaus:
Kohteessa on sadevesi- ja salaojajärjestelmät. Vedenpoisto katoilta on toteutettu ulkopuolisin
syöksytorvin ja kattokaivoilla sekä sisäpuolisilla sadevesiviemäreillä. Pihan vedenpoisto on
toteutettu pääosin maanpinnan kallistuksilla sadevesikaivoihin.
Havainnot:


Rakennuksen ulkopuoliset salaoja- ja sadevesijärjestelmät
vuosituhannen vaihteessa eikä niiden toiminnassa havaittu puutteita
Toimenpide-ehdotukset:


saneerattu

Vuosittaiset huoltotoimenpiteet.

Kuva 11. Rännikaivo.

4.2

on

Kuva 12. Sadevesikaivo.

12 Talo-osat

4.2.1 121 Perustukset
 Kuntoluokka 3
Rakennekuvaus:
Rakennuksessa on betonianturaperustus ja perustusrakenteet muodostuvat paikalla valetuista
kellarin perusmuuriseinistä sekä betonisokkelista. Kantavia linjoja ovat ulkoseinälinjat sekä
osa väliseinistä. Perusmuurin pinta on verhoiltu luonnonkiviverhouksella.
Havainnot:



Sokkelin pintarakenteet ovat pääsoin kunnossa eikä laajempaa korjaustarvetta ole.
Rakennuksen pääsisäänkäynnin vierustalla sekä laajennusosan saumakohdalla
rakenteissa
on
havaittavissa
halkeilua,
mikä
viittaa
rakenteiden
liikkumiseen/eriasteiseen painumiseen. Lähtötietojen mukaan vauriot ovat vanhoja ja
haitta on lähinnä esteettinen.
Toimenpide-ehdotukset:


Ennen seuraavaa julkisivusaneerausta on syytä selvittää, tapahtuuko liikehdintää yhä,
jotta seinissä/sokkelissa olevat vauriot voidaan korjata oikealla menetelmällä. k.s
kohta 1241 Ulkoseinät.
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Kuva 13. Laajennusosan betonisokkeli. Seinän vierustalle
on asennettu patolevy.

Kuva 14. Alkuperäinen kiviverhoiltu sokkeli. Sokkelissa on
painumiseen/liikkumiseen
viittaavia
vaurioita
pääsisäänkäynnin vierustalla.

4.2.2 122 Alapohjat
 Kuntoluokka 1
Rakennekuvaus:
Alapohjat ovat maanvaraisia betonirakenteita. Kohteesta olleen tutkimusaineiston perusteella
alapohjat ovat ainakin osalla kaksoislaattarakenteita, jotka muodostuvat pohjalaatasta,
bitumieristeestä ja pintalaatasta.
Havainnot:


Kohteeseen tehtyjen kuntotutkimuksien perusteella kaksoislaattarakenteiden välissä
on paikoin ainakin orgaanista aineista, josta aiheutuu hajuhaittoja.
Keittiön
kylmävarastojen kohdalla alapohjiin on tämän vuoksi tehty alipaineistus erillisellä
puhaltimella. Korjauksen toteutuslaajuudesta ei ollut tarkempaa tietoa käytettävissä.
 Alapohjarakenteissa on paikoin havaittavissa halkeamia.
 Kuntoarvion yhteydessä tehdyssä pistokoeluontoisessa pintakosteuskartoituksessa
alapohjissa oli paikoin havaittavissa koholla olevia pintakosteusarvoja (esim. tila 016).
Kohteeseen on syytä tehdä tarkempi kuntotutkimus alapohjien osalle ja lopulliset
korjaustoimet riippuvat hyvin pitkälti tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta. Pääosa
kellarin lattioista on betoni- tai laattapinnalla, jotka kestävät kohtuullisen hyvin
mahdollista kosteusrasitusta.
Toimenpide-ehdotukset:


Kuva 15.
lattiassa.

Alapohjarakenteiden kuntotutkimus (ks kohta 1.2.2 Suositeltavat lisätutkimukset ja
selvitykset).

Halkeamia

ja

maalivikoja

siivouskomeron

Kuva 16. Maalivikoja ja pintakosteusarvot koholla kellarin
komerossa.
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4.2.3 123 Runko
 Kuntoluokka 3
1232 Kantavat seinät
Rakennekuvaus:
Rakennusrunko muodostuu pääosin tiilimuuratuista ulko- ja väliseinistä.
Havainnot:
 Kantavissa rakenteissa ei havaittu rakenteiden kantavuuden heikentymiseen viittaavia
vaurioita (painumia tms.)
Toimenpide-ehdotukset:
 Ei toimenpide-ehdotuksia.
1235 Välipohjat
Rakennekuvaus:
Välipohjat ovat pääasiassa betonirakenteisia ylä-alalaattapalkistoja, joissa on orgaaninen
täyte.
Havainnot:
 Kohteeseen tehtyjen aikaisempien tutkimusraporttien mukaan rakennuksessa on ollut
kattovuotoja sekä vuotoja mm. märkätilojen kohdilla välipohjiin. Laajempaa
kuntotutkimusta koko kiinteistön välipohjarakenteisiin ei ole tiettävästi tehty.
Välipohjissa oleva orgaaninen aines ja mahdolliset muottilaudoitukset ovat itsessään
riski sisäilman kannalta.
Toimenpide-ehdotukset:
 Varmistetaan välipohjien kunto (ks. kohta 1.2.2 Suositeltavat lisätutkimukset ja
selvitykset).
1236 Yläpohjat
Rakennekuvaus:
Rakennuksessa
on
pääosin
tasakatto.
Aikaisempien
selvityksien
perusteella
yläpohjarakenteita on useampaa eri tyyppiä. Selvityksien perusteella rakenne on pääosin yläalalaattapalkisto, jonka välissä lämmöneristeenä on koksikuona. Vuoden 2002
rakennetyyppidetaljien perusteella eristeenä on myös hiekkaa ja kevytsoraa.
Havainnot:
 Yläpohjan lämmöneristävyys on heikohko. Vuoden 2002 piirustusaineiston perusteella
lämmöneristävyyttä ei ole kattoremontin yhteydessä parannettu.
 Kohteessa on tiettävästi ollut ainakin paikon kattovuotoja, joten rakenteissa on
mahdollisesti ainakin paikallisia vaurioita. Tutkimusaineiston perusteella mahdollisten
muottilautojen olemassaolosta yläpohjissa ei ole myöskään tietoa. Paikalla tehtyjen
havaintojen perusteella yläpohjissa on kiinnikkeitä ja alaslaskurakenteita, joten
mahdollisia ilmareittejä eristekerroksiin mm. kiinnikkeiden kohdilla ja läpivientien
kohdilla on olemassa.
Toimenpide-ehdotukset:
 Yläpohjarakenteiden kuntotutkimus (ks. kohta 1.2.2 Suositeltavat lisätutkimukset ja
selvitykset)

Kuva 17. Yleiskuva, yläpohjaleikkaus.

Kuva 18. Yläpohjaleikkaus 2.
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4.2.4 124 Julkisivut
1241 Ulkoseinät
 Kuntoluokka 3
Rakennekuvaus:
Piirustuksien ja lähtötietojen perusteella ulkoseinärakenteita on kohteessa useampia. Pääosin
rakenteet ovat tiili-villa-tiili rakenteita tai massiitiiliseiniä. Sisäpinnat on maalattu ja tasoitettu ja
julkisivupinnat on rapattuja.
Havainnot:
 Matalalla laajennusosalla julkisivussa on runsaasti rappaus- ja maalivaurioita.
 Laajennusosan liittymäkohdassa oleva elastinen sauma on halkeillut.
 Korkean osan julkisivuissa on paikoin halkeamia ja rappausvaurioita. Maajalasta
tehdyn kopokartoituksen perusteella rappaus on ainakin alaosasta paikoin huonosti
kiinni alustastaan. Kohteeseen on syytä tehdä julkisivujen kuntotutkimus, jonka
pohjalta korjaustyön laajuus, menetelmät ja kustannukset tarkentuvat.
 Seuraavassa
julkisivukorjauksessa
on
suositeltavaa
harkita
myös
lisälämmöneristystä.
Toimenpide-ehdotukset:



Ulkoseinien kuntotutkimus (ks. kohta 1.2.2 Suositeltavat lisätutkimukset ja selvitykset).
Julkisivun pinnoitus, halkeamakorjaukset ja rappauskorjaukset (paikkakorjauksena) 1
- 5 vuoden kuluessa. Lopullinen kustannus/toimenpide selviää vasta kuntotutkimuksen
myötä.
300 000 €

Kuva 19. Yleiskuva julkisivusta.

Kuva 20. Maalin hilseilyä ja haalistumaa matalan osan
julkisivussa.

Kuva 21. Halkeamia matalan osan julkisivussa.

Kuva 22. Halkeamia julkisivussa Kansankadun puoleisella
sivustalla.
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rakennusosien

Kuva 25. Halkeama rakennuksen nurkassa.

liittymäkohdan

Kuva 24. Yleiskuva rapautumasta/halkeamasta ikkunapielen
kohdalla.

Kuva 26. Yleiskuva, ikkunan alapuolisia vuotojälkiä ja
halkeamia.

1242 Ikkunat
 Kuntoluokka 2 (vanhat ikkunat) ja 5 (uusitut ikkunat)
Rakennekuvaus:
Rakennuksen ikkunat on pääosin uusittu MSE-Al ikkunoiksi. Porrashuoneissa sekä matalalla
osalla (tiloissa lähinnä teknisiä laitteita) on vanhoja MS-puuikkunoita.
Havainnot:


Uusitut ikkunat ovat hyväkuntoisia ja niissä ei ole laajempaa kunnostustarvetta.
Ikkunoilla on käyttöikää jäljellä vielä kymmeniä vuosia ja lähivuosien toimenpiteitä on
lähinnä tiivisteiden uusiminen/kunnostus noin 5 - 10 vuoden kuluessa.
 Puuikkunoita on kunnostettu ja niiden yleiskunto ikäisekseen on pääasiassa
tyydyttävä. Välitöntä uusimistarvetta tai laajempaa kunnontarvetta ei ole, mutta
tulevassa julkisivusaneerauksessa on syytä kuitenkin vanhojen ikkunoiden
uusimisvaihtoehtoa myös harkita.
Toimenpide-ehdotukset:


Ikkunatiivisteiden uusiminen 5 - 10 vuoden kuluessa.



Varaudutaan vanhojen ikkunoiden kunnostukseen 10 vuoden kuluessa. 10 000 €

10 000 €
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Kuva 27. Yleiskuva, matalan osan alkuperäisiä MSpuuikkunoita.

Kuva 28. Porrashuoneissa on paikoin alkuperäisiä MSpuuikkunoita.

Kuva 29. Kerroksissa ikkunat on uusittu MSE-Al ikkunoiksi.

Kuva 30. Yleiskuva uusitusta ikkunasta.

1243 Ulko-ovet
 Kuntoluokka 2 (vahat ovet) - 5 (uusitut)
Rakennekuvaus:
Pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat ”kulkuovet” on uusittuja lasiaukollisia metalliovia.
Sisäänkäyntien vierustoilla, kellarissa ja sivusisäänkäyntien kohdilla on vanhempia, maalattuja
puuovia. Entisen ruokalan pääsisäänkäynnin ovi on uusittu.
Havainnot:



Uusitut ovet ovat hyväkuntoisia ja niihin ei kohdistu kunnostustarvetta.
Vanhempia ovia on huoltomaalattu ja niiden yleiskunto on välttävä. Ovien
uusimistarvetta
tulee
harkita
erikseen
riippuen
tilojen
seuraavasta
käyttötarkoituksesta.
 Vanhat ovet ovat energiataloudellisesti huonoja.
Toimenpide-ehdotukset:


Varaudutaan vanhojen ulko-ovien uusimiseen 10 vuoden kuluessa.

25 000 €
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Kuva 31. Pääsisäänkäynnin oikeinpuolimmainen ovi on
uusittu.

Kuva 32. Kansankadun puolella vasemmanpuolimmainen
ulko-ovi on uusittu.

Kuva 33. Sivupihan sisäänkäyntien kohdilla on vanhoja,
kunnostettuja puuovia.

Kuva 34. Osassa vanhoista puuovista on pientä haristumaa.

Kuva 35. Sivupihalla oleva vanha puuovi.

Kuva 36. Ent. ruokalan pääsisäänkäynnin uusittu ovi.
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4.2.5 126 Vesikatot
 Kuntoluokka 4
Rakennekuvaus:
Korkeimmalla osalla rakennusta on tasakatto varustettuna sisäpuolisella vedenpoistolla.
Katemateriaalina on huopa, joka on uusittu 2000-luvulla. Liikuntasalin kohdalla on loiva
harjakatto ja katteena on huopa, joka on myös uusittu 2000-luvulla. Vedenpoisto on toteutettu
räystäskourujen ja syöksytorvien avulla.
Pääsisäänkäynnin katoksen kohdalla sekä matalalla rakennusosalla on vanha konesaumattu
peltikate. Kattovarusteisiin kuuluvat räystäskourut ja syöksytorvet. Tasakatto-osuudella ja
räystäskouruissa on sulatuskaapelit.
Havainnot:


Huopakatteet on uusittu 2000-luvulla ja niihin ei kohdistu laajempaa
kunnostustarvetta. Katehuovissa oli muutamissa kohdin havaittavissa ”pullistumaa” ja
näiltä osin paikkakorjaukseen on syytä varautua. Katteen läpivientien tiivistys ja
kunnostustyöt alkaa olla myös ajankohtaisia.
 Rivipeltikatteiden pinnoite on hilseillyt ja kunnostus alkaa olla ajankohtaista. Samassa
yhteydessä on syytä kunnostaa kattovarusteet tarvittavilta osin.
Toimenpide-ehdotukset:


Vesikatteen kunnostus 0 - 3 vuoden kuluessa.
o Huopakatteen ”kuprujen” korjaukset
o Läpivientien ja reunapellityksien tiivistykset
o Rivipeltikatteiden pinnoitus ja kattovarusteiden huolto.

15 000 €

Kuva 37. Pääsisäänkäynnin katoksen rivipeltikate..

Kuva 38. Matalan osan rivipeltikatto.

Kuva 39. Liikuntasaliosan huopakatto.

Kuva 40. Räystäskourut liikuntasaliosalla.
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Kuva 41. Yleiskuva, korkean osan vesikatto.

Kuva 42. Pullistuma korkean osan katteessa.

Kuva 43. Yleiskuva, läpivientien tiivistyksien uusiminen
alkaa olla ajankohtaista.

Kuva 44. Laajennusosalla on vanhoja pellityksiä.

Tilojen rakennustekninen kuntoarvio

4.3.1 Tilan jako-osat
 Kuntoluokka 3
Rakennekuvaus:
Sisäovet ovat pääasiassa laakaovia ja ne on uusittu edellisessä peruskorjauksessa.
Osastoivina ovina on teräsrunkoisia lasiovia. Väliseinät ovat pääasiassa kiviseiniä.
Havainnot:
 Sisäoviin ei kohdistu laajempaa uusimistarvetta.
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpide-ehdotuksia.
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4.3.2 Tilat ja tilapinnat
 Kuntoluokka 3
Toimisto ja käytävät
Rakennekuvaus:
Tilojen seinät ovat pääasiassa maalattuja kivipintoja, sisäkattopinnoissa on alaslaskuja sekä
osin akustolevytyksiä. Lattioissa on pääasiassa muovi- tai linoleumimattopintoja. Kellarin lattiat
ovat pääosin laatta- tai maalipinnalla.
Havainnot:


Pintarakenteet on pääosin kunnostettu aikaisemmissa peruskorjauksessa 1980- ja
1990-luvuilla. Nykykunnon perusteella akuuttia/laajempaa kunnostustarvetta ei ole.
Osassa tiloista pintarakenteissa on normaalia kulumaa ja poistettujen kalusteiden
aiheuttamia kiinnitysjälkiä. Tilapintojen lopullinen kunnostustarve riippuu hyvin pitkälti
tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta.
 Liikuntasalin puulattian päälle on kiinnitetty ns. johdinlattia miekkailuharrastajien
toimesta. Mikäli tila halutaan ottaa takaisin liikuntasalinkäyttöön, on lattiapinnoitteen
uusimiseen syytä varautua.
 Tarkastetuilta osin tiloissa ei ollut aistittavissa hajupoikkeamia tai muita viitteitä
sisäilmaongelmista. Paikan päällä käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan osassa tiloissa
on esiintynyt sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua. Pääosa tiloista oli tyhjillään, joten
käyttäjiltä saatiin lähtötietoja varsin suppeasti ja mahdollisten sisäilmaongelmien
olemassaolosta tai laajuudesta ei saa kokonaiskuvaa.
Toimenpide-ehdotukset:


Tilapintojen kunnostustarve riippuu tulevasta käyttötarkoituksesta. Mikäli tilat otetaan
nykyistä vastaavaan käyttöön, olisi uusiminen ajankohtaista LVIS -järjestelmien
peruskorjauksen yhteydessä.

Kuva 45. Yleiskuva, porrashuone.

Kuva 46. Yleiskuva 3. krs käytävä.

Kuva 47. Yleiskuva aulatilasta.

Kuva 48. Kellarin käytävä.
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Kuva 49. Liikuntasali.

Kuva 50. Yleiskuva, toimistohuone.

Kuva 51. Yleiskuva, lääkärin vastaanottotila.

Kuva 52. Infotila.

Wc- ja pesutilat sekä sosiaalitilat
Rakennekuvaus:
Wc -ja pesutiloissa on pääasiassa vanhat laattapinnat seinissä ja lattioissa (tiloja ei ole
peruskorjattu 1990-luvulla).
Havainnot:


Tilapinnat ovat teknisen käyttöikänsä loppupuolella ja peruskorjaus alkaa olla
ajankohtaista. Wc-tiloissa korjaustarve ei ole akuutti, mutta suihkutiloissa oli monilta
osin havaittavissa viitteitä kosteusvaurioista ja laajempi korjaus alkaa olla tarpeen.
Tilojen pintarakenteiden kunnossa oli myös havaittavissa puutteita. Tilat on tehty
aikakaudella, jolloin nykymallin vedeneristeitä ei ole käytetty.
 Lähtötietojen mukaan wc-tilojen kohdilta välipohjiin on tapahtunut paikoin vuotoja.
Yleisimmin syynä on ollut vuotava bideehana.
 Tilapintojen lopullinen korjaustarve tarkentuu kiinteistön tulevan käyttötarkoituksen
myötä.
Toimenpide-ehdotukset:


Alkuperäiskuntoisien wc- ja pesutilojen peruskorjaukset, alustava kustannusarvio
korjauksille on noin
250 000 €
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Kuva 53. Tila 160. Liikuntasalin ent. pesutiloja (nyk. hlö
sosiaalitilat).

Kuva 54. Yleiskuva, wc-tila.

Kuva 55. Yleiskuva, siivouskeskus.

Kuva 56. Kellarin wc/pesutila.

Kuva 57. Henkilökunnan pukutilan viereinen pesuhuone
kellarissa.

Kuva 58. Henkilökunnan sosiaalitila kellarissa.
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Ravintola/keittiö
Rakennekuvaus:
Tilojen seinät ovat maalattuja kivipintaa tai laatoitettuja pintoja. Lattiassa on laatoitus sekä
käytävillä osin mosaiikkibetoni. Sisäkattopinnoissa on pääasiassa alaslaskut.
Havainnot:


Keittiön tilapinnat alkavat olla käyttöikänsä loppupuolella ja mikäli tilat halutaan ottaa
nykykäyttöön, on laajempi peruskorjaus ajankohtaista.
 Kylmiötiloja on poistettu käytöstä ja mikäli ko. tiloja halutaan ottaa käyttöön, on
laajempi korjaus ajankohtainen.
 Ruokailutilan pintarakenteissa ei ole laajempaa kunnostustarvetta.
Toimenpide-ehdotukset:


Tilojen peruskorjaus. Kustannus ja työn laajuus riippuu hyvin pitkälti tilojen tulevasta
käyttötarkoituksesta. Mikäli tilat tehdään nykyistä vastaavaan käyttöön, on alustava
korjauskustannusarvio noin
100 000 € - 150 000 €

Kuva 59. Keittiön ”käytävä”.

Kuva 60. Keittiötila.

Kuva 61. Käytöstä poistettu kylmiö.

Kuva 62. Keittiön ruokasali.
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4.3.3 133 Tilavarusteet
 Kuntoluokka 3
Rakennekuvaus:
Tilavarusteita ovat kohteessa pääasiassa toimistojen kiintokomerot, sosiaalitilojen kaapistot
sekä keittiökalusteet.
Havainnot:


Kalusteet ja varusteet on pääosin uusittu 90-luvun lopulla ja välitöntä uusimistarvetta
ei ole.
Toimenpide-ehdotukset:


4.4

Uusimistarve riippuu tilojen tulevasta käyttötarkoituksesta.

Kuva 63. Toimiston kiintokalusteita.

Kuva 64. Entisen laboratoriotilan kaulusteita.

Kuva 65. Lajittelutilan kalusteita.

Kuva 66. Taukotilan keittiökalusteita.

Hissit
 Kuntoluokka 4
Rakennekuvaus:
Rakennuksen kolmikerroksisella osalla on hissi. Hissi
peruskorjauksessa ja se on säännöllisen huollon piirissä.
Havainnot:
 Puutteita ei havaittu.
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpide-ehdotuksia.

on

uusittu

viimeisimmässä
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5

LVIA- JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO

5.1

21 LVI-perusjärjestelmät

5.1.1 211 Lämmitysjärjestelmät
 Kuntoluokka 3 / 4
2111 Lämmityksen keskusosat
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön.
lämmönjakohuoneessa.
Havainnot:

Lämmönjakokeskus

sijaitsee

kellarikerroksessa



Lämmönjakokeskus varusteineen on saneerattu 2005. Lämmönjakokeskuksen
tekninen käyttöikä on keskimäärin 20–25 vuotta, joten laskennallisesti sen
saneeraukselle ei ole tarvetta tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla
 IV-piirin lämmönsiirrin on huoltohenkilökunnan kertoman mukaan jouduttu uusimaan
vuotojen takia kahteenkin otteeseen. Syytä ennenaikaisiin vikaantumisiin ei ole
tiedossa
 Lämpimän käyttöveden lämpötila oli tarkastushetkellä +56 ºC, kiertojohdon
paluuputkessa ei ole mittausta
Toimenpide-ehdotukset:


Suositellaan lämpötilamittauksen asentamista palaavaan lämpimän käyttöveden
kiertojohtoon.

Kuva 67. Yleiskuvaa lämmönjakohuoneesta

Kuva 68. Uusittu IV-piirin lämmönsiirrin.

2112 Lämmityksen siirto-osat
Lämpöjohtoverkosto on jaettu patteri- ja IV-piireihin. Putkistot on rakennettu teräsputkesta
hitsaus- ja kierreliitoksin. IV-piiri ei ole silmämääräisen arvioinnin perusteella alkuperäinen vaan
se
on
rakennettu
koneellisen
ilmanvaihtojärjestelmän
toteutuksen
yhteydessä.
Patteriverkostonkin putkistot on silmämääräisen arvioinnin perusteella pääosin uusittu, mutta
alkuperäisiäkin putkiosuuksia on käytössä.
Putkieristeet olivat tarkastetuilta osiltaan villaeristeitä, näkyvillä kulkevien putkistojen eristeet on
pinnoitettu muovi- tai peltipinnoitteilla. Piilossa kulkevien putkistojen eristeet on pinnoitettu
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alumiinipaperilla. Tarkastelluilta osiltaan putkieristeet ovat tyydyttävässä kunnossa. Vanhat,
alkuperäiset putkieristeet ovat suurella todennäköisyydellä asbestipitoisia, mikä tulee ottaa
huomioon, jos esim. rakenteita avattaessa niitä paljastuu.
Havainnot:



Putkistoissa ei havaittu vuotoja kiinteistötarkastusta suoritettaessa
Lämmitysverkoston pumput ovat hyväkuntoisia ja niille riittää normaalit
huoltotoimenpiteet tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla
 Sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat pääosin uusittuja ja hyväkuntoisia
 Vanhoilla putkiosuuksilla havaittiin satunnaisesti vanhoja istukkamallin venttiileitä
Toimenpide-ehdotukset:


Lämpöjohtoputkistojen kuntotutkimus

2 000 €

2113 Lämmityksen pääteosat
Lämmityspatterit ovat alkuperäisiä ripapattereita ja tasopattereita sekä muutostöiden
yhteydessä asennettuja tasopattereita. Patterit on varustettu termostaattisilla patteriventtiileillä,
joissa on esisäätömahdollisuus. Patteriventtiilit on uusittu ilmeisimmin 2004 - 2005.
Havainnot:



Pattereissa ei havaittu ulkopuolisia syöpymiä eikä vuotoja
Patteriventtiilien ja niiden termostaattiosien keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin
20 vuotta, joten niiden uusiminen ei silmämääräisen arvioinnin perusteella ole
ajankohtaista tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla.
Toimenpide-ehdotukset:


Pattereiden kuntotutkimus lämpöjohtoputkistojen kuntotutkimuksen yhteydessä

Kuva 69. Lämpöjohtoputkistoja putkitunnelissa

Kuva 70. Alkuperäinen patteri, uusittuja putkia ja uudehko
patteriventtiili
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Kuva 72. Vanhoja lämpöjohtoputkia ja venttiileitä.

5.1.2 212 Vesi- ja viemärijärjestelmät
 Kuntoluokka 2 / 3
Viemärit
Viemärit ovat pääosiltaan uusittuja ja ne on rakennettu PVC-muoviputkesta
kumirengastiivisteellisin muhviliitoksin. Vanhoja valurautaisia jätevesiviemäreitä havaittiin
vesikatolle nousevina viemärin tuuletusputkina sekä kellarikerroksessa keittiö- /
ruokalapäädyssä käytössä olevina kytkentä- ja hajotusviemäreinä.
Havainnot:


Viemäreiden toiminnassa ei haastattelujen perusteella ole havaittu normaalista
poikkeavia puutteita
 Vanhat valurautaiset putkiosuudet ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä
Toimenpide-ehdotukset:




Suositellaan alkuperäisten viemäriosuuksien laajuuden selvittämistä
Vanhojen viemäreiden uusiminen tarkastusten tulosten sekä
käyttötarkoituksen perusteella
Tuuletusviemäreiden kattoläpivientien tiiveyden tarkastus

Kuva 73. Valurautainen wc-istuimen kytkentäviemäri.

Kuva 74. Vanha valurautainen lattiakaivo

3 000 €
tilojen tulevan
50 000 €
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Kuva 75. Valurautainen tuuletusviemäri.

Kuva 76. Valurautainen tuuletusviemäri.

Kuva 77. Tiivistyksen tarpeessa oleva läpivienti.

Kuva 78. Uusittuja
putkitunnelissa.

sade-

ja

jätevesiviemäriputkistoja

Vesijohdot
Päävesimittarille tuleva vesijohto on materiaaliltaan kuparia ja ennen vesimittaria oleva
pääsulkuventtiili on vanha istukkaventtiili. Vesimittarin jälkeen on asennettu vakiopaineventtiili.
Rakennuksen sisäpuoliset käyttövesiputkistot on rakennettu kupariputkesta. Liitostapoina on
käytetty fosforikuparijuotoksia sekä puserrusliitoksia.
Havainnot:




Käyttövesiputkistot ovat silmämääräisen arvioinnin perusteella peräisin 1980-luvulta
Tonttivesijohdon uusimisesta ei ole tietoa
Linjasulkuventtiilit ovat osin palloventtiileitä, osin (mm. lämminvesikiertojohdon
venttiilit) istukkamallin venttiileitä
 Linjasulkuventtiilien kunto on ainoastaan välttävä
 Käyttövesiputkistoissa ei huoltohenkilökunnan mukaan ole toistaiseksi esiintynyt
liiemmin vuotoja
 Käyttövesiputkistojen tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta, joten käyttövesiputkistot
ovat laskennallisesti elinkaarensa loppupuolella
 Käyttövesiputkistojen
putkieristeet
ovat
kunnoltaan
ja
materiaaleiltaan
lämpöjohtoputkistojen eristeitä vastaavia
Toimenpide-ehdotukset:


Vesijohtoputkistojen kuntotutkimus

2 000 €
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kuntotutkimuksen

Kuva
79.
Käyttövesiputkistojen
linjaventtiileitä.
Venttiilikaran juuressa havaittavissa vuotojälkiä.

tulosten

ja

tilojen tulevien
700 000 €

Kuva 80. Päävesijohto, päävesisulku ja päävesimittari

Vesi- ja viemärikalusteiden pääteosat
Vesi- ja viemärikalusteet ovat enimmäkseen samaa ikäluokkaa putkistojen kanssa eli peräisin
1980-luvulta.
Havainnot:



Kiinteistötarkastuksessa ei havaittu vuotavia kalusteita
Lämpimän käyttöveden kiertoon liitettyjen kuivauspattereiden liitoksissa havaittiin
sinkinkatoa ja hapettumajälkiä
 Vesi- ja viemärikalusteet suositellaan uusittaviksi kokonaisuudessaan vasta
vesijohtoremontin yhteydessä
Toimenpide-ehdotukset:




Yksittäisiä vesi- ja viemärikalusteita kunnostetaan tarpeen mukaan huoltoluonteisina
toimenpiteinä
Suositellaan lämpimän käyttöveden kiertoon liitettyjen kuivauspattereiden poistamista
tyhjilleen jääneistä tiloista
Kalusteiden kokonaisvaltainen uusiminen vesijohtoputkistojen saneerauksen
yhteydessä

Kuva 81. Wc-istuin 1980-luvulta.

Kuva 82. Allashana 1980-luvulta.
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Kuva 84. Hapettuneet kuivauspatterin kytkennät.

Ilmastointijärjestelmät
 Kuntoluokka 3/4
Ilmanvaihdon keskusosat
Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtojärjestelmiä on saneerattu
kattavasti aikojen saatossa. Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu ilmanvaihtokonehuoneisiin sekä
lämmönjakohuoneeseen. Huippuimurit sijaitsevat vesikatolla.
Havainnot:



Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin moderneja ja hyväkuntoisia.
Vanhimmat ilmanvaihtokoneet palvelevat vanhaa liikunta- / juhlasalitilaa sekä sen
kellaritiloja
 Toimisto- / tuotantotilojen tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet ovat moderneja lämmön
talteenotoilla ja taajuusmuuttajaohjatuilla puhaltimilla varustettuja koneita
 Ilmanvaihtokoneiden huollot on toteutettu asianmukaisesti
 Vesikatolle sijoitetuissa huippuimureissa ei havaittu puutteita
Toimenpide-ehdotukset:
 Normaalit määräaikaishuollot ja säännölliset toimintakokeet
 Ei välttämätöntä saneeraustarvetta tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla
 Muutostarpeita määrittää tilojen tuleva käyttötarkoitus
 Juhlasalin ja lab.tilojen IV-kojeiden modenrinsointi
50 000 €
Ilmanvaihdon siirto-osat
Ilmanvaihtokanavat ovat materiaaliltaan sinkitystä teräspellistä rakennettuja kierresauma- ja
kanttikanavia.
Havainnot:


Käytettävissä olleiden lähtötietojen mukaan kanavistot on puhdistettu edellisen kerran
vuonna 2009.
 IV-kanavistojen puhdistusväli on 5…10 vuotta.
Toimenpide-ehdotukset:


Ilmanvaihtokanavien puhdistus

30 000 €
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juhlasalin

alapuolella

Kuva 87. Yleiskuvaa vesikatolta

1.

Kuva 86. Tulokonehuoneessa.

/

poistoilmakone

3.

Kerroksen

Kuva 88. Säätöpellein varustettuja runkokanavia.

Ilmanvaihdon pääteosat
Ilmanvaihdon pääte-elimet ovat koneelliseen ilmanvaihtoon soveltuvia eikä niissä havaittu
puutteita.
Havainnot:
 Päätelaitteet ovat tyydyttävässä kunnossa ja ne ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpiteitä tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla

Kuva 89. Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapääte-elin.

Kuva 90. Koneellisen ilmanvaihdon poistoilmaventtiili.

iv-
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5.2.1 214 Jäähdytysjärjestelmät
Yksittäisiä tiloja on varustettu jäähdytyslaitteistoilla, joita ohjataan tilakohtaisesti
yksikkösäätimin. Silmämääräisen arvioinnin perusteella ko. laitteistoissa ei havaittu puutteita.
Kiinteistötarkastuksen aikaan jäähdytystarvetta ei ollut.

5.3

T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä
Rakennekuvaus:
Lämmönjakohuoneen
viereiseen
huoneeseen
kellarikerroksessa
on
sijoitettu
keskusvalvontapääte, johon on liitetty lämmönjakokeskuksen ja iv-koneiden alayksiköt. Näillä
valvotaan ja ohjataan rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa. Järjestelmä
on mallia Atmostech.
Havainnot:



Rakennusautomaatiojärjestelmä on moderni ja käyttötarkoitustaan vastaava
Järjestelmän toiminnassa ei havaittu puutteita kiinteistötarkastuksessa eikä
haastatteluissa
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpide-ehdotuksia tulevalla 10 vuoden kunnossapitojaksolla.

Kuva 91. Valvontapääte.

Kuva 92. Alayksikkö 1. kerroksen IV-konehuoneessa.
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6

SÄHKÖTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO

6.1

S1 Asennus ja apujärjestelmät
 Kuntoluokka 4/5
Rakennekuvaus:
Kiinteistön johtoasennukset on toteutettu sekalaisesti pinta- ja uppoasenteisena. Toimisto/
toimenpidetiloissa on lisäksi käytössä johtokanavia sekä teknisissä tiloissa ja alaslaskuissa on
kaapelihyllyasennusta.
Havainnot:




Toiminnallisia puutteita ei havaittu.
Kaapelihyllyt olivat paikoin täynnä (laajennusvara heikko)
Kaapeliläpiviennit on tiivistetty pääosin palomassalla, kellari IV-tilassa oli villalla
tiivistetty (toimivuus heikko). Katolla on myös läpivientien tiivistys osin heikko.
 Johtokanavia on lisätty/ uusittu. Kytkinlaitoksien välisillä johdotuksilla on käyttöikää
jäljellä vielä noin 10–15 vuotta.
Toimenpide-ehdotukset:


6.2

Läpivientitiivistysten
tiivistemassalla

tarkastus

ja

puutteellisten

tiivistys

palomassalla

tai

S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset

6.2.1 S21 Sähköliittymä
 Kuntoluokka 4
Rakennekuvaus:
Kiinteistö on liitetty 0,4 kV:n pienjänniteverkkoon pumppaamon muuntamon kautta.
Liittymiskaapeli on 2x (AMCMK 3x240+72) ja sitä suojaavat sulakkeet on 3x630A.
Pääkeskustilassa on potentiaalitasauskisko, mihin on liitetty ja merkitty maadoitukset.
Havainnot:
 Maadoitukset olivat kunnossa
 Liittymiskaapelilla on teknistä käyttöikää jäljellä vielä noin 10–15 vuotta
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpiteitä

6.2.2 S22 Sähköenergian pääjakelu
 Kuntoluokka 4/5, vanhimmat 3
Rakennekuvaus:
Kiinteistön pääkeskus sijaitsee kellarissa omassa teknisessä tilassa. Pääkeskus on
nimellisvirraltaan In 630A ja järjestelmä on 4/5-johdinjärjestelmän TN-C-S mukainen.
Pääkeskustilaan on asennettu pääkeskuksen rinnalle lisäosa (2002). Ryhmäkeskukset ovat
vapaasti seinällä tai omissa komerotiloissa. IV-tilan keskukset on uusittu (1997), mutta muut
keskukset ovat pääosin alkuperäisiä (1982) tulppasulake keskuksia. Ryhmäkeskukset on
varustettu osittain vikavirtasuojilla. Pääkeskustilassa on alkuperäinen Nokia kompensointilaite.
Laite on 200 kVar ja 289 A ja 5-portaisella säädöllä. Sähköjärjestelmä on
määräaikaistarkastettu 12/2009.
Havainnot:






Keskukset olivat pääosin hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa.
Keskus JK 11 (2.krs.) oli rikkinäinen sulakekansi
Pääkeskustilassa ja osittain ryhmäkeskustiloissa on sinne kuulumatonta tavaraa.
Kompensointilaite on ollut riittävä tehokkuudeltaan, mutta on elinkaarensa lopussa.
Vanhemmilla keskuksilla on teknistä käyttöikää jäljellä noin 5-10 vuotta

Kuntoarvio
Keskustan terveysasema
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Toimenpide-ehdotukset:




Uusitaan JK 11 rikkinäinen sulakekansi.
Tyhjennetään keskustilat sinne kuulumattomista tavaroista.
Uusitaan vanhimmat keskukset, kompensointilaite ja nousukaapelit. 5-10 v. kuluessa
90 000 €

Kuva 93. Pääkeskusnäkymää.

Kuva 94. Pääkeskustilassa on ylimääräistä tavaraa.

Kuva 95. Vanhempi kellaritilan keskus.

Kuva 96. JK 11 sulakekansi 40 on rikki.

Kuva 97. Uusia IV-keskuksia.

Kuva 98. Kompensointilaite pääkeskustilassa.

Kuntoarvio
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6.2.3 S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
 Kuntoluokka 4
S231 Kiinteistön laitteet
Katolla on huippuimurit ja jäähdytyskoneikot, joita ohjataan kiinteistöautomaation avulla.
Huippuimurit on varustettu turvakytkimin. Kellarin keittiötiloissa on alkuperäiset keittiökojeet,
jotka on poistettu käytöstä. keittiö on toiminut pääosin jakelukeittiönä. Kiinteistössä on OTIS
valmisteinen hissi (1000 kg/ 1998). Hissi on tarkastettu 11/2013 ja seuraava tarkastus on tänä
vuonna 2015.
Havainnot:
 Laitteet ovat pääosin teknisesti kunnossa.
 1.krs. tuloilman patteriohjaus ei toimi kunnolla (vika ei ole selvinnyt).
Toimenpide-ehdotukset:




Hissin määräaikaistarkastus (2015 puolella)
1. kerroksen tuloilma patteriohjauksen kunnostus.
Laitteita uusitaan tai kunnostetaan/ huolletaan tarpeen mukaan.

6.2.4 S24 Sähköliitäntäjärjestelmät
 Kuntoluokka 4 / 3
S241 Pistorasiat ja kytkimet
Pistorasiat ja kytkimet ovat maadoitettuja ja pääosin vuodelta 1982 ja osittain vanhempia
kellarissa. Osittain niitä on uusittu tehtyjen perusparannusten yhteydessä toimisto/
toimenpidehuoneissa sekä IV-tiloissa.
Havainnot:



Pistorasiat ja kytkimet olivat muutoin tarkastetuilta osin ehjät ja hyvässä kunnossa.
Alkuperäisten asennusten sähkölujuus ja tekninen käyttöikä on loppupuolella tai
ylittynyt.
Toimenpide-ehdotukset:


Uusitaan alkuperäisiä asennuksia suuremman perusparannuksen yhteydessä
50 000 €
S245 Autolämmityspistorasiat
Paikoitusalueella on autolämmityspistorasiakotelot. 2 kpl koteloista on alkuperäisiä ja 2 kpl
uusia (1997). Uudemmat kotelot on varustettu automaattisulakkeella, vikavirtasuojalla.
Autolämmitystä ohjataan kiinteistöautomaation avulla.
Havainnot:


Autolämmityspistorasiat ovat kunnossa, mutta alkuperäiset ovat teknisen käyttöiän
lopussa.
Toimenpide-ehdotukset:



Huoltotoimet (testaukset ennen lämmityskauden alkua).
Uusitaan alkuperäiset kotelot.

Kuva 99. Alkuperäinen autolämmityskotelo.

700 €

Kuva 100. Kellarin vanhimpia asennuksia.

Kuntoarvio
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Kuva 101. Uudempia kouruasennuksia.
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Kuva 102. Ulkona olevia asennuksia.

6.2.5 S25 Valaistusjärjestelmä
 Kuntoluokka 3/2
S251 Sisävalaistusjärjestelmä
Sisävalaisimet ovat sekalaisesti loiste- tai hehkulamppuvalaisimia ja ruokalassa
kosketinkiskossa olevia halogeenivalaisimia. Sisävalaisimia ohjataan kytkimin, painonapein
sekä osin kiinteistöautomaation tai erillisen kello-ohjauksen avulla. Valaisimet olivat pääosin
vuodelta 1982 ja kellarissa osin vanhempia. Osa on uusittu perusparannuksessa.
Havainnot:




Valaisimet olivat kunnossa, mutta osittain puuttui suojakupuja.
Liikuntatilan pesutiloissa oli valaisin huonosti kiinni
Valaisinten tekninen käyttöikä on ylittynyt ja niiden energiatehokkuus on erittäin
huono (hehkulamput ja vanhat kuristinvalaisimet).
Toimenpide-ehdotukset:
 Kupujen asennus kotelointiluokan säilyttämiseksi
 Kiinnityksen parantaminen pesutilassa.
 Uusitaan alkuperäisiä valaisimia 1-5 vuoden kulussa
5 000 €
S252 Ulkovalaistusjärjestelmä
Piha-alueella on pylväsvalaisimia ja katos- sekä julkisivuvalaisimia. Valaisimet ovat
elohopeahöyry- tai hehkulamppuvalaisimia. Ulkovalaistusta ohjataan pääosin hämäräkytkimellä
sekä osin aikakytkimellä. Ulkovalaisimet ovat pääosin alkuperäisiä, mutta niitä on osittain
uusittu tehtyjen perusparannusten myötä.
Havainnot:


Pihavalaisimet ovat kunnossa. Elohopeahöyryvalaisimien toimitus loppuu tänä
vuonna ja niiden osalta on uusimista tiedossa.
 Ulkovalaisinten kunto ja energiatehokkuus on huono.
Toimenpide-ehdotukset:


Uusitaan piha- ja julkisivuvalaisimia 1 - 5 vuoden kuluessa.

12 000 €

Kuntoarvio
Keskustan terveysasema
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Kuva 104. Kellarin vanhimpia valaisimia.

Kuva 106. Alkuperäisiä pylväsvalaisimia.

6.2.6 S26 Sähkölämmitysjärjestelmät
 Kuntoluokka 4
Rakennekuvaus:
Piha-alueella, katolla ja sadevesiränneissä on sulanapitolämmityskaapelit. Lämmitystä ohjataan
kiinteistöautomaation avulla. 1 kpl maalämmityksiä on irrotettu kiinteistöhuollon mukaan.
Kellarissa oli termostaateilla olevia FRICO ovipuhalluslämmittimiä.
Havainnot:


olivat



Lämmitysjärjestelmän laitteita huolletaan kunnossapito-ohjelman mukaan.

Lämmitysjärjestelmän kaapelit
kiinteistöhuollon mukaan.
Toimenpide-ehdotukset:

Kuva 107. Katolla olevia lämmityskaapeleita.

silmämääräisesti

kunnossa

ja

Kuva 108. Kellarissa olevia lämmityslaitteita.

toimivia

Kuntoarvio
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S6 Turvavalaistusjärjestelmät

6.3.1 S61 Poistumisvalaistus
 Kuntoluokka 3
Rakennekuvaus:
Kiinteistö on poistumisvalaistusjärjestelmä, jonka keskus sijaitsee kellarissa omassa tilassaan.
Akku on uusittu 2010. Valaisimet ovat hohtolampuin varustettuja.
Havainnot:
 Järjestelmä on toimintakuntoinen ja tyydyttävässä kunnossa.
 Järjestelmän tekninen käyttöikä on ylittynyt
Toimenpide-ehdotukset:


Uusitaan poistumistievalaistusjärjestelmä 5 - 10 vuoden kuluessa.

Kuva 109. Nykyinen turvavalokeskus.

10 000 €

Kuva 110. Nykyisiä poistumistievalaisimia.

Kuntoarvio
Keskustan terveysasema
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 Kuntoluokka 4/3
T110 Antennijärjestelmä
Kiinteistössä on alkuperäinen (1982) antennijärjestelmä. Jakamo sijaitsee 3. kerroksessa ja
katolla on harava-antenni. Verkko on rakenteeltaan ketjumainen ja rasiat ovat MP 14 ja
kaapelointi AJS 70-5.
Havainnot:


Järjestelmä ja sen laitteet ovat hyväkuntoisia ja verkko on toimintakuntoinen
haastattelun perusteella. Käytössä on ollut ainoastaan radioverkko.
Toimenpide-ehdotukset:



Järjestelmän laitteita huolletaan tai uusitaan niiden rikkoutuessa tai verkon toiminnan
heikentyessä
Käyttötarpeen mukaan järjestelmä uusitaan suuremman perusparannuksen
yhteydessä.

T120 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä
Rakennekuvaus:
Kiinteistössä on äänentoistojärjestelmä. Vahvistin on Telesten ja se sijaitsee 1.kerroksessa.
Havainnot:
 Järjestelmä on toimintakuntoinen ja tyydyttävässä kunnossa
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmää huolletaan tai uusitaan tarpeen mukaan

T130 Yleiskaapelointijärjestelmä
Rakennekuvaus:
Kiinteistössä on atk-järjestelmä, joka on tyypiltään kategoria 6. Rasiat ovat 2xRJ45 tyyppisiä.
Jakamoita on kellarissa (pääjakamo) ja kerroksissa omissa komerotiloissa. Sisäverkkona on
myös kuitukaapelointia.
Havainnot:
 Järjestelmä on hyväkuntoinen ja sillä on käyttöikää 10–15 vuotta.
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tai uusitaan niiden rikkoutuessa tai verkon toiminnan
heikentyessä

T140 Puhelinjärjestelmä
Kiinteistö on liitetty paikallisen teleyhtiön verkkoon. Puhelinjakamon rimat on sijoitettukellariin
puhelinpääjakamo tilaan. Alkuperäiset rasiat ovat 3-napaisia.
Havainnot:
 Järjestelmä on tyydyttävässä kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tai uusitaan niiden rikkoutuessa tai verkon toiminnan
heikentyessä
20 000 €

Kuntoarvio
Keskustan terveysasema
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Kuva 111. Kellarissa oleva pääjakamo.

Kuva 112. Toimitilojen atk-rasioita.

Kuva 114. Alkuperäinen äänentoistovahvistin.

Kuva 113. Alkuperäisiä telerasioita.

7.2

T3 Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
 Kuntoluokka 4/3
T310 Ovikellojärjestelmä
Kiinteistössä on ovikellojärjestelmän laitteita. Laitteita on uusittu osittain.
Havainnot:


Järjestelmä ja sen laitteet ovat hyväkuntoisia ja verkko on toimintakuntoinen
haastattelun perusteella.
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tai uusitaan tarpeen mukaan.

T330 Sisäänpyyntöjärjestelmä
Kiinteistössä on alkuperäinen
vastaanottotiloissa.
Havainnot:

sisäiänpyyntöjärjestelmä.

Järjestelmä



on

toimenpide/

Järjestelmä ja sen laitteet ovat tyydyttäväkuntoisia ja verkko on toimintakuntoinen
haastattelun perusteella.
 Järjestelmän tekninen käyttöikä on ylittynyt.
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tai uusitaan käyttötarpeen mukaan.

Kuntoarvio
Keskustan terveysasema
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Kuva 115. Nykyinen ovikellolaite.
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Kuva 116. Nykyisiä sisäänpyyntölaitteita.

T4 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Kuntoluokka 3
T410 Ajannäyttöjärjestelmä
Kiinteistössä on alkuperäinen ajannäyttöjärjestelmä. Järjestelmän pääkello sijaitsee 1.
kerroksen kansliassa. Kellot ovat 1-puoleisia viisarikelloja.
Havainnot:
 Järjestelmä ja sen laitteet ovat toimintakuntoisia.
 Järjestelmän tekninen käyttöikä on ylittynyt.
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmä uusitaan käyttötarpeen mukaan

Kuva 117. Nykyisiä aikakelloja.

7.4

Kuva 118. Alkuperäinen pääkello.

T5 Tilaturvallisuusjärjestelmät
 Kuntoluokka 4
T520 Kulunvalvontajärjestelmä
Kiinteistössä oli käyttäjän hallinnoima
kerroksessa.
Havainnot:

kulunvalvontalaitteisto.

 Kulunvalvontalaitteisto on hyväkuntoinen ja toimiva
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tarpeen mukaisesti.

Pääyksikkö

sijaitsee

1.

Kuntoarvio
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T540 Ryöstöilmaisujärjestelmä
Kiinteistössä oli käyttäjän hallinnoima murtovalvontajärjestelmä, jonka hälytykset menevät
vartiointiliikkeeseen. Kiinteistössä on käytössä liiketunnistimia.
Havainnot:
 Murtovalvontajärjestelmä on hyväkuntoinen
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tarpeen mukaisesti.

T550 Kameravalvontajärjestelmä
Kiinteistössä oli murtojärjestelmän rinnalla kameravalvontalaitteisto. Pääyksikkö sijaitsee 1.
kerroksessa samassa tilassa muiden turvajärjestelmien kanssa.
Havainnot:
 Järjestelmä ja laitteet ovat hyväkuntoisia
Toimenpide-ehdotukset:


Järjestelmän laitteita huolletaan tarpeen mukaisesti

Kuva 119. Nykyisiä turvalaitteita.

7.5

Kuva 120. Ulko-ovella oleva kulunvalvontalaite.

T6 Paloturvallisuusjärjestelmät
T610 Paloilmoitinjärjestelmä
Kiinteistössä ei ole palohälytys- tai ilmoitusjärjestelmää. Järjestelmä ei ole tarpeellinen
määräysten mukaan tällä hetkellä.
Toimenpide-ehdotukset:


7.6

Paloilmoitus- tai hälytyslaitteisto asennetaan tilojen tulevan käyttötarpeen mukaan.

T8 Automaatio- ja mittausjärjestelmät
 Kuntoluokka 4
T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä
Rakennekuvaus:
Kiinteistössä on Schneider valmisteinen rakennusautomaatiolaitteisto. Kiinteistössä on 3 kpl
VAK-keskuksia. Keskukset on LVI-tiloissa ja niillä ohjataan LVI-laitteita, valaistusta ja
sulanapitolämmitystä sekä autolämmitysjärjestelmiä. Lisäksi pääkeskuksessa on kellokytkimiä
ohjauksille, mutta ne eivät ole käytössä tällä hetkellä.
Havainnot:
 Automaatiolaitteet ovat kunnossa ja toimivia tarkastushetkellä.
Toimenpide-ehdotukset:


Ei toimenpide-ehdotuksia.

Kuntoarvio
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Liite 1

Keskustan ent. terveysasema,
Kunnossapitosuunnitelmaehdotus 2016 - 2025

Nimike

2016

Heti tehtävät ja huoltoluonteiset toimenpiteet
Alueosat
Päällysteet
Päällys- ja viherrakenteiden huolto- ja kunnostustyöt
Aluevarusteet ja rakenteet
Päänsisäänkäyntikatoksen kunnostus
Kellarin portaikkojen teräskaiteiden kunnostustyöt
Talo-osat
Perustukset, alapohjat ja runkorakenteet
Julkisivut
Varaudutaan julkisivukorjauksiin, kustannus selviää k.tut myötä.
Ikkunat ja ulko-ovet
Ikkunoiden tiivisteiden uusiminen ja huolto/kunnostustyöt
Vanhojen puuikkunoiden kunnostus ja maalauskorjaus
Vanhojen puu-ulko-ovien uusiminen tai kunnostus
Vesikatto
Vesikatteiden kunnostustyöt
Tilat ja varusteet
Varaudutaan sisäpuolen kuivien tilojen kunnostuksiin 5 - 15 v kuluessa*
Alkuperäiskuntoisten pesu- ja wc-tilojen peruskorjaukset*
Ruokalan keittiön ja aputilojen peruskorjaus*
LVIA-järjestelmät
Lämmitysjärjestelmät
Vesi- ja viemärijärjestelmät
Vanhojen viemäriosuuksien uusiminen*

3 000

2017

2018

2019

Yhteensä €
€/m2
Kerrosala

2021

2022

2023

2024

2025

1 000
1 500
1 000

300 000
10 000
10 000
25 000
15 000
???
250 000
100 000

50 000
700 000

Varaudutaan käyttövesiverkoston saneeraukseen (tarkentuu k.tut myötä)
Ilmastointijärjestelmät
Juhlasalin ja laboratoriotilojen iv-kojeiden päivitys*
IV-kanavistojen puhdistus
Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät
Asennus ja apujärjestelmät
Sähkönjakelu ja siihen liitetyt laitteet
Uusitaan vanhimmat keskukset, kompensointilaitteet ja nousukaapelit
Uusitaan alkuperäiset sähköasennukset
Alkuperäisten sisävalaisimien uusimiset
Pihavalaistuksen uusimistyöt
Turvavalojärjestelmän uusiminen
Tietotekniset järjestelmät
Varaudutaan puhelinjärjestelmien saneeraukseen
Muut lisätutkimukset ja selvitykset
Rakenteiden kuntotutkimukset
Julkisivun kuntotutkimus
Vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus
Perusparannuksen hankesuunnittelu
Kuntoarvion päivitys 10 vuoden kuluessa

2020

700000
0
50000
30000
187000
0
0
90000
50000
5000
12000
10000
0
20000
95500
15000
9000
7000
60000
4500

50 000
30 000

90 000
50 000
5000
12 000
10 000
20 000
15 000
9 000
7 000
10 000

10 000

20 000

20 000
4 500

34500
8,65
3987

202000
50,66
*

75000 20000 1445000
0
0
14500
0
18,81
5,02
362,43
0,00
0,00
3,64
0,00
=
Suositeltu ajankohta korjaustoimenpiteille
=
Kustannus tarkentuu vasta lisätutkimuksien myötä

Yht.
3000
3500
0
1000
0
1500
1000
710000
0
0
300000
0
10000
10000
25000
0
15000
0
0
250000
100000
830000
0
0
50000

35000
8,78

1829000
458

PTS-ehdotus on laadittu kiinteistön kunnostus- ja korjaustarpeiden mukaisesti. Kustannuksiin ei ole sisällytetty kiinteistön normaaliin vuosibudjettiin
kuuluvia ylläpito- tai pieniä korjauskustannuksia. Kustannukset on esitetty euroina sisältäen arvonlisäveron 24 %:n verokannan mukaan.
Kustannustasona on käytetty vuoden 2014 rakennuskustannusindeksiä. Kustannuksia myöhemmin tarkasteltaessa tulee huomioida
rakennuskustannusten kehitys ja tarkasteltavan ajankohdan mukainen kilpailutilanne sekä tutkimusten jälkeen selviävät kustannukset

