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ALKUSANAT
Tämän kuntoarvioraportin laadinnassa on sovellettu liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta KH 90-00501 ja ohjetta kuntoluokan määräytymisestä KH 90-00495.
Suunnittelu- ja kartoitustyö on pääsääntöisesti aistinvarainen, kartoittajan kokemukseen ja
eri tahojen haastatteluun perustuva kokonaisuus. Kartoitustyössä ei välttämättä löydetä
sellaisia piileviä vikoja tai riskejä, joista ei ole näkyvissä vaurioita tai vaurio on jo peitetty
pintakorjauksella tai vaurio sijaitsee tilassa, joka on kartoitushetkellä lukittuna. Kuntoarviossa ei voida selvittää radonin ym. esiintymisiä.
Kustannusarviossa on käytetty soveltuvilta osin Talonrakennuksen kustannustieto 2011kirjan tietoja sekä kokemusperäisiä kustannustietoja. Esitetyt kustannusarviot ovat kustannustason 1/2011 mukaisia minimikustannusarvioita. Kustannusarviot ovat karkeita arvioita
budjetointia varten (pääosin +/- 30%, osin enemmänkin yksityiskohdista ym. riippuen), eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Erillisten toimenpiteiden kustannukset sisältävät myös niihin
liittyvien töiden kustannukset (esimerkiksi ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyöt sisältävät
niihin liittyvien rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset). Emme vastaa kustannusarvioista, jotka poikkeavat mahdollisiin urakoitsijatarjouksiin ym.
ISS Proko Oy vastaa lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995), korkeintaan palkkionsa suuruisella summalla.
Toimenpide-ehdotukset on laadittu tukemaan kohteen peruskorjaushankkeen suunnittelua.
Käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat:
5
4
3
2
1
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uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
hyväkuntoinen, kevyt huoltokorjaus 6 … 10 vuoden kuluessa
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 …5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus
6…10 vuoden kuluessa
välttävä, peruskorjaus 1 …5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 …10 vuo
den kuluessa
heikko, uusitaan 1 … 5 vuoden kuluessa
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YHTEENVETO
Kiinteistö on rakennusteknisesti hyvässä kunnossa.
Suurimmat korjaukset kohdistuvat ulkopuolella oleviin katoksien ja pihavarusteiden metallija puuosien huoltomaalauksiin.
Sisäpuolella suurin kustannuserä tulee autohallin lattioiden huoltomaalauksesta.Rakennus
on LVI-tekniikan osalta hyvässä kunnossa. Kaikki LVI-järjestelmät ovat alkuperäisiä eikä
niissä havaittu puutteita, siivouskomeroiden kuivauspattereita lukuun ottamatta. LVItekniset korjaustarpeet seuraavan 10-vuotis kunnossapitojakson aikana kohdistuvat kuivauspattereiden, termostaattiventtiileiden ja vesikalusteiden uusimiseen sekä ilmavaihtokanavien puhdistamiseen. Suurimpana yksittäisenä kustannuksena voidaan pitää vesikalusteiden uusimista kunnossapitojakson loppupuolella.
Rakennuksen sähköistykset ovat alkuperäisiä ja vuodelta 2002. Sähköjärjestelmät on rakennettu rakennusajankohdan määräysten mukaisesti. Laitteistojen tarkastukset (sähkö,
nosto-ovet) oli tehty määräysten mukaisesti.
Pää- ja ryhmäkeskukset ovat vuodelta 2002. Keskukset ovat hyvässä kunnossa ja niille on
ainoastaan huoltotoimia.
Valaistuksena ulko- ja sisäpuolella on käytössä monimetalli-, elohopea-, hehku- ja loistevalaisimet, jotka ovat alkuperäisiä. Lisäksi rakennuksessa oli poistumistievalaistusjärjestelmän laitteistoja. Elohopeahöyry- ja hehkulamput poistuvat markkinoilta ”EUlamppudirektiivin” myötä ja niiden osalta on uusimista tiedossa. Sisävalaistusten osalta on
uusimista tiedossa elinkaaren johdosta kunnossapitojakson lopussa jossakin laajuudessa.
Lämmitys on toteutettu kaukolämmityksen avulla, mutta rakennuksessa on osittain lattia- ja
kynnyslämmityksiä. Sekä lisäksi on sadevesikourun sulanapitolämmityksiä. Muita laitteistoja oli 1 kpl 15 kW kiuas ja normaalit keittiökojeet. Lämmitysjärjestelmien termostaattien ja
kiukaan osalta on tiedossa uusimista.
Telejärjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja vastaavat nykyistä vaatimustasoa. Turvajärjestelminä toimivat palo- ja murtovalvontajärjestelmät. Automaatiojärjestelmänä toimii T.A.C.
Xenta laitteisto, joka on hyvässä kunnossa.
Välittömästi korjattavia asioita on pienet huolto- ja korjaustyöt (läpivientien tiivistykset sekä
korjausasennukset) sekä turvallisuuspuutteet (rikkinäinen pistorasia).

ISS Proko Oy
Yrttipellontie 1 D
90230 Oulu

Kohde: Oulunsalon paloasema
Palokuja 1
90460 Oulunsalo

5 (26)
KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS
YHTEENVETO

Oulunsalon paloasema
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Oulunsalon paloasema
RAKENNUSTEKNIIKAN PTS-EHDOTUS
Raportin

Toimenpide-ehdotukset

koodi

Kunto-

Määrä-

luokka

arvio

Kiireelliset
Vesikatolla vedenpoistoreiän ja katteen puhdistus

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2015

2016

2017

2018

2019

0

0

2020 2021 2022

2025

2023

2024

0

0

2034

Heti

Perustukset ja rakennuksen vierusta
Sokkelin massatiivistyksien uusiminen

1 erä

0,5

Perustuksien vierustojen siistintä

1 erä

0,2

Asfaltissa olevien halkeamien bitumimassaus

1 erä

0,5

Pihavarusteiden huoltomaalaus

1 erä

2,5

Katoksien teräs- ja puuosien huoltomaalaus

1 erä

3

Nosto-oven reiän korjaus

1 erä

0,1

1 erä

0,1

Julkisivut ja ulkovarusteet

Sisäpuolen rakenteet
Pesuhuoneen yhteydessä olevan wc:n ovilistoituksen
huoltomaalaus / uusiminen
Autohallin lattioiden maalaus

6

Rakennustekniset työt yhteensä

0

7

2015

2016

6

0

0

0

Oulunsalon paloasema
LVI-JÄRJESTELMIEN PTS-EHDOTUS
Raportin

Toimenpide-ehdotukset

koodi
G1

G2

G3

Kunto-

Määrä-

luokka

arvio

Lämmitysjärjestelmä
Patteriventtiileiden ja -termostaattien uusiminen

3

1 erä

Vesi- ja viemärijärjeselmät
Kuivauspattereiden uusiminen
Vesikalusteiden uusiminen

4

1 erä
1 erä

Ilmanvaihtojärjestelmä
IV- järjestelmän nuohous ja ilmamärien säätö

4

1

LVI-työt yhteensä

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025
2024

2034

2

0,8
6

5
1

5

2015

2016

0

2

0

0

0

0

0

6

0

Oulunsalon paloasema
SÄHKÖJÄRJESTELMIEN PTS-EHDOTUS
Raportin

Toimenpide-ehdotukset

koodi
5.3

5.4

Kunto-

Määrä-

luokka

arvio

Kustannusarvio (x 1000 € ) ja ehdotettu toteutusvuosi
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025
2024

2034

Valaisimet
Ulkovalaisinten energiatehokkuuden
parantaminen (elohopeahöyry- ja hehkulamput)
Sisävalaistuksen osittainen uusiminen
Lämmittimet, kojeet ja laitteet
Kiukaan uusiminen
Lämmitystermostaattien uusimista (keskus)
Sähkötyöt yhteensä
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1. KUNTOARVION TAUSTA JA TAVOITTEET
1.1. Kuntoarvion suoritus ja suorittajat
Kuntoarvion kiinteistötarkastus suoritettiin 3.11.2015. Tarkastuksessa suoritettiin rakennuksen rakennustekninen ja LVIS -tekninen tarkastus.
Tarkastuksen suorittivat:
LVI tekniikan asiantuntija:
Rakennustekniikan asiantuntija:
Sähkötekniikan asiantuntija:

Hannu Barsk
Pasi Kortetjärvi
Jukka Annala

Kierrosajankohtana haastateltiin kiinteistönhoitajaa ja tilojen käyttäjiä.
Käydyissä tiloissa tehtiin mittauksia pintakosteudenilmaisimella otannalla. Myös tiloissa,
joissa oli viitteitä kosteuteen, tehtiin mittauksia otannalla. On huomioitava, että pintakosteudenilmaisimen näyttämät lukemat ovat suuntaa antavia, eikä sen perusteella voida luotettavasti sanoa, esiintyykö rakenteissa liikaa kosteutta / kosteusvaurioita. Sen antamien
lukemien perusteella voidaan suositella vain lisätutkimuksia, kuten esim. porareikämittaukset. Kaikkien mahdollisten kosteusvaurioiden syyt on selvitettävä ja syyt poistettava ja suoritettava tarvittavat korjaustoimenpiteet. Kosteusvauriot / liika kosteus lisäävät rakenteiden
ja sisäilman epäpuhtauksien esiintymisriskiä. Kuntoarviossa ei voida selvittää em. esiintymisiä, joten ne on tehtävä mahdollisten lisätutkimusten tulosten perusteella. Sisäilman ja
rakenteiden epäpuhtaudet (esim. sädesienet ja homeitiöt) voivat aiheuttaa terveydellisiä
haittavaikutuksia, joihin kuntoarviossa ei voida ottaa kantaa.
Kuntoarviossa ei voida selvittää radonin ym. esiintymisiä.

1.2. Kuntoarvion tavoitteet ja sisältö
Kuntoarvion tavoitteena on antaa omistajalle kiinteistön peruskorjauksen lähtökohdaksi ja
suunnittelun päätöksen teon tueksi tarvittavaa tietoa rakennuksen riskeistä, korjaustarpeesta ja teknisestä kunnosta.
Raportin sisältö on koottu yhteenvetomaisesti käsitellen laajempia kokonaisuuksia.
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2. KOHDE
2.1 Kohteen käyttö
Kohde
Osoite
Rakennusvuosi:
Kerroksia:
Rakennusrunko:
Julkisivut:
Pinta-ala

Oulunsalon paloasema
Palokuja 1
90460 Oulunsalo
2002
2
Teräs, Betoni, Puu
Alumiinipelti / tiili
2
772 m

Tiedot on saatu tilaajan toimittamista asiakirjoista.
2.2 Korjaushistoria
Kiinteistössä on tehty aikaisempina vuosina ainakin seuraavat korjaukset ja perusparannustoimenpiteet:
•
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Ei korjauksia tai perusparannuksia
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3. RAKENNUSTEKNINEN KUNTO
3.1 Perustukset ja rakennuksen vierusta
Rakennus on perustettu maanvaraisesti. Rakennuksen vierustat on pääosin asfaltoitu, pieneltä osin nurmetettuja. Asfaltoinnin kunto on pääosin hyvä. Kallistukset rakennuksen vierustoilla ovat ulospäin viettävät. Sokkelissa on näkyvissä muutamia normaalista betonin
kuivumisesta aiheutuneita hiushalkeamia. Sokkelissa olevissa saumatiivistyksissä on ratkeilua.
Sadevedet on johdettu nurmialueella betonisilla loiskekouruilla kauemmaksi perustuslinjoilta, asfaltoiduilla alueilla maanpinnan kallistuksilla. Rakennus on salaojitettu.
Pihavarusteina on metallirunkoinen jätekatos sekä näköestesuoja harjoitustavaroille (auton
istuimia yms.). Pihavarusteiden kunto on tyydyttävä. Huoltokunnostus tarpeen mukaan.
Kuntoluokka

3

Toimenpide-ehdotukset
•
•
•
•

Sokkelin massatiivistyksien uusiminen: Kl 3 - 2016 - 1 erä - 500 €.
Perustuksien vierustojen siistintä: KL 3 - 2016 - 1 erä 200
Asfaltoinnissa olevien halkeamien bitumimassaus: Kl 3 2016 - 1 erä 500 €.
Pihavarusteiden huoltomaalaus: Kl 3 2016 - 1 erä 2 500

Rak. tek Kuva 1. Sokkelin massatiivistyksessä on halkeilua.
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Rak. tek Kuva 2. Heinää ja männyntaimia perustuksien vierustojen kiveyksellä.

Rak. tek Kuva 3. Asfaltoinnissa halkeilua.

Rak. tek Kuva 4. Pihavarusteiden puu- ja metalliosissa maalipinnan kulumaa / hilseilyä.
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3.3 Rakennusrunko
Rakennuksen kantavina rakenteina on teräs, Välipohjarakenteet betonirakenteita. Yläpohjarakenteet ovat puuta. Kantavissa rakenteissa ei havaittu sellaisia vaurioita joilla oli merkitystä rakennuksen kantavuuteen.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•

Ei toimenpiteitä.

3.4 Julkisivut
Rakennuksen julkisivut ovat pääasiassa alumiinipeltiä, tiiliverhoiltua osaa on väestönsuojan kohdalla. Julkisivu on pääosin hyväkuntoinen, katoksien teräspilareiden ja puuosien maalipinnoissa on kulumaa.
Kuntoluokka

4

Ikkunat on kolmilasisia umpiolämpölasielementti-ikkunoita alumiinisella ulkopokalla varustettuja. Ikkunat ovat hyväkuntoiset.
Kuntoluokka

4

Ulko-ovet ovat lasiaukollisia metalliovia tai alumiinisia nosto-ovia. Ovien kunto on hyvä.
Yhden nosto-oven ulkopinnassa on pieni reikä.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•
•

Katoksien teräs- ja puuosien huoltomaalausta: Kl 3 2016 - 3 erä - 3 000 €.
Nosto-ovessa olevan reiän paikkaus: Kl 4 2016 - 1 erä - 100 €.

Rak. tek Kuva 5. Katoksien puu- ja teräsosien maalipinnoissa kulumaa.
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Rak. tek Kuva 6. Nosto-ovessa pieni reikä.
3.5 Yläpohjarakenteet
Rakennuksen vesikatteena on kumibitumikermikate ja kattomuotona loiva pulpettikatto.
Yläpohjasta tarkasteltuna vuotoja ei havaittu. Vesikate on hyväkuntoinen. Yhdessä kohdin
oli alkavaa sammaloitumista ja lammikoitumista.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•

Vesikatteen puhdistus sammaleista ja vedenpoistoreiän puhdistus: Normaali huoltotoimenpide.

Rak. tek Kuva 7. Vedenpoistoreiän läheisyydessä lammikoitumista ja sammalkasvustoa.
3.6 Sisäpuolen rakenteet
Seinät ovat pääosin maalattuja tiili- / levyseiniä, lattioissa on muovimatto. Sauna- ja pesutilojen lattiat on laatoitettu. Autohallin lattia on maalattu betoni.

ISS Proko Oy
Yrttipellontie 1 D
90230 Oulu

Kohde: Oulunsalon paloasema
Palokuja 1
90460 Oulunsalo

13 (26)
Pinnoilla on näkyvissä normaaleita käytöstä johtuvia jälkiä. Tilojen käytön viihtyvyys huomioon ottaen tulisi pintarakenteiden säännöllisiin pieniin huoltokorjauksiin varautua.
Väliovet ovat laakaovia ja niiden kunto on hyvä.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•
•

Pesuhuoneen yhteydessä olevan wc-tilan ovilistoituksien huoltomaalaus: Kl 4 2016 1
erä - 100 €.
Autohallin lattioiden huoltomaalaus: Kl 3 2017 - 1 erä - 6 000 €.

Rak. tek Kuva 8. Listoituksen maalipinta hilseillyt.

Rak. tek Kuva 9. Autohallin lattioissa maalipinnan kulumaa.
3.7 Kosteusvaurio/sisäilmatarkastus
Kiinteistökierroksen aikana mitattiin pistokoeluontoisesti rakenteita pintakosteudenilmaisimella.
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Pesutiloissa wc:n oven edustalla on nähtävissä veden lammikoitumisjälkiä, mutta kosteuksia ei mitattu.
Tarvikevarastossa oli lappu, jossa kerrottiin huoneen tulvineen 8 ja 10.5.2015, ilmeisesti
painepesurin kautta tapahtuneen vuodon toimesta. Tarkastushetkellä kosteuksia ei kuitenkaan havaittu.
Tarkastettujen WC / pesuhuone tilojen seinä- ja lattiapinnoilta ei havaittu kohonneita lukemia pintakosteusmittarilla.
3.8 Riskirakenne tarkastelu
Rakennuksien riskirakennetarkastelu suoritettiin kiinteistökierroksen pohjalta. Riskirakenne
tarkastelu jaetaan seuraaviin osiin.
1. Rakenteelliset vauriot / Staattinen vakavuus
Kantavissa rakenteissa ei havaittu sellaisia vaurioita, halkeamia tai taipumia, joilla olisi
merkitystä rakennuksen rakenteiden kantavuuteen.
2. Sisäilmariskit
Rakennuksessa ei havaittu tarkastushetkellä sisäilman laatuun huonontavasti vaikuttavia
seikkoja.
3. Riskirakenteet
Riskirakenteita ei ole.
4. Turvallisuus
Rakennus on rakennettu 2002, joten asbesti- ja haitta-aineita ei pitäisi olla.
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4. LVI- JÄRJESTELMÄT
4.1 Lämmitysjärjestelmä
Kiinteistö on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennusta palveleva lämmönjakokeskus on sijoitettu omaan tilaan, johon on käynti rakennuksen pääsisäänkäynnin
tuulikaapista.
Lämmönjakokeskus on Cetetherm Oy:n valmistama ja sen varusteet ovat vuodelta 2002.
Käyttöveden lämmityksen lämmönsiirrin on teholtaan 160 kW, lämmityksen lämmönsiirrin
27 kW ja ilmanvaihdon lämmityksen lämmönsiirrin 83 kW. Lämpimänkäyttöveden kierron
ja lämmitysverkostojen pumput ovat Grundfos Oy:n valmistamia. Paisunta-astiat ovat Zilmetin valmistamia ja ne on sijoitettu lämmönjakohuoneeseen. Lämmönjakokeskuksen varusteiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20…25 vuotta, joten niillä on vielä käyttöikää jäljellä. Lämmönjakokeskuksen kuntoluokka on hyvä.
Kuntoluokka

4

Rakennuksen lämmitysvesiverkosto on näkyviltä osiltaan valmistettu teräsputkista hitsausja kierreliitoksin. Putket ovat alkuperäisiä vuodelta 2002. Teräksisten lämmitysputkien keskimääräinen tekninen käyttöikä >50 vuotta, joten niillä on vielä runsaasti käyttöikää jäljellä.
Putkistoeristeet ovat muovipinnoitettua mineraalivillaa. Eristykset ovat hyväkuntoisia.
Lämmitysverkoston putkien kuntoluokka on uutta vastaava.
Kuntoluokka

5

Lämmitysverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat myös vuodelta 2002. Linjasäätö- ja
sulkuventtiileiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20…30 vuotta, joten myös niillä on
vielä käyttöikää jäljellä. Linjasäätö- ja sulkuventtiileiden kuntoluokka on hyvä.
Kuntoluokka

4

LVI Kuvat 1 ja 2. Yleiskuvat lämmönjakokeskuksesta, putkieristyksistä ja sulkuventtiileistä.
Rakennuksessa on pääosin vesikiertoinen patterilämmitys. Lämmityspatterit ovat pääosin
radiaattori- ja konvektorimallien yhdistelmiä. Lisäksi rakennuksen auto - ja kalustohallissa
on kiertoilmapuhaltimet (3 kpl). Sekä lämmityspatterit että kiertoilmapuhaltimet ovat vuodelta 2002 ja niillä on runsaasti käyttöikää jäljellä. Kokonaisuutena lämmityspattereiden ja
kiertoilmapuhallinten kuntoluokka on hyvä.
Kuntoluokka
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Patteriventtiilit on varustettu termostaateilla. Patteriventtiilit ja -termostaatit ovat niin ikään
vuodelta 2002. Patteriventtiileiden ja -termostaattien keskimääräinen tekninen käyttöikä on
10…15 vuotta, joten niiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan 10-vuotis kunnossapitojakson aikana. Patteriventtiileiden ja -termostaattien uusimisen yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös patteriverkoston huuhtelu ja perussäätö. Patteriventtiileiden ja termostaattien kuntoluokka on tyydyttävä.
Kuntoluokka

3

LVI Kuvat 3 ja 4. Yleiskuvat lämmityspatterista ja kiertoilmapuhaltimesta.
Toimenpide-ehdotukset
•

Patteriventtiileiden ja -termostaattien uusiminen sekä verkoston huuhtelu ja perussäätö, Kuntoluokka 3 - 2018 - 1 erä - 2000 €

4.2 Vesi- ja viemärijärjestelmä
Näkyviltä osiltaan käyttövesiputkisto on valmistettu kuparista kapillaariosin ja kovajuotoksin. Kuparisten käyttövesiputkien keskimääräinen tekninen käyttöikä on 30…40 vuotta, joten rakennuksen käyttövesiputkilla on vielä runsaasti käyttöikää jäljellä. Putkistoeristeet
ovat muovipinnoitettua mineraalivillaa. Eristykset ovat hyväkuntoisia. Rakennuksen siivouskomeroissa on lämpimän käyttöveden kiertoon liitetyt kuivauspatterit. Molempien kuivauspattereiden liitoskohdissa havaittiin sinkinkatoa ja toisessa patterissa vuotoa. Kuivauspattereiden uusimista tai niiden vaihtamista esim. sähkölämmitteisiin pattereihin kannattaa harkita. Kokonaisuutena käyttövesiputkiston kuntoluokka on uutta vastaava.
Kuntoluokka

5

LVI Kuvat 5 ja 6. Kuivauspattereiden liitoksissa sinkinkatoa ja vuotoa.
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Käyttövesiverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat, kuten putkistokin, vuodelta 2002 ja
hyväkuntoisia. Käyttövesiverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiileiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20…30 vuotta, joten niiden uusiminen siirtyy seuraavan kunnossapitojakson yli. Kokonaisuutena linjasäätö- ja sulkuventtiileiden kuntoluokka on hyvä.
Kuntoluokka

4

Rakennuksen viemärit ovat alkuperäisiä vuodelta 2002 ja näkyviltä osiltaan valmistettu
muovisista putkiosista kumirengastiivisteliitoksin. Rakennuksen yläpohjassa havaittiin tuuletusviemärin olevan eristämätön. Tuuletusviemäri on suositeltavaa eristää. Muovisten
viemäreiden keskimääräinen tekninen käyttöikä >50 vuotta, joten viemäreillä on vielä runsaasti käyttöikää jäljellä. Piha-alueen sadevesiputkistot ja -kaivot ovat kaivoilta käsin tarkasteltaessa hyväkuntoisia eikä puutteita havaittu. Rakennus on salaojitettu ja tarkastuskaivoista käsin tarkasteltaessa salaojajärjestelmä näytti toimivan hyvin. Kokonaisuutena
jäte- ja sadevesiviemäreiden sekä salaojien kuntoluokka on uutta vastaava.
Kuntoluokka

5

LVI Kuvat 7 ja 8. Viemärin tuuletusputki yläpohjassa eristämättä. Tarkastuskaivoissa ei
havaittu puutteita tai ongelmia.
Rakennuksen vesi- ja viemärikalusteet ovat alkuperäisiä vuodelta 2002. Hanat ovat pääosin oraksen yksiotehanoja ja wc-istuimet ovat IDOn valmistamia ja varustettu kaksoishuuhtelulla. Vesi- ja viemärikalusteet ovat hyväkuntoisia. Vesikalusteiden keskimääräinen
tekninen käyttöikä on 15…25 vuotta, joten niiden järjestelmällinen uusiminen tulee ajankohtaiseksi seuraavan 10-vuotis kunnossapitojakson loppupuolella. Viemärikalusteiden
keskimääräinen tekninen käyttöikä on n. 50 vuotta, joten niiden osalta ei ole uusimistarvetta seuraavalla kunnossapitojaksolla lukuun ottamatta mahdollisia huuhtelukoneistojen tai
tiivisteiden uusimista. Kokonaisuutena vesi- ja viemärikalusteiden kuntoluokka on hyvä.
Kuntoluokka
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LVI Kuva 9. Yleiskuva wc-kalustuksesta.
Toimenpide-ehdotukset
•
•

Kuivauspattereiden uusiminen tai vaihtaminen sähkökäyttöisiin malleihin, 2015 - 1 erä
- 800 €
Vesikalusteiden uusiminen, Kuntoluokka 4 - 2024 - 1 erä - 6000 €

4.3 Ilmanvaihtojärjestelmä
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tulo-poistoilmakone TK-1/PK-1
on sijoitettu rakennuksen 2.kerroksessa sijaitsevaan konehuoneeseen. Lisäksi vesikatolla
on 2 kpl huippuimureita autohallin paikallispoistoina.
Ilmanvaihtokone TK-1/PK-1 on mallia KOJA Future ja sen ilmamäärä on 2000 l/s. Koneessa on kuutio lämmöntalteenotto. Vesikatolle sijoitetut huippuimurit ovat mallia KOJA Hifek.
Ilmanvaihtokone TK-1/PK-1 palvelee koko paloasemaa ja huippuimurit auto- ja kalustohallin tiloja. Ilmanvaihtokoneet ovat alkuperäisiä vuodelta 2002 ja ne ovat hyväkuntoisia. Ilmanvaihtokoneilla on vielä keskimääräistä teknistä käyttöikää jäljellä eikä niille tarvitse
suorittaa kuin normaalit vuosihuollot seuraavan 10-vuotis kunnossapitojakson aikana. Kokonaisuutena ilmanvaihtokoneiden kuntoluokka on hyvä.
Kuntoluokka

4

LVI Kuva 10. Yleiskuva IV-koneesta.
Ilmanvaihtokanavisto on tehty kierresaumatusta teräsputkesta ja ilmanjakotapana on tilakohtainen tulo-poistoilmanvaihto. Tuloilman päätelaitteet ovat erityyppisiä säleikköjä ja hajottajia ja poistoilman päätelaitteet koneellisen poistoilmanvaihdon kartioventtiileitä ja säleikköjä. Ilmanjakotapana on tilakohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto. Pääte-elimet on sijoitettu kattoon ja seiniin. Poistoilman pääte-elimissä havaittiin runsaahkoa pölykertymää,
mikä viittaa kanaviston puhdistustarpeeseen. Kanaviston edellinen nuohous on suoritettu
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vuonna 2009 eli 6 vuotta sitten. Palvelurakennusten ilmanvaihtokanavat olisi suositeltavaa
puhdistaa 5 vuoden välein. Kanavien puhtaus on suositeltavaa tarkastaa ja tarvittaessa
puhdistaa kanavat. Kokonaisuutena ilmanvaihtokanavien ja pääte-elinten kuntoluokka on
hyvä.
Kuntoluokka

4

LVI Kuva 11. Poistoilman päätelaitteessa runsaahkoa pölykertymää.
Toimenpide-ehdotukset
•

Ilmanvaihtokanavien ja koneiden puhdistaminen, 2016 - 1 erä - 5000 €

4.4 Kylmätekniset järjestelmät
Rakennuksesta ei havaittu kiinteitä kylmäteknisiä laitteita.
4.5 Palontorjuntajärjestelmät
Rakennuksessa on ensisammutuskalustona käsikäyttöiset sammuttimet. Käsikäyttöisten
sammutinten tarkastukset ovat ajan tasalla ja huomiomerkinnät ovat asianmukaiset.

LVI Kuva 12. Sammutinten tarkastukset ovat ajan tasalla ja huomiomerkinnät asianmukaiset.
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5. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
5.1 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset
Kiinteistö on liitetty sähköyhtiön 0,4 kV:n pienjänniteverkkoon. Pää- ja ryhmäkeskukset
ovat rakennusajankohdan aikakaudelta ja tehty ajankohdan määräysten mukaisesti. Keskukset ovat peltirakenteisia kosketussuojaisia tai koteloituja keskuksia. Pääkeskus on nimellisvirraltaan 250A. Keskukset ovat varustettu kytkinvarokkein, automaatti- tai tulppasulakkein ja lisäksi vikavirtasuojin. Keskukset sisältävät osittain lämmitysjärjestelmän
ohjauskomponentteja. Pääkeskustilassa oli kattavasti sähköpiirustuksia. Sähköjärjestelmien tarkastus on tehty 12/2002. Yleisesti vastaavanlaiset kiinteistöt tarkastetaan 15 vuoden
välein. Kiinteistöllä on suora sähkönmittaus ja 1 kpl alamittauksia (ulkokeskus).

Säh Kuva 1 ja 2. Näkymä pääkeskuksesta ja varastoiduista tavaroista.

Säh Kuva 3. ja 4. Nykyisiä ryhmäkeskuksia
Pääkeskus ja ryhmäkeskukset ovat hyvässä kunnossa ja niille on ainoastaan huoltotoimia.
Pääkeskuksen läheisyydessä oli maadoituskisko potentiaalitasausta varten, mihin oli liitetty johtavat osat. Keskustiloissa oli osittain sinne kuulumatonta tavaraa, joka tulee poistaa.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•
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5.2 Johtotiet, johdot ja kalusteet
Rakennuksen liittymiskaapeli on AXMK 4x185 ja liittymää suojaavat sulakkeet 3x125A.
Rakennusten johdotukset ja kalusteet ovat rakennusajankohdan aikakaudelta. Ryhmäjohdot on asennettu pinta-asenteisena tai uppoasennuksena. Osittain oli käytössä kaapelihyllyjä teknisissä tiloissa, hallin puolella sekä kaapelikouruja henkilökunnan tiloissa ja toimistoissa. Käytetyt kaapelit näyttivät olevan muovieristeisiä alumiini- tai kuparikaapeleita. Kiinteistöissä pistorasiat olivat maadoitettuja. Ulkona piha-alueella on autolämmityskotelot, jotka on varustettu automaatein ja vikavirtasuojin.

Säh Kuva 5. ja 6. Ulkona rikkinäinen pistorasia ja katolla läpivienti tiivistyspuutteita

Säh Kuva 7. ja 8. Autolämmityskotelo ja kouruasennuksia
Kaapeliläpivientien tiivistys oli osittain heikko katolla. Ulkoseinällä oli rikkinäinen pistorasia,
joka tulee uusia. Rakennuksen asennukset ovat muuten hyvässä kunnossa ja niille on ainoastaan huoltotoimia.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
• Läpivientien tiivistykset sekä korjausasennukset, huoltotoimi.
5.3 Valaisimet
Valaistus on toteutettu ulkona pylväs- ja julkisivuvalaistuksena. Valaisintyyppeinä on käytössä sekalaisesti monimetalli-, elohopeahöyry- ja loistelamppuja. Ulkovalaistusta ohjataan
hämäräkytkinohjauksella. Sisävalaisimina on käytössä hehku- ja loistevalaisimia. Sisävalaistusta ohjataan kytkimin ja painonapein. Valaisimet ovat 2002 rakennusajalta.
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Säh Kuva 9. ja 10. Nykyisiä ulkovalaisimia (osittain puiden peitossa, kallellaan)

Säh Kuva 11. ja 12. Näkymä sisävalaistuksesta
Ulkona osa valaisinpylväistä oli kallellaan tai valaisimia oli oksien peitossa. Uuden ”EUlamppudirektiivin” myötä elohopeahöyry- ja hehkulamppujen valmistus ja myynti lopetetaan ja niiden tilalla tulee käyttää korvaavia lamppuja tai uusia kokonaan. Kunnossapitojakson lopussa on odotettavissa osittaista uusimista sisävalaisinten osalta.
Kuntoluokka

4/ 3

Toimenpide-ehdotukset
•
•

Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (elohopeahöyry ja hehkulamput),
Kuntoluokka 3, 2016 – 1 erä - 10 000 €
Valaistuksen huoltokorjausta/ uusimista, Kuntoluokka 3, 2021 ja 2024 - 2 erää 12 000 €

5.4 Lämmittimet, kojeet ja laitteet
Rakennus lämmitetään kaukolämmityksen avulla. Osittain on 1. kerroksessa sähkölämmityksiä (kynnys- ja lattialämmityksiä). Lämmityksiä ohjataan keskuksessa olevilla erillisillä
termostaateilla. Rakennuksissa on myös saattolämmityksiä sadevesijärjestelmien osalla.
Rakennuksessa on LVI-teknisiä laitteita teknisissä tiloissa sekä katolla olevat huippuimurit.
Huippuimurit on varustettu turvakytkimillä. Kiinteistöissä on saunatiloissa 15 kW kiuas ja
taukotiloissa normaalit keittiölaitteet. Lisäksi oli yksittäinen kuivauslaite ajastimella varustettuna. Hallin puolella on sähkötoimiset nosto-ovet. Laitteet, kojeet ja lämmittimet ovat rakennus ajankohdan aikakaudelta. Nosto-ovet oli tarkastettu 9/2015 ja seuraava tarkastus
on 2020.
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Säh Kuva 13. ja 14. Näkymä kiukaista ja kuivauskojeista

Säh Kuva 15. ja 16. Näkymä rännilämmittimistä ja keskuksen termostaateista
Laitteistojen sähköistykset ovat kunnossa, mutta alkuperäiset termostaatit lähestyvät teknisen käyttöiän loppua. Kiukaan kunto oli heikko ja sen vastuksia oli vääntynyt sekä kivien
määrä oli vähäinen. Kiukaan uusiminen jakson alussa ja termostaattien uusiminen jakson
lopussa tulisi toteuttaa. Muuten laitteita huolletaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti.
Kuntoluokka

4 ja 2/3 Kiuas ja termostaatit

Toimenpide-ehdotukset
•
•

Kiukaan uusiminen, Kuntoluokka 2, 2016 - 1 erä – 2 000 €
Lämmitys termostaattien uusiminen, Kuntoluokka 3, 2021 – 1 erä - 2 000 €

5.5 Eritysjärjestelmät
Kiinteistöissä oli poistumistievalaistusjärjestelmän laitteita. Keskus sijaitsee pääkeskustilassa ja on Teknoware valmisteinen. Valaisimet ovat loiste- ja LED-lampuin varustettuja.
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Säh Kuva 17. ja 18. Näkymä turvavalaistusjärjestelmistä
Poistumistievalaistusjärjestelmän laitteet ja valaisimet olivat hyvässä kunnossa ja niiden
koestukset oli tehty määräysten mukaisesti ja merkitty päiväkirjaan
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•

Järjestelmää huolletaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti

5.6 Telejärjestelmät
Kiinteistöt on liitetty paikallisen teleyhtiön ylläpitämään verkkoon rakennusten talojakamon
kautta. Puhelinjakamo on teknisessä tilassa. Puhelinrasiat olivat 3-napaisia (VSS-tilassa).
Rakennuksessa on pääosin telejärjestelmänä ATK-verkko ja rasiat olivat 2xRJ45 tyyppisiä.
Rakennusten antennijärjestelmät on liitetty katolla olevan harava-antennin piiriin. Päävahvistin on pääkeskustilassa ja verkko oli tähtimäinen. Televerkon piirustuksia oli saatavilla.
Asennukset ovat rakennusaikakaudelta. Kiinteistössä oli myös aikakello- ja äänentoistojärjestelmä. Aikakelloa ohjataan VAK-järjestelmällä. Äänentoistovahvistin sijaitsee valvomossa.

Säh Kuva 19. ja 20. Näkymä vahvistimesta ja nykyisistä antennirasioista.
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Säh Kuva 21. ja 22. Näkymä talojakamosta ja atk-rasioista.

Säh Kuva 23. ja 24. Näkymä aikakellosta ja vahvistimesta.
Olemassa olevat telejärjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja niitä huolletaan verkon laadun
tai toiminnan heikentyessä.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•

Järjestelmää huolletaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti

5.7 Turvajärjestelmät
Kiinteistössä toimii turvajärjestelminä yhdistetty palo- ja murtojärjestelmä. Järjestelmälle on
jatkohälytys. Muita turvajärjestelmiä ei havaittu.

Säh Kuva 25. ja 26. Näkymä murto ja palolaitteista
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Turvajärjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja niille on ainoastaan huoltotoimia.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•

Ei toimenpiteitä

5.8 Rakennusautomaatiojärjestelmät
Kiinteistössä on teknisissä tiloissa automaatiojärjestelmän keskuksia ja laitteita. Laitteistot
ovat T.A.C. Xenta valmisteisia. Järjestelmillä ohjataan LVI-laitteistoja. Laitteistot ovat alkuperäisiä.

Säh Kuva 27. ja 28. Näkymä automaatiojärjestelmän keskuksista ja laitteista
Järjestelmät ja laitteistot olivat hyvässä kunnossa ja niille on ainoastaan huoltotoimia.
Kuntoluokka

4

Toimenpide-ehdotukset
•

Ei toimenpiteitä

Oulussa 17.11.2015
Tämän kuntoarvioraportin ovat laatineet
Pasi Kortetjärvi
Rakennustekniikan asiantuntija

Hannu Barsk,
LVI-asiantuntija

Jukka Annala
Sähkötekniikan asiantuntija
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