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1

YHTEENVETO
Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Vieremän kunnan eteläisen
koulun tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitellään ja ehdotetaan
lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi
uusimistarpeet.
Raportin
PTS-osaan
sisältyvät
ehdotettujen
toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten.
Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman
ja korjausohjelma laadinnassa. Kiinteistön omistaja laatii tai laadituttaa
kunnossapitosuunnitelman, kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten
perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen
teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta,
asukkaiden, toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet
ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin. Raportissa ei oteta kantaa
mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne
kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista
korjausohjelmaa laatiessaan.

1.1

Asiakirjatilanne
-

1.2

Rakennustekniikka
Tarkastetaan ja tarvittaessa huolletaan rakennuksen ulkopuolet, kuten
salaojitus, maanpintojen muotoilu ja sadevesien ohjaus. Samalla sokkelin
vierusta
kivetään.
Maalataan
puulattiat
ja
seinäpinnat
kunnossapitokaudella. Tiivistetään kellarin ja luokkatilojen väliset
läpiviennit ja rakenteet ja alipaineistetaan kellaritilat yläpuolisiin tiloihin
nähden. Uusitaan keittiön kiintokalusteita.
Kunnossapitokauden
loppupuolella uusitaan ovet ja ikkunat sekä remontoidaan märkätilat.

1.3

LVI-tekniikka
Peruskorjataan lämmitysjärjestelmä ja valurautaviemärit. Uusitaan
lämminvesivaraaja.
Järjestetään
lämmitetty
ja
suodatettu
korvausilmantulo luokkatiloihin. Tarkastetaan jätevesijärjestelmän
kunto ja toimivuus.

2.

PERUSTIEDOT
Rakennusvuosi:
1957
Kerrosala:
612 m²
Talossa on kaksi kerrosta, lämmin kellari ja kylmä ullakko.

3.

PTS-EHDOTUS
Kiinteistön PTS-ehdotus, pitkän aikavälin suunnitelma -ehdotus, on
liitteenä, Tekninen PTS . Tutkimukset ja korjaustoimet on esitetty vuoden
2017 hintatason mukaan. Hinnoittelussa on käytetty urakoitsijoiden,
rakennuttajien ja kuntoarvioijan hintatietoutta. Hinnoitteluun
toteutusvaiheessa vaikuttaa sen hetken työtilanne ja suoritusajankohta.
Hinnoittelun ohjeellisena tarkkuutena voidaan pitää ~20%:n tarkkuutta.
Annetuissa hinta-arvioissa on mukana 24 %:n arvonlisävero.
PTS-ehdotuksessa ei ole huomioitu peruskorjaushankkeen luonteisia
kokonaiskustannuksia
vaan
kustannukset
ovat
yksittäisten
toimenpiteiden
kustannuksia.
Korjaustoimenpiteen
kokonaiskustannukset muodostuvat laaja-alaisemmissa korjaustoimissa
mahdollisista tutkimus-, suunnittelu- ja urakka-asiakirjojen laadinnasta
sekä varsinaisesta työn suorittamisesta. Kustannukset ovat arvioita ja
arvioita tulee tarkentaa, kun korjaustoimenpiteitä varten on tehty
riittävät kuntotutkimukset ja muut selvitykset.
Teknisessä PTS:ssä on esitetty toimenpiteet neljässä osa-alueessa;
tutkimukset, huolto, rakennustekniikka ja LVI. PTS on esitetty
taulukkona, joissa vuosittaiset kokonaiskustannukset sekä kustannukset
huoneistoalaan suhteutettuna.
PTS-ehdotuksen tarkoituksena on toimia runkona, jonka pohjalta
kiinteistöön laaditaan kunnossapitosuunnitelma.
Seuraavan 10 vuoden aikajaksolle laskettiin korjaus- ja
huoltokustannuksia yhteensä 318000,00 €. Suurimmat kustannukset
tulevat lämmitys- ja käyttövesiputkistojen ja lämmityslaitteiston
peruskorjauksista
sekä
vanhojen
vaurioiden
korjaamisesta.
Kunnossapitokauden loppupäässä tulee ikkuna- ja oviremontit olemaan
ajankohtaisia.

4.

RAKENNUSTEKNIIKKA

4.1

Tilat

4.1.1

Kuivatilat
Rakennuksen kaikki tilat tarkastettiin. Maalattuja lattiapintoja on
runsaasti. Osa maalatuista lattioista on huonokuntoisia. Osa lattioista
on pinnoitettu muovimatolla. Seinäpinnat ovat maalattuja.
Seinäpinnoissa on käytön jälkiä.
Käyttäjät ilmoittivat yhdestä vesivuodosta ullakolla. Vettä oli vuotanut
joko lämminvesivaraajasta, (tai paisuntasäiliöstä). Vettä oli valunut 2.
kerroksen käyttötiloihin opettajainhuoneen kohdalla.
Pääovesta sisään tullessa havaittiin tunkkainen sisäilma. Sisäilmaan
vaikuttaa useita tekijöitä. Portaanalustilassa ja siivouskomerossa
havaittiin kreosootin hajua. Kerosootin hajua ei havaittu yleisissä
käyttötiloissa.

Vesivahinkoaluetta yläkerrassa.

Siivouskomero on suljettu pois käytöstä

Eteisen lattian keraaminen laatoitus on irti alustasta ja kaksi laattaa
puuttuu. Eteisen välioven kahva on löystynyt.
Pääportaikon kaiteen kiinnitys on löystynyt.
Pukuhuoneen katon puukuitulevyt ovat laskeutuneet osittain
paikoiltaan. Pukuhuoneen katossa on kuivunut vesijälki.
Toimenpide-ehdotukset
o Suositellaan asbesti ja haitta-ainekartoitusta, jos sitä ei aiemmin
ole tehty.
o Maalataan puulattiat kunnossapitokaudella.
o Suositellaan seinien maalaamista samalla.
o Avataan kastunutta seinärakennetta opettajainhuoneesta ja
tarkastetaan rakenteiden purkutarve.
o Huolletaan eteisen välioven kahva.
o Kiinnitetään pääportaikon kaide.
o Puretaan pukuhuoneen katon levyt ja puretaan muu kastunut
rakenne tarpeen mukaan.
4.1.2

Märkätilat
Alun perin käymälät ovat olleet ulkorakennuksessa. WC- ja suihkutiloja
on rakennettu 1970-luvun aikoihin. Lattia- ja seinäpinnoitteet ovat
keraamisia laatoituksia. Kosteutta ei havaittu
pintakosteudenosoittimella. Lattioiden keraamiset laatoitukset ovat irti

alustasta laajoilta aloilta. Laatat ovat kuitenkin ehjiä, eikä suurempaa
suihkujen käyttötarvetta ole.

WC/Pojat.

Kolme laattaa puuttuu.

Toimenpide-ehdotukset
o Uusitaan märkätilojen silikonisaumaukset.
o Lisätään puuttuvat laatat (3 kpl) WC/Pojat seinälle. (Ja eteisen
lattiaan samalla 2 kpl)
o Märkätilojen pintaremontointi kunnossapitokauden lopulla.

4.1.3

Kellaritilat
Kellarissa on käytöstä poistettu saunatila ja muita varastokäytössä
olevia tiloja. Kellaritilat ovat ruokahuollon ja siivouspalvelun käytössä.
Lisäksi kellarissa on halkovarasto ja halkolämmitysjärjestelmä.
Kellarin pintarakenteet ovat iäkkäitä. Pintarakenteissa ei havaittu
kosteutta pintakosteudenosoittimella. Kellarin rakenteissa on PAHyhdisteitä sisältävää vesieristettä.
Toimenpide-ehdotukset
o Tiivistetään ja alipaineistetaan kellaritilat yläpuolen tiloihin
nähden. Huomioidaan suunnittelussa puukattilan ilmansaanti ja
toimivuus.

4.1.4

Kalusteet
Kalusteita on useilta vuosikymmeniltä. Pulpetit ja oppilaiden pöydät
ovat kohtalaisessa kunnossa. Puutyöluokan höyläpenkit ovat
huonokuntoisia ja niissä on toiminnallisia puutteita.

Keittiön kiintokalusteet ovat huonossa kunnossa. Osa
lastulevyrakenteista on turvonnut roiskevesien vaikutuksesta.

Toimenpide-ehdotukset
o Keittiössä on kiintokalusteiden uusimista. Käytetään kosteutta
kestäviä materiaaleja.
o Uusitaan tai peruskorjataan käsityöluokan ruuvipenkit
kunnossapitokaudella.
4.2

Aluerakenteet

4.2.1

Viherrakenteet
Piha-alueita ei lumipeitteen vuoksi voitu tarkastaa. Pihassa on suuria
puita. Nurmi kasvaa seinien vierustalle saakka.

Kesäkuva.
Toimenpide-ehdotukset
o Seinänvierustojen laitto.
4.2.2

Päällysrakenteet ja sadevesien poisohjaus
Ajopiha on sorapinnalla. Kattovesien sadevesiviemäröintiä ei
lumipeitteen vuoksi voitu tarkastaa. Maanpinnan kallistukset ovat
niukat.
Toimenpide-ehdotukset
o Maanpintojen muotoilu seinästä poispäin viettäväksi vähintään
kolmen metrin matkalle.
o Patolevyn ja sorastuksen asennus seinien vierustoille.

4.2.3

Aluevarusteet
Ulkovarastorakennuksen katto on takapihan puolelta hieman
notkollaan. Kattoa ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi. Yksi
kattovuodon tapainen tummuma havaittiin ruoteissa.

Ulkovarastorakennus.

Kattovuodon tapainen tummuma.
Toimenpide-ehdotukset
o Varaston katon kunto tarkastetaan lumettomana aikana
sateella.

4.3

Pohjarakenteet
Lumipeitteen vuoksi salaojien tarkastuskaivoja ei havaittu.
Rakennuksen routimisesta ei havaittu merkkejä.
Toimenpide-ehdotukset
o Salaojien tarkastus lumettomana aikana.

4.4

Rakennustekniikka

4.4.1

Perustukset ja sokkeli
Näkyvillä oleva sokkelipinta on jälkikäteen asennettua betonia.
Leikkauskuvan mukaan perustuksina on betonianturat.
Kellarissa saunaosastolla maanpaineseinällä on sisäpuolinen
lisälämmöneriste, joka on riskirakenne.
Toimenpide-ehdotukset
o Saunaosaston lisälämmöneristeiden ja maanpaineseinän
kuntotutkimus.

Alapohja ja putkikanaalit
Kellarin alapohjarakenne on rakennusajankohta huomioiden
todennäköisesti maanvarainen betonilaatta. 1. kerroksen
alapohjarakenteesta ei ole varmaa tietoa. Kohteessa on kuitenkin
puukorokelattiat.
Toimenpide-ehdotukset
o Selvitetään 1. kerroksen alapohjarakenne rakenneavauksen
avulla.
o Jos kyseessä on riskirakenne, otetaan materiaalinäytteitä
mikrobimääritystä varten 3 - 5 kpl.
o Selvitetään kellarin alapohjarakenne, rakenneavaus.
4.4.2

Rakennusrunko
Rakennuksessa on puurunko. Rakennuksen liikkumisesta ei havaittu
merkkejä.

Toimenpide-ehdotukset
o Ei toimenpide-ehdotuksia.

4.4.3

Julkisivu
Julkisivuverhouksena on profiilipelti ruuvikiinnityksin. Liittymät on
pellitetty. Kahden nurkkapellin maali on lohkeillut. Ruuvit ovat hyvässä
kunnossa.

Ulkoverhous on maalipintaista peltiä. Nurkkapelleissä on
maalipuutteita.
Toimenpide-ehdotukset
o Uusitaan tai maalataan nurkkapeltejä tarvittaessa.
Ulkoseinärakenteet
Ulkoseinärakenteesta ei ole varmuutta. Seinät ovat alun perin olleet
kutterin lastulla tai purulla eristettyjä vinolaudoitettuja puuseiniä.
Nykyisin seinien ulko-osassa voi olla lisälämmöneristys.
Toimenpide-ehdotukset
o Selvitetään ulkoseinärakenne rakenneavauksen avulla.
o Jos kyseessä on riskirakenne, otetaan materiaalinäytteitä 3 – 6
kpl mikrobimääritystä varten.
Ulko-ovet
Ulko- ovia on kaksi. Ovi on ikkunallinen puurakenteinen.
Ulko-ovet eivät sulkeudu kokonaan, koska ovilehti kantaa kynnykseen.
Ovi jää raolleen.

Ulko-ovi.

Ovilehti on laskeutunut vuosikymmenten
saatossa.
Toimenpide-ehdotukset
o Huolletaan ulko-ovet.
o Uusitaan ulko-ovet kunnossapitokaudella.
Ikkunat
Ikkunat ovat alkuperäisiä kaksilasisia, joihin on lisätty kolmas ikkunalasi
väliin.
Ikkunoiden maalipinnat ovat huonossa kunnossa. Maali lohkeilee
runsaasti. Vesipeltien ja ikkunoiden saumoja ei ole tiivistetty. Sadevesi
voi kulkeutua seinärakenteeseen.

Toimenpide-ehdotukset

o Ikkunoiden lämpökuvaus.
o Vesipeltien saumojen tiivistys.
o Ikkunoiden uusiminen kunnossapitokauden loppupuolella.
4.4.4

Yläpohjarakenteet
Ullakkotilan tuuletus on riittävä. Yläpohjan eristeenä on kutterinlastua.
Huoltotilassa, jossa on vanha paisuntasäiliö, on käyttäjän mukaan
sattunut vesivuoto. Rakenteita ei ole vuodon jälkeen avattu.

Ullakkotila.

Vuotojälki hormin juuressa.

Vesivuotopaikka.

Toimenpide-ehdotukset
o Suositellaan vesivuodon vuotoalueen kastuneiden osien
purkamista.
4.4.5

Vesikatto
Vesikattona on uusi rivipeltikatto ja aluskate. Vesikattoa ei voitu
tarkastaa lumipeitteen vuoksi.
Toimenpide-ehdotukset
o Ei kiireellisiä toimenpiteitä.

5

LVI-JÄRJESTELMÄT

5.1

Lämmitysjärjestelmät
Rakennuksessa on halkolämmitys ja sähkölämmitys. Lämmityskattila on
mallia Högfors 20, vuodelta 1977. Kattilan tekninen käyttöikä on
ylittynyt.

Lämmityskattila.

Lämmityksen varaaja.

Toimenpide-ehdotukset
o Lämmitysjärjestelmän uusiminen on ajankohtaista
kunnossapitokaudella.
o Lämmitysjärjestelmän perusparannuksen suunnittelu.
o Suositellaan lämmitysjärjestelmä muuttamisen selvittämistä.
Paisunta-ja varolaitteet
Kalvopaisunta-astiat ovat päällisin puolin kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset
o Ei kiireellisiä toimenpiteitä.
Lämmönjakeluverkoston kiertovesipumput
Pumppu on Kolmeks Oy:n valmistama.
Toimenpide-ehdotukset
o Ei toimenpide-ehdotuksia.
Lämmitysverkostot varusteineen
Lämpöputket ovat teräsputkea. Vesivaraajan yhteydessä on myös
kupariputkea. Verkoston ohjainlaitteena on Ouman EH 800B.

Lämmitysverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit
Sulkuventtiilit ovat käsin pyörittettäviä venttiileitä, joiden tekninen
käyttöikä on lopussa. Vuotoja ei havaittu. Iäkkäiden venttiilien toiminta
on epävarmaa.

Toimenpide-ehdotukset
o Ei toimenpide-ehdotuksia.
Lämmönluovutus
Käyttötiloissa on radiaattorit. Keittiössä radiaattorin seinäkiinnitys on
löystynyt.
Toimenpide-ehdotukset
o Huolletaan keittiön radiaattorin kiinnitys.
Eristykset
Kellarissa on erilaisia putkieristeitä useilta vuosikymmeniltä.
Toimenpide-ehdotukset
o Suositellaan asbestikartoitusta ennen remontointeja.
5.2

Vesi- ja viemärijärjestelmät
Rakennus on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon.
Viemärijärjestelmänä on sakokaivojärjestelmä.
Toimenpide-ehdotukset
o Selvitetään jätevesijärjestelmän kunto ja toimivuus.
Vedenkäsittelylaitteet
Päävesimittari on vuodelta 2001.

Lämpimän käyttöveden vesivaraaja 150 l, vuodelta 1993.
Toimenpide-ehdotukset
o Lämpimän käyttövesivaraajan uusiminen.
Lämpimän käyttöveden kiertovesipumput
Vuotoja ei havaittu.
Toimenpide-ehdotukset
o Ei toimenpide-ehdotuksia.
Vesijohtoverkostot
Vesijohtoverkosto on uusittu havaituilta osin komposiitti- ja
muovijohdoilla. Kellarissa on myös vanhempaa kuparijohtoa.
Toimenpide-ehdotukset
o Vesijohtoverkoston uusiminen vanhoilta osin.
Viemäriverkostot
Kellarissa havaittiin valurautaviemäriä ja muoviviemäriä.
Vesikalusteiden allasviemäriputket ovat metallisia. Allasviemäriputket
ovat huonokuntoisia. Valurautaviemärit ovat käyttöikänsä lopussa ja
huonokuntoisia.
Toimenpide-ehdotukset
o Vaihdetaan WC-tilojen metalliset allasviemäriputket.
o Vesi- ja viemäriverkoston uusimistarpeen kartoitus ja
suunnittelu.

o Valurautaviemärien linjasaneeraus.
Viemärikaivot
Ensimmäisessä kerroksessa lattiakaivot ovat muovirakenteisia.

Suihkuhuoneen lattiakaivo.
Toimenpide-ehdotukset
o Ei toimenpide-ehdotuksia.
Sadevesikaivot
Piha-alueen hulevesiviemäreitä ei lumipeitteen vuoksi havaittu.
Kattojen sadevesiviemäröinti on jälkikäteen asennettu.
Toimenpide-ehdotukset
o Ei toimenpide-ehdotuksia
Vesi- ja viemärikalusteet
Pesualtaat, sekoittajat ja wc-istuimet tarkastettiin.
Vesi- ja viemärikalusteet ovat kunnossa.
Toimenpide-ehdotukset
o

Ei toimenpiteitä.

Eristykset
Kellarissa on useita eristemateriaaleja.

5.3

Ilmanvaihtojärjestelmät
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Lisäksi on yksittäisiä
tiloja palvelevia kanavapuhaltimia. Hallittua tuloilmaa ei ole järjestetty.
Toimenpide-ehdotukset
o Järjestetään tuloilmaa luokkatiloihin esimerkiksi
sähkölämmityksellä varustetuilla korvausilmaventtiileillä.
Poistoilmakoneet varusteineen
Yksittäisiä kanavapuhaltimia havaittiin. Puhaltimia on eri
vuosikymmeniltä.
Toimenpide-ehdotukset
o Arvioidaan kanavapuhaltimien uusimistarve hormikartoituksen
yhteydessä.
Kanavistot
Poistokanavat ovat rakennusaineisia (tiili) hormeja. Vaakavedot
kellarissa ovat asbestikanavaa. Poistoilmakanavat ovat pölyisiä.
Toimenpide-ehdotukset
o Hormikartoitus ja kunnostuksen suunnittelu.
Pääte-elimet
Tiilihormien alkuosissa luokissa on teräsverkot. Verkot ovat erittäin
pölyisiä ja hidastavat ilman virtausta merkittävästi.

Luokissa ritilän takana oleva teräsverkko on ummessa pölystä.
Toimenpide-ehdotukset

o Huolletaan / puhdistetaan hormien teräsverkot säännöllisesti.

6

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Sähköjärjestelmää ei kartoitettu.

Toimenpide-ehdotukset
o Tarvittaessa kartoitetaan sähköjärjestelmä.

7

ENERGIANKULUTUS
Kokonaissähkö:
2017, 110 688 kwh
2016, 105 571 kwh
2015, 98 429 kwh
Polttopuut:
2017, halkoja 46 m³
2016, halkoja 29 m³
2015, halkoja 10 m³

Pielavedellä 15.1.2018

Jouni Tissari Rkm. RTA

LIITTEET:
Liite 1

Pohjakuva

Liite 2

Tekninen PTS

Pohjakuva, 1. kerros, ei mittakaavassa. Muita kuvia ei ollut saatavissa.

