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1. JOHDANTO  
 

Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä teh-
dyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suo-
ritusohjetta (KH 90–00501) noudattaen. 
 
Toimeksiantaja:  

        Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Oulu 
                            Jussi Kangasmaa 
                            Kotkantie 3 
                            90250 Oulu 

 
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 
 
Koordinaattori Markku Röytiö  Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Rakennustekniikka Markku Röytiö  Raksystems Insinööritoimisto Oy 
LVI-järjestelmät  Olli Kairenius   Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Sähköjärjestelmät  Kimmo Kauko Raksystems Insinööritoimisto Oy 
  
Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00500) mukaisesti kuntoarvion ta-
voitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- 
ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely.  
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Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. tekni-
nen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiin-
teistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTS-ehdotus 10 vuoden 
tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina kunnossapitosuunnitelmalle. 
 
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kus-
tannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energia-
taloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla. Tarkemmat ener-
giansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuksen avulla. 
 
Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden välein. 
Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten onnistumista ja 
esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön arvon säilyttämisessä ja 
nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. 
 
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on 
kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja 
rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 
 
5 =  Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 =  Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 =  Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai  

peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 =  Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai  

uusiminen 6 – 10 vuoden kuluessa 
1 = Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
 
 
 
 

 

2. YHTEENVETO  
 

Kuntoarviokohteena oleva kiinteistökokonaisuus muodostuu koulutus-, toimisto- ja hallirakennuk-
sesta. Rakennus on valmistunut vuonna 1999 ja ns. laajennusosa vuonna 2008. Lisäksi tarkas-
tukseen kuului pieni punainen rakennus, sekä kaksi kylmää katosrakennusta. Rakennuksien run-
korakenteissa on käytetty muun muassa betonielementtejä ja teräspilareita, sekä puurakenteita. 
Julkisivuverhouksena on pääosin peltiprofiili- tai peltikasettiverhous, pienessä puurakennuksessa 
on maalattu lautaverhous. Kattotyyppinä on harjakatto, katteena toimii pääosin bitumikermikate, 
osin profiloitu peltikate. Ikkunat ovat alkuperäisiä ns. MSE ikkunoita, ns. pienessä punaisessa ra-
kennuksessa 2- lasisia puukarmisia ikkunoita. Piha-alueet, sekä paikoitusalueet ovat sorapinnalla. 
Nurmialueita, puita ja muita viherrakenteita on suhteellisen vähän rakennusten ympärillä. 
 

Tässä tarkastusraportissa on esitetty korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka on ehdotettu tehtävik-
si suurempina kokonaisuuksina. Lisäksi raportissa on esitetty pienempiä korjaus- ja huoltotoi-
menpiteitä, joilla saadaan ylläpidettyä ja lisättyä nykyisten rakenne- ja talotekniikan järjestelmä-
osien pitkäaikaiskestävyyttä sekä parantaa energiataloudellisuutta. Tarkemmat toimenpiteiden 
ehdotetut ajankohdat ja kustannusarviot on esitetty PTS-taulukoissa. 

Kokonaisuutena kohde on tyydyttävässä kunnossa eli kuntoluokassa KL 3. 
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2.1 RAKENNUSTEKNIIKKA 

Paikoitusalueiden sorapinnat, piharakenteet ja -varusteet ovat tyydyttävässä kunnossa, sora-
pinnoissa on paikoin vähäisiä painumia ja epätasaisuutta. Saatujen tietojen ja tehtyjen havainto-
jen mukaan kohteessa ei todennäköisesti ole salaojitusta, salaojan tarkastuskaivoja ei ole. Piha-
alueiden pintavesien poisohjauksissa ei havaittu puutteita.  

 
Sokkeleissa tai alapohjissa ei havaittu suurempia korjausta vaativia vaurioita. Sokkelielementtien 
välisissä elastisissa saumoissa havaittiin paikoin kutistumaa ja halkeilua. Myöskään rakennusten 
perustuksissa, alapohjarakenteissa tai runkorakenteissa ei havaittu haitallisia halkeamia tai muo-
donmuutoksia eikä rakenteissa tehty havaintoja, jotka viittaisivat perustus-/ runkorakenteiden 
hallitsemattomiin liikkeisiin. 
 
Ulkoseinien elementtirakenteissa ei näkyviltä osin havaittu korjausta vaativia vaurioita. Peltiprofii-
lipinnat ovat kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa. Lähinnä mekaanisia kolhuja / lommoja on 
seinäpinnoissa havaittavissa paikoin. pienen punaisen rakennuksen lautaverhouksissa havaittiin 
lähinnä maalipinnan ikääntymisestä johtuvaa ravistumaa. Kohteen pienen punaisen rakennuksen 
lautaverhousjulkisivuille suositellaan vaurioituneiden ulkopintojen puuosien uusimista ja lautajul-
kisivujen maalausta. 
 
Kohteen rakennuksien ikkunoissa ei tarkastuksen yhteydessä havaittu rakenteiden epätiiviyteen 
viittaavia merkkejä. Kohteen rakennuksien ulko-ovet ovat pääosin metallirakenteisia, osin puura-
kenteisia. Ovien ulkopuolisissa metalliosissa on havaittavissa vain vähäisesti huolto- ja korjaustar-
vetta. 

 
Kohteen vesikatoissa ei kuntoarvion perusteella havaittu akuutteja vuotoja, laajennuspuolen ylä-
kerran sisäkatoissa havaittiin yhdessä kohtaa valumavesijälkiä, saatujen tietojen mukaan kysei-
sen kohdan vesikaton tiiveys on korjattu. Kohteen vesikattojen kunto on kokonaisuutena vähin-
tään tyydyttävä. Kantavat yläpohjarakenteet ovat pääosin teräs- / puurakenteiset, joiden kunnos-
sa ei tarkastetuilta osin havaittu rakenteellisia vaurioita.  
 
Kuntoarviokierroksen yhteydessä tarkastettiin tekniset tilat ja yleistilat. Tekniset tilat, yleistilat, 
keittiö- ja ruokalatilat sekä tarkastetut toimistotilat työpisteineen ovat rakenteellisesti tyydyttä-
vässä kunnossa.  Tiloja on kunnostettu eri vaiheissa. Sisäpinnoissa on havaittavissa normaalia 
käytöstä ja ikääntymisestä tulleita jälkiä. Yleisten sisätilojen korjaustarve määräytyy osin myös 
vaatimustason mukaan. 
Sosiaalitilat kuten pukuhuoneet sekä wc- ja märkätilat ovat tyydyttävässä kunnossa ja pääosin ne 
ovat ikääntyneet. Kohteen pesu- ja wc-tilojen uusimiseen on syytä varautua. 
 
Merkittävimmät rakennustekniset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet kymmenen vuoden tarkaste-
lujaksolla ovat:  
 

 Sokkelielementtien saumojen uusiminen 
 Julkisivujen puurakenteiden kunnossapitomaalaukset / vaurioituneiden kohtien korjaus / 

uusiminen 
 Punaisen pikku rakennuksen ikkunoiden kunnossapitokorjaukset 
 Pesu- ja wc-tilojen osittainen uusiminen 

 
Muut korjaus- ja kunnostustoimenpiteet tulevat pääasiassa olemaan tavanomaisia jokavuotisia 
huoltotoimia. 
 
Rakennusteknisesti kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä. KL3 
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2.2 LVI-TEKNIIKKA 

 

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Lämmönsiirtimet ovat laajennusajankohdalta, vuodelta 2008. 
Lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on 20 – 25 vuotta, joten niiden uusiminen ei tule ajankoh-
taiseksi vielä seuraavalla kymmenvuotisjaksolla. 
 
Laajennusosan pääasiallisena lämmityksenä toimii vesikiertoinen lattialämmitys, jonka lisäksi au-
latiloissa sekä 2. kerroksen toimistotiloissa on vesikiertoisia teräslevylämmityspattereita. Lattia-
lämmityksen moottoriventtiilien ja patteriventtiilien tekninen käyttöikä on n. 15 – 20 vuotta, joten 
ne suositellaan uusittavaksi seuraavan kymmenvuotisjakson jälkimmäisellä puoliskolla. 
Vanhemmalla puolella ja ”porttirakennuksessa” on sähköisiä lattialämmityksiä sekä suorasähkö-
lämmityspattereita. Sähkölämmitys on käsitelty tarkemmin sähköosuudessa. 
 
Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vesijohdot ja viemärit ovat pää-
rakennuksen osalta laajennusajankohdalta. Vesijohdot ovat materiaaliltaan pääosin kuparia. Vie-
märit ovat pääosin muhvillista muoviputkea. Päärakennuksen vesijohdoille ja viemäreille ei ole 
tiedossa seuraavan kymmenvuotisjakson aikana suurempia uusimis- tai korjaustoimenpiteitä. 
Viemäreille suositellaan tv-kuvausta jakson alussa. Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin laajen-
nusajankohdalta ja niitä uusitaan seuraavan kymmenvuotisjakson aikana lähinnä yksitellen tar-
peen mukaan. 
”Porttirakennuksen” vesijohto- ja viemärijärjestelmät ovat alkuperäisiä asennuksia, ja näin ollen 
teknisen käyttöikänsä päässä. Porttirakennuksen vesijohdoille suositellaan saneerausta, mikäli ky-
seinen rakennus tulee jatkossa käyttöön. 
 
Päärakennuksessa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmä on 
kokonaisuudessaan laajennusajankohdalta, vuodelta 2008. Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu 
viimeksi käyttöönoton yhteydessä vuonna 2008, joten kanavat suositellaan puhdistettavaksi jak-
son alussa, samalla säädetään ilmavirrat. 
”Porttirakennuksen” huippuimuri on vanha ja teknisen käyttöikänsä ohittanut. Huippuimuri suosi-
tellaan uusittavaksi, mikäli kyseinen rakennus tulee jatkossa käyttöön. 
 
LVI-järjestelmien toimintaa ja hälytyksiä voidaan seurata keskitetystä automaatiojärjestelmästä. 
Valvontajärjestelmä on mallia Fidelix. Automaatiojärjestelmä on kokonaisuudessaan laajennuksen 
yhteydessä asennettu. Valvontajärjestelmälle ei ole uusimistarvetta vielä seuraavalla kymmen-
vuotisjaksolla. Yksittäisten säätölaitteiden uusimiseen tulee varautua jakson aikana. 
 
Merkittävimmät toimenpiteet kuluvalla kymmenvuotisjaksolla tulevat olemaan: 
 

 Lattialämmityksen moottoriventtiilien ja patteriventtiilien uusiminen 
 Pohja- ja tonttiviemäreiden kuvaus 
 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmavirtojen säätö 
 Varaus: ”Porttirakennuksen” vesijohtosaneeraus 

 
Kiinteistön LVI järjestelmät ovat pääosin kuntoluokassa hyvä. KL 4  
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2.3 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

 
Tarkastuksen kohteena on toimisto- ja hallirakennus, mikä on valmistunut vuonna 1999 ja laajen-
nettu vuonna 2008. Lisäksi tarkastukseen kuului pieni punainen rakennus sekä kaksi kylmää ka-
tosrakennusta. Sähköjärjestelmien määräaikaistarkastus on tehty vuonna 2017 (tehtävä 10 vuo-
den välein). 
 
Sähköpääkeskus sijaitsee punaisessa rakennuksessa. Keskus on ilmeisesti vuodelta 2008 ja 
edelleen hyvässä kunnossa. Toimistorakennuksen alkuperäinen pääkeskus on muutettu nousu-
keskukseksi laajennuksen yhteydessä. Pienempiä jakokeskuksia on vajaa 10 kappaletta ja ne 
ovat yleisesti edelleen hyvässä kunnossa.  
 
Toimisto- ja hallirakennuksen valaisimina toimivat pääosin loisteputkivalaisimet. 2008 laajenne-
tuissa ja saneeratuissa tiloissa on elektronisella liitäntälaitteella varustetut valaisimet. Vanhem-
massa halliosassa on magneettisella kuristimella varustetut valaisimet. Vanhimpien valaisinten ja 
sähkökalusteiden uusimiselle on esitetty varaus ikääntymisestä johtuen. 
 
Ulkovalaisimina toimivat rakenteisiin ja mastoihin asennetut erilaiset valaisimet. Ulkovalaisimet 
ovat yleisesti edelleen tyydyttävässä kunnossa ja henkilökunnan mukaan valaistustasot ulkona 
ovat riittävällä tasolla. PTS-jakson lopussa tulee varautua ainakin osittaisiin uusimistarpeisiin. Au-
tolämmityspistorasioille ei arvioida uusimistarpeita. 
 
Päärakennuksen alkuperäisessä osassa on sähkölämmitys. Hallissa on käytetty lattialämmitystä 
ja muissa tiloissa on sähköpatterit. Alkuperäisten pattereiden uusimiseen tulee varautua. 
 
Kiinteistössä on kameravalvonta ja rikosilmoitusjärjestelmä, mihin on liitetty myös paloilmaisimia. 
Järjestelmien uusimiselle/ päivittämiselle on esitetty varaus PTS-jakson loppupuolelle. Pääraken-
nuksessa on turvavalaistusjärjestelmä. Poistumistievalaisinten uusimiseen tulee varautua jakson 
lopussa. 
 
Rakennuksiin on uusittu yleiskaapelointijärjestelmät, mihin voidaan liittää sekä puhelin- että tieto-
teknisten järjestelmien laitteita. Telejakamolle on tuotu valokuituyhteys. Rakennuksissa on myös 
omaan harava-antenniin liitetty antennijärjestelmä. 
 
Pääportin vieressä olevan sähkölämmitteisen punaisen rakennuksen sähköjärjestelmät ovat 
ikääntyneet ja kokonaisuudessaan uusimisen tarpeessa. 
 
Merkittävimmät toimenpiteet kuluvalla PTS-jaksolla ovat: 

 Ulkovalaisinten osittainen uusiminen. 
 Päärakennuksen vanhimpien valaisinten ja sähkökalusteiden uusiminen. 
 Päärakennuksen alkuperäisten pattereiden uusiminen. 
 Turvavalaisinten uusiminen. 
 Kameravalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmien uusiminen/ päivitys. 
 Punaisen rakennuksen sähkösaneeraus. 

 
Sähköjärjestelmät ovat pääosin edelleen tyydyttävässä kunnossa. Normaaleja huolto- ja ylläpito-
tyyppisiä toimenpiteitä ei ole esitetty PTS:ssä. 
KL 3 
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2.4 VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 

 Kiinteistöön suositetaan toimittamaan sähköpiirustuskansio. Keskusten yhteyteen tulee 
toimittaa keskusten vaikutusalueiden piirustukset siltä osin kuin ne puuttuvat. 
 
 

2.5 LISÄTUTKIMUKSET 

 Pohja- ja tonttiviemäreiden kuvaus jakson alussa. 
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2.6 KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS 

 

                        

 

  
 

                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista             

          Kustannustaso 2013. Hintoihin sisältyy alv 24% 

  

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi 

Yht. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Rakennetekniikka 5 25 8 20 7 2 5 3 5 30 110 

LVIA-tekniikka 8 8 0 0 0 0 1 6 0 1 24 

Sähkötekniikka 0 0 10 0 3 0 0 13 0 30 56 

Yhteensä 13 33 18 20 10 2 6 22 5 61 190 

                        

Keskimäärin vuodessa 14,39 € / m² / vuosi                 

Pinta-ala 1 320 m²                   
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2.7 RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 

 

          Kustannustaso 2017. Hintoihin sisältyy alv 24% 

  Toimenpide-ehdotukset 
Kunto-
luokka 

Määrä-
arvio   

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi Yht. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

4.1.1. 
Rakennusten vierustat, pintave-
sien poisto ja salaojitus 3                           

  

Kattovesien ohjauksen parantami-
nen ja maanpintojen kallistusten 
korjaukset   1 erä   2                 2 

4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 3                           

  Viheralueiden / rakenteiden hoito   2 erää 2         2         4 

4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 3                           

  
Sorapintojen kunnostus (tarvittaes-
sa)   1 erä             5       5 

4.1.4. 
Rakennelmat, varusteet ja jäte-
huolto 3                           

  Puu- ja teräsosien huoltomaalaus   1 erä     3               3 

4.2.1. Perustukset ja sokkeli 3                           

  
Sokkelielementtisaumojen uusimi-
nen   1 erä   3                 3 

4.2.2. Alapohja 4                           

                              0 

4.2.3. Rakennusrunko 4                           

                              0 

4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 3                           

  
Lautaverhouksien uusiminen / 
pintojen kunnostus   1 erä        20             20 

4.2.5 Ikkunat 3                           

  Ikkunoiden huolto- ja kunnostus   1 erä         4           4 

                                

4.2.6. Ulko-ovet 3                           

  Ulko-ovien huolto- ja kunnostus   1 erä         3           3 

4.2.7. Parvekkeet                             

                              0 

4.2.8. Kattorakenteet 3                           

  Vesikattojen puhdistus ja huolto   2 erää 3             3     6 

                                

4.3.1. Yleistilat, tekniset tilat 3                           

  
Teknisten ja yleistilojen kunnostus 
vaiheittain   2 erää     5           5   10 

4.3.2. Sisätilat, märkätilat 3                           

  
WC- ja märkätilojen kunnostus 
vaiheittain   2 erää   20               30 50 

  Rakennustekniikka yhteensä       5 25 8 20 7 2 5 3 5 30 110 

 
 
Kuntoluokat 
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 = Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 – 10 vuoden  
1 = Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
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2.8 LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

          Kustannustaso 2017. Hintoihin sisältyy alv 24% 

  Toimenpide-ehdotukset 
Kunto-
luokka 

Määrä-
arvio   

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi 

Yht. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

5.1.1. Lämmöntuotanto 4                           

                              0 

5.1.2. Lämmönjakelu 4                           

                              0 

5.1.3. Säätölaitteet 4                           

                              0 

5.1.4. Lämmönluovutus 4                           

  

Lattialämmityksen moottoriventtii-
lien ja patteriventtiilien uusiminen   1 erä               6     6 

5.1.5. Eristykset 4                           

                              0 

5.2.1. Vedenkäsittely 4                           

                              0 

5.2.2. Vesijohdot 4                           

  
Varaus: "Porttirakennuksen" 
vesijohtosaneeraus   1 erä   8                 8 

5.2.3. Viemärit 4                           

  
Pohja- ja tonttiviemäreiden ku-
vaus   1 erä 3                   3 

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 4                           

  
Vesi- ja viemärikalusteiden tar-
peenmukaisia uusimisia   2 erä             1     1 2 

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset 4                           

                              0 

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 4                           

                              0 

5.3.2. Kanavistot 4                           

  
Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja 
ilmavirtojen säätö   1 erä 5                   5 

5.3.3. Päätelaitteet 4                           

                              0 

5.3.4. IV-eristykset 4                           

                              0 

5.4.1. Kylmätekniset järjestelmät                             

                              0 

5.4.2. Palontorjuntajärjestelmät                             

                              0 

  LVI-tekniikka yhteensä       8 8 0 0 0 0 1 6 0 1 24 

 
 
 
Kuntoluokat 
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 – 10 vuoden kuluessa 
2 = Välttävä, peruskorjaus 1 – 5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6 – 10 vuoden  
1 = Heikko, uusitaan 1 – 5 vuoden kuluessa 
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2.9 SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

 

          Kustannustaso 2017. Hintoihin sisältyy alv 0% 

  Toimenpide-ehdotukset 
Kunto-
luokka 

Määrä-
arvio   

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi 

Yht. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

6.1.1. Aluevalaistus 3                           

  
Ulkovalaisinten osittainen uusi-
minen.   1 erä               10     10 

6.1.2. Ulkopistorasiat 3                           

                              0 

6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 3                           

                              0 

6.2.2. Johtotiet 3                           

                              0 

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 3                           

                              0 

6.3.1. Nousujohdot 3                           

                              0 

6.3.2. Voimaryhmäjohdot 3                           

                              0 

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 3                           

                              0 

6.3.4. Varusteet 3                           

  
Punaisen rakennuksen säh-
kösaneeraus.   ~100 m2     10               10 

6.3.5. Liittymisjohdot 3                           

                              0 

6.3.6. 
Maadoitukset ja potentiaalin 
tasaukset 3                           

                             0 

6.4.1. Valaisimet 3                           

  

Päärakennuksen vanhimpien 
valaisinten ja sähkökalusteiden 
uusiminen.   1 erä                   20 20 

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 3                           

  Turvavalaisinten uusiminen.   1 erä         3           3 

6.4.3. Lämmittimet 3                           

  
Päärakennuksen alkuperäisten 
pattereiden uusiminen.   1 erä               3     3 

6.4.4. Kojeet ja laitteet 3                           

  

Kameravalvonta- ja rikosilmoi-
tusjärjestelmien uusiminen/ 
päivitys.   1 erä                   10 10 

6.4.5. Saunat                             

                              0 

6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 4                           

                              0 

6.5.2. Antennijärjestelmä 3                           

                              0 

6.5.3. Paloturvallisuusjärjestelmä                             

                              0 

  Sähkötekniikka yhteensä       0 0 10 0 3 0 0 13 0 30 56 
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3 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 
 

3.1 KOHTEEN TIEDOT 

 
Kohde: Kiinteistö Konetie 15 
Lähiosoite: Konetie 15 
Postinumero- ja toimipaikka: 90630 Oulu 
Rakennustyyppi: Koulu-, halli ja - toimistorakennukset  
Pinta-ala: 1320 brm2  

Kerrosluku: 1 - 2 
Rakennusvuosi: 1999 ja laajennusosa 2008 
 

3.2 ASIAKIRJATILANNE 

 
Kohteesta oli käytettävissä teknistä aineistoa (esim. rakenne- LVIApiirustuksia) kuntoarvion laa-
dintaa varten. Tarkastuksen aikana ei juuri ollut käytettävissä sähköteknisiä piirustuksia. Piirus-
tusarkisto on saatujen tietojen mukaan toisessa kiinteistössä. 
 
 

3.3 KORJAUSHISTORIA 

 
Korjaushistoriatietoja ei ollut käytettävissä. Saatujen lähtötietojen perusteella kiinteistössä on 
tehty muun muassa seuraavia korjaustoimenpiteitä:  
 

 Koulurakennus; laajennettu 2008 
 
 

3.4 KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE 

 
Kirjallista käyttäjäkyselyä ei järjestetty. Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin suullisesti Jussi 
Kangasmaata ja muita paikalla olleita.   

 

3.5 HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI 

 
Kohteessa ei ole kiinteistöhuoltoa ( Kiinteistöhuollon suorittavat Kiinteistöhuollon opiskelijat ). 
Kiinteistön rakennustekniset huoltotoimet on hoidettu tyydyttävästi. LVIS-teknisiä huoltotoimia on 
hoidettu myös tyydyttävästi. 
 
LVI-laitteille tulee suorittaa vuosittain määräaikaishuoltoja. Säännöllisillä huolloilla LVI-laitteiden 
käyttöikä pitenee, energiantalous pysyy kunnossa ja asukkaiden viihtyvyys on taattu. Tällaisia 
suositeltavia huoltoja ovat: 
 
Lämmitysjärjestelmä: 
 

 Patteriverkoston paineen seuraaminen ja kirjanpito paineenlisäyksistä. 
       Säätölaitteiden toiminnan tarkastus 
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             Lämminkäyttövesi: 

 
 Lämpimän käyttö- ja kiertoveden lämpötilojen tarkkailu, sekä säätölaitteiden 

toiminnan tarkkaileminen. 
 

Ilmanvaihtojärjestelmä: 
 

 Poistoilmaventtiilien puhdistus (käyttäjän toimesta). Venttiilit puhdistetaan aina kanavien 
puhdistuksen yhteydessä. 
 

Sähköjärjestelmät: 
 

 Valaisinten kupujen puhdistus säännöllisesti paremman valotehon ylläpitämiseksi 
 

 
 

3.6 ENERGIATALOUS 

 
Lämpöenergian kulutus 
 
Lämmitysenergian kulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarviota tehdessä. 
 
 
Vedenkulutus 
 
Vedenkulutustietoja ei ollut käytettävissä kuntoarviota tehdessä. 
 
 
Sähkön kulutus 
 
 
Kiinteistösähkön kulutustietoja ei ollut käytettävissä.  

 
 
 

3.7 SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Lämpötila 
 
Sisälämpötilat olivat aistinvaraisesti arvioiden tarkoituksenmukaisella tasolla. Ulkolämpötila oli 
kohdekierroksen aikana noin -17 °C. 
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus 
 
Ilmanlaatu oli kohdekierroksen aikana aistinvaraisesti arvioiden tyydyttävällä tasolla. 
 
Sisäilman epäpuhtaudet 
 
Aistinvaraisesti arvioiden sisäilmassa ei havaittu epäpuhtautta. 
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            Melu 

 
Mitään merkittävää talotekniikasta johtuvaa meluhaittaa ei havaittu kohdekierroksella. 
 
 
Tuhoeläimet ja linnut 
 
Tuhoeläinten tai lintujen aiheuttamia haittoja ei havaittu.  
 
Valaistus 
 
Sisätilojen valaistustasot ovat yleisesti hyvällä tasolla. 
 
 
 
 

3.8 TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT 

 
Merkittäviä turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei havaittu.  
 

 
 

3.9 KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Rakenteellisesti merkittäviä kosteusvaurioita ei kiinteistökierroksella havaittu.  
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 

 

4.1 ULKOALUEET 

 

4.1.1 Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus 

 
 
Rakennuksen vierustat ovat pääosin sorapintaisia ja paikoin vierustolilla on nurmikkoa ja pihaki-
vetystä. Vierustat ovat yleisesti profiililtaan melko tasaisia ja pääosin rakennuksista hieman pois-
päin viettäviä. Vierustat ovat pääosin asiallisessa kunnossa. Rakennuksien sade- ja pintavesien 
ohjaus on hyvällä tasolla, syöksytorvista tulevat vedet ohjataan kattovesikerääjiin ja siitä pois 
maanalaisilla putkilla. Pienen punaisen rakennuksen kattovesien poisjohtamisessa on puutteita. 
Kyseisen rakennuksen syöksytorvien alta kattovesien poisjohtamisen parantaminen, esim. beto-
nisten loiskevesikourujen / kattovesikerääjien avulla. 
Maanpintojen kallistuksien tulisi olla niin, että rakennuksen vierustoilla maanpinta viettää sokke-
lista poispäin joka puolella. Nykyisten ohjeiden mukainen suositeltava maanpinnan vähimmäiskal-
tevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20, korkeusero vähintään 0,15 m ja suositelta-
va sokkelin näkyvän osan korkeus (korkeusero lattiapintaan/puurakenteisiin on > 30 cm) RakMK 
C2 Kosteus 1998. Lisäksi kattovedet tulisi ohjata hallitusti riittävän etäälle rakennuksista.  
 
 
Rakennusten ympärillä saatujen tietojen mukaan on salaojitus, osin ei todennäköisesti ole salaoji-
tusta, rakennuksien nurkilla ei havaittu / ei ole salaojien tarkastuskaivoja. Mikäli maaperä ei ole 
vettä hyvin läpäisevää, suositellaan nykyrakennusohjeiden mukaan rakennuksien ympärille sala-
ojien asentamista tarkastuskaivoineen alapohjan, perustusten ja seinärakenteen kosteusrasituk-
sen vähentämiseksi.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Maanpintojen kallistuskorjauksia tarvittaville osille. 
      Pienen punaisen rakennuksen kattovesien poisohjausta parannetaan esim. loiskevesi-

kourujen / kattovesikerääjien avulla. 
 
 
 
 

Kuvaa päärakennuksesta. Pieni punainen rakennus.    
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   4.1.2.  Kasvillisuus ja viheralueet 

Viheralueita on kiinteistön alueella suhteellisen vähän. Tontilla kasvaa vähäisesti puustoa ja pen-
saita, rakennusten välittömässä läheisyydessä ei ole haitallista kasvillisuutta.  
 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Viherrakenteille riittää normaali perushuolto pihan huoltotöiden yhteydessä. Viheraluei-

den huoltotöitä ei ole laskettu mukaan PTS-taulukkoon. 
 

 

4.1.3 Liikenneväylät ja -alueet 

 
Kohteen liikennöidyt piha-alueet ja paikoitusalueet ovat lähes kokonaisuudessaan sorapintaisia. 
Merkittäviä päällysrakenteiden välitöntä korjaustarvetta ei havaittu lukuun ottamatta muutamia 
painumia ja epätasaisuutta sorapinnoitteessa.   
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

  Alueen päällysrakenteet ovat kauttaaltaan tyydyttävässä kunnossa, eivätkä ne vaadi jak-
son aikana todennäköisesti pienten kunnostustoimien lisäksi muita toimenpiteitä. Pääl-
lysteille tehdään jakson aikana paikkaus- ja korjaustoimenpiteitä tarpeen mukaan. 

 

 
ihPiha-alueiden sorapinnat ovat suhteellisen 

hyhyvässä kunnossa. 

 
Piha-alueiden sorapinnat ovat suhteellisen hy-
vässä kunnossa.   

 
Kasvillisuuta ei rakennuksien läheisyydessä. 

 
Kasvillisuutta ei lähellä rakennusta. 
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   4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 

  
Kohteessa ei ole varsinaisia aluevarusteita, pihalla on ns. konesuuojia. Kyseiset varusteet ja ra-
kennelmat ovat kokonaisuutena tyydyttävässä kunnossa, ottaen huomioon niiden käyttötarkoi-
tuksen ja niile riittää tavanomaiset huoltotoimenpiteet tarkastelujakson aikana.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Piha-alueiden puu-/metallirakenteiden ( konesuojien ) kunnostuksia ja huoltomaalauksia 
tarpeen mukaan.  

 Piha-alueiden voi kohentaa esimerkiksi lisäämällä istutuksia ja pihavarusteita (ei mukana 
PTS-taulukossa). 

 
 
 

4.2 RAKENNUSTEKNIIKKA 

 
4.2.1. Perustukset ja sokkelit 

 
Rakennukset on perustettu maanvaraisesti ja perustukset ovat teräsbetonirakenteisia, osin ra-
kennuksissa on betonisokkelielementit. Sokkelit ovat pinnoittamatonta betonia. Paikoin päära-
kennuksen betonisokkelielementtien saumoissa havaittiin hiushalkeamia. Betonisokkelielement-
tien saumojen uusiminen. 
   
Muuten rakennuksien perustuksissa ei havaittu haitallisia halkeamia tai muodonmuutoksia eikä 
rakenteissa tehty havaintoja, jotka viittaisivat perustus-/ runkorakenteiden hallitsemattomiin liik-
keisiin.  
 

 
Puurakenteinen konesuoja.  

 
Metallirakenteinen konesuoja. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Betonisokkelielementtien saumojen uusiminen 

 
 

4.2.2. Alapohja 

 
Rakennusten alapohjarakenteena on maanvarainen tai kantava teräsbetonilaatta. Ulkohalliraken-
nuksien ( konesuojien ) alapohjana on asfalttipinta. Alapohjarakenteissa ei näkyviltä osin havaittu 
merkittäviä painumia tai muita korjausta vaativia rakenteellisia vaurioita. Alapohjarakenteessa ei 
tarkastetuilta osin havaittu haitallista kosteutta kosteudentunnistimella.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä.   
 

4.2.3 Rakennusrunko 

 
Rakennukset ovat pääosin teräsrunkoisia ja elementtirakenteisia, pieni punainen rakennus on 
puurunkoinen ja puurakenteinen.  
Kohteen rakennuksien runkorakenteissa ei tarkastuskierroksella havaittu vaurioita. Kokonaisuute-
na runkorakenteet ovat hyvässä kunnossa.  
 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpidetarvetta. 
 
 

4.2.4   Ulkoseinät ja julkisivut 

 
Rakennuksien ulkoseinät ovat pääosin elementtiseiniä, joiden julkisivupinnoissa on käytetty pelti-
profiili- tai peltikasettiverhousta. Pienen punaisen rakennuksen ulkoseinät ovat puurunkoisia ja 
lautaverhoiltuja. Kohteen rakennuksien julkisivupinnat, muut detaljikohdat vaikuttavat toimivilta 
ratkaisuilta, eikä niissä havaittu normaalista ikääntymisestä poikkeavaa puutteita tai vaurioita. 
Kohteen julkisivupinnat ovat yleisilmeeltään vähintään tyydyttävässä kunnossa. Julkisivujen pelti-
profiileissa havaittiin muutamia mekaanisten kolhujen aiheuttamia jälkiä. Kohteen lautaverhoiltu-
jen rakennuksien julkisivujen ulkopintojen maalipinnat ovat jo yleisesti kuluneita. Kyseisen pienen 
punaisen rakennuksen julkisivujen ulkopintojen kunnostus ja huoltomaalaus. Kohteen rakennuk-
sien julkisivuihin liittyy myös teräsrakenteita kuten sadekatoksia, sekä muita teräsvarusteita. 
 

 
Sokkelielementtisaumassa hiushalkeamia.  

 
Sokkelielementtipintoja. . 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Puuverhoiltujen julkisivujen kunnostus / maalaus. 
 Betoni- ja teräsrakenteiden kunnossapitomaalauksia tarpeen mukaan.  

 
 
 

Puurakenteinen konesuoja   Metallirakenteinen konesuoja 

 
Päärakennuksen julkisivua.   

 
Päärakennuksen julkisivua. 

 
Pienen punaisen rakennuksen julkisivua.   

 
Pienen punaisen rakennuksen julkisivua.   
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   4.2.5. Ikkunat 

 
Kohteen päärakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä MSE – ikkunoita, sekä pienen punaisen ra-
kennuksen ikkunat ovat 2- lasisia puukarmi-ikkunoita. Kohteen ikkunoille suoritetaan tavanomai-
sia huoltotoimenpiteitä.  
 
Ikkunoiden keskimääräinen tekninen käyttöikä tavanomaisissa olosuhteissa on 50 vuotta (KH 90-
00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Sisäosien maalaukseen on varaudut-
tava 8…10 vuoden välein. Tiivistäminen suoritetaan tarpeen mukaan mutta siihen on varaudutta-
va 10…12 vuoden välein. 
 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Ikkunoiden vaiheittaisia kunnossapitokorjauksia ja huoltomaalauksia.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pienen punaisen rakennuksen ikkuna   

   

 
Päärakennuksen ikkuna Päärakennuksen ikkuna sisäpuolelta.  
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   4.2.6  Ulko-ovet 

 
Rakennuksien kaikki ulko-ovet ovat pääosin metallirakenteisia, osin puurakenteisia ( pieni punai-
nen rakennus ) ja sijainnista riippuen lasiaukollisia tai umpiovia.  
Ulko-ovien metalliosissa on havaittavissa vain vähäisesti huoltotarvetta / puutteita.  Oville teh-
dään entiseen malliin säännöllistä huoltoa tarkastelujakson aikana. 
 
Ulko-ovien keskimääräinen tekninen käyttöikä tavanomaisissa olosuhteissa on 40 vuotta (KH 90-
00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Ulko-ovien tiivistäminen suoritetaan 
tarpeen mukaan mutta siihen on varauduttava 10…12 vuoden välein. 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Kohteen ulko-oville tavanomaisia huoltotoimenpiteitä.  
 Suositellaan kohteen ulko-ovien tiivisteiden tarkastamista / uusimista 

 
 

4.2.7 Parvekkeet 

 
Kiinteistössä ei ole parvekkeita. 

 
 

4.2.8 Kattorakenteet   

 
Rakennusten kattotyyppinä on harjakatto ja vesikatteena on päärakennuksessa bitumikermikate, 
pienen punaisen rakennuksen vesikatteena on peltikate. Päärakennuksen sisäänkäyntikatoksien 
vesikatoilla on lumiesteet. Oletettavasti merkittäville toimille ei tarkastelujakson aikana ole tarvet-
ta. Vedenpoisto tapahtuu rakennuksien vesikatolta räystäskourujen ja syöksytorvien avulla. Ele-
menttituotantohallissa ei ole räystäskouruja ja syöksytorvia.  Kohteen vesikatoissa ei kuntoarvion 
perusteella havaittu akuutteja vuotoja, päärakennuksen yläkerran toimistotilan seinän ja sisäka-
ton liitoskohdassa havaittiin valumavesijälki / - kohta. Saatujen tietojen mukaan kyseisen vesika-
ton kohta on korjattu / tiivistetty syksyllä vuonna 2016. Kyseisten kohdan seuraaminen ja tarkkai-
lu. Kohteen vesikattojen kunto on kokonaisuutena vähintään tyydyttävä.  
 
 
 

Päärakennuksen nosto-ovia.  
 

Pienen punaisen rakennuksen ulko-ovi. 
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Kohteen päärakennuksen yläpohjarakenteet ovat pääosin puu- ja teräsrakenteita ( ei yläpohjati-
laa ), pienen punaisen rakennuksen yläpohjatilat ovat puurakenteiset, lämmöneristeenä on mine-
raali- / puhallusvilla. Rakennuksien yläpohjatilojen tuuletus / ilmanvaihto tapahtuu räystäiden ja 
päätyjen aluslaudoituksien rakojen kautta, päärakennuksen korkeimmalla vesikatolla on lisäksi 
ns. alipaineventtiilit. Kohteen ns. pienen punaisen rakennuksen yläpohjatilojen ilmanvaihtoa voi 
tehostaa päätyharjojen alle asennettavien tuuletusventtiilien avulla.  
 
Bitumikermikatteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 30 vuotta, profiilipelti-
katteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 40 vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön 
tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).  
 

 
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

 Kohteen vesikatoille tavanomaisia säännöllisiä tarkastus- / huoltotoimenpiteitä.  
       Suositellaan pienen punaisen rakennuksien yläpohjatilojen tuuletuksen tehostamista, 

päätyharjojen alle asennettavien tuuletusventtiilien avulla. 
 

Yleiskuvaa päärakennuksen vesikatolta.  

Pienen punaisen rakennuksen vesikattoa.  

 
Pienen punaisen rakennuksen vesikattoa.   
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4.3. SISÄTILAT 
 

4.3.1 Yleistilat, tekniset tilat 

 
Kuntoarviokierroksen yhteydessä tarkastettiin rakennuksien tekniset tilat, toimistotilat ja halli- ja 
yleistilat. Sisätilat ovat osin betoni- sekä puu- ja levyrakenteiset. Porrassyöksyt ovat betoniele-
menttirakenteisia ja porrashuoneiden seinäpinnat maalattua betonia. Yleisissä tiloissa ei havaittu 
merkittäviä rakenteellisia vaurioita tai puutteita. Tilojen lattia- ja seinäpinnoissa esiintyy paikoin 
ikääntymisestä ja käytöstä johtuvaa maalipintojen hilseilyä ja kulumaa, sekä paikoin betoniraken-
teiden halkeamia. Yleisten sisätilojen korjaustarve määräytyy osin myös vaatimustason mukaan. 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Yleistiloja kunnostetaan vaiheittain jakson edetessä tarpeen mukaan (ei mukana PTS-
taulukossa). 

 
 
 
 
 
 
 

Päärakennuksen käytävätilaa. 
 

Pienen punaisen rakennuksen luokkatilaa.  

 
Päärakennuksen toimistotilaa, yläkerta.  

 
Päärakennuksen hallitilaa.  
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4.3.2 Sisätilat, märkätilat 

 
Toimistotilojen lattia- ja seinäpinnat ovat kokonaisuutena vähintään tyydyttävässä kunnossa. Si-
säpinnoissa on havaittavissa normaalia käytöstä ja ikääntymisestä tulleita jälkiä.  
Kohteen sosiaalitilat, kuten pukuhuoneet sekä WC- ja märkätilat ovat vähintään tyydyttävässä 
kunnossa. Pesu- ja wc-tilojen ikääntymisen johdosta, niiden uusimiseen on syytä varautua. 
 
Märkätilojen rakenteiden tekninen käyttöikä on noin 15- 20 vuotta (KH 90-00403 Kiinteistön tek-
niset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).  
 
 

 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Varaudutaan jakson aikana WC- /märkätilojen uusimiseen / kunnostukseen.  
 Muuten sisätilojen korjaustarve määräytyy paremminkin käyttäjien tarpeiden ja toiveiden 

kuin teknisen kunnon perusteella (ei mukana PTS-taulukossa). 

Päärakennuksen toimistotilaa ja WC- tilaa,  
yläkerta.  

 

 
Pesu-/ suihkutilaa. 

 
Pienen punaisen rakennuksen pesuhuoneen suih-
kutilaa. 
B-talon ikääntynyt pesuhuoneen suihkutila.  
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

 

5.1.1. Lämmöntuotanto 
 

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Kaukolämmön alajakokeskus on asennettu laajennuksen yh-
teydessä vuonna 2008. Lämmönsiirtimien tekninen käyttöikä on noin 20 - 25 vuotta, joten niille ei 
ole uusimistarvetta vielä seuraavalla kymmenvuotisjaksolla. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Lämmönsiirtimien toimilaitteita huolletaan ja korjataan tarpeen mukaan (ei pts-
taulukossa). 

 

5.1.2. Lämmönjakelu 
 
Lämmitysverkosto on kokonaisuudessaan vuodelta 2008 ja materiaaliltaan teräsputkea hitsaus- ja 
kierreliitoksin (lattialämmitysputket ovat muovia). Lämpöjohtojen käyttöikä on suotuisissa olosuh-
teissa (ei ulkopuolista kosteusrasitusta, eikä ylimääräistä täyttötarvetta -> happirikasta vettä ver-
kostoon) vähintään 60 - 70 vuotta (käytännön käyttöikää ei tunneta). Sulku- ja linjasäätöventtiilit 
ovat myös vuodelta 2008. Linjaventtiilien tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpide-ehdotuksia. 

 

 
Lämmönsiirrinpaketti.   
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5.1.3. Säätölaitteet 
 
LVI-järjestelmien toimintaa ja hälytyksiä voidaan seurata keskitetystä automaatiojärjestelmästä. 
Valvontajärjestelmä on mallia Fidelix. Automaatiojärjestelmä on kokonaisuudessaan laajennuksen 
yhteydessä asennettu. Valvontajärjestelmälle ei ole uusimistarvetta vielä seuraavalla kymmen-
vuotisjaksolla. Yksittäisten säätölaitteiden uusimiseen tulee varautua jakson aikana. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset:  

 Rakennusautomaatiota ja säätölaitteita huolletaan ja korjataan tarpeen mukaan (ei pts-
taulukossa).  

 

5.1.4. Lämmönluovutus 
 

Laajennusosan pääasiallisena lämmityksenä toimii vesikiertoinen lattialämmitys, jonka lisäksi au-
latiloissa sekä 2. kerroksen toimistotiloissa on vesikiertoisia teräslevylämmityspattereita. Lattia-
lämmityksen moottoriventtiilien ja patteriventtiilien tekninen käyttöikä on n. 15 – 20 vuotta, joten 
ne suositellaan uusittavaksi seuraavan kymmenvuotisjakson jälkimmäisellä puoliskolla. 
Vanhemmalla puolella ja ”porttirakennuksessa” on sähköisiä lattialämmityksiä sekä suorasähkö-
lämmityspattereita. Sähkölämmitysosuus on käsitelty tarkemmin sähköosuudessa. 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Lattialämmityksen moottoriventtiilien ja patteriventtiilien uusiminen kymmenvuotisjakson 
jälkimmäisellä puoliskolla. 

 
Aulatilan lämmityspatteri. 

 
Lattialämmityksen jakotukkeja. 

 
Valvonta-alakeskus.   
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5.1.5. Eristykset 
 
Lämpöjohtojen eristykset ovat villakourueristeitä päällystettynä PVC muovilla. Eristeet eivät tällöin 
sisällä asbestia. Eristeet olivat havaintojen mukaan hyvässä kunnossa. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpide-ehdotuksia. 
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5.2.  VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 

5.2.1. Vedenkäsittely 
 
Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistön vesimittari sijaitsee 
lämmönjako- / IV-konehuoneessa. Vesimittarin jälkeen on asennettu vakiopaineventtiili. Paine-
mittarista tarkasteltuna vedenpaine on n. 4 bar. Vedenpaine on kutakuinkin kohdallaan. 
”Porttirakennuksessa” lämmin käyttövesi valmistetaan lämminvesivaraajalla. Lämminvesivaraaja 
on havaintojen mukaan vanha ja teknisen käyttöikänsä ohittanut. Mikäli ”porttirakennus” jatkossa 
tulee käyttöön, suositellaan lämminvesivaraaja uusittavaksi (sisältyen porttirakennuksen mahdol-
liseen vesijohtosaneeraukseen). 
 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Varaus: ”porttirakennuksen” lämminvesivaraajan uusiminen (sisältyen porttirakennuksen 

mahdolliseen vesijohtosaneeraukseen). 
 

5.2.2. Vesijohdot 
 

Vesijohdot ovat päärakennuksen osalta laajennusajankohdalta ja materiaaliltaan pääosin kuparia. 
Kupariputkien tilastollinen käyttöikä on 40 - 50 vuotta, joten niille ei ole esittää uusimis- tai kor-
jaustoimenpiteitä seuraavalle kymmenvuotisjaksolle. Käyttövesijohtojen linjaventtiilit ovat myös 
laajennusajankohdalta. Linjaventtiilien tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten niille ei ole uu-
simistarvetta vielä seuraavalla kymmenvuotisjaksolla. 
”Porttirakennuksen” vesijohdot ovat alkuperäisä ja näin ollen teknisen käyttöikänsä päässä. Mikäli 
”porttirakennus” jatkossa tulee käyttöön, suositellaan vesijohdot uusittavaksi. 
 

 
Vesimittari. 

 
”Porttirakennuksen” lämminvesivaraaja. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Varaus: ”porttirakennuksen” vesijohtosaneeraus. 
 

5.2.3. Viemärit 
 

Jäte- ja sadevesiviemärit ovat laajennusajankohdalta ja materiaaliltaan muhvillista muoviputkea. 
Viemäreille ei ole esittää laajamittaisempia uusimis- tai korjaustoimenpiteitä seuraavalle kym-
menvuotisjaksolle. Viemärit suositellaan kuvattavaksi ja huuhdeltavaksi kymmenen vuoden vä-
lein. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Pohja- ja tonttiviemäreiden kuvaus jakson alkupuolella. 
 

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 
 

Vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin laajennusajankohdalta. Hana- ja suihkusekoittajien käyt-
töikä on noin 15 - 25 vuotta ja wc-istuinten noin 35 - 50 vuotta. Vesi ja viemärikalusteita uusi-
taan seuraavan kymmenvuotisjakson aikana lähinnä yksittäin tarpeen mukaan. 
”Porttirakennuksen” vesi- ja viemärikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä ja teknisen käyttöikänsä 
ohittaneita. Mikäli ”porttirakennus” jatkossa tulee käyttöön, suositellaan vesi- ja viemärikalusteet 
uusittavaksi (sisältyen porttirakennuksen mahdolliseen vesijohtosaneeraukseen). 
 
 

 
Käyttövesijohtojen linjaventtiileitä.  

 
 



                        Kiinteistö Konetie 15, 90630 Oulu 31/44 
  

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Päärakennuksen vesi- ja viemärikalusteiden uusimiset toteutetaan toistaiseksi yksitellen 
tarpeen mukaan. 

 Varaus: ”porttirakennuksen” vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen (sisältyen porttiraken-
nuksen mahdolliseen vesijohtosaneeraukseen). 

 

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset 
 

Vesijohtojen eristykset ovat villakourueristeitä päällystettynä PVC muovilla. Eristeet eivät tällöin 
sisällä asbestia. Eristeet olivat havaintojen mukaan hyvässä kunnossa. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpide-ehdotuksia. 

 
”Porttirakennuksen” vanhoja vesikalusteita. 
 

 
Päärakennuksen vesikalusteita.   
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5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 
 
Päärakennuksessa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto varustettuna lämmöntalteenotolla. 
”Porttirakennuksessa” on koneellinen poistoilmanvaihto. 
 

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 
 
Ilmanvaihtokoneet ovat päärakennuksessa tulo-/poistoilmanvaihtokoneita varustettuna laajen-
nusosalla glykolikiertoisella lämmöntalteenotolla (2kpl) ja vanhemmalla osalla ristivastavirtaläm-
möntalteenotolla (2kpl). Erillispoistoina toimii lisäksi vesikatolla sijaitsevat huippuimurit. Tuotan-
to-/korjaustiloissa on lisäksi kohdepoistoja (hitsaustila). Ilmanvaihtokoneet ovat laajennusajan-
kohdalta. Ilmanvaihtokoneiden tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten ilmanvaihtokoneita yl-
läpidetään seuraavalla kymmenvuotisjaksolla lähinnä yksittäisiä komponentteja tarvittaessa uusi-
malla. 
”Porttirakennuksen” poistoilmanvaihtokoneena toimii vesikatolla sijaitseva huippuimuri. Havainto-
jen mukaan huippuimuri on vanha ja teknisen käyttöikänsä ohittanut. Mikäli ”porttirakennus” jat-
kossa tulee käyttöön, suositellaan huippuimuri uusittavaksi. 
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ilmanvaihtokoneita ylläpidetään lähinnä yksittäisiä komponentteja tarvittaessa uusimalla 
(ei pts-taulukossa). 

 Varaus: ”porttirakennuksen” huippuimurin uusiminen 
 

5.3.2. Kanavistot 
 
Ilmanvaihtokanavat ovat kierresaumattua peltiä. Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu viimeksi 
käyttöönoton yhteydessä vuonna 2008. Koneellisessa tulo-/poistoilmanvaihdossa ilmanvaihtoka-
navat suositellaan yleisesti puhdistettavaksi noin kymmenen vuoden välein. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmavirtojen säätö jakson alussa. 

 
Laajennusosan tulo-/poistoilmanvaihtokone.   

 
Vanhan osan tulo-/poistoilmanvaihtokoneet. 
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5.3.3. Päätelaitteet 
 
Tulo- ja poistoilmaelimet ovat tarkoituksenmukaisia eri tyyppisiä säleiköitä, hajottajia ja venttiile-
jä. Päätelaitteille ei ole seuraavalle kymmenvuotisjaksolle uusimis- tai korjaustarpeita. 
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Päätelaitteet puhdistetaan aina ilmanvaihdon nuohouksen yhteydessä, muuten päätelaitteita 
suositellaan puhdistettavaksi säännöllisesti esim. muun suuremman siivouksen yhteydessä. 

 
 

5.4. MUUT JÄRJESTELMÄT 
 

5.4.1. Kylmätekniset järjestelmät 
 
Kiinteistössä ei ole kylmäteknisiä järjestelmiä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpide-ehdotuksia. 
 

5.4.2. Palontorjuntajärjestelmät 
 
Kiinteistössä ei ole erillistä palontorjuntajärjestelmää (esim. sprinkelerijärjestelmää). Käsisammut-
timet tulee tarkastaa määräysten mukaisesti ajallaan. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Määräaikaistarkastukset (ei mukana PTS-taulukossa). 
 

 
Toimistotilan tuloilmahajottaja.   

 
Toimistotilan poistoilmaventtiilejä.   
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 

6.1. ALUESÄHKÖISTYS 

 

6.1.1. Aluevalaistus 

 
Aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin ja mastoihin asennetut erilaiset valaisimet. Henkilökunnan 
mukaan valaisimet on juuri huollettu ja ulkoalueiden valaistustasot ovat asianmukaisella tasolla. 
Valaisinten osittaiselle uusimiselle on esitetty varaus PTS-jakson loppupuolelle ikääntymisestä 
johtuen. Uusiksi valaisimiksi suositetaan led-valaisimia.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ulkovalaisinten osittainen uusiminen. 
 

6.1.2. Ulkopistorasiat 

 
Autolämmityspistorasiat ovat pääsisäänkäynnin viereisellä paikoitusalueella. Rasiat on varustettu 
omilla kahden tunnin kellokytkimillä ja suojattu lisäksi vikavirtasuojakytkimin. Rasiat ovat kunnos-
sa eikä niille arvioida merkittäviä uusimistapeita. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 

 
    Pistorasiakotelo. 

 
  

 
    Valaisinmasto. 

 
 Katoksessa on loisteputkivalaisimet. 
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6.2. KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET 

6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 

 
Sähköpääkeskus on sijoitettu pääportin viereiseen punaiseen rakennukseen. Keskuksen nimellis-
virta on 630 A ja päävarokkeet tarkastushetkellä 3* 400 A. Pääkeskustila on merkitty asianmukai-
sesti eikä tilaan ole varastoitu ylimääräistä tavaraa. Tilaan tulee kuitenkin toimittaa tarvittavat pii-
rustuksen laminoituna ja mielellään myös sähköpiirustuskansio. 
 
Muita pienempiä jakokeskuksia on vajaa 10 kappaletta. Keskukset on varustettu vaihtelevasti 
johdonsuojakatkaisimin ja tulppasulakkein, uusimissa keskuksissa on vikavirtasuojakytkimet tar-
vittavin osin.  
 
Rakennusten keskukset ovat yleisesti edelleen kunnossa eikä niille arvioida merkittäviä uusimis-
tarpeita kuluvalle PTS-jaksolle. Punaisen rakennuksen ryhmäkeskus on ikääntynyt ja se tulee uu-
sia sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 

 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 

 
 

 
    Pienempi ryhmäkeskus hallissa. 

 
 Iv-konehuoneen keskus. 

 
    Sähköpääkeskus punaisessa rakennuksessa. 

 
 Vanha pääkeskus vuodelta 1999. 
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6.2.2. Johtotiet 

 
Kaapeloinnit on tehty pääosin pinta-asennuksena sekä käyttäen erilaisia johtokouruja. Johtoteitä 
asennetaan tarpeen mukaan lisää. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 

 
Paloalueiden läpiviennit on yleisesti tiivistetty asianmukaisesti. Kuitenkin joitakin johtoja on lisät-
ty, esimerkiksi päärakennuksen nousukeskustilaan, ja kyseiset uudet läpiviennit ovat auki.  

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Läpivientien tarkastus ja tiivistys. 
 
 
 

6.3. JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 

 

6.3.1. Nousujohdot 

 
Keskusten väliset johdot eli niin sanotut nousujohdot ovat punaista rakennusta lukuun ottamatta 
5-johdinjärjestelmän mukaisia (TN-S). Nousujohtojen tarkemmat tyypit on esitetty erillisissä nou-
sujohtokaavioissa. Nousujohdoille ei arvioida uusimistarpeita. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 
 
 

6.3.2. Voimaryhmäjohdot  

 
Voimaryhmäjohtoja ovat esimerkiksi erilaisten laitteiden syöttöjohdot. Voimaryhmäjohtojen kunto 
ja uusimistarve tarkastetaan aina niillä syötettävien laitteiden uusimisen yhteydessä mutta itse-
näisenä toimenpiteenä niiden uusimisille ei arvioida olevan tarvetta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 
 

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 

 
Ryhmäjohdot ovat pääosin MMJ-tyyppisiä. Ryhmäjohdot ovat pääosin alkuperäisiä mutta osaan 
tiloista on lisätty lisää ryhmäjohtoja. Ryhmäjohdoille ei arvioida uusimistarpeita. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
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6.3.4. Varusteet 

 
Rakennusten pistorasiat ovat kokonaisuudessaan maadoitettuja 1 luokan rasioita (lukuun otta-
matta punaista rakennusta, missä on maadoittamattomia 0 luokan rasioita).  
 
Sähkökalusteet ovat yleisesti hyvässä kunnossa eikä niiden uusimiselle arvioida olevan laajamit-
taista tarvetta. Yksittäisiä kalusteita uusitaan tarpeen mukaan tai mahdollisten tilamuutosten yh-
teydessä. 
 
Punaisen rakennuksen sähköjärjestelmät suositetaan uusimaan kokonaisuudessaan. 

 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Punaisen rakennuksen sähkösaneeraus. 
 

6.3.5. Liittymisjohdot 

 
Liittymisjohdot on mitoitettu tehonsiirtotarpeen mukaan. Liittymisjohdoille ei arvioida uusimistar-
peita. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 

 
    Punaisen talon 0 luokan pistorasioita. 

 
 Päärakennuksen kytkimiä vuodelta 1999. 

 
    Toimiston sähkökalusteita. 

 
 Pistorasioita hallissa. 
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6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 

 
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkölaittei-
den vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan reitin ja varmis-
tavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.  
 
Tarkastuksen aikana ei saatu tietoa maadoitusten toimimattomuudesta ja havaitut maadoitukset 
ovat tyydyttävässä kunnossa.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 

6.4. VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET 

 

6.4.1. Valaisimet 

 
Sisätilojen valaisimina on käytetty pääosin erilaisia loisteputkivalaisimia. Uudemmalla osalla on 
käytetty elektronisella liitäntälaitteella varustettuja loisteputkivalaisimia ja vanhemmalla osalla on 
perinteiset magneettiset kuristimet. Valaistustasot ovat yleisesti hyvällä tasolla. Vanhemman osan 
valaisinten uusimiselle on esitetty varaus PTS-jakson loppupuolelle. 
 
Punaisen rakennuksen valaistuksen uusiminen sisältyy sähkösaneeraukseen. 

 

 
    Päämaadoituskisko, punainen talo. 

 
 Putkiston maadoitus, päärakennus 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Päärakennuksen vanhimpien valaisinten uusiminen. 
 

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 

 
Päärakennuksessa on turvavalaistusjärjestelmä, mikä koostuu eri aikakausien komponenteista. 
Poistumistievalaisimet ovat opasteellisia. Turvavalokeskus on sijoitettu nousukeskustilaan. Pois-
tumistievalaisinten ainakin osittaiseen uusimiseen tulee varautua ikääntymisestä johtuen. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Turvavalaisinten uusiminen. 

 
    Poistumistievalaisin. 

 
 Vanhempi poistumistievalaisin. 

 
    Hallin valaistusta, v.1999. 

 
 Punaisen rakennuksen valaisimia. 

 
    Toimiston valaisimia, v.2008. 

 
 Hallin valaisimia, v.2008. 
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6.4.3. Lämmittimet 

 
Päärakennuksen vanhemmassa osassa on sähkölämmitys. Hallitiloissa on sähköinen lattialämmi-
tys, muissa tiloissa on sähköpatterit. Lämmittimiä on osittain uusittu tai lisätty. Alkuperäisten pat-
tereiden uusimiseen tulee varautua ikääntymisestä johtuen. 
 
Punaisessa rakennuksessa on sähkölämmitys. Lämmittimien uusiminen sisältyy rakennuksen säh-
kösaneeraukseen. 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Päärakennuksen alkuperäisten pattereiden uusiminen. 
 

 

6.4.4. Kojeet ja laitteet 

 
LVI-, ohjaus-, valvonta- ja säätölaitteiden kokoonpanoa ja tekniikkaa on kuvattu LVI-osiossa.  
 
Rakennuksissa on minikeittiöt, missä on kylmälaitteet ja liedet. Laitteita uusitaan tarpeen mu-
kaan.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 

 
    Erilaisia pattereita v. 1999 toimistotilassa. 

 
 Sähköpatteri punaisessa rakennuksessa. 

 
    Keittiö. 
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6.4.5. Saunat 

 
Rakennuksissa ei ole saunatiloja. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
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6.5. TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT 

 

6.5.1 Puhelin- ja atk-järjestelmä 

 
Päärakennukseen on toteutettu yleiskaapelointijärjestelmä, mihin voidaan liittää sekä puhelin- et-
tä tietoliikenneteknisiä laitteita. Telejakamolle on tuotu valokuituyhteys. Järjestelmä on nykyisel-
lään kunnossa ja sitä laajennetaan tai päivitetään tarpeen mukaan. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 

6.5.2 Antennijärjestelmä 

 
Päärakennuksessa on antennijärjestelmä, mikä on liitetty omiin harava-antenneihin. Antennijär-
jestelmän käyttöaste on oletuksen mukaan alhainen. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 
 
 

 
    Antenni katolla. 

 

 
    Telejakamo. 

 
Toimistotilan kerrosjakamo. 
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6.5.3  Muut heikkovirtajärjestelmät 

 
Rakennuksissa ei ole automaattista paloilmoitusjärjestelmää. Kiinteistössä on kuitenkin rikosil-
moitusjärjestelmä, mihin on liitetty myös paloilmaisimia. Järjestelmästä on jatkohälytys vartiointi-
liikkeeseen. Kiinteistössä on myös lähinnä ulkoalueilla kameravalvontajärjestelmä, mikä on saa-
tujen tietojen mukaan kunnossa. 
 
Järjestelmät ovat nykyisellään kunnossa mutta ikääntymisestä johtuen niiden uusimiselle tai päi-
vitykselle on esitetty varaus. 
 

 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Kameravalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmien uusiminen/ päivitys. 

 
 

 
    Paloilmaisin hallissa. 

 
Rikosilmoitusjärjestelmän ohjauskeskus. 
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7. KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT 
 
Kuntoarvioon liittyvissä asioissa ja yleensä kohteenne rakenne-, LVI- ja sähköteknisissä kysymyk-
sissä voitte ottaa yhteyttä tämän kuntoarvion koordinaattoriin.  
 
Oulussa 28.02.2018 
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