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LIITTEET
1) PTS - kunnossapitosuunnitelma

1.

JOHDANTO

Kuntoarvio suoritetaan rakennus- ja taloteknisten järjestelmien osalta. Kuntoarvion laadinta perustuu
ohjekorttiin KH 90-00501, Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio – Kuntoarvioijan ohje.
Kiinteistön kuntoarvion tavoitteena on lähtötietojen hankinta kunnossapitosuunnittelulle. Säännöllisin
väliajoin tehtävän arvion avulla kiinteistön arvosta, teknisestä kunnosta ja energiataloudesta saadaan
kokonaiskuva, jonka perusteella kunnossapitotoimet voidaan ajoittaa toimiviksi arvioiden tekemisen
yhteydessä saatavan kuntotiedon perusteella. Ennakoiva lähestymistapa ja kuntoarvion avulla laadittava pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma antavat hyvät lähtökohdat kiinteistön ylläpitoon.
Kuntoarvio perustuu pääosin aistienvaraisiin asiantuntijahavaintoihin ja olemassa oleviin asiakirjoihin
kuten huoltokirjaan sekä suunnitelma-asiakirjoihin. Kuntoarvion yhteydessä tehdään rakenteita rikkomattomia mittauksia, joilla selvitetään ja kartoitetaan rakenteiden sekä laitteiden kuntoa sekä toimivuutta. Piileviä vikoja ei kuntoarviossa voida tyypillisesti havaita.
Kuntoarvion raportointivaiheessa pääjärjestelmänimikkeille määritetään kuntoluokitus pohjautuen ohjekorttiin KH 90-00495 Kiinteistön kuntoarvio – Kuntoluokan määräytyminen. Luokittelulla määritetään
rakenteiden ja järjestelmien kuntotaso sekä korjaustarve. Käytettävä kuntoluokituksen arviointi on seuraava:
1 = heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa.
2 = välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden kuluessa
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6…10 vuoden kuluessa
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
Kohdekäynnillä tehdyn kuntoselvityksen ja kuntoluokituksen perusteella laaditaan ehdotus pitkäntähtäimensuunnitelmasta eli PTS-ehdotus. PTS-ehdotuksessa esitetään korjaustoimenpiteet, suositus
toteutusvuodesta ja kustannusarviot. Raportissa esitytetty PTS-ehdotus on ns. tekninen PTS, jossa
esitetyt toimenpiteet perustuvat tehtyihin havaintoihin ja teknisiin käyttöikäarvioihin. Esitetyt kustannusarviot edustavat tarkastusajankohdan kustannustasoa ilman voimassaolevaa arvonlisäveroa.

Kuntoarvion työryhmänä ovat toimineet seuraavat henkilöt:
Vastuuhenkilö ja koordinaattori: Mika Pälve, WSP Finland Oy
Rakennustekniikka: Mika Pälve, WSP Finland Oy
LVI-järjestelmät: Juha Kolari, WSP Finland Oy
Sähkö- ja tietojärjestelmät: Niina Kemppainen, WSP Finland Oy

Kuntoarvion kiinteistökatselmointi suoritettiin 10.09.2019.

Jyväskylä 17.10.2019

WSP Finland Oy

Mika Pälve
rakennusterveysasiantuntija, Ins. (AMK)
Kuntoarvion koordinaattori
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2.

YHTEENVETO

2.1. Rakennustekniikka
Rakennus on valmistunut vuonna 1969 toimisto ja paloaseman tiloiksi. Rakennukseen on kohdistunut
useita korjaus- ja muutostöitä, jotka on toteutettu lähinnä 2000-luvulla.
Rakennuksen pihan liikennealueet ovat asfaltoituja ja muut alueet ovat nurmipintaisia. Pääsisäänkäynnin puolella osa kulkuväylistä on betonilaatoitettuja. Lähtötietojen perusteella salaojajärjestelmä on uusittu vuonna 2000.
Ulkopuolisten töiden osalta merkittävimmät rakennustekniset korjaus- ja huoltotoimenpiteet seuraavan
kymmenen vuoden aikana ovat salaojajärjestelmän huolto ja huuhtelu, piha-alueiden asfaltoinnin uusiminen sekä betonikiveysten uusiminen.
Rakennuksen runko on betonirakenteinen, ala- ja välipohjissa on käytetty paikoin äänieristeenä mineraalivillaa. Rakenteiden kunto tulee selvittää kuntotkimuksin. Samalla tulee selvittää ulkoseinärakenteiden eristekerrosten kunto sekä rakenteiden tiiviys.
Julkisivujen osalta betonisten kuorielementtien elastisten saumojen uusiminen on syytä tehdä mahdollisimman pian, koska saumoissa havaittiin runsaasti halkeamia. Rakennuksen ikkunat on uusittu 2003
ja niiden kunto on hyvä, mutta ikkunoiden tiivisteet suositelaan uusittavan tarkastelujakson lopulla.
Päätyseinustojen ikkunoiden pystypellitykset ovat paikoin puutteelliset ja niiden uusimista suositellaan.
Ulko-ovia on uusittu, mutta osa ovista on alkuperäisiä ja ne ovat teknisen käyttöikänsä päässä joten
niiden uusimista suositellaan.
Rakennuksen vesikate ja räystäspellitykset on uusittu vuonna 2000 ja ne ovat hyvässä kunnossa. Vesikaton kallistukset ovat pääosin hyvät, mutta kulma-alueilla kermikatteen pinnoilla on havaittavissa
sammaloitumista, joka viittaa puutteellisiin kallistuksiin. Lisäksi kattokaivojen ympärille on kerääntynyt
orgaanista jätettä. Vesikatto ja kattokaivot tulee huoltaa ja puhdistaa säännöllisesti vähintään kahdesti
vuodessa.
Rakennuksen sisäpuolisten tilojen osalta merkittävimmät korjaustoimenpiteet ovat alkuperäisten WCtilojen seinä- ja lattialaatoitusten uusiminen.

Kiireelliset toimenpiteet
▪

Vesikaton ja kattokaivojen puhdistus, tehtävä joka vuosi

Toimenpiteet 5 vuoden aikana
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rakennuksen sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
Salaojajärjestelmän tarkastus ja huuhtelu
Kuorielementtien elastisten saumojen uusiminen
Ikkunoiden pystypellitysten korjaus
Alkuperäisten ulko-ovien uusiminen
Alkuperäisten wc-tilojen peruskorjaus

Toimenpiteet 10 vuoden aikana
▪
▪

Asfaltoinnin uusiminen
Ikkunoiden huolto ja tiivisteiden uusiminen
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2.2. LVIA-järjestelmät
Kiinteistön lämmöntuottotapana toimii kaukolämpö. Lämmönjakotapoina toimivat vesikiertoinen patterilämmitys, sekä ylimmän kerroksen osalta tuloilman lämmitys. Kaukolämmön alajakokeskus on vuodelta 2006. Pohjautuen tekniseen käyttöikään alajakokeskus suositellaan uusittavaksi tarkastelujakson
lopulla, tai sitä seuraavan kymmenvuotisjakson alkupuolella. Tarkastelujakson alkupuolella on kuitenkin suositeltavaa suorittaa toiminnan kannalta tarpeellisia kulutusosien uusintatöitä. Käytöstä poistetut
öljylämmityslaitteistot suositellaan purettaviksi osana lämmönjakohuoneen saneeraustyötä.
Lämmitysverkosto on näkyviltä osin eristetty alkuperäisesti asbestimassalla ja kieselguhr-massalla,
sekä osin myös jälkiasennetulla pvc-pinnoitetulla villalla. Toimivan teräksisen lämmitysverkoston tekninen käyttöikä on lähtökohtaisesti rakennuksen iän pituinen, joten lämmönjakeluverkostolle ei suositella
merkittäviä saneeraus- tai uusintatöitä. On kuitenkin suositeltavaa varautua lämmitysverkoston kokonaisvaltaiseen saneeraukseen, mikäli kiinteistöön on suunnitteilla kokonaisvaltainen rakenne-, lvi- ja
sähkötekninen saneeraustyö. Linjansäätö- ja sulkuventtiileiden tekninen käyttöikä on 25…30 vuotta,
joten niiden uusimisen tarve kohdistuu tarkastelujakson ajalle.
Patteriventtiileiden ja toimilaitteiden tekninen käyttöikä ylittynee tarkastelujakson aikana ja ne suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. Uusinta suositellaan toteutettavaksi yhtäaikaisesti lämmitysverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiileiden tarpeen mukaisen uusinnan kanssa. Samalla tulee suorittaa
kokonaisuuden kattava järjestelmän perussäätö- ja tasapainotustyö. Lämmönluovuttimien toiminnassa
ei havaittu puutteita tai poikkeamia ja niiden tekninen käyttöikä on yhtäläinen lämmitysverkoston
kanssa.
Kiinteistö on liitetty kunnallisiin vesi- ja viemäriverkostoihin. Verkostot ovat pääosin alkuperäisiä. Kiinteistön päävesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Vesijohtoverkoston tekninen käyttöikä on kiinteistössä on 50…60 vuotta, joten sen uusimistarve on ajankohtainen tarkastelujakson aikana. Vesi- ja
viemärikalusteet tulevat uusittaviksi osana käyttövesiverkoston saneeraustyötä.
Jäte- ja sadevesiviemärit ovat alkuperäiset ja materiaaliltaan valurautaiset. Viemärijärjestelmille suositellaan suoritettavaksi kuntotutkimusta, joka sisältää runkoviemäreiden painehuuhtelun ja videokuvauksen, sekä nousu- ja vaakaviemäreiden mahdollisuuksien mukaisen röntgenkuvauksen, sekä tarkastuskaivojen toiminnan tarkastustyön.
Kiinteistössä on käytössä yksi alkuperäinen tuloilmakone, joka palvelee ylimmän kerroksen auditorio- ja
neuvottelutiloja. Muissa tiloissa tuloilma tulee joko raitisilmasäleiköiden kautta ulkoa, tai siirtoilmasäleiköiden kautta muista huonetiloista. Vesikatolla sijaitsevat kiinteistön poistoilman huippuimurit,
joiden pyörimisnopeudet määrittävät raitis- ja korvausilman määrän tiloissa.
Tuloilmakoneen tekninen käyttöikä on jo ylittynyt. Hyvän, terveellisen ja turvallisen sisäilman kannalta
tarkasteltuna on kuitenkin suositeltavaa varautua saneeraamaan kokonaisuudessaan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä siten, että jokaisessa huonetilassa on määräystenmukaiset ilmavirrat ja kiinteistön tuloilma on suodatettua. Käytännössä koko kiinteistöön tulee suorittaa ilmanvaihtojärjestelmän
suunnittelu- ja asennustyö.
Poistoilman huippuimurit ovat osin alkuperäisiä, mutta osin myös 2010-luvulla uusittuja malleja. Ylimmän kerroksen tuloilmakojeen palvelualueen huippuimurin (huippuimuri numero 4) havaittiin olevan
epäkunnossa, sillä se ei ollut käynnissä tarkasteluhetkellä. Huippuimurin toimimattomuuden syy tulee
selvittää ja huippuimuri tulee saattaa toimintakuntoiseksi.
Huippuimureiden yksittäisiä uusimistöitä suositellaan suoritettavan tarpeiden mukaisesti) tarkastelujakson alkupuolella. Muilta osin huippuimureiden uusintatyöt ovat ajankohtaisia osana kiinteistön kattavaa teknistä saneeraustyötä.
Kiinteistön palontorjuntalaitteistoina ovat jauhesammuttimet. Kiinteistössä on lisäksi alkuperäisiä palopostikaappeja, joiden kunnosta ei ole tietoa. Pikapalopostit suositellaan uusittaviksi nykymääräykset
täyttäviksi vesijohtosaneerauksen yhteydessä.
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Kiinteistössä on jäähdytyskäytössä olevia ilmalämpöpumppuja. Yksittäisten kulutusosien uusintaan on
suositeltavaa varautua tarkastelujakson aikana. Laitteille tulee lisäksi suorittaa vuosittaisia huolto- ja
ylläpitotöitä.
Kiinteistössä on koneellinen pakokaasunpoistojärjestelmä, joka palvelee ajoneuvosäilytystiloihin parkkeerattuja hälytysajoneuvoja. Järjestelmälle suositellaan suoritettavan ylläpitoa edistäviä toimenpiteitä,
sekä järjestelmän uusimiseen on suositeltavaa varautua, mikäli kiinteistössä suoritetaan merkittäviä
rakenne-, lvi- ja sähköteknisiä saneeraustoimenpiteitä.
Kiireelliset toimenpiteet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jätevesiviemärijärjestelmän kuntotutkimus kuvaamalla (video- ja röntgenkuvaus)
Sadevesiviemärijärjestelmän kuntotutkimus kuvaamalla (video- ja röntgenkuvaus)
Sadevesikaivojen päällisten sekä edustojen siivoustyöt (ei budjetoitu)
Huippuimuri numero 4:n epäkunnon selvitys- ja korjaustyö
Ilmanvaihdon automaatiojärjestelmän toiminnan tarkastukset (ei budjetoitu, osa huolto- ja ylläpitotöitä).
Tuloilmakoneen palvelualueen kanavistojen puhtauden tarkastelu.
Paloaseman ajoneuvosäilytystilassa sijaitsevan jauhesammuttimen välitön tarkastustyö.

Toimenpiteet 5 vuoden aikana
▪
▪
▪

Vesi- ja viemärikalusteiden uusintatyöt, sekä vesijohtoverkoston tarpeenmukaiset korjaustyöt ennen vesijohtoverkoston saneeraustyötä.
Tuloilmakoneen ja lämmityspiirin, sekä huippuimureiden tarpeen mukaiset kulutusosien uusintatyöt ennen kiinteistön kokonaisvaltaista saneeraustyötä.
Ilmalämpöpumppujen kulutusosien ja tiivisteiden tarkastus- ja uusintatyöt

Toimenpiteet 10 vuoden aikana
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lämmönjakohuoneen saneeraustyö tarkastelujakson loppupuolella
Lämmitysverkoston linjansäätö– ja sulkuventtiileiden tarpeenmukaiset uusintatyöt
Varautuminen lämmitysverkoston kokonaisvaltaiseen saneeraustyöhön tarkastelujakson aikana
(ei budjetoitu)
Patteriventtiileiden ja toimilaitteiden, sekä ylimmän kerroksen ilmausruuvien uusintatyöt
Lämmitysverkoston tasapainotus- ja perussäätötyö
Kiertoilmakojeiden puhaltimien ja venttiiliryhmien sekä termostaattien mahdolliset uusintatyöt tarkastelujakson aikana
Vesijohtoverkoston uusintatyöt tarkastelujakson lopulla (sisältää vesi- ja viemärikalusteiden, sekä
pikapalopostien uusintatyöt)
Kiinteistön ilmanvaihdon kokonaisvaltainen saneeraus- ja asennustyöt.
Varautuminen pakokaasunpoistojärjestelmän saneeraustyöhön, mikäli kiinteistössä suoritetaan
mittavia saneeraustoimenpiteitä (ei budjetoitu)
Järjestelmien normaalit huolto-, puhdistus- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)

2.3. Sähkö- ja telejärjestelmät
Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat osittain rakennusajalta, mutta lisäyksiä ja uusimisia on suoritettu
myös rakennusajan jälkeen. Sähkönjakelujärjestelmä keskuksineen, johtoineen ja rasiakojeineen on
ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja sen uusiminen on suositeltavaa. Muutoinkin sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan välttävässä/tyydyttävässä kunnossa ja
niiden uusimista tarkastelujakson aikana suositellaan.
Sähkökorjauksen suositeltavin toteutustapa on kokonaisvaltainen kiinteistön sähköasennusten uusiminen. Ellei tähän ole mahdollisuutta, tulisi uusittava sähköjärjestelmä tai sen osa mitoittaa siten, että
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siihen voidaan myöhemmin liittää tarvittavat järjestelmän laajennukset. Saneerauksen yhteydessä tulee
teettää ajantasalla oleva dokumentaatio kiinteistön sähköjärjestelmistä.
Voimassa olevaa sähkäturvallisuuslain mukaista sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen merkintää/tarraa ei havaittu pääkeskuksen yhteydessä. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen voimassa
olo tulee selvittää ja tarvittaessa järjestää mahdollisimman pian.
Kiireelliset toimenpiteet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rikkinäisen autolämmityskotelon uusiminen
Kaapelointisuojaputken vaihto ehjään ja kaapelin kunnon tarkastaminen sekä tarvittaessa kaapelin
uusiminen
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen voimassaolon selvittäminen ja tarvittaessa tarkastuksen
tekeminen kiireellisesti
Sähkökeskusten edustojen raivaus (huoltotyö, ei budjetoitu)
Maadoitusjärjestelmän kunnostaminen ja johtavuuden tarkastus
Valaisimien saattaminen toimintakuntoisiksi (huoltotyö, ei budjetoitu)
Lämmitysjärjestelmien toimivuuden tarkastus (huoltotyö, ei budjetoitu). Tarvittaessa järjestelmän
uusiminen.
Turvavalaistusjärjestelmän säännöllisistä testauksista huolehtiminen ja niiden kirjaaminen (huoltotyö, ei budjetoitu)
Poistumisreittivalaisimien saattaminen toimintakuntoisiksi (huoltotyö, ei budjetoitu)

Toimenpiteet 5 vuoden aikana
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ulkovalaistuksen uusiminen
Sähköjärjestelmien dokumentaation teettäminen ja kuvien säilyttäminen asiamukaisesti
Sähköpääkeskuksen ja jakokeskusten uusiminen
Johtoteiden uusiminen
Nousu- ja ryhmäjohtojen sekä rasiakojeiden uusiminen keskusten uusimisen yhteydessä
Sisävalaisimien uusiminen
Johtokanaviin kansien/päätylevyjen asentaminen (huoltotyö, ei budjetoitu)
Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen
Puhelin- ja antennijärjestelmien uusiminen
Paloilmaisin-/palovaroitinjärjestelmän asentaminen
Käytössä olevien tilaturvallisuusjärjestelmien uusiminen sekä tarvittaessa rikosilmoitus- ja kameravalvontajärjestelmien asentaminen sähkösaneerauksen yhteydessä
Rakennusautomaatiojärjestelmän asentaminen
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3.

LÄHTÖTIEDOT

3.1. Kiinteistön perustiedot
Tilaaja
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Heinäveden kunta
Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi
Jenni Ylikotila
040 3556 320
jenni.ylikotila@heinavesi.fi

Kohde:
Osoite:
Rakennusvuosi:
Rakennusten määrä:
Kerroksia:
Kerrosala:
Tilavuus:

Heinäveden virastotalo
Kermanrannatie 7, 79700 Heinävesi
1969, useita korjaus- ja muutostöitä 2000-luvuilla
1 kpl
3
1 203 m²
~ 3 600 m³

Käyttötarkoitus:
Runko:
Julkisivu:
Katto:
Lämmitysmuoto:
Ilmanvaihto:
Vesi- ja viemäri:
Sähkö- ja tietojärjestelmät:

Liikerakennus
Betonipilari-runko
Betonielementti
Tasakatto, kumibitumikermikate
Kaukolämpö, vesikiertoinen patterilämmitys
Koneellinen poistoilmanvaihto + raistisilmaventtiilit
Liitetty kunnalliseen järjestelmään
Liitetty kunnalliseen järjestelmään

3.2. Korjaushistoria
Ennalta saatujen tietojen perusteella kiinteistöön on tehty useita korjaustoimenpiteitä 2000-luvulla. Suurempaa rakennuksen kokonaisvaltaista peruskorjausta ei ole suoritettu. Tilaajalta saatujen tietojen ja
kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen perusteella kiinteistöön on tehty seuraavia korjaustoimenpiteitä:
▪
▪
▪
▪
▪

Kumibitumikermikate on uusittu vuonna 2000
Rakennuksen maanvastaisten seinien kosteus- ja lämmöneristys, salaojajärjestelmien lisäys sekä
sokkeleiden alaosien uusimiset vuonna 2000
Ikkunat on uusittu vuonna 2003
Pohjakerroksen alapohjarakenteiden sekä ensimmäisen kerroksen wc-tilan kosteusvauriokorjauksia
Ensimmäisen kerroksen osan toimistotilojen ulkoseinä- ja lattiarakenteiden kapselointikorjaukset

3.3. Asiakirjatilanne
Kiinteistöstä oli saatavilla sekä alkuperäisiä, että peruskorjausten aikaisia arkkitehti- ja LVIS-piirustuksia.

3.4. Kuntoarvion toteutus
Kuntoarviossa ja raportoinnissa on noudatettu Suomessa käytössä olevia liike – ja palvelukiinteistöjen
kuntoarvion laadintaohjeita perustuen ohjekorttiin KH 90 – 00501, Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvioKuntoarvioijan ohje.
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Kiinteistökatselmoinnin yhteydessä tarkastettiin kaikki tilat, piha-alueet sekä vesikatto.
Kuntoarvio ei korvaa määräaikaistarkastuksia kuten leikkivarusteiden ja hissien tarkastuksia.
Kuntoarvion yhteydessä ei suoritettu energiatalouden arviointia.

3.5. Terveellisyys ja turvallisuusnäkökohdat
3.5.1.

Pelastussuunnitelma

Kiinteistön pelastussuunnitelmasta ei ole tietoa. Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa 379/2011 ja asetuksessa 787/2003. Kiinteistön pelastussuunnitelmassa varaudutaan ennalta
arvaamattomiin, kiinteistöä ja kiinteistön käyttäjiä kohtaaviin vaaratilanteisiin normaali- ja poikkeustilanteissa. Pelastussuunnitelmassa määritellään mm. alkusammutuskalusto, palontorjunta ja väestönsuojelutilojen käyttö, laitteet ja tilan varusteet.
Toimenpiteet
▪

Kriisitilanteissa toiminen ja ohjeistus tulee olla kunnossa sekä informoitu henkilökunnalle.

3.5.2.

Väestönsuojelu

Kiinteistössä on oma väestönsuoja, jossa sijaitsee paloaseman henkilökunnan tiloja.

3.5.3.

Asbesti- ja haitta-aineet

Rakennusajankohdan perusteella kiinteistön rakennusmateriaaleissa saatta esiintyä asbestia ja haittaaineita.
Asetuksen mukaan ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä on kiinteistöön tehtävä asbesti- ja haittaainekartoitus.
Toimenpiteet
▪

Rakennuksen kokonaisvaltainen asbesti- ja haitta-ainekartoitus.
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4.

RAKENNUSTEKNIIKKA

4.1. Alueosat
Piha-alueen liikennealueet ovat asfaltoituja ja Kermanrannantien puoleisen sivun alue on nurmipintainen ja nurmikon poikki kulkee betonilaatoituksin toteutettuja kulkuväyliä. Paloaseman päädyssä sijautsee parkkipaikat, jotka ovat asfaltoituja.
Parkkialuiden sekä kulkuväylien asfaltoinneissa on havaittavissa halkeilua ja lieviä routavaurioita. Asfaltin tekninen käyttöikä on noin 20 – 30 vuotta, joten suosittelemme parkkialueiden ja kulkuväylien asfaltoinnin uusimista tämän kuntoarvion tarkastelujakson loppupuolella.
Rakennuksen seinien vierustoille on asennetut sorainen erotuskaista, joka erottaa nurmiosat rakennuksesta. Nurmipinnat ovat hyvässä kunnossa eikä piha-alueella ollut havaittavissa painaumia ja
maanpinnat viettävät loivasti poispäin rakennuksesta. Rakennuksen kulkuväylien betonilaatoitukset
ovat rapautuneet ja väylillä kasvaa paikoin numikkoa. Kulkuväylät suositelaan uusittavan.

Kuva 1: Parkkialueen asfalttipinnoissa oli
havaittavissa halkeilua sekä lieviä routavaurioita.

Kuva 2: Nurmipinnat ovat hyvässä kunnossa.

Kuva 3: Kulkuväylien asfaltti- ja
betonikiveyspinnat ovat heikossa kunnossa.

Kuva 4: Rakennuksen vierustoille on asennettu
sorakaistat.
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Kuntoluokka: 2 tyydyttävä / 4 hyvä
Toimenpiteet:
▪
▪

Asfaltoinnin uusiminen
Kulkuväylien betonilaatoitusten uusiminen

4.2. Pohjarakenteet
4.2.1.

Salaojat

Rakennuksen ympärillä olevasta salaojajärjestelmästä ei ollut suunnitelmia käytettävissä. Tarkastuksessa havaittiin rakennuksen jokaisella nurkalla tarkastus-/huoltokaivot. Asiakirjatarkastusten perusteella salaojajärjestelmä on asennettu vuonna 2000, mutta sen puhdistuksesta tai tarkastuksesta ei
saatu tietoa. Salaojajärjestelmän tulee huoltaa ja huuhdella viiden vuoden välein. Mikäli huoltoa ja
huuhtelua ei suoriteta säännöllisesti järjestelmän tekninen käyttöikä lyhenee noin 25%. Rinnerakennuksen salaojajärjestelmän tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten käyttöikää on jäljellä noin
kymmmenen vuotta, mikäli huollot ja huuhtelut suoritetaan säännöllisesti.

Kuva 5: Tarkastukskaivo paloaseman alapihan
puolella.

Kuva 6: Tarkastuskaivo alapihalla.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Salaojajärjestelmän huolto ja huuhtelu

4.3. Talo-osat
4.3.1.

Perustukset ja alapohja

Suunnitelmien mukaan rakennus on perustettu maata vasten valettujen betonianturoiden varaan. Ulkoseinälinjoilla anturoiden päälle on asennettu teräsbetonirakenteiset perusmuurielementit sekä teräsbetonipilareita. Alapohjana on maanvarainen kaksoisbetonilaatta.
Perusmuurien ulkopinnoissa ei ollut havaittavissa halkeilua tai muita muodonmuuoksia. Saatujen lähtötietojen perusteella seinien alaosien ulkokuoret on käytetty pois paikaltaan ja uusittu rakenteen lämmöneristeitä sekä lisätty kosteuseristykset.
Maanvaraisessa betonilaatassa ei havaittu kohdekierroksen aikana puutteita. Suunnitelma-asiakirjojen
perusteella kaksoibetonilaatan lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa, jonka kunto tulee varmistaa rakenteellisin kuntotutkimuksin.
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Kuva 7: Perusmuurielementtien ulkopinnoissa ei
havaittu halkeamia.

Kuva 8: Sokkelipinnat ovat hyvässä kunnossa.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Alapohjarakenteiden kuntotutkimus

4.3.2.

Rakennusrunko

Rakennuksen lämpimän osan kantavana pystyrakenteena ovat teräsbetoniseinät ja -pilarit ja kantavana vaakarakenteena on teräsbetoninen ylälaattapalkosto. Välipohjarakenteessa on suunnitelmaasiakirjojen mukaan käytetty äänieristeenä minreaalivillaa, rakenteen kunto tulee selvittää rakenneteknisen kuntotutkimuksen avulla. Vesikaton kantavana rakenteena on myös teräsbetonilaatta. Istuntosalin yläpohjan kantavana rakenteena on liimapuupalkisto.
Tarkastuskierroksella rakennuksen betonirungossa ei havaittu halkeamia eikä muita muodonmuutoksia. Istuntosalin liimapuupalkiston kunto oli hyvä rakenteen näkyvillä osin. Ulkoseinärakenteiden rakenneliittymiä on tiivistetty osassa tiloja, ulkoseinärakenteiden eristemateriaalien kunto ja rakenteiden
tiiviys tulee selvittää kuntotutkimuksin.

Kuva 9: Istuntosalin liimapuupalkistot ovat
hyvässä kunnossa.

Kuva 10: Välipohjarakenteet ovat betonisia
ylälaattapalkistoja.

Kuntoluokka: 4 hyvä
Toimenpiteet:
▪

Kiinteistön sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
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4.3.3.

Julkisivut

4.3.3.1. Julkisivut
Rakennuksen julkisivut ovat harjattuja teräsbetonisia kuorielementtejä. Elementtien pinnat ovat maalattuja. Betonielementtien saumoissa havaittiin selvää haurastumista. Elementtien elastiset saumat tulee uusia, jotta ulkopuolinen kosteus ei pääse siitymään seinärakenteisiin. Julkisivuelementtien elastisissa saumamassoissa esiintyi vielä 1970-luvulla PCB-yhdisteitä ja lyijyä ja tästä syystä suosittelemme, että saumamassojen mahdollinen PCB- ja lyijypitoituus selvitetään ennen saumojen uusimista.
Julkisivujen tuulettuvuus todettiin puutteelliseksi, elementin taustan tuuletusreitit ovat alimpien elementtien saumaan asennetut putket. Ylempänä seinärakenteissa tuuletusreittejä ei havaittu. Saumojen uusimisen yhteydessä seinärakenteen tuulettuvuutta on parannettava.

Kuva 11: Betoniset maalatut ja harjatut
kuorielementit ovat hyvässä kunnossa.

Kuva 12: Elementtien elastiset saumamassa ovat
heikossa kunnossa.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪
▪

Elementtisaumojen PCB- ja lyijypitoisuuden selvittäminen
Kuorielementtien elastisten saumojen uusiminen
Julkisivujen tuulettuvuuden parantaminen saumojen uusimisen yhteydessä

4.3.3.2. Ikkunat
Kiinteistön ikkunat ovat sisäänpäin aukeavia kaksipuitteisia kolmilasisia puu- alumiiini-ikkunoita (MSE),
joissa sisäpuitteessa on eristyslasi.
Ikkunat on uusittu vuonna 2003, ikkunarakenteesta tehdyn havainnon perusteella. Ikkunoiden käynneissä ei havaittu puutteita satunnaisotannalla tehdyssä tarkastuksessa. Tarkastusten perusteella ikkunatiivisteet ovat vielä hyvässä kunnossa, mutta niiden uusimista suositellaan tarkastelujakson loppupuolella.
Ulkopuolelta ikkunapellitykset on myös uusittu 2003. Pellitysten kunto on pääosin hyvä ja kallistukset
ovat riittävä ja poispäin rakennuksesta. Rakennuksen päätyjen ikkunoiden pystypellitykset ovat paikoin puutteelliset. Pystypellityksen ulkoreuna ei ulotu julkisivun ulkopinnan tasolle, jolloin pellityksen ja
julkisivun saumasta on mahdollista kulkeutua sadevesiä ulkoseinärakenteisiin. Pellitykset suositellana
uusittavan.
Kohteessa on muutamia kattoikknoita

Heinäveden virastotalo
RLVIS-kuntoarvio

17.10.2019
11 / 42

Kuva 13: Ikkunat ovat kaksipuitteisia kolmilasisia
puu- alumiiini-ikkunoita (MSE).

Kuva 14: Ikkunoiden käynneissä tai tiivisteissä ei
havaittu puutteita.

Kuva 15: Ikkunapellitykset ovat hyvässä
kunnossa ja niiden kallistukset ovat riittävät.

Kuva 16: Ikkunoiden pystypellitysten ulkoreuna ei
ylety ulkoseinän ulkopinnan tasolle, jolloin
pellitysten saumasta on mahdollista kulkeutua
sadevesiä seinärakenteisiin.

Kuva 17: Rakennuksen kattoikkunoita.

Kuva 18: Ikkunoiden tiivisteet ovat heikossa
kunnossa.
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Kuntoluokka: 4 hyvä / 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪
▪

Ikkunoiden pystypellitysten korjaus
Ikkunoiden huolto ja tiivisteiden uusiminen
Kattoikkunoiden kunnostus

4.3.3.3. Ulko-ovet
Rakennuksen ulko-ovet ovat metallirakenteisia lasiaukollisia ovia. Osa ulko-ovista on uusittu 2003,
mutta suurin osa ulko-ovista ovat alkuperäisiä. Uusittujen ovien lukituksissa, heloituksissa ja käynneissä ei havaittu puutteita. Alkuperäisten ovien tiivisteet ja käynti ovat paikoin puutteelliset. Alkuperäiset ulko-ovet suositellaan uusittavan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kuva 19: Ulko-ovet ovat alkupeärisiä
metallirakenteisia ovia.

Kuva 20: Ovien tiivisteet ovat paikoin heikossa
kunnossa.

Kuntoluokka: 4 hyvä
Toimenpiteet:
▪

Alkuperäisten ulko-ovien uusiminen

4.3.4.

Yläpohja

4.3.4.1. Yläpohjarakenteet ja vesikatto
Rakennuksen vesikatto on tasakattoinen. Vesikattojen kantavana yläpohjarakenteena on betoninen
ylälaattapalkisto, jonka päälle on toteutettu puurakenteiset vesikattorakenteet. Yläpohjaeristeenä on
mineraalivillaeristys ja vesikatteena on kumibitumikermi.
Kumibitumikermikate on asennettu vuonna 2000 ja se on tyydyttävässä kunnossa. Vesikatteen uusimisen yhteydessä on uusittu ja lisätty yläpohjan alipainetuulettimet, joiden kautta yläpohjan tuuletus
on toteutettu. Korvausilma yläpohjaan tulee räystäiden kautta, jossa ilmarako todettiin riittäväksi. Tuuletusraosta puuttui eläinverkot. Tuulettuvuutta arvioitiin yläpohjan tarkastusluukkujen kautta, jonka perusteella yläpohjan rakenteissa ei ollut havaittavissa kosteuden tiivistymiseen viittaavia merkkejä tai
muuta materiaalimuutoksia. Eläinverkot suositellaan asennettavan.
Vesikaton räystäspellitykset on myös uusittu ja niiden kunto on pääosin hyvä. Räystäsrakenteet ovat
paikoin vesikaton kanssa samassa korossa, jolloin katolle kasautuvalla lumella on mahdollista kulkeutua pellitysten alta yläpohjarakenteisiin.

Heinäveden virastotalo
RLVIS-kuntoarvio

17.10.2019
13 / 42

Vesikaton kallistukset ovat pääosin riittävät ja sadevedet ohjautuvat kattokaivoihin. Paikoin oli kuitenkin havaittavissa sadevesien lammikoitumista ja sammalkasvustoa. Kattokaivojen ympärille oli kerääntynyt paljon eloperäistä jätettä ja ne olivat tukkineet kaivojen toiminnan. Kaivojen ympärykset puhdistettiin tutkimuksen yhteydessä, mutta kaivojen toiminta tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään kahdesti
vuodessa.

Kuva 21: Yläpohjarakennetta.

Kuva 22: Vesikate on uusittu ja samalla on
asennettu alipainetuulettimia kattoluukkujen
kohdalle.

Kuva 23: Yläpohjan korvausilma otetaan
räystäiden kautta.

Kuva 24: Katolla kasvaa paikoin sammalta, joka
viittaa puuttellisiin kattokallistuksiin.
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Kuva 25: Katon kallistukset ovat pääosin hyvät,
mutta kaivojen ympärille on kerääntynyt
eloperäistä jätettä.

Kuva 26: Kattokaivojen ympärille on kerääntynyt
eloperäistä jätettä, jotka ovat tukkineet kaivojen
toiminnan.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Kattokaivojen puhdistus kahdesti vuodessa (huoltotyö, ei PTS-taulukossa)

4.3.5.

Tilaosat

4.3.5.1. Tilan jako-osat
Rakennuksen kevyet väliseinät ovat pääosin maalattuja tiiliseiniä. Väliseinissä ei tarkastuskierroksella
havaittu merkittäviä puutteita.

Kuva 27: Väliseinät ovat tiilirakenteisia.

Kuva 28: Väliseinät ovat tiilirakenteisia.

Kunto: 4 Hyvä
Toimenpiteet:
▪

Ei toimenpiteitä

4.3.5.2. Yleistilat
Yleistilat käsittävät käytössä olevat toimisto-, varasto-, arkisto-, sekä paloasematilat.
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Tilojen jako-osia ja pintarakenteita on uusittu vuosien varrella käyttötarkoituksen mukaiseksi. Pohjakerroksen toimistotilojen alkuperäiset lattiapinnoitteet on uusittu kuivapuristelaatoitukseksi. Myös ensimämisen kerroksen pääjulkisivun puoleisien toimistotilojen lattiapinnoitteita on uusittu ja rakenteille on
suoritettu kapselointi korjauksia. Tilojen lattiapintojen päämateriaalina on muovimatto, joka on asennettu
arviolta 2000-luvun alussa.
Muutamassa tilassa oli havaittavissa viemäreiden tuuletusputkien ympärillä kattopinnoilloilla vuotojälkiä.
Vuodot ovat aiheutuneet tuuletusputkien vesikaton läpivienneistä. Jäljet ovat vanhoja ja läpivientien ympärykset ovat korjattu vesikatteen uusimisen yhteydessä. Myös yhden wc-tilan poistoilmaventtiilin ympärillä oli havaittavissa vanhoja valumajälkiä. Jäljet ovat todennäköisesti peräisin putken kondensoituneesta kosteudesta. Putken eristys tulee tarkastaa.
Palokunnantiloissa autohallien lattioiden pinnoitteena on epoksipinnoite, joka on asennettu arviolta
2000-luvun alussa. Pinnoiteen kunto on havaintojen perusteella hyvä, eikä siinä havaittu merkittäviä
halkeamia tai muita materiaalivauriota. Paloaseman taukotilassa lattiapinnoitteena on vinyylilaatoitus,
joka todennäköisesti sisältää asbestia. Materiaalin asbestipitoisuus tulee selvittää ennen mahdollista
uusimista.

Kuva 29: Osa toimistotilojen lattioiden
pintamateriaaleista on uusittu
kuivapuristelaatoituksin.

Kuva 30: WC-tilojen pintamateriaaleja on myös
uusittu 2000-luvulla.

Kuva 31: Viemärin tuuletusputken ympärillä
vesivuotojälkiä.

Kuva 32: Poistoilmaventtiilin ympärillä
vesivuotojälkiä.
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Kuva 33: Palokunnan autuohallin lattiaan on
asennettu epoksipinnoite.

Kuva 34: Palokunnan taukotilassa
lattiapinnoitteena on vinyylilaatta, joka
todennäköisesti sisältää asbestia.

Kuntoluokka: 4 hyvä
Toimenpiteet:
▪

Poistoilmaventtiilin eristyksen/läpiviennin tarkastus (huoltotyö)

4.3.5.3. Märkätilat
Märkätilat käsittävät henkilökunnan käytössä olevat suihkuhuoneet ja WC-tilat sekä asiakkaille tarkoitetut WC-tilat. WC-tilojen lattialaatoitukset on pääosin uusittu 2000-luvulla, mutta wc-tiloissa on myös alkuperäisiä lattialaatoituksia. WC-tilojen seinät ovat maalattua tiiltä. WC-tilojen kunnossa ei havaittu puutteita. Alkuperäiset wc-tilat suositellaan uusittavan.
Pohjakerroksessa sijaitsee saunatilat, jossa kylpyhuoneen seinien ja lattioiden pintamateriaalina on laatoitus. Kylpyhuone on peruskorjattu arvion perusteella 2000-luvun alussa, joten rakenteessa on todennäköisesti nykyaikainen vedeneristys. Laatoitusten kunnossa ei havaittu puutteita. Saunatila on myös
uusittu 2000-luvulla ja se on hyvässä kunnossa.

Kuva 35: Osan WC-tilojen pintamateriaaleista on
uusittu 2000-luvulla.
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Kuva 37: Pohjakerroksen alkuperäinen wc-tila.

Kuva 38: Pohjakerroksessa alkuperäiset wc-tilat.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Alkuperäisten wc-tilojen uusiminen

4.3.5.4. Tekniset tilat
Tekniset tilat käsittävät teknisten järjestelmien tilat, kuten lämmönjakohuoneen, ilmanvaihtokonehuoneet ja sähköpääkeskukset.
Tilat ovat tilapintojen osalta rakennusaikaisessa kunnossa ja tilojen käyttötarkoitus huomioiden pintarakenteilla ei ole merkittävää painoarvoa tilojen ollessa toissijaisia.

Kuva 39: Lämmönjakohuone.
Kuntoluokka: 2 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Pinnoitteiden uusiminen peruskorjauksen yhteydessä (ei PTS-taulukossa)
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5.

LVI-JÄRJESTELMÄT

5.1. Lämmitysjärjestelmät
Kiinteistön lämmöntuottotapana toimii kaukolämpö. Lämmönjakotapoina toimivat vesikiertoinen patterilämmitys, sekä ylimmän kerroksen osalta tuloilman lämmitys. Lisäksi päätuulikaapissa sijaitsevat vesikiertoiset kiertoilmakojeet.

5.1.1.

Lämmöntuotanto

Kaukolämmön alajakokeskus on vuodelta 2006 ja se sijaitsee erillisessä lämmönjakohuoneessa, joka
on aiemmin toiminut pannuhuoneena öljylämmityslaitteistolle. Alajakokeskuksessa on kaksi lämmönsiirrintä; lämmin käyttövesi ja vesikiertoinen lämmitys. Keskuksen toiminnassa havaittiin muutamia
poikkeamia ja huomautuksen alaisia asioita. Keskuksen kesäsululle on asetettu erillinen toimintaohje,
jonka mukaan kesäsulkua ei saa laittaa kiinni, sillä sulku jää vuotamaan. Kesäsulku suositellaan uusittavaksi, jotta sen toiminta vastaa käyttötarkoitusta.

Kuva 40: Kaukolämmön alajakokeskus.

Kuva 41: Kesäsulun käytölle on erillinen ohjeistus.

Keskuksen liittimissä on havaittavissa runsaasti hapettumia, lisäksi venttiileiden toimilaitteita on rikkoutunut. Lämpimän käyttöveden kiertovesipumpussa havaittiin äänipoikkeama, joka kielii pumpun tulevasta uusinnan tarpeesta. Pumppu suositellaan uusittavaksi osana keskuksen ylläpitoa. Alajakokeskuksen tekninen käyttöikä määräytyy siirrinten käyttöiän mukaan. Teknisenä käyttöikänä voidaan yleisesti pitää 20…25 vuotta. Pohjautuen tekniseen käyttöikään alajakokeskus suositellaan uusittavaksi
tarkastelujakson lopulla, tai sitä seuraavan kymmenvuotisjakson alkupuolella. Tarkastelujakson alkupuolella on kuitenkin suositeltavaa suorittaa toiminnan kannalta tarpeellisia kulutusosien uusintatöitä.
Kaukolämmön paine-eromittareiden sulkujen havaittiin olevan ”auki”-asennoissa. Sulut on laitettu
kiinni kiinteistökierroksen aikana. Sulkuja voidaan käyttää ”auki”-asennossa tarpeen mukaisesti, mikäli
paine-erojen tarkastelulle on tarvetta. Normaalitilanteessa kaukolämpöputkien paine-eromittarisulut
pidetään suljettuina.
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Kuva 42. Käyttövesipumpussa havaittiin
äänipoikkeama, joka kielii juoksupyörän tai
laakerin viasta.

Kuva 43. Lämmitysjärjestelmien automaatioohjauskeskukset, alapuolella uusittu käyttöveden
ohjauskeskus.

Lämmönjakohuoneessa on runsaasti sinne kuulumatonta tavaraa. Ylimääräiset tavarat tulee siirtää
pois teknisestä tilasta, sillä ne ovat ylimääräistä palokuormaa sekä hankaloittavat huoltotöiden suorittamista. Käytöstä poistetut öljylämmityslaitteistot suositellaan purettaviksi osana lämmönjakohuoneen
saneeraustyötä tarkastelujakson loppuolella tai sitä seuraavan kymmenvuotisjakson alussa.

Kuva 44. Vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä.

Kuva 45. Lämmönjakohuoneessa on runsaasti
sinne kuulumatonta tavaraa.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä – 1 heikko
Toimenpiteet:
▪
▪

Kulutusosien tarpeen mukaiset uusintatyöt tarkastelujakson alkupuolella (kesäsulku, käyttövesipumppu, antureita- ja toimilaitteita)
Lämmönjakohuoneen saneeraustyö tarkastelujakson loppupuolella
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5.1.2.

Lämmityksen jakeluverkosto varusteineen

Lämmitysverkosto koostuu pääosin rakentamisvuoden aikaisista teräsputkista hitsaus- ja kierreliitoksin. Verkosto on näkyviltä osin eristetty alkuperäisesti asbestimassalla ja kieselguhr-massalla, sekä
osin myös jälkiasennetulla pvc-pinnoitetulla villalla. Lämmitysverkoston toiminnassa ei havaittu puutteita tai toiminnallisia poikkeavuuksia. Toimivan teräksisen lämmitysverkoston tekninen käyttöikä on
lähtökohtaisesti rakennuksen iän pituinen, joten lämmönjakeluverkostolle ei suositella merkittäviä saneeraus- tai uusintatöitä. On kuitenkin suositeltavaa varautua lämmitysverkoston kokonaisvaltaiseen
saneeraukseen, mikäli kiinteistöön on suunnitteilla kokonaisvaltainen rakenne-, lvi- ja sähkötekninen
saneeraustyö. Mikäli verkosto uusitaan kokonaisuudessaan, tulee kiinteistön lvi-teknisille järjestelmille
suorittaa asbestikartoitustyö. Kieselguhr-massa saattaa sisältää asbestia.
Verkoston linjansäätö- ja sulkuventtiilit ovat osin rakentamisaikaisia ja osin saneerattuja. Linjansäätö- ja
sulkuventtiileiden tekninen käyttöikä on 25…30 vuotta, joten niiden uusimisen tarve kohdistuu tarkastelujakson ajalle. Linjansäätö- ja sulkuventtiilikohtaisen uusinnan tarpeen määrittää lvi-tekninen suunnittelija.
Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Linjansäätö– ja sulkuventtiileiden tarpeenmukaiset uusintatyöt
Varautuminen verkoston kokonaisvaltaiseen saneeraustyöhön tarkastelujakson aikana (ei budjetoitu)

5.1.3.

Lämmönluovuttimet varusteineen

Patteriventtiilit ja toimilaitteet ovat nähdyiltä osin 1990- tai 2000-luvulla asennettuja, sekä yksittäin
2010-luvulla uusittuja. Venttiileiden ja toimilaitteiden tekninen käyttöikä ylittynee tarkastelujakson aikana ja ne suositellaan uusittavaksi kokonaisuudessaan. Uusinta suositellaan toteutettavaksi yhtäaikaisesti lämmitysverkoston linjansäätö- ja sulkuventtiileiden tarpeen mukaisen uusinnan kanssa. Samalla tulee suorittaa kokonaisuuden kattava järjestelmän perussäätö- ja tasapainotustyö.
Kiinteistön lämmönluovuttimina toimivat vesikiertoiset radiaattorilämmittimet, jotka ovat sekä alkuperäisiä, että vuosien saatossa saneerattuja. Lämmönluovuttimien toiminnassa ei havaittu puutteita tai
poikkeamia ja niiden tekninen käyttöikä on yhtäläinen lämmitysverkoston kanssa. Osana lämmitysjärjestelmän perussäätötyötä on suositeltavaa uusia ylimmän kerroksen lämmityspattereiden ilmausruuvit.

Kuva 46. Lämmityspatteri käytävätilassa.
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Kuntoluokka: 3 tyydyttävä – 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Patteriventtiileiden ja toimilaitteiden, sekä ylimmän kerroksen ilmausruuvien uusintatyöt
Lämmitysverkoston tasapainotus- ja perussäätötyö

5.1.4.

Kiertoilmakojeet

Kiinteistön pääsisäänkäynnin katossa sijaitsevat kiertoilmakojeet. Kojeet ovat osin jo ylittäneet teknisen käyttöikänsä. Kojeiden yhteydessä sijaitsevat kojeiden käyntiä ohjaavat termostaattilaitteet. Termostaattilaitteiden toimintaa ei varmistettu kiinteistökierroksella.
Kiertoilmakojeiden tekninen käyttöikä on 30…40 vuotta. Kiertoilmakojeiden puhaltimien ja säätöventtiiliryhmien satunnaisiin uusintoihin on syytä varautua tarkastelujakson aikana, mutta myöskään kokonaisvaltaisen saneerauksen mahdollisuutta ei kannata poissulkea. Kojeiden termostaatit suositellaan
tarkastettaviksi järjestelmällisesti, sekä niitä suositellaan uusittaviksi tarkastelujakson aikana tarpeiden
mukaisesti.

Kuva 48. Tuulikaapissa sijaitseva kiertoilmakoje.
Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Puhaltimien ja venttiiliryhmien sekä termostaattien mahdolliset uusintatyöt tarkastelujakson aikana
Vuosittaiset huolto- ja puhdistustyöt (ei budjetoitu)

5.2. Vesi- ja viemärijärjestelmät
Kiinteistö on liitetty kunnallisiin vesi- ja viemäriverkostoihin. Verkostot ovat pääosin alkuperäisiä. Kiinteistön päävesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa.

5.2.1.

Vesijohtoverkosto

Kiinteistön vesijohtoverkosto on pääosin kupariputkea pvc-pinnoitetulla villalla eristettynä. Verkosto on
rungoltaan rakentamisvuoden aikainen, mutta tilakohtaisia jako- ja kytkentäjohtoja on uusittu vesikalusteiden uusintatöiden yhteydessä. Verkoston tekninen käyttöikä kiinteistössä on 50…60 vuotta, joten sen
uusimistarve on ajankohtainen tarkastelujakson aikana. Vesijohtojen toiminnassa ei havaittu poikkeamia tai puutteita.
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Kuva 49. Kiinteistön päävesimittari
lämmönjakohuoneessa.

Kuva 50. Vesijohtoja lämmönjakohuoneessa.

Kuntoluokka: 1 heikko – 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Vesijohtoverkoston uusintatyöt tarkastelujakson lopulla
Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt

5.2.2.

Vesi – ja viemärikalusteet

Vesi- ja viemärikalusteita on kiinteistössä uusittu tarpeiden mukaisesti sekä asennettu paikoilleen tilamuutostöiden yhteydessä. Vesikalusteiden kytkentäjohdot ovat varustetut kalustesuluin. Viemärikalusteiden yleiskunto on tyydyttävä. Vesi- ja viemärikalusteet tulevat uusittaviksi osana käyttövesiverkoston
saneeraustyötä.

Kuva 51. Kiinteistön vesi- ja viemärikalusteita.

Kuva 52. Kiinteistön vesi- ja viemärikalusteita.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Vesi- ja viemärikalusteiden uusintatyöt ennen vesijohtoverkoston uusintatyötä.
Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)
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5.2.3.

Jätevesiviemärit

Jätevesiviemärit ovat alkuperäiset ja materiaaliltaan valurautaiset. Alkuperäisten lyijyliitosvalurautaviemäreiden tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Jätevesiviemärijärjestelmälle suositellaan suoritettavaksi kuntotutkimus, joka sisältää runkoviemäreiden painehuuhtelun ja videokuvauksen, sekä nousu- ja
vaakaviemäreiden mahdollisuuksien mukaisen röntgenkuvauksen. Kuntotutkimuksella pystytään todentamaan tämän hetkinen kunto, sekä ennakoimaan saneeraustarvetta ja muun muassa sisäpuolisen sukittamisen mahdollisuutta. Mikäli kuntotutkimuksen perusteella jätevesiverkosto on saavuttanut jo teknisen käyttöikänsä, suositellaan se uusittaviksi kokonaisuudessaan osana käyttövesiverkoston kokonaisvaltaista saneeraustyötä. Mikäli jätevesiverkostolla on puolestaan vielä teknistä käyttöikää jäljellä
joitain vuosia, voidaan pohtia järjestelmän tai sen osien (kuten runkoviemärin) sukitusta vaihtoehtoisena
saneeraustapana.
Kuntoluokka: Ei tiedossa
Toimenpiteet:
▪

Jätevesiviemärijärjestelmän kuntotutkimus kuvaamalla (video- ja röntgenkuvaus)

5.2.4.

Sadevesiviemärit ja kattokaivot

Kiinteistön vesikatolla sijaitsee sadevesijärjestelmän kattokaivoja. Kaivot on varustettu lehtiroskasihdeillä. Kattokaivojen ympärykset, sekä lehtiroskasihdit olivat täynnä lehtiroskaa ja lietettä. Tukkeutuneet sihdit nostettiin hetkellisesti ylös kiinteistökierroksen aikana, jolloin vesi pääsi poistumaan viemäriverkostoon. Roskasihdit tulee puhdistaa säännöllisesti.

Kuva 53: Yleiskuva ylemmältä vesikatolta,
havaittavissa tukkeutuneita kattokaivoja.

Kuva 54: Alemmalla vesikattotasolla havaittiin
myös tukkeumia kattokaivoissa.

Sadevesiviemäreiden tarkastuskaivoja ei tarkastettu kiinteistökierroksen aikana. Tarkastuskaivot suositellaan tarkastettaviksi osana viemärijärjestelmien kuntotutkimusta. Sadevesiviemäreiden video- ja
röntgenkuvaus suoritetaan osana viemärijärjestelmien kuntotutkimusta.
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Kuva 43. Kattokaivot tukkeutuneet lehtiroskan ja
lietteen takia.

Kuva 44. Kattokaivot tukkeutuneet lehtiroskan ja
lietteen takia.

Kuntoluokka: Ei tiedossa.
Toimenpiteet:
▪
▪
▪

Sadevesiviemärijärjestelmän kuntotutkimus kuvaamalla (video- ja röntgenkuvaus)
Sadevesikaivojen päällisten sekä edustojen siivoustyöt (ei budjetoitu)
Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)

5.3. Ilmastointijärjestelmät
Kiinteistössä on käytössä yksi alkuperäinen tuloilmakone, joka palvelee ylimmän kerroksen auditorio- ja
neuvottelutiloja. Muissa tiloissa tuloilma tulee joko raitisilmasäleiköiden kautta ulkoa, tai siirtoilmasäleiköiden kautta muista huonetiloista. Vesikatolla sijaitsevat kiinteistön poistoilman huippuimurit,
joiden pyörimisnopeudet määrittävät raitis- ja korvausilman määrän tiloissa.

5.3.1.

Ilmanvaihtokoneet ja varusteet

Kiinteistön ylimmän kerroksen auditorio- ja neuvottelutiloja palvelee tuloilmakone, joka on alkuperäinen vuodelta 1968. Koneen ohjataan Ouman EH-105 automaatiojärjestelmän kautta. Koneella on vesikiertoinen tuloilmanlämmitysjärjestelmä, jonka pumppuryhmä on ilmanvaihtokonehuoneen seinällä,
koneen vieressä. Tuloilmakone sijaitsee konehuoneen katossa. Pumppuryhmää ja tulokoneen eri osia
on huoltokorjattu tarvittaessa. Koneen tuloilman suodattimet on uusittu vuosittain (viimeksi kesäkuussa 2019).
Kiinteistön muissa tiloissa tuloilma johdetaan ulkoa raitisilmaventtiileiden kautta. Raitisilman määrän
mitoittavat vesikatolla sijaitsevat poistoilman huippuimurit. Kiinteistön pääaulan ja ensimmäisen kerroksen toimistotilojen välillä sijaitsevat siirtoilmaventtiilit, joiden kautta aulan ilmaa siirretään toimistokäytäville. Toimistokäytävien ja toimistohuoneiden välillä sijaitsevat lisäksi siipipyörin varustetut korvausilmaventtiilit, jotka tehostavat ilman kiertoa toimistokäytävältä toimistohuoneisiin. Lisäksi siipipyörin varustetut venttiilit tehostavat ilmalämpöpumpuilla luodun jäähdytetyn ilman siirtymistä huonetiloissa.
Tuloilmakoneen tekninen käyttöikä on jo ylittynyt. Hyvän, terveellisen ja turvallisen sisäilman kannalta
tarkasteltuna on suositeltavaa varautua saneeraamaan kokonaisuudessaan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä siten, että jokaisessa huonetilassa on määräystenmukaiset ilmavirrat ja kiinteistön tuloilma on
suodatettua. Käytännössä koko kiinteistöön tulee suorittaa ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu- ja
asennustyö.
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Kuva 45: Yleiskuva ylimmän kerroksen
tuloilmakoneesta.

Kuva 46: Tuloilmakanava iv-konehuoneessa.

Poistoilman huippuimurit ovat osin alkuperäisiä, mutta osin myös 2010-luvulla uusittuja malleja. Huippuimureiden tekniset käyttöiät alkuperäisiltä osin ovat jo ylittyneet. Ylimmän kerroksen tuloilmakojeen
palvelualueen huippuimurin (huippuimuri numero 4) havaittiin olevan epäkunnossa, sillä se ei ollut
käynnissä tarkasteluhetkellä. Huippuimurin toimimattomuuden syy tulee selvittää ja huippuimuri tulee
saattaa toimintakuntoiseksi.

Kuva 53: Huippuimureita vesikatolla.

Kuva 54: Epäkuntoinen huippuimuri vesikatolla.

Huippuimureiden yksittäisiä uusimistöitä suositellaan suoritettavan tarpeiden mukaisesti (ainakin huippuimuri 4) tarkastelujakson alkupuolella. Muilta osin huippuimureiden uusintatyöt ovat ajankohtaisia
osana kiinteistön kattavaa teknistä saneeraustyötä. Saneeraustyön ohessa huippuimureiden sijainnit
ja toiminta-alueet tulevat muuttumaan, sillä kiinteistössä tulee hyödyntää poistoilman lämmöntalteenottoa mahdollisimman tehokkaasti.
Ilmanvaihdon automaatiojärjestelmässä (Ouman EH-105) havaittiin runsas määrä erinäisiä hälytyksiä.
Hälytykset tulee kuitata ja mikäli hälytykset ovat aiheellisia, tulee niiden pohjalta suorittaa korjaustyöt.
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Kuva 57. Yleiskuva ilmanvaihtokoneen
automaatiosta.

Kuva 58. Ohjauskeskuksessa havaittiin runsaasti
hälytyksiä.

Kuntoluokka: 1 heikko
Toimenpiteet:
▪
▪
▪
▪

Huippuimuri numero 4:n epäkunnon selvitys- ja korjaustyö
Tuloilmakoneen ja lämmityspiirin, sekä huippuimureiden tarpeen mukaiset kulutusosien uusintatyöt ennen kiinteistön kokonaisvaltaista saneeraustyötä.
Ilmanvaihdon automaatiojärjestelmän toiminnan tarkastukset (ei budjetoitu, osa huolto- ja ylläpitotöitä).
Kiinteistön ilmanvaihdon kokonaisvaltainen saneeraus- ja asennustyöt.

5.4. Kanavistot ja päätelaitteet
Ilmanvaihtokanavat ovat tiedossa olevilta osin alkuperäistä kanttikanavaa. Tiloissa on tehty tarvituilta
osin muutostöitä (pääosin paloaseman puolella). Päätelaitteina toimivat säleiköt, lautasventtiilit ja kartioventtiilit.
Ilmanvaihtokanaviston tekninen käyttöikä ei määräydy mekaanisen kulumisen mukaan, vaan teknisen
käyttöiän määrittävä tekijä on mahdolliset tila- ja käyttötarkoituksenmuutostyöt, joiden myötä tilojen vaaditut ilmamäärät muuttuvat.
Ylimmän kerroksen tuloilmakanavistojen puhdistushistoriasta ei ole tietoa. Puhdistustarve määritetään
seuraavasti:
Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07–10946) suosittaa tarkastamaan Ilmanvaihtokanavien – ja laitteistojen puhtauden viiden vuoden välein. Tarkastus voidaan tehdä silmämääräisenä puhtaustarkasteluna sekä käyttäen pintapölynäytteenottoa.
Pelastuslaki 29.4.2011/379 (3 luku 13 §)
”Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta
palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että: ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa”
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Kuva 59. Raitisilmaventtiili toimistotiloissa.

Kuva 60. Poistoilmaventtiileitä sosiaalitiloissa.

Kuva 59. Siirtoilmaventtiili toimistotiloissa.
Säleikön raoista huomattavissa ilmansiirtymistä
tehostavat siipipyörät.

Kuva 60. Siirtoilmaventtiili pääaulan ja
käytävätilojen välillä.

Kuntoluokka: 1 heikko – 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Tuloilmakoneen palvelualueen kanavistojen puhtauden tarkastelu.
Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet

5.5. Palontorjuntajärjestelmät
Kiinteistön palontorjuntalaitteistoina ovat jauhesammuttimet. Kiinteistössä on lisäksi alkuperäisiä palopostikaappeja, joiden kunnosta ei ole tietoa. Jauhesammuttimien vuositarkastukset on suoritettu viimeksi tammikuussa 2019 ja niiden tarkastuväli on kaksi vuotta. Ajoneuvosäilytystiloissa sijaitseva jauhesammutin on tarkastettava välittömästi. Kyseinen sammutin sijaitsee kylmässä tilassa, jolloin sen
vuositarkastusväli on yksi vuosi, jonka lisäksi edellinen tarkastus on suoritettu maaliskuussa 2017.
Sammutin olisi toisin sanoen pitänyt tarkastaa 2018 maaliskuun loppuun mennessä. Pikapalopostit
suositellaan uusittaviksi nykymääräykset täyttäviksi vesijohtosaneerauksen yhteydessä.
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Kuva 61. Alkuperäinen pikapaloposti kiinteistössä. Kuva 62.Jauhesammutin kiinteistössä.
Kuntoluokka: 1 heikko - 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪
▪

Paloaseman ajoneuvosäilytystilassa sijaitsevan jauhesammuttimen välitön tarkastustyö.
Pikapalopostien uusintatyöt vesijohtoverkoston saneeraustyön yhteydessä.
Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)

5.6. Muita LVI-teknisiä järjestelmiä
5.6.1.

Väestönsuojalaitteistot

Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteistot ovat alkuperäisiä. Laitteiden uusiminen perustuu viranomaismääräyksiin eikä laitteiston kulumiseen. Mikäli tiloissa tehdään merkittäviä muutostöitä, tulee väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto muuttaa ajantasaiseksi. Väestönsuoja tulee tarkastaa toiminnaltaan vuosittain,
sekä sen tiiveyskoe tulee suorittaa kymmenen vuoden välein.

Kuva 65. Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet.
Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Normaalit tarkastukset ja huoltotoimenpiteet (ei budjetoitu)
Järjestelmien päivitykset, mikäli kiinteistössä toteutetaan merkittäviä muutostöitä (ei budjetoitu)
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5.6.2.

Kylmäjärjestelmät

Kiinteistössä on jäähdytyskäytössä olevia ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumput ovat vuosilta 2013
ja 2014 ja niiden tekninen käyttöikä on 15…20 vuotta. Käyttöikää määrittää kompressorien kestävyys.
Yksittäisten kulutusosien uusintaan on suositeltavaa varautua tarkastelujakson aikana. Laitteille tulee
lisäksi suorittaa vuosittaisia huolto- ja ylläpitotöitä.

Kuva 67: Ilmalämpöpumppuyksikkö
jäähdytyskäytössä kiinteistön julkisivulla.

Kuva 68: Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö
toimistotilojen käytävällä.

Kuntoluokka: 3 Tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Kulutusosien ja tiivisteiden tarkastus- ja uusintatyöt
Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)

5.6.3. Paineilmajärjestelmä
Paloaseman tiloissa on käytössä käyttäjäkohtainen paineilmaverkosto. Kompressori on sijoitettu ajoneuvosäilytystilojen yhteyteen. Järjestelmä on käyttäjäkohtainen, eikä sen ylläpitoon kohdisteta kuluja
tarkastelujakson aikana.

Kuva 69: Paineilmajärjestelmän kompressori.

Kuva 70: Paineilmajärjestelmän käyttölaitteita.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)
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5.6.4. Pakokaasunpoistojärjestelmä
Kiinteistössä on koneellinen pakokaasunpoistojärjestelmä, joka palvelee ajoneuvosäilytystiloihin parkkeerattuja hälytysajoneuvoja. Järjestelmän asennusajankohdasta ei ole varmuutta. Vastaavien puhallinlaitteistojen tekninen käyttöikä on 30…40 vuotta. Järjestelmälle suositellaan suoritettavan ylläpitoa
edistäviä toimenpiteitä, sekä järjestelmän uusimiseen on suositeltavaa varautua, mikäli kiinteistössä
suoritetaan merkittäviä rakenne-, lvi- ja sähköteknisiä saneeraustoimenpiteitä.

Kuva 67: Pakokaasunpoistoimuri paloaseman tiloissa.

Kuva 68: Pakokaasuimurin kanavistoja, sekä
päätelaitteita.

Kuntoluokka: 3 Tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Normaalit huolto- ja kunnossapitotyöt (ei budjetoitu)
Varautuminen kokonaisvaltaiseen saneeraustyöhön, mikäli kiinteistössä suoritetaan mittavia saneeraustoimenpiteitä (ei budjetoitu)
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6.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT

6.1. Aluesähköistys
6.1.1.

Ulkovalaisimet

Kiinteistön alue- ja ulkovalaistuksena toimivat pylväsvalaisimet sekä katoksiin ja ulkoseinille asennetut
valaisimet. Silmämääräisesti arvioituna ulkovalaistus on välttävässä kunnossa ja sen uusimista energiatehokkailla led-valaisimilla suositellaan tarkastelujakson aikana.

Kuva 55: Sisäänkäyntikatoksen valaisimia

Kuva 56: Piha-alueen pylväsvalaisimia.

Kuntoluokka: 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪

Ulkovalaistuksen uusiminen

6.1.2.

Autolämmitys

Pihaan on asennettu autolämmityspistorasiakoteloita seinille ja pylväisiin. Kotelot on varustettu vikavirtasuojakytkimillä. Seuraavan koteloiden uusimisen yhteydessä suositellaan asentamaan vikavirtasuojilla ja ajastimilla varustetut pistorasiakotelot energian säästämiseksi. Kiinteistökierroksen aikana osa
koteloista oli auki. Kotelot tulee pitää lukittuina. Yksi pylväisiin asennetuista autolämmityspistorasiakoteloista oli rikki ja se tulee uusia. Lisäksi kiinteistökierroksella havaittiin autolämmityspistorasioiden
kaapeloinnin suojaputken rikkoontuminen. Suojaputki tulee uusia ja tarkastaa samalla sisällä olevan
kaapelin kunto.
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Kuva 57: Rikkinäinen autolämmityskotelo.

Kuva 58: Vaurioitunut suojaputki tulee vaihtaa ja
suojaputken sisällä kulkevan kaapelin kunto
tarkastaa.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Rikkinäisen autolämmityskotelon uusiminen
Kaapelointisuojaputken vaihto ehjään ja kaapelin kunnon tarkastaminen sekä tarvittaessa kaapelin
uusiminen

6.2. Kytkinlaitokset, jakokeskukset ja kompensointi
6.2.1.

Pääkeskus

Kiinteistön sähköpääkeskus on rakennusaikainen. Keskus on nimellisvirraltaan 200A ja nimellisjännitteeltään 400V. Keskuksessa olevien merkintöjen mukaan pääkeskuksen pääsulakkeet ovat 3 x 100A.
Keskus on ylittänyt teknisen käyttöikänsä sen uusimista suositellaan. Uusimisen yhteydessä tulee
poistaa kaikki vanhat kaapelit ja asennukset. Lisäksi suositellaan tarkastamaan tilan läpivientien tiiviys.
Keskuksessa olevien merkintöjen mukaan edellinen sähköturvallisuuslain edellyttämä määräaikaistarkastus on suoritettu 30.5.2000. Kiinteistössä olevalle luokan 1 b sähkölaitteistolle tulee suorittaa määräaikaistarkastus 10 vuoden välein. Mikäli määräaikaistarkastus on tehty, tulee keskukselle toimittaa
merkintätarra/dokumentit tarkastuksesta. Muutoin määräaikaistarkastus tulee teettää välittömästi.
Huomautettavaa on myös keskuksen dokumentaatioon liittyen. Pääkeskuksen läheisyydessä oli ainoastaan alkuperäinen nousujohtokaavio. Sähköpääkeskustilaan tulee toimittaa ajan tasalla olevat keskuksen pääkaavio, nousujohtokaavio sekä maadoituskaavio esimerkiksi huoltotöitä varten. Koko kiinteistön sähköjärjestelmistä suositellaan tehtäväksi ajantasalla oleva sähködokumentaatio.
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Kuva 59: Sähköpääkeskus.

Kuva 60: Tarran mukaan määräaikaistarkastus ei
ole voimassa.

Kuntoluokka: 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪
▪
▪

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen voimassaolon selvittäminen ja tarvittaessa tarkastuksen
tekeminen kiireellisesti
Sähköjärjestelmien dokumentaation teettäminen ja kuvien säilyttäminen asiamukaisesti
Pääkeskuksen uusiminen

6.2.2.

Jakokeskukset

Jakokeskukset ovat pääosin rakennusaikaisia. Muutamia keskuksia on uusittu/lisätty saneerausten
yhteydessä. Rakennusaikaiset jakokeskukset ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä ja niitä suositellaan
uusittavaksi.
Osassa tiloissa, joissa sähkökeskuksia sijaitsee, oli varastoitu paljon tiloihin kuulumatonta tavaraa eikä
kaikille keskuksille ollut esteetöntä pääsyä. Sähkökeskusten edustat tulee tyhjentää.

Kuva 61: Lämmönjakohuoneen keskuksen edusta Kuva 62: Rakennusaikainen jakokeskus .
tulee raivata.
Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Sähkökeskusten edustojen raivaus (huoltotyö, ei budjetoitu)
Rakennusaikaisten keskusten uusiminen

Heinäveden virastotalo
RLVIS-kuntoarvio

17.10.2019
34 / 42

6.3. Johtotiet
Kiinteistön johtotiet on on toteutettu pääosin rakenteiden sisällä sekä pinta-asennuksina. Toimistotiloissa on käytetty myös johtokanavia. Johtoteiden osalta havaittiin muutamia puutteita, muutoin johtotiet ovat tyydyttävässä kunnossa.

Kuva 63: Johtokanavaan lisättävä päätylevy

Kuva 64: Ulkoseinän johtotie peitettävä

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Johtokanaviin kansien/päätylevyjen asentaminen (huoltotyö, ei budjetoitu)
Laajemman sähkösaneerauksen yhteydessä johtoteiden uusiminen

6.4. Johdot ja niiden varusteet
6.4.1.

Liittymisjohto

Dokumentaation mukaan kiinteistön liittymisjohto on MCMK 3x5025 kaapeli. Mikäli liittymisjohto on rakennusaikainen, se tulee uusia.
Kuntoluokka: 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪

Liittymisjohdon uusiminen

6.4.2.

Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Sähköpääkeskustilassa sijaitsee kiinteistön päämaadoituskisko. Lisäksi havaittiin muutamia potentiaalintasauskiskoja. Päämaadoituskiskon liittyminen maadoitusjärjestelmään ei ole asianmukainen. Maadoitusjärjestelmän johtavuus tulee tarkastaa ja koko järjestelmä kunnostaa. Järjestelmästä tulee lisäksi teettää ajantasainen maadoituskaavio.
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Kuva 65: Pääkeskuksen maadoituskisko
Kuntoluokka: 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Järjestelmän kunnostaminen ja johtavuuden tarkastus
Laaditaan ajantasainen maadoituskaavio ja tehdään sen perusteella tarvittavat toimenpiteet (sisältyy kohdan 6.2.1 dokumentaation teettämiseen)

6.4.3.

Nousu- ja ryhmäjohdot

Keskusten nousujohdot sekä ryhmäjohdot ovat osittan rakennusajalta ja osittain muutostöiden ajalta.
Nousu- ja ryhmäjohdot ovat TN-C-järjestelmän (4-johdinjärjestelmän) mukaisia. Rakennusaikaiset
nousu- ja ryhmäjohdot suositellaan uusittavaksi nykyaikaisen TN-S-järjestelmän (5-johdinjärjestelmä)
mukaisiksi keskusuusintojen yhteydessä.
Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Rakennusaikaisten nousu- ja ryhmäjohtojen uusiminen keskusten uusimisen yhteydessä

6.5. Rasiakojeet
Rasiakojeet (kytkimiä, pistorasioita, jakorasioita) ovat pääosin rakennusajalta ja osittain uudempia kiinteistön saneerausten ajalta. Osa kiinteistön pistorasioista on 0-luokan rasioita ja ne suositellaan uusimaan 1-luokan maadoitetuiksi pistorasioiksi. Mikäli kiinteistön sähkönjakelujärjestelmä uusitaan, suositellaan uusimaan samalla myös rasiakojeet. Toimistotiloissa sekä lämmönjakohuoneessa havaittiin
rasiakojeita ilman suojaavaa keskiölevyä/kantta.
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Kuva 66: 0-luokan pistorasia.

Kuva 67: Rasiakojeeseen tulee asentaa
keskiölevy.

Kuntoluokka: 2 välttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Keskiölevyn kiinnittäminen aukinaiseen rasiakojeeseen (huoltotyö, ei budjetoitu)
Rasiakojeiden uusiminen sähkökeskusten ja ryhmäjohtojen uusimisen yhteydessä

6.6. Sisävalaisimet
Sisävalaistus on toteutettu pääosin loisteputkivalaisimilla. Valaisimet näyttivät silmämääräisesti arvioituna olevan välttävässä ja tyydyttävässä kunnossa. Valaisimet suositellaan uusimaan sähköjakelujärjestelmän uusinnan yhteydessä. Kierroksella havaittiin muutamia toimimattomia valaisimia. Valaisimet
tulee saattaa toimintakuntoisiksi.

Kuva 68: Paloaseman puolella toimimaton
valaisin.

Kuva 69: Naisten wc-tiloissa välkkyvä
loisteputkivalaisin.

Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪

Valaisimien saattaminen toimintakuntoisiksi (huoltotyö, ei budjetoitu)
Valaisimien uusiminen keskusten ja ryhmäjohtojen uusimisen yhteydessä
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6.7. Lämmittimet, kojeet ja laitteet
Rakennuksen vesikatolle on asennettu sulanapitojärjestelmä. Kiinteistön sisälle on asennettu muutamia sähkölämmittimiä. Lämmitysjärjestelmien toimivuudesta ei saatu kiinteistökierroksella varmuutta.
Kiinteistöön on asennettu muutamia sähkölämmittimiä. Lämmittimistä ei ole huomautettavaa. Paloaseman tiloihin on asennettu kiuas. Kiuas näytti silmämääräisesti arvioituna hyväkuntoiselta.

Kuva 70: Paloaseman saunan kiuas

Kuva 71: Vesikatolla sijaitsevia
sulanapitokaapeleita

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Lämmitysjärjestelmien toimivuuden tarkastus (huoltotyö, ei budjetoitu). Tarvittaessa järjestelmän
uusiminen.

6.8. Erityisjärjestelmät
6.8.1.

Turvavalaistusjärjestelmät

Kiinteistöön on asennettu akkukäyttöinen poistumisreittivalaistusjärjestelmä. Poistumisreittivalaisimien
lisäksi kiinteistössä on käytetty jälkivalaisevia opastekylttejä. Teknoware-merkkinen turvavalokeskus
sijaitsee sähköpääkeskustilassa. Keskus on asiakirjojen mukaan vuodelta 2009. Järjestelmän säännöllisestä testaamisesta ei löytynyt merkintöjä. Järjestelmä tulee testata vähintään 3 kuukauden välein
ja testaukset tulee merkitä päivä-/lokikirjaan.
Poistumisreittivalaisimia on osittain uusittu, mutta suurin osa valaisimista on ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja niitä suositellaan uusittavaksi.
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Kuva 72: Sähköpääkeskustilassa sijaitseva
turvavalaistuskeskus.

Kuva 73: Toimimaton poistumisreittivalaisin.

Kuntoluokka: 2 välttävä - 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪
▪
▪

7.

Säännöllisistä testauksista huolehtiminen ja niiden kirjaaminen (huoltotyö, ei budjetoitu)
Valaisimet saatettava toimintakuntoisiksi kiireellisesti (huoltotyö, ei budjetoitu)
Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen

TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

7.1. Puhelinjärjestelmä
Kiinteistöön on asennettu puhelinverkkojärjestelmä. Mikäli järjestelmää vielä käytetään, se suositellaan uusimaan muun sähkösaneerauksen yhteydessä. Tarpeeton järjestelmä suositellaan purettavaksi.
Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Järjestelmän uusiminen tai tarpeettomana pois purkaminen

7.2. Yleiskaapelointijärjestelmä
Rakennuksessa on yleiskaapelointiverkko datan siirtoa varten. Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan kaapelointi on toteutettu cat5e-tasoisena yleiskaapelointina. Järjestelmä vaikuttaa täyttävän tilojen käytön nykyiset tarpeet.
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Kuva 74: Kiinteistön datakaappi.

Kuva 75: Atk-järjestelmän pistorasioita.

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Ei toimenpiteitä

7.3. Antennijärjestelmä
Kiinteistössä on omaan antenniin liitetty antennijärjestelmä. Antennivahvistin on asennettu kotelon sisään toisen kerroksen keittiöön. Koteloa ei ole mahdollista saada auki ilman sen eteen asennettujen
hyllyjen poistamista. Antennijärjestelmän uusimista suositellaan teknisen käyttöiän perusteella.

Kuva 76: Kiinteistön VHF/UHF-antenni.

Kuva 77: Kotelon eteen asennetut hyllyt estävät
pääsyn antennivahvistimelle.

Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Antennijärjestelmän uusiminen
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7.4. Turva- ja valvontajärjestelmät
7.4.1.

Paloilmoitinjärjestelmä

Rakennuksessa ei ole varsinaista paloilmaisin- tai palovaroitinjärjestelmää. Kiinteistöön on asennettu
ainoastaan muutamia paristökäyttöisiä palovaroittimia, niiden testauksesta ei ole tietoa. Kiinteistöön
suositellaan asennettavaksi paloilmaisinjärjestelmä.

Kuva 78: Palovaroitin paloaseman tiloissa.
Kuntoluokka: ei ole
Toimenpiteet:
▪

Paloilmaisin-/palovaroitinjärjestelmän asentaminen

7.4.2.

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Rakennuksessa on käytössä kulunvalvonta-, varattuvalo-, ovikellojärjestelmät. Havaintojen mukaan
varsinaisia rikosilmoitus- ja kameravalvontajärjestelmiä ei ole asennettu. Rikosilmoitus- ja kameravalvontajärjestelmät suositellaan asentamaan tarpeen mukaan.

Kuva 79: Kulunvalvonnan päätelaite.

Kuva 80: Varattuvalo-järjestelmää.

Kuntoluokka: 2 välttävä – 3 tyydyttävä
Toimenpiteet:
▪

Suositellaan käytössä olevien järjestelmien uusimista sekä mahdollisten uusien järjestelmien
asentamista sähkösaneerauksen yhteydessä

Heinäveden virastotalo
RLVIS-kuntoarvio

17.10.2019
41 / 42

7.4.3.

Rakennusautomaatiojärjestelmä

Kiinteistössä ei ole käytössä rakennusautomaatiojärjestelmää. Rakennusautomaatiojärjestelmä suositellaan asentamaan IV-tekniikan uusimisen yhteydessä.
Kuntoluokka: ei ole
Toimenpiteet:
▪

Rakennusautomaatiojärjestelmän asentaminen
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Liite 1
PTS-kunnossapitosuunnitelma

Heinäveden virastotalo
Järjestelmä

Kunnossapitokustannus (ALV 0%)
Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Toimenpide-ehdotus

Viite

Määrä
ALUE- JA POHJARAKENTEET
Asfaltti- ja betonikiveyspäällysteet
Salaojat
RAKENNUSTEKNIIKKA
Rakennusrunko

Asfaltoinnin ja betonikiveysten uusiminen
Salaojajärjestelmän tarkastus ja huuhtelu

1 erä
1 erä
yht.

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
Julkisivuelementtien elastisten saumojen uusiminen ja tuulettuvuuden
parantaminen
Ikkunoiden pystypellitysten korjaus
Ikkunoiden huolto ja tiivisteiden uusiminen
Kattoikkinoiden huolto ja tiivisteiden uusiminen
Alkuperäisten ulko-ovien uusiminen
Alkuperäisten wc-tilojen peruskorjaus

Julkisivut
Ikkunat ja ulko-ovet
Ikkunat ja ulko-ovet
Ikkunat ja ulko-ovet
Ikkunat ja ulko-ovet
Märkätilat
LVI-JÄRJESTELMÄT
Lämmitysjärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä
Lämmitysjärjestelmä
Vesi- ja viemärijärjestelmät
Vesi- ja viemärijärjestelmät
Vesi- ja viemärijärjestelmät
Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä
Kylmätekniset järjestelmät

Puhelinjärjestelmän uusiminen (mikäli järjestelmää käytetään)
Antennijärjestelmän uusiminen
Palovaroitin-/paloilmaisinjärjestelmän asentaminen
Tilaturvallisuusjärjestelmien uusiminen
Rakennusautomaatiojärjestelmän asentaminen

0

0

0

0

35

0

0

2
2

10
15

1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
yht.

2

0

2
3
1
10
10
51

0

2
25
3
10
2
50
2
4
1
3
80
1
4
187

0

10
1
1
1
2
16
5
4
1
4
6
51

0

4
4
6
10
10
34

1
10
10

28

10
10

0

1

0

0

0

3

1
25
3
10
1

1
50

1

1

4
1
3
80
1
7

1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä

1

0

2
6

2

0

130

2
3

38

10
1
1
1
2
16
5
4

1 erä
1
1 erä
1 erä
yht.

4

1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
yht.

0

0

0

0

0

0

4
6
47

0

4
4
6
10
10
34

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
11
13
28
6
93
0
165
3
41
2

362 000,00 €
36 200,00 €
30,09 €
1 203

XXX

x

Suositeltu toteutusjakso
Ensisijainen toteutusvuosi
Ei voi määritellä tai merkityksetön hinta

Vuosittaiset kustannukset (×1000 €)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2019

2020

2021

ALUE- JA POHJARAKENTEET

2022
RAKENNUSTEKNIIKKA

2023

2024

LVI-JÄRJESTELMÄT

35
4
39

15

3

0

yht.

10

1 erä

VUOSIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Yhteensä €
€/ vuosi (10 vuoden jaksolla)
€/ m²/vuosi
Pinta-ala m²

0

1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
1 erä
yht.

Ulkovalaistuksen uusiminen
Rikkinäisen autolämmityspistorasiakotelon uusiminen
Autolämmityskotelon kaapelisuojaputken uusiminen ja kaapelin tarkas.
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus
Sähköjärjestelmien dokumentoinnin teettäminen
Pää- ja jakokeskusten uusiminen
Johtoteiden uusiminen
Liittymisjohdon, nousu- ja ryhmäjohtojen sekä rasiakojeiden uusiminen
Maadoitusjärjestelmän kunnostus ja johtavuuden tarkastaminen
Valaisimien uusiminen
Turvavalaistusjärjestelmän uusiminen

TIETOJÄRJESTELMÄT
Puhelinjäjrestelmät
Antennijärjestelmät
Turva- ja valvontajärjestelmät
Turva- ja valvontajärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmät

35
2
2

1 erä

Kaukolämmön alajakokeskuksen kulutusosien uusintatyöt
Lämmönjakohuoneen saneeraustyö
Linjansäätö- ja sulkuventtiileiden uusintatyöt
Patteriventtiileiden ja toimilaitteiden uusintatyöt & perussäätötyö
Kiertoilmakojeiden kulutusosien uusintatyöt
Vesijohtoverkoston uusintatyöt kokonaisuudessaan
Vesi- ja viemärikalusteiden uusintatyöt
Jäte- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimus
Epäkuntoisen huippuimurin korjaustyö
Kulutusosien tarpeenmukaiset uusintatyöt
Järjestelmän kokonaisvaltainen saneeraustyö
Tuloilmakoneen palvelualueen kanavistojen puhtauden tarkastelu
Kulutusosien uusintatyöt

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Aluesähköistys
Aluesähköistys
Aluesähköistys
Kytkinlaitokset, jakokeskukset
Kytkinlaitokset, jakokeskukset
Kytkinlaitokset, jakokeskukset
Johtotiet
Johdot ja niiden varusteet
Johdot ja niiden varusteet
Sisävalaisimet
Erityisjärjestelmät

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2025
SÄHKÖJÄRJESTELMÄT

2026

2027

TIETOJÄRJESTELMÄT

2028

yht.
362

