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PTS-suunnitelman avulla voimme noudattaa suunnitelman mukaisia korjauksia sekä
muita tarpeita rakennukseen liittyen. Suunnitelmien mukaisesti toimiessa myös rakennus pysyy parempana sekä ulkoisesti että sisäisesti.
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____________________________________________________________________
The topic of my thesis was to prepare condition (health) estimation for a building
owned by Nakkila commune building department and to arrange PTS (Long Term
Plan, repair plan) -plan for 10 year period.
The clarification work was done for Nakkila commune building department.
My target was to find out what kind of needs for repairs the building has and to prepare PTS -plan based on the findings.

The health estimation describes the present condition of the building and need for
repairs. By means of the health estimation and PTS -plan, we can follow the repairs
specified in the plan and other needs concerning the building. When following the
plan, the building will stay in better condition concerning both internal and external
structures.

The building will act as working facility. The working facility needs to offer convenient and confortable environment.
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyön aiheena oli tehdä kuntoarvio Nakkilan kunnan rakennusosaston tiloihin. Rakennus on vanha kiinteistö, valmistunut vuonna 1936.

Rakennus sijaitsee Nakkilan keskustassa ja on tällä hetkellä käytössä Nakkilan kunnan rakennusosaston toimistotiloina.
Rakennus on aikanaan tehty terveyskeskustilaksi ja kun toiminta loppui, niin tila remontoitiin toimistotilaksi. Rakennuksessa on kahdessa kerroksessa toimistotiloja sekä kokous ja kahvihuone. Kellari kerroksessa säilytetään rakennuspuolen välttämättömiä materiaaleja, tarvikkeita ja työkaluja.
Rakennus on lähes kokonaan kivi-talo, joka tuo rakennukselle ”jyhkeyttä” ja uskottavuutta. Vesikatteena toimii bitumikate.

Opinnäytetyöni oli tehdä Nakkilan kunnan rakennusosaston kiinteistöön kuntoarvio.
Kuntoarvion

jälkeen

sovelsin

tietoja

ja

tein

kuntoarvion

ehdotuksen/suunnitelman 10 vuoden tarkastelujaksolle.

pohjalta

PTS-
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2 TERMILUETTELO

Kuntoarvio
Kuntoarvio suoritetaan aistinvaraisesti sekä kokemusperäisesti, rakenteita ja materiaaleja vahingoittamatta. Kuntoarvio tehdään koko kiinteistöön ja sillä halutaan selvittää tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden ja ulkoalueiden kuntoa. Poikkeus
tapauksissa kuntoarvion voi suorittaa vain jollekin tietylle alueelle jos ei ole tarvetta
tehdä koko kiinteistön kattavaa arviota. Täydelliseen kuntoarvioryhmään kuuluu
LVIA-, rakennus- ja sähkötekniikan asiantuntijoita. Kuntoarvion tekee työryhmä,
johon kuuluu rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntija.

PTS-suunnitelma
Pitkän tähtäimen suunnitelma on kuntoarvioitsijan tekemä suunnitelmaehdotus, mitä
korjaustarpeita on kiinteistöllä. Tätä suunnitelmaa voidaan täydentää vielä kuntotutkimuksen myötä. Suunnitelma on yleensä tehty pitkälle ajanjaksolle eteenpäin,
yleensä seuraavalle 10 vuodelle. PTS-suunnitelma sisältää esimerkiksi kunnossapitoja korjaustoimenpiteiden määrittelyn sekä kustannusennusteen toimenpiteille.

Kuntotutkimus
Kuntoarvion jälkeinen toimenpide, jossa tutkitaan rakennuksen tai rakennelman osaalueita tarkemmin sekä yksityiskohtaisemmin. Kuntotutkimuksen jälkeen korjaustoimenpiteiden tarkentaminen on mahdollista.
Rakennusosa
Rakennuksen aineellinen osa. Rakennusosat muodostavat yhtenäisen rakennuksen,
rakennusosia ovat mm. rakennusmateriaalit, laitteet, kalusteet.
Kunnossapitosuunnitelma
Suunnitelma, joka tarkoittaa kiinteistön tai rakennuksen alkuperäisen kunnon säilyttämistä. Kuntoarvion perusteella laadittu ja kiinteistön edustajien hyväksymä. Kunnossapitosuunnitelmaa voi täydentää kuntotutkimuksen perusteella.
(KH 90-00501)

7

3 KUNTOARVIO

3.1 Kuntoarvio ja PTS- ehdotus

3.1.1 Kuntoarvion ja PTS- ehdotuksen määritelmät
Kuntoarviolla selvitetään kiinteistön tilojen, rakennusosien, teknisten järjestelmien,
laitteiden ja ulkoalueiden kuntoa. Selvittäminen tapahtuu pääosin aistinvaraisesti ja
menetelmiin jotka eivät riko rakennusmateriaaleja. Kuntoarvio antaa pohjan kuntotutkimukselle jonka voi suorittaa kuntoarvion jälkeen jos haluaa tarvittaessa tutkia
kohdetta tarkemmin. Kuntoarvion voi suorittaa koko rakennukselle tai vain jollekin
tietylle osa-alueelle jolla on tarvetta. (KH 90-00501)

Kuntoarviossa halutaan tuoda esille korjausvaihtoehtoja sekä toimenpiteitä. Tärkeimpinä tarkastelun kohteina ovat turvallisuuteen ja työntekijöiden terveyteen viittaavat seikat. Seuraavaksi arvioidaan kustannuksiltaan ja vaurioiden laadun perusteella seuraava korjauskohde. (KH 90-00501)

Kuntoarviolla ei ole tarkoitus hakea aivan yksittäisiä tietoja ja vikoja rakennuksesta
vaan antaa kokonaiskuva rakennuksesta sekä sen korjaustarpeista. Kuntotutkimus
antaa yksittäisemmän kuvan korjaustarpeista. Kuntoarviolla kerätään myöskin tietoja
PTS-suunnitelman tueksi. (KH 90-00501)

PTS-suunnitelma eli pitkän tähtäimen suunnitelma on suunnitelma joka laaditaan
kuntoarvion yhteydessä ja kuntoarvion perusteella. PTS-suunnitelmassa laaditaan eri
rakenneosille kuntoluokat. Kuntoluokkia ovat:
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Jokaisesta toimenpiteestä rakenneosille ehdotetaan myös kustannusarvio sekä vaihtoehtoisia korjaustapoja. Yleisesti PTS-suunnitelmassa tarkastellaan seuraava kymmenen (10) vuoden ajanjaksoa ehdotuksineen. (KH 90-00501)

Kuntoarvio ja PTS-ehdotus kulkevat käsi kädessä ja ne antavat rakennuksesta kokonaiskuvan korjaustarpeineen. Näiden pohjalta on helppo tehdä tarkempia tutkimuksia
jos rakennus vaatii toimenpiteitä.

3.1.2 Kuntoarvion käyttö
Kuntoarvio toimii pohjana lisätutkimuksille sekä kunnossapitosuunnitelmalle. Kuntoarvion tehdyssä rakennuksessa korjataan ensimmäiseksi kiireelliset viat sekä kustannuksellisesti mahdolliset kohteet. Kunnossapitosuunnitelmasta löytyvät useimmiten aikataulun suunnittelu korjattaville kohteille sekä karkea arvio kustannuksista.
(KH 90-00501)

Kiinteistön korjausohjelma laaditaan kunnossapitosuunnitelman pohjalta, jolloin on
tärkeää, että kunnossapitosuunnitelmasta löytyvät tarkat ja oikeat tiedot kiinteistöstä.
Jos kunnossapitosuunnitelma on laadittu huonosti, korjausohjelmaa on vaikea tehdä.

Kuntoarvioon kerättyjen tietojen pohjalta voi laatia huoltokirjan. Kaikkia tietoja voi
soveltaa huoltokirjaan ja sen ylläpitoon. PTS-suunnitelmaa voi käyttää huoltokirjan
korjausohjelman lähtötietona. (KH 90-00501)

9

3.1.3 Kaavioilla mallintaminen
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(KUVAT: KH 90-00501)
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3.1.4 Kuntotutkimus

Kiinteistössä voi olla piileviä vaurioita, joita ei löydetä kuntoarvion avulla. Kuntoarvioijat arvioivat eri rakennusosissa tapahtuvia vaurioprosesseja ja suosittelevat tarvittaessa kuntotutkimuksia tai muita lisäselvityksiä. Jos jonkin rakennusosan
kuntotutkimus liitetään kiinteistön kuntoarvioon, kuntoarvion luotettavuutta parannetaan. Kuntoarvion yhteydessä tehtävistä lisäselvityksistä ja kuntotutkimuksista sovitaan erikseen. Kuntoarvion suorittaja esittää kuntoarvioraportissa ne lisätehtävät ja
tutkimukset, jotka on tarpeen suorittaa ennen kunnossapitosuunnitelman ja korjaus
ohjelman laatimista. Kuntotutkimuksessa selvitetään tutkim ushetkellä todettavat
vauriot ja vaurioriskit, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset ja arviot vaurioiden etenemisestä tulevaisuudessa. Kuntotutkimusraportissa esitetään myös vaihtoehtoisia korjaustapoja.
Kuntotutkimuksella tarkoitetaan kuntotutkimusohjeen mukaista tutkimusta rakennuksen yksittäisestä osasta tai järjestelmästä. Tutkimuksessa selvitetään kyseisen
osan kunto, toimivuus ja korjaustarpeet ao. ohjeen mukaisesti. Tutkimusmenetelmiä
ovat mm. Suunnitteluasiakirjojen läpikäynti, kohteen silmämääräinen tarkastelu,
kenttätutkimukset ja -mittaukset, näytteiden otto ja laboratoriotutkimukset.
Kuntotutkimuksessa selvitetään tutkimuksen kohteessa tutkimushetkellä todettavat
vaurioriskit, näkyvät vauriot, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset sekä arviot vaurioiden etenemisestä tulevaisuudessa. Kuntotutkimuksen tuloksena esitetään lisäksi
vaihtoehtoisia tapoja korjata vaurioituneet rakenteet.

3.1.4 Kuntotutkimusten ajankohta ja muut selvitykset
Lisätutkimukset suoritetaan yleensä korjaussuunnittelun lähtötietojen hankkimiseksi.
Tavanomainen etenemistapa on, että kuntoarvion perusteella edetään tarkempiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tilaaja voi teettää eri kuntotutkimuksia ja muita selvityksiä
myös ennen kuntoarviota. Tarve tarkempiin tutkimuksiin on voinut ilmetä kiinteistön
normaalien tarkastusrutiinien tai todettujen ongelmien kautta. Ennen kuntoarviota
tehdyt tutkimukset toimivat lähtötietona kuntoarviolle ja vähentävät kuntoarvion
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työmäärää. Liittämällä jonkin rakennusosan perusteellinen tutkimus koko kiinteistön
kuntoarvioon, parannetaan pienillä lisäkustannuksilla kuntoarvion luotettavuutta.
Kuntoarviota tarkempia tutkimuksia ja selvityksiä ovat esimerkiksi
• energiakatselmus MOTIVA-mallin mukaan
• sisäilmaston kuntotutkimus
• kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus
• ulkobetonirakenteiden kuntotutkimus
• rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
• kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutkimus
• sähköjärjestelmien kuntotutkimus
• sähkön ostotariffin vertailu
• haitta-aineselvitys (asbesti ja PCB ym.)
• kuntoarvion lähtötietojen täydentäminen, esim. piirustusten ja selostusten tietojen
kokoaminen tai päivittäminen
• julkisivujen kattava tarkastus esimerkiksi nostolaitetta käyttäen • rakenteiden sisäpuolisen kunnon selvittäminen tähystämällä
• vanhojen maalityyppien tunnistaminen kokein tai laboratoriotutkimuksin
• lämpövuotojen etsintä infrapunamittauksella tai lämpökameralla. Lisäksi selvityksiä voivat vaatia
• piilossa olevat rakenteet ja laitteistot
• maassa tai näkymättömissä olevat putket ja kaapelit
• betonirakenteet (julkisivut ja parvekkeet)
• talotekniikkajärjestelmät
• erilaiset sisäilmasto-ongelmat.

(KH 90-00500)
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(KH 90-40053)

3.1.5 LVV-kuntotutkimus

Putkistojen saneeraus on asuintalon elinkaaren aikana kallein, pitkäkestoisin ja eniten
asumiseen vaikuttava hanke. Riittävän ajoissa, luotettavasti ja tarvittaessa määrävälein tehtävä lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV-järjestelmien) kuntotutkimus auttaa ajoittamaan putkistojen saneerauksen oikeaan hetkeen. LVVkuntotutkimuksen avulla voidaan ehkäistä tehokkaasti myös home- ja kosteusvaurioiden syntymistä rakennuksissa. Peruskorjaushankkeiden ja suurempien vauriokorjausten lähtötietona tulisi pääsääntöisesti olla kuntotutkimuksia, jotta kiinteistön
omistaja välttyy kuntotutkijan korjausehdotusten avulla pelkästään olettamukseen
perustuvalta virheinvestoinnilta.
LVV-kuntotutkimuksen lopputuloksena tilaaja saa luotettavan tiedon kiinteistön putkistojen todellisesta kunnosta ja jäljellä olevasta käyttöiästä tai uusimisajankohdasta.
tilaaja voi suunnitella ja tehdä päätöksiä etukäteen putkistojen uusinnasta ja valmistella rahoitusta sekä käyttää putkijärjestelmiin investoidun rahan halliten lähes lop-
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puun. Putkistojen uusinnan aloitusajankohtaa ja riskejä voi vielä tarkentaa jatko- tai
seurantatutkimuksilla. LVV-kuntotutkimus tarkentaa kiinteistön kuntoarvion kunnossapitosuunnitelmaehdotuksessa (PTS-ehdotus) esitettyä putkistojen korjausajankohtaa ja -kustannuksia sekä riskejä. LVV-kuntotutkimuksen jälkeen kiinteistön
omistajalla on käytettävissä hanke-ehdotus- tai hankesuunnitteluvaiheessa alustava
laajuus ja aikataulu sekä ensimmäinen kustannusarvio tarvittaville putkistojen saneerauksille.

3.1.6 LVV-kuntotutkimuksen sisältö ja laajuus

LVV-kuntotutkimus tulee tehdä ensimmäisen kerran noin 25…30 vuotta vanhoille
putkistoille, vaikka niissä ei olisikaan ilmennyt vuotoja tai silmämääräisesti havaittavia jälkiä korroosiosta. ensimmäisen kuntotutkimuksen jälkeen verkostojen
sisäpuolista kuntoa, riskejä ja korroosion etenemistä kannattaa seurata määrävälein
tehtävällä seurantatutkimuksella ja siten tarkentaa putkien uusimisajankohtaa. LVVkuntotutkimukset voidaan tehdä eri laajuisena riippuen siitä, tehdäänkö tutkimus ensimmäistä kertaa vai niin sanottuna seurantatutkimuksena.
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(RT 18-11165)
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3.1.7 Korjausohjelma

Kunnossapitosuunnitelmat toimivat lähtökohtana kiinteistön korjausohjelmaa laadittaessa. Kiinteistön korjaustarve voi johtua rakennuksen teknisestä kunnosta, tilojen
käytöstä, omistajan muuttuneista tarpeista tms. syistä. Tilaaja tekee itse tai esimerkiksi yhteistyössä kuntoarvioijien kanssa korjausohjelman. Korjausohjelmassa sovitetaan yhteen tekniset korjaustarpeet, omistajan suunnitelmat, käyttäjien toiveet ja
taloudelliset resurssit. Korjaus- ja kunnossapitotyöt esitetään kustannuksineen jaksotettuina ohjelman eri vuosille. Korjausohjelman tulee olla kiinteistönomistajan hyväksymä. Hyväksytty korjausohjelma voidaan jakaa erillisiin ohjelmiin, kuten kunnossapitotöihin, perusparannushankkeisiin ja laajennuksiin. Korjausohjelma pidetään
ajan tasalla. Yleensä vuosittaiset päivitykset ja lisäykset riittävät. Korjausohjelma
voidaan päivittää budjetoinnin yhteydessä, jolloin suunniteltujen toimenpiteiden rahoitus voidaan varmistaa.
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4 NAKKILAN KUNNAN RAKENNUSOSASTON KUNTOARVIO JA
PTS-SUUNNITELMA

4.1 Kiinteistön remontointi ja selvitykset
Rakennukselle on suoritettu kuntoarvio, jonka mukaan seinällä oleva energiatodistuskin on laadittu. Saamani tiedon mukaan viime vuonna (2016) bitumikatto on uusittu koko katon osalta. Muita remonttiin ja selvityksiin liittyvää ei saatu selville rakennuksen osalta. Rakennus on suojeltu kohde, joten muokkaaminen on hyvin hankalaa. Kaikille muutostöille pitää hakea lupaa museovirastosta.

4.2 Työntekijöiden arviointilomake
Arviointikyselyssä tiedusteltiin rakennuksen kuntoa piha-alueilla, ulkopuolelta sekä
sisäpuolelta. Kyselylomakemalli löytyy liitteenä 1.

4.2.1 Työntekijöiden arviointilomakkeen tulokset

Arviointikyselyyn vastasi 10/11 eli palautus- % oli 91. Yhteenveto tuloksista löytyy
liitteenä 2.
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4.2.2 PTS-Suunnitelma

(Kustannukset tuhansia euroja, €)
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5

YHTEENVETO

Opinnäytetyötä tehdessäni opein paljon asioita kuntoarvion tekemisestä. Käyttäjäkyselyn merkitys kuntoarvion tekemiselle on suuri, koska silloin saa itselle tietoa
käyttäjiltä rakennuksesta ja sen kunnosta.

Opinnäytetyön kuntoarvion yhteydessä selvisi, että rakennus on ikään nähden hyvässä kunnossa. Ilmanvaihtokoneet sekä vesi- ja viemärijärjestelmien uusiminen olisi
suurin investointi 2018- vuodelle ja koko PTS-suunnitelman suurimmat korjaustarpeet, mutta kyseinen rakennus on muoseoviraston suojelema kohde, eikä sen
vuoksi korjauksia voi suorittaa. Sisätilat ovat hyvässä kunnossa, mutta esteettömyys
tuo hieman haastavuutta, koska esimerkiksi hissiä rakennuksesta ei löydy.
Loppuarviona rakennus on hyvässä ja turvallisessa kunnossa.
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kappaletta ja lomakkeita palautettiin kymmenen (10) kappaletta joten palautus- % oli
91. Kaikista palautetuista lomakkeista vain yhdellä (1) ei ollut mitään huomautettavaa rakennuksesta.
Puutteita tai huomautuksia:
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Piha-alue talvella liukas sekä rakennuksen portaat
Vesi valuu rakennuksen seiniä pitkin
Sisäilma tunkkaista
Työhuoneissa esiintyy vetoa
Ikkunoihin muodostuu kosteutta
Talvella sisäilma liian kylmä, varsinkin yläkerrassa
Ikkunat vuotavat
Kosteusvaurioita
Ilmastointi puutteellista
Sähkötekniikka huonoa
Esteettömyys
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1.

JOHDANTO
Kuntoarvioraportti on laadittu Nakkilassa sijaitsevasta kunnan rakennusosaston toimistotiloista. Kuntoarviossa on noudatettu KH- korttien ohjeita ja toimeksiantoja.
Toimeksiantaja:

Nakkilan kunta, Rakennusosasto
Porintie 11
29250 NAKKILA

Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä:
Koordinaattori
Rakennustekniikka
LVI-järjestelmät

Peter Hillman
Joni Kukkula
Joni Kukkula

Sähköjärjestelmät

Ei tehtyjä tarkastuksia

SAMK
SAMK
SAMK

Kuntoarvion tavoitteena on saada kokonaiskäsitys rakennuksen kunnosta ainetta ja/tai rakennusmateriaaleja rikkomattomin menetelmin. Tällöin jos on tarpeen voi jatkaa kuntotutkimukseen rakennuksen osalta. Kuntoarvio toimii kuntotutkimuksen pohjana josta saa tietoja tarkempaan tutkimiseen.
PTS-suunnitelma laaditaan kuntoarvion jälkeen yleisesti 10 vuoden tarkastelujaksolle.
Suunnitelmassa esitetään aika-arvioita korjaustoimenpiteisiin sekä karkeita kustannusarvioita toimenpiteille.

Käytettäviä kuntoluokkia ovat:
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus
3 = Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa
2 = Välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa
1 = Heikko, uusitaan 1-5 vuoden kuluessa
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2.

YHTEENVETO
Kohteeksi valittiin vuonna 1936 valmistettu kiinteistö Nakkilasta. Kiinteistö toimii nykyisin
kunnan rakennusosaston työntekijöiden toimistotiloina. Työhuoneita on kahdessa kerroksessa sekä kellari kerroksesta löytyy varastotilaa.
Rakennuksessa on tehty pieniä korjaustoimenpiteitä rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Suurimpana korjaustoimena on viime vuonna (2016) suoritettu katon saneeraus. (Bitumi)
Suurempien muutosten tekeminen rakennukseen on vaikeaa, koska kiinteistö on museoviraston suojelema.
Raportissa esitetyt toimet ovat ainoastaan rakennusteknisestä näkökulmasta. Rajasimme
kuntoarvion osaltani vain rakennusteknisiin seikkoihin.
Esitän lopuksi vielä PTS-ehdotuksen joka kattaa seuraavan kymmenen (10) vuoden
suunnitelman.

2.1.

RAKENNUSTEKNIIKKA

Rakennus sijaitsee mäkisellä tontilla ja rakennuksen tilat ovat ainoastaan kellaria lukuun
ottamatta kokonaan maanpinnan yläpuolella. Salaojien olemassa olosta ja niiden toimivuudesta ei ole tietoa, mutta sokkelien vedeneristystä ei ole. (patolevy) Kellari kerroksessa näkyi pieniä kosteusvaurioita. Vesi ja viemärijohdot ovat lähes kaikki alkuperäisiä.
Rakennuksesta ei löydy tarkempia rakennussuunnitelmia. Tietoa on yritetty saada palaverin merkeissä rakennusosaston työntekijöiltä sekä käyttäjäkyselyn mukana.
Rakennuksen ulkoseinät ovat kivirakenteisia rapattuja seiniä.

Ikkunat ovat vaihdettu työhuoneiden osalta, mutta kellari kerroksessa on vielä alkuperäiset ikkunat.
Rakennuksessa on tasakatto, jossa katteena on bitumikate. Bitumihuopakatteen tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta.
Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan
•
•

Ilmanvaihdon uudistaminen jos mahdollista (suojeltu kohde)
Kellari kerroksen ovien ja ikkunoiden uudistaminen ja/tai huoltaminen
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2.2.

LVI-TEKNIIKKA
Rakennuksessa on vanha patterilämmitys jokaisessa huoneessa ja yleisissä tiloissa.
Vesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa. Lämmönjakohuone on kaikille ”kunnanmäellä” sijaitseville rakennuksille. (kunnantalo, rakennusosasto, sosiaalitoimisto)
Rakennuksella ei ole ilmanvaihtokoneita, koska rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto.
Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan
•

2.3.

Rakennuksen ulkopuolella olevien alkuperäisten vesi ja viemärijohtojen uusiminen

VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET
-

2.4.

LISÄTUTKIMUKSET
•

Betoni pilarin tutkiminen toisessa kerroksessa, ulkonurkassa.
• Pilari on sekä haurastunut että halkeillut. Toimenpiteenä on selvittää, miten
pilari olisi mahdollista vaihtaa, niin ettei aiheuta vahinkoa rakennukselle.
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2.5.

RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS
Rakennus on suhteellisen hyvässä ja lujassa kunnossa ikään nähden ja suurempia toimenpiteitä ei tarvitse rakennukseen lähiaikoina tehdä. Rakennus on museoviraston suojeltu kohde, joka estää muutostyöt rakennukseen ulkoapäin.

Kuntoluokat
1 = Heikko, uusiaan 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 uusiminen 6-10 vuoden kuluessa.
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa.
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana.
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2.6.

LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS

LVI-järjestelmässä on jonkinlaisia puutteita, mutta vaikeita toteuttaa vain rakennusosaston
tiloihin, koska kaikki rakennukset kuuluvat samoihin mittareihin. Ratkaisuna tähän LVIjärjestelmä pidetään ennallaan, mutta lisää työhuoneisiin kohdetuulettimia. Varsinkin kesällä tuulettimet ovat erittäin hyvät, saa raikasta ilmaa huoneisiin.

Kuntoluokat
1 = Heikko, uusiaan 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 uusiminen 6-10 vuoden kuluessa.
4 = Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa.
5 = Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana.
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3.

KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA

3.1.

KOHTEEN TIEDOT
Kohde:
Lähiosoite:
Postinumero- ja toimipaikka:
Rakennustyyppi:
Huoneistoja:
Tilavuus:
Huoneistoala:
Kerrosluku
Rakennusvuosi:

3.2.

Nakkilan kunta, Rakennusosasto
Porintie 11
29250 NAKKILA
Kerrostalo (3 kerrosta)
Työhuoneita kahdessa kerroksessa
2246 m3
456 m2
3 kpl
1936

ASIAKIRJATILANNE
Kuntoarvioissa oli käytettävissä jonkinlaiset pohjakuvat kohteesta. Kuvista ei löytynyt minkäänlaisia mittoja rakennuksesta. (kts. rakennusvuosi)
Toimenpide-ehdotukset:
• Asiakirjat kohteeseen liittyen olisi hyvä päivittää ajankohtaisemmaksi, koska jos
rakennus vaatii remontoimista olisi paljon helpompaa selvittää seikkoja, kun on
ajankohtaiset dokumentit ja kuvat rakennuksesta.
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3.3.

KORJAUSHISTORIA
Rakennukseen on tehty vain pieniä korjauksia, esimerkiksi:
•
•

3.4.

2016, Vesikaton bitumin saneeraus
Ikkunoiden uusiminen (Kellarikerroksessa alkuperäiset)

KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE
Kohteessa suoritettiin käyttäjäkysely, jonka avulla selvitettiin rakennuksen eri huoneistojen
lämpö- ja veto-olosuhteita sekä rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai tilojen käytössä
havaittuja epäkohtia. Kysely suoritettiin vain rakennusosaston työntekijöille (11kpl). Vastauksia saimme 10 työntekijältä jolloin palautus-% oli 91. Kiinteistössä havaittiin seuraavanlaisia puutteita:
•
•
•
•

3.5.

Vedon tunnetta
Ilmastointi puutteellista
Esteettömyys
Sisäilman laatu huono

HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI
Kohde on Nakkilan kunnan omistama kiinteistö ja huoltotoimet kuuluvat heille itselleen.
Piha-alueita hoitaa Nakkilan kiinteistöhuolto Oy. Rakennuksesta ei ulkoisesti ainakaan
havaitse suurempaa huoltotoimenpiteiden laiminlyöntiä.
Rakennuksen sähkölaitteita tulisi tarkistaa ja valvoa, koska sähkötekniikka on hyvin vanhaa ja alkeellista.

3.6.

LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS
Rakennukseen ei pysty selvittämään taloudellisia kulutuksia lämpöenergian ja veden kulutuksen suhteen, koska kunnantalo ja rakennusosasto- sekä sosiaalitoimisto ovat kaikki yhden
mittarin alla. (Rakennukset ovat kaikki samassa
pihapiirissä)
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3.7.

SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT

Ilman laatu ja vaihtuvuus
Huoneistojen ilmanlaatu oli kohdekierroksella hyvä.
Sisäilmassa ei aistinvaraisesti ollut havaittavissa epäpuhtauksia. Työntekijät olivat kuitenkin sitä mieltä, että sisäilman on tunkkaista sekä epäpuhdasta. Painovoimainen ilmanvaihto on hieman heikkoa ja ilma ei pääse tarpeeksi vaihtumaan. Vedon tunnetta syntyy varmasti ikkunoiden yläpuolella tulevista tuuletusraoista.
Sisäilman epäpuhtaudet
Sisäilmassa ei aistinvaraisesti ollut havaittavissa epäpuhtauksia

Melu
Työntekijät eivät kokeneet melua mitenkään haittana.

3.8.

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT
Alkuperäiset vesi ja viemäri johdot voivat tulla ongelmaksi tulevaisuudessa. Muuten rakennus on lähes moitteeton ikä huomioon ottaen.

3.9.

KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT
Merkittäviä kosteusvaurioita ei havaittu.
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4.

RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO

4.1.

ULKOALUEET

4.1.1.

Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus
Piha-alueiden kallistukset ovat hieman puutteelliset, koska kallistus on rakennusta päin
ylä-pihalta. Salaojien toimivuudesta ei ole tietoa. Maanrakennustöiden yhteydessä suositellaan tarkastamaan salaojien toimivuus ja kunto sekä mahdollisesti kustannusten salliessa uusia alkuperäiset vesi ja viemärijohdot.
Toimenpide-ehdotukset:
•
Uusitaan vesi ja viemärijohdot
•
Uusitaan ylä-pihan kallistukset

4.1.2.

Kasvillisuus ja viheralueet
Viheralueet ovat rakennuksen läheisyydessä hyvässä kunnossa eikä ole tarpeita uusimisille.
Toimenpide-ehdotukset:
• -

4.1.3.

Liikenneväylät ja -alueet
Parkkialueet ja talojen edustat ovat asfaltoituja. Asfaltti on hyvässä kunnossa eikä vaadi
toimenpiteitä. Ylä-pihalta olevan vanhan sisäänkäynnin rappuset ovat hieman murtuneet
ja vaatii korjaustoimenpiteitä.
Toimenpide-ehdotukset:
• Rappusten uusiminen ylä-pihan puolelta

4.1.4.

Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto
Jätehuolto on järjestetty tontin ylä-pihalle. Roskalaatikoille on tehty asiallinen katos.

4.2.

RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO

4.2.1.

Perustukset ja sokkelit
Perustukset on rakennettu vanhanajan kivijalalla, joka oli todella yleinen perustamistapa
kyseiseen rakentamisvuoteen liittyen. (1930-luvulla) Sokkelissa en havainnut suurempia
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halkeamia tai ”pullistuksia”. Sokkeli oli ikään nähden hienossa ja turvallisessa kunnossa.
Vedeneristys oli puutteellista sokkelin ympärillä.

Toimenpide-ehdotukset:
•
Sokkelin rakenteet olisi syytä suojata jollakin vedeneristys materiaalilla, esimerkiksi patolevyllä.

4.2.2.

Alapohja
Rakennusten alapohjana on betonilaatta, jossa ei havaittu halkeamia tai muita turvallisuuteen liittyviä riskejä.
Toimenpide-ehdotukset:
-

4.2.3.

Rakennusrunko
Rakennus on kivitalo, jolloin runko on todella raskastekoinen ja jykevä.
Eri runko-osat olivat oikeanlaisessa kunnossa, mutta yksi betoni pilari on hieman heikentynyt ja kyseinen rakenne vaatisi tukemista tai kokonaan mahdollisesti uutta pilaria.
Toimenpide-ehdotukset:
•
Selvitys betoni pilarin osalta, mitä toimenpiteitä vaatisi sekä kustannusarvio kyseisestä toimenpiteestä

4.2.4.

Ulkoseinät ja julkisivut
Ulkoseinät ja julkisivut ovat kunnossa ja pintarappaus ei ole oikeastaan halkeillut ollenkaan. Ikkunoiden tippapellit olisit hyvä uusia, niin pellit eivät kastele rakennuksen julkisivun rappausta. Kastuminen aiheuttaa helposti rappauksen halkeilua sekä pullistumia.
Rakennuksen julkisivut saavat hieman vettä, koska rakennus on tasakattoinen. Viistosade
myös aiheuttaa rasitusta julkisivulle, mutta se ei aiheuta suurempia riskejä. Julkisivun ikkunoiden yläpuolelle on asennettu tuuletusrakoja työhuoneisiin.
Kellari kerroksessa on havaittu pieniä määriä kosteutta, mutta sisäilma kellarissa oli varsin
hyvä. (Kevät, kaikki sulamisvedet sulavat) Kellarin ikkunat ja ovet olivat hieman kärsineet,
joten ne olisi hyvä vaihtaa/saneerata seuraavan PTS-ehdotuksen mukaan.

Toimenpide-ehdotukset:
•
Kellarin ovien saneeraus ja maalaus
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4.2.5.

Ikkunat
Ikkunat ovat vaihdettu eivätkä ole alkuperäiset. Tiivisteet ovat hyvät. Käyttäjäkyselyn mukaan ikkunoihin syntyy kosteutta, joka luultavasti aiheutuu lämpötilaerosta, joka muodostaa kastepisteen ikkunaan jolloin syntyy kosteutta ikkunaan.

Toimenpide-ehdotukset:
• -

4.2.6.

Ulko-ovet
Ulko-ovi on varsin hyvässä kunnossa, eikä vaadi toimenpiteitä. Rakennuksen kellaritasossa olevat ulko-ovet ovat remontoinnin ja huollon tarpeessa. Kuitenkin niin, että rakennuksen tyyli pysyy samana. (suojeltu kohde)

Toimenpide-ehdotukset:
•
-
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4.2.7.

Parvekkeet
Rakennuksessa ei ole parvekkeita.

4.2.8.

Kattorakenteet
Vesikate
Rakennuksessa on vanhanaikainen tasakattoinen vesikatto. Katteena toimii bitumikate, joka on uusittu juuri vuonna 2016. Seuraava vesikatteen uusiminen on n. 20 vuoden kuluttua, joka on bitumikatteen käyttöikä.
Kattovesien poisjohtaminen
Vesikaton sade- ja sulamisvesille ei ole minkäänlaista ohjausta alas, koska rakennukseen
ei ole asennettu syöksytorvia sekä rännejä.

Yläpohjarakenteet
Tasakattoisen rakennuksen vesikatemateriaalina on bitumihuopakate. Vesikaton tiiveys
tulee säännöllisesti tarkastaa, jolloin vuotaminen huomataan tarpeeksi aikaisin ja pääsee
huoltamaan vesikaton ennen suuria vahinkoja. Rakennuksessa ei ole räystäitä.
Toimenpide-ehdotukset:
• Rännien ja syöksytorvien asennus
• Kattorakenteen uudenaikaistamisen tarve räystäälliseksi

4.3.

TILOJEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO

4.3.1.

Yleistilat
Yleiset tilat ovat hyvässä kunnossa, jotka sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa.
Ilmanvaihto on hieman puutteellista, jos ihmisiä on esimerkiksi kokoustilassa suuri määrä.
Toimenpide-ehdotus:
•
Ilmanvaihdon uudistaminen
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4.3.2.

Työhuoneet, kellari
Työhuoneissa työntekijät olivat tyytyväisiä työympäristöönsä sekä työhuoneet olivat heidän mukaansa viihtyisiä. Sähköteknisesti huoneet ovat hieman puutteellisia.
Kellari toimii varastointitilana rakennusmateriaaleille sekä aineille. Tilat ovat muutamia
kosteutta saaneita kohtia lukuun ottamatta hyvässä kunnossa. Vedet johtuvat ylä-pihalta
suoraan kohti kellaria. Kuitenkin reilun 80 vuoden aikana vettä on päässyt vähäisiä määriä
rakenteisiin.
Toimenpide-ehdotukset:
•
Sähkötekniikan uusimista
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5.

LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO

5.1.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

5.1.1.

Lämmitysjärjestelmä
Rakennus on liitetty kaukolämpöön. Rakennuksessa on kaksiputkinen vesikiertoinen patterilämmitys varustettuna termostaattisilla patteriventtiileillä.

5.1.2.

Lämmöntuotanto
Lämmitysverkostojen ja lämpimän käyttöveden juotetut lämmönvaihtimet ovat Cetetherm
Oy:n valmistamia vuosimallia 2000. Lämmitysverkoston lämmönvaihdin on teholtaan 230
kW. Lämmitysverkosto on mitoitettu lämpötiloille + 50 ºC / +80 ºC. Lämpimän käyttöveden
vaihdin on teholtaan 270 kW.
KH-ohjekortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) perusteella lämmönvaihtimien tekninen käyttöikä on 20-25 vuotta.

Toimenpide-ehdotukset:
•

5.1.3.

Lämmönjakelu
Lämmönjakohuone sijaitsee toisessa kiinteistössä.

Toimenpide-ehdotukset
• -

5.1.4.

Lämmönluovutus
Lämmönluovuttimina rakennuksessa ovat teräksiset radiaattoripatterit ja näissä on vanhoja termostaattisia patteriventtiileitä.

KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan
lämmityspatterien patteriventtiilien tavoitteellinen käyttöikä on 25 vuotta ja termostaattien
15 vuotta. Lämmitysverkostoon liitettyjen lämmitysputkien tavoitteellinen käyttöikä on
50…..100 vuotta.
Toimenpide-ehdotukset:
•
Alkuperäisten patterien ja termostaattien uusiminen
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5.1.5.

Eristykset
Lämpöjohtoputkien eristeenä on osittain massaeristeitä (asbesti), joissa on päällysteenä
jute-kangas.
Toimenpide-ehdotukset:
• -

5.2.

VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Sade- ja jätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen sade- ja jätevesiverkostoihin. Rakennusten jätevesiviemärit ovat alkuperäisiä.
Syöksytorvia rakennuksessa ei ole, joten sadevedet tulevat suoraan rakennuksen ulkoseiniä ja sokkelia pitkin maahan.

Toimenpide-ehdotukset:
•

Katon sadevesien poisto asianmukaiseksi
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5.2.1.

Vedenkäsittely
Kohteessa ei ole käyttöveden käsittelylaitteita.

5.2.2.

Vesijohdot
Kohde on liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon. Tonttivesijohto tulee lämmönjakohuoneeseen, jossa sijaitsee vesimittari. Rakennuksen tonttivesijohto on alkuperäinen.

KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan galvanoitujen teräsputkien tekninen käyttöikä on lähestymässä. Kuparisten käyttövesiputkien
tekninen käyttöikä on 40...50 vuotta, sulku- ja linjasäätöventtiilien tavoitteellinen käyttöikä
on 20…30 vuotta.

Toimenpide-ehdotukset:
•
Vesijohtojen uusimisen suunnittelu

5.2.3.

Viemärit
Sade- ja jätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen sade- ja jätevesiverkostoihin. Rakennusten jätevesiviemärit ovat alkuperäiset.
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan valurautaviemärien tekninen käyttöikä on 50 vuotta.
Toimenpide-ehdotukset:
•
Viemäriputkistojen uusiminen
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5.2.4.

Vesi- ja viemärikalusteet
Vesi- ja viemärikalusteet uusittu, ei tarvetta uusimiseen.
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan yksiotehanojen tekninen käyttöikä on 15… 25 vuotta, ja wc-istuimien tekninen käyttöikä on
noin 50 vuotta.
Toimenpide-ehdotukset:
• -
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ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT
5.2.5.

Ilmanvaihtokoneet
Rakennuksessa on painovoimainen ilmastointi, jolloin rakennukseen on mahdotonta
tehdä parempaa selvitystä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmistä, koska sellaisia ei ole
kyseisessä rakennuksessa.
Huonekohtaista ilmastointia voi parantaa tuulettimilla, jolloin raikas ilma vaihtuu huoneissa.
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6 KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT
Kuntoarvioon liittyvissä asioissa ja yleensä kohteenne rakenne-, LVI- ja sähköteknisissä
kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä tämän kuntoarvion tekijään.

