
RTC VAHANEN TURKU OY www.vahanen.com +358 20 769 8618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku, Finland  Y-tunnus 1643714-3

LAUSUNTO
LVIS-JÄRJESTELMIEN
KUNNOSTA

RUISKATU 8
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU JA AMMATTI-
INSTITUUTTI
29.12.2016



Lausunto 2 (15)
Ruiskatu 8
LVIS-järjestelmien kunnosta
29.12.2016

VAHANEN TURKU www.vahanen.com p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku  y-tunnus 1643714-3

TIIVISTELMÄ

Kohde on vuonna 1979 valmistunut Turun Ammattikorkeakoulu (vanha osa) ja 1990 valmistunut
Ammatti-instituutti (uusi osa). Kohteessa on tehty myöhemmin merkittäviä korjauksia. Tämä lau-
sunto käsittelee LVIS-järjestelmien korjaustarpeita tulevassa peruskorjauksessa.

Kiinteistöistä on pidetty hyvää huolta. Sen järjestelmät ja niiden tunnukset ja merkinnät ovat kun-
nossa. Kiinteistöstä on kiitettävästi piirustuksia arkistoissa sekä paikan päällä.

Lämmitysjärjestelmän yleiskunto on hyvä. Peruskorjauksessa uusittavaksi tulevat lämmönjakokes-
kukset oheislaitteineen sekä putkistojen yksittäisten komponenttien vaihtaminen uusiin.

Vesi- ja viemärijärjestelmien yleiskunto on uudelta osalta hyvä. Peruskorjauksessa uuden osan insti-
tuutin pohjaviemärit videokuvataan ja lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaamat säädetään.

 Vanhalla osalla peruskorjauksessa uusittavaksi tulevat valurautaiset viemärit ja kaikki vesijohdot.
Muovisten pohjaviemäreiden painumat ja viemäreiden kaadot korjataan. Kaikki pohjaviemärit vi-
deokuvataan ennen peruskorjaukseen ryhtymistä.

Ilmanvaihtokoneiden yleiskunto on uudella osalla hyvä, mutta peruskorjauksessa suosittelemme
niiden uusimista teknisen käyttöiän 25 vuotta ylittymisen vuoksi.

Vanhan osan alkuperäisten tuloilmakoneiden ja alkuperäisten huippuimureiden uusiminen tulee
tehtäväksi peruskorjauksen yhteydessä.

Sähköjärjestelmien yleiskunto on hyvä. Sähkökeskuksien merkinnät pitävät paikkaansa ja sieltä löy-
tyy myös ajantasapiirustukset.

Peruskorjauksen yhteydessä uusittaviksi suositellaan vanhan osan sähkökeskukset, nousujohdot,
vikavirtasuojaukset, kaapelihyllyt, johtokanavat, kiukaat, pistorasiat ja valaistus.

Peruskorjauksen yhteydessä uusittaviksi suositellaan uuden osan vikavirtasuojauksen lisäämistä.

Sähköisten tieto- ja turvajärjestelmien yleiskunto on hyvä.

Peruskorjauksen yhteydessä on tarkistettava ja suunniteltava tieto- ja turvajärjestelmät tulevaan
käyttötarkoitukseen ja tilanjakoon soveltuviksi.

Poistumistievalaistuksen pimeänä olevat valaisimet on välittömästi korjattava. Paloilmoitinjärjes-
telmän hankkimista suositellaan.
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1 Kohteen yleistiedot
1.1 Kohde ja tilaaja

Kohde Turun Ammattikorkeakoulu ja Ammatti-Instituutti
Ruiskatu 8
20720 Turku

Tilaaja Turun kaupunki
Turun Kiinteistöliikelaitos
Tilapalvelut
Linnankatu 90 E 2. kerros
20100 Turku

Tilaajan yhteyshenkilö  Janne Virtanen, Kiinteistön ylläpitoinsinööri
p. 050 558 9358

1.2 Tekijä ja ajankohta

Raportin tekijät RTC Vahanen Turku Oy
Ratapihankatu 53 C
20100 TURKU
p. 0207 698 618
s-posti etunimi.sukunimi@vahanen.com

Seppo Harju, LVI-teknikko
Merja Lehtonen, Sähköinsinööri
Timo Tuomi, LVI-asiantuntija

Yhteyshenkilö Heli Teivainen, p. 041 5152 589

Kohteen kenttätutkimukset suoritettiin joulukuussa 2016.
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2 Lähtötiedot ja tutkimusmenetelmät
Kohde on vuonna 1979 valmistunut Turun Ammattikorkeakoulu (vanha osa) ja 1990
valmistunut Ammatti-instituutti (uusi osa). Kohteessa on tehty myöhemmin merkit-
täviä korjauksia. LVI-järjestelmiä on huollettu säännöllisesti ja niistä on pidetty hyvää
huolta. Sähköjärjestelmistä on pidetty hyvää huolta ja kaikissa keskuksissa oli ko. kes-
kusta koskevat piirustukset.

Tämä lausunto perustuu kohdekäynneillä tehtyihin aistinvaraisiin havaintoihin, put-
kistojen röntgen- ja videokuvauksiin, RT-kortin 18-10922 (Kiinteistön tekniset käyt-
töiät  ja  kunnossapitojaksot,  2008)  mukaisiin  teknisiin  käyttöikiin  sekä  vuonna  2014
tehtyyn kuntoarvioon (3.10.2014, Raksystems Oy).

LVI-järjestelmien kunnon selvittämiseksi tehtiin pistokoeluonteisesti röntgenkuvauk-
sia putkistoille sekä videokuvattiin viemäreitä niiltä osin, joissa on huollon mukaan ol-
lut ongelmia. Sähköjärjestelmille tehtiin silmämääräisiä arvioita järjestelmien kunnos-
ta ja korjaustarpeesta.

LVI-järjestelmien katselmuksen suorittivat LVI-teknikko Seppo Harju ja LVI-
asiantuntija Timo Tuomi. Sähköjärjestelmien katselmuksen suoritti sähköinsinööri
Merja Lehtonen.

3 LVI-järjestelmät
3.1 Lämmitysjärjestelmät

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön ja molemmilla rakennuksilla (vanha ja uusi osa)
on omat lämmönjakokeskukset. Molempien rakennusten lämmönvaihtimia on jou-
duttu vuosien varrella uusimaan vuotojen takia.

Kummassakaan lämmönjakokeskuksessa ei havaittu välittömiä korjaustarpeita. Läm-
mönjakokeskusten tekninen käyttöikä on 20 vuotta. Ammatti-instituutin (uusi osa)
siirtimet ovat vuodelta 1997 ja ammattikorkeakoulun (vanha osa) siirtimet vuodelta
1993,1996 ja 2011. Oheislaitteet kuten pumput ja säätöventtiilit ovat alkuperäisiä joi-
den tekninen käyttöikä 20 vuotta on ylittynyt. Lämmönjakokeskukset on mahdollisen
kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä syytä uusia oheislaitteineen vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia.

Putkistojen ja lämmityspattereiden kunnossa ei röntgenkuvauksissa havaittu kummas-
sakaan osassa pistesyöpymiä eikä korroosiota (kuvausraportti liitteenä). Putkistojen
tekninen käyttöikä on 50 vuotta. Lämmityspattereiden tekninen käyttöikä on järjes-
telmän/rakennuksen ikä.
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Lämmitysverkostot, iv- ja patteriverkosto eivät tehtyjen tutkimusten perusteella vaadi
kummassakaan osassa laajempaa korjausta, vaan normaaleja huoltotoimenpiteitä sekä
mahdollisia yksittäisten komponenttien uusimisia.

Kuva 1. Ammatti- instituutin lämmönjakokeskus.

3.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät

Viemäriverkostojen kuntoa tutkittiin videokuvauksilla.

Vanhan osan viemärien videokuvaukset tehtiin niillä pohja- ja kerrosviemäriosuuk-
silla, joissa on ollut käytönaikaisia ongelmia. Valurautaisten kerrosviemäreiden rönt-
genkuvauksia ei tehty, koska viemäreissä on silmämääräisessä tarkastelussa ja video-
kuvauksissa havaittavissa halkeamia ja sisäpuolista syöpymistä. Kaikki vanhan osan
pohjaviemärit ovat muovia.

Pohjaviemärit ovat muoviputkea ja ovat videokuvan perusteella hyväkuntoisia. Kuva-
tuilla pohjaviemäriosuuksilla ilmeni kuitenkin pieniä painaumia ja joiltain osin viemä-
reiden kallistukset puuttuivat. Pohjaviemärit rakennusten alla ovat kuitenkin toimin-
takuntoisia  ja  eikä  niissä  ole  saadun  tiedon  mukaan  ollut viime aikoina ollut tuk-
keumia. Tukoksia esiintyy kuitenkin pitkien käyttökatkosten jälkeen, jolloin painu-
miin jäänyt jäte ehtii kuivua aiheuttaen tukoksen käyttöönotettaessa.

Suosittelemme, että peruskorjauksen yhteydessä pohjaviemärin viemärikallistukset ja
painumat korjataan. Koko pohjaviemäriverkosto on syytä kuvauttaa ennen peruskor-
jausta

Vanhan osan (ammattikorkeakoulu) valurautaisissa kerrosviemäreissä havaittiin voi-
makasta sisäpuolista syöpymää ja halkeamia. Saadun tiedon ja tehtyjen havaintojen
mukaan viemäriosuuksia on jouduttu uusimaan niissä ilmenneiden vuotojen takia.
Väestösuojan edustalla käytävän alakaton yläpuolella havaittiin voimakasta viemäriha-
jua. Kiinteistön laajemman peruskorjauksen yhteydessä tulee vanhan osan (ammatti-
korkeakoulu) kaikki valurautaiset viemärit uusia.
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Uuden osan viemäreissä ei ole saamamme tiedon mukaan havaittu ongelmia eikä nii-
tä sen vuoksi tutkittu eikä niille esitetä korjaustoimenpiteitä. Muovisilla viemäreillä on
RT-kortin mukaan laskennallista käyttöikää jäljellä 15 vuotta.

Kuva 2. Haljennut valurautaviemärin käyrä vanhassa osassa.

Vesijohdoista otettiin röntgenkuvia satunnaisesti valituista kohdista rakennuksen eri
puolilta. Molemmissa osissa kylmävesijohdon runkolinjat ovat galvanoitua terästä ja
lämminvesijohdot ovat kuparia. Haarajohdot ovat kuparia.

Vesijohtoputkista otetuissa kuvissa ei havaittu kummassakaan osassa syöpymiä yksit-
täistä syöpynyttä kohtaa lukuun ottamatta. Vanhan osan (ammattikorkeakoulu) läm-
mönjakohuoneessa otettiin röntgenkuva lämpimän käyttöveden kuparisesta kierto-
johdosta, jossa ilmeni voimakasta syöpymää ko. putkiosuudella. Syöpymän syynä on
mahdollisesti kiertojohdossa oleva liian suuri veden virtausnopeus. Kuvausraportti on
liitteenä 1.

Vanhassa osassa havaittiin sinkityssä kylmävesijohdossa vuotoja sulkuventtiilien lä-
heisyydessä mm. iv-konehuoneessa. Vesijohtojen korjauksia on tehty paikoin ammat-
tikorkeakoulun rakennuksessa vuotojen takia. Vanhan osan galvanoitujen kylmäve-
sijohdon uusiminen on tehtyjen havaintojen perusteella suositeltavaa. Lämpimän
käyttöveden kuparisten vesijohtojen uusiminen kannattaa tehdä samassa yhteydessä,
vaikka teknistä käyttöikää niillä vielä onkin jäljellä noin 15 vuotta.

Uuden osan vesijohdoissa ei havaittu vikoja, joskin kiertojohdon virtaamat tulee sää-
tää. Teknistä käyttöikää vesijohdoilla on vielä yli 20 vuotta, joten emme suosittele vesi-
johtojen uusintaa peruskorjauksessa.
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Kuva 3. Kuvassa heikkokuntoinen kylmävesijohdon kulma

Kuva 4. Kuvassa uusittuja vesijohtoja.

3.3 Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtojärjestelmää tarkasteltiin silmämääräisesti konehuoneiden osalta. Ilman-
vaihtojärjestelmässä ei ole jäähdytystä.

Kiinteistön vanhassa osassa on tehty mittava ilmanvaihtojärjestelmän kunnostus
vuonna 2004. Kunnostuksessa on mm. rakennettu lämmöntalteenotto ammattikor-
keakoulun osalle. Poistoilmakoneet on uusittu vanhassa osassa LTO-järjestelmän ra-
kentamisen yhteydessä, lukuun ottamatta yksittäisiä huippuimureita. Tuloilmakoneet
ovat alkuperäisiä (vuodelta 1979). Automatiikkaa on uusittu vuonna 2004.

Uuden osan (ammatti-instituutti) ilmanvaihtokoneissa on pyörivä lämmöntalteenot-
to. Automatiikka on uusittu osittain vuonna 2004. Tulo- ja poistoilmakoneet ovat al-
kuperäisiä (vuodelta 1990).

Vanhan osan Koneiden tekninen käyttöikä (20-25 vuotta) on saavutettu. Koneiden
suodatusosat mahdollistavat ohivirtauksen, koska suodattimissa ei ole lukitusta suoda-
tuskehikon tiivistettä vasten. Puhaltimien sähkömoottorit sijaitsevat puhallinosan ul-
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kopuolella ja moottorin akselin läpiviennin kautta pääsee suodattamatonta ilmaa ka-
navistoon. Alkuperäiset tuloilmakoneet ja huippuimurit on suositeltavaa uusia perus-
korjauksessa.

Uuden osan (ammatti-instituutti) koneet ovat alkuperäisiä koteloituja koneita. Ko-
neiden tekninen käyttöikä 25 vuotta on jo saavutettu. Koska järjestelmässä ei ole jääh-
dytystä ja käyttöikä on saavutettu, suosittelemme kuitenkin koneiden uusimista, vaik-
ka tehtyjen havaintojen perusteella koneet ovatkin vielä hyväkuntoisia ja hyvin huol-
lettuja.

4 Sähköjärjestelmät
4.1 Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät

Vanhan osan asennusreitit

Kiinteistöissä on kaapelihyllyjä keskustiloissa ja käytävien alaslaskutiloissa. Kaapeli-
hyllyt ovat paikoitellen aivan liian täynnä. Tulevissa saneerauksissa on kaapelihyllyjä
lisättävä. Joissakin ATK-luokissa on lattiakanavia.

Luokkahuoneissa on ikkunaseinillä johtokanavat. Jonkin verran puuttuu johtokana-
van kansia. Johtokanavamallin valmistus on päättynyt.  Suositellaan saneerauksen yh-
teydessä tarkistamaan kyseisen tilan johtokanavien kunto ja uusimistarve.

Kaapeloinnit on pääasiassa toteutettu putkituksilla.

Paloläpiviennit olivat tarkastetuilta osin kunnossa ja hyvin merkitty.

Kuva 5. Johtokanava, kansilevy puuttuu (järjestelmään ei saada enää varaosia).
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Kuva 6. Paloläpiviennit on tehty ja merkitty hyvin. Maadoituskiskot on numeroitu ja
merkitty.

Uuden osan asennusreitit

Kiinteistöissä on kaapelihyllyjä keskustiloissa ja käytävien alaslaskutiloissa. Kaapeli-
hyllyt ovat paikoitellen liian täynnä. Tulevissa saneerauksissa on kaapelihyllyjä lisättä-
vä.

Luokkahuoneissa on ikkunaseinillä johtokanavat. Jonkin verran puuttuu johtokana-
van kansia. Johtokanavamallin valmistus on päättynyt.  Suositellaan saneerauksen yh-
teydessä tarkistamaan johtokanavien kunto ja uusimistarve.

Kaapeloinnit on pääasiassa toteutettu putkituksilla. Paloläpiviennit olivat tarkastetuilta
osin kunnossa ja hyvin merkitty.

Jatkotoimenpidesuosituksina molemmissa osissa on tulevien saneerausten suunnit-
telussa tarkistettava nykyiset johtoreitit ja lisättävä tarvittavat johtoreitit.

Vanhan osan sähkön pääjakelujärjestelmät

Kiinteistössä on oma muuntamo ja 20 kV:n kojeisto.

Kiinteistöjen jakelujärjestelmänä on nelijohdin TN-C-järjestelmä. Pääkeskus on
alkuperäinen. Kiinteistöjen energiankulutukset mitataan erikseen. Rakennuksissa ei
ole varavoimaverkkoa.

Pääkeskustilassa oleva loistehon kompensointilaitteisto on uusittu 2006. Keskuksien
lämpökamerakuvaukset on tehty vuonna 2013 (Rannikkoseudun Asennus Oy).

Kiinteistössä alkuperäiset keskukset ovat tulppasulakekeskuksia.

Sähkökeskuksien tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta, joten alkuperäiset keskukset
ovat jo tulossa elinkaarensa päähän.

2000-luvulla rakennuksessa on tehty muutostöitä ja näiden yhteydessä on alueiden
sähköasennukset keskuksineen korjattu.
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Keskuksien vikavirtasuojaukset eivät ole nykystandardien mukaisia.

Maadoituskiskot ovat rakennusajankohdille tyypillisesti toteutettu ja ne ovat hyvässä
kunnossa.

Kuva 7. Alkuperäinen ryhmäkeskus.

Kuva 8. Uusi ryhmäkeskus.
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Kuva 9. Jälkiasennuksia tehty alkuperäiseen keskukseen RK51.

Uuden osan sähkön pääjakelujärjestelmät
Kiinteistöjen jakelujärjestelmänä on nelijohdin TN-C-järjestelmä.

Pääkeskus on alkuperäinen.

Sähkönenergiankulutus mitataan pääkeskuksessa. Uudessa osassa ei ole
varavoimaverkkoa.

Keskuksien lämpökamerakuvaukset on tehty vuonna 2013 (Rannikkoseudun Asennus
Oy).

Kiinteistössä alkuperäiset keskukset ovat tulppasulakekeskuksia.

Sähkökeskuksien tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta, joten alkuperäiset keskuksilla
on vielä elinkaarta.

2000-luvulla rakennuksessa on tehty muutostöitä ja näiden yhteydessä on alueiden
sähköasennukset keskuksineen korjattu.

Keskuksien vikavirtasuojaukset eivät ole nykystandardien mukaisia.

Maadoituskiskot ovat rakennusajankohdille tyypillisesti toteutettu ja ne ovat hyvässä
kunnossa.

Jatkotoimenpidesuosituksina vanhalla osalla on keskuksien ja nousujohtoverkon uu-
siminen. Uudella osalla on keskuksien teknistä käyttöikää vielä jäljellä, mutta sanee-
rauksien suunnittelussa on tarpeen tehdä keskuksien uusiminen ja vikavirtasuojauk-
sien lisääminen.

Vanhan ja uuden osan laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistöjen hissit on testattu ja tarkastettu vaatimusten mukaisesti. Tarkastus on
tapahtunut tänä vuonna, seuraava tarkastus on vuonna 2018.

Rakennuksissa on kiukaita, joita on uusittu vuosien varrella.  Kiukaiden tekninen elin-
ikä on 15 vuotta. Vanhan osan kiukaat ovat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän



Lausunto 13 (15)
Ruiskatu 8
LVIS-järjestelmien kunnosta
29.12.2016

VAHANEN TURKU www.vahanen.com p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku  y-tunnus 1643714-3

Jatkotoimenpidesuosituksina vanhalla osalla kiukaiden uusiminen peruskorjauksen
yhteydessä.

Vanhan osan sähkönliitäntäjärjestelmät

Kaikki kiinteistön pistorasiat ovat maadoitettuja, vain hyvin pieni osa on vikavirtasuo-
jattuja.

Liitäntäjärjestelmien tekninen käyttöikä on 20-40 vuotta, joten suurin osa pistorasiois-
ta on teknisen käyttöikänsä päässä ja ne tulee uusia peruskorjauksessa.

Kiinteistössä on joissakin ATK-luokissa pistorasiapylväitä.

Paikoitusalueella on autolämmityskotelot, vanhimmat ovat vuodelta 1988. Autoläm-
mityskoteloissa ei ole ajastimia eikä vikavirtasuojia.

Uuden osan sähkönliitäntäjärjestelmät

Kaikki kiinteistön pistorasiat ovat maadoitettuja, vain hyvin pieni osa on vikavirtasuo-
jattuja.

Liitäntäjärjestelmien tekninen käyttöikä on 20-40 vuotta.

Jatkotoimenpidesuosituksina vanhalla osalla pistorasioiden sekä autolämmityspisto-
rasiakoteloiden uusiminen peruskorjauksen yhteydessä. Vikavirtasuojauksen lisäämis-
tä nykymääräysten mukaisena suositellaan molemmissa osissa seuraavien peruskor-
jausten yhteydessä.

Vanhan osan valaistusjärjestelmät

Sisävalaisimet ovat pääosin loiste- ja pienoisloistelamppuvalaisimia. Tilojen valaistus-
voimakkuudet ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla.

Valaisimien tekninen käyttöikä on 20-30 vuotta. Suurin osa valaisimista alkaa olla
käyttöikänsä lopussa tai jo sen ylittäneet. Suositellaan seuraavan saneerauksen yhtey-
dessä koko valaistuksen uusimista.

Ulkovalaistuksena on rakennuksiin asennetut valonheittimet ja pihavalopylväät. Va-
lonheittimissä on käytössä elohopeahöyrylamput. Elohopeahöyrylamppujen myynti
on lopetettu. Suositellaan ulkovalaistuksen korvaamista energiaa säästävillä LED-
valaisimilla.

Uuden osan valaistusjärjestelmät

Sisävalaisimet ovat pääosin loiste- ja pienoisloistelamppuvalaisimia. Tilojen valaistus-
voimakkuudet ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla.

Valaisimien tekninen käyttöikä on 20-30 vuotta. Osa valaisimista alkaa olla käyt-
töikänsä lopussa. Suositellaan seuraavan saneerauksen yhteydessä koko valaistuksen
tarkistamista ja uusimista tarpeen mukaan.

Jatkotoimenpidesuosituksina on vanhan puolen valaistuksen uusiminen peruskor-
jauksen yhteydessä ja uudella puolella valaistuksen tarkastaminen ja uusiminen kor-
jausten yhteydessä. Ulkovalaistuksen uusiminen LED-valaisimilla.
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Sähkölämmitysjärjestelmät

Rakennuksissa ei ole sähköisiä lämpöpattereita, ei lämmitettyjä kattokaivoja, ei ränni-
lämmityksiä eikä lattialämmityksiä, joten niille ei esitetä toimenpidesuosituksia.

4.2 Sähkötekniset tieto- ja turvajärjestelmät

Puhelinjärjestelmät

Kiinteistössä ei ole lankapuhelimia, ei pikapuhelimia eikä ovipuhelimia.

Yleiskaapelointijärjestelmä

Kiinteistössä on yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi CAT 5- ja CAT 6-kaapelit
käytössä.

Ammattikorkeakoulu ylläpitää järjestelmiä.

Antennijärjestelmä

Kiinteistössä on oma antennimasto katolla. Verkko on digitaalikelpoinen.

Antenniverkko on saadun tiedon mukaan hyvässä kunnossa eikä siinä ole ollut on-
gelmia.

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Kiinteistössä on Audico Oy:n äänentoistolaitteisto. Järjestelmä on osittain alkuperäi-
nen, keskus on uusittu vuonna 2010. Järjestelmässä on 4 kpl kuulutuskojeita.

Videovalvontajärjestelmä

Kiinteistössä on videovalvontajärjestelmä. AMK:n ja ammattioppilaitoksella on omat
järjestelmät.

AMK:n kiinteistössä kamerat on asennettu ulko-ovien ja jätepisteiden yhteyteen.

Aikakellojärjestelmä

Kiinteistössä on alkuperäinen Esmi Oy:n aikakellojärjestelmä.

Merkinantojärjestelmät

Rakennuksen ulko-ovilla on ovikellot.

Varattu-valojärjestelmä on neuvotteluhuoneissa sekä erikoisluokkahuoneissa (esim.
harjoitusleikkaussali).

Koputuskojelaitteet ovat Esmi Oy:n ja niitä on käytössä hallintosiiven huoneiden ovis-
sa ja opettajien huoneissa.

Erikoisluokkahuoneissa on opetuskäytössä hoitajakutsujärjestelmä.
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Turvavalaistusjärjestelmät

Kiinteistössä on Teknoware Oy:n turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä. Turvavalaistus
on uusittu 2005-6. Tarkastuksessa huomattiin muutama pimeä poistumisvalaisin, ne
on korjattava välittömästi.

Paloilmoitinjärjestelmä

Kiinteistössä ei ole paloilmoitin- eikä palovaroitinjärjestelmää, eikä sprinklerijärjes-
telmää. Paloilmoitinjärjestelmän asentamista suositellaan kiinteistön saneerauksien
yhteydessä.

Savunpoistojärjestelmä

Kiinteistössä on porrashuoneissa jousiviritteiset ampulleilla toimivat savunpoistoluu-
kut. Savunpoistoluukuista on sähkötoimisia pari kappaletta, muut ovat narulla vedet-
täviä. Savunpoistoluukut testataan kerran vuodessa.

Kulunvalvontajärjestelmä

Kiinteistössä on Esmi Oyn Esmikko kulunvalvontajärjestelmä. Ulko-ovet on varustet-
tu sähkölukoilla, niiden ohjaus on Esmikossa. Koko kiinteistö on varustettu Esmikon
rikosilmoitusjärjestelmällä.

Jatkotoimenpidesuosituksina on pimeiden poistumisvalaisimien korjaaminen välit-
tömästi. Paloilmoitinjärjestelmän asentamista suositellaan kiinteistön saneerauksien
yhteydessä.

Tulevissa peruskorjauksissa on tele- ja turvajärjestelmät tarkistettava ja korjattava
suunniteltuihin tilaratkaisuihin soveltuviksi.

Turussa 29.12.2016

RTC Vahanen Turku Oy

Seppo Harju Timo Tuomi Merja Lehtonen

Liitteet 1 Röntgenkuvausten raportti, NDT Servitek Oy, päivätty 5.12.2016



NDT Servitek Oy RÖNTGENKUVAUSPÖYTÄKIRJA

Kuusiranta 6 Radiographic test report
41330 Vihtavuori

Gsm 044-550 4131

Tilaaja/Customer Testauspaikka/Place of Testing      Kuvaaja / Operator      Päiväys / Date

Turku Kha 30.11.2016
Kohde/Object Piirustus/Drawing Hitsausasento/Welding position

---------------- ----

Testauksen suoritusohje/Specification of testing Kuvauslaajuus/Scope of radiog.test Kuvaustekniikka/Technique of examination /SFS-EN 1435

---------------- ---------------    Til. ohje   6.1.6
Standardi/Standard Kuvausluokka/Exam.class Mater. Lämpökäsitelty/Heat treated Hyväksymisraja/Acceptance criteriia

------------    A Cu / Fe / Zn --------------

Säteilylähde/Radiation scource Film+screens Indikaattori/Image quality indicator Kehitys/developing

Vidisco XRS-3 2,5        FAST-levy ----------------- ------------

N:O         PUTKI Putken Seinämä Kun-

Mate- halkaisija Wall thick.   to- Seinämä

riaali Pipe diam. nimell.  Havainnot luok- mitattu        Huom.
mm      mm ka mm

1 Gr 110 5,00 5 3,8

2 Cu 35 1,50 1-2

3 Zn 114 4,50 4 2,5

4 Zn 114 4,50 4 2,4

5 Fe 60 3,30 5 2,3

6 Zn 60 3,60 5 2,5

7 Cu 35 1,50 5

8 Cu 15 1,00 5

9 Zn 42 3,20 4 2,2

10 Cu 35 1,50 5

11 Cu 15 1,00 5

12 Fe 89 3,60 5 2,2

13 Fe 42 3,00 5 2,2

14 Cu 28 1,20 4

15 Cu 15 1,00 5

16 Cu 28 1,20 5

17 Cu 18 1,00 5

18 Cu 76 2,0 5

19 Zn 76 3,6 4 2,2

20 Cu 35 1,5 5

21 Cu 22/15 1,00 5

22 Zn 33 3,2 5 2,6

23 Cu 22/15 1,00 5

24 Cu 15 1,0 5

25 Fe - - 5

26

27

28

29

30

Lyhenteiden selitykset: Kuntoluokat: Päiväys:

Kv = Kylmävesi 1 = toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve välittömästi

Lv = Lämminvesi (käyttö) 2 = toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve 1-3 vuoden aikana

Lvk = Lämminvesi (kierto) 3 = toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve 3-5 vuoden aikana     Luokittelija:
Viem = viemäri 4 = toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve 5-10 vuoden aikana Kari Halmi

Lj = Lämpöjohto 5 = ei toimenpide-/uusinta-/kunnostustarvetta 10 vuoden aikana

Lp = lämpöpatteri

Lv/ Lvk

Kv/ Lv

Lp

Lv

Lv

Kv

Lvk

Lv/ Lvk

Kv

Kari Halmi

Lievää pistesyöpymää

Syöpymää, lievää sakkaa, yksittäinen syöpymä

Lievää pistesyöpymää

Tasaista ohenemaa

Lievää pistesyöpymää

Lievää pistesyöpymää

5.12.2016

Ulkoista syöpymää

Tasaista ohenemaa

Sairaanhoito oppilaitos

Ruiskatu 8

Erosiosyöpymää

Tasaista ohenemaa

Lievää pistesyöpymää

Tasaista ohenemaa

Viem

Lvk

Tasaista ohenemaa

Tasaista ohenemaa

Syöpymää, lievää sakkaa

Lievää pistesyöpymää

Lievää pistesyöpymää

Tasaista ohenemaa

Lievää pistesyöpymää

Lievää pistesyöpymää

Lievää pistesyöpymää

Tasaista syöpymää

Lievää pistesyöpymää

Lievää pistesyöpymää

Lievää pistesyöpymää

Syöpymää, sakkaumaa

Kv

Kv

Lj

Kv

Lv

Lvk

Lvk

Kv

Kv

Lv

Lvk

Lj

Lj

Kv/ Lv
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