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Yhteenveto 
 

LV-tekniikka 
Kiinteistö on liitetty kunnalliseen kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkkoon. LV-järjestelmät ovat pääosin 
rakennusosan rakentamisvuoden perusteella alkuperäisiä ja osin peruskorjauksissa uusittuja. Kauko-
lämmön alajakokeskus on uusittu ja siirretty uuteen tilaan D-rakennukseen vuonna 2003.  
Kiinteistön A- ja B-osan lattian alla kulkee vielä alkuperäisiä lämpöjohtojen runkolinjoja. Lämmityspat-
tereissa ei havaittu vuotoja, vaurioita tai välitöntä uusimistarvetta. Useita patteritermostaatteja oli rikki. 
Ilmanvaihtokoneiden lämmitysverkostossa havaittiin kaksi pientä pikaisesti korjattavaa vauriota. 
Päävesimittarin yhteyteen suositellaan vakiopaineventtiiliä, jolla kiinteistön veden painetta lasketaan 
nykyisestä 700kPa:sta ja täten pienennetään veden kulutusta. 

Kiinteistössä on noin 40 vuotta vanhoja vesijohtoja ja niiden uusimiseen tulee varautua lähivuosina. 
Vesikalusteita tulee uusittavaksi vuosien varrella normaalina huoltotyönä. Muutamia putkipidikkeiden 
huoltokorjauksia tulisi tehdä välittömästi.  
 
Erilliset raportit (Kiwa Inspecta 2019): 

• Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio 
• Viemäreiden toimivuutta ja korjaustarpeita on arvioitu tilaajan toimittaman putkistojen videoku-

vausmateriaalin perusteella (Putkistojen kuntoselvitys 1.2.2019) 
• Rakennetekniikan ja ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus 
• Haitta-ainekartoitus 

 
Rakennusosien kunto on arvioitu RT-11061 Kiinteistön kuntoarvio, kuntoluokan määräytyminen apuna 
käyttäen.  
Kuntoluokka:  

5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 

 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 

3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6…10 vuoden kuluessa 

 2 = välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden kuluessa 

 1 = heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa. 
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1. Yleistiedot 
 

Kohde      
Kirkkonummen koulukeskus 
Kirkkotallintie 6 
02400 Kirkkonummi 

 
Tilaaja      
Kirkkonummen kunta 
Kuntatekniikka 
PL 20 
02401 Kirkkonummi 

 

Tilaajan yhteyshenkilö 
Benny Vilander 
Puh. 040 8425 412   

benny.vilander@kirkkonummi.fi 
 

 

 

Tutkimuksen tekijät    
Inspecta Oy 
Sentnerikuja 3 
00440 Helsinki 
etunimi.sukunimi@kiwa.com 
 
Harri Saarinen, LVI-insinööri (AMK), 050-4724747  
 
Tutkimusajankohta:  14.1.2019–14.3.2019 
Raportointi: Maaliskuu 2019 
 
 

 

Kuva 1.  Yleiskuva koulukeskuksen alueesta. 
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2. Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien kuntoarvio 

2.1 LV-perusjärjestelmät 
2.1.1 Lämmitysjärjestelmät 

2.1.2 2111 Lämmityksen keskusosat 
• Kuntoluokka 3  

Rakennuksessa on vesikeskuslämmitys ja lämmöntuotto on toteutettu kaukolämmön avulla. Kiinteistö 
on liitetty Fortum Oy:n kaukolämpöverkkoon. Alajakokeskus on D-rakennuksen päädyssä muuntamon 
vieressä. Alajakokeskus on Cetetherm Oy:n, vuonna 2003 valmistama. Käyttöveden lämmönsiirtimen 
malli on CP 423 (teho 490 kW), patteriverkon lämmityksen siirtimen malli on CP-422-100 (teho 490 
kW) ja ilmanvaihdon lämmityksen siirtimen malli on CP-622-140 (teho 880 kW). Patteriverkoston ja 
ilmanvaihtoverkoston pumput ovat Kolmeksin taajuusmuuttajakäyttöiset ja niitä ohjataan paine-
erosäätimillä. Käyttövesiverkon pumppu on Kolmeksin vakionopeuspumppu. Paisunta-astiat ovat 
Flexcon-merkkiset. Lämmönjakohuoneessa lämmönsiirtimen yhteydessä on Spirotec-
mikrokuplanpoistajat ja lämmitysverkoston putkissa Aeromat automaattiset ilmanpoistimet. Lämmön-
jakohuoneen putket, venttiilit ja eristeet ovat tyydyttävässä kunnossa. 
Lämmityksen säätölaitteen näyttötaulu on merkiltään Cetetemp. Lämmitys- ja ilmanvaihtoverkoston 
mitoituslämpötilat ovat säätökaavion mukaan 84°/54° C. 
Havainnot: 

• Kaukolämmön alajakokeskus on uusittu vuonna 2003, laitteistolla on teknistä käyt-
töikää jäljellä noin 5-10 vuotta. 

• Lämpimän käyttöveden menolämpötila tarkasteluhetkellä oli 57 °C 
• Käyttöveden paine oli tarkasteluhetkellä 700 kPa 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vakiopaineventtiilin asentaminen tonttivesijohtoon, ennen lämmönsiirrintä ja veden 
paineen laskeminen 700kPa:sta esim. 500 kPa:iin; 2019; 1 kpl; 2.000€ 

• lämmönjakokeskuksen uusiminen; 2025; 1 kpl; 30.000€ 
 

  
 Kuva 2.  Lämmönsiirrin ja pumppu   Kuva 3.  Paisunta-astiat 4x600 litraa 
 

 

2.1.3 2112 Putkisto ja varusteet 
• Kuntoluokka 3  

 

Lämmitysverkosto on jaettu kahteen osaan; patteriverkosto ja ilmanvaihdon lämmitysverkosto. Patteri-
verkoston putket ovat pääosin alkuperäisiä, rakennusten rakennusvuosien perusteella noin 20-50 
vuotta vanhoja teräsputkia. A-osan luokassa A123 patterin kytkentäjohdot ovat komposiittiputkea. 
Putkien kunto on silmämääräisesti katsoen tyydyttävä. 
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Lämmitysverkoston ja ilmanvaihdon patteriverkoston runkolinjat D-osan lämmönjakohuoneesta raken-
nusosiin A, B, E, F ja A-osasta K-taloon kulkevat pihalla maan alla. Rakennuksien sisällä runkolinjat 
ovat alakatoissa ja rakennusten alapohjassa putkikanaaleissa. Kanaalien luukut lattiassa ovat tiivistet-
tyjä.  
Lämmönjakohuoneesta maan alla A- ja B-taloon menevät runkolinjat ovat uusittu lämpöeristetyillä 
putkielementeillä vuoden 2002 remontissa. Runkolinjat A-talosta maan alla K-osaan ovat piirustusten 
mukaan alkuperäiset, mutta piha-asvaltissa on merkki siitä, että talojen välinen kaivanto on joskus 
avattu. Lämmönjakohuoneesta E- ja F-taloon menevä runkolinja on uusittu lämpöeristetyllä putkiele-
menteillä. C- ja D-osaan menevät runkolinjat ovat alkuperäiset, vuodelta 1979 ja ne kulkevat raken-
nusten sisällä käytävien katossa.  
A-rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtoverkoston runkolinjat kulkevat ensimmäisen kerroksen alaka-
tossa. Putket on uusittu B-rakennuksesta A2-osan aulaan. Aulasta eteenpäin putket ovat havaituilta 
osiltaan alkuperäiset. B-rakennuksen runkolinjat kulkevat lattian alla putkikanaalissa. Kanaalista talon 
pääsyissä alakattoon nousevat linjat ovat alkuperäiset ja niissä on alkuperäiset sulku- ja säätöventtiilit.   
Jakojohdot kulkevat pääosin pohjakerroksissa käytävien ja luokkahuoneiden alakatoissa ja nousevat 
pattereiden kohdalla välipohjan läpi toiseen kerrokseen. Niiden kannakointi katselmoiduilta osiltaan on 
riittävä. K-osan jakojohdot, A2-osan jakojohdot ja A2 eteläsiiven pattereille menevät jakojohdot ovat 
pohjakerroksen lattian alla tai putkikanaalissa.   
Alakaton tarkastusluukuista todettiin putkien lämmöneristeenä olevan mineraalivillakouru. Läm-
möneristeet ovat tyydyttävässä kunnossa. Runkolinjojen säätö- ja sulkuventtiilit ovat palloventtiilejä. 
Lämmitysverkostoon on piirustusten mukaan tehty muutoksia vuonna 2002 ja siinä yhteydessä ver-
kosto on säädetty. 
Patteriverkostossa on tyhjennysventtiilejä. Ilmanvaihtoverkoston lämmitysputkissa on automaattisia 
ilmanpoistimia ainakin D140b huoneen viereisessä käytävässä ja A1 osan puutyöluokan edessä käy-
tävällä. Automaattisten ilmanpoistimien tekninen käyttöikä on noin 5-10 vuotta. 
 
Havainnot: 

• Lämmitysputkisto on pääosin tyydyttävässä kunnossa ja sillä on teknistä käyttöikää 
jäljellä yli kymmenen vuotta 

• A2 osan lattian alla olevat putket ovat vuotoriski, mikäli ne saavat maaperästä ulko-
puolista kosteutta 

• C-talon tuulikaapissa on otettu verkostosta haara ja putkia on uusittu lähiaikoina 
• Komposiittiputkien kannakointi luokassa A123 on suosituksia harvempaa. 
• Eristekourujen saumoja ei ole teipattu alakattotilassa 
• Liikuntasalin putken yhdestä tyhjennysventtiilistä puuttuu tulppa 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Putkiston kannakointien korjaukset luokassa A123 ja luokissa; 2019; useita; 500€. 
• EF-taloon menevän maanalaisen lämpö- ja iv-verkoston runkolinjan uusiminen kai-

vutöineen; 2025 - 2x60 jm - 20.000€ 
• Putkistossa olevien automaattisten ilmanpoistimien uusiminen 2020; 10 paria; 

2.000€ 
• Ennen mahdollista peruskorjausta on suositeltavaa suorittaa putkistojen kuntotutki-

mus (lämmitys- ja käyttövesiputket) 
• Sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä 
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Kuva 4.  A-osan käytävän katossa lämpöjohdot on 
eristetty alumiinipintaisella mineraalivillakourulla. 

 
Kuva 5.  Eristekourujen kaikkia saumoja ei ole teipattu 
 

 

 
Kuva 6.  Liikuntasalin putken tyhjennysventtiilistä puut-
tuu tulppa 
. 

 
Kuva 7.  Näkyvillä olevat putket on pinnoitettu. 
 

 

 
Kuva 8.  Alakatossa on myös pinnoittamattomia lämmi-
tysputkien mineraalivillaeristeitä. 
. 

 
Kuva 9. . Ruokalan ilmanvaihtokonehuoneessa on lämmi-
tysputken kierreliitoksen vuotojälki ja mutterissa syöpymä. 
 

2.1.4 2113 Lämmityksen pääteosat 
• Kuntoluokka 3 - 4 

Lämmityspatterit ovat rakennusvuosien perusteella eri ikäisiä, teräslevypattereita ja konvektoreita. 
Luokkahuoneissa patterit on varustettu termostaattisilla patteriventtiileillä, tuulikaapeissa ja auloissa 
pattereissa on käsipyörät tai sulkutulppa. Kaikissa katselmoiduissa pattereissa on patteriventtiili, pa-
luuyhdistäjä ja ilmausruuvi. Joissain luokkahuoneissa pattereissa on ilkivaltatermostaatteja. 
Ilmanvaihtokoneiden lämmityspattereita palvelevat lämmitysputket, pumput ja venttiilit ovat pääosin 
tyydyttävässä kunnossa.  
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Pattereiden tekninen käyttöikä voi olla lähemmäs 100 vuotta, jos verkostossa kiertävän veden ominai-
suudet ovat suotuisat. Vedessä oleva happi lyhentää lämpöjohtojen ja patterien käyttöikää. Tämän 
takia ei suositella tarpeetonta veden lisäämistä verkostoon. Mikäli veden lisäykselle on tarvetta, tulisi 
selvittää, onko verkostossa vuoto tai onko paisunta-astian toiminnassa puutteita. 
Havainnot: 

• Patteritermostaatteja on useissa luokkahuoneissa rikkoutunut tai irrotettu  
• Kuvaamataideluokan ovessa on kolhu osuttuaan käytävän patteritermostaattiin  
• Pattereiden ja kytkentäputkien kannakkeita on irronnut luokissa ja vessoissa  
• Ruokalan ilmanvaihtokoneessa on putkiliitoksessa vuotojälki 
• Ruokalan ilmanvaihtokoneessa yksisuuntaventtiili on viallinen ja helisee 
• Pattereilla on teknistä käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta ja uusituilla patteriventtiileillä ja 

termostaateilla yli 10 vuotta. 
• K-rakennuksen vessassa on alkuperäinen Termis-patteriventtiili 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• luokkahuoneiden rikkoutuneiden termostaattien uusiminen; 2020 - 40 kpl - 3.000€. 
• Ruokalan ilmanvaihtokonehuoneen vikojen huoltokorjaukset; 2019; 2 kpl; 2.000€ 

 

 
Kuva 10.  A-osan aulan levypatteri. 

 
Kuva 11.  E-osan luokkahuoneen konvektori 
 

 

 
Kuva 12.  D-osan ruokalan levypatteri.  
Termostaatti puuttuu. 
  

 
Kuva 13.  B-osan levypatteri. Ovi rikkoutunut, kun osunut 
termostaattiin. 
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Kuva 14.  F-osan luokkahuoneen levypatteri ja  ilkivalta-
suojattu termostaatti 

 
Kuva 15. . C-osan tuulikaapin levypatteri. Kytkentäjohdot on 
uusittu, kun verkostosta on otettu haara yläkertaan. 

2.2 212 Vesijohdot ja viemärit 
 

2.2.1 2121 Vesijohdot 
 

• Kuntoluokka 3 - 4 
Tonttivesijohto ja kaukolämmön putket tulevat samassa kaivannossa D-rakennuksen uuteen lämmön-
jakohuoneeseen. Tonttivesijohto on uusittu ja se on PE-putkea. Päävesimittariin on liitetty Fiksuvesi 
vedenkulutuksen etäseurantapalvelu. Vesimittarin yhteydessä olevan painemittarin mukaan verkoston 
paine kiinteistössä on 700 kPa. 
Runkolinjat lämmönjakohuoneesta rakennusosiin A, B, E, F ja K kulkevat maan alla. Putket on uusittu 
lämpöeristetyillä putkielementeillä. E-F taloihin menevä runkolinja on linjattu uudelleen vuoden 2002 
remontissa kulkemaan suoraan lämmönjakohuoneesta F-taloon eikä se enää kierrä A ja B talojen 
kautta. Rakennuksen sisäpuoliset runkovesijohdot on pääosin tehty kovasta kupariputkesta ja näkyvil-
lä olevat kytkentäjohdot ovat kromattua kupariputkea. A-osan musiikkiluokan varastossa on osa vesi-
johdoista tehty muovisella pex-putkella. E-osan vessoissa on osa putkista tehty hehkutetusta fincu-
kupariputkesta. Kytkentäjohtojen liitokset on pääosin tehty kapillaarijuotoksin, tehdasvalmisteisilla 
osilla. E-osan vessoissa on aikakaudelle tyypillisiä työmaalla tehtyjä kapillaariliitoksia. 

CD-osan vesijohtorungot on uusittu 2002, niille ei toimenpiteitä. B-osan vesijohtoja on uusittu vuonna 
1991, niille ei toimenpiteitä. 
Piirustusten mukaan lämpimän veden kiertojohdon runkolinja on ajan tavan mukaisesti tehty pienellä 
putkikoolla. Kiertojohdossa kiertää jatkuvasti vesi, jolloin veden virtausnopeus aiheuttaa syöpymiä 
putkissa. Katselmuksissa ei havaittu syöpymiä tai vuotoja putkissa. Käyttötarkoituksen muutoksissa, 
mm. vuonna 1981 ja 1989 osa vesijohdoista on uusittu, mutta piirustusten mukaan vanhoja putki-
osuuksia on jätetty paikoilleen. Koulukeskuksen vanhemmissa osissa todettiin, että kytkentäjohdot 
ovat kooltaan pienempiä, kuin nykyiset ohjeet suosittelevat.  
Alakaton sisällä olevien putkien eristeet on mineraalivillakourua. Eristeiden paksuus on ohjeiden mu-
kainen ja eristeet ovat tarkastelluissa kohdissa ehjät ja hyväkuntoiset. 
Alakattojen yläpuolella olevien, katselmuksessa havaittujen putkien kannakointi on riittävä. Näkyvillä 
seinillä olevien putkien kannakointi on paikoin rikkoutunut, esimerkiksi E-osan vessoissa. Musiikkiluo-
kan A122 varaston pex-putkissa muoviputkien kannakointi on suosituksia harvempaa.  
Verkostossa olevat sulku- ja säätöventtiilit ovat tarkastelluissa kohdissa palloventtiilejä. Venttiilit ovat 
tyydyttävässä kunnossa. 
Rakennuksissa on pikapaloposteja. Palopostien kaapit, letkut ja sulkuventtiilit ovat tyydyttävässä kun-
nossa. Kaapeissa olevien merkintöjen mukaan palopostit on huollettu säännöllisesti. 
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Havainnot: 

• Vesijohtoverkosto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa.  
• Verkoston vanhemmilla osilla E- ja F-osassa, ennen vuoden 1981 muutostöitä 

asennetuilla kupariputkilla, on laskennallista teknistä käyttöikää jäljellä noin 5-10 
vuotta. 

• Pieniläpimittaisissa kytkentäjohdoissa seinämävahvuus on pieni ja virtausnopeudet 
nousevat hetkeksi suuriksi, mikä kuluttaa putkia. 

• Lämpimän veden kiertojohdossa on jatkuva virtaus. Putken dimensio on pieni, joten 
riski syöpymille on suuri. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ennen mahdollista peruskorjausta on suositeltavaa suorittaa putkistojen kuntotutki-
mus (lämmitys- ja käyttövesiputket) 

• Käyttövesijohtojen uusiminen EF-osissa; (2025-2026) - 1 erä - 80.000€. 
•  

 

 
Kuva 16.  Tonttivesijohdon päävesimittari D-talossa ja pai-
nemittari. 

 

 
Kuva 17.  Vesijohtoverkoston venttiilejä A-talossa. 
 

 
Kuva 18.  A-talon liikuntasalin suihkuhuoneessa vesijohtojen 
maalipinta on kärsinyt. 

 

 
Kuva 19.  D-talon liikuntasalin suihkutilan kiertovesipatteri ja 
ohuet kytkentäjohdot. 
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Kuva 20.  Vessoissa on kytkentäjohtojen putkipidikkeitä 
rikkoutunut. 

 

 
Kuva 21.  A119 musiikkiluokan takahuoneessa katossa 
olevien pex putkien kannakointi on harvaa.  

2.2.2 2122 Vesikalusteet 
• Kuntoluokka 2 - 4 

Vesikalusteet ovat osin alkuperäisiä, jopa yli 30 vuotta vanhoja sekä osin uusittuja. Sekoittajat ovat 
pääasiassa Oras-merkkisiä yksiotehanoja. Liikuntasalien suihkuhuoneissa suihkut toimivat painonapil-
la. 
Siivouskomeroissa on lämpimän käyttöveden kiertojohtoon liitettyjä kuivauspattereita, ”rättipattereita”, 
joissa havaittiin kierreliitoksen tiivistevuotoja. Liikuntasalien suihkuhuoneissa on levymalliset kiertove-
sipatterit. 
Vessojen pesualtaille ja wc-istuimille tulevissa vesijohdoissa on ballofix-kalustesulut, joiden sulkeutu-
miseen ei enää voi luottaa. 
Pesualtaiden vesilukot ja lattiaputket ovat CD-talossa uusia muoviviemäreitä, A-, E- ja F-talossa kro-
mattuja messinkiputkia, B-talossa 20-30 vuotta vanhoja muoviviemäreitä. Vesilukoissa ja lattiaputkissa 
ei havaittu vikoja ja vaurioita. Kromattujen messinkisten lattiaputkien tyyppivika on vesilukon sisuka-
lujen syöpyminen ja lattiaputkeen ilmestyvät pistesyöpymät, mitä aiheuttavat paikallista hajuhaittaa. B-
talon vesilukkojen ongelmana on rasvoittumisen aiheuttamat tukokset sekä kumirengastiivisteiden 
haurastuminen. 
CD-osan vesikalusteet ja kytkentäjohdot on uusittu 2002. Niille ei toimenpiteitä. 

 
Havainnot: 

• Siivouskomeroiden (ainakin A118) kuivauspattereiden tiivisteissä on vuotojälkiä 
• K-talon aulan siivouskomeron pesualtaassa on vanha valurautainen vesilukko ja lat-

tiaputki 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan/kunnostetaan tarpeen mukaan normaalin huolto-

toimenpiteiden yhteydessä. 
• Siivouskomeroiden kiertovesipattereiden tiivisteiden uusiminen huoltotyönä; 2019 - 6 

kpl - 1.000€ 
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Kuva 22. . Alkuperäisiä vesikalusteita ja saniteettiposliineja. 

 

 
Kuva 23.   D-talon liikuntasalin suihkutila. 

 
Kuva 24.  Siivouskomeron A118 rättipatterissa on jälki tiivis-
tevuodosta. 

 

 
Kuva 25.  Painonapilla varustetut suihkusekoittajat A-talon 
suihkutilassa 

 
Kuva 26.  wc-istuimen vesijohdon liitos ei ole asianmukainen. 

 
Kuva 27. . Alkuperäinen kaksiotehana musiikkiluokan 
siivouskomerossa A118. 
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2.2.3 222 Viemärit 
 
Kuntoarvion toimeksiantoon ei kuulunut viemäreiden tai viemärikalusteiden kuntoarviota (viemäreiden 
kunnosta on laadittu tilaajan toimittaman viemärikuvausmateriaalin pohjalta erillinen raportti, Putkisto-
jen kuntoselvitys 1.2.2019). 
 
 
 

Helsinki 19.3.2019 
 
 
 
Harri Saarinen 
LVI-asiantuntija 
Kiwa Inspecta 



LIITE 1

Kirkkonummen koulukeskus
15.3.2019

Alv 0 %

Nimike 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Yht.

Heti tehtävät toimenpiteet 9500
Vakiopaineventtiilin asentaminen ja veden paineen lasku 2 000 2 000
Rikkoutuneiden termostaattien ja putkipidikkeiden uusiminen 3000 3 000
Ruokalan ilmanvaihtokoneiden pikkuvikojen korjaus 2000 2 000
Putkien kannakointikorjaukset 500  500
Automaattisten ilmanpoistimien uusiminen 2000 2 000

Lämmitysjärjestelmä 100000
Lämmönjakokeskuksen uusiminen 30000  30000
A-Talon eteläsiiven lattian alla olevien patteriputkien uusiminen  50000  50000
E-Taloon menenvän lämpöjohtorunkojen uusiminen    20000 20000

 0
Vesi- ja vieärijärjestelmät 81000

0
Siivoukomeroiden kiertovesipattereiden tiivisteiden uusiminen 1000 1000
Vesijohtojen uusimisen suunnittelu EF-osat 10000
Vesijohtojen uusiminen EF-osat 40000 40000 80000

0
Vuosittaiset toimenpiteet 9000
Vesikalusteiden huoltoa ja uusimisia huoltotyönä 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9000

0
Yhteensä € 5500 6000 1000 11000 51000 31000 61000 41000 1000 1000 209500

= Suositeltu ajankohta korjaustoimenpiteille
* = Kustannus tarkentuu vasta lisätutkimuksien myötä

PTS-ehdotus on laadittu kiinteistön kunnostus- ja korjaustarpeiden mukaisesti. Kustannuksiin ei ole sisällytetty kiinteistön normaaliin vuosibudjettiin kuuluvia ylläpito- tai pieniä 
korjauskustannuksia. Kustannukset on esitetty euroina, arvonlisäverottomina. Kustannustasona on käytetty vuoden 2019 rakennuskustannusindeksiä. Kustannuksia 
myöhemmin tarkasteltaessa tulee huomioida rakennuskustannusten kehitys ja tarkasteltavan ajankohdan mukainen kilpailutilanne sekä tutkimusten jälkeen selviävät 
kustannukset
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