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1 JOHDANTO 

 

Yleistä 
 
Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen LVIA- järjestelmien tekninen 
kunto ja korjaustarve. Tutkimuksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset perustuvat mittauk-
siin (esim. korroosiokuvauksiin, viemärikuvauksiin, ilmamäärämittauksiin ja merkkisavuko-
keisiin), jotka suoritetaan järjestelmien kriittisistä pisteistä. Mittausten määrä ja tutkimusten 
laajuus määräytyy kiinteistön järjestelmien laajuuden mukaan. Tutkimustuloksia analysoi-
taessa pyritään määrittelemään järjestelmien jäljellä olevat käyttöiät siten, että mm. vesi-
vuotojen ja muiden vaurioiden määrä jäisi tällä ajalla mahdollisimman pieneksi. Tutkimuk-
sessa tarkastellaan laitosta teknisessä mielessä ja korjaustoimenpide-ehdotuksia määri-
tettäessä on pyritty jatkamaan laitoksen teknistä käyttöikää kustannustehokkaasti. 
 

Tekninen PTS-ehdotus 
 
PTS-taulukon kustannusarvioissa, jotka sisältävät arvonlisäveron, on käytetty tarkastus-
hetken alun kustannustasoa ja kokemusperäistä kustannustietoa (ATOP PTS). Kustan-
nusarvioiden tarkoituksena on antaa tietoa asiakkaalle budjetointia varten kustannusten 
suuruusluokasta, ne eivät ole laskettuja tarjoushintoja. Kustannusarviot sisältävät töihin 
kiinteästi liittyvät rakennus- ja muut aputyöt, mutta ne eivät sisällä suunnittelu-, yms. muita 
konsulttipalkkioita. Kustannusarviot tulee tarkastaa aina kohdekohtaisesti ennen sanee-
raustoimenpiteiden aloittamista. 
 
Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle pääpainon ollessa lähimpien viiden 
vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä. Kiireelliset korjaustyöt on sisällytetty kuluvan 
vuoden kustannuksiin. Toimenpide-ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huol-
totoimenpiteitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan kertaalleen. 
 
Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee saneerauskohteesta teettää hyvät suunni-
telmat. Saneeraustöihin tulee valita sellaiset suunnittelijat ja urakointiyritykset, joilla on 
kokemusta saneeraustoiminnasta, koska kiinteistöjen saneeraustoiminta on erityyppistä 
toimintaa kuin uudisrakentaminen. Myös töiden valvontaan tulee kiinnittää suurta huomio-
ta, jotta työt tulee tehtyä oikein. 
 
Tutkimuksen tekijöinä ovat toimineet Marko Lukkari ja Juha Karhu. Tutkimuksen vastuu-
henkilönä on toiminut Marko Lukkari. 
 
 
Helsingissä 21.6.2010 
 

 
Marko Lukkari 
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2 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT 

 

2.1 Kiinteistön yleistiedot 

 
Tilaaja:  VANTAAN TILAKESKUS, HANKEPALVELUT, 

RAKENNUTTAMINEN 
Kielotie 13 
01300 VANTAA 

 
Tutkimuskohde: TUOMELAN KOULU, LIIKUNTASALIRAKENNUS 

Ainontie 44 
01630 VANTAA 

 
Tyyppi:  liikuntasalirakennus 
Rakennuksia: 1 kpl 
Portaita:  - 
Asuntoja:  - 
Liiketiloja:  - 
Tilavuus:  - m

3
 

Kerrosala:  - m
2
 

Huoneistoala: - m
2
 

Rakennusvuosi: 1986 
Kiinteistön huoltoyhtiö: Vantaan kaupunki 
Kiinteistön isännöitsijä: Vantaan kaupunki 
 
Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuksen ilmanvaihtojär-

jestelmän tekninen ja toiminnallinen kunto.  
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2.2 Korjaushistoria tutkituille järjestelmille 
(tiedot saatu käytettävissä olleista asiakirjoista) 

 
 Ilmanvaihtokanavat nuohottu vuonna 2010 
 TK1 koneen säätölaitekeskus uusittu vuonna 1997 

 

2.3 Asiakirjatilanne 

 
Tutkimuksen yhteydessä oli käytössä LVI- järjestelmien piirustuksia seuraavasti: 
 Ilmanvaihtopiirustukset, päiväyksillä 22.8.1986 ja 23.5.1987, Insinööritoimisto Eero 

Aho Oy ja Ilmastointityö Juhani Nykänen Oy. 
Piirustukset sijaitsevat tilaajan arkistossa. 
 

2.4 Turvallisuuteen ja ympäristöriskeihin liittyvät havainnot 

 
 Ei havaintoja.  
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3 YHTEENVETO 

 

3.1 Ilmastointijärjestelmät 

 
Ilmanvaihtokoneet ja kammiorakenteet 
 
Ilmanvaihtokoneet ovat alkuperäisiä ja teknisessä mielessä pääasiassa välttävässä ja pai-
koin jopa huonossa kunnossa. Tuloilmakoneissa esiintyi sisäilmanlaatua heikentäviä puut-
teita. Näistä voidaan mainita mm. kammioissa esiintyvät epäpuhtaudet ja rikkinäiset mine-
raalivillapinnat. Tulo- ja poistoilmakoneissa on havaittavissa osittain huollon keveys, koska 
koneissa oli havaittavissa mm. sivuääniä ja epäpuhtauksia. Tulo- ja poistoilmakoneiden 
äänenvaimentimet ovat alkuperäiset ja ne voivat toimia sisäilman epäpuhtauslähteenä, 
koska äänenvaimennusmateriaalin ja vaimentimen sisäpinnalla olevan reikäpellin välissä 
ei havaittu muovi- tms. suojakalvoa. Alkuperäisten tulo- ja poistoilmakoneiden perusteelli-
nen kunnostaminen tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Koneiden peruskunnostuksella 
varmistetaan järjestelmän toimintakunto ja sisäilman laatu ilmanvaihtojärjestelmä perus-
korjaukseen asti. Rakennuksen tulevan peruskorjauksen yhteydessä onkin syytä uusia 
ainakin TK-2 tuloilmakone ja harkita TK-1/PK-1 ilmanvaihtokoneiden uusintaa. Uusittavat 
ilmanvaihtokoneet tulee olla tehdasvalmisteisia ns. pakettikoneita ja TK-1/PK-1 koneen 
osalta varustettuna nykyisen kiertoilman sijaan lämmöntalteenotolla.  
 
Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat tulee tarkastaa ja optimoida ne käytön ja energiatalouden 
kannalta. Lisäksi kiertoilmakäyttömäärät tulee tarkastaa ja optimoida ne tarpeen mukaan. 
 
Ilmastointikanavat 
 
Ilmastointikanavat ovat teknisessä mielessä kunnossa eikä niissä havaittu merkittäviä il-
mavuotoja. Kanttikanavien liitoksissa on havaittavissa paikallisia vuotoja mm. TK-1/PK-1 
koneiden konehuoneessa. Vuotavat kanavat tulee tiivistää asianmukaisesti tarpeen mu-
kaisessa laajuudessa. Tuloilmakanavat ovat pistokoeluontoisen tarkastuksen perusteella 
varsin puhtaita pölystä, mutta raitisilmakanavassa on epäpuhtauksia. Poistoilmakanavissa 
on havaittavissa paikoin runsaasti pölykertymää. Tulo- ja poistokanavissa on havaittavissa 
lisäksi rakennusjätettä (betonin murusia), jotka eivät lähde normaalilla harjauksella pois, 
vaan ne vaativat kanavien imurointia. Äänenvaimennetuissa kanavissa ei havaittu suoja-
kalvoa eristevillan ja kanavan sisäpinnalla olevan reikäpellin välillä. Tämän seurauksena 
sisäilmaan on mahdollista päästä teollisia mineraalivillakuituja. Kyseiset kanavaosuudet 
tulee kunnostaa tai uusia. Kanavaosien kunnostuksen / uusinnan ja koneiden kunnostuk-
sen jälkeen kanavat tulee puhdistaa kokonaisvaltaisesti. 
 
Kanavissa on vähäisesti säätöpeltejä ilmamäärien säätämistä varten. Kanaviin on syytä 
asentaa tarpeellinen määrä mittayhteellisiä säätöpeltejä, jonka jälkeen tilojen ilmamäärät 
tulee säätää suunnitelmien mukaiselle tasolle. 
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Pääte-elimet, ilmamäärät ja ilman liikkuminen huonetiloissa 
 
Pääte-elimet ovat alkuperäiset. Pääte-elimien sijoittelu on melko hyvällä tasolla ja huoneti-
lojen huuhtoutuminen ja ilman liike ovat varsin hyvällä tasolla. Liikuntasalin osalta tuloilma-
elimien muutoksella voidaan saada parempaa ilman liikettä oleskeluvyöhykkeelle, koska 
pääte-elinvalmistajan mukaan nykyiset pääte-elimet tulee olla eri tavalla asennettu. Aulas-
sa ja pukuhuoneissa olevien kattohajottajien tasauslaatikoissa on suojaamattomia mine-
raalivillapintoja, jotka tulee tarkastaa ja käsitellä pölynsidonta-aineella tarpeen vaatiessa 
kanavien puhdistuksen yhteydessä. Pääte-elimet ovat tarkastetuin osin puhtaita ja tarvetta 
vastaavia, eikä niiden kokonaisvaltaiseen uusintaan arvioitu olevan tarvetta tarkastelujak-
son aikana. Nykyisten pääte-elimien ilmamäärien säätäminen on liikuntasalin osalta vai-
keaa, koska pääte-elimissä ei ole säätöosia. Kanaviin onkin syytä asentaa tarpeellinen 
määrä säätöpeltejä, jotta pääte-elinkohtaiset ilmamäärät saadaan suunnitelmien mukaisel-
le tasolle. 
 
Ilmamäärät poikkeavat suunnitelluista vaihtelevasti. Tilat ovat paikoin melko voimakkaasti 
ylipaineisia, mikä rasittaa turhaan rakenteita. Järjestelmät vaativatkin perussäädön, mutta 
nykyisillä säätölaitteilla järjestelmän säätäminen ei ole kaikilta osin mahdollista. Ilmamää-
rien säätäminen tuleekin tehdä koneiden peruskunnostuksen, kanavanuohouksen ja sää-
töpeltien asentamisen jälkeen. 
 
Ilman liikkuminen pukuhuonetiloissa on hyvää tasoa. Liikuntasalissa ilman liike rajoittuu 
lähinnä tuloilmaventtiileiden läheisyyteen varsin kapealle sektorille. Ilman liike paranee 
todennäköisesti, kun suunnitellut ilmamäärät täyttyvät ja pääte-elimet muutetaan laiteval-
mistajan ohjeiden mukaiseksi. 
 
Mineraalivillalähteet ja muut epäpuhtauslähteet 
 
Rakennuksessa havaittiin mahdollisina huoneilman mineraalivillalähteinä pääte-elimien 
tasauslaatikoiden eristepinnat, TK-2 tuloilmakoneen kolhiintuneet eristepinnat, tulo- ja 
poistoilmakoneiden äänenvaimentimet ja äänenvaimennetut kanavat, TK-1 tuloilmako-
neen raitisilmakanavan suojaamattomat eristepinnat.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmässä esiintyvät epäpuhtauslähteet tulee poistaa asianmukaisella ta-
valla. 
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3.2 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

 
Ilmanvaihtoa palvelevan rakennusautomaatiojärjestelmän kunto vaihtelee melko hyvästä 
korkeintaan välttävään. Järjestelmien uusintaan tulee varautua tarkastelujakson aikana ja 
alkuperäisten jo tarkastelujakson alussa. Toimilaitteet ovat eri-ikäisiä ja erikuntoisia. Alku-
peräisten toimilaitteiden laajamittaiseen uusintaan arvioitiin olevan tarvetta lähinnä säätö-
keskusten uusinnan ja ilmanvaihtokoneiden peruskunnostuksen tai koneiden uusinnan 
yhteydessä. Mahdollisessa ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaustilanteessa tulee järjes-
telmiä viimeistään uusia ja lisätä suunnitelmien mukaisessa laajuudessa.  
 

3.3 Välittömästi korjattavat puutteet 

 
 iv-koneiden ja kammioiden kunnostamiset (tulo- ja poistokoneet) 
 kanaviston kunnostus, puhdistus ja ilmamäärien säätö 
 mineraalivillamateriaalin poistaminen iv-kanavista ja äänenvaimentimista 
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3.4 Korjaustoimenpide-ehdotukset järjestelmittäin. 

 

3.4.1 Ilmastointijärjestelmät 

 
Ilmanvaihtojärjestelmän välittömät korjaukset: 
 
 iv-koneiden ja kammioiden kunnostamiset (tulo- ja poistokoneet): 

o perushuolletaan ilmanvaihtokoneet ja niiden oheislaitteet, perushuolto sisältää 
mm.  
 raitisilmasäleiköiden ja -kanavien puhdistaminen  
 suodatinseinämien ohivirtausten poistaminen 
 huoltoluukkujen tiiveyden tarkastamisen ja tarpeen mukaisen paran-

tamisen 
 puhaltimien ja moottoreiden sekä kammioiden puhdistaminen ja mine-

raalivillapintojen poistaminen tai suojaaminen 
 tulo- ja poistoilman äänenvaimentimien kunnostaminen siten, että 

suojaamattomia mineraalivillakuitupintoja ei jää kanaviin 
 kanavien liitosten tiivistäminen 
 kiilahihnojen linjauksen tarkastamisen ja korjaamisen 
 urapyörien tarkastamisen ja tarpeen mukaisen uusinnan 
 tärinänvaimentimien tarkastamisen ja tarpeen mukaisen uusinnan 
 laakereiden tarkastamisen ja tarpeen mukaisen uusinnan 
 linjasäätöventtiilin virtaamien tarkastaminen ja tarpeen mukainen sää-

tö 
 ohituspeltien ja sulkupeltien tarkastaminen ja tarpeen mukainen kun-

nostus tai uusinta 
 asetusarvojen, käyntiaikojen ja säätöjen tarkastus ja optimointi (myös 

patteriverkoston säätökäyrä tarkastetaan ja optimoidaan) 
 jne. 

 mineraalivillamateriaalin poistaminen iv-kanavista ja äänenvaimentimista: 
o tarkastetaan ja suojataan tarpeen mukaan pukuhuone- ja aulatilojen tuloilma-

elimien tasauslaatikoiden eristevillapinnat  
o suojataan äänenvaimennettujen kanavien suojaamattomat eristevillapinnat tai 

uusitaan kanavaosat 
o suojataan ja poistetaan TK-2 koneen suojaamattomat eristevillapinnat 

 kanaviston kunnostus, puhdistus ja ilmamäärien säätö: 
o lisätään tarpeen mukaan säätöpeltejä ja tarkastusluukkuja (luukkuja lisätään 

myös alakattoihin) 
o puhdistetaan kanavat ja säädetään ilmamäärät suunnitelluiksi 
o muutetaan liikuntasalin tuloilmaventtiilit laitevalmistajan ohjeiden mukaisiksi 
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Ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjauksen toimenpiteet rakennuksen peruskorjauksen yh-
teydessä: 
 
 alkuperäisten ilmastointikoneiden ja oheislaitteiden uusinta  
 vanhojen äänenvaimentimien ja äänenvaimennettujen kanavien uusinta, mikäli niitä 

ei ole uusittu kunnostustöiden yhteydessä 
 rakennusautomaatiojärjestelmän tarpeen mukainen uusiminen  

 

3.4.2 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

 
Rakennusautomaatiojärjestelmää uusitaan tarpeen mukaisessa laajuudessa tulevan il-
manvaihtojärjestelmän peruskorjauksen yhteydessä. Toimenpiteet on sisällytetty kyseisiin 
järjestelmäuusintoihin. 
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3.5 PTS-taulukko 

 

Raportin Toimenpide-ehdotukset Kustannusarvio* (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

koodi LVI-tekniikka v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 v.2014 v.2015 v.2016 v.2017 v.2018 v.2019

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT

Ilmastointijärjestelmien välittömät korjaustarpeet 1 erä 12

Ilmastointikojärjestelmien toimenpiteet peruskorjauksen yhteydessä 1 erä 65

LVI-työt yhteensä 12 0 0 0 0 0 0 65 0 0

Taulukon värien selitykset:

Järjestelmän uusinta- / kunnostustarve 5-10 vuoden aikana

Järjestelmän uusinta- / kunnostustarve 3-5 vuoden aikana

Järjestelmän uusinta- / kunnostustarve 1-3 vuoden aikana

Järjestelmän uusinta- / kunnostustarve välittömästi

TUOMELAN KOULUN LIIKUNTASALIRAKENNUS

Määrä-

arvio

* Taulukossa esitetyt kustannusarviot ovat suuntaa antavia budjettihintoja ja ne tarkentuvat hankesuunnitelman yhteydessä.
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4 IV- KUNTOTUTKIMUS 

 

G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 

 
Rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Tulo- ja pois-
toilmakoneet ovat alkuperäisiä. Ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Ilmanvaihtokone-
huoneita on yksi ja se sijaitsee kellarikerroksessa. Toinen tuloilmakone on sijoitettu palve-
lualueelle. Vesikatolla on poistoilmakoneita. Pääkone on varustettu kiertoilmakäytöllä. 
 
Rakennuksen käyttö- ja käyntiajat: 
 
Rakennuksen käyttöajat ovat käyttäjiltä saadun tiedon mukaan seuraavat: 
 
Kouluaikana: 

- ma-pe: klo 8:00-22:00 
 
Kesäaikana liikuntasalirakennus ei ole käytössä. 
 
Pääkoneiden käyntiaika on täydellä teholla ohjauskellon mukaan seuraava: 

- ma-pe: klo 7:00-23:00 
 
Pääkoneiden käyntiaika on ½-teholla ohjauskellon mukaan seuraava: 

- la-su: klo 7:00-23:00 
 
Koneet ovat muuten pois päältä. 
 
Nykyiset käytössä olevat käyntiajat ovat täydellä teholla kouluaikana melko lähellä oikeaa. 
Iltakäyttöä voidaan lyhentää tunnilla. Viikonlopun puolen tehon käyttö voidaan poistaa käy-
töstä, koska tiloissa ei ole silloin käyttöä. Maanantaiaamuna koneet tulee lähteä käyntiin 
klo 6:00, jotta ilma ehtii vaihtua riittävästi ennen käyttäjien saapumista.  
 
Kesäaikainen käynti on rakennuksen käyttöön nähden turhaa ja siitä voidaan luopua. Ko-
neita voidaan käyttää esimerkiksi kerran päivässä noin 2 tuntia, jolloin ilma vaihtuu kerran 
päivässä. Tarpeen mukaan koneiden käyttö onnistuu sähkökeskuksessa olevalla lisäaika-
kytkimellä. 
 
Suositellut käyntiajat täydellä teholla molemmille pääkoneille ovat: 

- ma-pe: klo 6:00-22:00 
Muuten pääkoneet ovat pois päältä. 
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G31 Ilmastointikoneet 

 
Kellarin IV-konehuone: 
 
Konehuoneessa sijaitsevat TK-1/PK-1 tulo- ja poistoilmakoneet (kuva 1). Koneet ovat al-
kuperäisiä Bahcon valmistamia pakettikoneita. Konepaketit on varustettu tuloilmayksikön 
osalta ulkosäleiköllä, raitisilmakanavalla, sulku- ja kiertoilmapelleillä, pussisuodatuksella, 
vesilämmityspatterilla, keskipakoispuhaltimella ja äänenvaimentimella. Poistoilmayksikkö 
on varustettu äänenvaimennuksella, keskipakoispuhaltimella, sulku- ja kiertoilmapellillä, 
poistokanavalla ja ulospuhallussäleiköllä. Puhaltimet ovat ns. vakiovirtauspuhaltimia. Ul-
kosäleikköjä, raitisilmakanavia, lämmöntalteenottoa, lämmityspattereita ja äänenvaimen-
timia käsitellään tarkemmin raportin kohdassa G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat. Alle 
on kirjattu koneissa ja oheislaitteissa tehtyjä havaintoja ja puutteita: 
 
TK-1 / TK-2 (palvelualueena liikuntasali): 
 

 suodattimien ja niiden kehikoiden tiiveys on osittain puutteellinen ja suodattimista 
tapahtuu ohivirtausta (kuva 2) 

 huoltoluukkujen tiiveys on osittain puutteellinen 

 tuloilmapuhaltimen puhallinkammio on likainen (kuva 3) 

 poistoilmapuhaltimen puhallinkammiossa on runsaasti pölykertymää (kuva 4) 

 tuloilmapuhaltimen kiilahihnat ovat lasittuneet 

 urapyörät ovat kuluneet 

 poistoilmapuhaltimen moottorissa on pölykertymää 

 tuloilmasuodattimet ovat likaiset ja osittain väärinpäin asennettu (kuva 5) 

 lämmityspatteri on likainen (kuva 6) 
 
Konepaketti on kokonaisuus huomioiden tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa ja sen 
kunnostamiseen on hyvä ryhtyä pikaisesti. Havaittujen puutteiden korjaamisella voidaan 
tulo- ja poistoilmakoneet saattaa suunniteltuun kuntoon ja jatkaa niiden elinkaarta sisäil-
manlaadun siitä kärsimättä.  
 

Kone

Suunnitelmien 

mukainen ilmavirta 

1/1-nopeudella 

[m3/s]

Mitattu ilmavirta 

1/1-nopeudella 

[m3/s]

Poikkeama 

suunnitellun ja 

mitatun välillä

TK1 2,20 1,74 -21 %

PK1 -2,20 -1,26 -43 %

TK1/PK1 koneen ilmamäärämittaukset:

 
 
Koneiden mitatut kokonaisilmamäärät poikkeavat sallitusta poikkeamasta huomattavasti 
(järjestelmäkohtainen hyväksytty poikkeama on ± 10 %). Mittauspisteiden sijainti ja niiden 
aiheuttama mittausepätarkkuus tasaavat todellista poikkeamaa hieman, mutta eivät selitä 
kuitenkaan poikkeamaa kokonaisuudessaan. Suodattimien likaisuus vaikuttaa myös alen-
tavasti ilmamäärään. Mittaukset suoritettiin termoanemometrillä ilmanvaihtokanavista ja 
paine-eromittauksella säätöpelleistä. 
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Pesuhuone: 
 
Pesuhuoneen alaslasketun katon yläpuolella sijaitsee TK-2 tuloilmakone (kuva 7). Kone-
paketti on alkuperäinen ja sen on valmistanut Bahco. Konepaketti on varustettu ul-
kosäleiköllä, raitisilmakanavalla, sulkupellillä, pussisuodatuksella, vesilämmityspatterilla, 
keskipakoispuhaltimella. Puhallin on ns. vakiovirtauspuhallin. Ulkosäleikköä, raitisilma-
kanavaa, lämmityspatteria ja äänenvaimentimia käsitellään tarkemmin raportin kohdassa 
G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat. Alle on kirjattu koneissa ja oheislaitteissa tehtyjä 
havaintoja ja puutteita: 
 
TK-2 (palvelualueena pukuhuonetilat): 
 

 koneen mineraalivillapinnat ovat likaiset ja kolhiintuneet (kuva 8) 

 koneosien villaeristepinnat ovat suojaamattomia (kuva 9) 

 huoltoluukun tiiveys on osittain puutteellinen, luukku on vääntynyt(kuva 10) 

 tuloilmasuodattimet ovat huonosti asennettu ja likaiset  

 lämmityspatteri on likainen (kuva 11) 

 puhaltimessa on havaittavissa sivuääni 

 koneen huollettavuus ei ole paras mahdollinen sen sijainnin vuoksi (kuva 12) 
 
Konepaketti on kokonaisuus huomioiden korkeintaan välttävässä kunnossa ja sen kun-
nostamiseen on hyvä ryhtyä pikaisesti. Havaittujen puutteiden korjaamisella voidaan tu-
loilmakone saattaa siihen kuntoon, että se ei toimi epäpuhtauslähteenä. Kone on elinkaa-
rensa lopussa ja sen uusintaan tulee varautua tarkastelujakson aikana. 
 

Kone

Suunnitelmien 

mukainen ilmavirta 

1/1-nopeudella 

[m3/s]*

Mitattu ilmavirta 

1/1-nopeudella 

[m3/s]

Poikkeama 

suunnitellun ja 

mitatun välillä

TK2 0,52 0,263 -49 %

TK2 koneen ilmamäärämittaukset:

 
 
Koneen mitattu kokonaisilmamäärä jää huomattavasti suunnitellusta arvosta. Vaikuttaakin 
siltä, että kone on vain puolella teholla, vaikka se ohjauskeskuksen mukaan on 1/1-teholla 
(järjestelmäkohtainen hyväksytty poikkeama on ± 10 %). Mittauspisteiden sijainti ja niiden 
aiheuttama mittausepätarkkuus vaikuttaa poikkeamaan jonkin verran, mutta ei selitä sitä 
kokonaisuudessaan. Suodattimien likaisuus vaikuttaa myös alentavasti ilmamäärään. Mit-
taus suoritettiin termoanemometrillä ilmanvaihtokanavasta. 
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Vesikatto: 
 
Vesikatolla sijaitsevat HI-1, HI-2 ja HI-3 poistoilmakoneet (kuva 13). Koneiden palvelualu-
eet on esitetty alla: 
 HI-1 = palvelualueena on pukuhuoneet. Kone on alkuperäinen Kojan valmistama 

huippuimuri. Koneessa ei havaittu sivuääniä eikä epäpuhtauksia (kuva 14). Ko-
neesta puuttui tyyppikilpi. 

 HI-2 = palvelualueena on wc-tilat. Kone on alkuperäinen Kojan valmistama huip-
puimuri. Koneessa ei havaittu sivuääniä eikä epäpuhtauksia (kuva 15). 

 HI-3 = palvelualueena on alapohjatilat. Kone on alkuperäinen Kojan valmistama 
huippuimuri. Koneessa ei havaittu sivuääniä eikä epäpuhtauksia (kuva 16).  

Poistoilmakoneet ovat niiden tekninen ikä huomioiden tyydyttävässä kunnossa. Koneille ei 
arvioitu olevan normaalin huollon lisäksi toimenpidetarpeita tarkastelujakson alkuosalla. 
Huippuimureiden uusintaan tulee varautua tarkastelujakson lopussa, jolloin ne ovat tekni-
sen käyttöikänsä lopussa.  
 

Kone

Suunnitelmien 

mukainen ilmavirta 

1/1-nopeudella 

[m3/s]*

Mitattu ilmavirta 

1/1-nopeudella 

[m3/s]

Poikkeama 

suunnitellun ja 

mitatun välillä

HI-1 -0,41 -0,392 -4 %

HI-2 -0,07 -0,061 -13 %

HI-3 -0,04 -0,088 120 %

Huippuimureiden ilmamäärämittaukset:

 
 
Koneiden mitatut kokonaisilmamäärät poikkeavat HI-2 ja HI-3 koneiden osalta suunnitel-
lusta arvosta. HI-3 koneen osalta poikkeama on huomattavaa. HI-1 koneen mittauspoik-
keama on hyväksytyn sisällä (järjestelmäkohtainen hyväksytty poikkeama on ± 10 %). Mit-
tauspisteiden sijainti ja niiden aiheuttama mittausepätarkkuus vaikuttaa poikkeamaan jon-
kin verran, mutta ei selitä sitä kokonaisuudessaan. Mittaus suoritettiin siipipyöräanemo-
metrillä pääte-elimistä (HI-1 ja HI-2), paine-eromittauksella pääte-elimistä (HI-2) ja säätö-
pelleistä (HI-1) ja termoanemometrillä ilmanvaihtokanavasta (HI-3). 
 

G32 Ilmastointikoneeseen liittyvät osat 

 
Kellarin IV-konehuone: 
 
Tuloilmakoneen ulkosäleikkö on sijoitettu rakennuksen koillisseinälle. Säleikössä ei havait-
tu merkittävästi epäpuhtauksia. Raitisilmakanavat ovat kuumasinkitystä pellistä valmistet-
tuja, joiden sisäpinnalla on reikäpelti (kuva 17). Äänenvaimennusmateriaalina käytetyn 
eristevillan ja reikäpellin välissä ei havaittu muovikalvoa tai muuta suojaa. Kanavissa ei 
havaittu lumen ja veden pääsyn aiheuttamia merkittäviä vaurioita, vaikka raitisilmasäleikön 
edessä ei ole lumisiepparia. Raitisilmakanavan ja poistoilmakanavan sisäpinnoilla on run-
saasti epäpuhtauksia ja rakennusjätettä (kuvat 18-19). Kanavat ovatkin puhdistuksen tar-
peessa. Lisäksi raitisilmakanavan suojaamattomat eritevillapinnat tulee suojata siten, että 
niistä ei ole mahdollista irrota eristevillakuituja sisäänpuhallusilmaan.  
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Sulku- ja kiertopellit ovat alkuperäisiä. Niiden toimimoottori on alkuperäinen SCS:n valmis-
tama laite ja uusittu Siemensin laite. Tarkastushetkellä käytössä oli osittain kiertoilmaa. 
Tutkimuksen yhteydessä ei käynyt selville kiertoilman käytön määrä. Pellit tulee tarkastaa 
ja huoltaa. Alkuperäinen toimilaite tulee uusia. 
 
Suodattimet ovat pussisuodattimia ja niiden asennuksissa havaittiin puutteita. Suodattimet 
ovat likaisia ja paine-eromittarin nestemäärät ja kalibrointi tulee tarkastaa perushuollon 
yhteydessä. 
 
Lämmityspatteri on alkuperäinen kupari-alumiinipatteri. Patteri on likainen, koska suodat-
timista tapahtuu ohivirtausta. Patteri tulee puhdistaa huolellisesti. Konekohtainen kierto-
vesipumppu on alkuperäinen Kolmeksin valmistama pumppu. Pumpussa ei havaittu sivu-
ääniä tai vuotoja. Linjasäätö- ja sulkuventtiilit sekä moottoriventtiili ovat alkuperäisiä. Toi-
mimoottori on alkuperäinen. Kiertovesipumpun ja toimilaitteiden uusintaan tulee varautua 
tarkastelujakson aikana.  
 
Tuloilmakoneen jälkeen olevat äänenvaimentimet ja kanavat ovat alkuperäisiä, osittain 
sisäpuolisilla lamelleilla varustettuja vaimentimia ja kanavia. Äänenvaimentimen ja kana-
van sisäpinnalla olevan reikäpellin ja äänenvaimennusmateriaalin välissä ei havaittu muo-
vikalvoa tai muuta suojaa, mikä estäisi mineraalivillakuitujen irtoamisen sisäänpuhallusil-
maan. Kanavaosien ja vaimentimien liitoksista tapahtuu ilmavuotoja (kuva 20). Vaimenti-
met tulee käsitellä suoja-aineella koneiden peruskunnostuksen yhteydessä tai vaihtoeh-
toisesti ne tulee uusia. Äänenvaimentimet tulee uusia viimeistään konepakettien uusinnan 
yhteydessä. 
 
Pesuhuoneen ilmanvaihtokone: 
 
Tuloilmakoneen ulkosäleikkö on sijoitettu rakennuksen itäseinälle. Säleikön puhtaus tulee 
varmistaa koneen perushuollon yhteydessä.  
 
Sulkupelti ja toimimoottori ovat alkuperäisiä. Pellin toiminta tulee varmistaa perushuollossa 
ja moottori tulee uusia tarpeen mukaan. 
 
Suodattimet ovat pussisuodattimia ja niiden asennuksissa havaittiin puutteita. Suodattimet 
ovat likaisia ja paine-eromittarin nestemäärät ja kalibrointi tulee tarkastaa perushuollon 
yhteydessä. 
 
Suodattimen kanavaosan pääty on avoin ja siinä on näkyvillä suojaamatonta eristevillaa. 
Puutteellisen asennuksen vuoksi sisäilmaan pääsee eristevillakuituja. Kanavaliitos tulee 
korjata ensitilassa. 
 
Lämmityspatteri on alkuperäinen kupari-alumiinipatteri. Patteri on likainen, koska suodat-
timista tapahtuu ohivirtausta. Patteri tulee puhdistaa huolellisesti. Konekohtainen kierto-
vesipumppu on alkuperäinen Kolmeksin valmistama pumppu. Pumpussa havaittiin sivu-
ääntä. Linjasäätö- ja sulkuventtiilit sekä moottoriventtiili ovat alkuperäisiä. Toimimoottori 
on alkuperäinen. Kiertovesipumpun ja toimilaitteiden uusintaan tulee varautua tarkastelu-
jakson alussa.  
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Tuloilmakoneen jälkeen olevan äänieristetyn kanavan tarkastaminen ei onnistunut, koska 
katossa ja kanavassa ei ollut huoltoluukkuja (kuva 21). Kanava tulee tarkastaa tarpeellis-
ten huoltoluukkujen tekemisen jälkeen. Mikäli kanavasta puuttuu suojakalvo eristevillan ja 
reikäpellin välillä, kuten todennäköisesti puuttuu, tulee äänieristetty kanava uusia. 
 

G33 Kanavistot 

 
Tulo- ja poistoilmakanavat ovat alkuperäisiä kuumasinkittyjä teräslevykanavia (kier-
resaumaputkea ja kanttikanavaa). Kanavat on asennettu valtaosin alas laskettujen katto-
jen yläpuolelle piiloon ja ullakkotilaan näkyville. Kanavat ovat teknisesti kohtuullisen hy-
vässä kunnossa eikä niissä tehty havaintoja merkittävistä kanavavuodoista. Kanavien lii-
tokset on tiivistetty kitillä, tiivistenauhalla, teipillä ja kanavaosissa olevilla tiivisteillä. Tei-
peissä ei havaittu vielä irtoilua. Kanttikanavien liitoksissa havaittiin vuotoja mm. konehuo-
neessa. Liitokset tulee tarkastaa ja korjata niitä tarpeen mukaisessa laajuudessa. Tuloil-
makanavissa ei havaittu pölykertymää (kuva 22), mutta kanavat tulee puhdistaa perusteel-
lisesti, heti kun tuloilmakoneet ja niiden oheislaiteet sekä tulo- ja poistoilmakammioraken-
teet ovat saatettu sille tasolle, että ne eivät toimi epäpuhtauksien lähteinä. Kanavien ko-
konaisvaltaisen uusinnan ei arvioitu olevan tarpeen tarkastelujakson aikana.  
 
Kanavissa on vaihtelevasti säätöpeltejä, jotka ovat alkuperäisiä. Säätöpelleissä on mit-
tayhteet (kuva 23) ilmamäärien mittaamista varten. Säätöpeltejä on liian vähän ilmamääri-
en säätämistä ja tasapainottamista varten ja niitä tuleekin lisätä tarpeen mukaisessa laa-
juudessa viimeistään ilmanvaihdon uudelleen nuohouksen ja kunnostuksen yhteydessä 
(lähinnä liikuntasalin kanavat).  
 

G34 Pääte-elimet 

 
Pääte-elimiä on käsitelty tyyppitiloittain. Tyyppitiloissa käytettyjä pääte-elimiä on käytetty 
myös muissa vastaavissa tiloissa. Tyyppitiloittain on tehty myös huoneistokohtaisia ilma-
määrämittauksia ja ilman liikkumista on tarkasteltu savukokeiden avulla. Lisäksi on arvioitu 
tilakohtaisesti pääte-elimien mahdollisia puutteita, ongelmia ja mahdollisia epäpuhtausläh-
teitä. 
 
Liikuntasali: 
 
Tuloilmaelimet ovat kattoon asennettuja suihkusuutinhajottajia ja kattoon asennettuja ra-
kosäleikköjä. Suihkusuutinhajottajissa on käytössä ns. leveä suihku, joka on tarkoitettu 
valmistajan ohjeen mukaan lyhyeen puhalluskuvioon ja jäähdytykseen. Kapea suihku on 
tarkoitettu lämmitystarkoitukseen ja korkeisiin tiloihin (liikuntasalin huonekorkeus on lähes 
7 m), joten käytössä tulisi olla kapea suihku, jotta huonetilan huuhtoutuminen olisi parem-
paa oleskeluvyöhykkeellä. 
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Poistoilmaelimet ovat kattoon asennettuja ritiläsäleikköjä. Pääte-elimet ovat tarkastetuin 
osin puhtaita ja käyttötarkoitukseen soveltuvia, mutta niiden ilmamääriä ei ole mahdollista 
säätää. Kanaviin tuleekin asentaa tarpeellinen määrä säätöpeltejä ilmamäärien säätämis-
tä varten. Liikuntasalin tuloilmamäärät ovat mitoitettu noin 4,9 dm

3
/s/m

2
 mukaisesti, kun 

nykyinen mitoituksen minimitaso on liikuntasalikäytössä 2 dm
3
/s/m

2
 ja juhlasalikäytössä 6 

dm
3
/s/m

2
. Ilmamäärien mitoitusta voidaan pitää riittävänä nykyisetkin määräykset huomi-

oiden. Tilan kokonaisilmamäärät ovat samat kuin TK-1/PK-1 koneiden ilmamäärät eli ne 
jäävät suunnitelluista reilusti ja tila on ylipaineinen ulkoilmaan nähden, vaikka sen pitäisi 
olla tasapainossa. Ylipaineisuus todettiin myös savutusmittauksilla. 
 
Pukuhuone-, märkätilat ja wc:t: 
 
Tuloilmaelimet ovat pukuhuoneissa ja aulassa kattoon asennettuja kattohajottajia. Katto-
hajottajien tasauslaatikoissa on säätöosa ilmamäärien säätämistä varten. Käytävällä on 
käytetty seinälle asennettuja ritiläsäleikköjä, joilla on mahdollista muokata heittokuviota ja 
rajoittaa ilmamääriä. Siirtoilmasäleiköt ovat tehdasvalmisteisia ja tarkastusten perusteella 
kunnossa. Poistoilmaventtiilit ovat alkuperäisiä kartiomallisia lautasventtiileitä. Opettajien 
pukuhuoneissa on lisäksi pukukaappipoistot. Poistoilmakanavien haaroissa on vaihtele-
vasti säätöpeltejä ilmamäärien säätämistä varten. Huonetilojen huuhtoutuminen ja ilman 
liikkuminen on pääsääntöisesti hyvää tasoa. Huonetila huuhtoutuu savutusmittausten pe-
rusteella varsin kokonaisvaltaisesti ja poisto tapahtuu suunnitellusti pesu- ja wc-tiloihin. 
Huonetilat ovat ilmamäärä- ja savutusmittausten perusteella osittain ylipaineisia ulkoil-
maan nähden. Pääte-elimien sijoittelut ja mallit ovat melko optimaalista.  
 
Pukuhuoneissa olevien kattohajottajien tasauslaatikot ovat mineraalivillapintaisia. Mine-
raalivillapinnat on hyvä käsitellä pölynsidonta-aineella kanavien puhdistuksen ja ilmamää-
rien säätämisen yhteydessä. 
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Alle on listattu huonetilojen ilmamäärämittausten tuloksia. Mittaukset on suoritettu siipipyö-
räanemometrillä ja anemometritorvella sekä paine-eromittauksella. Kaikkien tilojen ilma-
määrämittaukset löytyvät liitteenä olevasta piirustuksesta. 
 

Huonetila

Suunnitelmien mukainen 

ilmavirta 1/1-nopeudella 

[dm 3/s]

Mitattu ilmavirta 1/1-

nopeudella [dm 3/s]

Poikkeama suunnitellun ja 

mitatun välillä

WC 103 -16,0 -13 -19 %

WC 104 -16,0 -18 13 %

SIIVOUSH. 105 -10,0 -12 20 %

WC 106 -16,0 -18 13 %

AULA 107 155 65 -58 %

-75 -90 20 %

VAHTIM.H. 108 -5,0 -10 100 %

PUKUH. 114 120,0 155 29 %

SUIHKU 116 -100,0 -75 -25 %

WC 117 -16,0 -12 -25 %

PUKUH. 119 120,0 99 -18 %

SUIHKU 121 -100,0 -75 -25 %

WC 122 -16,0 -14 -13 %

WC/INVA 124 -16,0 -13 -19 %

PUKUH/OP 125 

(SIS. 

PUKUKAAPPI-

POISTON) -20,0 -55 175 %

SUIHKU 126 -12,0 -7 -42 %

PUKUH/OP 127 

(SIS. 

PUKUKAAPPI-

POISTON) -20,0 -31 55 %

SUIHKU 128 -12,0 -10 -17 %

KÄYTÄVÄ 123 80,0 35 -56 %

PUKUHUONEET, PESU- JA WC-TILAT

 
 
Tilojen mitatut kokonaisilmamäärät poikkeavat pääosin suunnitelmien mukaisista arvoista 
ja painesuhteet ovat paikoin väärät. Ilmamäärät ja painesuhteet on hyvä säätää suunni-
telmien mukaisiksi koneiden kunnostuksen ja kanavanuohouksen yhteydessä. Huonekoh-
taisesti hyväksytty poikkeama ilmavirroissa on ± 20 %. Pääte-elimistä mitatut tuloilmamää-
rät poikkeavat kanavasta mitatusta kokonaisilmamäärästä. Tämä johtuu mittaustavasta ja 
mittausepätarkkuudesta. 
 

G37 Eristykset 

 
Ilmanvaihtokanavia on lämpö- ja paloeristetty tarkastetuin osin villaeristein (verkkomattoa). 
Konehuoneissa eristykset ovat pellitettyjä. Eristykset olivat tarkastetuin osin kunnossa.  
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J6 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 

 
Kiinteistön ilmanvaihtoon liittyvä rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu konekohtaisista 
SCS:n yksikkösäätimistä ja Landis & Staefan DDC-pohjaisesta säätimestä. Rakennuksella 
ei ole omaa valvomoa, mutta säätökeskuksista voidaan ohjelmoida ja osittain valvoa jär-
jestelmiä. Näiden lisäksi on alkuperäinen LVI-hälytyskeskus, joka sijaitsee ilmanvaihto-
konehuoneessa.  
 

J62 Säätö- ja alakeskukset 

 
TK-1/PK-1 koneen säätökeskuksena toimii Landis & Gyrin RWI 65.02 mallinen keskus 
(kuva 24). Keskus on uusittu vuonna 1997. Keskus toimi normaalisti tarkastushetkellä. 
Keskuksen uusintaan tulee varautua sen teknisen iän perusteella tarkastelujakson aikana. 
 
TK-2 koneen säätölaitteina toimivat alkuperäiset SCS:n yksikkösäätimet (kuva 25). Lait-
teet ovat alkuperäisiä ja teknisen elinkaarensa ylittäneitä. Säätölaitteiden uusintaan tulee 
varautua tarkastelujakson alussa.  
 
Ilmanvaihtokoneiden ohjauskello sijaitsee koulurakennuksen kellarissa. Kello on vanha 
Enston monipiirikello. Kellon uusintaan tulee varautua tarkastelujakson aikana. Liikuntasa-
lin sähkökeskuksessa on 2 tunnin lisäaikakytkin ilmanvaihdolle. 
 

J64 Kenttälaitteet 

 
Ilmanvaihtokoneiden peltimoottorit ovat pääosin SCS:n alkuperäisiä laitteita. PK-1 koneen 
peltimoottori on uusittu Siemensin valmistama laite. Lämmityspattereiden moottoriventtiilit 
on alkuperäisiä SCS:n valmistamia laitteita. Kanava- ja putkianturit sekä huoneanturit ovat 
näkyvin osin sekä alkuperäisiä SCS:n että uusittuja Landis & Gyrin laitteita. Kenttälaittei-
den kunto vaihtelee uusittujen hyvästä tai tyydyttävästä alkuperäisten laitteiden välttävään. 
Alkuperäisten laitteiden laajamittaisen uusinnan arvioitiin olevan aiheellista jo tarkastelu-
jakson alussa.  
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5 KIINTEISTÖSSÄ TEHTYJÄ HAVAINTOJA VALOKUVINA 

 
KUVA 1. Yleiskuva TK-1/PK-1 koneista. 
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KUVA 2. TK-1 koneen suodattimista tapahtuu ohivirtaus. 

 
KUVA 3. TK-1 koneen puhallinkammio on pölyinen. 
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KUVA 4. PK-1 koneen puhallinkammiossa on pölykertymää. 
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KUVA 5. TK-1 koneen suodattimet makaavat kammion pohjaa vasten. Suodattimet tulisi 
asentaa pystyyn. 
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KUVA 6. TK-1 koneen lämpöpatteri on likainen. 

 
KUVA 7. Yleiskuva TK-2 koneesta. 
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KUVA 8. TK-2 koneen mineraalivillapinnat ovat likaiset ja kolhiintuneet, 

 
KUVA 9. TK-2 koneen suodatin on huonosti asennettu ja likainen. Suodatinosassa on 
suojaamattomia eristevillapintoja. 
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KUVA 10. TK-2 koneen huoltoluukku ei ole tiivis. 



Tutkimusraportti 21.6.2010 
 TUOMELAN KOULU 

 IV- kuntotutkimukset Sivu 28 (36) 

 

Yhtiön toiminimi Puhelin E-mail  

Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy 010 470 1860 etunimi.sukunimi@asiantuntijapalvelut.fi  

Posti- ja käyntiosoite Telekopio WWW Y-tunnus 
PL 65, 00751 HELSINKI 010 470 1861 http://www.asiantuntijapalvelut.fi 2109957-2 
 

  

 
KUVA 11. TK-2 koneen lämpöpatteri on likainen. 
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KUVA 12. TK-2 kone on vaikeasti huollettava. 

 
KUVA 13. Yleiskuva vesikaton huippuimureista. 
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KUVA 14. Yleiskuva HI-1 puhaltimesta. 

 
KUVA 15. Yleiskuva HI-2 puhaltimesta. 
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KUVA 16. Yleiskuva HI-3 puhaltimesta. 

 
KUVA 17. TK-1 koneen äänenvaimennettujen kanavien mineraalivillapinnat ovat suojaa-
mattomia. 



Tutkimusraportti 21.6.2010 
 TUOMELAN KOULU 

 IV- kuntotutkimukset Sivu 32 (36) 

 

Yhtiön toiminimi Puhelin E-mail  

Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy 010 470 1860 etunimi.sukunimi@asiantuntijapalvelut.fi  

Posti- ja käyntiosoite Telekopio WWW Y-tunnus 
PL 65, 00751 HELSINKI 010 470 1861 http://www.asiantuntijapalvelut.fi 2109957-2 
 

  

 
KUVA 18. Poistoilmakanavat ovat likaiset. 

 
KUVA 19. Raitisilmakanavat ovat likaiset. 
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KUVA 20. TK-1 ja PK-1 koneiden kanavaosien liitoksista tapahtuu ilmavuotoa. 

 
KUVA 21. TK-2 koneen jälkeinen äänenvaimennin tulee tarkastaa suojaamattoman mine-
raalivillapinnan vuoksi. 
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KUVA 22. Tuloilmakanavat ovat puhtaita pölystä. 

 
KUVA 23. Säätöpellit ovat varustettu mittayhteillä. 
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KUVA 24. Yleiskuva TK-1/PK-1 koneen säätölaitekeskuksesta. 
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KUVA 25. Yleiskuva TK-2 koneen säätölaitekeskuksesta. 



Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Nosto
Ilmamäärämittauspiste kanavasta TK-2

Marko Lukkari
Nosto
Ilmamäärämittauspisteet säätöpelleistä TK-1.

Marko Lukkari
Nosto
Ilmamäärämittauspiste kanavasta TK-1.

Marko Lukkari
Nosto
Ilmamäärämittauspiste kanavasta PK-1.

Marko Lukkari
Nosto
Ilmamäärämittauspiste kanavasta PK-1.

Marko Lukkari
Nosto
Ilmamäärämittauspiste kanavasta HI-3.

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Nosto
HI-2 KOKONAISILMAMÄÄRÄ:suunniteltu: -0,07 m3/smitattu: -0,061 m3/s

Marko Lukkari
Nosto
HI-3  KOKONAISILMAMÄÄRÄ:suunniteltu: -0,04 m3/smitattu: - 0,088 m3/s

Marko Lukkari
Nosto
HI-1 KOKONAISILMAMÄÄRÄ:suunniteltu: -0,41 m3/smitattu: -0,392 m3/s

Marko Lukkari
Nosto
TK-2  KOKONAISILMAMÄÄRÄ:suunniteltu: 0,52 m3/smitattu: 0,263 m3/s

Marko Lukkari
Nosto
TK-1  KOKONAISILMAMÄÄRÄ:suunniteltu: 2,20 m3/smitattu: 1,74 m3/s

Marko Lukkari
Nosto
PK-1  KOKONAISILMAMÄÄRÄ:suunniteltu: -2,20 m3/smitattu: -1,26 m3/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
WC103:suunniteltu: -16 l/smitattu: -13 l/s

Marko Lukkari
Nosto
RAITISILMAKANAVAT OVAT LIKAISET!

Marko Lukkari
Nosto
POISTOILMAKANAVA ON LIKAINEN! TULO- JA POISTOKANAVISSA ON SUOJAAMATTOMIA ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Nosto
TULO- JA POISTOKONEET OVAT LIKAISET.

Marko Lukkari
Nosto
KANAVALIITOKSISSA ON VUOTOJA.

Marko Lukkari
Nosto
TULO- JA POISTOKANAVISSA ON SUOJAAMATTOMIA ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Nosto
TULOILMAKANAVASSA (ÄÄNENVAIMENNIN) ON TODENNÄKÖISESTI SUOJAAMATTOMIA ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Nosto
TULOILMAELIMEN TASAUSLAATIKOSSA ON ON SUOJAAMATTOMIA ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Nosto
TULOILMAELIMEN TASAUSLAATIKOSSA ON ON SUOJAAMATTOMIA ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Nosto
TULOILMAELIMEN TASAUSLAATIKOSSA ON ON SUOJAAMATTOMIA ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Tekstiruutu
WC104:suunniteltu: -16 l/smitattu: -18 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
SIIV.H 105:suunniteltu: -10 l/smitattu: -12 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
WC106:suunniteltu: -16 l/smitattu: -18 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
AULA107:suunniteltu: 155 l/s / -75 l/smitattu: 65 l/s / -90 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
VOIMISTELUSALI 109:suunniteltu: 2200 l/s / -2200 l/smitattu: 1740 l/s / -1260 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
KÄYTÄVÄ 123:suunniteltu: 80 l/smitattu: 35 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PUKUH. 119:suunniteltu: 120 l/smitattu: 99 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PUKUH. 114:suunniteltu: 120 l/smitattu: 155 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
SH 121:suunniteltu: -100 l/smitattu: -75 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
WC 122:suunniteltu: -16 l/smitattu: -14 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
WC/INVA 124:suunniteltu: -16 l/smitattu: -13 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
SH 126:suunniteltu: -12 l/smitattu: -7 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
SH 128:suunniteltu: -12 l/smitattu: -10 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PUKUH/OP. 125:suunniteltu: -20 l/smitattu: -55 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PUKUH/OP. 127:suunniteltu: -20 l/smitattu: -31 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
SH 116:suunniteltu: -100 l/smitattu: -75 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
WC 117:suunniteltu: -16 l/smitattu: -12 l/s

Marko Lukkari
Nosto
TK-2 KONEESSA SUOJAAMATTOMIA JA RIKKINÄISIÄ ERISTEVILLAPINTOJA.

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Tekstiruutu
= ILMAN LIIKE SAVUTUSMITTAUKSESSA

Marko Lukkari
Tekstiruutu
VAHTIM.H 108:suunniteltu: -5 l/smitattu: -10 l/s

Marko Lukkari
Tekstiruutu
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