
  

FÖRSÄLJNING AV KUNI-VASSOR SKOLA 



 

 

Korsholms kommun 
Samhällsbyggnad – fastighetsverket 

Centrumvägen 4 
65610 Korsholm 

 
 

10/2021 



Försäljning av skolfastigheter 
5.11.2021 

Dnr KOMU/xxx/xx.xx.xx.xx/2021 
1 
 
 

 

Försäljning av Kuni-Vassor skola 
 
 
Kommunstyrelsen i Korsholm beslöt 2019 att sälja skolfastigheterna i Petsmo, Veikars och Kuni-
Vassor (§ 217/2019) medan samhällsbyggnadsnämnden 2020 beslöt om principerna (§175/2020) enligt 
nedan: 
 

1. Fastighetsverket ordnar ett gemensamt tillfälle med byborna och sonderar om ett reellt lokalt 
intresse finns för att köpa och ta hand om byggnaden med kommunen som partiell hyresgäst 
vid behov. Svar ska ges inom 3 månader från infotillfället. Anbudet ska innehålla en 
verksamhetsplan gällande fastigheten. 
Vinnande anbud väljs på villkor att kommunens eventuella utrymmesbehov tillgodoses samt 
genom viktning pris 60 % och verksamhetsplan 40 % där särskilt värde läggs på att byns 
invånare får nytta av verksamheten och/eller får fortsatt tillgång till delar av utrymmena. 
Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta givna anbud. 

2. Om svaret är negativt erbjuds fastigheten till försäljning åt andra intressenter. Villkoren i punkt 
1 tillämpas. 

3. Finns inget intresse för köp inom ett år från det att fastigheten bjöds ut till andra intressenter 
fattas beslut om att eventuell verksamhet ska flyttas till mera ändamålsenliga utrymmen samt att 
byggnaden ställs kall eller rivs. 

 
 
Med anledning av punkt 1 ordnas 25.11.2021 kl. 18:00 ett virtuellt möte via Teams dit bybor bjuds in 
för att ta del av ytterligare material samt diskutera detaljer. Detta dokument och länken till Teams-mötet 
finns på kommunens webbsida. 
 
Bifogat finns teknisk dokumentation med förhandsinformation om Kuni-Vassor skolas utrustning, 
konstruktioner och skick. 
 
Intresserade ska lämna sitt skriftliga anbud inklusive verksamhetsplan till undertecknad senast 20.2.2022 
varefter förhandlingar förs med en eller flera intressenter enligt principerna ovan.  
Slutgiltigt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen tidigast våren 2022. 
 
 
 
Korsholm, 05.11.2021 
 
 
Ronny Haglund, fastighetschef 
Korsholms kommun 
Centrumvägen 4 
65610 Korsholm 
ronny.haglund@korsholm.fi 
Tel. +358 50 69 620 
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Adress:   Kunivägen 19, 66580 Kuni 
Våningsantal:  Skola 2+källare, daghem 1½ 
Byggår:   Skola 1919 
Tomt:  6 195 m2 
Renoveringar/tillbyggn:  Tillbyggnad gymnastiksal och daghem 1990-talet 
Bruttoyta:   1 361 m2 
Konstruktioner:  Trä och betong, trossbotten och markburen betongplatta, plåttak 
Uppvärmningssätt:  Vattenburen centralvärme, oljepanna 
Konditionsgranskning:  2.1.2018, bilaga 
Underhållsbehov:  Störst behov finns på VVS-tekniken 
 
Ritningar som skilda bilagor 
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1.1 Allmän information 

Objekt: Kuni- Vassor Skola 
  
Beställare: Korsholms kommun  

Peter Hedström 
Projekteringsingenjör 

1.2 Granskningen 

Datum: 2.1.2018  
 

Väderförhållanden: Molnigt -5˚C, Rh 100 % 
 

Granskare: Kristina Fors, Investigo Oy Ab 
Byggn.Ing. 
050 3103537, kristina.fors@investigo.fi  
 

Granskning, ventilation:  Sebastian Grönlund, Investigo Oy Ab 
050 3371295, sebastian.gronlund@investigo.fi  
 
Micheal Nyby, Investigo Oy Ab 
045 1693499, Michael.nyby@investigo.fi  
 

Uppdrag: Skolorna i skick – granskning 
 

Granskningsmetod: Granskningen utfördes okulärt och sensoriskt. Granskningen är 
gjord utan att göra hål i konstruktioner. Riskkonstruktioners 
kondition kan undersökas noggrannare via kontrollhål och 
materialprov. Ventilationssystemet granskades okulärt, 
sensoriskt samt genom att mäta tryckskillnader och/eller 
luftmängder via stickprovsmätning.  
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1.3 Information om objektet 

Byggnadstyp: Skola och daghem 
Byggnadsår: Gymnastikdelen är tillbyggt på 1990- talet 
Våningsantal: 2 + källare 
Uppvärmningssätt: Vattenburen centraluppvärmning 

Vattenburen golvvärme 
Olje-eldning 

Stommaterial: Trä och betong 
Fasadbeklädning: Panel 
Vattentakets typ: Åstak 
Vattentakets material: Plåt 
Grund: Natursten, ventilerad krypgrund 

Markburen betongplatta  
Golvtyp: Trossbotten 

Markburen betongplatta 
Regnvattenssystem: Ja 
Byggnadens placering: Plan mark 
Ventilation: Maskinell till- och frånluft 
Fönster: MEK 

2-glas i källare 
Bruksvattenrör: Koppar 
Värmeledningar: Stål 
Avloppsrör: Plast 
Riskkonstruktioner: Vatten rinner in i krypgrunden 

Fasaden på äldre delen ventileras bristfälligt 
Övrebjälklagets ventilation är bristfällig 

Tidigare skador: Grundvatten stigit upp i källaren. 
Vattenläckage i ett av badrummen, sanering 2017.  
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2.1 Poängsättning och sammanfattning 

Poängsystem:   Poäng 
 Bör repareras / underhållas omedelbart: 0 
 Bör repareras / underhållas inom ett år: 1 
 Bör repareras / underhållas inom två år: 2 
 Bör repareras / underhållas inom tre år: 3 
 Bör repareras / underhållas inom fem år: 4 
 Reparations- / underhållsbehovet utvärderas pånytt 

inom 5 – 10 år 
5 

 

Byggnadsdel: Sammanfattning: Poäng: 
 

Nedre bjälklag: Ursprungliga delen är krypgrund och källare, övriga delar 
har markburen betongplatta. I krypgrunden 
observerades fukt samt en hel del organiskt material på 
marken. Tekniska livslängden för trossbotten är 50 år.  

- Allmän kondition, betongplatta 
- Trossbottens kondition undersöks 
- Rinnmärken och mikrobväxtlighet undersöks 
- Bortrensning av organiskt material och skräp 

 

 
 
 
 
5 
1 
0 
0 
 

Fasad / Yttervägg: Fasaden är i allmänhet i gott skick, fasaden ventileras 
bristfälligt runt ursprungliga delen. 

- Allmän kondition 
- Fasaden rengörs och underhålls 

 

 
 
4 
1 

Fönster: Fönstren är förnyade till MEK och i gott skick. Lutningen 
på fönsterplåtarna är ställvis bristfällig samt plåten är 
inte tätad i kanterna. Ställvis har spikar och tätningar i 
plåten rest sig.  

- Allmän kondition 
- Fönsterplåtar tätas och underhålls 
- Lutningar i fönstreplåten förbättras. 

 

 
 
 
 
4 
0 
0 

Dörrar: Dörrarna är i allmänhet hela och ej i behov av akuta 
underhåll.  

- Allmän kondition 
 

 
 
5 

Övre bjälklag: Övre bjälklaget granskades endast på en liten del på 
ursprungliga delen. Utskiften är inte öppna på 
ursprungliga delen, på tillbyggda delarna är utskiften 
öppna. Det finns inget undertak och på 
träkonstruktionerna observerades rinnmärken.  

- Allmän kondition 
- Ursprungliga delens ventilation förbättras 
- Övriga mellantaksutrymmen kontrolleras 

 

 
 
 
 
 
2 
0 
1 
 

Vattentak: Vattentaket granskades inte på grund av säkerhetsskäl. 
- Vattentaket och genomföringarna granskades 

då vädret tillåter.   
- Hängrännornas kondition kontrolleras 
- Regnvattnet leds ner i brunnar 

 

 
1 
 
1 
1 
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Ytor inomhus: Ytorna inomhus är i allmänhet i gott skick. En del av 
omklädningsrummen/ badrummen renoverades under 
granskningen. I ett av badrummen observerades 
sprickor i kaklen/ väggen, som tätats med en 
elastiskmassa.  
I ventilationsrummet observerades rinnmärken på vägg 
och golv bakom ventilationsmaskinen.  
Källaren belastas av markfukt.  
Våtutrymmen: 

- Allmän kondition 
- Ytor tätas 

Torra utrymmen: 
- Fuktskador i ventilationsrum undersöks samt 

åtgärdas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0 
 
0 
 
 

Ventilation: Ventilationen i skolan har rengjorts och injusteringen 
har ej slutförts. Regleringsspjäll för gymnastiksalens del, 
och styrenheten för ventilationen fungerar ej.  

 

 - Allmänkondition: 
Skolan och Daghemmet: 

- Ventilationsplanen uppdateras.  

1 
 
0 

 - Injusterar av ventilationen slutförs efter att 
defekter i systemet reparerats. 

0 

 Gymnastiksalens socialutrymmen: 
- Ventilationskanaler samt maskin rengörs och 

injusteras. 

 
0 

 - Överluft springor monteras i mellandörrar 0 
 - Förhållande givare för automatisk hastighets 

reglering för ventilationen monteras. 
2 

 Källare: 
- Friskluftventiler rengörs i källaren. 

 
1 

 - Vi rekommenderar att man monterar maskinell 
frånluft till källarens utrymmen var brännolja 
förvaras 

1 

 - Lukten av oljan undersöks noggrannare. 1 
 

Vatten- och avlopp: Synliga rördragningar granskades okulärt, inga tecken på 
läckage konstaterades. Golvbrunnarna är till en stor del 
otät, spännringarna är lösa. Ställvis observerades 
rinnmärken under handfaten vid kranen.  

- Allmän kondition 
- Otäta golvbrunnar 
- Otäta kranar i handfaten 
- Avloppsrör i krypgrund isoleras 

 

 
 
 
 
3 
0 
0 
0 

Värme: Byggnaden värms upp genom olje-eldning, pannan och 
varmvattenberedaren är från 1994. Gymnastikdelen 
värme upp med vattenburen golvvärme, övriga delar har 
vattenburna värmeelement.  

- Allmän kondition 
 

 
 
 
 
4 

 Totalt: 18,2 

  



Rapport nr: V1229  Sid: 6 

Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Mariehamn – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 

3.1 Nedre bjälklag 

Nedre bjälklag: Ursprungliga delen har trossbotten med sockel an natursten, 
tekniska livslängden för en trossbotten är 50 år. I grunden 
observerades en hel del organiskt material, på 
träkonstruktionerna mot marken observerades synliga skador. I 
betongmuren mot källaren har man gjutit in träkonstruktioner 
som håller upp golvkonstruktionen. I under sidan av golvet 
observerades fuktmärken samt vita fläckar på några ställen.  
 
Krypgrunden ventileras via ventiler i sockeln, en del 
rördragningar observerades som fördelar friskluften. I 
krypgrunden observerades ett avloppsrör som inte är isolerat, 
risk för kondens och att röret fryser. Ställvis observerades is på 
naturstenarna och i krypgrunden, där vatten kommer åt att 
rinna in. 
 
Runt en del av betongsockeln observerades en yttre 
vattenisolering, isoleringen är inte tätad i övre kanten. Runt 
stuprören observerades orenheter och fukt på sockeln och 
ytterväggen.  
 

Åtgärdsförslag: - Organiskt material i krypgrunden avlägsnas.  
- Skadat material även gamla intorkade skador saneras 

genom att förnya materialen.  
- Avloppsrör isoleras.  

 

 

Bild 1. Ställvis observerades ventiler i 
sockeln med krypgrund.  
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Bild 2. Träkonstruktionen är ingjutna.  

 

 

Bild 3. Fuktmärken observerades på 
undersidan av golvet.  

 

 

Bild 4. Avloppsröret är inte isolerat.  

 



Rapport nr: V1229  Sid: 8 

Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Mariehamn – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 

 

Bild 5. Vatten slipper att rinna in genom 
sockeln.  

 

 

Bild 6. Vid flera av stuprören 
observerades orenheter på sockeln och 
ytterväggarna.  

 

 

Bild 7. Yttre vattenisolering, inte tätad i 
övre kanten.  
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3.2 Fasad / Ytterväggar 

Fasad: Fasaden är av panel, med en ventilerande luftspalt bakom. Vid 
ursprungliga delen med sockel av natursten är ventilationen 
ställvis bristfällig. Ställvis observerades orenheter och is på 
fasaden intill rännor och stuprör.  
 
Panelen runt fönstren i gymnastiksalen flagnar målarfärgen.  
 

Ytterväggar: Trästomme med isolering.  
 

Åtgärdsförslag: - Yttervägg vid regnvattenbrunnar underhålls och 
rengörs.  

- Ställen där målarfärgen flagnar underhålls. 
 

 

Bild 8. Panelen ligger ställvis mot 
sockeln på ursprungliga delen.  

 

 

Bild 9. Målarfärgen flagnar ställvis från 
panelen runt fönstren till 
gymnastiksalen.  
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3.3 Fönster och dörrar 

Fönster: Fönstren är förnyade MEK och i gott skick. Inga rinnmärken 
observerades runt fönstren.  
 
Fönsterplåtarnas lutning är ställvis för liten och fönsterplåten är 
inte tätad i kanterna, tätning mellan fönster oh plåt har ställvis 
lossnat. Ställvis har spikarna stigit i kanterna.  
 

Dörrar: Dörrarna granskades okulär, inga akuta brister observerades.  
 

Åtgärdsförslag: - Fönsterplåtar med bristfällig lutning förbättras och 
spikarna som stigit slås in.  

- Fönsterplåtarna tätas i kanterna med en elastiskmassa. 
Tätning som lossnat repareras.   

 

 

Bild 10. Lutningen på fönsterplåten är 
bristfällig.  

 

 

Bild 11. Ställvis observerades en tätning 
mellan plåt och fönster som lossnat och 
rest sig.  
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3.4 Övre bjälklag 

Övre bjälklag: Utskiften är inte öppna på ursprungliga delen, ställvis 
observerades små hål i utskiften, men ingen tillräcklig 
ventilation. Utskiften på delarna som byggts till är öppna. I 
gavlarna observerades ställvis ventiler.  
 
En del på ursprungliga sidan granskades okulärt, hade inte 
tillgång till alla delar. Under vattentaket finns inget undertak. 
Ställvis observerades rinnmärken på träkonstruktionerna. 
Rördragningarna i mellantaksutrymmet som granskades är 
isolerande.  
 

Åtgärdsförslag: - Utskiften öppnas så hela takkonstruktionen ventileras.  
- Vi rekommenderar att alla mellantaks utrymmen 

kontrolleras. 
 

 

Bild 12. Utskiften på ursprungliga delen 
är inte öppna, övriga delar som byggt 
till är öppna.  
 
 

 

 

Bild 13. I gavlarna observerades ställvis 
ventiler.  
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Bild 14. Rinnmärken observerades på 
träkonstruktionerna.  
 
Fönstret är förnyat, MEK.  

 

 

Bild 15. Under vattentaket finns inget 
undertak.  
 
Utskiften är inte öppna.  
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3.5 Vattentak 

Vattentak: Vattentaket granskades inte på grund av säkerhetsskäl.  
Enligt vaktmästaren rinner det ofta vatten från taket eftersom 
värmen från insidan/ mellantaksutrymmet får snön/ isen att 
smälta.  
 

Regnvattensystem:  På framsidan rinner vatten från hängrännan längs med fasaden. 
Hängrännorna har bristfällig lutning eller så är de stockade/ 
frusna.  
 
Skolan har ett regnvattensystem, men brunnarna har frusit och 
är ställvis sneda och vattnet har delvis runnit utanför brunnarna.  
 
I ett av hörnen på framsidan finns en pumpbrunn som pumpar 
bort grundvattnet, grundvattnet har flera gånger stigit i källaren. 
På kortsidan intill har man i samband med brunnen monterat en 
yttre vattenisolering samt dränering. Det är okänt om det finns 
en dränering runt hela huset.  
 

Åtgärdsförslag: - Vattentaket och genomföringar granskas då vädret 
tillåter.  

- Hängrännorna kondition och lutning kontrolleras, dessa 
rengörs med jämna mellanrum. 

- Vattnet från stuprören leds ner i brunnarna.  
 

 

Bild 16. i hörnet finns en pump för 
grundvattnet.  
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Bild 17. Vattnet rinner delvis längs 
fasaden.  

 

 

Bild 18. Brunnen är sned och vattnet 
rinner utanför.  

 

 

Bild 19. Vattnet från hängrännan rinner 
längs med fasaden. 
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3.6 Ytor inomhus 

Våtrum: Våtutrymmen och WC granskades okulärt. En del av 
omklädningsrummen och duscharna renoverades under 
granskningen, på grund av läckage.  
I badrummet som inte renoverats observerades sprickor i 
betongväggen, som söndrat kaklen.  
 

Storkök:  Storköket granskades okulärt, inga tecken på läckage 
observerades. Silikonfogarna är otäta och kakelfogarna har 
ställvis spruckit.  
 

Torra utrymmen: Alla utrymmen granskades okulär inga tecken på läckage 
observerades.  
 
I skolan finns en centraldammsugare och i matsalen 
observerades skräp i röret. I ventilationsrummet observerades 
rinnmärken på väggen och golvet bakom ventilationsmaskinen, 
på andra sidan väggen observerades inga synliga skador.  
 

Källare:  Källaren belastas av markfukt. Grundvattnet har några gånger 
stigit i källaren. Målarfärgen flagnar och ställvis observerades 
kalkavlagring på golvet och i nedre kanten av väggarna. 
Marknivån ligger nära fönstren i källaren.  
Från källaren hade man tillgång till krypgrunden.  
 
I taket observerades ställvis papper med en svart beläggning, 
högst antagligen tjärpapper.  
 

Åtgärdsförslag: - Spruckna väggen/ kakel i badrummet tätas 
- Otäta silikonfogar och kakelfogar tätas. 
- Skadat material även gamla intorkade skador saneras 

genom att förnya materialen, i ventilationsrummet. 
Orsakerna till fukt- och rinnmärkena kontrolleras och 
åtgärdas.  

- Källaren belastas av markfukt, träkonstruktioner och 
organsiksmaterial i källaren rekommenderas avlägsna.  

 



Rapport nr: V1229  Sid: 16 

Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Mariehamn – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 

 

Bild 20. Sprickor observerades i 
badrummet samt på andra sidan av 
väggen. Sprickorna har tätats med en 
elastiskmassa.  

 

 

Bild 21. På andra sidan av badrummet 
observerades samma sprickor på 
väggen.   

 

 

Bild 22. WC:n granskades okulärt, inga 
tecken på läckage observerades.  
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Bild 23. Storköket granskades okulärt 
och med ytfuktmätare.  

 

 

Bild 24. I matsalen observerades sant 
och skräp i röret till 
centraldammsugaren.  

 

 

Bild 25. I ventilationsrummet på andra 
våningen observerades rinnmärken på 
väggen och taket bakom maskinen.   
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Bild 26. I ventilationsrummet på andra 
våningen observerades rinnmärken på 
väggen och taket bakom maskinen.   

 

 

 

Bild 27. I taket observerades ett papper 
med en svart beläggning.  
 
Målarfärgen på väggar och golv flagnar 
ställvis, samt kalkavlagring 
konstaterades.  

 

 

Bild 28. Träkonstruktionerna runt 
fönstren är gjutna i sockeln, marknivån 
är nära fönstren.  
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3.7 Ventilation 

Ventilation: Ventilationen undersöktes okulärt samt via stickprovsmätning, 
tryckskillnader och luftmängder. I granskningen undersöktes 
ventilationsmaskinrum samt ventil skick och tryckförhållande. 
 
Enligt uppgifter av gårdskarl och NyJa som varit och rengjort och 
injusterat ventilation, har injusteringen lämnat halvvägs i hela 
byggnaden. Det har konstaterats brister i regleringsspjäll för 
gymnastiksalens del, samt har styrenheten inte fungerat, som 
varit orsak varför arbetet lämnat ogjort. 
 
Gymnastiksalens socialutrymmen:  
Gymnastiksalens socialutrymmen har en separat till och frånluft 
maskin med värmeåtervinning. 
Maskinen är smutsig och filtren igentäppta av damm. 
Luftmängderna i utrymmena är i minsta lag planerade. 
I utrymmena pågick reparation av våtutrymmen.  
Utrymmenas överluftflödes vägar granskades, inga tillräckliga 
springor vid dörrtrösklar.  
 
Skola och Daghem: 
Skoldelen har en källardel, den delen har ventilation med 
självdrag. I källardelen konstaterades stark lukt av brännolja. 
Ventilation med självdrag är inte tillräcklig för att ventilera bort 
lukten av oljan. Källardelens ventiler har ej rengjort och är i 
behov av rengöring. 
Skolan och daghemmet har gemensam ventilations maskin. 
Maskinen har cirkulerande värmeåtervinning. Filter har 
förnyats 28.6.2017 enligt uppgifter på maskinen. Filter var rena 
enligt okulär bedömning. Maskiners insidor var rena enligt 
okulär bedömning. Via stickprov i rör kanaler var ventilationens 
kanaler rena enligt okulär bedömning. 
På andra våningen har utrymmenas rumsdelning och 
användning ändrats. Ventilationen motsvarar ej ritningarna.  
Skolans kök har separat frånluft maskin för rostfria kupan. 
Frånluftmaskinen är med topventilator på taket. 
 
Skolan: 
Vid granskningen kontrollerade man mängden elevplatser i 
några klassrum med planerade luftmängder. 
Specialklassrum 19m² har planerat till och frånluft till 60 liter / 
sekund. Sittplatser finns i utrymmet 12 st, minimikrav för 12 
personer är 72 liter / sekund. Planerad luftmängd är ej 
tillräcklig till nuvarande användning för utrymmet. 
Klassrum 55.5m² (årskurs 1-2) har planerat till och frånluft till 
150 liter / sekund. Sittplatser finns i utrymmet 21 st, 
minimikrav för 21 personer är 126 liter / sekund.  Luftmänden i 
planen är i balans med nuvarande användning. 
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Dagis: 
Vilorum 27,5m² har planerat till och frånluft  till 60 liter / 
sekund. Sovplatser finns i utrymmet 10 st, minimikrav för 10 
personer är 60 liter / sekund. Planerad luftmängd är i minsta 
lag. 
  

Åtgärdsförslag: Skolan och Daghemmet: 
Vi rekommenderar att man uppdaterar ventilationsplanen 
enligt nuvarande elevmängder och användning varefter man 
injusterar ventilationen att motsvara planen. Korrigeringar på 
omändringar uppdateras i ventilationsritningarna. 
Vid behov kontrolleras luftmängder via stickprov efter utfört 
injustering. 
 
Gymnastiksalens socialutrymmen: 
Ventilationskanaler samt maskin rengörs varefter den 
injusteras. Vi rekommenderar att man i framtiden utrustar 
maskinen med förhållande styrning så att ventilationens 
hastighets höjs vid behov. 
 
Källare: 
Friskluftventiler rengörs i källaren. 
Vi rekommenderar att man monterar maskinell frånluft till 
källarens utrymmen var bränn olja förvaras, samt undersöks 
varför lukten av oljan förekommer. 

 

 

Bild 29. Ventilationsmaskin (2TK/PK) 
för socialutrymmena i gymnastiksalen. 
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Bild 30. Ventilationsmaskin 2TK/PK 
Maskinen samt filter är smutsiga. 

 

 

Bild 31. 
Ventilationsrum ventilationsmaskin 
(1TK/PK) för skola och dagis. 

 

 

Bild 32. Roterande värmeåtervinngin. 
Några brister konstaterades ej. 
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Bild 33. 
Maskinens filter rena vid granskningen. 

 

 

Bild 34. Skolan, övervåningens 
städskrubb. 

 

 

Bild 35. Städskrubben 
Frånluftkanalens renhet granskades 
okulärt. Renheten är på godkänd nivå. 
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Bild 36. Ventilationskanalernas 
visuella renhets skala.  

 

 

Bild 37. Slöjdsal i övrevåningen. 
Ventilationen motsvarar ej nuvarande 
ritningar. 

 

 

Bild 38. Gymnastiksalen. 
Socialutrymmet. Dörrtröskeln är tät 
blockerar överluft flödet. 
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Bild 39. Källare. 
Ventilation med självdrag. 
Ventiler har ej rengjorts. 
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3.8 Vatten och avlopp 

Bruksvatten: Bruksvattenrören är av koppar, inga tecken på läckage 
observerades. Ställvis observerades tecken på oxidering på ytan.  
På under sidan av handfaten, vid kranen observerades ställvis 
rinnmärken.  
 

Avlopp: Avloppsrören är av plast. Golvbrunnarna granskades okulärt där 
det konstaterades att spännringarna är otät och saknar skruvar.  
Ställvis observerades orenheter på avloppsrören under 
handfaten.   
 

Åtgärdsförslag: - Tätningar i kranar och avloppskopplingar till handfat 
kontrolleras och förnyas vid behov. 

- Spännringen i badrummen tätas. 
 

 

Bild 40. Bruksvattenrören har ställvis 
oxiderat.  
 
Ställvis observerades orenheter i under 
handfaten på avloppsrören.  

 

 

Bild 41. Rinnmärken observerades 
under handfat vid kranen.  
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Bild 42. Plastmattan är sakligt monterat 
under spännringen, men spännringen 
är otät och saknar skruvar.  
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3.8 Värmesystem 

Värme: Skolan värme upp genom oljeeldning, tanken finns inomhus i 
källaren, av märket Pexep Oy.  
Oljepannan är av märket Tasso, Termocal Ab från år 1994 med 
volymen 78 L. Oljefiltret är förnyat 2017.  
Varmvattenberedaren är av märket Cetetherm från år 1994.  
 
På golvet observerades rinnmärken, intill varmvattenberedaren 
finns en golvbrunn.  
 
Vattenrören har ställvis oxiderat och ställvis observerades 
rinnmärken.  
 

 

 

Bild 43. Överblicksbild över 
pannrummet.  

 

 

Bild 44. Oljepanna.  
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4.1 Övrig information, datum, plats och underskrift 

Granskarens ansvar: I en granskning som utförs åt en konsument definieras ansvaret 
enligt konsumentskyddslagen. I en granskning åt ett företag 
används KSE2013.  
Granskaren har rätt och skyldighet att rätta till fel som 
konstateras gjorts i konditionsgranskningen. Beställaren bör 
reklamera fel skriftligen åt granskaren inom skälig tid (3 
månader från granskningsdatum). Observera att granskningen 
visar endast läget vid granskningstidpunkten. 
 

Annat: Åtgärdsförslaget är rekommendationer på hur man kunde 
åtgärda konstaterade brister. De räcker i sig själv inte alltid som 
arbetsbeskrivningar. Reparationer bör utföras i enlighet med 
Finlands Byggbestämmelsesamling och dess anvisningar. Om 
brister lämnar oåtgärdade kan dessa orsaka olägenheter för 
boendet. 
 
Observera även att efter planerings- och byggnadsskedet 
påverkas byggnadens skick, samt risk för fukt- och vattenskador 
av dess användningsändamål, städning, underhåll och 
reparation. 
 
Denna rapports delvisa kopiering är förbjudet utan lov av 
Investigo Oy Ab. 
 

Asbest: Asbest kan finnas i byggnader som är tillverkade mellan åren 
1940 – 1990. I Finland slutade man tillverka byggnadsmaterial 
med asbest år 1988. Asbestens användning förbjöds helt 
1.1.1994. 
 

Mikrobskador: Mikrobskador som uppkommit i till följd av fuktskador kan vara 
skadliga för hälsan. Mikrobskador kan uppkomma då den 
relativa fuktigheten är långvarigt över 70%. 
 

Radon: Radon är en färglös och luktfri radioaktiv gas som kommer från 
marken. Information om radonmängder och dess mätning fås 
från Strålningssäkerhetscentralen eller kommunens 
byggnadsövervakning. I konditionsgranskningen tas ej ställning 
till radonmängder i objektet. 
 

Teknisk livslängd: En byggnadsdels, systemets, utrustningens eller elementets 
tekniska livslängd är baserat på kända uppgifter och på 
erfarenhet av ifrågavarande faktors hållbarhet. Teknisk livslängd 
är en allmän definition av den del som bedöms. Den tekniska 
livslängden avser tiden efter ibruktagandet då de tekniska 
funktionskraven för konstruktionen, byggnadsdelen, systemet 
eller utrustningen uppfylls. 
 

Kontrollintervall: Kontrollintervallet ska vara sådant att det objekt som 
kontrolleras förblir i gott skick mellan kontrollerna. Med 
kontrollintervall avses en återkommande period då 
byggnadsdelen, systemet eller utrustningen ska kontrolleras. 
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Underhållsperiod: Med underhållsperiod avses ett intervall då byggnadsdelen, 
systemet eller utrustningen kräver service, reparation, partiellt 
byte, renovering eller ytbeläggning. Underhållsperioden är det 
genomsnittliga intervall med vilket den fastställda 
underhållsåtgärden upprepas. 

 

Beteckning 
 
 

Teknisk 
livslängd 

Kontrollintervall Underhållsperiod  
 

Byggnadstekniska system eller material    
Dräneringssystem (före 1999) 40 år 2 år 5 år 
Dräneringssystem (efter 1999) 50 år 2 år 5 år 
Asfaltbeläggning på gården 20 år  5-12 år 
Gårdens stenläggning i betong 25 år  4-10 år 
Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bitumenmembran 

30 år   

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bestrykning av varmt bitumen 

20 år   

Grundmurens vattenisolering, 
grundmursplast 

50 år   

Tjälisolering, utanför grundmuren 50 år   
    
Nedre bjälklagets konstruktion    
Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan 

40 år 5-10 år  

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
värmeisolering även under betongplattan 

50 år 5-10 år  

Bärande betongplatta, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan. 

40 år 5-10 år  

Nedre bärande bjälklag i trä (trossbotten) 50 år 5 år  
    
Fasader    
Brädbeklädnad 50 år 5 år 5-20 år 
Rappning 50 år 5 år 10-20 år 
Metallplåtsbeklädnad 40 år 5 år 15-20 år 
Fibercementskiva 50 år 5 år 20 år 
    
Fönster och ytterdörrar    
Träfönster 50 år 2 år 6-10 år 
Fönster i trä och aluminium 60 år 5 år 10 år 
Trädörrar 40 år  5-15 år 
    
Balkonger och terrasser    
Terrasser i trä 50 år  5-20 år 
Trädäck och uteterrasser 20 år  1 år 
    
Yttertak och utrustning för yttertak    
Bitumenmembran, beklädnad i ett lager, 
snedtak 

25 år 1 år 10 år 
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Bitumenmembran, beklädnad i två lager, 
plant tak 

30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, två lager, snedtak 30 år 1 år 10 år 
Bitumenmembran, beklädnad i tre lager 35 år 1 år 10 år 
Förzinkat och målat tak med stående fals 60 år 1-5v 10-15 år 
Tak i korrugerad metall 40 år 5 år 10-15 år 
Tegeltak 45 år 5 år 10 år 
Tak i fibercement 30 år 1 år 5-10 år 
Tak- och stuprännor 25-40 år 1 år 10 år 
Takkupoler 30 år 3 år 5-7 år 
Takfönster 50 år 5 år 5-7 år 
    
Ytbeläggning i torrutrymmen    
Golv, plastmatta, vinylplatta, korkmatta eller 
linoleum 

30 år   

Golv, textilmatta 20 år   
Keramiska plattor 50 år   
Golv, brädparkett 25 år  5-15 år 
Golv, limmad parkett eller brädgolv  40 år  5-15 år 
Golvlaminat 15 år   
Målning och tapetsering av väggar  20 år   
Ytbehandling av takens ytbeklädnad  30 år   
    
Golvkonstruktion och -ytor i våtutrymmen     
Plastmatta 20 år 3 år 5-10 år 
Applicering av fuktspärr och kakling 15 år 3 år  
Vattenisolering med bitumen och kakling 30 år 3 år  
Modern vattenisolering och kakling (efter 
1999) 

30 år 3 år  

    
Väggytor och -konstruktion i våtutrymmen    
Applicering av fuktspärr, skivkonstruktion 
kakling 

15 år 3 år Vid behov 

Applicering av fuktspärr, konstruktion i 
stenmaterial och kakling 

18 år 3 år Vid behov 

Vattenisolering och kakling 30 år 3 år Vid behov 
Plasttapet 12 år 3 år  
Plastbelagd plåt 30 år 3 år  
Paneler i badrummet 12 år 3 år  
Paneler i bastun 20 år   
    
Takbeläggning i våtutrymmen    
Ytbeläggning av taket (kph) 20 år 5 år 10-15 år 
    
Fast inredning    
Skåp i torrutrymmen 25 år   
Skåp i våtutrymmen 15 år   
    
VVS-tekniska system eller material    
Oljetank, plast, inomhus 50 år 10 år 10 år 
Oljetank, plast, i marken 40 år 10 år 10 år 
Oljetank, stål, inomhus 40 år 10 år 10 år 
Oljetank, stål, i betongbunker i marken  30 år 10 år 10 år 
Oljetank, stål, utomhus 40 år 10 år 10 år 
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Skorstenar, tegelskorstenar 50 år 1 år  
Skorstenar, keramisk skorsten av element  50 år 1 år  
Värmerör, stålrör, golvvärme Uppnådd   
Värmerör, kopparrör, golvvärme i 
våtutrymme 

40 år 1 år  

Värmerör, plastbelagda kopparrör, golvvärme 50 år 1 år  
Värmerör, plast- och kompositrör 50 år 1 år  
Värmare av bruksvatten 20-30v   
Vattenledningar, kopparrör 30 år 10-15 år  
Vattenledningar, plaströr 50 år 10-15 år  
Vattenledningar, galvaniserade stålrör Uppnådd   
Spillvattenavlopp, gjutjärnsrör 50 år   
Spillvattenavlopp, plast- eller kompositrör 50 år   
    
Ytterligare information om livslängder finns i 
Rakennustietosäätiös Käyttöikäjaksotus (KH 
90-00403, på finska) 

   

 

 

Datum och plats: 19.1.2018, Vasa 
 

Underskrift:  

Kristina Fors 
Investigo Oy Ab 

 


	001 Kuni-Vassor-försäljningsbroschyr 2021
	002 Situationsplan Kuni-Vassor
	003 Fasader Kuni_Vassor
	004 Våning 1 Kuni-Vassor
	005 Våning 2 Kuni-Vassor
	006 Källare Kuni-Vassor
	007 Konditionsgranskningsrapport Kuni-Vassor skola 2018

