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Försäljning av Petsmo 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 22.11.2021 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 Petsmo 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:   Petsmovägen 508, 66540 Korsholm 
Våningsantal:  Originaldelen 1+kallvind, tillbyggnad 1 
Byggår:   Originaldelen ca 1930–40  
Tomt:  6 336 m2 
Renoveringar/tillbyggn:  Tillbyggnad klassrum ca 1970–80, tillbyggnad med matsal och kök ca 1990 
Bruttoyta:   775 m2 
Konstruktioner:  Originaldelen stock med trossbotten, tillbyggnadsdel trävirke på markburen 

platta, åstak i plåt 
Uppvärmningssätt:  Vattenburen centralvärme, oljepanna 
Konditionsgranskning:  4.1.2017, bilaga 
Underhållsbehov:  Största behoven finns på VVS-tekniken som borde förnyas 
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TOTALA POÄNG: 13,66 
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1.1 Allmän information 

Objekt: Petsmo skola och daghem 
  
Beställare: Korsholms kommun 
 Peter Hedström 

Projekteringsingenjör 

1.2 Granskningen 

Datum: 4.1.2017  
 

Väderförhållanden: Klart 
 

Granskare: Sebastian Grönlund, Investigo Oy Ab 
050 3371295, sebastian.gronlund@investigo.fi  
 

Granskare ventilation: Kristina Fors, Investigo Oy Ab 
Byggn.Ing. 
050 3103637, kristina.fors@investigo.fi  
 
Michael 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.  

 

  

mailto:sebastian.gronlund@investigo.fi
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1.3 Information om objektet 

Byggnadstyp: Skolbyggnad 
Byggnadsår: Orginaldelen ca 1930-40 

Tillbyggnad ca 1970-80 
Tillbyggnad med matsal och kök ca 1990 

Våningsantal:  1 vån 
Uppvärmningssätt: Vattenburen centralvärme. 

Värmekälla: Oljepanna 
Stommaterial: Originaldelen stock 

Tillbyggnads del trävirke 
Fasadbeklädning: Trä 
Vattentakets typ: Åstak  
Vattentakets material: Plålt 
Grund: Originaldelen: Trossbotten 

Tillbyggnadsdelar markburen 
Golvtyp: Tillbyggnadsdelar: Betongkonstruktion 

Delviskonstaterades träskålade golv. 
Dränering: Okänt 
Regnvattenssystem: Ställvis 
Byggnadens placering: Planmark  
Ventilation: Maskinell till och frånluft 
Fönster: Orginaldelen: MS 

Tillbyggnadsdelen: MEK 
Bruksvattenrör: Koppar 
Värmeledningar: Järn 
Avloppsrör: Plast 
Riskkonstruktioner: Blind sockel 

Träskålade golv 
Tidigare skador: Synliga opreparerade läckage konstaterades. 
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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 har trossbotten, 

tillbyggnadsdelar har markburen golv konstruktion. 
Dränerings kontrolbrunnar kunde ej observerasvid 
granskningen. 

 
 
 
 

 - Allmänkondition 
- Golvkonstruktioners konditon granskas 
- Kryputrymmet rengörs på ursprungliga 

delen. 
- Dräneringen kontrolleras 
- En yttre vattenisolering monteras på 

utsidan av sockeln. 
 

3 
4 
1 
 
1 
2 

Fasad / Yttervägg: Ytterväggar med träpanel. Träfasader kräver 
regelbunden underhåll. Nuvarande fasader saknar 
ventilerad lufspalt bakom. 

 

 - Allmän kondition 
- Stockväggens kondition granskas 
- Grundlig fasadrenoveringar 
- Gymnastiksalens fasad förnyas. 
- Fasadens underhållsmålning. 
 

3 
2 
5 
1 
1 

Fönster: Träfönster med värmeglas, ursprungliga delen med 
dubbelsglas fönster. 
Tillbyggnadsdelarnas fönsterplåtar och tätningar 
kräver regelbunden underhåll. 

 

 - Allmän kondition 
- Fönsterplåtar monteras. 
- Nyare delens fönster tätas. 
- Gymnastiksalens fönster repareras samt 

skador  
 

3 
1 
1 
0 
 
 

Dörrar: Trä och metala dörrar. Är i allmänt bra kondition  
 - Allmän kondition 

- Nödutgångens stentrappa repareras så att 
nödutgången öppnas fritt 

 

4 
0 
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Övre bjälklag: Övrebjälklag har mellantaksutrymmen. 
Mellantakets ventilations är bristfälligt. 
 

 

 - Allmän kondition 
- Mellantaksutrymmen städas.  
- Skyddsräcke monteras 
- Ventilation för mellantaket monteras. 

3 
1 
1 
1 

Vattentak: Plåttak, kunde endast granskas ställvis pga snö. 
Vid gymnastiksalens fönster konstaterades brister 
som kan orsaka läckage. 

 

 - Allmän kondition 
- Vattentaken granskas när vädret det 

tillåter. 
- Hängrännors och stuprör repareras och 

underhålls.  
- Regnvattensystem monteras på resterande 

del. 
- Tak repareras vid gymnastiksalens fönster 

3 
0 
1 
 
2 
 
0 

Ytor inomhus: Våtutrymmen är otäta och kräver reparationer 
I ytor inomhus konstaterades synliga skador som ej 
reparerats. I köket är golvmattan otät. 

 

 - Allmänkondition 
- Skador repareras 
- Kökets skador  
- Städskrubbens avloppskoppling och 

vattenlås förnyas 

1 
0 
0 
0 

Ventilation: Ventilationen i skolan har rengjorts och justerats 
ca. 3 år sedan enligt givna uppgifter. 
Ventilationskanalerna samt filtren är smutsiga.  

- Allmän kondition 
- Ventilationsplanen uppdateras 
- Ventilationskanaler, ventiler och maskin 

rengörs och injusteras.  
- Söndriga tätningar i ventiler förnyas.  

Äldre delen: 
- Friskluftsventiler monteras  

 

 
 
 
1 
0 
 
0 
0 
 
0 

Vatten- och avlopp: Vatten och avloppsrör är i allmänt bra kondition. 
Pannrummets värmeledningar och bruksvattenrör 
har ställvis oxiderat. 

- Allmän kondition 
- Oxiderade rör kontrolleras 

 
 
 
4 
1 

Värme: Värmepanna och energitanken är i allmänt bra 
kondition. 

- Allmän kondition 
 

 
 
3 

   
 Totalt: 13,66 
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3.1 Nedre bjälklag 

Nedre bjälklag: Ursprungliga delen av skolan: 
Har trossbotten, träkonstruktion. Teknisk livslängd normalt ca 50 
år. Kryputrymmet är lågt och någon tillgång till utrymmet 
konstaterades ej. Krypgrundens ventilation öppningar finns men 
är i mista lag. Gamla delen används som undervisningsutrymme 
för tekniska ämnen (slöjdsal). I utrymmet kändes en unken lukt, 
kan dels bero på att utrymmet har maskinell frånluft och 
fungerande friskluftsintag saknas. Tilluft trängs in genom 
konstruktionerna, tex. via krypgrunden. 
 
Tillbyggnadsdelar: 
Tillbyggnadsdelar är med golvkonstruktion mot mark. Vid 
granskningen kunde det ej fastställas om konstruktionen är med 
enkel eller dubbel betongkonstruktion. Golvnivån är nära 
marknivån som begränsar byggnaden. Finns risk att 
golvisoleringens nedre kant lämnar under marknivå. 
I gymnastiksalens duschutrymmen konstaterades att golvet var 
skivad med våtrumsmatta som yta. Träreglad golvkonstruktion 
ovanpå en markburen betongplatta är en riskkonstruktion. Ifall 
golvet belastas av fukt kan det bildas fukt- och mikrobskador i 
golvkonstruktionen. Medellivslängd ca 40 år  
 
Dränering eller kontrollbrunnar kunde man inte observera vid 
granskningen. Ifall dräneringen ej underhållit eller granskat finns 
alltid en risk att den fungerar bristfälligt.  Bristfällig dränering kan 
riskerat att närliggande konstruktioner fuktbelastas. 
 

Åtgärdsförslag: - Kryputrymmet rengörs på den ursprungliga delen. 
Kräver att man monterar en kontroll lucka tex i golvet. 

- Dräneringen kontrolleras, möjliga brister åtgärdas. 
- En yttre vattenisolering monteras på utsidan av sockeln. 
- Golvkonstruktionernas skick rekommenderas att 

kontrolleras inom närmaste framtid, senast vid 
kommande renoveringar. Kontrolleras via materialprov. 
 

 

 

Bild 1. 
Tillbyggnadsdelen har markburet golv.  
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Bild 2. 
Golvnivån inne är nära marknivån som 
gränsar mot byggnaden.  
Någon yttre vattenisolering 
konstaterades ej. 
När golvytans nivå är i närheten av 
marknivån. Ökar risken för 
markfuktbelastning på byggnadens 
konstruktioner. 
 

 

 

Bild 3. 
Förbindelsekorridor mellan ursprungliga 
delen och tillbyggnadsdelen. 
Golvnivån nära och delvis under 
marknivå. 

 

 

Bild 4. 
Förbindelsekorridorens andra sida. 
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Bild 5. 
Ursprungligadelen. 
Har natursten sockel.  

 

 

Bild 6. 
Kryputrymmets granskades via öppningar 
i sockeln. Kryputrymmet är lågt. Avfall 
och träkonstruktioner finns mot marken.  

 

 

Bild 7. 
Träkonstruktioners bärande delar är 
obarkade stockar. 
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3.2 Fasad / Ytterväggar 

Fasad: Träfasad på byggnaden. Panelen är i allmänt i bra kondition. 
Målfärgen har flagnat ställvis och underhållning via målning är 
att rekommenderas inom närmast framtid. Fasaden på 
gymnastiksalen del, som är på vattentakets nivå, har tekniska 
livslängden uppnåtts. 
Fasaden har ej någon ventilerad luftspalt bakom.  
Utan en ventilerad luftspalt, kan fukt kondenseras inne i väggen 
och orsaka skador i konstruktionerna. 
 

Ytterväggar: Ursprungliga delen av skolan: 
Har stock som väggkonstruktion. Stockväggar har tendens att 
skadas i nedrekant. Stockväggens kondition kan granskas via 
materialprov och via kontroll hål. Stockväggen har 
värmeisolerats på insidan med ca 50mm, ångspärrspapper 
konstaterades på den varma sidan av ullisoleringen. Den gamla 
kartongskivan finns kvar mot stockväggen, som ej är att 
rekommendera.  
Tillbyggnadsdelar: 
Har trä som väggkonstruktion med skivande väggar på insidan. 
Väggens nedrekant är ställvis nära marknivån som ses som en 
risk. 
 

Åtgärdsförslag: - Stockväggens skick undersökes via materialprov och 
kontroll hål, före kommande renoveringar. 

- Vid följande fasadrenoveringar rekommenderas 
möjligheten att tilläggisolera ursprungliga delen från 
utsidan. 

- På gymnastiksalens del förnyas fasadbredningen. 
- Fasadens målning rekommenderas att utföras i 

förebyggande syfte inom närmast åren. 

 

 

Bild 8. 
Ursprungliga delen av skolan har 
träpanel med ribbor. Fasaden har ej 
någon ventilerad luftspalt bakom.  
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Bild 9. 
Man kunde observera att en del av 
väggens yta ej är frusen som på andra 
platser. Detta kan indikera på att 
varmluft läcker ut eller brister i 
isoleringen. 

 

 

Bild 10. 
Tillbyggnadsdelar har spontad träpanel 
som fasad. 

 

 

Bild 11. 
På den del av ytterväggspaneler som 
begränsas till gymnastiksalen del, har 
tekniska livslängden uppnåtts på.  
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Bild 12. 
Någon ventilerad luftspalt bakom 
träpanelen konstaterades ej. 
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3.3 Fönster och dörrar 

Fönster: Ursprungliga delen av skolan: 
Träfönster av typen MSU. 
Fönster är i allmänt bra kondition. 
Skyddsplåtar vid fönster finns ej. 
 
Tillbyggnadsdelar: 
Fönster är av typen MEK. 
Fönster är i allmänt bra kondition på bottenvåningens del, dock 
konstaterades att fönsterglaset tätningar är slitna /otäta ställvis. 
På gymnastiksalens del var fönster är på vattentakets nivå, är 
fönsterplåtar och fönsteryttrebågar otäta. På insidan 
konstaterades läckage skador som delvis kunnat orsakats av 
otätheter vid fönster och delvis av otätheter i uppviket med 
plåttaket. 
 
Otäta genomföringar, t.ex. takanslutningar och inplåtningar, t.ex. 
fönsterplåtar, samt övriga otäta byggnadsdelar medför alltid risk 
för skador inne i konstruktionerna. 
 
 

Dörrar: På ursprungliga delen finns trädörrar. Dörrarna är i allmänt bra 
kondition. En av dörrarna är även nödutgång från slöjdsalen. 
Utanför dörren finns stentrappa som ”rest sig upp” och orsakar 
att nödutgångs dörr, kan ej öppnas helt. 
 
På tillbyggnadsdelen finns trädörrar och metalldörrar. Dörrar är i 
allmänt bra kondition. 
 

Åtgärdsförslag: - Nödutgångens stentrappa repareras så att nödutgången 
öppnas fritt. 

- Vi rekommenderar att fönsterplåtar monteras under och 
ovanför fönster. 

- Nyare delens fönster och fönster plåtar tätas. 
- Gymnastiksalens fönster repareras eller förnyas. Skador 

repareras via att förnya skadat material. 
 

 

 

Bild 13. Ursprungliga delen har fönster av 
typen MSU. 
Fönster yttrebågar är i allmänt bra 
kondition. 
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Bild 14. 
Ovanförfönster finns ej täta skyddsplåtar. 
 

 

 

Bild 15. 
Nödutgången öppnas ej helt. 
På bilden har dörren öppnats tills den 
fastnar i trappan. 

 

 

Bild 16. 
Nödutgångsdörren från utsidan. 
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Bild 17. 
Gamla fönster på den ursprungliga delen 
är i allmänt bra kondition.  

 

 

Bild 18. 
På tillbyggnadsdelen är fönsterplåtars 
anslutningar mot karmar otäta. 

 

 

Bild 19. 
Mellan fönster finns otäta områden var 
plåt ej har uppvik. 
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Bild 20. 
Dörrar är i allmänt bra kondition. 
Trädörr på kökets sida och metall dörr 
vid ingången till skolan. 

 

 

Bild 21. 
Gymnastiksalens fönster plåtar och bågar 
samt smygar är otäta. Fritt vatten har 
trängs in. 

 

 

Bild 22. 
Uppviket med plåttaket vid fönsterraden 
vid gymnastiksalen. Plåtskarv och uppvik 
otät. Har ställvis reparerats men 
tätningsmassan har brustit. 
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3.4 Övre bjälklag 

Övre bjälklag: På den ursprungliga delen förvaras gamla inventarier från skolan, 
som ej är att rekommendera. Till den gamla delens mellantak 
finns tillgång bredvid slöjdsalens ytterdörr. Mellantaket 
ingångsdel är kallt utrymme. Mellantaket ventilation finns ej. 
Som värmeisolering i övrebjälklaget finns träspån. 
Tillbyggnadsdelens mellantak kunde granskas på den ena sidan. 
På mellantaket fanns rester av byggavfall. Mellantaket ventileras 
ej. 
Mellantakets ventilation bristfällig, ökar risken för kondens och 
upptorkningen förhindras. 
 

Åtgärdsförslag: - Mellantaksutrymmen städas genom att avlägsnas 
byggavfall och inventarier. 

- På den ursprungliga delen rekommenderas att 
skyddsräcke monteras. 

- Ventilation öppningar monteras till mellantaket. 

 

 

Bild 23.  
Mellantaket på den ursprungliga delen 

 

 

Bild 24. 
På mellantaket förvaras gamla möbler 
från skolan. Mellantaksutrymmen 
rekommenderas ej att användas som 
förvaringsutrymme. 
 
På mellantakets golv konstaterades 
läckagefläckar av kondens. 
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Bild 25. 
På ursprungligadelen finns ej undertak. 
Vid granskningen observerades ställvis 
kondensbildning i underkant av plåten. 
På bilden syns topventilatorns 
genomföring. 

 

 

Bild 26. 
Trappuppgångens öppning är ej säkrad 
med skyddsräcke. 

 

 

Bild 27. 
Tillbyggnadsdelens mellantak. 
På mellantaket finns rester av byggavfall. 
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Bild 28. 
På tillbyggnadsdelen finns ej något 
undertak. 
Via mellantaket kunde det ej observeras 
något ljus som skulle tydd på att det 
finns fria öppningar i nedre kant av 
takfoten för mellantakets ventilation. 

 

 

Bild 29. 
På mellantaket har ventilationsrör 
placerats. Värmeisoleringen har ”lossnat” 
ställvis på rören. 

 

 

Bild 30. 
Vid gavelväggar konstaterades inga 
öppningar för mellantakets ventilation. 
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Bild 31. 
På den övre delen av taket, som 
begränsas till gymnastiksalen finns 
ventiler i gavelväggarna för mellantaket 
ventilation. Någon tillgång till 
mellantaket fanns ej. 

 

 

Bild 32. 
Via ventilen kunde man fotografera in till 
mellantaket. Via bilden syns att 
rotbredningen har mörknat. Kan tyda på 
kondens under plåten. 
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3.5 Vattentak 

Vattentak: Vattentaken är av plåt, maskinfalsat. Ursprungliga delen har 
fotränna. Vattentaken täcktes av snö och kunde endast granskas 
ställvis. Vid gymnastiksalens fönster konstaterades att uppviket 
ej var tätt. 

  
Åtgärdsförslag: - Vattentaken granskas när vädret det tillåter. 

- Hängrännors och stuprör repareras och underhålls.  
- Vi rekommenderar att regnvattensystem monteras till 

restrerande stuprör. 

 

 

Bild 33. 
På vattentaket fanns snö. Taket kunde 
endast granskas från takstege och från 
det andra taket. 

 

 

Bild 34. 
Några sättningar på taket observerades 
ej. 
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Bild 35. 
På ursprungliga delen finns fotränna. 
Fotrännor rekommenderas att granskas 
årligen pga att snö kan belasta fogarna. 

 

 

Bild 36. 
Tillbyggnadsdelens tak kunde granskas 
men det fanns snö på taket som 
hindrade att bedöma plåttakets 
kondition. 
Några synliga brister konstaterades ej. 

 

 

Bild 37. 
Genomföringar på taket var i allmänt bra 
kondition. 
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Bild 38. 
Hängrännor har belastats av snö och är i 
behov av underhåll och fastsättning. 

 

 

Bild 39. 
På stuprör konstaterades brister tex att 
utkastare till regnvattenbrunnar 
saknades. 

 

 

Bild 40. 
Delvis leds regnvatten med öppna rännor 
bort från huset. Vintertid har öppna 
rännor tendens att frysa, risk att smält 
vatten ej rinner bort från huset. 
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3.6 Ytor inomhus 

Våtrum: Våtutrymmen vid gymnastiksalen har träskålade golv. 
Utrymmena har våtrumstapet och -matta. 
Väggtapeten är otät i skarven. 
Otäta ytor, t.ex. våtrumstapet och trösklar, medför alltid risk för 
skador inne i konstruktionerna. 
 

Torra utrymmen: Läckage skador kunde observeras på flera områden i skolan. 
Läckage skador har i huvudsak troligen uppstått av takläckage. 
Skador har ej reparerats, delvis har skador övermålats. Områden 
har märkts på botten bilden. Skadors omfattning kräver 
noggrannare undersökningar via kontrollhål, fuktmätningar och 
materialprov. 
I köket observerades att golvmattan ej är tät. Fukt har trängts 
under mattan. Det finns risk att fukt har kunnat orsaka skador 
inne i konstruktionerna. 
 

Åtgärdsförslag: Våtutrymmen: 
- Vi rekommenderar att våtutrymmenas otätheter 

repareras samt granskar konstruktioner för möjliga 
skador 

Torra utrymmen: 
- Observerade skador repareras genom att förnya skadat 

material, efter att skadeorsaker har reparerats. 
- I köket utförs noggrannare skadeutredningar. Via 

fuktmätningar bedöms behovet för torkning. 
- Avloppskopplingen och vattenlåset i städskrubben 

repareras 
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Bild 41. Bottenplan. 
I ritningen har det märkt med röda symboler var synliga oreparerade skador kunde observeras i 
ytor. Dessa områden rekommenderas att undersökas noggrannare via kontrollhål och med hjälp av 
materialprov. 

 

 

Bild 42. Undervisning / Eftis 
Takläckage har konstaterats i utrymmet. 
Enligt uppgifter har ytmaterial bytts ut i 
taket. 
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Bild 43. Daghemmet 
Tak läckage skador i taket. 

 

 

Bild 44. Daghemmets wc 
Tak läckage skador i taket. 

 

 

Bild 45. Flickors dusch 
Otätt i våtrumstapetens skarv. 
Dörrtröskeln i utrymmet otät. 



Rapport nr: V1227  Sid: 26 

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

 

 

Bild 46. Pojkars dusch 
Otätt i våtrumstapetens skarv. 
 

 

 

Bild 47. 
Gymnastiksal. 
Synliga läckage skador konstaterades på 
väggen under fönster. 

 

 

Bild 48. Inva wc 
Läckage skador i taket 
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Bild 49. Wc utrymme. 
Tecken på läckage vid ventilen  

 

 

Bild 50. El-central 
Tecken på takläckage konstaterades på 
vägg och golv. Samt observerades 
”silverfiskar” på golvet. 

 

 

Bild 51. Gymnastiksalen 
På väggen vid dörröppningen kunde 
observeras att läckage skador har 
övermålats. Reparationer har ej utförts 
tillräcklig så att skadat material skulle 
avlägsnats. 
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Bild 52. Städskrubb 
Ingen golvbrunn i utrymmet.  
Avloppskopplingen för lavoaren är otät. 
 

 

 

Bild 53. Städskrubb 
Lavoarens vattenlås har reparerats med 
tejp. 

 

 

Bild 54. 
Omklädningsutrymme för personal. 
Träskålat golv i utrymmet. 
I utrymmet kändes en unken lukt. 
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Bild 55. Förbindelseaulan 

 

 

Bild 56. Förbindelseaulan 
Golvmattan är lös från underlaget. 
Städvatten kan trängas in under mattan. 
Underlaget har mörknat. 

 

 

Bild 57. Förbindelseaulan 
Läckage skador i taket. 
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Bild 58. Slöjdsal 
Utrymmet i den ursprungliga delen. 
I utrymmet kändes en unken lukt. Kan 
dels bero på luftläckage från 
krypgrunden. 

 

 

Bild 59. Förråd i slöjdsalen 
I ytterväggen finns ett hål. Hålet är 
genom ångspärren. Risk att fukt kan 
kondenseras i yttreväggskonstruktionen. 

 

 

Bild 60. Matsalen 
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Bild 61. Köket 
I köket konstaterades förhöjda ytvärden 
vid tvättlavoaren, golvbrunnar och vid 
dörren ut till matsalen. 

 

 

Bild 62. 
Vid lavoaren är golvmattan svetsfog otät. 
Samt är ej rörgenomföringars områden 
tätas tillräckligt, dåvis otät. 
Förhöjda värden vid rören: 70-82/200 
Ref värde: 57-60/200 

 

 

Bild 63. Golvbrunn i köket 
Förhöjda ytvärden konstaterades runt 
golvbrunn 
Förhöjda värden i golvet: 97-102/200 
Ref värde: 54-62/200 
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Bild 64. Golvbrunn i köket 
Golvmattan lös från underlaget. 
Förhöjda ytvärden konstaterades runt 
golvbrunn. 
Förhöjda värden i golvet: 70-96/200 
Ref värde: 54-62/200 
 

 

 

Bild 65. köket 
Dörröppningen ut från köket till 
matsalen. 
Förhöjda värden i golvet: 70-82/200 
Ref värde: 45-62/200 
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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 givna uppgifter har ventilationen rengjorts för ca. 3 år 
sedan och fläkten i köket varje sommar.  
 
Ventilationsritningarna överens stämmer inte med verkligheten.  
 
I skolan finns maskinell till- och frånluft med värmeåtervinning. 
Ventilationsmaskinen och filtren granskades okulärt, kanalerna 
samt filtren är smutsiga.  
Ventilerna var inte låsta vid granskningstillfället och ställvis var 
tätningar söndriga. Ställvis har man placerat föremål och andra 
objekt framför ventilerna, vilket hindrar luften från att flöda 
enligt planerna.  
Ställvis finns ingen luftspalt eller överluftsdon där det borde.  
Luftmängderna mättes slumpvis, kraven för luftmängderna 
uppfylls inte (se tabellen nedan). Minimikravet för en person är  
6 l/s. 
 
Äldre delen:  
På äldre sidan finns maskinell frånluft med toppventilator på 
taket. En friskluftsventil konstaterades i en skrubb, ventilen var 
stängd. Fönstren i utrymmen är ursprungliga med 2-glas, en del 
av tilluften tas troligen genom fönstren.  
I gamla delen finns ett undertryck, ett undertryck orsakar att 
ersättningsluften tas t.ex. genom konstruktioner, vilket betyder 
att det kan medföra orenheter till inomhusluften.    
 

Åtgärdsförslag: Vi rekommenderar att man uppdaterar ventilationsplanen enligt 
nuvarande elevmängder och användning varefter man injusterar 
ventilationen att motsvara planen. Korrigeringar på omändringar 
uppdateras i ventilationsritningarna. 
 
Ventilationssystemen rengörs och justeras. Intervallen som 
filtren i maskinerna byts, bör skrivas upp. För att kunna följa upp 
med vilket intervall som filtren behöver bytas.  
Objekt och föremål intill/ framför ventiler avlägsnas, så luften 
kan flöda obehindrat.  
 
Platser där luftspalter eller överluftsdon saknas, bör man 
montera in någondera.  
 
Friskluftsventiler monteras i gamla delen. Friskluftsventilerna får 
inte stängas helt, inte ens på vinterhalvåret. 

 

 

 

 



Rapport nr: V1227  Sid: 34 

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

Mätningarna utfördes genom stickprov 

Rum Krav, 
l/s 

Mätt, 
l/s 

Krav, 
l/s 

Mätt, 
l/s 

Skillnad, 
l/s 

Resultat 

Eftis 
”Norrminne” 

-210 -151,5 +180 +196,4 +44,9 Övertryck 
Kraven uppfylls inte 

Undervisning 
”Grynnon” 

-100 -108,3 +100 +62,7 -37,3 Undertryck 
Kraven uppfylls inte 

Tekn.arb. 
”Täliknivin” 

-83,4 -147,2 - - -147,2 Undertryck 
Inga friskluftsventiler 

 

 

Bild 66. Ventilen är smutsig och olåst. 

 

 

Bild 67. Föremål framför ventilen. Luften 
flödar inte som planerat. 
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Bild 68. Filtren i ventilationsmaskinen är 
smutsiga. 

 

 

Bild 69. Ventilationskanalen är smutsig. 

 

 

Bild 70. Ventilationskanalernas visuella 
renhetsskala för jämförelse av 
kanalbildernas renhetsgrad.  
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Bild 71. Ventilation i redskapsrummet 
motsvarar ej ritningarna.  
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3.8 Vatten och avlopp 

Bruksvatten: Bruksvattenrören är av koppar samt plast som har skyddsrör. 
Rören är ställvis ytmonterade. 
Vid granskningen kontrollerades synliga rör okulärt, några 
läckage konstaterades ej. 
I pannrummet konstaterades att bruksvatten och värmerör har 
oxiderat på ytan. 
 

Avlopp: Avloppsrören av plast, är ofta riskfria. 
Synliga rör granskades okulärt, några läckage konstaterades ej, 
förutom städskrubbens vattenlås. 
 

Åtgärdsförslag: Oxiderade rör och kopplingar kontrolleras av en kunnig vvs 
entrepenör vid behov förnyas defekta delar. 

 

 

Bild 72. Korridor 
Värme och bruksvatten är ytmonterade 

 

 

Bild 73. Omklädningsrum 
Värme och bruksvatten är ytmonterade 
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Bild 74. Pannrummet 
På rör i pannrummet konstaterades, att 
rör har oxiderat samt rostatat delvis på 
ytan. 

 

 

Bild 75. Pannrummet 
Vattenmätaren 
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3.8 Värmesystem 

Värme: Vattenburen centralvärme med värmebatterier. 
Vid granskningen granskades synliga värmerör okulärt, några 
läckage konstaterades ej. 
Värmerör är i största del ytmonterade.  
Värmekälla: Oljevärme. 
Värmepanna: Etna från 1978 
Energitank: 1,2m³ från 1987 
 
 

Åtgärdsförslag: Vid granskningen konstaterade ej några större brister som kräver 
åtgärder. Normal underhåll och kontroll av värmesystemet. 

 

 

Bild 76. Pannrummet 
Värmepanna och energitank. 
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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 

Bitumenmembran, beklädnad i två lager, plant 
tak 

30 år 1 år 10 år 
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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 
Skorstenar, tegelskorstenar 50 år 1 år  
Skorstenar, keramisk skorsten av element  50 år 1 år  
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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) 
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