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1. JOHDANTO  
 

Tämä kuntoarvioraportti on laadittu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteis-
tössä tehdyn tarkastuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten 
kuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00501) noudattaen. 
 
Toimeksiantaja:        Turun kaupunki 

c/o Tuomas Lindholm 
Maankäyttöinsinööri 
Kaupunkiympäristötoimiala 
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 
Puutarhakatu 1, 20100 Turku 
 

Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 
 
Koordinaattori RI Tapio Kuurimo Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Rakennustekniikka RI Tapio Kuurimo Raksystems Insinööritoimisto Oy 
LVI-järjestelmät  LVI-Ins. Matti Honkonen Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Sähköjärjestelmät  Sähköins. Simo Metsä Raksystems Insinööritoimisto Oy 
 
Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00500) mukaisesti kunto-
arvion tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkit-
tävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityis-
kohtainen määrittely. 
 
Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on ns. 
tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan pe-
rustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetty PTS-
ehdotus 10 vuoden tarkastelujaksolle ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoina 
kunnossapitosuunnitelmalle. 
 
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden 
alun kustannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimen-
piteitä. Energiataloudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien ta-
solla. Tarkemmat energiansäästömahdollisuudet tulee selvittää erillisen energiakatselmuk-
sen avulla. 
Kuntoarvio ja PTS:n ajan tasalle saattaminen on suositeltavaa tehdä noin viiden vuoden 
välein. Lisäksi vuosittaisella katselmuksella voidaan arvioida kunnossapidon ja korjausten 
onnistumista ja esittää mahdolliset parannusehdotukset, jotka edesauttavat kiinteistön ar-
von säilyttämisessä ja nostamisessa sekä auttavat riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. 
 
PTS-taulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokit-
telu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri 
rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 
 
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa 
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden 
kuluessa 
2 = välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6...10 vuoden kuluessa 
1 = heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa 
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2. YHTEENVETO  
 

Kuntoarvioinnin kohteena oli vuonna 1954 rakennettu kiinteistö. Kohde sijaitsee mäen 
päällä lähellä Turun keskustaa. Kiinteistö käsittää varsinaisen päärakennuksen, joka on 2-
5 -kerroksinen sekä erillisen kaksi kerroksisen asuinkerrostalon. Rakennuksissa on myös  
maanalainen pohjakerros. Alun perin kiinteistössä on ollut vanhainkoti ja sitä palvelevia ti-
loja. Nykyisin rakennukset ovat toimineet asuntolana opiskelijoille. 
 
Rakennukset ovat betonirunkoisia, harjakattoisia ja julkisivuiltaan rapattuja. 
Kohteeseen on tehty suurempia saneerauksia lähinnä vain lvis –järjestelmien puolelle ja 
tilamuutoksia/pinnoitteita uusittu joihinkin tiloihin. Lisäksi ikkunat on uusittu päärakennuk-
sen osalla. Kokonaisvaltaista peruskorjausta ei kiinteistöön ole toteutettu.  
 

Kiinteistö suositellaan peruskorjattavaksi kokonaisuudessaan tarkastelujakson puolivälissä. 
PTS :ssä sisätilojen ja lvi –järjestelmien saneerauksen kustannuksia ei ole esitetty, koska 
kustannukset riippuvat monesta eri tekijästä. Kustannukset ja peruskorjauksen ajankohta 
tarkentuvat hankesuunnittelussa, jossa määritetään mm. tilaratkaisut ja -muutokset, ma-
teriaalit sekä talotekniikka. 

 
Lisäksi tässä kuntoarviossa on esitetty pienempiä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, joilla 
saadaan ylläpidettyä ja lisättyä nykyisten rakenne- ja talotekniikan järjestelmäosien pitkä-
aikaiskestävyyttä sekä parantaa energiataloudellisuutta. Tarkemmat toimenpiteiden ehdo-
tetut ajankohdat ja kustannusarviot on esitetty PTS-taulukoissa. 
 

Kohde on rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan osalta kokonaisuutena välttävässä osin tyy-
dyttävässä kunnossa eli kokonaisuutena rakennus on kuntoluokassa KL2..3  

 
 

2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA 
 
Rakennuksen kulkuväylät ovat asfaltti- ja betonilaattapintaisia. Silmämääräisesti tarkastel-
len kulkuväylien pintarakenteissa ja pintavesien poisohjaamisessa on puutteita/vaurioita. 
Kulkuväyliltä pintavedet on ohjattu sadevesikaivoihin ja maastoon/kadulle. Rakennuksen 
vierustojen maanpinnan kallistuksissa ja pinta-/kattovesien ohjauksessa todettiin puuttei-
ta. Rakennuksen vierustalla on kellarikerrokseen johtavia ulkoportaita, joiden kunto on 
välttävä. 
 

Rakennuksen salaojituksesta ei ollut saatavilla piirustusta eikä muutakaan tietoa salaojista 
saatu. Salaojien tarkastuskaivoja ei ulkonurkilla todettu. On mahdollista, että salaojitusjär-
jestelmää ei ole. Jos salaojajärjestelmä on alun perin rakennettu, on se jo ohittanut tekni-
sen käyttöikänsä. Peruskorjauksen yhteydessä suositellaan salaojitusjärjestelmän raken-
tamista ja perusmuurin ulkopinnan vedeneristämistä. 
 

Rakennus on perustettu betonianturoiden varaan ja rakennuksen runko on betonia. Ra-
kennuksen julkisivut ovat rapattuja, joiden alla on tiilimuuraus. Sokkelit ovat paikallavalet-
tua betonia. Ikkunat ovat päärakennuksen osalla pääosin uusittuja MSE -ikkunoita ja 
asuinkerrostalon osalla alkuperäisiä 2 -lasiaisa puuikkunoita. Ulko-ovet ovat alkuperäi-
siä/ikääntyneitä puu-/teräsrakenteisia ovia. Vesikattona on harjakatto ja vesikatteena al-
kuperäinen tiili/saumattu peltikate. Päärakennuksen väliosalla peltikate on uusittu osittain. 
 
Rakennusten rungossa ei havaittu rakennevaurioita, eikä rakenteissa tehty havaintoja, 
jotka viittaisivat perustus-/ runkorakenteiden painumiin.  
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Julkisivujen rappauksissa todettiin vaurioita, jotka johtuvat normaalista ikääntymisestä se-
kä paikallisesti rappaukseen tulleesta ylimääräisestä kosteuskuormasta (mm. sadevesi-
kourujen ja -syöksyjen vuodot). Julkisivujen kunto kokonaisuudessaan tulee selvittää tar-
kemmin erillisellä kuntotutkimuksella, jossa määritetään tarkemmin rappauksen vauriot 
sekä kiinnittyminen alustaan. Tämän jälkeen tehdään päätökset korjataanko rappaus vai 
joudutaanko vanha rappaus pudottamaan alas kokonaan. 
Päädyissä on parvekerakenteita, joiden yhteyteen on rakennettu hätäpoistumistienä toi-
mivat teräsportaat teräsrungolla. Parvekkeet ja hätäpoistumistiet ovat välttävässä kunnos-
sa ja vaativat merkittäviä saneeraus-/purkutoimenpiteitä. Parvekelaattojen kuntoa voidaan 
arvioida tarkemmin julkisivujen kuntotutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa tarkenne-
taan, voidaanko parvekkeet vielä kunnossa vai joudutaanko ne uusimaan. Joka tapauk-
sessa nykyiset teräksiset hätäpoistumistiet ovat purkukuntoiset. 
 
Päärakennuksen uusituissa ikkunoissa ei havaittu vaurioita ja ne ovat normaalissa käyttö-
kunnossa. Asuinkerrostalon alkuperäiset ikkunat ovat jo teknisen käyttöikänsä lopussa ja 
ne suositellaan uusittavaksi. 
 
Rakennusten vesikatteet ovat ikääntyneitä ja peltikate on pahasti ruosteessa. Samoin kat-
tovesien poistojärjestelmä on välttävässä kunnossa. Tiilikatteiden alla on huopa, joka on 
estänyt enimmät kattovuodot. 
Varauduttava peruskorjauksen yhteydessä vesikatteiden ja sadevesisyöksyjen ja -kourujen 
uusimiseen. Samalla uusitaan liittymäpellitykset ja kattovarusteet. 

 

Sisätilat ovat kokonaisuutena tyydyttävässä, pohjakerrosten osalla osin välttävässä kun-
nossa. Kerrosten asuinhuoneiden, käytävien ja yleistilojen pintarakenteita on uusittu tila-
kohtaisesti ja osa on ikääntyneitä. Pohjakerrosten osalla saneeraukset tehdään, kun ulko-
puolen salaojitukset/perusmuurin vedeneriste on asennettu ja rakenteet ovat normaali-
kosteudessa. Varsinkin väliosan pohjakerroksessa on maakosteuden nousuun viittaavia 
jälkiä ja muutamassa tilassa oli pistävä, mikrobiperäinen haju. Pohjakerrosten osalla suo-
sitellaan ennen peruskorjausta tehtäväksi kosteustekninen kuntotutkimus. 
 
Nyt tehtyjen havaintojen perusteella kiinteistö vaatii kokonaisvaltaisen peruskorjauksen ja 
sen pohjaksi tulee järjestää hankesuunnittelu, jossa selvitetään tulevat tilatarpeet ja tar-
peelliset tilamuutokset sekä määritetään laatutasot eri tiloille. Lisäksi hankesuunnitteluun 
otetaan mukaan talotekniikka, julkisivujen kunnostaminen ja piha-alueiden saneeraus. Pe-
ruskorjauksen kokonaiskustannukset selviävät tarkemmin vasta hanke- ja toteutussuun-
nittelun jälkeen. 
 
Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan: 
 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus ja sen perusteella tehtävät kunnostus 
        toimenpiteet 
 Päätyjen hätäpoistumisteiden uusiminen 
 Vesikatteen ja siihen liittyvien pellitysten ja kattovarusteiden sekä sadevesisyöksyjen   
        ja -kourujen uusiminen 
 Ulko-ovien uusiminen 
 Ikkunoiden uusiminen asuinkerrostalon osalla 
 Salaojituksen ja perusmuurin ulkopinnan vedeneristeen asentaminen sekä kattove- 

  sien poistojärjestelmän rakentaminen sadevesisyöksyjen alle 
 Ulkoportaiden kunnostaminen 
 Pihasuunnitelma ja sen pohjalta pihan kunnostaminen 
 Kulkuväylien kunnostaminen ja rakennusten vierustojen kallistusten korjaus tarvitta- 
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  vilta osin 
 Sisätilojen saneeraus 
 Hankesuunnitelma peruskorjauksen pohjaksi 

Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huolto-
toimia. Kiinteistö on rakennustekniikan osalta kokonaisuutena kuntoluokassa tyydyttävä 
osin välttävä KL2..3 

 
 

2.2. LVI-TEKNIIKKA 
 

Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Lämmönjakotapana on perinteinen vesikiertoinen pat-
terilämmitys. Lämmönjakokeskus on vuodelta 1998 ja keskuksen uusimistarpeeseen tulee 
varautua lähivuosina. Pattereiden tai lämpöjohtojen osalta ei ole odotettavissa laajamittai-
sia korjaustarpeita. Päärakennuksen patteriventtiilit ovat pääosin 2000-luvun alusta, mutta 
erillisen asuntolarakennuksen patteriventtiilit ovat vanhempia/ikääntyneitä.  Lämmitysver-
kostolle suositellaan perussäätöä esimerkiksi lämmönjakokeskuksen uusimistöiden yhtey-
dessä. Perussäätötyö sisältää linjasäätöventtiilien asennuksen/uusimisen ja vanhojen en-
nen 2000-lukua asennettujen patteriventtiilien uusimisen.  
 
Kiinteistössä on DDC-pohjainen rakennusautomaatiojärjestelmä vuodelta 2002. Säätö- ja 
toimilaitteiden arvioidaan olevan vielä tyydyttävässä kunnossa. Ylläpitokorjauksiin tulee 
varautua, mutta toistaiseksi rakennusautomaation osalta ei ole laajamittaista uusimistar-
vetta. 
 
Vesijohdot ja viemärit on uusittu varsin kattavasti 1980-luvun alussa ja tämänkin jälkeen 
on tehty paikallisia uusimisia/muutoksia. Vesijohdot ovat pääosin kuparia ja viemärit muo-
via.  Saatujen tietojen mukaan toistuvia putkivuotoja tai viemäröintiongelmia ei ole esiin-
tynyt. Kuparivesijohtojen tavoitteellinen käyttöikä on 50 vuotta ja muoviviemäreillä yli 50 
vuotta. Käyttöiän perusteella vesijohtojen laajamittaisiin saneeraustarpeisiin tulee jo va-
rautua tarkastelujakson loppuvuosina, mutta viemäreillä arvioidaan olevan vielä käyttöikää 
(pääosin) jäljellä vähintään tarkastelujakson ajan. Vesijohdoille ja viemäreille suositellaan 
tarkempia kuntotutkimuksia jäljellä olevan käyttöiän määrittämiseksi.   
 
Päärakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja erillisessä asuintolaraken-
nuksessa painovoimainen ilmanvaihto. Päärakennuksen ilmanvaihtokoneet ovat pääosin 
1980-luvun alusta. Koneiden osalta tulee varautua lisääntyviin korjaustarpeisiin, mutta 
toistaiseksi pakottavia uusimistarpeita ei ole. Ilmanvaihtokanavia, kanavavarusteita ja 
päätelaitteita on uusittu/muutettu tarpeellisin osin saneerausten yhteydessä. Nykyisiä il-
manvaihtojärjestelmiä on mahdollista ylläpitää tarpeenmukaisin huoltokorjauksin vielä tar-
kastelujakson ajan, mutta energiataloudellisesti nykyiset ilmanvaihtoratkaisut ovat kuiten-
kin tehottomia, koska lämmöntalteenottojärjestelmiä ei ole. Käytännössä ilmanvaihdon 
laajamittainen peruskorjaus tulee kuitenkin harkittavaksi tarkastelujaksolla, mutta PTS-
taulukossa peruskorjausta ei ole esitetty.  
 
Päärakennuksen kellarissa on uima-allasosasto, joka on rakennettu 1980-luvun alussa. Al-
lasosasto ei ole nykyisin käytössä. Allasputkistot olisivat todennäköisesti vielä hyödynnet-
tävissä, mutta allastekniikan osalta tulee varautua uusimiseen, mikäli uima-allas otetaan 
käyttöön. 
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Merkittävimmät LVI-tekniset toimenpiteet tarkastelujaksolla tulevat olemaan 
 Lämmönjakokeskuksen uusiminen 
 Lämmitysverkoston perussäätö 
 Ilmanvaihtokanavien puhdistukset, virtaamien säätö 
 LVI-järjestelmien ylläpitokorjaukset, kuten tuloilmakoneiden huoltokorjaukset 

 

Muut korjaus- ja kunnostustoimet ovat pääasiassa tavanomaisia jokavuotisia huoltotoimia. 
Kiinteistö on LVI-tekniikan osalta välttävässä/tyydyttävässä kunnossa.  
KL 2/3 

 
 

2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 
 
Kuntoarvion kohteena on suurelta osin 1980-luvun alussa sähköjen osalta saneerattu kiin-
teistö. Vanhempia sähköasennuksia on kuitenkin lähes kaikki pää- ja nousukeskukset. Ha-
vaintojen mukaan A- ja B- osan kerroksissa pesu- ja keittiötilan sähköjärjestelmiä on uu-
sittu 2000-luvun alussa. F-osalla toimistotila myös uusittu 2000-luvun alussa. 
 
Sähkönjakelujärjestelmä on 4-johdinjärjestelmän (TN-C) mukainen. Sähköjärjestelmän 
edellisestä määräaikaistarkastuksesta ei ole tietoa. 
 
Jakokeskukset ovat kolmivaiheisia ja pääosin tulppasulakkein varustettuja.  
 
Kiinteistön aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin ja piha-alueelle asennetut valaisimet, 
mitkä ovat osittain uusimisen tarpeessa. Sisätiloissa valaisimina toimivat erityyppiset lois-
teputkivalaisimet. Valaisimet ovat saneerausvuodelta tai alkuperäisiä.  
 
Kiinteistöön kuuluu yleiskaapelointi- ja antennijärjestelmät. Järjestelmät ovat oletuksen 
mukaan riittävät tarkastelujakson ajalle.  
Kiinteistön sähkö- ja teletekniset järjestelmät ovat kokonaisuudessaan elinkaarensa pääs-
sä. Osa järjestelmistä on uudempia, mutta säilytettävät järjestelmät päätetään hanke-
suunnittelussa. 
 
Merkittävimmät sähköjärjestelmiin vaikuttavat työt 10 vuoden PTS-jakson aikana ovat: 
 Sähköjärjestelmien uusiminen 

 
Kiinteistö on sähköjärjestelmien osalta kuntoluokassa välttävä. KL 2 

 
 

2.4. VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 
 

 Ei välittömästi korjattavia puutteita 
 

2.5. LISÄTUTKIMUKSET 
 
 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus ellei ole jo tehty 
 Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus/rakenneselvitys 
 Pohjakerrosten kosteustekninen kuntotutkimus 
 Vesijohtojen ja viemäreiden kuntotutkimus 

 
Tarkastuksen yhteydessä ei havaittu muuta lisätutkimustarvetta. 
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2.6. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS 

 

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista Hintoihin sisältyy Alv 24 %

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Rakennetekniikka 37 1515 20 0 0 0 0 10 0 0 1582

LVIA-tekniikka 10 3 75 3 3 3 3 3 3 3 109

Sähkötekniikka 3 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 1203

Yhteensä 50 1518 1295 3 3 3 3 13 3 3 2894

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Yht.

Kustannustaso 2016
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2.7. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 

 
Kustannustaso 2016

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

4.1.1.

Rakennusten vierustat, pintavesien poisto 

ja salaojitus 2..3

Rakennusten ympärikaivuu: salaojitus, 

perusmuurien vedeneristys ja kattovesien 

poistojärjestelmän rakentaminen ja vierustojen 

kallistusten korjaus erillisen suunnitelman 

mukaan* 1 erä 300,0 300,0

4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 2..3

Pihasuunnitelma 1 erä 8,0 8,0

Piha-alueen kunnostaminen 30,0 30,0

4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 2..3

Asfalttipintojen tarpeenmukaiset korjaukset 1 erä 8,0 10,0 18,0

4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 2..3

Betonisten tukimuurien ja -portaiden 

kunnostaminen 1 erä 10,0 10,0

4.2.1. Perustukset ja sokkeli 3

Sokkelien kunnostaminen 1 erä 15,0 15,0

Pohjakerrostilojen ulkoseinien kosteustilanteen 

kartoitus 1 erä 4,0 4,0

4.2.2. Alapohja 3

Alapohjien kosteusmittaukset 1 erä 3,0 3,0

Alapohjarakenteiden tarpeenmukaiset 

kunnostamiset, arvio 1 erä 20,0 20,0

4.2.3. Rakennusrunko 3

4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 2..3

Julkisivujen kuntotutkimus 1 erä 10,0 10,0

Julkisivujen kunnostaminen** 1 erä 300,0 300,0

4.2.5 Ikkunat 2..4

Asuntolarakennuksen ikkunoiden uusiminen 56 kpl 56,0 56,0

4.2.6. Ulko-ovet 2..3

Ulko-ovien uusiminen lukuunottamatta keskiosan 

pääovea 24 kpl 46,0 46,0

4.2.7. Parvekkeet 2

Parvekkeiden kunnostaminen/uusiminen ja 

hätäpoistumisportaiden uusiminen** 1 erä 400,0 400,0

4.2.8. Kattorakenteet 2..3

Vesikatteiden uusiminen 1 erä 350,0 350,0

4.3 Sisätilat 3

Hankesuunnitelma peruskorjauksen pohjaksi 1 erä' 12,0 12,0

Sisätilojen saneeraus. Kustannukset riippuvat 

hankesuunnittelussa määritetystä laajuudesta 

sekä toteutustavasta 1 erä x

Rakennustekniikka yhteensä 37,0 1515,0 20,0 10,0 1582,0

*= kustannukset tarkentuvat korjaussuunnittelun jälkeen

**=kustannukset tarkentuvat kuntotutkimuksen ja korjaussuunnittelun jälkeen

Hintoihin sisältyy Alv 24 %

Kunto-

luokka

Määrä-

arvio Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

 
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa 
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kulu-
essa 
2 = välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6...10 vuoden kuluessa 
1 = heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa  
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2.8. LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

 
Kustannustaso 2016

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

5.1.1. Lämmöntuotanto 2

Varaus: Lämmönjakokeskuksen uusiminen 1 erä 18,0 18,0

5.1.2. Lämmönjakelu 3

Lämmitysverkoston perussäätö (sisältäen

vanhojen linja- ja patteriventtiilien uusimisen) 1 erä 30,0 30,0

5.1.3. Säätö- ja toimilaitteet 3

Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia, 

toimilaitekorjauksia varauksena 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

5.1.4. Lämmönluovutus 2...4

x

5.1.5. Eristykset 3

Vanhoissa putkieristeissä mahdollisesti asbestia

5.2.1. Vesijohdot 2…3

Vesijohtojen ja viemäreiden kuntotutkimus 1 erä 7,0 7,0

Peruskorjaus, uusimistarpeen laajuus ja 

ajankohta selviävät vasta 

kuntotutkimuksessa x x

5.2.2. Viemärit 3…4

Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia

5.2.3. Vesi- ja viemärikalusteet 2…3

Tarpeenmukaisia huoltokorjauksia / uusimisia 10 erä 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

5.2.4. Vesi- ja viemärieristykset 4

Vanhoissa putkieristeissä mahdollisesti asbestia

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 2

Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia 10 erä 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

5.3.2. Kanavistot 3

Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia

Ilmanvaihtokanavien puhdistus/säätö 24,0 24,0

5.3.3. Päätelaitteet 3

Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia

5.4.1. Uima-allaslaitteet 1

Uuistaan, mikäli allas otetaan käyttöön

LVI-tekniikka yhteensä 10,0 3,0 75,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 109,0

Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

luokka

Määrä-

arvio

Hintoihin sisältyy Alv 24 %

 
 
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa 
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kulu-
essa 
2 = välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6...10 vuoden kuluessa 
1 = heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa  
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2.9. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

 
Kustannustaso 2016

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

6.1.1. Aluevalaistus 2

6.1.2. Ulkopistorasiat 2

6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 2

Sähköjärjestemän määräaikaistarkastus 1 erä 3 3

Sähköjärjestelmien uusiminen (A,B,F,H) 1 erä 1200 1200

6.2.2. Johtotiet 2

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 2

6.3.1. Nousujohdot 2

6.3.2. Voimaryhmäjohdot 2

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 2

6.3.4. Varusteet 2

6.3.5. Liittymisjohdot 2

6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 2

6.4.1. Valaisimet 2

Alkuperäisten valaisimien uusiminen (sis. 

Kohtaan 6.2.1) 1 erä x

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 2

6.4.3. Lämmittimet -

6.4.4. Kojeet ja laitteet 2

6.4.5. Saunat -

6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 3

6.5.2. Antennijärjestelmä 3

6.5.3. Heikkovirtajärjestelmät 3

Sähkötekniikka yhteensä 3 1200 1203

Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

luokka

Määrä-

arvio

Hintoihin sisältyy Alv 24 %

 
 
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa 
3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6...10 vuoden kulu-
essa 
2 = välttävä, peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6...10 vuoden kuluessa 
1 = heikko, uusitaan 1...5 vuoden kuluessa  
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 
 

3.1. KOHTEEN TIEDOT 
 

Kohde: Retrodorm 
Lähiosoite: Virvoituksentie 3 
Postinumero- ja toimipaikka: 20720 Turku 
Rakennustyyppi: Asuntorakennus 
Asuntoja: -- 
Tilavuus: 21810m³ + 3170m³ 
Huoneistoala: 6033m² +  
Kerrosala 7070m² + 779m² 
Kerrosluku 5 / 2  
Rakennusvuosi: 1954 

 

 
 

 
Asuinkerrostalon sisäänkäyntijulkisivua Asuinkerrostalon parvekkeet ja hätäpoistumi-

sportaat 

 
Päärakennuksen julkisivua Keskiosan juhlasalin julkisivua 
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3.2. ASIAKIRJATILANNE 
 

Kohteesta on piirustuksia ja muita asiakirjoja arkistoituna kaupungin arkistossa. Lisäksi 
kohteessa oli arkistoituna paljon sähkö- ja lvi -piirustuksia ja muita asiakirjoja. 

 
 

3.3. KORJAUSHISTORIA 
 
Perustietolomakkeen sekä kuntoarviokierroksella tehtyjen havaintojen perusteella kiinteis-
töön on tehty seuraavia korjauksia: 

 

 Väliosan vesikatteesta osa on uusittu ja julkisivukorjaus aloitettu 
 1981, allas- ja saunaosasto rakennettu 
 1990 -luku, sisätila- ja käyttötarkoitusmuutoksia 
 2002, keittiötilat asuintiloiksi 
 2003, ikkunat uusittu päärakennukseen 
 2012, sisätilamuutoksia 

 
 

3.4. KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE 
 

Ennen kuntoarvion kenttäkierrosta ei suoritettu asukaskyselyä.   
 
Kenttäkierroksella mukana oli kiinteistöstä vastaava henkilö. Häneltä saimme hyvää tietoa 
historiasta ja havaituista epäkohdista sekä tehdyistä korjauksista. 

 
 

3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI 
 

 LVIS-teknisiä laitteita on huollettu/uusittu tarpeen mukaan ja osin myös suurempina ko-  
 konaisuuksina, vakavia laiminlyöntejä ei havaittu.  
Rakenteissa havaitut puutteet johtuvat lähinnä rakenteiden ja materiaalien ikään-   
tymisestä ja normaalista kulumisesta. 
 

 
Tyypillinen kerroksen oleskelutila Asuinkerrostalon käytävää 
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Rakennuksen LVIS-laitteille tulee suorittaa vuosittain määräaikaishuoltoja. Säännöllisillä 
huolloilla LVI-laitteiden käyttöikä pitenee, energiantalous pysyy kunnossa ja käyttäjän 
viihtyvyys on taattu. Tällaisia suositeltavia huoltoja ovat mm. 
 
Rakennetekniikka: 

 Vesikaton tarkastus ja puhdistus 
 Salaojajärjestelmän toimintatarkastus  
 Sadevesikaivojen säännöllinen puhdistus 

 
LVI -järjestelmät: 

 Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden säätöjen / toimilaitteiden tarkastus  
 Ilmanvaihtokoneiden toiminnan tarkastus, suodattimien vaihdot yms. 

 
Sähköjärjestelmät: 

 Turvajärjestelmien säännölliset testaukset 
 

Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden, tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen 
säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Korjaustöiden laiminlyönnin 
seurauksena vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja 
korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan tilojen käyttäjil-
le. 
 
 

3.6. ENERGIATALOUS 
 

Rakennuksessa ei havaittu sellaisia merkittäviä vaurioita, joilla olisi suurta merkitystä 
energiankulutukseen. Ulkovaipan mahdollisia ilma- ja lämpövuotoja voidaan tutkia lämpö-
kuvauksella, jolla saadaan nopeasti selville kokonaiskuva ulkovaipan tiiviydestä. 
 
Lämpöenergian kulutus 

 

Kaukolämmön kulutus on ollut alla olevan taulukon mukaista. 
 

 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 

Kulutus, MWh 1210 1326 1465 1407 
Lämpöindeksi, kWh/rm3 56 61 67 65 
Tavoitetaso, kWh/rm3 40 40 40 40 

 

Yleisenä tavoitteellisena kulutustasona voidaan pitää tasoa noin 40 kWh/rm3.  
 

Energiataloudellinen tarkastelu, lämpöenergia 
 

Kulutus on vaihdellut vuositasolla, joka johtunee ennen kaikkea tilojen/kiinteistön vaihte-
levasta käyttöasteesta. Tarkasteluhetkelläkin osa kiinteistön tiloista oli tyhjillään. Käytän-
nössä lämmönkulutuksen tasosta ei voi tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä. Kulutustaso 
vaikuttaisi olevan keskimääräiseltä tasolla, kiinteistön rakennustapa ja lvis-tekniset toteu-
tukset huomioiden. 
 
Ilman merkittäviä investointeja (ilmanvaihdon LTO tms.) ei lämmönkulutusta todennäköi-
sesti saada merkittävästi laskettua. 
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Veden kulutus 
 
Veden kulutus on ollut alla olevan taulukon mukaista.  
 

 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 
Veden kulutus, m3 8532 12435 14330 14703 
Kulutus, l/rm3 391 570 657 674 
Vertailuarvo, l/rm3 - - - - 

 
Energiataloudellinen tarkastelu, veden kulutus 
 
Vedenkulutus on vaihdellut käytön ja kiinteistön käyttöasteen mukaan. Vesijohtoverkoston 
painetaso on hanavirtaamien perusteella oikealla tasolla. Viemärikalusteita uusittaessa 
kannattaa suosia vettä säästäviä malleja (kaksoishuuhtelu wc-istuimia), mutta muita kus-
tannustehokkaita vedensäästömahdollisuuksia ei havaittu. 

 
 

Sähkön kulutus 
 
Kulutukset ovat olleet alla olevan taulukon mukaisia. 
 
 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 
Sähkön kulutus, 
MWh/a 

263 299 339 346 

Ominaiskulutus, 
kWh/m3/a 

12,1 13,7 15,6 15,9 

 
Kulutukset ovat kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana. 

 
 

3.7. SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 
 

Lämpötila 
 
Sisälämpötiloissa ei havaittu merkittäviä lämpötilapoikkeamia, mutta koska osa tiloista oli 
tyhjillään, ei yksiselitteisiä johtopäätöksiä voi tehdä. 
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus 

Sisäilman laatu ja vaihtuvuus olivat käytössä olevissa tiloissa aistinvaraisesti arvioituna 
välttävällä/tyydyttävällä tasolla. 
 
Sisäilman epäpuhtaudet 
 
Kerroksissa ei havaittu sisäilman epäpuhtauksia. Pohjakerrostiloissa oli varsinkin päära-
kennuksen keskiosalla pistävä, normaalista poikkeava haju. Hajun lähde ei selvinnyt kun-
toarviokierroksella. Hajun syy tulisi selvittää pohjakerroksen kosteusteknisen kuntotutki-
muksen yhteydessä. 
 
Tuhoeläimet ja linnut 
 
Tarkastuksessa ei havaittu viitteitä tuhoeläimistä. 
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Valaistus 
 
Kiinteistön sisätilojen valaisimina toimivat pääosin loisteputkivalaisimet. Valaistusvoimak-
kuudet ovat loppukäyttäjille havaintojen mukaan riittävät.  
 
Melu 
 
Tarkastuksessa ei havaittu poikkeavia melulähteitä.  

 
Turvallisuus ja ympäristöriskit 

 
 Kiinteistö on rakennettu ajankohtana, jolloin asbestin käyttö oli sallittua eri mate-

riaaleissa. Tällaisia materiaaleja ovat mm. lämpöputkieristeet, liimat ja tasoitteet 
 Hätäpoistumistikkaat ja niihin liittyvät teräsrakenteet ovat ruostuneet. Korjaamat-

tomina ne muodostavat jatkossa turvallisuusriskin. 
 Muita merkittäviä turvallisuus-, tai ympäristöriskejä ei havaittu.  
 
 

3.8. KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 
 

Akuutteja kosteusvauriota ei todettu sisätiloissa. Pohjakerrostiloissa havaittiin maakosteu-
den nousuun viittaavia vaurioita lähinnä seinien alaosissa. Kuntoarviokierroksella pintakos-
teudentunnistimella todettiin kohonnutta kosteutta paikoin pohjakerrostiloissa. Keskiosan 
muutamassa pohjakerrostilassa on lisäksi normaalista poikkeava haju. 
 
Pohjakerrostilojen osalla suositellaan tehtäväksi kosteustekninen kuntotutkimus. 
 
 

4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 

4.1. ULKOALUEET 
 

4.1.1. Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja salaojitus 
 

Rakennukset sijaitsevat mäen päällä osin rinteessä. Rakennusten vierustat ovat tasaisia 
tai maanpinta viettää rakennukseen päin aivan rakennuksen välittömässä läheisyydessä ja 
tällöin sulamis- ja sadevedet voivat ko. kohdissa kulkeutua rakenteisiin varsinkin asuinra-
kennuksen ylärinteen puoleisella sivustalla. 
 

Salaojapiirustuksia ei ollut käytettävissä ja niiden olemassaoloa ei voitu todentaa. Sala-
ojien tarkastuskaivoja ei havaittu rakennuksen. Ajanoloon salaojat saattavat tukkeutua 
putkeen kerääntyvästä kiintoaineksesta tai/ja pensaiden/puiden juurista ja ne eivät enää 
toimi suunnitellusti. Mikäli rakennusten ympärillä on alkuperäiset salaojat, ovat ne jo ohit-
taneet teknisen käyttöikänsä. 
 

Kattovesiä on johdettu maanpinnan kallistuksin pois rakennuksen vierustalta sekä myös 
betonikouruin. Nykyisellään poistojärjestelmä ei toimi vaan vedet imeytyvät osittain sokke-
lin viereen. Kattovesien poisto syöksyjen alta korjataan niin, että kattovedet eivät rasita 
rakenteita missään olosuhteissa. Suositellaan suppiloiden asentamista syöksyjen alle ja 
maanalaista poistoputkea. 
 



  RS15 Kuntoarvio         18 
                                                  Retrodorm Turku   

 

 
Haarlankatu 4E  •  FI-33230 Tampere  • p. 030 670 5500 •  www.raksystems.fi  • Y-tunnus: 0905045-0 

 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Seinänvierustojen maanpinnan kallistusten korjaus tarvittavilta osiltaan piha-

alueen kunnostamisen yhteydessä 
 Salaojituksen rakentaminen rakennusten ympärille. Samalla perusmuurit tarkas-

tetaan ja vedeneristetään. Vierustäyttö karkealla kiviaineksella. 
 
 

4.1.2. Kasvillisuus ja viheralueet 
 
Rakennuksen ympärillä on joitain istutuksia sekä isoja puita. Nyt tehtyjen havaintojen pe-
rusteella puista ei ole vaaraksi rakennukselle, mutta lehdet ja neulaset roskaavat vesikat-
toa ja saattavat tukkia kattovesien poistojärjestelmän. 
Nykysuositusten mukaan liian lähellä seinustaa olevat pensaat (< 1m) ja suuret puut (< 
5m) on syytä poistaa, tai siirtää kauemmaksi seinustalta. 
 
Piha-alueen viihtyvyyden parantamiseksi suositellaan pihasuunnitelman laatimista varsin-
kin sisäpihan osalle. Suunnitelmaan sisällytetään mm. istutusten/viherrakenteiden lisäämi-
nen. 

 
Vierusta on tasainen; kattovesien poistoon tar-
koitettu kouru on täynnä roskaa 

 

 
Rakennuksen vierustalla on kulkuväyliä, jotka 
ovat asfalttipintaisia; routimisen seurauksena 
pintavedet ohjautuvat rakennukseen kiinni 

 
Kattovesien poistoa 

 

 
Asuinrakennuksen ylärinteen puoleista sivustaa; 
maanpinta kallistuu rakennukseen päin 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Pihasuunnitelman laatiminen 
 Piha-alueen kunnostaminen 
 
 

4.1.3. Liikenneväylät ja -alueet 
 

Kohteen kulkuväylät ovat asfaltti-/sorapintaisia. Asfalttipinnat ovat tyydyttävässä osin vält-
tävässä kunnossa; asfaltissa routimisen seurauksena tulleita painaumia/halkeamia varsin-
kin päärakennuksen takapuolella. 
 
Liikenne- ja kulkuväylät kunnostetaan tarvittavilta osin. Tarvittaessa lisätään sadevesikai-
voja ja reunakiviä pintavesien ohjaamiseksi pois kulkuväyliltä. 

 
Toimenpide-ehdotukset:  

 Asfalttipintojen tarpeenmukaiset korjaukset 
 
 

4.1.4. Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto 
  

Kiinteistön jätehuolto on järjestetty jäteasioilla. Jäteastiat on sijoitettu sisääntuloväylän 
yhteyteen. Jäteastiat ovat normaalissa käyttökunnossa. 
 
Rakennusten vierustoilla on kellarikerrokseen johtavia betonirakenteisia ulkoportaita sekä 
pääsisäänkäynnin yhteydessä olevia betoniportaita, joissa on näkyvissä rapautumaa, kol-
huja ja ruostuneita betoniteräksiä. Portaat kunnostetaan muun korjaustyön yhteydessä. 

 
Sisäpihalle suositellaan asennettavaksi penkkejä ym., jotka lisäävät pihan viihtyisyyttä ja 
käyttöä. Varusteet ja rakennelmat esitetään pihasuunnitelmassa. 

 

 
 

 
Ulkoporrasta ja tukimuuria 

 
Sisäänkäyntiportaat ovat rapautuneet 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Tukimuurien ja ulkoportaiden kunnostaminen 
 

 

4.2. RAKENNUSTEKNIIKKA 
 

4.2.1. Perustukset ja sokkelit 
 

Rakennukset on perustettu betonianturoiden ja -sokkelin varaan.   
Rakennusten sokkeleissa ja rakennusten rungossa ei todettu sellaisia rakennevaurioita, 
jotka viittaisivat perustus-/ runkorakenteiden painumiin, tai muihin merkittäviin liikkumi-
siin. Sokkelin/perusmuurin ulkopinnassa olevasta veden-/kosteudeneristeestä ei tehty ha-
vaintoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen vierustojen riittävään kallistuk-
seen rakennuksesta poispäin, kattovesien poisjohtamiseen sekä salaojan toimintaan. Näin 
vähennetään merkittävästi sokkeliin/perusmuuriin kohdistuvaa kosteuskuormaa. 
Sokkeleiden ulkopinnalla todettiin kosteudesta johtuvaa vähäistä pinnoitteen irtoamista ja 
muutamia paikallisia betonivaurioita/halkeamia. Myös ruostuneita betoniteräksiä oli näky-
vissä muutamassa kohdin. Sokkelit kunnostetaan muun julkisivusaneerauksen yhteydessä. 
Pohjakerroksen osalla ulkoseinien kosteustilanne tarkistetaan porareikämittauksin. 

 

 

 
Asuinrakennuksen sisäänkäyntiportaat Jäteastia 

 

 
Sokkelia asuinrakennuksen osalla Sokkelia 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Sokkelin kunnostaminen erillisen suunnitelman mukaan 
 Pohjakerroksen ulkoseinien kosteustilanteen kartoittaminen porareikämittauksin 

maanalaisilta osuuksilta 
 

 

4.2.2. Alapohja 
 

Alapohjana on maanvarainen betonilaatta. Osassa tiloista betonilaatan päällä on puukoo-
lattu lattia. Yhden tilan osalla lattia oli aukaistu ja näkyvillä oli betonilaatta ja puulattian 
kantavat rakenteet. Korjaus oli jäänyt kesken. 
Alapohjissa ei havaittu merkittäviä halkeamia, painumia, tai muita rakenteellisia vaurioita.  
Alapohjan kosteustilanne suositellaan selvitettäväksi ennen mahdollisia sisäpuolisia sanee-
rauksia. Betonilaatan päällä olevat puurakenteet tulisi korvata paremmin kosteutta kestä-
vällä rakenteella. Muovimattojen käyttämistä kellarikerroksen lattioissa ei suositella. 
Pintarakenteet ks. Sisätilat 

 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Alapohjarakenteiden kosteusmittaus 
 Betonilaatan päällä olevien puurakenteiden korvaaminen paremmin kosteutta 

kestävällä rakenteella/materiaalilla 
 Lattian muovipinnoitteiden poistaminen 
 
 

4.2.3. Rakennusrunko 
 

Rakennukset ovat betonirunkoisia. Runko-osissa ei havaittu viitteitä painumiseen, tai mui-
hin runkovaurioihin.  
Runkorakenteisiin ei kohdistu korjaustoimenpiteitä tarkastelujaksolla. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä 
 

 

 
Kellarin lattiaa; kosteusjälkiä seinän alaosassa Betonilaatan päällä olevaa puulattiaa; korjaus on 

jäänyt kesken 
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4.2.4. Ulkoseinät ja julkisivut 
 

Rakennuksen ulkoseinät ovat betonirunkoisia ja julkisivut rapattuja. 
 

Rapatuissa julkisivuissa todettiin vaurioita kohdissa, joissa rappaukseen on kohdistunut 
ylimääräinen kosteusrasitus. Ikkunoiden alla, räystäsrakenteissa, sokkelin ja rappauksen 
liittymissä sekä kulmissa on pinnoitevaurioita. Päärakennuksen keskiosalla on tehty rap-
pauskorjauksia, jotka ovat jääneet kesken. 
Julkisivuilla, lähinnä sisäänkäyntien yhteydessä olevat katokset, ovat välttävässä kunnossa 
ja ne kunnostetaan muun korjaustyön yhteydessä. 
 
Julkisivujen ja ulkoseinien kunto suositellaan selvitettäväksi erillisellä kuntotutkimuksella. 
Tutkimuksessa selvitetään rappauksen koostumus, vauriot sekä kiinnittyminen alustaan. 
Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota pellitysten ja liittymien tiiviyteen. Tarvittaessa il-
ma- ja lämpövuotojen havaitsemiseksi voidaan käyttää apuna lämpökuvausta. 
Tutkimuksen jälkeen päätetään tarkoituksenmukaisin korjausvaihtoehto. 
Tutkimuksessa selvitetään myös asbesti- ja haitta-aineet sekä mahdollisuus lisäläm-
möneristämiseen tulevaa saneerausta silmällä pitäen.  
 

 

 

 
Julkisivua Asuinrakennuksen porraskäytävän kohdalla 

olevaa ulkoseinää; pintavaurioita 

 
Rappauksen vaurio; tullut kattovesistä Julkisivua korjattu, mutta korjaus on jäänyt kes-

ken 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Julkisivujen kuntotutkimus 
 Julkisivujen kunnostaminen kuntotutkimuksen ja korjaussuunnittelun jälkeen 

 
 

4.2.5. Ikkunat 
 

Rakennuksen ikkunat ovat päärakennuksen osalla vuonna 2003 uusittuja MSE –ikkunoita . 
Asuinrakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä 2-puitteisia ja 2 -lasisia puuikkunoita. Alkupe-
räisten ikkunoiden puuosissa ja maalipinnoissa on jo näkyvissä iän ja säärasituksen tuo-
maa kulumaa. Uusitut ikkunat ovat hyvässä kunnossa. Alkuperäiset ikkunat suositellaan 
uusittavaksi. 
Puuikkunoiden tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on noin 50 vuotta (KH 90-
00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot).  
 

 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Alkuperäisten ikkunoiden uusiminen 
 

 
Uusittua ikkunaa Uusittua ikkunaa 

 
Alkuperäistä puuikkunaa Alkuperäistä ikkunaa 
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4.2.6. Ulko-ovet 
 

Ulko-ovet ovat ikääntyneitä teräsovia tai maalattuja puuovia.  
Ovissa on havaittavissa normaalia käytöstä ja ikääntymisestä johtuvaa kuluneisuutta. 
Ovien käynnissä ja lukituksissa on puutteita. Nyt tehtyjen havaintojen perusteella ulko-
ovet suositellaan uusittavaksi lukuunottamatta keskiosan pääsisäänkäyntiovia, jotka ovat 
hyväkuntoiset (uusittu jossain vaiheessa). 
 
Puuovien tekninen käyttöikä on keskimäärin 40 vuotta ja teräsovien 50 vuotta. (KH 90-
00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Huoltomaalaus ja käyntisovi-
tus tulee tehdä 5…10 vuoden välein. 
 

 
 
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ulko-ovet suositellaan uusittavaksi lukuunottamatta keskiosan pääsisäänkäynnin 
ovea 

 
 

Teräsovia Parvekeovea 

 
Sivuovea; kunto välttävä Parvekeovea, kunto välttävä 
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4.2.7. Parvekkeet 
 
Rakennuksissa on betonirakenteisia parvekkeita, joissa on teräsrunkoiset/levyrakenteiset 
kaiteet. Päädyissä oleviin parvekkeisiin on jälkeen päin rakennettu hätäpoistumisteitä, jot-
ka ovat teräsrakenteisia. 
 
Parvekkeissa on näkyviä vaurioita ja sadevedet ovat tulleet monin paikoin betonilaatan lä-
pi irrottaen laatan alapinnan pinnoitetta. Hätäpoistumisportaiden rakenteet ovat ruostu-
neet ja jatkossa ne voivat muodostaa turvallisuusriskin rakenteiden heikentyessä. 
 
Parvekkeiden osalla suositellaan niiden tarkempaa tutkimista kuntotutkimuksella. Tutki-
muksen tavoitteena on selvittää tarkoituksenmukaiset korjaustavat ja myös sen, kannat-
taako parvekkeita lähteä korjaamaan vai joudutaanko ne uusimaan. 
 

 

 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
 Parvekkeiden kuntotutkimus 
 Parvekkeiden kunnostaminen tai uusiminen hätäpoistumistierakenteineen 

 

Sadevedet tulleet läpi parvekelaatoista Parveketta ja hätäpoistumistietä 

Parveke- ja hätäpoistumistierakenteita; kunto 
on välttävä 

Parvekelinjaa päädyssä 
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4.2.8. Kattorakenteet   
 

Vesikate 
 
Vesikatteena on tiilikate sekä päärakennuksen matalalla keskiosalla saumattu peltikate. 
Peltikate on lähes kauttaaltaan ruosteessa ja välttävässä kunnossa. Peltikatetta on osin 
uusittu ja ko. osuus katteesta on hyväkuntoinen.  
Tiilikatteen alla on huopa aluskatteena, joka on estänyt suurimmat kattovuodot. Tiilikat-
teen ikä ei selvinnyt kuntoarviokierroksella, mutta todennäköisesti kate on alkuperäinen.  
 
Sisätiloista tarkastellen akuutteja kattovuotoja ei todettu, mutta muutama vanha vuotojäl-
ki todettiin sisäkatossa/ullakkojen ruodelaudoituksissa lähinnä läpivientien kohdalla. Kat-
teiden ikääntyessä myös vuotoriski kasvaa samassa suhteessa. 

 
Tiilikatteen tekninen käyttöikä normaaleissa olosuhteissa on 50 - 60 vuotta (KH 90-00403 
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) ja saumatun peltikatteen yli 60 vuot-
ta. Käyttöikä voi olla tätä lyhyempi, jos olosuhteet ovat normaalia ankarammat tai esim. 
huoltomaalaus on laiminlyöty. 
Nyt tehtyjen havaintojen perusteella vesikatteiden uusiminen on ajankohtainen tarkastelu-
jaksolla. 

 
Kattovesien poisjohtaminen 

 
Kattojen sade- ja sulamisvedet johdetaan ulkopuolisiin sadevesikouruihin ja -syöksyihin. 
Kourut ja syöksyt ovat välttävässä kunnossa ja ne uusitaan muun korjaustyön yhteydessä. 
 
Yläpohjarakenteet   
 
Yläpohja- ja vesikattorakenteita voitiin tarkastella ullakkotiloista käsin. Rakenteissa ei ha-
vaittu sellaisia vaurioita, jotka vaikuttaisivat rakenteiden kestävyyteen. On huomioitava, 
että rakenteet ovat vanhoja ja niiden kuormituskapasiteetti on syytä tarkistaa vesikatteen 
uusimisen yhteydessä. Tarvittaessa rakenteita voidaan vahvistaa. 
 

 

Väliosan peltikatetta Tiilikatetta; räystäskourut ovat ruosteessa 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Vesikatteiden uusiminen kattovarusteineen 
 Sadevesikourujen ja -syöksyjen uusiminen 
 Tarvittaessa vesikattorakenteiden vahvistaminen 

 
 

4.3. SISÄTILAT 
 
Kiinteistön kerroksissa olevat tilat toimivat tällä hetkellä majoitustiloina. Tiloissa on omat 
huoneet kullekin asukkaalle sekä yhteistilat kuten oleskelutilat, wc- ja suihkutilat. 
Pohjakerroksessa on lähinnä teknisiä tiloja, työtiloja ja varastotilaa. Päärakennuksen kes-
kiosan tilat ovat pois käytöstä tällä hetkellä. Kerroksissa olevat tilat ovat tyydyttävässä 
kunnossa. Pintarakenteita on uusittu tilakohtaisesti vuosien aikana. Päärakennuksen ker-
roksissa olevat suihkutilat ovat pinnoiltaan noin 15 vuotta vanhoja.  
Pohjakerroksessa on lisäksi vuonna 1981 rakennettu uima-allasosasto, jossa on sauna ja 
suihkutilat. Uima-allas on ollut käyttämättömänä ja tällä hetkellä siinä ei ole vettä. Allasra-
kenteet olivat kosteudentunnistimella havaiten normaalikosteudessa. Laattapinnat ovat 
ehjiä. 
Mikäli allasosasto otetaan uudelleen käyttöön, vaatii se tilojen kunnostamista ja mm. puh-
distuslaitteiston uudistamista. 
Tilat on alun perin suunniteltu vanhainkotikäyttöön ja tilajärjestelyt ovat sen mukaiset.  
 
Sisätilat suositellaan saneerattavaksi seuraavan viiden vuoden sisällä hankesuunnittelun 
pohjalta. Kustannuksiin vaikuttavat valittu saneeraustapa ja laajuus sekä käytettävät ma-
teriaalit. Myös mahdollisilla tilamuutoksilla sekä talotekniikan saneeraustavalla  
on vaikutusta kustannuksiin. 

 
 

Vesikattorakenteita ullakolta tarkastellen Ullakon rakenteita 
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Alkuperäinen hissi on otettu pois käytöstä Sisäporrasta 

Uima-allas Uima-allasosaston suihkutilaa 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Hankesuunnittelu sisätilojen saneerauksen pohjaksi 
 Sisätilojen saneeraus. Saneerauksen kustannukset riippuvat tilajärjestelyistä, käy-

tettävistä materiaaleista ja saneerauksen laajuudesta sekä toteutustavasta 
 

Käytävää keskiosalla 
 

Paikallinen vanha kosteusvaurio, joka on tullut 
sadevesikourun vuotamisen seurauksena 

Pohjakerroksen matalaa tilaa 
 

Joidenkin tilojen pintarakenteet ovat uudempia 

Juhlasalia 
 

Pohjakerroksen käytävää 
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
 
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Lämmönjakotapana on perinteinen vesikiertoinen pat-
terilämmitys.  

 

5.1.1. Lämmöntuotanto 
 

Lämmönjakokeskus on vuosimallia 1998. Lämmönjakokeskus sisältää kolme lämmönsiir-
rintä (patteriverkosto, ilmanvaihtoverkosto ja lämmin käyttövesi) oheislaitteineen. Läm-
mönsiirtimet ja oheislaitteet, kuten kiertovesipumput ja toimilaitteet olivat silmämääräises-
ti tarkastettuna kunnossa, mutta kokonaisuutena lämmönjakokeskus on jo varsin ikäänty-
nyt ja sen uusimistarve saattaa tulla eteen koska tahansa.   
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan 
lämmönsiirtimien, kiertovesipumppujen ja paisunta-astioiden tekninen käyttöikä on 20…25 
vuotta 
 

 

 
 
 

 
Ilmanvaihtolämmitysverkoston kalvopaisunta-
astiat 

Lämmityksen kiertovesipumppuja 

 
Lämmönjakokeskus on vm. 1993 

 
Patterilämmitysverkoston kalvopaisunta-astia 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Lämmönjakokeskus uusitaan lähivuosina 

 
 

5.1.2. Lämmönjakelu 
 

Lämpöjohdot ovat perinteisiä teräsputkiasennuksia. Alkuperäiset lämpöjohtoasennukset 
ovat rakennusajan tavan mukaan kerroksissa pääosin rakenteiden sisällä. Kellaritiloissa 
olevat vaakarunkolinjat ovat pääosin näkyvissä. Lämpöjohtoja on uusittu paikallisesti ti-
lasaneerausten yhteydessä, mutta pääosin lämpöjohtoverkosto on alkuperäinen. Lämpö-
johtojen osalta ei havaittu puutteita tai vikaantumisia, joiden perusteella olisi tarvetta ryh-
tyä laajamittaisiin uusimistarpeisiin.  
 
Lämmitysverkoston linjaventtiilit ovat eri aikakausilta, mutta alkuperäisiä linjaventtiileitä ei 
ole enää juuri käytössä. Linjaventtiilit ovat pääosin noin 1980-luvulla, mutta osin myös 
uudempia. Paluupuolen venttiileissä ei pääosin ole säätöosia, vain sulkumekanismit. Aina-
kin paluupuolelle tulisi asentaa kunnolliset linjasäätöventtiilit, mutta todennäköisesti myös 
menopuolen sulkuventtiilit tulevat uusittaviksi viimeistään lämmitysverkoston perussäätö-
työn yhteydessä, joka suositellaan tehtäväksi tarkastelujakson alkupuoliskolla.  
 

KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan sul-
kuventtiilien ja linjasäätöventtiilien tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. Lämpöjohtojen 
tekninen käyttöikä on yli 50 vuotta, mikäli ulkopuolista kosteutta ei pääse putkiston kans-
sa kosketuksiin, eikä putkiston vedessä ole suuria määriä happea. 
 

 

 
Lämpöjohdot ovat suurelta osin rakenteiden 
sisällä 

 
Kellaritiloissa runkoputkistot ovat pääosin näky-
vissä 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Linjaventtiilit uusitaan lämmitysverkoston perussäätötyössä 
 
 

5.1.3. Säätö- ja toimilaitteet 
 

Taloteknisten järjestelmien mittaus-, säätö-, ohjaus- ja hälytystoiminnot on toteutettu 
DDC-pohjaisella rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennusautomaatiojärjestelmä on 
piirustuksien mukaan v. 2002 ja tämän jälkeen sitä on ylläpidetty tarpeen mukaan. Toimi-
laitteet ovat keskimäärin tyydyttäväkuntoisia ja niitä voidaan vielä toistaiseksi ylläpitää 
tarpeenmukaisin huoltokorjauksin ja uusia laajemmin esim. lämmönjakokeskuksen uusi-
misen yhteydessä. 

 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan sää-
tö- ja toimilaitteiden tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. 
 

 

 
Tyypillinen kiinteistössä esiintyvä linjaventtiili-
pari, paluupuolella ei säätöosia 

Nykyaikainen linjaventtiilipari säätöosilla 

 
Yksi VAK-kaapeista avattuna  VAK-kaapit on sijoitettu IV-konehuoneisiin ja 

lämmönjakohuoneeseen 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia, varauksena toimilaitekorjauksia 
 
 

5.1.4. Lämmönluovutus 
 

Patterit ovat alkuperäisiä ja tilasaneerauksissa uusittuja. Pattereiden osalta ei havaittu 
puutteita tai vikaantumisia, joiden perusteella olisi tarvetta ryhtyä laajamittaisiin uusimis-
tarpeisiin.  
 
Pattereissa on termostaatein varustetut patteriventtiilit. Päärakennuksen patteriventtiilit 
ovat pääosin noin vuodelta 2001. Erillisessä asuntolarakennuksessa patteriventtiilit ovat 
vanhempia/ikääntyneitä. Lämmitysverkostolle suositellaan perussäätötyötä, johon sisälly-
tetään patteriventtiilien yhdenmukaistaminen, eli vähintään kaikki ennen 2000-lukua 
asennetut patteriventtiilit on suositeltavaa uusia.  
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan pat-
teriventtiilien tavoitteellinen käyttöikä on 25…30 vuotta. Lämmitysverkostoon liitettyjen 
pattereiden tavoitteellinen käyttöikä on 50…100 vuotta. 
 

 

 
Toimilaitteita on uusittu tarpeen mukaan Toimilaitteet ovat keskimäärin tyydyttävässä 

kunnossa 

 
Tyypillinen kiinteistössä esiintyvä noin vm. 
2001 oleva patteriventtiili 

Ikääntynyt patteriventtiili 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Lämmitysverkoston perussäätö sisältäen vanhojen venttiilien uusimisen 
 
 

5.1.5. Eristykset 
 

Lämpöjohtoeristeet ovat alkuperäisiä ja uusittuja. Alkuperäiset putkieristeet sisältävät as-
bestia. Uusitut putkieristeosuudet ovat villakourueristeitä. 
    

 
Toimenpide-ehdotukset:    

 Asbestipitoiset putkieristeet huomioitava putkisaneerauksia tehtäessä 
 
 

5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
 

Kiinteistö on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohtoverkoston pai-
netaso on hanavirtaamien perusteella oikealla tasolla.  
 
 

 
Alkuperäiset putkieristeet sisältävät asbestia 
 

Uusitut putkieristeet ovat villakourueristeitä 

 
Lämmitysverkostoa 
 

Lämmitysverkostoa 
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5.2.1. Vesijohdot 
 

Vesijohdot ovat pääosin kupariputkia. Putkieristeistä, venttiileistä ja putkimateriaaleista 
päätellen vesijohdot on uusittu varsin kattavasti. Laajamittainen vesijohtojen uusiminen 
on tehty 1980-luvun alussa ja tämän jälkeen tilasaneerausten yhteydessä on tehty pie-
nempiä paikallisia muutoksia/uusimisia. Saatujen tietojen mukaan toistuvia vesijohtovuo-
toja ei ole esiintynyt.  Vesijohdoille suositellaan tarkempaa kuntotutkimusta jäljellä olevan 
käyttöiän määrittämiseksi. Vesijohtojen osalta tulee kuitenkin varautua laajamittaisiin uu-
simistarpeisiin jo tarkastelujakson aikana. 
 
Vesijohtoverkoston linjaventtiilit ovat pääosin 1980-luvun alkupuolelta. Venttiileissä on 
nähtävissä runsaasti hapettumia ja kalkkimaisia saostumia (ns. sinkkikatoa). Venttiilivuo-
toja ei havaittu. Linjaventtiilien laajamittaista uusimista ei enää tässä vaiheessa vesijohto-
jen elinkaarta suositella. Venttiileitä voidaan uusia yksittäin huoltokorjauksina tarpeen 
vaatiessa.  
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan ku-
paristen käyttövesiputkien tekninen käyttöikä on 50 vuotta. Linjaventtiilien tavoitteelinen 
käyttöikä on 30 vuotta. 

 

 

 
Vesijohtoverkostoa 
 

 
Vesijohtoverkostoa 
 

 
Vesijohtoverkostoa 

 
Vesijohtoverkostoa 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Vesijohtojen laajamittaisiin uusimistarpeisiin tulee varautua etenkin tarkastelujak-
son jälkipuoliskolla, suositellaan vesijohtojen kuntotutkimusta jäljellä olevan käyt-
töiän määrittämiseksi 

 
 

5.2.2. Viemärit 
 

Viemärit ovat valtaosin 1980-luvun alkupuolella uusittuja muoviviemäriasennuksia. Erilli-
sessä asuintolarakennuksessa havaittiin vähäisiä määriä myös vanhaa muhvivalurauta-
viemäröintiä. Saatujen tietojen mukaan toistuvia viemäröintiongelmia ei ole esiintynyt. 
Kokonaisuutena tarkasteltuna viemäreillä arvioidaan olevan vielä käyttöikää jäljellä vuosi-
kymmeniä, mutta paikallisiin pienehköihin uusimistarpeisiin tulee varautua. Rakenteellisen 
ja toiminnallisen kunnon määrittämiseksi viemäreille suositellaan sisäpuolista videokuvaus-
ta.  
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan vie-
märeiden tekninen käyttöikä on 50 vuotta. 
 

 

 
Viemäriverkostoa 

 
Viemäriverkostoa 
 

 
Vesijohtoverkostoa 
 

 
Vesijohtoverkostoa 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Viemäreiden sisäpuolinen videokuvaus 
 Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia 
 
 

5.2.3. Vesi- ja viemärikalusteet 
 

Vesi- ja viemärikalusteet on uusittu pääosin ainakin kertaalleen. Kalusteita voidaan uusia 
yksittäin tarpeen mukaan, ja laajemmin tila-/putkisaneerausten yhteydessä. 
 

KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan yk-
siotehanojen tekninen käyttöikä on 15… 25 vuotta, ja wc-istuimien tekninen käyttöikä on 
noin 30…50 vuotta. 
 

 
Alkuperäistä/uusittua viemäröintiä erillisessä 
asuinkerrostalossa 
 

 
Tuuletusviemäröintiä ullakolla 
 

 
Viemäriverkostoa 
 

 
Viemärit ovat pääosin 1980-luvun alkupuolelta 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia 
 
 

5.2.4. Vesi- ja viemärieristykset 
 

Putkieristeet ovat mineraalivillaeristeitä. Tuuletusviemäreissä ei ole lämpöeristeitä. 
     
Toimenpide-ehdotukset:    

 Tuuletusviemärit eristetään 
 

 

5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 
 

Erillisessä asuintolarakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä ja pääraken-
nuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihdossa ei ole poistoilman 
lämmöntalteenottojärjestelmiä tai jäähdytysjärjestelmiä. Päärakennuksen asuintiloissa tu-
loilma on johdettu käytävä- ja yhteistiloihin ja poistot ovat asuntojen wc-tiloissa ja yhteis-
suihkutiloissa.  
 
 

 
Vesi- ja viemärikalustusta 

 
Vesi- ja viemärikalustusta 
 

 
Vesi- ja viemärikalustusta 

 
Vesi- ja viemärikalustusta 
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5.3.1. Ilmanvaihtokoneet 
 

Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin 1980-luvun alkupuolelta. Ilmanvaihto on toteutettu eri 
puolille kiinteistöä asennetuilla kuudella tuloilmakoneella ja näiden parina poistoilmako-
neina toimivilla huippuimureilla. Ilmanvaihtokoneiden arvioidaan olevan välttävässä kun-
nossa, mutta toistaiseksi pakottavaa tarvetta laajamittaisemmille uusimisille ei ole (niin 
kauan kuin koneisiin on vain saatavissa varaosia). Ilmanvaihtokoneiden lisääntyviin ylläpi-
tokorjauksiin tulee kuitenkin varautua 
 
KH-kortin (KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan tulo- 
ja poistoilmapuhaltimien tekninen käyttöikä on n. 15…40 vuotta käyttöajoista ja kierros-
nopeuksista riippuen. 
 

 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia, lisääntyviin korjauskustannuksiin 
tulee varautua 

 
 

5.3.2. Kanavistot 
 

Ilmanvaihtokanavistoja on muokattu tarpeen mukaan mutta pääosin etenkin tuloilmaka-
navoinnit ovat 1980-luvun alusta. Poistoilmakanavina on hyödynnetty laajasti alkuperäisiä/ 

 
Tuloilmakoneet ovat perusrungoltaan 1980-
luvun alusta 

 
Tuloilmakone 
 

 
Tuloilmakone Huippuimureita vesikatolla 
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vanhoja tiilimuurattuja hormipiippuja. Ilmanvaihtokanavat ovat peltikanavia. Käytännössä 
ilmanvaihtokanavien uusimistarve ei johdu mekaanisesta kulumisesta vaan tilojen käyttö-
tarkoituksen muutoksista tai ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteen muutoksista 
tms. Ilmanvaihtokanavien viimeisimmästä puhdistusajankohdasta ei saatu varmuutta. 
Asuinrakennusten yleisilmanvaihtojärjestelmät on suositeltavaa puhdistaa noin kymmenen 
vuoden välein. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Tarpeenmukaisia huolto- ja ylläpitokorjauksia, kuten esim. ilmanvaihtokanavien 
puhdistus 

 
 

5.3.3. Päätelaitteet 
 

Päätelaitteet ovat lautasventtiileitä, säleikköjä, hajottajia ja kartioventtiileitä. Yleisesti il-
manvaihdon päätelaitteiden uusimistarve ei johdu mekaanisesta kulumisesta vaan tilojen 
käyttötarkoituksen muutoksista tai ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteen muutok-
sista.  
  

 

 
Ilmanvaihtokanavointia 

 
Ilmanvaihtokanavointia 

 
Ilmanvaihdon päätelaitteita 
 

 
Ilmanvaihdon päätelaitteita 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Ilmamäärien tarkastus / säätö kanavapuhdistusten yhteydessä 
 
 

5.4. MUUT JÄRJESTELMÄT 

 

5.4.1. Uima-allaslaitteistot 
 
Päärakennuksen kellarissa on uima-allasosasto, joka on rakennettu 1980-luvun alussa. Al-
lasosasto ei ole nykyisin käytössä. Allasputkistot olisivat todennäköisesti vielä hyödynnet-
tävissä, mutta allastekniikan osalta tulee varautua uusimiseen, mikäli uima-allas otetaan 
käyttöön. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Mikäli uima-allas otetaan käyttöön, niin varauduttava merkittäviin allastekniikan 
uusimistarpeisiin 

 
 
 

 
Uima-allas ei ole käytössä 
 
 

 
Uima-allastekniikkaa 
 
 

 
Asuntolarakennuksen käytävälle on lisätty joita-
kin tuloilmalämmittimiä 
 
 

 
Ilmanvaihtokanavointia päätelaitteineen 
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

6.1. ALUESÄHKÖISTYS 
 

6.1.1. Aluevalaistus 
 

Kiinteistön aluevalaistuksena toimivat rakenteisiin asennetut valaisimet sekä piha-alueen 
muutamat pylväsvalaisimet. Valaisimet ovat eri ikäisiä ja rakenteisiin asennettuja valai-
simia on uusittu led-valaisimiksi. Valaisinten uusimiseen tulee varautua jakson alkupuolel-
la. 
 
Aluevalaistusta ohjataan hämäräkytkimen avulla. Valaisinten kupuja tulee puhdistaa sään-
nöllisesti paremman valotehon ylläpitämiseksi.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Vanhojen valaisimien uusiminen. 

 
 

6.1.2. Ulkopistorasiat 
 

Ulkotiloissa on muutamia pistorasioita. Rasiat tulee uusia, kun niiden maadoituspinnoissa 
havaitaan hapettumista. Hapettuminen haittaa sähkönjohtavuutta, joka saattaa aiheuttaa 
vaaraa vikatilanteessa. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 

6.2. KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET 
 

6.2.1. Jakokeskukset alle 1000V 
 
Sähköpääkeskuksia on havaintojen mukaan kaksi, B- ja H rakennuksissa. Pääkeskusten 
yhteydessä on myös kiinteistökeskus. Keskuksissa on sähköenergian mittaukset. Sähkön-

 
Pihan valaisin. 
 
 

 
Seinävalaisin. 
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jakelujärjestelmä on 4-johdinjärjestelmän (TN-C) mukainen. Pääkeskukset ovat alkuperäi-
siä. 
 
Sähkökeskustilat on merkitty asianmukaisesti.  
 
Pääkeskukselta on syötöt jakokeskuksille. Jakokeskukset ovat kolmivaiheisia. Keskukset 
ovat varustettu pääosin tulppasulakkein. Tulppasulakkein varustetut keskukset ovat ha-
vaintojen mukaan 1980-luvun alusta. 
 
Keskusten keskimääräinen tekninen elinkaari on noin 40…50 vuotta, mikä tulee täyteen 
keskusten osalta PTS-jakson aikana. Jakson aikana tulee varautua myös lisääntyviin huol-
to- ja korjauskustannuksiin mm. ohjauslaitteiden osalta. 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Keskusten uusiminen. 
 
 

6.2.2. Johtotiet 
 

Kiinteistön kaapeloinnit on toteutettu pääasiassa putkituksia ja kaapelikanavia käyttäen.  
 

 
Pääkeskus H. 
 
 

 
Pääkeskus ABF. 

 
Jakokeskus 6 krs (1980-luku). 
 
 

 
Uusittu nousukeskus (2000-luku). 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 Ei toimenpiteitä. 
 
 

6.2.3. Kaapeliläpiviennit 
 
Havaitut läpiviennit ovat asianmukaisesti tiivistettyjä. Paloalueiden rajoja ei kovin tarkasti 
pystytty määrittämään. Etenkin muutostöiden jälkeen eri paloalueiden väliset kaapeliläpi-
viennit on hyvä tarkastaa ja velvoittaa sähköurakoitsija tiivistämään ne määräysten mu-
kaisesti. Paloalueiden välisten läpivientien tiivistämisessä on käytettävä ko. tarkoitukseen 
hyväksyttyjä tiivistysmateriaaleja. 
 

 Toimenpide-ehdotukset: 
 Ei toimenpiteitä. 

 
 

6.3. JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET 
 

6.3.1. Nousujohdot 
 
Kiinteistön kytkinlaitosten välisinä johtoina eli niin sanotut nousujohdot ovat 4-
johdinjärjestelmän mukaisia (TN-C). Ylikuormituksia ja normaalia suurempia lämpenemisiä 
ei havaittu tarkastuksen yhteydessä.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 
 

6.3.2. Voimaryhmäjohdot  
 
Syöttökaapelit ovat pääasiassa MMJ-tyyppisiä muovivaippakaapeleita tai ML-tyyppisiä 
muovivaippaisia asennusjohtimia, jotka on asennettu putkiin.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 
 

6.3.3. Valaistusryhmäjohdot 
 

Valaistusryhmäjohdot ovat 4- ja 5-johdinjärjestelmän mukaisia. Valaistusryhmäjohdoiksi 
mielletään myös kytkimille ja pistorasioille menevät johdot. Pistorasioille on asennettu 4- 
ja 5-johdinjärjestelmän mukaisia kaapeleita. Johdot ovat osin jo ikääntyneet. Valaisimien 
uusimisien yhteydessä myös kaapelointi niiltä osin kannattaa uusia.  

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
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6.3.4. Varusteet 
 
Kiinteistön pistorasiat ovat 0-luokan maadoittamattomia ja 1-luokan maadoitettuja rasioi-
ta. Uusitut varusteet ovat toimintakuntoisia jakson ajan. Rakennuksessa on tiloja, joissa 
on alkuperäisiä/vanhoja 1980-luvun alun rasioita. 
 
Varusteita tulee uusia välittömästi, mikäli niihin tulee kosketussuojauksellisia puutteita tai 
ne eivät toimi oikein. Lisäyksiä on tehty tarpeiden mukaisesti. Osassa tiloista on asennettu 
uudet pistorasiat saneerausten yhteydessä.  
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Alkuperäisten/ikääntyneiden varusteiden uusiminen. 
 
 

6.3.5. Liittymisjohdot 
 
Kiinteistön pääkeskus on liitetty paikallisen energiayhtiön verkkoon kahdella maakaapelilla 
B-rakennuksessa ja yhdellä H-rakennuksessa. Kaapelit ovat alkuperäisiä. Liittymisjohdot 
uusitaan pääkeskusten uusimisien yhteydessä.  

 
Rasiakalusteita. 
 
 
 

 
Rasiakalusteita. 

 
Rasiakalusteita. 
 
 
 

 
Rasiakalusteita. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 
 

6.3.6. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 
 
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkö-
laitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan rei-
tin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.  
 
Kiinteistön maadoitusjärjestelmät ovat kokonaisuudessaan havaintojen mukaan tyydyttä-
vässä kunnossa. Maadoituskisko havaittiin sähköpääkeskuksen vieressä. Maadoituskisko 
on asennettu jälkikäteen. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 
 

6.4. VALAISIMET, LÄMMITTIMET, KOJEET JA LAITTEET 
 

6.4.1. Valaisimet 
 
Kiinteistön yhteisten tilojen valaisimet ovat pääosin erityyppisiä loisteputkivalaisimia. Va-
laisimet ovat osittain saneerauksen aikaisia 1980-luvulta. A- ja B- rakennuksen 2-6 ker-
roksissa valaisimet ovat havaintojen mukaan tätä uudempia. 
 
Kiinteistön valaistusjärjestelmät ovat kokonaisuudessaan edelleen toimintakuntoisia, mut-
ta valaisimet tulevat elinkaarensa päähän tarkastelujakson alussa. 
 

 
Alkuperäiset liittymiskaapelit. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 
 

6.4.2. Turvavalaistusjärjestelmä 
 
Rakennuksessa on turvavalaistusjärjestelmä. Tiloissa on vihreät opasteelliset valaistut yk-
siköt. Järjestelmää on testattu säännöllisesti. Järjestelmä tulee elinkaarensa päähän jak-
son aikana. 

 
Käytävän valaistusta 6 krs. 
 

 
Toimistohuoneen valaistusta F. 
 

 
Portaikon valaisimin H. 
 
 
 

 
Käytävän valaistusta B. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusiminen sähkösaneerauksen yhteydessä. 
 
 

6.4.3. Lämmittimet 
 
Sähkötoimisia lämmittimiä ei havaittu. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 - 
 
 

6.4.4. Kojeet ja laitteet 
 
Lvi-teknisten kojeiden ja laitteiden kuvaus on esitetty tarkemmin lvi-osiossa. LVI- teknisiä 
sähkökäyttöisiä laitteita ovat esimerkiksi iv-koneet. Kiinteistön kojeet ja laitteet ovat säh-
köteknisiltä ominaisuuksiltaan kokonaisuudessaan edelleen tyydyttävissä kunnoissa.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 
 

6.4.5. Saunat 
 
Kiinteistössä on yksi saunaosasto, mutta se ei ole käytössä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 - 
 
 
 
 
 
 

 
Opasvalaisin. 
 

 
Opasvalaisin. 
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6.5. TELE- JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT 
 

6.5.1. Puhelin- ja atk-järjestelmä 
 
Kiinteistön atk-verkko on uusittu 2010-luvulla ja on tämänhetkiseen käyttöön riittävä. Atk-
pisteet on päätetty RJ45-liittimiin. Havaintojen mukaan verkko on toteutettu cat6-
tasoisena. Myös WLAN-verkko on käytössä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 
 

6.5.2. Antennijärjestelmä 
 
Antennijärjestelmää on uusittu jossain vaiheessa ja on kokonaisuudessaan toimintakun-
toinen. Antenniverkko on toteutettu havaintojen mukaan osittain ketjutetusti. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
 
 

6.5.3. Heikkovirtajärjestelmät 
 
Paloilmoitusjärjestelmä 
Kiinteistössä on osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä. Keskuksia on kaksi. Rakennukseen 
H paloilmaisimet on uusittu vuonna 2018. Muuten järjestelmä on havaintojen mukaan 
2000-luvun alkupuolelta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpiteitä. 
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7. KUNTOARVION TEKIJÖIDEN YHTEYSTIEDOT 

 

Kuntoarvioon liittyvissä asioissa ja yleensä kohteenne rakenne-, LVI- ja sähköteknisissä 
kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä tämän kuntoarvion koordinaattoriin.  
 
 
 
 
Tampereella 16.11.2018 

 
RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 

 
_________________________ 
 
Tapio Kuurimo 
Rakennusinsinööri  
Raksystems Insinööritoimisto Oy 
Haarlankatu 4E, 33230 TAMPERE 
tapio.kuurimo@raksystems.fi 

 


