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1. JOHDANTO  
 

Tämä kuntoarvioraportti on tehty RKM Engineeringin toimesta kiinteistössä tehdyn tarkas-
tuksen perusteella. Kuntoarvio on laadittu asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjetta (KH 
90–00535) soveltaen. Tarkastuskäynti ja raportti on tehty yhteistyössä kuuden asiantuntijan 
toimesta.  
 
Toimeksiantaja: Asunto Oy Kurkimäenpuisto 

c/o Harri Nolvi, Isännöitsijä TVP Isännöinti Oy 
Pukinmäenaukio 2, 4. krs. 00720 Helsinki 
Puh. 0400514150  
Email: harri.nolvi@tvpisannointi.fi  

 
 

Tämän raportin on tehnyt RKM Engineeringin seuraava työryhmä: 
 
Koordinaattori Jari Lemponen  
Rakennustekniikka Mika Hertsi 
LVI-järjestelmät  Tero Ahola  
Sähköjärjestelmät  Karri Rannisto  
 
Asuinkiinteistöjen kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00534) mukaisesti kuntoarvion tavoit-
teena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät kor-
jaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrit-
tely.  
 
Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon PTS on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä 
kiinteistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennus-
osien tekniseen käyttöikään. Tässä raportissa esitetyn PTS-ehdotus ja mahdolliset lisätut-
kimukset 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. 
 
Tässä raportissa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 
 
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 oleva asunto-osakeyhtiö sijaitsee Helsingissä. Taloyhtiöön kuu-
luu yksi 19 kpl luhti- ja pienkerrostaloja, joissa yhteessä 116 kpl huoneistoja. Tässä rapor-
tissa keskitytään rakennuksiin jotka sijaisevat osoitteessa Kurkisuotie 8. 
Rakennusaine: betonielementti, tiiliåintainen elementti julkisivu. Vesikatto: pulpettikatto, ka-
temateriaalina pelti.  
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmä: Koneellinen poisto. Rakennuk-
set ovat valmistuneet vuonna 1984 ja ne ovat välttävässä kunnossa. KL2 
 

2.1. KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2018 – 2027 

    
 
       

• salaojaverkoston olemassa olon selvitys ja kuntoonlaitto 

• salaojien kuvaus KST8. 

• alapohjien tuuletuksen toimivuuden tarkistaminen, sekä alapohjien sekä sokkeleiden 
kuntotutkimus KST8. 

• huoneistojen märkätilasaneerausten loppuun saattaminen KST8. 

• Putkiston ja lämmityspattereiden kuntotutkimus 

• Lämmönsiirrinpaketien kuntotutkimus 

• Termostaattiset patteriventtiilit, lämpöjohtojen sulku- ja linjasäätöventtiilit tulee uusia 

• Vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus.  
 

    
 
 

 

• sadevesien poisohjuksen parantaminen KST8. 

• piha-alueiden pintojen kunnostus KST8. 

• vesikattosaneeraus erillisen suunnitelman mukaan KST8. 

• yleisten tilojen pintakorjauksia tarpeen mukaan KST8. 

• Autolämmityspistorasiakoteloiden uusiminen 

• Ikääntyneiden aluevalaisimien uusiminen 

• Yleisten tilojen alkuperäisten valaisimien uusiminen 

• Yhteissaunaosaston ohjauskeskuksien uusiminen  

• Puhelinjärjestelmien uusiminen  

• Antennijärjestelmien uusiminen 

• Porrashuoneisiin verkkovirtakäyttöisten palovaroittimien asentaminen 

• Lämmitysverkoston tasapainotus  

• Asuntojen sisätilojen lämpötilojen seurantamittaukset lämmityskaudella (pakkasella) 

• Vesijohtoputkiston lämmöneristys 
 

 
    
 
 

• ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen KST8. 

• metallisten ulko-ovien saneeraus tai uusiminen KST8. 

• yleisten tilojen pintakorjauksia tarpeen mukaan KST8. 

3 – 5 vuoden kuluessa tehtävät toimenpiteet 

Välittömät tai lähiaikojen (0 – 2 v) toimenpiteet 

6 – 10 vuoden kuluessa tehtävät toimenpiteet 
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• Ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätö  

• Ilmanvaihtokoneiden siipipyörien ja kammioiden puhdistus 

• Yläpohjassa ilmanvaihtoputkien lämmön eristys 

• Alkuperäisten keskuksien uusiminen 

• Alkuperäisten pää- ja nousujohtojen uusiminen  
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2.2. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS 

 
Kiinteistön PTS on esitetty kuntoarvioraportissa As Oy Kurkimäenpuisto, 
rakennukset Kurkiaiskuja 2 ja 5, tarkastuspäivä 03.04.2018. 
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2.3. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 

Kiinteistön PTS on esitetty kuntoarvioraportissa As Oy Kurkimäenpuisto, 
rakennukset Kurkiaiskuja 2 ja 5, tarkastuspäivä 03.04.2018. 

 
 

Kuntoluokat 
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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2.4. LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

Kiinteistön PTS on esitetty kuntoarvioraportissa As Oy Kurkimäenpuisto, 
rakennukset Kurkiaiskuja 2 ja 5, tarkastuspäivä 03.04.2018. 
 

 
Kuntoluokat 
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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2.5. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 

Kiinteistön PTS on esitetty kuntoarvioraportissa As Oy Kurkimäenpuisto, 
rakennukset Kurkiaiskuja 2 ja 5, tarkastuspäivä 03.04.2018. 

 
 

Kuntoluokat 
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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2.6. VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET, TURVALLISUUS JA YMPÄRIS-
TÖRISKIT 

 

• keskeneräisten märkätilojen saneerausten loppuun saattaminen KST8. 

• Märkätilojen vikavirtasuojausten tarkastus ja kuntoonlaitto  

• Vioittuneiden kytkinten kuntoon laitto 

 

 

 

2.7. LISÄTUTKIMUKSET JA EI KIIREELLISET KORJAUKSET 

 
• salaojien kuvaus. 

• alapohjien tuuletuksen toimivuuden tarkistaminen, sekä alapohjien sekä sokkelei-
den kuntotutkimus KST8. 

• Putkiston ja lämmityspattereiden kuntotutkimus 

• Lämmönsiirrinpaketien kuntotutkimus 

• Vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus.  
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 

 

3.1. KOHTEEN TIEDOT 

Kohde Asunto Oy Kurkimäenpuisto 
Lähiosoite Kurkiaiskuja 2 ja 5, sekä Kurkisuontie 8 
Postinumero- ja toimipaikka 00940 Helsinki 
Rakennustyyppi Luhtitaloja sekä pienkerrostaloja yht. 19 kpl 
Asuinhuoneistoja 116 kpl 
Tilavuus 35320 m3 
Huoneistoala 8810,5 m2 
Rakennusvuosi 1984 
 

3.2. ASIAKIRJATILANNE 

 

Rakennus-, LVI- ja rakennepiirustuksia oli saatavilla. 

Kiinteistön sähköpiirustustilanne on välttävä. Sähköpiirustuksista oli käytössä vaan joitakin 
yksittäisiä piirustuksia. 
Täydelliset sarjat sähköjärjestelmien käyttöpiirustuksia pitää määräysten mukaan olla kiin-
teistössä aina käytettävissä ja löydettävissä esim. huoltotöitä varten. 

 

3.3. KORJAUSHISTORIA AS OY KURKIMÄENPUISTO KOKONAISUUDESSAAN 

Kattokorjauksia   2012-2016 
Märkätilakorjauksia  2014-2018 
Pihavarastojen maalausta  2015 
M-talon sokkelin korjaus  2015 
D ja K saunojen puuosien uusinta 2014 
Piha-aitojen korjauksia  2013 
Korvausilmaventtiilit         2009 
Lukot sarjoitettu   2008-2010 
Lämmönvaihtimet uusittu  2006-2009 
Julkisivukorjauksia  2002 
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3.4. KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE 

 
Ennen tarkastuskäyntiä kohteessa järjestettiin asukaskysely. Asukaskyselyt tarkoituksena 
oli selvittää käyttäjien kokemuksia vaurioiden ja puutteiden paikantamiseksi. Asuntokäyn-
tien yhteydessä haastateltiin paikalla olleita asukkaita.  
 
Kyselyissä esiin tulleita keskeisiä asioita olivat mm. 
 

• seinissä halkeamia 

• pattereiden toimivuudessa häiriöitä 

• vedon tunnetta ikkunoista ja ulko-ovesta 

• ilmanvaihdon kautta kulkeutuu ääniä 

• vesikalusteissa (alkuperäisissä) puutteita 

• porrashuoneiden valaistus puutteellinen 
 

3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI 

 
Kiinteistön huollosta vastaa Kontulan Huolto Oy. Kiinteistön huoltotoimenpiteet ovat tyydyt-
tävällä tasolla, laiminlyöntejä ei tarkastuskierroksen aikana havaittu.  
  

3.6. SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Lämpötila 
 
Tarkastushetkellä aistinvaraisesti arvioiden asunnoissa ei havaittu poikkeavia lämpötiloja. 
Asukaskyselyissä ei ollut mainintoja puutteellisista tai poikkeavista sisälämpötiloista. Läm-
pötilat vaihtelivat välillä 22…25 °C. 
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus, sisäilman epäpuhtaudet 
 
Huoneistojen ilmanlaatu ja vaihtuvuus olivat tarkastushetkellä aistinvaraisesti arvioiden tyy-
dyttävällä tasolla.  
 
Tuhoeläimet ja linnut 
  
Tarkastushetkellä huoneistoissa ei havaittu tuhoeläimiä.  
 

 
Valaistus 

 

Valaistus tasot porrashuoneissa ovat osittain heikkoja. Valaistuksen säännöllisestä huol-
losta tulee huolehtia kattavasti. Yhteistilojen valaistus suositellaan uusittaviksi energia- ja 
valotehokkaisiin led-valaisimiin. 
 
Melu 

 
Tarkastushetkellä ei aistivaraisesti havaittu meluhaittoja.   
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3.7. TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT 

 
Oleellisia turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei havaittu tarkastuskäynnin yhteydessä.  

 

3.8. KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Kosteusrasituksia havaittiin sokkeleissa sadevesikourujen kohdalla. Suositellaan sokkelei-
den ja alapohjien kuntotutkimuksia. 
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 

4.1. ULKOALUEET 

 

Maanpintojen kallistuksia, pintoja ei päästy lumen takia tarkistamaan. Isännöitsijältä saa-
dun tiedon mukaan piha-alueiden pinnat ovat huonossa kunnossa ja niiden kunnostami-
seen on syytä varautua. Piha-alueilla ja seinustoilla on normaalia kasvillisuutta, jotka ovat 
paikoin lähellä rakennuksia. Kattovedet ohjautuvat osittain pois rakennuksen vierustasta, 
suositellaan parantamaan sadevesien poisjohtamista. Jätehuoltovarusteet sijaitsivat asialli-
sissa erillisissä varastorakennuksissa. 
KL 2 

 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• salaojien kuvaus 

• sadevesien poisohjuksen parantaminen 

• piha-alueiden pintojen kunnostus 

 

 
Seinän vierustaa. 

 
Seinän vierustoilla on paikoittain liian lähellä kas-
villisuutta. 

 
Jätekatos erillisessä varastorakennuksessa. 

 
Aitaukset olivat tyydyttävässä kunnossa. 
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4.2. PERUSTUKSET JA RUNKO 

 
Sokkelit ovat teräsbetonirakenteisia. Alapohjarakenteena on sekä maanvaraisia betonilaat-
toja että tuulettuvia betonirakenteisia alapohjia. Rakennukset ovat betonirunkoisia. Tuu-
lettuvia alapohjia ei päästy tarkastamaan. Alapohjien tuuletuksien toimivuutta tulee tark-
kailla ja tarvittaessa tehdä alapohjien sekä sokkeleiden kuntotutkimus. Rakennukset on 
rakennettu aikakautena, jolloin alapohjatäyttöihin ei tehty kapilaarikatkoja. Tämä saattaa 
aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta alapohjiin sekä sokkeliin. Näkyviltä osin ei runko- 
tai perustusrakenteissa havaittu tarkastuskäynnin aikana rakenteellisesti merkittäviä vauri-
oita tai puutteita. 
KL 2 
 

 
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Alapohjien tuuletuksen toimivuuden tarkistaminen, sekä alapohjien sekä sokkelei-

den kuntotutkimus. 

 

 

4.3. YLÄPOHJA 

 
Yläpohjiin ei ollut pääsyä katoilla olevan lumipeitteen takia. Isännöitsijältä saadun tiedon 
mukaan vesikattoja on korjattu vuosien varrella moneen otteeseen paikkakorjaamalla ja 
maalaamalla. Vesikattojen saneeraukseen tulee varautua jakson aikana. KL2 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vesikattosaneeraus erillisen suunnitelman mukaan 

 

  

 
Kosteusrasitusta vesikourun kohdalla. 
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4.4. VESIKATTORAKENTEET 

 
Vesikattoja ei päästy tarkastamaan lumen takia. Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan ve-
sikattoja on korjattu vuosien varrella moneen otteeseen paikkakorjaamalla ja maalaamalla. 
Vesikattojen saneeraukseen tulee varautua jakson aikana. KL2 
 

 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vesikattosaneeraus erillisen suunnitelman mukaan 
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4.5. ULKOSEINÄT  

 

• Julkisivut olivat tyydyttävässä kunnossa. Myös elementtien saumaukset olivat tyy-

dyttävässä kunnossa. Suositellaan Elementtisaumausten tarkastaminen jakson lop-

pupuolella. KL3 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Elementtisaumausten tarkastaminen jakson loppupuolella 

 

4.6. PARVEKKEET JA KATOKSET 

 
Parvekkeeet olivat tyydyttävässä kunnossa. Avoparvekkeita ei päästy lumen takia tarkasta-
maan. KL3 
 

 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide ehdotuksia. 

 
Ulkoseinät olivat tyydyttävässä kunnossa. 

 
Elementtien saumaukset olivat tyydyttävässä 
kunnossa. 

 
Parvekkeiden olivat tyydyttävässä kunnossa. 

 
Avoparveke osuuksia ei päästy lumen takia tar-
kastamaan. 
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4.7. IKKUNAT JA OVET 

 
Kohteen ikkunat ja parvekeovet ovat alkuperäisiä maalattuja puuikkunoita. Asukasky-
selyissä oli useita mainintoja ikkunoiden ja parvekeovien heikosta kunnosta. 
Kohteen ulko-ovet  ovat  metallirakenteisia ovia. Ikkunat, parvekeovet ja ulko-ovet ovat vält-
tävässä kunnossa ja niiden uusimiseen on syytä varautua jakson loppupuolella. KL2 
 

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ikkunoiden ja parvekeovien uusimiseen tulee varautua jakson loppupuolella. 

• Metallisten ulko-ovien kunnostukseen tai uusimiseen tulee varautua jakson loppu-

puolella. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ikkunat ja parvekeovet ovat alkuperäisiä. 

 
Parvekeovissa rakoja. 

 
Metalliovien kunnostukseen tai  uusimiseen tulee 
varautua. 
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4.8. SISÄTILAT 

 

Tarkastettujen asuintilojen pintarakenteet ovat kokonaisuutena pääosin tyydyttävässä 
kunnossa. Sisätiloissa on paikoin havaittavissa normaaleja käytöstä tulleita jälkiä. Asunto-
jen pintaremontteja on tehty vaihtelevasti tarpeiden ja mieltymysten mukaisesti. KL 3 
 
Yleiset tilat 
 

Yleisissä tiloissa havaittiin normaalin kulumisen seurauksen  lohkeamia ja muita pintavau-
rioita. Saunaosasto oli tyydyttävässä kunnossa.  
 
 

Huoneistojen märkätilat 
 
Huoneistojen märkätiloja tarkastettiin sattumanvaraisesti 8 kpl KK2 ja KK5, sekä 4 kpl 
KST8. Huoneistojen märkätiloja on saneerattu 2014-2018 merkittävästi. 
Osa märkätiloista oli korjauksen alla. Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan korjauksen 
alaisia märkätiloja on vielä yhteensä 45 kpl. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Huoneistojen märkätilasaneerausten loppuun saattaminen. 

• Yleisten tilojen pintakorjauksia tarpeen mukaan. 

 
 

Yleiset märkätilat olivat tyydyttävässä kunnossa. 
 

Saunat ovat tyydyttävässä kunnossa. 
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

 
Kiinteistöt ovat liitettyt paikalliseen Helenin kaukolämpöverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä 
on vesikeskuslämmitys. Lämmön luovutus on toteutettu teräslevypatterein. Lämpöjohdot 
ovat teräsputkea. Lämmitysverkoston termostaattiventtiilit ovat alkuperäiset vuodelta 1983, 
osin rikkonaisia myös päällisin puolin. Pistokoe luenteisella sisäilmalämpötilamittauksen 
perusteella lämmitysverkosto tulee tasapainottaa sekä säätö- ja sulkuventtiilit uusia. Mita-
tut sisälämpötilat olivat 23-25°C. Asuintilojen sisälämpötilan ei tulisi ylittää 23 astetta. Huo-
nelämpötila on parhaimmillaan 20-22º C. Liian korkea yli 23 asteen lämpötila ei ole ihmi-
sen terveydelle hyväksi ja lisäksi se lisää energiankulutusta ja aiheuttaa tunkkaisuuden 
tunnetta asuntoon. Alle +18º C lämpötiloissa ilman suhteellinen kosteus voi kasvaa niin 
suureksi, että rakenteisiin alkaa pesiytyä sieniä ja muita mikro-organismeja. Sopiva ja ter-
veellisin huoneilman kosteus on 30-40 %. Liiallinen huoneilman kosteus aiheuttaa kosteu-
den tiivistymistä rakenteiden pinnalle ja lisää mikrobien kasvua. Joissain asunnoissa on 
asukas moittinut lämmityksen toimimattomuutta. Kiertovesipumppujen kunnossa ei ha-
vaittu puutteita, eikä kierroksella olleella huoltomiehellä ollut tietoa historiasta. Kiertove-
sipumppujen kunnossapitojakso on noin 15 - 20 vuotta.  Lämmönjakokeskuksia on 2, 5 ja 
8 rakennuksessa. Lämmönsiirrinpakettien ja siihen liittyvien säätölaitteiden kunto tulee tar-
kastaa. Siirtimissä ja putkiliitoksissa havaittiin tarkastushetkellä useassa paikassa vuoto 
jälkiä. Lämmönsiirtimien keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20 - 25 vuotta. Sulku- ja lin-
jasäätöventtiilit ovat rakennuksen valmistumisen ajoilta ja ovat näin ollen menettäneet sää-
töominaisuutensa. Tulee uusia. Sulku- ja linjasäätöventtiilien kunnossapitojakso on noin 15 
– 20 vuotta. Lämmityspatterit ovat alkuperäisiä teräslevypattereita, rakennuksen valmistu-
misen ajoilta. Lämpöjohtojen runkolinjat on eristetty nähdyiltä osin. Eristyksissä on käytetty 
mineraalivillaa, joka on suojattu muovilla. Eristeet olivat paikoin huonossa ja tulee kunnos-
taa.   
 
Toimenpide-ehdotus: 

- Putkiston ja lämmityspattereiden kuntotutkimus 
- Lämmönsiirrinpaketien kuntotutkimus 
- Termostaattiset patteriventtiilit, lämpöjohtojen sulku- ja linjasäätöventtiilit tulee 

uusia 
- Lämmitysverkoston tasapainotus  
- Asuntojen sisätilojen lämpötilojen seurantamittaukset lämmityskaudella (pakka-

sella) 
KL 1-2 
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Kuva 5.1-01: Lämmönjakohuoneet tulee pitää puhtaana sinne kuulumattomista tavaroista. 
(Paloturvallisuus)  
 

 
Kuva 5.1-02: Lämmityspattereiden säätöventtiilit ja termostaatit tulee uusia 
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Kuva 5.1-03 Ennen lämmönsiirrinpakettien kuntotarkastusta tulee tilat tyhjentää sinne 
kuulumattomista tavaroista  
 

 
Kuva 5.1-04 Lämmönsiirripakettia säädetään Oumanin säätölaittein, häytykset GSM ver-
kon kautta kiinteistöhuollon valvomoon.  
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Kuva 5.1-05 Lämmitysputket ovat teräsrakenteisia 

 
Kuva 5.1-06 Ruosteiset patteriliitokset ovat vuotoriski kiinteistölle (as F33) 
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5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 

 
Kiinteistö on liitetty Helsingin kaupungin vesi- ja jäteverkostoon. Vesimittarin jälkeen ei 
ole asennettu vakiopaineventtiiliä. Huoneistoissa ei ole omia vedenmittauksia.  
Vesijohdot ovat alkuperäisiä rakennuksen valmistumisen ajoilta ja kuparisia.  
Vesijohtojen asennukset alkuperäisissä kylpyhuoneissa on tehty kyseisen rakennus-
ajan mukaisesti. Saneeratuissa kylpyhuoneissa kromatut kupariputket on asennettu 
pinta-asennuksena.  Havaitut sulku- ja linjasäätöventtiilit olat pääosin alkuperäisiä, al-
kuperäiset tulee uusia. Vesijohtoverkoston lämmöeristys on paikoin puutteelolinen, tu-
lee laittaa kuntoon. Jätevesiviemärit ovat nähdyiltä osin muovi ja pohjaviemärit valu-
rautaputkea. Viemäreiden toiminnassa on asukkaiden mukaan tukoksia on ollut sekä 
vuotoja, sekä hajuhaittoja.  
Rakennuksien ryömintätilaan ei ollut pääsyä luukkujen ollessa liimautuneena paikal-
leen. Täten alapohjissa näkyvien viemäreiden kuntoa ei päästy tarkastamaan.  
Viemäriverkoston kiinnitykset, liitokset ja kunto tulee tarkistaa ja saattaa kuntoon.  
Vesikaton sadevedet on johdettu räystäskouruin ja syöksytorvien avulla piha-alueelle, 
josta ne valuvat sadevesijärjestelmään pintavesinä.  
Perustuksien salaojituksista ei ollut tietoa.  Rakennukset tullee varustaa asianmukai-
sella salaojituksella.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 

- Vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimus.  
- Salaojaverkoston olemassa olon selvitys ja kuntoonlaitto 
- Vesijohtoputkiston lämmöneristys 

KL 2 
 
 

VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET 

 
Vesi- ja viemärikalusteet olivat tarkastetuissa huoneistoissa suurelta osin vielä alkupe-
räisiä. Tarkastetuissa asunnoissa vesi- ja viemärikalusteiden kunto kokonaisuutena oli 
tyydyttävä.  
Aiemman Raksystemsin kartoituksen pohjalta on kiinteistössä käynnistetty akuutisti 
korjausta tarvitsevien kylpyhuoneiden kunnostus. Näiltä osin kalusteet tulevat uusituksi. 
Muiden osalta tulee myös uusia.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Viemäri ja vesijohtokalusteiden uusintoja 
KL 3 
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Kuva 5.2-01: Taloteknisiä tiloja ei saa käyttää varastona, paloturvallisuusmääräys 
 

 
Kuva 5.2-02: Vesipistekalusteiden ja putkiston kunto tulee etenkin siivouskome-
roissa tarkastaa säännöllisesti  
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Kuva 5.2-03: Saniteettitilojen alkuperäiset kaksiotehanat on nähdyiltä osin vaihdettu yk-
siotehanoiksi, wc istuin on alkuperäinen rakennuksen valmistumisen ajoilta (sama kai-
kissa rakennuksissa)  
 

 
Kuva 5.2-04 Joidenkin asuntojen vesipistekalusteita on uusittu ajan saatossa.  
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Kuva 5.2-05  
 

 
Kuva 5.2-06 Yleisten pesutilojen koneiden huuhteluvesi on ohjattu rakenteelliseen kauka-
loon, josta se johtuu viemäriverkostoon. Lattiakaivon toimivuus tulee siivouksen yhtey-
dessä tarkastaa.  
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5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 

 
Asuinhuoneistoissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Vesikatolla olevat huoneistojen 
poistopuhaltimet ovat yhteiskanavapuhaltimia. Kiinteistön ilmanvaihdossa ei havaittu 
puutteita. Kierroksen aikana poistoilmanvaihto toimi asiallisesti. Yksittäisiä poistoilma-
puhaltimia on uusittu. Puhaltimien tekninen käyttöikä on noin 25 – 30 vuotta.  
Ilmanvaihtokanavat ovat peltikanavia. Ilmanvaihtokanavat on eristetyt yläpohjassa. 
Eriste on paikoin rispaantunut tulee laittaa kuntoon. Kanavien nuohouksesta ei ollut tie-
toa. Ilmeisesti edellisestä kanavien puhdistuksesta on kulunut aikaa sen verran, että 
ilmanvaihtokanavat on syytä puhdistaa pikapuolin. Kanavien suositeltu nuohousväli 
asuinkäytössä on 10 vuotta. Likainen ilma poistetaan wc-, pesu- ja vaatehuonetiloissa 
olevien poistoventtiilien ja keittiön liesikuvun kautta. Poistoventtiilit olivat koneelliseen 
poistoon soveltuvia säädöiltään lukittavia kartioventtiilejä. Tarkastuksen yhteydessä ha-
vaittiin muutamia likaantuneita poistoventtiilejä. Asuntoyhtiöissä huoneistojen poisto- ja 
raitisilmaventtiileiden puhdistus kuuluu asukkaille.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

- Ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätö  
- Ilmanvaihtokoneiden siipipyörien ja kammioiden puhdistus 
- Yläpohjassa ilmanvaihtoputkien lämmön eristys 

KL 3 

 
 

  
Kuva 5.3-01: Ilmanvaihtokanavat tulee nuohota ja säätää. Pääte-elimen puhtaana 
pito kuuluu asukkaalle.   
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Kuva 5.3-02: Kerhohuoneissa oli oma ilmanvaihtojärjestelmä.  
 

  
Kuva 5.3-03: Korvausilmaventtiilien ja ikkonoihin asennettujen rakoventtiilit tulee pi-
tää toimivina. 
 

 
Kuva 5.3-04: Ilmanvaihtokanavien lämmöneristykset tulee laittaa kuntoon  
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Kuva 5.3-05 Ilmanvaitokanavat on peltiseinäisiä  
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

6.1. SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

 
Sähköjärjestelmät ovat havaintojen mukaan pääosin alkuperäiseltä rakentamisajankoh-
dalta vuodelta 1984. Kiinteistön pääkeskus sijaitsee omassa pääkeskus huoneessa. Pää-
keskus on alkuperäiseltä rakentamisajankohdaltaan ja vielä tyydyttävässä kunnossa. Sa-
moin pää- ja nousujohdot ovat alkuperäisiä ja ne ovat (TN-C) 4-johdinjärjestelmän mukai-
sia, joissa ei ole erillistä suojamaadoitusjohdinta. Huoneistoille menevät nousujohdot ovat 
havaintojen mukaan osittain yksivaiheisia ja osittain kolmivaiheisia ja vastaavasti tyypil-
tään 2x10mm² ja 4x6mm². Sähköjärjestelmien keskimääräinen tekninen elinkaari on noin 
40 vuotta.  
Kiinteistöä syötetään kahdella liittymiskaapelilla, jotka ovat alkuperäiseltä rakentamisajan-
kohdaltaan. Liittymiskaapelin käyttöikä on pitkä n. 50 vuotta. 
Jokaisessa talossa on oma kiinteistökeskus ja monimittarikeskus, joissa sijaitsevat huo-
neistojen kWh mittarit. Kaikki keskukset ovat havaintojen mukaan alkuperäiseltä rakenta-
misajankohdaltaan ja vielä tyydyttävässä kunnossa. Keskukset ovat pääosin tulppasula-
kekeskuksia. Ryhmäkeskuksissa ei ole laajennusvaraa mm. vikavirtasuojakytkimien lisä-
yksiin, joita ei kuitenkaan tarvitse määräysten mukaan takautuvasti asentaa. Keskuksien 
tekninen elinkaari on keskimäärin noin 30–40 vuotta.  
Sähkönousujen saneeraus on taloudellisinta toteuttaa samaan aikaan telejärjestelmien 
saneerauksen yhteydessä, kun joka tapauksessa alueella joudutaan suorittamaan kaivu-
töitä ja rakenteita avaamaan, vaikka sähkönousujen elinkaarta onkin vielä jäljellä.  
Maadoitusjärjestelmä on toteutettu rakentamisajankohdan määräysten mukaisesti.  
Kiinteistön pistorasiat ovat 0-luokan pistorasioita, lukuun ottamatta keittiöitä ja märkäti-
loja, joissa on käytetty 1-luokan pistorasioita. Sähkökalusteet ovat pääosin alkuperäisiä, 
lukuun ottamatta esim. osassa huoneistoja saneerattuja kylpyhuoneita ja keittiöitä . Sa-
neerattuihin kylpyhuoneisiin on asennettu vikavirtasuojalliset pistorasiat.  
Havaintojen mukaan autolämmityspistorasioihin on jälkikäteen lisätty rajoitinkelloja, 
muuten autolämmityspistorasiakotelot ovat alkuperäiseltä rakentamisajankohdaltaan. 
Autolämmityspistorasiat ovat havaintojen mukaan ikääntyneitä ja ne suositellaan uusit-
taviksi jakson alkupuolella. Uusimisen yhteydessä varaudutaan myös sähköautojen la-
tauspisteisiin(sähkölatauspisteet eivät sisälly pts-kustannuksiin). KL2 

 

Alkuperäinen pääkeskus KST 8 Kiinteistökeskuksen osa ja huoneistojen kWh-mittarit 
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            Toimenpide-ehdotukset:  

• Varaudutaan pää-ja nousujohtojen uusimiseen 3-vaiheisiksi erillisellä suojajoh-

dolla(TN-S 5-johdinjärjestelmä) varustetuiksi johdoiksi, sekä keskuksien uusimiseksi 

vikavirtasuoja-kytkimillä varustetuiksi malleiksi. 

• Autolämmityspistorasiakoteloiden uusiminen 

 

 

 

 

 

Samoin tässä alkuperäinen kiinteistökeskuksen osa ja mo-

nimittarikeskus  

Huoneiston tulppasulakekeskus on rakentamisajankoh-

daltaan. Keskuksissa ei ole laajentamisvaraa esim. vika-

virtasuojakytkimille 

Alkuperäinen keskus 80-luvulta  Autolämmityspistorasiakotelot ovat rakentamisajankoh-

dan määräysten mukaisia. Nykyään vaaditaan vikavir-

tasuojaukset. Jälkikäteen on lisätty rajoitinkelloja.  
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6.2       VALAISTUS, VALAISIMET JA OHJAUS  

  

Kiinteistön pihapylväsvalaisimia on havaintojen mukaan uusittu, lukuun ottamatta muu-
tamia ikääntyneitä pylväsvalaisimia. Samoin havaittiin joitakin rakentamisajankohdan 
jälkeen lisättyjä seinävalaisimia. Seinävalaisimet ovat muuten pääosin alkuperäiseltä 
rakentamisajankohdaltaan ja jo ikääntyneitä.  
Huoneistojen kiinteinä valaisimina on esim. keittiöissä käytetty pääosin loisteputkivalai-
simia. Valaisimet ovat eri aikakausilta ja osittain uusittuja osakkaiden omien remonttien 
yhteydessä. Sisätilan valaistusta ohjataan perinteisillä kytkimillä ja porrashuoneissa pai-
nonapein. Valaisimia uusittaessa tulisi kiinnittää huomiota valaisinohjauksiin. Ohjaukset 
suositellaan toteutettaviksi esim. erillisillä liiketunnistimilla tai liiketunnistinvalaisimilla.  
Sisävalaisimien keskimääräinen tekninen elinkaari on n. 20-30 vuotta. Varaudutaan 
teknisen elinkaarensa ylittäneiden valaisimien uusimiseen led-valaisimiksi pts-jakson ai-
kana. 
Ulkotilojen valaistusta ohjataan hämäräkytkimen ja kellon avulla. Ohjauksien toimivuutta 

ei testattu.  KL2 

  

 

 

Kuutionmuotoinen julkisivuvalaisin sisäänkäynnin 

yhteydessä.  

Pihapylväsvalaisin on kunnossa. 

Alkuperäinen valaisin on kierossa Pihapylväsvalaisin on ikääntynyt 
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Toimenpide-ehdotukset:  

• Seinävalaisimien uusiminen+ ikääntyneiden pihapylväsvalaisimien uusiminen 
• Yleisten tilojen valaisimien uusiminen energia -ja valotehokkaiksi led- valaisimiksi.  
• Valaisimien kuvut on puhdistettava säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti tai vähin-

tään aina lampunvaihtojen yhteydessä. Valaisimen likaantuminen vähentää merkittä-
västi valotehoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porrashuoneen valaistusta  Alkuperäinen hehkulamppuvalaisin porrashuoneessa 

Saunaosaston valaisinteho on heikohko   Porrashuoneiden valaistusta ohjataan painonapein. Säh-

kökalusteet ovat alkuperäiseltä rakentamisajankohdal-

taan  
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6.3      MUUT JÄRJESTELMÄT  

  

Tele – ja antennijärjestelmät  

  

Antennijärjestelmästä ei ollut käytettävissä kaaviota, josta olisi selvinnyt järjestelmän 
tarkka rakenne. Rakennusajankohdan mukaan antennikaapelointi on todennäköisesti to-
teutettu sisäkaapeloinnin osalta AJCS 75-5 tyyppisellä kaapelilla, ja maakaapeloinnin 
osalta Mcum- tyyppisellä kaapeloinnilla. Järjestelmä on toimiva ja vielä tyydyttävässä kun-
nossa. Järjestelmä on kuitenkin ylittänyt teknisen käyttöiän, joten se suositellaan uusitta-
vaksi puhelinjärjestelmän uusimisen yhteydessä. 
Puhelinjärjestelmästä ei ollut tarkastuksessa käytössä kaaviota, josta olisi selvinnyt järjes-
telmän tarkka rakenne. Puhelinjakamoon ei ollut pääsyä tarkastuksen yhteydessä. 
Puhelinpisteet on päätetty huoneistoissa kolminapaisiin rasioihin. Järjestelmä on edelleen 
puhelinkäytössä toimiva, mutta sen suorituskyky ei ole nykyaikaiseen tiedonsiirtoon riit-
tävä (esim. nopeat xDSL-yhteydet). KL2 

 
Toimenpide-ehdotukset:  

• Uusitaan nykyinen puhelinjärjestelmä nykyaikaiseksi yleiskaapelointiverkoksi 
pts-jakson aikana. 

• Antennijärjestelmän uusiminen tähti 2000-verkoksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulko-ovissa on ovikoodinäppäimistö Huoneiston perinteinen 3-napainen puhelinpistoke  
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Paloturvallisuusjärjestelmä  

  

Huoneistoissa havaittiin paristokäyttöisiä palovaroittimia. Yleisissä tiloissa ei havaittu pa-

lovaroittimia.  

 
Toimenpide-ehdotukset:  

• Suositellaan asennettaviksi porrashuoneisiin verkkovirtatoimiset palovaroittimet 

 

 

Turvavalaistusjärjestelmä  

  

Kiinteistössä ei ole turvavalaistusjärjestelmää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huoneiston palovaroitin on vääriin sijoitettu  
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Sähkölämmitysjärjestelmä 

 

Kiinteistön lämmitys hoidetaan kaukolämmön avulla ja osassa saneerattuja kylpyhuo-

neita havaittiin sähköisiä lattialämmityksiä, joita ohjataan huoneistotermostaateilla.  

Yhteissaunaosastolla on sähkölämmitteinen kiuas. Kiukaiden tekninen elinkaari on n. 15-

vuotta, riippuen kiukaan käyttöasteesta. Kiuas on vielä tyydyttävässä kunnossa, mutta 

ohjauskeskus on jo ikääntynyt.  

  

 

   

                Toimenpide-ehdotukset:  

•    Varaudutaan yhteissaunaosaston kiukaan ohjauskeskuksen uusimiseen. 

 

 

 

 

 

 
 Yleisen saunan kiuas on uusittu 


