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1. JOHDANTO  

 
Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n toimesta. 
Kuntoarvio on laadittu asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjetta (KH 90–00294) sovel-
taen. Raportti ei sovelletusta ja normaalia kuntoarviota kevyemmästä raportointitavasta 
johtuen täytä esim. kaupunkien / kuntien korjausavustusvaatimuksia. Tämän raportin tar-
koituksena on tuoda esiin vain kaikkein merkittävimmät rakennusosien ja teknisten järjes-
telmien korjaustarpeet.  
 
 
Toimeksiantaja:  
 

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 
Kielotie 13, 01300 Vantaa 

                        Mikko Krohn 
p. 09 839 22377 

                        mikko.krohn@vantaa.fi 
 
  

 
Tämän raportin on tehnyt Raksystems Anticimexissä seuraava työryhmä: 
 
Rakennustekniikka RI Heikki Nurmela  Raksystems Anticimex 
LVI-järjestelmät  DI Mikko Niinistö Raksystems Anticimex 
Sähköjärjestelmät  Sähköins. Tuomas Virtanen Raksystems Anticimex 
 
 
Asuinkiinteistöjen kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90–00295) mukaisesti kuntoarvion tavoit-
teena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät kor-
jaus- ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen mää-
rittely.  
 
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 energiakatsel-
muksen avulla. 

 
Tässä raportissa käytetyt kuntoluokat ovat seuraavat: 
 
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi.  
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2. YHTEENVETO  

 
Kuntoarvioinnin kohteena olevat rakennukset ovat asuinrakennukset sekä rannassa si-
jaitseva saunarakennus ne ovat valmistuneet vuosina 1917- 1928. Rakennukset ovat 
kuuluneet Tammiston koetilaan, ne sijaitsevat Vantaan Tammistossa. Rakennukset 
ovat hirsirunkoisia, ns. työnjohtajan asunto on 2 kerroksinen, työväen asuinrakennus ja 
sauna ovat yksikerroksisia. Rakennuksien julkisivut ovat pääosin puuverhoiltuja sekä 
hirsipintaisia. Vesikattona työnjohtajan rakennuksessa mansardikatto ja katteena on ri-
vipeltikate, muissa rakennuksissa harjakatto ja pelti sekä mineriittikate.  
 
Työnjohtajan asunnon käyttöönotto vaatii merkittäviä korjauksia. Sauna ja työväen 
asuinrakennus ovat siinä kunnossa, että ainoastaan niiden hirsirunkoa voidaan hyö-
dyntää joiltain osin, muuten ne ovat purkukuntoisia. Kaiken kaikkiaan korjauskustan-
nukset ovat hyvin suuntaa antavia ja ne riippuvat korjauksien laajuudesta ja tasosta. 
Kokonaisuutena rakennukset ovat välttävässä - heikossa kunnossa.  KL 3-4 
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2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS 

 

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeist a

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rakennetekniikka 0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 589

LVIA-tekniikka 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Sähkötekniikka 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Yhteensä 0 688 0 0 0 0 0 0 0 0 688

Keskimäärin vuodessa 181,05 € / m² / vuosi
Kerrosala ( arvio ) 380 m²

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Yht.

Hintoihin sisältyy alv 23%Kustannustaso 2011.
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2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS 

Kustannustaso 2011.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.1
Rakennusten vierustat, pintavesien poisto ja 
salaojitus 3-4
Sadevedenohjauksien parantaminen, 
sadevesijärjestelmän rakentaminen ainakin 
työnjohtajan talon ympärille 1 erä 5 5
Salaojien rakentamista työnjohtajan asunnon 
ympärille tulee harkita 1 erä 10 10
Kasvillisuus ja viheralueet

Piha-alueiden uudelleen rakentaminen 
kokonaisuudessaan ja kasvillisuuden poistaminen 
rakennuksien läheisyydestä 1 erä 10 10
Liikenneväylät ja -alueet

Kulkuväylien uusiminen 1 erä 8 8
Rakennelmat, varusteet ja jätehuolto

Varusteiden uusiminen 1 erä 5 5

4.2 Perustukset ja sokkeli 2-4

Saunan ja työväen rakennusten perustusten 
uudelleen rakentaminen, rungot tulee tarkastella, 
mikäli ne voidaan säilyttää ja rakentaa uudelleen 
uusien perustusten päälle 1 erä 140 140
Alapohja 3-4
Suositellaan, että työnjohtajan asunnon lattiat 
avataan ja ala/välipohja, rungon rakenteet tutkitaan 
ja kunnostetaan 1 erä 40 40
Rakennusrunko 2-4
edellisten mukaan

4.3 Ulkoseinät ja julkisivut 3-4

Kaikkien julkisivujen puu-ulkoverhouksien uusiminen 
kokonaan ja riittävän tuuletusraon tekeminen 
verhouksen alle. Työnjohtajan asunnon 
ulkoverhousta voidaan pyrkiä osin säilyttää 1 erä 120 120
Parvekkeet

4.4 Ikkunat 4
Ikkunoiden uusiminen vanhan ilmeen mukaisesti 1 erä 10 10
Ulko-ovet

Kaikkien ovien uusiminen vanhan ilmeen mukaisesti 1 erä 6 6

4.5 Kattorakenteet 3-4
Työnjohtajan asunnon vesikaton varusteiden 
uusiminen ja sekä katteen huoltomaalaus jakson 
alussa 1 erä 15 15
Saunan ja työväen asuinrakennuksen kattorakenteet 
tulisi uusia kokonaisuudessaan 2 kpl 70 70

4.6 Sisätilat 3-4

Työnjohtajan asunnon sisätiloille tehtävät 
kunnostustoimenpiteet riippuvat oleellisesti tulevan 
käyttäjän tarpeista, mutta käytännössä ne vaativa 
merkittäviä uudistuksia.  Märkätilat uudistetaan, 
märkätilat rakentaessa tulee huomioida 
nykymääräykset. 1 erä 50 50
Saunan ja työväen asuinrakennuksen sisätilat 
uusitaan, mikäli ne rakennetaan uudelleen 
hirsirunkoa hyödyntäen 2 kpl 100 100

Rakennustekniikka yhteensä 589 589

Kunto-
luokka

Määrä-
arvio Yht.Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosi

Hintoihin sisältyy alv 23%

 
 
Kuntoluokat 
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi. 
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2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 
Kustannustaso 2011.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5.1.1. Lämmöntuotanto 3

Lämmitysjärjestelmän uusiminen (5-10 t€) / vaihto 
sähköstä esim. maalämpöön (40-60 t€) 1 erä 60 60

Uunien ja hormien kuntotutkimus 1 erä 2 2

5.1.2. Lämmönjakelu

Sisältyy kohtaan 5.1.1 x

5.1.3. Säätölaitteet

5.1.4. Lämmönluovutus

Sisältyy kohtaan 5.1.1 x

5.1.5. Eristykset

5.2.1. Vedenkäsittely 2

Lämminvesivaraajat, uusiminen tarpeen mukaan 1 erä

5.2.2. Vesijohdot 3

Vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 
(uusimislaajuus / tarve riippuu rakennuksen 
tulevasta käytöstä / peruskorjauslaajuudesta)

1 erä 5 5

1 erä

5.2.3. Viemärit 3

Sisältyy kohtaan 5.2.2 1 erä x

1 erä

5.2.4. Vesi- ja viemärikalusteet 3

Kalusteet uusitaan peruskorjauksessa 1 erä 3 3

5.2.5. Vesi- ja viemärieristykset

5.3.1. Ilmanvaihtokoneet

5.3.2. Kanavistot 3

Poistoilmahormien kuntotutkimus (sis. 5.1.1) 1 erä x

Poistoilmahormien korjaussuunnittelu (varaus) 1 erä

Poistoilmahormien korjaus (varaus) 1 erä

5.3.3. Päätelaitteet 3

Päätelaitteet uusitaan peruskorjauksessa 1 erä 2 2

Raitisilmaventtiilien kunnostamiset / lisäämiset 1 erä 2 2

5.3.4. IV-eristykset

5.4.1. Kylmätekniset järjestelmät

5.4.2. Palontorjuntajärjestelmät

LVI-tekniikka yhteensä 74 74

Yht.Toimenpide-ehdotukset
Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

luokka
Määrä-
arvio

Hintoihin sisältyy alv 23%

 
 
Kuntoluokat 
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi. 
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2.4. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TEKNINEN PTS 
Kustannustaso 2011.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6.1.1 Aluevalaistus 4

6.1.2 Ulkopistorasiat

6.2.1 Jakokeskukset alle 1000V 2
Sähkö- ja telejärjestelmien uusiminen 
pintasaneerausten yhteydessä 1 erä 25 25

6.2.2 Johtotiet 4

6.2.3 Kaapeliläpiviennit

6.2.4 Johdot ja varusteet 4

6.2.5 Nousujohdot 3

6.2.6 Voimaryhmäjohdot 3-4

6.2.7 Valaistusryhmäjohdot 3-4

6.2.8 Varusteet 4

6.2.9 Liittymisjohdot 4
Uuusiminen pihamaan kaivuutöiden yhteydessä

6.2.10 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 4
Uuusiminen pihamaan kaivuutöiden yhteydessä

6.3.1 Valaisimet 4

6.3.2 Turvavalaistusjärjestelmä

6.3.3 Lämmittimet 3…4

6.3.4 Koneet ja laitteet 4

6.3.5 Saunat

6.4.1 Puhelin- ja atk-järjestelmä 4
Yleiskaapelointiverkon rakentaminen 

6.4.2 Antennijärjestelmä 4
Antennijärjestelmän uusiminen

6.4.3 Paloturvallisuusjärjestelmä

Sähkötekniikka yhteensä 25 25

Yht.Toimenpide-ehdotukset
Kustannusarvio (x 1000 €) ja ehdotettu toteutusvuosiKunto-

luokka
Määrä-
arvio

Hintoihin sisältyy alv 23%

 
 

Kuntoluokat 
1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 
2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välittömiä uusimis- tai korjaustarpeita kokonaisuutena 
3 = Välttävässä kunnossa, uusittava tai korjattava lähivuosina 
4 = Heikossa kunnossa, uusittava tai korjattava välittömästi. 
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2.5. VÄLITTÖMÄSTI KORJATTAVAT PUUTTEET 

 
• Työväen talon lukitseminen ulkopuolisilta  

 
 

2.6. LISÄTUTKIMUKSET 

 
• Hirsirungon tarkempi tutkiminen julkisivu verhouksien uusimisen yhteydessä 
• Ala/välipohjarakenteiden avaaminen ja tarkempi tutkiminen 
• Yläpohja rakenteiden tarkempi tutkiminen  
• Hormien kuntotutkimus 
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 

 

3.1. KOHTEEN TIEDOT 

 
Kohde Tammiston entisen koetilan rakennukset 
Lähiosoite Kaurapellonkatu 3 
Postinumero- ja toimipaikka 01680 Vantaa 
Rakennustyyppi Asuinrakennuksia 2 kpl ja saunarakennus 
Kerrosala arviolta 170 + 160 + 50 m² 
Tilavuus - m³ 

Rakennusvuosi 1917 – 1928  
  
 

3.2. ASIAKIRJATILANNE 

 
Kohteesta ei ollut käytettävissä piirustuksia. Käytössä oli vuonna 2008 ASB-Yhtiöt, Unto 
Kovasen laatima lausunto rakennusten kunnosta.  
 

3.3. KORJAUSHISTORIA 

 
Tarkempaa korjaushistoriaa ei ollut saatavilla 
 

3.4. KÄYTTÄJÄKYSELYN PALAUTE 

 
Kohteessa ei suoritettu käyttäjäkyselyä, tilat olivat käyttämättöminä tarkastelu hetkellä. 

 

3.5. HUOLTOTOIMEN JA KIINTEISTÖN KÄYTÖN ARVIOINTI 

 
Kohteen vuokralainen on omalta osaltaan huolehtinut rakennuksen sisäpuolisista huolto-
toimenpiteistä. Nyt kiinteistö on Vantaan kaupungin huoltotoimen piirissä. 
 
Kohteen piha-alueet ovat viime vuosina päässeet heikkoon kuntoon sekä osin villiinty-
mään, koska niitä ei ole huollettu asianmukaisesta. Rakennuksiin on kohdistunut ilkivaltaa 
ja paikkoja on hajotettu. 

 

3.6. ENERGIATALOUS 

 
Kohteesta ei ollut käytettävissä kulutustietoja lämpöenergian, veden eikä sähkön osalta.  
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3.7. SISÄOLOSUHTEISIIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Lämpötila 
 
Rakennukset ovat kylmillään.  
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus, sisäilman epäpuhtaudet 
 
Rakennukset ovat kylmillään. 
 
Tuhoeläimet ja linnut 
 
Tuhoeläinongelmia ei havaittu, mutta niiden  
 
Valaistus 

 
Valaistus asennukset pääosin purettu/rikottu. 
 
Melu 
 
Rakennukset ovat kylmillään. 
 

 

3.8. TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖRISKIT 

 
Rakennuksiin kohdistuneen ilkivallan vuoksi sisätiloissa liikkuminen on paikoin jopa vaa-
rallista. Sisätiloissa on runsaasti lasinsiruja ja epämääräistä tavaraa.   
 
Muita turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei havaittu.  

 
 

3.9. KOSTEUSVAURIOIHIN LIITTYVÄT HAVAINNOT 

 
Lattiarakenteet tulee avata ja tarkastaa, koska alapohjan tuulettuvuus näyttää olevan 
heikkoa. 
 
Märkätilat tulee uudistaa kokonaisuudessaan ja niiden mahdolliset vauriot selvitettävä. 
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4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 

4.1. ULKOALUEET 

 
Maanpinta talon sokkelin vierustoilla on pääosin hiekka ja multamaata, jossa kasvaa nur-
mi sekä muuta kasvillisuutta. Rakennukset sijaitsevat eri paikoissa tonttia, työnjohtajan 
rakennus ja työväenrakennus hieman ylempänä tonttia pääosin tasaisella osalla ja sauna 
rinteessä lähellä jokea. Maanpinnat rakennusten lähellä on pääosin tasaisia, mutta sau-
nan osalla tontin yläosalta vesi valuu rakennukseen päin. Työnjohtajan asunnon osalla 
sokkelit ovat riittävän korkealla, muissa rakennuksissa ne ovat paikoin kiinni maanpinnas-
sa. 
 
Rakennuksen edustalla olevat kulkutiet ovat hiekka- ja multapintaisia. Kulkuväylät ovat 
yleisesti välttävässä kunnossa. Katolta tulevat sadevedet ohjautuvat rakennuksien vierus-
talle, joista ne imeytyvät maahan. Nykyohjeiden mukaan kattovedet tulee ohjata erilliseen 
sadevesijärjestelmään tai loiskekouruin 3 m:n päähän rakennuksesta. Ainakin työnjohta-
jan talon ympärille suositellaan sadevedenohjausjärjestelmän rakentamista.  
 
Rakennuksissa ei ole salaojia. Ensisijaisesti tulisi hoitaa pintavesien hallittu ohjaaminen 
maanpintojen kallistusten avulla sekä katolta tulevien sadevesien ohjaaminen. Tarpeen 
mukaan tulee myös harkita salaojien rakentamista mm. työnjohtajan asunnon ympärille. 
 
Piha-alueet ovat pääosin luonnontilassa. Piha-alueiden kasvillisuus on hoidon puutteessa 
päässyt villiintymään. Suositellaan piha-alueiden kunnostamista tarpeen mukaisesti. Pai-
koin rakennuksien läheisyydessä on mm. puita, jotka tulisi poistaa. 

 
Yleisesti ulko-alueet ovat välttävässä kunnossa. 
 

Kuvaa työväen rakennuksen vierustalta, puu 
kasvaa rakennuksessa kiinni! 

 
Sauna on etuosalla maanpinnassa ja pintavedet 
pääsevät vaurioittamaan sitä. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 
• Sadevedenohjauksien parantaminen, sadevesijärjestelmän rakentaminen ainakin 

työnjohtajan talon ympärille 
• Piha-alueiden uudelleen rakentaminen kokonaisuudessaan ja kasvillisuuden 

poistaminen rakennuksien läheisyydestä 
• Salaojien rakentamista työnjohtajan asunnon ympärille tulee harkita 
• Kulkuväylien ja varusteiden uusiminen. 
 

4.2. PERUSTUKSET JA RUNKO 

 
Rakennukset ovat perustettu oletettavasti maavaraisten tiili/luonnonkivi/betonisokkelien 
varaan. Rakennusta alapohjarakenteina on pääosin tuulettuva alapohja. Alapohjien tuule-
tus tapahtuu pääosin sokkeleissa olevien tuuletusaukkojen kautta. Lattian rakenteet tulisi 
avata ja korjata tarpeen mukaan sekä eristää uudelleen.  
 
Rakennuksien välipohjat ovat puurakenteisia. Rakennuksien maanpintojen yläpuolinen 
runko on hirsirakenteinen. Katto on kannatettu niin ikään puurakenteilla.  
 
Yleisesti perustusten kunto on työnjohtajan asunnossa tyydyttävä, muissa rakennuksessa 
perustukset ovat heikkokuntoisia ja ne tulee rakentaa uudelleen. Runkojen kunto tarken-
tuu, kun julkisivulaudoitukset puretaan. Työnjohtajan asunnossa sen arvioidaan olevan 
vielä tyydyttävä - välttävä, mutta muiden rakennusten rungot ovat heikossa kunnossa. 
 

Päärakennuksessa talon vierustat ovat hiek-
kamaata, sadevedet ohjautuvat rakennuk-
sen läheisyyteen. 
 

 
Piha-alue on epäsiisti ja kasvillisuutta on run-
saasti. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Saunan ja työväen rakennusten perustusten uudelleen rakentaminen, rungot tu-
lee tarkastella, mikäli ne voidaan säilyttää ja rakentaa uudelleen uusien perustus-
ten päälle. 

• Suositellaan, että työnjohtajan asunnon lattiat avataan ja ala/välipohjan, rungon 
rakenteet tutkitaan ja kunnostetaan 

 

Saunarakennuksen sokkeli tulisi uudistaa. 
 

Saunan hirsirunkorakenteita. 
 
  

Työnjohtajan talon sokkeli on vielä tyydyttävä, 
sadevedet valuvat rakennuksen viereen. 

 
Kuvaa työnjohtajan talon alle, rakenteet tulisi 
avata ja tutkia. 
 

Työväen talon perustukset ovat mm. tiiltä, 
jotka ovat huonossa kunnossa. 

 
Kuvaa työväen rakennuksen alapohjasta, josta 
on valunut eristeet alas. 
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4.3. ULKOSEINÄT  

 
Rakennuksien julkisivut ovat hirsipintaisia sekä puuverhoiltuja. Puuverhoilut ovat vaaka- 
sekä pystypanelointeja. Ulkoverhouksien alla ei havaittu kunnollista tuuletusrakoa.  
 
Julkisivuja ei selvästikään ole huollettu tai kunnostettu viime vuosina. Julkisivujen maali-
pinnat ovat välttävässä – heikossa kunnossa. Työväen rakennuksen julkisivujen puuver-
houksissa on havaittavissa lahovaurioita, ne tulisi uusia kokonaan.  

 
Julkisivun laudoituksen tekninen käyttöikä normaaleissa rasitusolosuhteissa on noin 50 
vuotta (KH 90-00403). Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) ja huoltomaa-
laus suositellaan tehtäväksi 5...20 vuoden välein. 
 

 
 

 
 

Työnjohtajan talon ulkoverhous on likaantunut 
ja kulunut. 

 
Ulkoverhouksen pintaa, joka on kulunut. 

 
Julkisivu on lahonnut. 

 
Työväen asunnon ulkoverhous on purkukuntoi-
nen. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Kaikkien julkisivujen puu-ulkoverhouksien uusiminen kokonaan ja riittävän tuule-
tusraon tekeminen verhouksen alle. Työnjohtajan asunnon ulkoverhousta voi-
daan pyrkiä osin säilyttää. 

 

4.4. IKKUNAT JA OVET 

 
Rakennusten ikkunat ovat kaksipuitteisia ja kaksilasisia puuikkunoita. Ikkunat olivat peitet-
ty vanereilla ja lasit olivat rikottu. Pääsääntöisesti ikkunoiden maalipinnat hilseilivät laajasti 
ja ikkunoiden puuosissa on jo kulumaa. Suositellaan ikkunoiden uusimista. Kohteen ra-
kennusten ikkunat ovat pääosin heikossa kunnossa.  
  
Kohteen rakennusten ulko-ovet ovat puurakenteisia, ne ovat jo elinkaarensa lopussa. 
Kaikki ovet tulisi uusia ja samalla suositellaan kohteen lukituksien uusimista. Sisäovet 
ovat pääosin alkuperäisiä ja osittain hajonneita. Pääsääntöisesti ovet ovat heikossa kun-
nossa. 

 

 
 

 
Saunan ulkoverhoilua. 

 
Sauna hirsipintaa. 

Ikkunat ovat peitetty ulkopuolelta vanerilevyin. 
 

 

 
Saunan ikkunat ovat jo käyttöikänsä lopussa. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Ikkunoiden uusiminen vanhan ilmeen mukaisesti 
• Kaikkien ovien uusiminen vanhan ilmeen mukaisesti. 
 

4.5. KATTORAKENTEET 

 
Työnjohtajan asunnon kattomuoto on mansardikatto ja katemateriaali on peltikate, sen al-
la ei ole aluskatetta, vaan ainoastaan harvalaudoitus. Kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen 
mukaan tarkkaa ikää ei pystytty selvittämään, mutta kate vielä tyydyttävässä kunnossa. 
Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta. Yläpohjan rakenteita ei päästy kunnolla tarkas-
tamaan. Yläpohja tulisi tutkia ja samalla yläpohjan rakenteet tulisi tarkastaa. Työnjohtajan 
asunnon katolla on metalliset kulkusillat ja lapetikkaat, jotka ovat ruostuneet. Katolle kulku 
on järjestetty etupuolella olevien talotikkaiden kautta. Kattovedet ohjautuvat katolta nur-
kissa oleviin syöksyputkiin, jotka ovat välttävässä kunnossa. 
 
Työväen asuinrakennuksen vesikatto on harjakatto, jossa on peltikate. Kantavat rakenteet 
ovat puuta, mutta niitä ei päästy tarkastelemaan. Katteen käyttöikä on jo elinkaarensa 
päässä. Katolla on puulapetikkaat, mutta ei muita varusteita.  
 
Saunan harjakaton katteena on mineriittilevykate, jonka alla on huopakate ja harvalaudoi-
tus kantavine puurakenteineen. Mikäli sauna korjataan ja rakennetaan uudelleen tulisi 
myös katon rakenteet uusia. 
 
Peltikaton tekninen käyttöikä normaaleissa rasitusolosuhteissa on noin 50 vuotta (KH 90-
00403). Huoltotoimenpiteenä suositellaan tehtäväksi 10..15 vuoden välein huoltomaalaus. 
 
 

 
Ikkunat ovat hajotettu, kuvassa työnjohtajan 
asunnon ikkuna. 

 
Ovet ovat huonossa kunnossa. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Työnjohtajan asunnon vesikaton varusteiden uusiminen ja sekä katteen huolto-
maalaus jakson alussa. 

• Saunan ja työväen asuinrakennuksen kattorakenteet tulisi uusia kokonaisuudes-
saan.  

 

Saunan huopakatteen päälle on asennettu 
mineriittikate. 

 
Saunan katon puurakenteita.  
   
 

Kuvaa peltikatosta, jossa on mm. naulanreikiä. 
Katetta suositellaan uusittavaksi. 

 
 

 
Kuvaa ikkunan alta, jossa pellitys on painunut. 
 

Työnjohtajan asunnon yläpohjan rakenteita, 
peltikatteen alla ei ole aluskatetta. 

 
Työväen asuintalon katto on käyttöiän loppupuo-
lella.  
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4.6. SISÄTILAT 

 
Työnjohtajan asunnon sisätilojen seinä- ja lattiapinnoitteet vaihtelevat ne ovat pääosin 
puu- ja levypintoja. Seinä ja lattiapinnat ovat jo kuluneita. Työnjohtajan asunnossa voi-
daan harkita joidenkin pintojen korjaamista. Yleisesti pintarakenteet ovat vielä välttävässä 
– heikossa kunnossa.  
 
Työväen asuinrakennuksen ja saunan sisäpinnat ovat käyttökelvottomassa kunnossa ja 
ne tulisi uusia kokonaisuudessaan. 
 

 

  
Märkätilat  
 
Työnjohtajan asunnon märkätilat sijaitsevat yläkerrassa. Tilat ovat jo käyttöikänsä lopus-
sa. Ne tulee kunnostaa ja samalla rakenteet tulee avata, jossa tarkentuu niiden korjaus-
tarve. Sauna on nykykunnossa käyttökelvoton. 
 

Työväen asuinrakennuksen sisätilat ovat 
huonossa kunnossa.  

 
Saunan sisätilat ovat käyttökelvottomia. 
 

Työnjohtajan asunto, sisätilat ovat huonossa 
kunnossa.  

 
Työnjohtajan asunnon sisäkatosta on maalit 
hilseillet pois.  
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Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Työnjohtajan asunnon sisätiloille tehtävät kunnostustoimenpiteet riippuvat oleelli-
sesti tulevan käyttäjän tarpeista, mutta käytännössä ne vaativa merkittäviä uudis-
tuksia. Pintarakenteet tulee avata ja uusia, jotta mahdolliset kosteus- ja home-
vauriot saadaan selvitettyä. Märkätilat uudistetaan, märkätilat rakentaessa tulee 
huomioida nykymääräykset. 

• Saunan ja työväen asuinrakennuksen sisätilat uusitaan, mikäli ne rakennetaan 
uudelleen hirsirunkoa hyödyntäen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työnjohtajan asunnon alakerran wc-tila. 
 

Työnjohtajan asunnon yläkerran wc ja pesutila. 
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5. LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

5.1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

 
Työnjohtajan asunto on ollut kylmillään joitain vuosia. Viimeksi rakennusta on lämmitetty 
kevyellä polttoöljyllä. Lämmityskattila on Jämän öljy-/puukattila vuodelta 1971. Poltin oli 
selvästi uudempi. Patterit olivat suurin piirtein kattilan ikäisiä teräslevypattereita. Öljysäiliö 
on maassa. Säiliön mahdollisesta tyhjennyksestä ja hiekalla täytöstä ei ollut tietoa. 
 
Työntekijöiden asuinrakennusta on lämmitetty aikanaan puuliedellä ja peltivuoratuilla pys-
tyuuneilla. Rakennus on ilmeisesti ollut kylmillään jo niin kauan, ettei siinä ole puulämmi-
tyksen jälkeen ollut mitään korvaavaa lämmitystä kuin ehkä irtosähköpattereita. 
 
Saunarakennuksessa näkyi kiukaan lisäksi olevan sähköpattereita. 
       

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Työnjohtajan asunnon lämmitysjärjestelmä on selvintä uusia kokonaisuudessaan 
rakennuksen muun peruskorjauksen yhteydessä.  

• Työntekijöiden asuinrakennus on käytännössä rakennettava kokonaan uudelleen, 
mikäli se päätetään vielä peruskorjata. 

• Saunarakennuksen lämmitys tulee uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Työnjohtajan asunnon lämmityskattila 

 

 
Lämmityksenä ovat vesikiertopatterit 
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5.2. VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 

 
Rakennukset eivät ilmeisesti ole olleet kunnallistekniikassa, eikä vesimittareista tai jäteve-
sikaivoista tehty havaintoja. Rakennuksista on katkaistu vedet ja suurin osa vesikalusteis-
ta irrotettu. Työnjohtajan asunnon lämminkäyttövesi on tuotettu samalla öljylämmityskatti-
lalla kuin rakennuksen muu lämpö. Työntekijöiden asuinrakennuksessa ja saunaraken-
nuksessa lämminkäyttövesi on tuotettu sähkötoimisilla lämminvesivaraajilla. Suurin osa 
vesijohdoista ja viemäreistä oli arviolta noin 1970 luvun alun asennuksia. Vesijohdot olivat 
sinkittyä teräsputkea ja kupariputkea. Viemärit olivat muovia ja valurautaa.  

 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Mikäli rakennukset peruskorjataan (käytännössä rakennetaan osin kokonaan uu-
delleen), on tuolloin vesijohdot ja viemärit selvintä vetää kokonaan uusiksi.   

• Liitetään rakennukset kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon (kustannuksia 
ei ole merkitty PTS-taulukkoon). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Työnjohtajan asunnon keittiöviemäröintiä 

 

 
Työnjohtajan asunnon kalusteet 1970-luvulta 
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5.3. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 

 
Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Poistoilmahormit ovat oletuksen mukaan 
tiilestä muurattuja. Hormien kuntoa ei päästy lähemmin tarkastamaan. Poistoventtiilit oli-
vat suurimmaksi osaksi painovoimaisen ilmanvaihdon lautasventtiilejä. 
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Hormien kunto tulee selvittää ennen rakennusten peruskorjausta (esim. savuko-
keet, sisäpuolinen kamerakuvaus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Työnjohtajan asunnossa oleva poistoilmaritilä 

 

 
Työnjohtajan asunnon hormirakennetta 
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6. SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 

6.1. SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

 
Vähäiset sähköjärjestelmät ovat heikossa kunnossa. Kaapeloinnit ja kalusteet asennettu 
pinta-asenteisesti. Sähköjärjestelmät on tehty jännitteettömäksi. 
 
Sähkökalusteet on purettu/rikottu. 
 
Mikäli joku rakennuksista mielitään ottaa asumiskäyttöön, tulee rakennuksen sähkö- ja te-
lejärjestelmät rakentaa uudelleen.  
 

 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

• Sähkö- ja telejärjestelmien saneeraus. 
 

 
Ryhmäkeskus (sauna) Ryhmäkeskus (päätalo) 


