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0 JOHDANTO  
 
 
Tämä kuntoarvioraportti on tehty Raksystems Anticimexin toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuk-
sen perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion suoritusohjetta  
(KH 90- 00246) noudattaen. 
 
 
Toimeksiantaja on  Lohjan kaupunki  
  Tilahallintopäällikkö Jorma Kaasinen 
  Karstuntie 4  
  08100 Lohja 
 
 
Tämän raportin ja siihen liittyvät tarkastukset on tehnyt seuraava työryhmä: 
 
 Koordinaattori RI Marko Tähtinen  Raksystems Anticimex 

Rakennustekniikka RI Marko Tähtinen Raksystems Anticimex  
 LVI-järjestelmät  DI Heikki Iivonen Raksystems Anticimex 
 Sähköjärjestelmät  Sähköins. Simo Metsä Raksystems Anticimex 

 
 
Liike- ja palvelurakennuksen kuntoarvion tilaajaohjeen (KH 90 - 00245) mukaisesti kuntoarvion 
tavoitteena on muodostaa puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä, selvittää merkittävimmät korjaus- 
ja tutkimustarpeet. Tavoitteena ei ole korjaustoimenpiteiden yksityiskohtainen määrittely.  
 
Raportissa esitetty korjaus- ja kunnossapidon PTS on ns. tekninen PTS eli se ei sisällä kiinteistön 
taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien tekniseen 
käyttöikään. Tässä raportissa esitetyn PTS-ehdotus ja mahdolliset lisätutkimukset ovat lähtötietoi-
na kunnossapitosuunnitelmalle. 
 
PTS-ehdotuksen kustannukset perustuvat karkeaan määräarviointiin ja tarkastusvuoden alun kus-
tannustasoon. PTS-ehdotuksessa ei ole esitetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä. Energiata-
loudellisen tarkastelun perustana on karkea arviointi kokonaisuuksien tasolla.  
 
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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1 YHTEENVETO  
 
Kuntoarvioinnin kohde on Sammatissa sijaitseva kaksikerroksinen entinen koulurakennus, joka 
nykyisin toimii ravintolana. Rakennus on valmistunut vuonna 1923. Julkisivuiltaan rakennus on 
punaiseksi maalattua pystylaudoitusta. Katto on malliltaan harjakatto, jonka katteena on käytetty 
saumattua peltikatetta.    
 
 
1.1 Rakennustekniikka 
 
Rakennus on perustettu kallion päälle käyttäen luonnonkivi (graniitti) perustusta. Alapohja on puu-
rakenteinen ja tuulettuva. Perustusrakenteissa ei havaittu tarkastuskäynnin aikana merkittäviä pai-
numia tai muita korjaustoimenpiteinä realisoituvia asioita. Alapohjatilassa oli rakennus- ym. jätettä 
joka tulisi poistaa sieltä. Rakennus on hirsirunkoinen. Runkorakenteissa ei näkyviltä osin havaittu 
tarkastuksen yhteydessä merkittäviä taipumia tai muodonmuutoksia. 
 
Rakennuksen ulkoseinät olivat punaiseksi maalattua pystylomalaudoitettua puupintaa. Suullisesti 
saadun tiedon mukaan ulkoseinät on edellisen kerran maalattu n. 10 vuotta sitten. Maalipinnat oli-
vat kuluneita ja ne kaipaavat huoltomaalausta jakson alkupuolella.  
 
Ikkunarakenteet ovat pääasiassa tyypiltään kaksinkertaisia puuikkunoita. Osa ikkunoista (2. krs) oli 
uusittu MSE tyyppisiksi puuikkunoiksi, missä sisempi puite on lämpölasia. Väritykseltään ikkunat 
olivat valkoisia. Vanhempien puuikkunoiden raskaimmalle rasitukselle joutuneet ikkunat olivat maa-
lipintojen osalta kuluneempia ja huollon tarpeessa. Ikkunat tulisi maalata ennen jakson puoliväliä.  
Ovirakenteet olivat sekä ikkunallisia että ikkunattomia puuovia ja väritykseltään valkoisia. Ovet 
olivat havaintojen ja palautteiden perusteella välttävässä kunnossa. Puuosissa oli runsaasti laho-
vaurioituneita kohtia ja ulkopuolet olivat kuluneita (erityisesti pääovi). Ongelmat ovat ainakin osit-
tain aiheutuneet siitä, että ovia pidetään ravintolan aukioloaikana avoinna koko päivän. Samalla 
kun rakennuksessa ei ole räystäskouruja, aiheutuu oville melkoinen rasitus, joka näkyy ovien huo-
nokuntoisuutena.  
 
Rakennuksen kattotyyppinä on käytetty harjakattoa, jonka vesikatteena on käytetty saumattua pel-
tikatetta. Peltikate on uusittu vuonna 1999 ja se on edelleen tyydyttävässä kunnossa. Maalipinnas-
sa havaittiin paikoin alkavaa hilseilyä ja ruostumista, jonka johdosta suositellaan lähivuosina tehtä-
vän katon maalipinnan huolto. Rakennuksessa ei ole räystäskouruja eikä syöksytorvia. Ominai-
suus aiheuttaa julkisivupinnoille suurta rasitusta valuvien vesien muodossa. Suositellaan räystäs-
kourujen ja syöksytorvien asentamista, mikäli se on mahdollista / luvallista.  
 
Tarkastuksen yhteydessä tarkastetut asiakaskäyttöön tarkoitetut sisätilat olivat yleisesti tyydyttä-
vässä kunnossa, akuuttia korjaus- tai kunnostustarvetta ei havaittu. Märkätilat ovat muovimatto- ja 
muovitapettipintaisia. Tilat ovat korkeintaan välttävässä kunnossa, mutta riittävät palvelemaan ny-
kyistä käyttöä. Mikäli tilojen käyttöaste kasvaa, tulee märkätilat uudistaa. 
 
Merkittävimmät rakennustekniset toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla tulevat olemaan: 
 

- Julkisivun puupintojen huoltomaalaus 
- Ikkunoiden ja ovirakenteiden uusiminen / kunnostus, huolto ja maalaus 
 

Muut korjaustoimenpiteet tulevat olemaan pääasiassa olemaan tavanomaisempia huoltotoimia. 
Kokonaisuutena kohde on rakennusteknisesti kuntoluokassa tyydyttävä - välttävä.  
KL2-3 
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1.2 LVI-tekniikka 
 
Kohteessa on suora sähkölämmitys ja sähköpatterit.  
 
Kiinteistössä on oma kaivo ja erillisviemäröinti. Kaivoon liittyvä pumppu on vuodelta 1999. Saadun 
tiedon mukaan kaupungin vesi- ja viemäriverkosto tulee vierestä lähivuosina (ei esitetä enää PTS 
taulukossa). Lämminvesivaraaja on uusittu vuonna 2008. Käyttövesijohdot on tehty komposiitista ja 
uusittu vuonna 2008. Kiinteistössä on nykyisin umpisäiliöt jätevettä varten, jotka tyhjennetään tar-
peen mukaan. Viemärit ovat muovia. Viemäreissä ei ole ollut saadun tiedon mukaan merkittäviä 
tukoksia. Vesi- ja viemärikalusteita on uusittu tarpeen mukaan. Vesikalusteet olivat yleisesti ottaen 
tyydyttävässä tai hyvässä kunnossa. Vesijohtojen eristeet olivat paikoin puutteelliset, koska kylmä-
vesijohdot Kievarin henkilökunnan mukaan kondensoivat paikoitellen. Alapohjassa viemärieristeet 
ovat myös puutteelliset.  
 
Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Rakennukseen kuuluu kaksi huip-
puimuria vesikatolla. Huippuimurit ovat todennäköisesti vuodelta 1999. Ilmanvaihtohormit on nuo-
hottu saadun tiedon mukaan säännöllisesti. Poistoilmaventtiilit ovat lautasmallisia. Venttiilien kunto 
on tyydyttävä. Rakennuksessa on kiinteistöön kuuluva kylmäkellari. Kylmäkellarin oven tiivisteet 
vuotivat tarkastuskierroksella. Tiiviste tulee välittömästi korjattaviin toimenpiteisiin (on jo mahdolli-
sesti korjattu tarkastuskierroksen jälkeen). Merkittävimmät LVI tekniikkaan liittyvät kustannukset 
kuluvan kymmenvuotisjakson aikana tulevat todennäköisesti olemaan seuraavat:  
 

• Puutteelliset vesi- ja viemärieristeet korjataan mahdollisimman pian 
• Vesikalusteita uusitaan ja kunnostetaan jatkossa tarpeen mukaan 
• Huippuimureita kunnostetaan tarpeen mukaan jakson aikana 
• Kanavat nuohotaan suositusten mukaan 
• Kylmälaitteita kunnostetaan tarpeen mukaan jakson aikana 

 
KL 2 
 
 
1.3 Sähköjärjestelmät 
 
Rakennuksessa on tehty tarpeen mukaan uusimisia sähköjärjestelmien osalta. Jakelujärjestelmä 
on TN-C ja TN-S -johdinjärjestelmän mukainen. Pääkeskus on varustettu tulppasulakkeilla. Pisto-
rasiat ovat ensimmäisen kerroksen tiloissa lähinnä 0-luokan maadoittamattomia rasioita. 1-luokan 
ns. maadoitettuja rasioita sijaitsi muun muassa toisen kerroksen tiloissa. Yleisten tilojen valaisimi-
na on yleisesti käytetty erilaisia valaisimia.  
 
Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella pääosin tyy-
dyttävässä kunnossa eivätkä vaadi välittömästi huomattavia toimenpiteitä. Sähköjärjestelmien tek-
ninen käyttöikä on pääosin maksimissaan noin 40 vuotta, minkä mukaan osa sähköjärjestelmistä 
joudutaan uusimaan tarkastelujaksolla. 
 
Merkittävimmät sähköjärjestelmiin vaikuttavat työt seuraavan 10 vuoden aikana ovat: 
 
• Aluevalaistuksen uusiminen 
• Keskuksen uusiminen 
• 1970-luvun valaisimien ja kaapeleiden uusiminen 
• Sähköpattereiden uusiminen 
 
Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat yleisilmeeltään tyydyttävässä - välttävässä kunnossa. 
KL 2-3 
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1.4 Energiatalous 
 
Lämpöenergian kulutus 
 
Ei tarkasteltu. 
 
Vedenkulutus 
 
Ei tarkasteltu. 
 
Kiinteistösähkön kulutus 
 
Ei tarkasteltu. 
 
 
1.5 Välittömästi korjattavat puutteet 
 
Kylmäkellarin oven tiivisteet vuotivat tarkastuskierroksella (on jo mahdollisesti korjattu tarkastus-
kierroksen jälkeen). 
 
Alapohja tulisi puhdistaa. 
 
Muita välittömästi korjattavia puutteita ei havaittu. 
 
 
1.6 Lisätutkimukset 
 
Ei lisätutkimustarvetta.  
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1.7 Kiinteistön tekninen PTS 
 
 
 
 
 

Kiinteistön PTS-ehdotus, yhteenveto korjaustarpeista

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yht.
Rakennetekniikka 3 2 20 0 2 1 0 2 0 0 30
LVIA-tekniikka 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11
Sähkötekniikka 0 7 0 0 6 0 1 0 0 0 14
Vuosikustannukset 
tuhatta euroa 7 9 21 1 8 2 2 3 1 1 55

Pinta-ala, noin 270 m2
Keskimäärin vuodessa 20,37 € / m2 / vuosi

1,70 € / m2 / kk
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1.8 Rakennustekniikan tekninen PTS 
 

Toimenpide-ehdotukset määrä laji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
D6 Viherrakenteiden huolto 1 erä 1
D9 Ulkopuoliset rakenteet, kunnostus 1 erä 1
F1 Alapohjatilan puhdistus 1 erä 1
F31 Puuverhousten huoltomaalaus 1 erä 10
F32 Ikkunarakenteiden huolto ja kunnostus 2 erää 5
F33 Ovien uusiminen / huolto ja kunnostus 2 erää 1 2
F4 Peltikatteen huoltomaalaus 1 erä 3
F5 Sisätilojen kunnostus tarpeen mukaan 3 erää 2 2 2

Rakennustekniikka yhteensä x 1000 euroa 3 2 20 0 2 1 0 2 0 0  
 
 
1.9 LVI-järjestelmien tekninen PTS 
 

Toimenpide-ehdotukset määrä laji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G2 mahdollisimman pian 1 erä 2

G2
Vesikalusteita uusitaan ja kunnostetaan tarpeen 
mukaan 3 erä 1 1 1

G3 mukaan 2 erä 1 1
G3 Kanavien nuohous 2 erä 2
G4 Kylmalaitteita kunnostetaan tarpeen mukaan 2 erä 1 1

LVI-tekniikka yhteensä x 1000 euroa 4 0 1 1 0 1 1 1 1 1  
 
 
1.10 Sähköjärjestelmien tekninen PTS 
 

Toimenpide-ehdotukset määrä laji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
H11 Aluevalaistus 1 erä 1
H22 Jakokeskukset alle 1000V 1 erä 6
H45 Valaistusryhmäjohdot 1 erä 1
H5 Valaisimet 1 erä 2
H61 Lämmittimet 1 erä 4

Sähkötekniikka yhteensä x 1000 euroa 0 7 0 0 6 0 1 0 0 0  
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2 KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 
 
 
2.1 Kohteen tiedot 
 
Kohde Sammatin kievari   
Lähiosoite Paikkarintie 197  
Postinumero- ja toimipaikka 09220 Sammatti  
Tilavuus, noin 1350 m3  
Kerrosala 270 m2 
Rakennusvuosi 1923 
 
 
2.2 Asiakirjatilanne 
 
Kuntoarvioraportin laatimista varten oli käytettävissä vähäisesti teknisiä piirustuksia.  
 
 
2.3 Käyttäjäkyselypalaute 
 
Kirjallista käyttäjäkyselyä ei teetetty. Tarkastuskierroksen aikana haastateltiin suullisesti kohteen 
käyttäjiä ja huoltomiestä. Käyttäjäpalautteen mukaan rakennuksen yksi suurimmista ongelmakoh-
dista on ollut vedenpoistuminen epämääräisesti vesikatoilta ja sen aiheuttama rasitus julkisivu- ja 
ovipinnoille.   
 
 
2.4 Huoltotoimen ja kiinteistön käytön arviointi 
 
Kiinteistön huoltotoimissa ei tarkastuskäynnin yhteydessä havaittu laiminlyöntejä tai suurempaa 
huomautettavaa. Ikääntyvä kiinteistö vaatii huoltoa seinäpintojen, ikkunoiden ja ovien osalta. Kiin-
teistön LVI – teknisiä laitteita on huollettu tyydyttävästi. Kiinteistön sähkötekniset huoltotoimet on 
hoidettu pääosin tyydyttävästi. 
 
 
2.5 Energiatalous 
 
Lämpöenergian kulutus 
 
Ei tarkasteltu. 
 
Vedenkulutus 
 
Ei tarkasteltu. 
 
Kiinteistösähkö 
 
Ei tarkasteltu. 
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2.6 Sisäolosuhteisiin liittyvät havainnot 
 
Lämpötila 
 
Aistinvaraisen havainnon perusteella lämpötila ei ollut normaalista poikkeava sisätiloissa.  
 
Ilman laatu ja vaihtuvuus 
 
Aistinvaraisen havainnon perusteella ilman laatu ja vaihtuvuus olivat tyydyttävää tasoa.   
 
Sisäilman epäpuhtaudet 
 
Sisäilmassa ei havaittu talotekniikasta aiheutuvia epäpuhtauksia.  
 
Melu 
 
Ylimääräisiä häiritseviä talotekniikasta johtuvia äänilähteitä ei havaittu.  
 
Valaistus 
 
Valaisimina on käytetty erityyppisiä tiloihin sopivia valaisimia. 
 
 
2.7 Turvallisuus ja ympäristöriskit 
 
Akuutteja turvallisuus- tai ympäristöriskejä ei tarkastuskierroksen aikana havaittu.  
 
 
2.8 Kosteusvauriot 
 
Akuutteja kosteusvaurioita ei tarkastuskierroksen aikana havaittu. Sadevesi tulisi johtaa nykyistä 
paremmin pois vesikatolta. Märkätilat eivät ole riittävän hyvässä kunnossa jatkuvaa käyttöä varten.   
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3 RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 
 
 
3.1 Aluerakenteiden kuntoarvio 
 
 
D6 Viherrakenteet 
 
Piha-alueella sijaitsi muutamia suurehkoja puita, jotka kasvoivat lähellä rakennusta. Puiden oksia 
tulee leikata lyhyemmiksi alkaen jakson alusta.    
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Puiden oksien leikkaus 1 – 2 kertaa.    
KL2 
 
 
D7 Päällysrakenteet 
 
Kiinteistön liikennöidyt alueet olivat sorapintaisia, muina päällysrakenteina on käytetty nurmi- ja 
kalliopintoja. Päällysrakenteiden kunnossa ei tarkastusajankohtana havaittu merkittäviä vikoja tai 
puutteita.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei toimenpidetarvetta.  
KL2 
 
 
D8 Aluevarusteet 
  
Etupihalla sijaitsi lipputanko. Jätehuoltoastiat olivat rakennuksen takakulmalla.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei toimenpidetarvetta.  
KL2 
 
 
D9 Ulkopuoliset rakenteet 
 
Etupihan betoninen porras käsijohteineen on tyydyttävässä kunnossa. Takapihan puuportaat ja 
terassi ovat samoin tyydyttävässä kunnossa.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Puuosien huoltoa / uusimista tehdään tarpeen mukaan. Teräskäsijohde maalataan kertaalleen.  
KL2 
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3.2 Pohjarakenteiden kuntoarvio 
 
 
E3 Täytöt 
 
Painumia ei rakennusten vierustoilla havaittu. Rakennusten vierustat olivat rakennuksesta loivasti 
poispäin johtavia.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei toimenpidetarvetta.  
KL2 
 
 
E43 Salaojat 
 
Rakennusta ei todennäköisesti ole salaojitettu. Salaojituksen puuttumisesta / toimimattomuudesta 
johtuvia vaurioita ei havaittu.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei toimenpidetarvetta. 
KL2 
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3.3 Rakennustekniikan kuntoarvio 
 
 
F1 Perustukset 
 
Rakennus on perustettu kallion päälle käyttäen luonnonkivi (graniitti) perustusta. Alapohja on puu-
rakenteinen ja tuulettuva. Perustusrakenteissa ei havaittu tarkastuskäynnin aikana merkittäviä pai-
numia tai muita korjaustoimenpiteinä realisoituvia asioita. Alapohjatilassa oli rakennus- ym. jätettä 
joka tulisi poistaa sieltä.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Alapohjatila puhdistetaan rakennusjätteistä. Ei muuta toimenpidetarvetta.  
KL2 
 
 
F2 Rakennusrunko 
 
Rakennus on hirsirunkoinen. Runkorakenteissa ei näkyviltä osin havaittu tarkastuksen yhteydessä 
merkittäviä taipumia tai muodonmuutoksia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ei toimenpidetarvetta.  
KL2 
 
 
F3 Julkisivut 
 
Rakennuksen sokkelipinnat ovat luonnonkiveä, ulkoseinät olivat punaiseksi maalattua pystyloma-
laudoitettua puupintaa. Suullisesti saadun tiedon mukaan ulkoseinät on edellisen kerran maalattu 
n. 10 vuotta sitten. Maalipinnat olivat kuluneita ja ne kaipaavat huoltomaalausta jakson alkupuolel-
la.  
 
Ikkunarakenteet ovat pääasiassa tyypiltään kaksinkertaisia puuikkunoita. Osa ikkunoista (2. krs) oli 
uusittu MSE tyyppisiksi puuikkunoiksi, missä sisempi puite on lämpölasia. Väritykseltään ikkunat 
olivat valkoisia. Vanhempien puuikkunoiden raskaimmalle rasitukselle joutuneet ikkunat olivat maa-
lipintojen osalta kuluneempia ja huollon tarpeessa. Ikkunat tulisi maalata ennen jakson puoliväliä.  
 
Ovirakenteet olivat sekä ikkunallisia että ikkunattomia puuovia ja väritykseltään valkoisia. Ovet 
olivat havaintojen ja palautteiden perusteella välttävässä kunnossa. Puuosissa oli runsaasti laho-
vaurioituneita kohtia ja ulkopuolet olivat kuluneita (erityisesti pääovi). Ongelmat ovat ainakin osit-
tain aiheutuneet siitä, että ovia pidetään ravintolan aukioloaikana avoinna koko päivän. Samalla 
kun rakennuksessa ei ole räystäskouruja, aiheutuu oville melkoinen rasitus, joka näkyy ovien huo-
nokuntoisuutena.  
 
Rakennuksen kattotyyppinä on käytetty harjakattoa, jonka vesikatteena on käytetty saumattua pel-
tikatetta. Peltikate on uusittu vuonna 1999 ja se on edelleen tyydyttävässä kunnossa. Maalipinnas-
sa havaittiin paikoin alkavaa hilseilyä ja ruostumista, jonka johdosta suositellaan lähivuosina tehtä-
vän katon maalipinnan huolto. Rakennuksessa ei ole räystäskouruja eikä syöksytorvia. Ominai-
suus aiheuttaa julkisivupinnoille suurta rasitusta valuvien vesien muodossa. Suositellaan räystäs-
kourujen ja syöksytorvien asentamista, mikäli se on mahdollista / luvallista.  
 
Julkisivupinnat olivat tyydyttävässä - välttävässä kunnossa. 
KL2-3 
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F31 Ulkoseinät 
 
Rakennuksen ulkoseinät olivat punaiseksi maalattua pystylomalaudoitettua puupintaa. Suullisesti 
saadun tiedon mukaan ulkoseinät on edellisen kerran maalattu n. 10 vuotta sitten. Maalipinnat oli-
vat kuluneita ja ne kaipaavat huoltomaalausta jakson alkupuolella.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ulkoseinät maalataan jakson alkupuolella.   
KL2-3  
 
 
F32 Ikkunat 
 
Ikkunarakenteet ovat pääasiassa tyypiltään kaksinkertaisia puuikkunoita. Osa ikkunoista (2. krs) oli 
uusittu MSE tyyppisiksi puuikkunoiksi, missä sisempi puite on lämpölasia. Vanhempien puuikku-
noiden rakenteellinen kunto oli tyydyttävä, maalipintojen osalta raskaimmalle rasitukselle joutuneet 
ikkunat olivat kuluneempia ja huollon tarpeessa. Ikkunat tulisi maalata ennen jakson puoliväliä. 
Ikkunoiden käynneissä tai puuosissa ei havaittu huomautettavaa.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Ikkunarakenteiden ulkopuolien kunnostus tehdään kertaalleen tarkastelujakson aikana.  
KL2-3 
 
 
F33 Ulko-ovet 
 
Ovirakenteet olivat sekä ikkunallisia että ikkunattomia puuovia. Ovet olivat havaintojen ja palauttei-
den perusteella välttävässä kunnossa. Puuosissa oli runsaasti lahovaurioituneita kohtia ja ulkopuo-
let olivat kuluneita (erityisesti pääovi). Paikoin ovista paistoi päivä läpi. Ongelmat ovat ainakin osit-
tain aiheutuneet siitä, että ovia pidetään ravintolan aukioloaikana avoinna koko päivän. Samalla 
kun rakennuksessa ei ole räystäskouruja, aiheutuu oville melkoinen rasitus, joka näkyy ovien huo-
nokuntoisuutena.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Osa ovista kaipaa uusimista heti jakson alussa. Paremmassa kunnossa olevat ovirakenteet huolle-
taan pariin otteeseen jakson aikana. Ovien kestoikää saataisiin pidennettyä huomattavasti, jos 
rakennukseen saadaan asennetuksi räystäskourut tai katos ovien ylle.   
KL3 
 
 
F34 Julkisivun täydennysosat 
 
Ulkoseiniin on kiinnitetty teräsrakenteiset katolle johtavat tikkaat, jotka olivat jonkin verran ruostei-
set. Tikkaiden kiinnitys oli tukeva.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Tikkaat huoltomaalataan jakson alussa muiden maalaustöiden yhteydessä.  
KL2 
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F4 Yläpohjarakenteet   
 
Rakennuksen kattotyyppinä on käytetty harjakattoa, jonka vesikatteena on käytetty saumattua pel-
tikatetta. Peltikate on uusittu vuonna 1999 ja se on edelleen tyydyttävässä kunnossa. Maalipinnas-
sa havaittiin paikoin alkavaa hilseilyä ja ruostumista, jonka johdosta suositellaan lähivuosina tehtä-
vän katon maalipinnan huolto.  
 
Rakennuksessa ei ole räystäskouruja eikä syöksytorvia. Ominaisuus aiheuttaa julkisivupinnoille 
suurta rasitusta valuvien vesien muodossa. Suositellaan räystäskourujen ja syöksytorvien asenta-
mista, mikäli se on mahdollista / luvallista.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Maalipinta huolletaan jakson alkupuolella. Suositellaan myös räystäskourujen ja syöksytorvien 
asentamista, mikäli se on mahdollista / luvallista (ei mukana PTS-ehdotuksessa).  
KL2 
 
 
3.4 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio 
 
Tekniset tilat (F5, F6, F7) 
 
Erillisiä teknisiä tiloja ei ole.   
 
Toimenpide-ehdotus: 
Ei toimenpiteitä.  
KL2 
 
 
Märkätilat (F5, F6, F7) 
 
Märkätilat ovat muovimatto- ja muovitapettipintaisia. Tilat ovat korkeintaan välttävässä kunnossa, 
mutta riittävät palvelemaan nykyistä käyttöä. Mikäli tilojen käyttöaste kasvaa, tulee märkätilat uu-
distaa. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Ei akuutteja toimenpiteitä. Märkätilojen kunnostusta tulee harkita tehtäväksi tarpeen mukaan jak-
son aikana.   
KL2-3 
 
 
Muut sisätilat (F5, F6, F7) 
 
Tarkastuksen yhteydessä sisätilat olivat yleisesti tyydyttävässä kunnossa, akuuttia korjaus- tai 
kunnostustarvetta ei havaittu.   
 
Toimenpide-ehdotus: 
Ei akuuttia toimenpidetarvetta.   
KL2 
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3.5 Rakennustekniikan kuntoarvion valokuvat: 
 

 
Vuonna -99 uusittu peltikate oli yleisilmeeltään tyydyttävässä kunnossa,  
mutta paikoin jo huoltomaalauksen tarpeessa.  
 

 
Alapohjatilassa oli ylimääräistä rakennus- ym. jätettä joka tulee poistaa ko.  
tilasta.  
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Ulkoseinät olivat väritykseltään punaista puupintaa, joka oli edellisen kerran  
maalattu n. 10 vuotta sitten.   
 

 
Räystäskourujen puuttuminen on aiheuttanut seinäpinnoille rasitusta.  
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Pääsisäänkäynnin ovi oli hyvin kulunut. Ovi tulee uusia. Ovien kestoikää  
saadaan pidennettyä runsaasti, mikäli rakennukseen saadaan tehdä  
räystäskourut ja / tai katos oven päälle.  

 
Puuikkunat olivat paikoin huoltomaalauksen tarpeessa. 
 

http://www.RAKSYSTEMS-ANTICIMEX.FI


Sammatin kievari  Kuntoarvio Tarkastuspäivä 
Paikkarintie 197  13.5.2009 
09220 Sammatti   20/32  

________________________________________________________________________________ 
 
 

  WWW.RAKSYSTEMS-ANTICIMEX.FI 

 
 
 

 
Sisätilat olivat yleisesti käyttötarpeita vastaavassa, siistissä kunnossa.   
 
 

 
Märkätilat olivat korkeintaan välttävässä kunnossa. 
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4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 
 
4.1 Lämmitysjärjestelmä 
 
Kohteessa on suora sähkölämmitys ja sähköpatterit. Lämmitysjärjestelmä käsitellään raportin säh-
köosiossa. 
 
 
4.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 
 
 
Kiinteistössä on oma kaivo ja erillisviemäröinti. 
 
 
G21 Vedenkäsittelylaitteet 
 
Kaivoon liittyvä pumppu on vuodelta 1999. Saadun tiedon mukaan kaupungin vesi- ja viemäriver-
kosto tulee vierestä lähivuosina. Lämminvesivaraaja on uusittu vuonna 2008. Lämminvesivaraajien 
ja pumppujen keskimääräinen tekninen käyttöikä on 15..20 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Kiinteistö liittyy kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon lähivuosina (ei esitetä PTS taulukossa). 
KL 1/2 
 
 
G22 Vesijohtoverkosto 
 
Käyttövesijohdot on tehty komposiitista ja uusittu vuonna 2008.  
 
Toimenpide-ehdotus: 
Ei toimenpiteitä.  
KL 1 
 
 
G23 Jätevesien käsittely 
 
Kiinteistössä on nykyisin umpisäiliöt jätevettä varten, jotka tyhjennetään tarpeen mukaan.  
 
Toimenpide-ehdotus: 
Kiinteistö liittyy kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon lähivuosina (ei esitetä PTS taulukossa), jol-
loin umpisäiliöt jäävät pois käytöstä. 
KL 2 
 
 
G24 Viemäriverkosto 
 
Viemärit ovat muovia. Viemäreissä ei ole ollut saadun tiedon mukaan merkittäviä tukoksia. Viemä-
riputkien tekninen käyttöikä on keskimäärin 60 vuotta.  
 
Toimenpide-ehdotus: 
Normaalit huoltotoimenpiteet riittävät tässä vaiheessa. 
KL 2 
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G25 Vesi- ja viemärikalusteet 
 
Vesi- ja viemärikalusteita on uusittu tarpeen mukaan. Vesikalusteet olivat yleisesti ottaen tyydyttä-
vässä tai hyvässä kunnossa. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Vesikalusteita uusitaan jatkossakin tarpeen mukaan. 
KL 2 
 
 
G26 Vesi- ja viemärieristykset 
 
Vesijohtojen eristeet olivat paikoin puutteelliset, koska kylmävesijohdot Kievarin henkilökunnan 
mukaan kondensoivat paikoitellen. Alapohjassa viemärieristeet ovat myös puutteelliset. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Puutteelliset vesi- ja viemärieristeet korjataan mahdollisimman pian. 
KL 3/4 
 
 
4.3 Ilmastointijärjestelmät 
 
Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä.  
 
 
G31 Ilmastointikoneet 
 
Rakennukseen kuuluu kaksi huippuimuria vesikatolla. Huippuimurit ovat todennäköisesti vuodelta 
1999. Huippuimurien teknisenä käyttöikänä pidetään 40 vuotta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Huippuimureita tullaan kunnostamaan vain tarpeen mukaan kuluvan kymmenvuotisjakson aikana. 
KL 2 
 
 
G33 Kanavistot 
 
Ilmanvaihtohormit on nuohottu saadun tiedon mukaan säännöllisesti. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Kanavat nuohotaan säännöllisesti jatkossakin, keittiössä joka vuosi.  
KL 2 
 
 
G34 Pääte-elimet 
 
Poistoilmaventtiilit ovat lautasmallisia. Venttiilien kunto on tyydyttävä. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Pääte-elimet puhdistetaan ja ilmamäärät säädetään kanavien nuohouksen yhteydessä.  
KL 2 
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G37 Eristeet 
 
Ilmanvaihdon eristeitä ei ollut näkyvillä. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Eristeet tarkastetaan nuohouksen yhteydessä. 
KL 2 
 
 
4.4 Kylmätekniset järjestelmät 
 
Rakennuksessa on kiinteistöön kuuluva kylmäkellari.  
 
 
G41 Kylmäkoneistot 
 
Kylmäkellarin oven tiivisteet vuotivat tarkastuskierroksella. Tiiviste tulee välittömästi korjattaviin 
toimenpiteisiin (on jo mahdollisesti korjattu tarkastuskierroksen jälkeen). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Kylmälaitteita kunnostetaan tarpeen mukaan jakson aikana. 
KL 2 
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4.5 LVI-teknisen kuntoarvioinnin valokuvat: 

 

 
Lämminvesivaraaja on uusittu vuonna 2008.  
 
 

 
Ilmanvaihto on uusittu vuonna 1999. 
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Kaivoon liittyvä pumppu on vuodelta 1999. Saadun tiedon mukaan kaupungin  
vesi- ja viemäriverkosto tulee kulkemaan vierestä lähivuosina. 
 

 
Vesijohdot ovat komposiittia ja vuodelta 2008. 
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5 SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
 
 
5.1 Aluesähköistys 
 
 
H11 Aluevalaistus 
 
Aluevalaistus on toteutettu pääosin parilla rakennuksen seiniin asennettujen hehkulamppuva-
laisimien avulla sekä pylväsvalaisimella. Yhdestä valaisimesta puuttui suojakupu. Valaistuksen 
määrää ei tarkastettu kohdekäynnin yhteydessä, mutta visuaalisesti tarkasteltuna aluevalaistuksen 
voidaan olettaa olevan melko alhaisella tasolla. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Valaisimet uusitaan jakson loppupuolella. Suojakuvut on asennettava valaisimiin tai valaisin on 
vaihtoehtoisesti uusittava. 
KL 2-3 
 
 
5.2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset 
 
H22 Jakokeskukset alle 1000V 
 
Kiinteistön pääkeskus on tulppasulakekeskus 1970-luvulta. Keskus sijaitsee keittiön vieressä 
asennettuna seinälle. Keskus on perinteinen tulppasulakekeskus eikä siinä ole juuri laajennusva-
raa. 
 
Pääkeskuksen yhteydessä ei sijaitse kiinteistön sähköenergian mittausta. Mittari sijaitsee raken-
nuksen ulkoseinällä olevassa keskuksessa. Keskus on 4-johdinjärjestelmän TN-C mukainen.  
 
Keskuksen sulakemerkintöjä on muutettu aina kaapeleiden lisäysten yhteydessä. Keskus tulee 
elinkaarensa päähän jakson lopussa. Kaapeleiden lisäyksiä keskukseen on hankalaa tehdä, koska 
keskus on täynnä kaapeleita. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Varaudutaan uusimaan keskus viimeistään jakson lopussa. 
KL 2-3 
 
 
H3 Johtotiet 
 
Kiinteistön kaapeloinnit kulkevat osittain rakenteiden sisällä ja osittain pinnassa. Kaapelit ovat 
MMJ-tyyppisiä muovivaippaisia kaapeleita. Johtotiet ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kun-
nossa. Mahdollisten peruskorjausten yhteydessä reittejä suunnitellaan tarpeen mukaan lisää.  
 
Toimenpide-ehdotus: 
Ei toimenpide-ehdotuksia. 
KL 2 
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H4 Johdot ja niiden varusteet 
 
H41 Liittymisjohdot 
 
Liittymiskaapelia ei päästy näkemään.  
  
Toimenpide-ehdotus: 
Liittymiskaapelin kunto tarkastetaan keskuksen vaihtamisen yhteydessä. 
KL 2 
 
 
H42 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 
 
Maadoituksista ei ollut erillistä maadoituskaaviota saatavissa. Pääpotentiaalintasauskiskoa ei ha-
vaittu. Tarkastuksen yhteydessä ei saatu varmuutta maadoitusten riittävyydestä ja kunnosta.  
  
Toimenpide-ehdotukset: 
Viimeistään seuraavien peruskorjausten yhteydessä maadoitusten olemassaolo kartoitetaan ja 
niiden riittävyys mitataan ja mittausten perusteella maadoitusta mahdollisesti parannetaan.  
KL 2 
 
 
H44 Voimaryhmäjohdot  
 
Alkuperäiset voimaryhmäjohdot ovat pääosin 4-johdinjärjestelmän (TN-C) mukaisia muovivaippai-
sia kaapeleita. Keittiön kaapeleita on uusittu. Syöttökaapelit ovat pääasiassa MMJ-tyyppisiä. Voi-
maryhmäjohdot ovat visuaalisen tarkastelun perusteella tyydyttävissä kunnoissa. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Laiteuusintojen yhteydessä tarkastetaan kaapeleiden kunto. 
KL 2 
 
 
H45 Valaistusryhmäjohdot 
 
Valaistusryhmäjohdot ovat yleisesti MMJ-tyyppisiä muovivaippaisia kaapeleita. Sähköjärjestelmien 
kalusteita on lisätty ja uusittu tarpeen mukaan. Valaistukseen liittyvät ryhmäjohdot ovat TN-C ja 
TN-S jakelujärjestelmän mukaisia muovivaippapäällysteisiä kaapeleita, joiden poikkipinta-alat ovat 
puolitoista neliömillimetriä. Lähinnä ensimmäisen kerroksen tiloissa oli 0-luokan maadoittamatto-
mia rasioita. Valaistusryhmäjohtojen osalta on ollut ongelmia. Tarkastushetkellä rakennuksessa oli 
valaisimia, jotka eivät toimineet kaapelivikojen takia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Uusitaan kaikki 1970-luvun ryhmäjohdot jakson alkupuolella. 
KL 2-4 
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5.3 Valaisimet, lämmittimet, kojeet ja laitteet 
 
H5 Valaisimet 
 
Kiinteistössä on käytetty pääsääntöisesti hehkulamppuvalaisimia. Joissakin tiloissa on käytetty 
myös loisteputkivalaisimia. Valaisimet ovat eri-ikäisiä.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Uusitaan kiinteät 1970-luvun valaisimet jakson alkupuolella. 
KL 2/3 
 
 
H61 Lämmittimet 
 
Lämmittiminä on käytetty ikkunoiden alle asennettuja sähköpattereita sekä kamiinoita, joissa on 
sähkövastukset. Sähköpattereiden keskimääräinen teoreettinen keski-ikä on 20–30 vuotta, joten 
oletuksen mukaan patterit alkavat vikaantua tarkastelujakson aikana. Seinille asennetuissa patte-
reissa on omat säätimensä. Visuaaliseesti havainnoiden patterit alkavat olla elinkaarensa päässä. 
Parissa huoneessa on kamiinoita, joissa on sähköiset lämmitysvastukset. 
 
Toimenpide-ehdotus: 
Pattereiden huoltotoimenpiteet selviävät valmistajan ohjeista, mutta yleensä riittää pölyjen pyyhintä 
ja termostaatin testaus lämmityskauden alkaessa. Varaudutaan uusimaan seinillä olevat sähköpat-
terit jakson alkupuolella. 
KL 3 
 
 
5.4 Teletekniset järjestelmät 
 
J1 Puhelinjärjestelmät 
 
Puhelinjärjestelmästä ei ollut tarkastushetkellä käytössä puhelinkaaviota. Rakennuksessa on perin-
teisiä kolmiaukkoisia puhelinrasioita. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
Uusitaan puhelinjärjestelmä tarpeen mukaan. 
KL 2 
 
 
J5 Turva ja valvontajärjestelmät 
 
Rakennuksen tilat on suojattu liikeilmaisimin. Rikosilmoitusjärjestelmä on toimintakunnossa. Il-
maisimia uusitaan / lisätään tarpeen mukaan. Rakennuksessa ei ole paloilmoitinjärjestelmää. Huo-
netiloihin on asennettu palovaroittimet. Palovaroittimet on liitetty rikosilmoitusjärjestelmään.  
 
Toimenpide-ehdotus: 
Normaalien testausten ja huoltotoimenpiteiden lisäksi ei muita toimenpide-ehdotuksia.  
KL 2 
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5.5 Sähköteknisen kuntoarvion valokuvat: 
 

 
Rakennuksen pääkeskus. 
 
 

 
Ulkovalaisimesta puuttuu suojakupu. 
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Seinillä on sähköpatterit. 
 
 

 
Kamiinoissa on sähkövastukset. 
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Valaisimina on käytetty muun muassa hehkulamppuvalaisimia. 
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6 LISÄTUTKIMUKSET 
 
 
6.1 Välittömästi tehtävät tutkimukset 
 
Lisätutkimustarvetta ei havaittu.  
 
 
6.2 Ennen kunnossapitosuunnittelua tehtävät tutkimukset 
 
- 
 
 
6.3 Ennen korjaussuunnittelua tehtävät tutkimukset 
 
- 
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