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JOHDANTO 

 
Tässä kuntokatselmuksessa on selvitetty kiinteistön kaikkien osa-alueiden kuntoa 
aistinvaraisesti ja arvioitu yleispiirteisesti kiinteistön korjaustarpeita. Arvioinnin on 
suorittanut rakennustekninen asiantuntija. Tältä osin katselmus eroaa kuntoarviosta, 
jossa LVIS-osuuden laativat sen alan erityisasiantuntijat. 

Kuntokatselmuksella saadaan kokonaiskuva kiinteistöstä ja tuodaan esiin asioiden 
tärkeysjärjestys. Huomiota on kiinnitetty turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikutta-
viin seikkoihin sekä korjauskustannuksiltaan merkittäviin rakennusosien vaurioihin ja 
näiden vaurioiden pahentuessa syntyviin vahinkoriskeihin. 

Toimeksiannon mukaisesti kuntokatselmuksessa ei ole otettu kantaa korjaustoi-
menpiteisiin tai mahdollisesti niiden aiheuttamiin kustannuksiin. 

Arvioinnit on tehty rikkomatta rakenteita eli kuntoarvion suorittaja on tutustunut kiin-
teistöön aistinvaraisin menetelmin käymällä kiinteistön sisätiloissa sekä kiertämällä 
ulkoalueet ja rakennusten ulkopuolet. 

Kuntokartoitusraportissa on noudatettu pääpiirteissään Talo-90 nimikkeistöä ja ra-
portti on suoritettu KH-kortin 90- 00246 ”Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio: 
Suoritusohje” – mukaisesti.  

Päänimikkeistöjen kohdilla on normaalista kuntoarvioinnista poiketen jätetty arvioi-
matta rakennusosien kuntoluokitus. 
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1. YLEISTÄ 

1.1. Kohteen yhteystiedot 

1.1.1. Tilaaja 

Senaatti-kiinteistöt 

Kehityskiinteistöt   

Lintulahdenkatu 5 A, PL 237 

Helsinki 

 

Antti Kari, johtava asiantuntija puh. 0205 811 390 

antti.kari@senaatti.fi 

1.1.2. Kokonaisvastuullinen konsultti 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Satakunnankatu 23, 33210 Tampere 

puh. 0207 911 777, fax.  0207 911 778 

 

Mikko Tarri, DI  puh 0207 911 859 

mikko.tarri@ains.fi 

1.1.3. Rakennus- ja LVIS-stekninen kuntoarvioija 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Satakunnankatu 23, 33210 Tampere 

puh. 0207 911 777, fax.  0207 911 778 

 

Antti Toivonen, RI (AMK)  puh 0207 911 809 

antti.toivonen@ains.fi 
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2. YHTEENVETO 

Kohteeseen kuuluu kaksi kaksikerroksista puutaloa. Rakennukset on rakennettu 
1900-luvun alkupuolella. Seuraintalo Morkkua on laajennettu ja muutettu useaan 
kertaan. Rakennusten yhteenlaskettu lattiapinta-ala on noin 1.200 m2. 

 

Kuntokatselmuksessa käsitellään rakennustekniikan, vesi- ja viemärijärjestelmien 
sekä sähkötekniikan pää-alueet. Kuntoarvion kiinteistökierros suoritettiin 19.1.201. 
Kierroksella olivat mukana Antti Toivonen (A-Insinöörit Suunnittelu Oy) sekä Lari 
Laakso (Senaatti-kiinteistöt).   

Rakennusten kunto vaihtelee rakennus- ja LVIS- tekniikan osalta tyydyttävästä huo-
noon. Suurimmat korjaustarpeet kiinteistössä aiheutuvat rakennus- ja LVIS- teknis-
ten osien ja järjestelmien vanhenemisesta ja teknisen käyttöiän loppumisesta. Li-
säksi korjaus- ja muutostarpeita aiheuttaa eri puolilla kiinteistöä esiintyvät kosteus-
vauriot ja osin asbestipitoiset rakennusmateriaalit. Tulevaisuuden käyttötarpeita sil-
mällä pitäen rakennusten esteettisyyttä ja yleistä turvallisuutta (mm. palo-osastointi) 
on myös merkittävästi parannettava, erityisesti jos rakennusten nykyistä käyttötar-
koitusta kehitetään.  

 

Rakennusten korjaaminen nykyvaatimuksia vastaavaksi Maankäyttö- ja rakennus-
lain 17 luvun ja 117§:n mukaiseksi tulee vaatimaan erittäin laajamittaiset peruskor-
jaukset, joiden yhteydessä tulee tehdä ainakin seuraavat korjaustoimenpiteet: 

- Salaojitusjärjestelmän rakentaminen 

- Maanvastaisten seinä- ja alapohjarakenteiden kosteustekniset korjaukset 

- Ulkoseinien lisälämmöneristys 

- Julkisivupintojen uudistukset 

- Ikkunoiden ja ovien sekä lukitusjärjestelmien uusinnat 

- Yläpohjan lisälämmöneristys sekä tuuletuksen tehostus 

- Vesikatteiden uusinnat 

- Sadevesijärjestelmän uusinnat 

- Kaikkien tilojen peruskorjaukset 

- WC-tilojen sekä pesuhuoneiden uusinnat vedeneristyksineen. 

- Jätevesiviemäröinnin uusiminen kokonaan 

- Sadevesiviemäriverkoston olemassa olon ja kunnon selvitys 

- Lämmitysjärjestelmän laitteiden uusiminen ja verkoston uusiminen kokonaan 

- Vesijohto – ja viemäriverkoston uusiminen kokonaan 

- Sähköjärjestelmien uusiminen 

- Ilmanvaihdon rakentaminen uudelleen nykyvaatimusten mukaisesti 

- Laajoja asbestipurkutöitä sekä mahdolliset sisäilmakartoitukset 

- Esteettömyysvaatimusten täyttämisen edellyttämät tilamuutokset.  
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3. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA 

3.1. Kohteen tiedot  

Perustiedot on kerätty tilaajan toimittamista asiakirjoista. 

Kohde Seuraintalo Morkku, 

Rautatieläisten asuintalo  

Osoite   Vellamonkatu 2, 33100 Tampere 

Pääasiallinen rakennusmateriaali  hirsi, tiili, betoni  

Rakennusvuosi   1904 ja 1907 

3.2. Asiakirjatilanne  

Käytettävissä olleet asiakirjat: 

- Purkutyöselostus (Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy 15.4.2009) 

4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOKATSELMUS 

4.1. D7 Päällysrakenteet 

Piha-alueita ei tarkastettu lumiolosuhteiden vuoksi. 

4.2. F1 Perustukset 

Molemmat rakennukset on perustettu luonnonkivien varaan, kellariperustuksin. Seu-
raintalossa kellarikerros on otettu hyötykäyttöön, asuintalossa kellarissa on kylmä-
varastoja.    

Asuinrakennuksen kaakkois- ja luoteisnurkissa on havaittavissa vinosuuntaiset hal-
keamajäljet tiilisokkelin saumoissa (kuva 1), jotka viittaavat perustusten painumaan 
ko. kohdilla.  

F12 Perusmuurit ja sokkelit   

Rakennuksen näkyvät sokkeliosat ovat pääosin graniittikiveä sekä punatiiltä. Puna-
tiilien väliset saumaukset ovat molemmissa taloissa pehmentyneitä lukuun ottamat-
ta Morkun laajennusosaa (kuva 2). Graniittikivien välisissä saumauksissa esiintyy 
rapautumaa. 

Rakennusten punatiilisokkeliosuuksissa havaittiin pakkasrapautuneita tiiliä. Asuinra-
kennuksen sokkelissa on graffiteja.  
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Morkun kellarikerroksessa havaittiin laajalti kosteuden aiheuttamia vaurioita maan-
vastaisilla seinäpinnoilla. Pohjoisosan seiniä on väliaikaisesti verhoiltu kipsilevyillä 
viereisen hotellityömaan työntekijöiden sosiaalitilakäyttöön.   

F13 Alapohjat  

Seuraintalo Morkun alapohjana on betoninen / teräsbetoninen laatta. Asuinraken-
nuksessa alapohjana on betoninen / teräsbetoninen laatta ja osin maalattia. Kenttä-
käynnillä asuinrakennuksen alapohjan rakennetyyppiä ei kaikilta osin voitu yksiselit-
teisesti selvittää.  

Morkun laajennusosan (eteläpääty) alapohjassa esiintyy laajalti kosteuden aiheut-
tamia vaurioita, jonka vuoksi lattioiden muovilaatoituksia on irti.  Irronneiden laatoi-
tusten alla havaittiin myös laajalti irtonaista lattialaastia. Pohjoisosassa havaittiin 
laajalti maalipinnoitteiden ja muovimattojen / laattojen irtoilua maasta nousevan kos-
teuden vuoksi (kuva 3).    

Rakennuksissa on käytetty todennäköisesti kivihiilipikeä etenkin kellarikerrosten lat-
tiarakenteissa kosteuden- ja vedeneristeenä. Ilmaan mahdollisesti vapautuessa ki-
vihiilipöly sisältää polysykliseettistä ja aromaattisia hiilivetyjä, jotka aiheuttavat syö-
pää. Rakenteen purkutyöt on tehtävä ongelmajätepurkuna tai rakenteen materiaalit 
on selvitettävä tarkemmin purkutöiden suunnittelun yhteydessä. 

4.3. F2 Rakennusrunko 

Rakennuksien kantavat pystyrungot muodostuvat vaakahirsiseinistä. Kantava vaa-
karunko muodostuu teräsbetonisista välipohjista ja puupalkki- tai ratakiskokannatta-
jista. Hirsien välissä on käytetty tilkkeenä kuivunutta sammalta.    

Yläpohjien kantavina pystyrakenteina toimivat paikalla rakennetut puuristikot ja vaa-
karakenteena puupalkistot. Morkun yläpohjassa lämmöneristeenä on käytetty kutte-
rinpurua.  

Asuinrakennuksen ja Morkun kellaritilojen kantavissa rakenteissa esiintyy kosteus-
vaurioita. Silmämääräisesti tarkasteltuna näkyvillä olevissa kantavissa hirsiraken-
teissa ei havaittu merkittäviä vaurioita.  

Hirsirungolle vaurioalttiita ovat erityisesti ikkunoiden alla olevat hirret. Rakennuksia 
ei ole tiedossa olevan huoltohistorian perusteella hoidettu kunnolla ja ikkunapellit 
ovat vaurioituneita suurin osin, joten on mahdollista että ikkunakarmien alta voi löy-
tyä lahovaurioituneita hirsiä. Vaurioiden asteen ja laajuuden määrittäminen edellyt-
tää tarkempaa kuntotutkimusta ja rakenneavauksia. 

4.4. F3 Julkisivu 

F31 Ulkoseinät  

Rakennusten julkisivut ovat alkuperäisiltä osiltaan sekä Morkun laajennuksen osalla 
maalattuja puupaneeliseiniä.  

Rakennusten puupaneeliseinien yleinen kunto on välttävä, osittain huono (kuva 4-
5). Puupinnoilla esiintyy laajalti maalivaurioita erityisesti eteläsivuilla, etenkin raken-
nuksen varjokohdissa sekä ikkunoiden ja ovien verhouslaudoissa. Verhoilulaudois-
sa havaittiin myös kosteusvaurioita. Paneloinneissa havaittiin laajalti halkeiluvaurioi-
ta. Panelointien maalipinnat ovat yleisesti hyvin kuluneita ja likaisia. 
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Räystäslaudoituksissa sekä räystäiden otsalaudoissa havaittiin lahovaurioita.    

Hirsirunkojen ja sokkeleiden välissä olevissa puisissa tippaohjauslistoitusten alapin-
noilla esiintyy kosteuden aiheuttamaa tummumista.    

F32 Ikkunat  

Rakennusten ikkunoiden iästä ei ole tietoa. Ikkunat ovat kaksilasisia puuikkunoita.  

Ikkunoiden puuosien yleiskunto kunto on välttävä (kuva 6). Lahovaurioita ei havait-
tu. Puupintojen maalikerrokset irtoilevat lähes jokaisen ikkunan ulko- ja sisäpuitteis-
sa. Ikkunoiden heloitusten kunto on välttävä ja saranoissa ja kulmaraudoissa esiin-
tyy ruostevaurioita. Ikkunoiden kohdilla esiintyi voimakasta vetoa, mikä on selvä vii-
te tiivisteiden huonosta kunnosta. 

Ikkunoiden käyntiä ei tarkastettu, koska ikkunoiden kiinnisaamisesta ei ollut täyttä 
varmuutta. Ikkunoita ei voi kohteessa jättää auki ilkivallan takia.  

Ikkunalasien ja puitteiden väliset kittauksissa esiintyy iän tuomaa kulumaa sekä 
sokkeliosassa ikkunoiden ja tiiliaukkojen väliset tiivistykset ovat huonot ja otolliset 
kosteusvaurioiden syntymisille.  

Ikkunalasien kunto vaihtelee tyydyttävästä huonoon. Molemmissa rakennuksissa ik-
kunalaseja on ilkivallan seurauksena rikki.    

Morkun ikkunoiden vesipellitykset ovat huonossa kunnossa. Asuinrakennuksen ik-
kunoissa ei ole lainkaan vesipellityksiä. Vesipeltien maalipinnat ovat kuluneita ja 
pelleissä esiintyy osittain ruostetta. Muutama yksittäinen vesipelti on irronnut koko-
naan kiinnityksestään. Vesipeltien kallistukset, liittymät ja ulosheittopituudet ovat 
välttävät, paikoin vain huonot.  

Asuinrakennuksen ikkunoiden eteen on asennettu lattaraudat ilkivallan takia. 

F33Ulko-ovet  

Rakennuksen ulko-ovet ovat puisia. Pääulko-ovissa on lasiaukot.  Ovien pinnoittee-
na on lakkaus tai maali. Ovissa esiintyy laajalti puupintojen halkeilua sekä lakka- ja 
maalipintojen kulumaa. Ulko-ovien käynti on huono. 

Ovien lukitus on toteutettu vanhentuneella Abloy Classic -avainjärjestelmällä. Ulko- 
ovien ilkivaltainen avaus on estetty lattaraudoituksilla. 

F34 Julkisivua täydentävät osat  

Rakennusten syöksytorvien ja kattovesikourujen kunto on huono. Suurin osa katto-
vesikouruista on vääntynyt / taipunut ja kouruissa esiintyy laajalti ruostevaurioita. 

Syöksytorvissa ja putkien kiinnittimissä esiintyy laajalti ruostevauriota ja usean 
syöksytorven alaosasta puuttuu ulosheittäjät (kuva 7).  

F37 Hormit 

Rakennusten hormit ovat tiilirakenteisia, Hormien nuohouksesta ei ole tietoa. Hor-
mien tiiveyttä tulee selvittää erillisen kuntotutkimuksen avulla, mikäli ne otetaan 
käyttöön. 
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4.5. F4 Yläpohjarakenteet 

F41 Yläpohja KL 2 

Rakennusten yläpohjatiloissa ei havaittu merkittäviä rakenteellisia vaurioita. Molem-
pien rakennusten vesikattojen aluslaudoituksissa havaittiin vanhoja vesivauriojälkiä 
(kuva 8). Vanhoja vesivauriojälkiä esiintyy myös kattotuolirakenteissa.  

Morkun ullakkotilaan kulkevien portaiden kohdalla seinäpinnalla on useita vesivauri-
oiden aiheuttamia valumajälkiä. Samalla kohdalla havaittiin vesikaton aluslaudoituk-
sessa todennäköisesti muottilaudoituksena käytettyjä lautoja. Laudoitusten pintaan 
on voinut ajan kanssa syntyä eloperäistä kasvustoa. Vesikaton tarkastusluukkujen 
kohdilta lumi pääsee tuulen nostattamana ulkopuolelta yläpohjatilaan.  

Eri puolilla rakennuksia on muodostunut vesikatoille jääpatjoja, jotka kertovat ylä-
pohjan huonosta tuulettuvuudesta tai lämmöneristävyydestä (kuva 8)   

F41.1 Vesikatot  

Rakennusten vesikattomateriaalina on pelti. Peltikattojen sisäpinnoilla esiintyy eri-
tyisesti asuinrakennuksen puolella runsaasti ruostevaurioita. Rakennusten vesikat-
toja ei tarkastettu lumiolosuhteiden vuoksi. 

4.6. F5 Täydentävät sisäosat 

F51 Sisäovet   

Sisätilojen väliovet ovat maalattuja puuovia. Ovissa esiintyy laajalti maalipintojen ku-
lumaa ja puu- sekä lukituksen vaurioita.  

Osa Morkun sisäovista on ruuvailtu kiinteistön omistajan toimesta kiinni L-rautojen 
sekä suojaseinien avulla ilkivallan estämiseksi.  

F51 Kevyet väliseinät  

Rakennuksen ei-kantavat väliseinät ovat osin hirsi ja osittain pinnoitettuja/verhoiltuja 
tiiliseiniä. Asuinrakennuksen eteläosan huoneistossa hirsiväliseiniä on yritetty jos-
sain vaiheessa polttaa ilkivallan seurauksena.   

Välisienien verhoiluissa esiintyy laajalti reikiä, tapetoidut osat ovat moni paikoin ir-
ti/revitty ja kaikilla pinnoilla havaittiin yleistä likaisuutta. Morkun kellarikerroksen 
maalatuissa tiiliseinissä havaittiin maalien irtoilua kapillaarisen kosteudennousun 
seurauksena. 

F56 Kulkurakenteet  

Rakennusten portaat ovat puurakenteisia. Rakenteellisesti portaissa ei havaittu vau-
rioita. Puupinnoilla esiintyy halkeamia sekä pinnoitteet ovat monin paikoin kokonaan 
kuluneet pois.  
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4.7. F6 Tilojen pintarakenteet  

Seuraintalo Morkku  

Morkun pohjoisosan kellarin ja 1. kerroksen ulkoseinien sisäpintoja on väliaikaisesti 
verhottu kipsilevyseinillä väliaikaisen sosiaalitilakäytön takia. Kellarikerroksen tek-
nisten tilojen ja kerhohuoneen ovet on teipattu kiinni varoitustarroin (kuva 9) asbes-
tipölyvaaran vuoksi, minkä takia tiloihin ei voitu tehdä tarkastusta.  

Kellarin pohjoisosan ulkoseinillä esiintyy kosteuden aiheuttamaa maalipintojen irtoi-
lua, samoin kellarin kattopinnalla havaittiin laajoja maalipintojen irtoiluja. 

Kellarikerroksen eteläosan tilapinnat ovat erittäin huonokuntoisia. Lattioissa on to-
dennäköisesti asbestia sisältäviä vinyylilaattoja, joita on monin paikoin irti. Kattopin-
tojen maalit irtoilevat.  

1. kerroksen näyttämötilan puulattian kunto on välttävä ja kattopintojen / -levyjen 
kunto huono. Ulkoseinien sisäpintoja on jossain vaiheessa huoltomaalattu, levytetyt 
pinnat ovat välttävässä kunnossa.  

Kellarin ja 1. kerroksen keittiöiden kiintokalusteet ovat purkukunnossa. 

Rakennuksen WC/märkätilat ovat erittäin huonokuntoisia. Tilat sijaitsevat kellariker-
roksessa (kuva 10). Seinien ja kattojen maali- / tasoitepinnat irtoilevat runsaasti. 
Lattioissa on käytetty pääosin todennäköisesti asbestipitoista muovimattoa/-laatta, 
jotka ovat irti kiinnityksistään. Yksittäisissä märkätiloissa lattiapäällysteenä on kuu-
siokulmainen keraaminen laatta. Seinien ja kattojen tasoitekerrokset sekä lattialaat-
tojen kiinnitys- ja saumauslaastit saattavat sisältää asbestia.   

Asuinrakennus   

Asuintilojen lattia-, seinä ja kattopintojen yleinen kunto on huono. Asuinhuoneiden 
lattioiden muovimatto- ja seinien tapettipintoihin on osittain tehty graffiteja (kuva 11). 
Asuinhuoneiden ja keittiöiden puulattiat ovat monin paikoin erittäin kuluneita. Kaikki 
maalatut seinä- ja kattopinnat kellertävät voimakkaasti. Kaikki keittiökalusteet ovat 
purkukunnossa.  Asunto 5 huoneen hirsiseiniä on yritetty polttaa ilkivallan takia 
muutamia vuosia sitten. Asuinrakennuksen turvallisuusriskinä on jatkuva ilkivalta. 

Rakennuksen WC-/märkätilojen iästä ei ole tietoa. Tilojen yleiskunto on huono. Lat-
tioissa on käytetty muovimattoa, jonka kiinnitysliima sisältää todennäköisesti asbes-
tia. WC-tilojen seinäpinnat ovat joko paneloituja tai maalattuja, seinät ovat maalattu-
ja. 

Asuinrakennuksen huoneistoissa todettiin hyvin seisova sisäilma, mikä viitta ilman-
vaihdon toimimattomuuteen.   

5. LVI-TEKNIIKAN KUNTOKATSELMUS 

5.1. G1 Lämmitysjärjestelmät 

 
Rakennuksiin on vedetty kaukolämpöverkostot vanhalta rautatieasemalta.  Seurain-
talo Morkun tilojen lämmitys on toteutettu pumppukiertoisella vesipatterilämmityksel-
lä. ja asuinrakennuksessa yksi tila on liitetty kaukolämpöverkostoon. Asuinraken-
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nuksen muut tilat lämpiävät joko puuliesillä, kaakeliuuneilla tai sähköpattereilla. 
Kaikki kaukolämpöverkoston kanavistot on katkaistu tilaajalta saadun tiedon mu-
kaan jatkuvien vesivuotojen takia.  

Morkun alalämmönsiirrintä ei päästy tarkastamaan teknisen tilan asbestipölyvaaran 
takia. Vanhassa rautatieasemassa sijaitsevat päälämmönsiirtimet ovat putkiläm-
mönsiirtimiä vuodelta 1979. Lämmönkehityslaitteet ja alkuperäiset oheislaitteet ovat 
jo ylittäneet teknisen käyttöikänsä reilusti ja ovat havaintojen perusteella huonossa 
kunnossa.  

Kiinteistöjen lämpöjohtoverkosto on havaintojen perusteella alkuperäinen. Tilaajan 
mukaan verkostossa esiintyy vuotoja. Linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat huonossa 
kunnossa. Lämpöjohtojohtoverkoston kunto on havaintojen perusteella huono.  

Lämpöjohtoverkosto on eristetty pahvi- ja massaeristein, joka pinnoitettu kankaalla. 
Massaeristeet sisältävät asbestia. 

Tilojen lämmönluovutus on toteutettu alkuperäisillä teräslevy- ja putkipattereilla (ku-
va 12) sekä sähköpattereilla. Pattereiden kunto vaihtelee teknisen käyttöiän perus-
teella tyydyttävästä huonoon. Vesikiertoiset patterit on varustettu iän mukaan kä-
sisäätöisillä patteriventtiileillä. Venttiilien kunto on erittäin huono.   

Sähköpattereiden ja puukäyttöisten lämmönlähteiden kunto on tyydyttävä (hormien 
kunto on selvitettävä erillisellä kuntotutkimuksella). 

Tilaajan mukaan rakennusten lämmönkulutus on ollut erittäin suuri. 

5.2. G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

G22 Vesijohtoverkosto  

Rakennusten kylmä- ja lämminvesijärjestelmä on pääosin alkuperäinen (kuva 13). 
Järjestelmää on uusittu tarpeiden mukaisesti. Vanhat, alkuperäiset linjasäätö- ja 
sulkuventtiilit ovat huonokuntoisia palloventtiilejä. Alkuperäiset putkistot ovat tekni-
sen käyttöiän perusteella erittäin huonossa kunnossa.  

Runkolinjat on ripustettu katoista kellarikerroksessa. 1. kerroksen linjat on tuotu 
käyttöpisteille holvin läpi. Käyttöveden sulku- ja säätöventtiilit ovat tarkastetuin osin 
putkien ikäisiä palloventtiileitä. 

Morkun kellarikerroksessa olevat alkuperäiset ja vanhat putkilinjat ovat eristetty 
pahvi- ja massaeristein, joka on pinnoitettu kankaalla. Massaeristeet sisältävät as-
bestia.  

Käyttövesiputket ovat tehtyjen havaintojen perusteella maalattuja teräsputkia. Mor-
kussa on tehty työmaaolosuhteiden vuoksi uusia kupariputkiliitoksia vanhoihin linjoi-
hin. Asuinrakennuksesta käyttövesi on katkaistu vesivuotojen takia.    

G24 Viemäriverkosto KL 2 

Rakennuksissa on jätevesivesiviemäriverkostot, jotka ovat havaintojen perusteella 
alkuperäisiä (kuva 15). Jätevesiviemäreiden nousulinjat ovat tarkastetuin osin alku-
peräistä valurautaputkea. Vaakaviemäreiden materiaaleista ei ole tietoa. Jätevesi-
viemäriverkoston tekninen käyttö ikä on ylitetty selvästi. Viemäreiden kunto on tek-
nisen iän perusteella erittäin huono. 

Lumitilanteen vuoksi sadevesiviemäriverkoston olemassaoloa ei voitu selvittää. 
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G25 Vesi- ja viemärikalusteet KL 2 

Kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella vesikalusteet 
ovat eri-ikäisiä.  Kalusteiden kunto vaihtelee välttävästä huonoon. 

G3 Ilmastointijärjestelmät  

Rakennuksissa on painovoimainen sekä osittain koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. 
Morkun 1.kerroksen eteläosassa on ilmanvaihtokone, joka palvelee kellarikerrosta .  

Ilmanvaihtokanavat on toteutettu kanttikanavista sekä rakennusaineisista kanavista.  
Ilmanvaihtokanavien pääte-elimet ovat havaintojen perusteella erittäin likaisia (kuva 
16). Kanavien nuohouksista ei ole tietoa.  Asuinrakennuksessa ilmanlaatu koettiin 
tarkastuskäynnillä tunkkaiseksi.  

6. SÄHKÖTEKNIIKAN KUNTOKATSELMUS 

6.1. H2 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset 

Rakennuksiin on liitetty väliaikainen sähköliittymä kaupungin verkosta työmaan so-
siaalitilojen vuoksi. 

Morkun sähköpääkeskusta ei tarkastettu asbestipölyvaaran takia. Asuinrakennuk-
sen sähköpääkeskus on asunnon 6 ja 5 eteläseinässä. Rakennusten ryhmäkeskuk-
set eivät ole alkuperäisiä. Vanhimmat keskukset ovat 1950-1960 –luvulta. Keskuk-
sissa on lukuisia kosketussuojapuutteita (kuva 16). Sähkökeskukset ovat erittäin li-
kaisia ja niiden huolloista ei ole tietoa. Keskuksien yleiskunto vaihtelee tyydyttävästä 
huonoon. 

6.2. H3 Johtotiet 

Johtoteinä on käytetty seinien ja lattioiden läpivientejä. Valaistus- ja kytkinlaitosten 
sekä jakokeskusten välisten johtojen iästä ei ole tietoa. Sisätilojen kaikki johdotukset 
ovat rakentamisajankohtaan nähden tyypillisesti pinta-asenteisia. Johdotuksissa 
esiintyy suojakerrosten kuoriutumista, mikä aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä 
(kuva 17). Suurin osa johdotuksista on huonokuntoisia. 

Tilojen pistorasiat ovat pinta-asenteisia. Rasioiden yleiskunto on välttävä.  

6.3. H5 Valaistus 

Rakennusten sisätilojen valaistus on toteutettu loisteputkivalaisimin sekä hehkulam-
puilla.  Loisteputkivalaisimia on lisätty paikoitellen jälkikäteen.  Valaisimien iästä ei 
ole tietoa. Havaintojen perusteella valaistuksen kunto vaihtelee tyydyttävä huonoon.  
WC- ja keittiötiloissa esiintyy alkuperäisiä hehkulamppuvalaisimia, jotka ovat huo-
nossa kunnossa. Valaistusta ohjataan tilakohtaisesti ko. alueelle asennetuilla kytki-
millä.  

Rakennusten tiloissa esiintyy hehku- ja loisteputkivalaisimia, joista puuttuu suojariti-
löitä ja – kupuja (kuva 18).  
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