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1 YHTEENVETO
Tarkastuksen kohteena oli alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan kouluksi toteutettu rakennus,joka on käytössä olleiden tietojen mukaan rakennettu vuonna 1928.
Rakennus on perustettu maanvaraisesti luonnonkivilatomukselle. Alapohjarakenteena onpuurakenteinen tuulettuva alapohja. Ulkoseinät ovat hirsirakenteisia ja osin rankarakenteisiasekä puuverhoiltuja. Kattomuotona on mansardikatto ja katteena on saumattu peltikate. Yläpohjaon puurakenteinen. Lämmönlähteenä on sähköpatterit ja märkätiloissa osin sähkölattialämmitys.Ilmanvaihtona on kanavapuhaltimella tehostettu painovoimainen ilmanvaihto. Rakennus on liitettykunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään.
Tarkastettu rakennus on toiminut viime vuosina mm. nuorisotilana.
Tilaajan edustajalla ei ole rakennukseen liittyviä rakennusteknisiä tietoja, joten tarkastukseenkuuluvaa alkuhaastattelua ei ole pidetty.
Tarkastuksessa rakennuksessa havaitut rakenteet on toteutettu rakennusajan vaatimustenmukaisesti eivätkä kaikilta osin vastaa uudemmissa rakennuksissa totuttua tasoa. Nyt tehdyntarkastuksen perusteella rakennuksessa havaittuja puutteita, vaurioita sekä rakenteellisia riskejävoidaan pitää lähinnä rakennusajalle tyypillisistä toteutustavoista ja osin rakenteidenikääntymisestä johtuvina.
Merkittävimmät korjaus-, kunnostus- ja huoltotoimenpiteet kohdistuvat osin perustuksenpainumiseen takasivulla ja kohdan kellarin lattian halkeiluun, ryömintätilan maapohjanpuhdistukseen, putkien eristyksiin ryömintätilassa, osin maanpintojen muotoiluuntakasivulla, sadevesien poisjohtamiseen, osin julkisivuverhouksen kunnostus- jahuollontarpeisiin, osin ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus-/huollontarpeisiin, pellityksenrakoiluun savupiipun juuressa, savupiippujen hormien yläosien rapautumiin ja piippujensadehattuihin, vesikaton tikkaiden kiinnityspuutteisiin ja vesikaton lumiesteisiin, putkienlämmöneristykseen yläpohjatilassa, saunan pesuhuoneen nurkkasaumauksiin, saunantummuneisiin paneeleihin ja lauteen kiinnitykseen, yläkerran pesuhuoneen pinnoitteidenuusimiseen, yläkerran wc:n lattiapäällysteeseen, kosteushavaintoihin saunan pesuhuoneenkäytöstä poistetun wc-tilan lattiassa, kodinhoitohuoneen kunnostamiseen, alakerran keittiössävanhaan kosteusvaurioon allaskaapin luona, huoneen sisäkaton kosteusjälkiin yläkerran wc:ntakana, tulisijojen tarkastuttamiseen nuohoojalla ja kunnostamiseen, osinkolhiintuneisiin sähköpattereihin ja käyttövesivaraajien varoventtiilien ylivuotoputkien toimivaanjohtamiseen.
Merkittävimmät jatkotutkimustarpeet liittyvät mm. todettujen vaurioiden laajuuksienselvittämiseen ja vesikatteen tarkastamiseen lumiolosuhteiden salliessa.
Ikääntymisestä johtuen tulee varautua sähköpatterien uusimistarpeeseen.
Rakennuksessa on tiettävästi osin hirsirunko. Ennen vuotta 1950 rakennettu hirsiseinä tulkitaannykyisin riskirakenteeksi. Ulkoseinän alinta hirsikertaa tutkittiin koekairauksella etusivunmatalalla osalla, mutta kohdalta ei hirsirakennetta havaittu. Rakenteen riskialttiuden vuoksisuositellaan erillistä hirsirakenteiden kuntotutkimusta.  
Kohteen ulkoseinät ovat osin tiiviisti pinnoitettuja rankarakenteisia ja purueristeisiä seiniä, joissajulkisivuverhouksen alla ei ole tuuletusväliä. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksikuntotarkastuksen suoritusohjeessa. Rakenteessa havaittiin ullakon puolella lahovaurioitaeteläpäädyssä. Suositellaan vaurioiden laajuuden selvittämistä rakenteiden kunnostamista.
Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei voida täysin pois sulkea pääosinrakenteita rikkomattomin menetelmin tehdyssä tarkastuksessa.
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2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT
Viite Havainto Huolto Lisä-

tutkimus
Korjaus/

uusiminen
Tieto-
kortti

9. Osin perustuksen painuminen takasivulla ja
kohdan kellarin lattian halkeama

9. Ryömintätilan maapohjan puhdistus
9. Putkieristeiden puutteet ryömintätilassa
9. Osin maanpinnat muotoilu takasivulla
10. Sadevesien poisjohtaminen
11. Julkisivuverhouksen kunnostus- ja

huollontarpeet
11. Yli 50-vuotta vanha hirsiseinä, erillinen

kuntotutkimus

11.
Osin tuulettumaton ulkoseinärakenne,

vaurioita eteläpäädyssä, laajuuden
selvitys/kunnostus

12. Osin ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus-
/huollontarpeet

13. Vesikatteen tarkastaminen lumiolosuhteen
salliessa

13. Pellityksen rakoilu piipun juuressa
13. Savupiippujen hormien yläosien rapautumat

ja sadehatut
13. Vesikaton tikkaiden kiinnityspuutteet ja

vesikaton lumiesteet
14. Putkien lämmöneristys yläpohjatilassa
15. Saunan pesuhuoneen nurkkasilikonit
15. Saunan tummuneet paneelit ja lauteen

kiinnitys
16. Yläkerran pesuhuoneen pinnoitteiden

uusiminen
17. Yläkerran wc, lattiapäällyste
19. Kosteushavainnot pesuhuoneen käytöstä

poistetun wc:n lattiassa
20. Kodinhoitohuoneen epätiivis

lattiakaivoliitos/tilan kattava kunnostus
22. Alakerran keittiö, vanha kosteusvaurio

allaskaapin luona
23. Huoneen sisäkaton kosteusjäljet yläkerran

wc:n takana
23. Tulisijoissa havaittu vauriot ja puutteet,

tarkastuttaminen nuohoojalla
24. Osin kolhiintuneet sähköpatterit
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3

4

24. Sähköpatterit ovat osin ylittäneet teknisen
käyttöikänsä

26. Käyttövesivaraajat, varoventtiilien
ylivuotoputkien johtaminen

 Mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa tai käytössä esille tulevista asioista.
 Tietoa rakenteeseen liittyvistä riskitekijöistä on liitteenä olevassa tietokortissa.

Taulukkoon on koottu vain olennaisimmat riskit, sekä lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat
kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty pelkästään havaintojen
yhteydessä.

RAJAUKSET
Vesikatteen kuntoa ei voitu tarkastaa osittaisen lumipeitteen vuoksi suoritusohjeen
mukaisessa laajuudessa.

MUUTA
Piirustusten puuttuminen vaikeutti rakenteiden ja järjestelmien sekä niihin mahdollisesti
liittyvien riskitekijöiden arvioimista.
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5 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA
Tarkastuksen tilaaja Kohteen omistaja
Pirjo Olenius MATO/TilakeskusKielotie 1301300 Vantaa

Vantaan Kaupunki, Pirjo OleniusMATO/TilakeskusKielotie 1301300 Vantaa
Tarkastuspäivä 08.02.2017 Tarkastaja Harri Leppänen,Kuntotarkastaja
Ilmoitettu pinta-ala - m2 Ilmoitetturakennusvuosi 1928
Kohdetyyppi Käyttötarkoitus Asuinrakennus

Tarkastuksen syy
Tilaaja halusi selvittää rakennuksen kunnon.

Läsnä olleet
Huoltomies Pekka Forsman (Vantti Oy)Kuntotarkastaja Harri Leppänen, Raksystems Insinööritoimisto Oy

Tarkastushetken sää
RH % °C g/m3 Sääolosuhde

Ulkoilma 70 -11,9 1,4 Aurinkoinen
Huoneilma 25,7 8 2,1
Olosuhteet ennentarkastusta Talviset

Tarkastuksessa käytetyt mittalaitteet
Pintakosteudentunnistin MC-160SASuhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42, lokakuu 2016Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter, heinäkuu 2015Oras vedenvirtaamamittariKäyttöveden lämpötilamittari
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6 RAKENNETYYPIT JA LVI-TEKNIIKKA
Tarkastuksessa käytössä olleet lähtötiedot
Kerrosluku 2 + Kellari
Rakennustapa# Paikalla rakennettu
Perustukset ja alapohja Perustukset*: KivilatomusAlapohja*: Kantava puurunko ja ryömintätila(rossipohja), 
Ulkoseinät ja julkisivut Ulkoseinät*: Hirsirakenteinen, PuurakenteinenJulkisivupinnoite*: PuuverhousVäliseinät*: PuurakenteisetVälipohjat: 1.krs / 2.krs#: Puurakenteinen
Vesikatto Kattomuoto#: MansardikattoVesikate#: Rivipeltikate
Yläpohja * Puurakenteinen
Tulisijat # Alakerrassa viisi peltikuorista muurattua uunia ja yksipuuliesi. Yläkerrassa neljä kaakeliuunia ja kaksipuuliettä. 
Lämmitysjärjestelmä Lämmöntuotto*: SähkölämmitysLämmönjako*: Sähköpatterit,Sähkövastuslattialämmitys
Ilmanvaihto * Painovoimainen ilmanvaihto
Vesi- ja viemärilaitteisto Käyttövesijärjestelmä (saatujen tietojen mukaan):KäyttövesiliittymäJätevesijärjestelmä (saatujen tietojen mukaan):Jätevesiviemäriliittymä
Loppukatselmus Ei näkyvillä käytettävissä olleissa asiakirjoissa.
Käytettävissä olleet asiakirjat Ei asiakirjoja käytettävissä.

Kappaleen 6 tiedot eivät ole tarkastajan havaintoja, vaan ne on saatu asiakirjoista, jotka onlueteltu yllä tai mikäli tiedot perustuvat johonkin muuhun tietolähteeseen on tietolähde esitetty.Tähdellä (*) merkityt rakennetiedot perustuvat asiakkaalta saatuihin tietoihin. Risuaidalla (#)merkityt rakennetiedot perustuvat tarkastajan rakenteiden pinnoilta tehtyihin arvioihin sekärakenneavauksien kohdilta tehtyihin havaintoihin. Kappaleessa 6 ei oteta kantaa siihen mitkäovat todelliset rakenteet tai järjestelmät.
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Kuvassa olevat talon rakenteet ovat esimerkinomaisia, eikä kaikkia kuvassa olevia
rakenteita/järjestelmiä ole jokaisessa talossa. Taloissa voi olla myös rakenteita/järjestelmiä,
joita ei ole esitetty tässä esimerkissä. Kuvan tarkoituksena on esitellä yleisesti talon
rakenteita/järjestelmiä, eikä se vastaa välttämättä tarkastettua kohdetta.
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7

8

KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA

Alkuhaastattelu
Tilaajalle on tilauksen yhteydessä toimitettu kirjallinen haastattelulomake ennen tarkastustatäytettäväksi. Tilaajan edustajalla ei ole rakennukseen liittyviä rakennusteknisiä tietoja, jotenalkuhaastattelulomaketta ei ole täytetty ja sitä ei ole myöskään liitetty liitteeksi tähän raporttiin.Tarkastuksen alussa läsnä olleelta huoltomies Pekka Forsmanilta on saatu joitakinyksittäisiä tietoja rakenteista ja rakennukseen käyttöön liittyvistä asioista.
HAVAINTOJEN ESITTÄMISTAPA, RAPORTIN SISÄLTÖ JA TULKINTA
Luentaohje

Kuntotarkastushavainnot otsikon alla käsitellään asiapapereista saatujatai esim. tilaajan ilmoittamia rakennetyyppejä, sekäkuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja ja toimenpide-ehdotuksia.Raportissa käytetään termiä ”kuntotarkastuksen suoritusohje”, jollatarkoitetaan Rakennustiedon Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessäsuoritusohjetta KH 90-00394 vuodelta 2007. Mahdolliset perusteetsuositellulle toimenpiteelle, kuten viittaukset ohjeisiin tai määräyksiin onesitetty kursiivitekstillä.
Sisältöön liittyvää
Korjausohjeidentulkinta

Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä, mutta ei ole korjaustyöselitys, minkävuoksi korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaakorjaussuunnittelua.

Tekniset käyttöiät

Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jonarakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen teknisettoimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunutumpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai laite ontarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuukäytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen, rakenneosan,laitteen tai järjestelmän kestävyydestä ja on yleistävä (määritelmät: KH90-00403 kortti).Raportin lopussa olevassa kappaleessa ”Tekniset käyttöiät,tarkastusvälit ja kunnossapitojaksot” on kerrottu yleisimpienjärjestelmien ja rakenneosien tekninen käyttöikä, tarkastusväli jakunnossapitojaksot.

Viittauksetnykyisiinrakentamisohjeisiin

Raportissa on viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohjeisiin.Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan,eivätkä nykyiset määräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistämääräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisinpidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänärakennustapana.
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9 PERUSTUKSET, SOKKELIT, ALAPOHJAT JARAKENNUKSEN VIERUSTA
MAANPINNAN TASOEROT RAKENTEISIIN

Tasoerot (tarkkuus ± 5 cm) Ei
tarkastettavissa

cm
min

Alueet, missä tasoero on
riittämätön

Maanpinta-sokkelin yläreuna 30
Maanpinta-lattiataso 30
Maanpinta-seinän puurungon
alareuna -

PERUSTUKSET JA SOKKELIT:
Rakennuksen ulkoseinälinjojen kivilatomusperustuksessa havaittiin jonkinasteista painumaa
takasivulla kellarin ulko-oven kohdalla. Oven molemmilla puolilla kivilatomuksien saumoissa
on symmetrisesti viistosti ylöspäin kapenevaa halkeamaa ja kellarin puolella betonilattiassa
on ratkeama, josta ulkoseinän puoleinen lattian osa on painunut. (Kellarin ulko-oven kohdalla
maanpinnan muotoilu on puutteellinen ja tästä syystä kohdan perustusten alapuoliseen
maaperään on saattanut kohdistua vettymistä ja routaliikkeitä).
Suositellaan halkeamien saumaamista ja tilanteen pysyvyyden seuraamista jaulkopuolisen routaeristeen asentamista maanpinnan muotoilun yhteydessä. Halkeiluntai liikkeen jatkuessa kohta on suositeltavaa avata ulkopuolelta ja tehdäkivilatomukselle tarvittavat tuennat. Kellarin lattia on suositeltavaa kunnostaa.

Muilta osin kivilatomuksien saumoissa havaittiin yksittäisiä auenneita laastisaumoja.
Suositellaan avoimien saumojen saumaamista.

Sokkelikivissä tai kivien saumoissa ei havaittu kosteusjälkiä.
Mahdollisesta sokkelin ja vierustäytön välisestä vedeneristeestä ei ollut ennakkotietoja ja siitä
ei myöskään tehty havaintoja maanpinnan yläpuolella. Kyseisessä rakenteessa sokkelin
ulkopuolen eriste ei ole ollut toteutusaikana käytössä. Nykyisissä määräyksissä sitä
edellytetään, jos sokkelin korkeus on alle 30 cm. 

RYÖMINTÄTILA/TUULETTUVA ALAPOHJA:
Rakennuksen alla on ryömintätila johon on kulkuyhteys kellarin kautta. Tila tuulettuu
sokkelissa olevien tuuletusluukkujen kautta. Tilan tuulettuvuudessa ei aistivaraisessa
tarkastuksessa havaittu puutteita.Ryömintätilan korkeus on pääosin asianmukainen, lukuun
ottamatta alemmaksi porrastettujen eteisten kohdalla etusivun puollelle. (Nykyisten
rakentamismääräysten mukainen ryömintätilan minimikorkeus on 0,8 metriä). Osittainen
mataluus saattaa jonkin verran lyhentää kohtien alapohjarakenteiden teknistä käyttöikää. 
 

Ryömintätilojen maapohjalla on pinnallinen ohut sepelikerros. Merkkejä veden
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Ryömintätilojen maapohjalla on pinnallinen ohut sepelikerros. Merkkejä veden
lammikoitumisesta ei havaittu. 
Sepelin alla on pienen koekaivauksen perusteella humuspitoinen hienojakoinen maa-aines,
jossa voimakas mikrobiperäinen haju. Koko ryömintätilan maapohjan alalla havaittiin
paikoitellen sienien ylimpiä itiöemiä (sienilakkeja). Lähellä oikean eteiskuistin kohtaa
maapohjalla havaittiin syvänne, jossa todettiin lahoavaa puumateriaalia. (Tehtyjen havaintojen
pohjalta on todettavissa, että ryömintätilaa ja maapohjaa on jossain vaiheessa kunnostettu.
Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan kiinnitetty riittävää huomiota maapohjan puhdistukseen
eloperäisestä aineksesta ja humusmaasta. Toteutus on hoidettu lähinnä ohut sepelikerros
levittämällä).  (Tulee huomioida, että kesäaikana viileille pinnoille tiivistyvä kostea ilma riittää
mikrobikasvun ylläpitämiseen ryömintätilan maapohjan eloperäisessä aineksessa ja
sienikasvusto voi otollisissa oloissa levitä alapohjarakenteisiin). 
Nykyisten määräysten mukaan: (Ryömintätilassa ei saa olla rakennusjätettä eikä lahoavaa
orgaanista ainesta maapohjalla (RakMK C2 Kosteus 1998)).  (Alapohjan tiiveydestä riippuen
rakennuksen alla olevan maaperän epäpuhtaudet voivat aiheuttaa sisäilmahaittoja).
Suositellaan ryömintätilan maapohjan puhdistamista sepelikerroksen alta. Uudensepelikerroksen päälle on suositeltavaa levittää riittävä kerros kevytsoraa, joka eristääkylmän maapohjan tilan ilmasta ja estää ns. kesäkondenssin syntymistä.  

Alapohjan alapuoliset rakenteet ovat jossain vaiheessa pääosin uusittu kestopuulla. Näkyvillä
oli vain yksittäisiä ikääntyneimpiä palkkeja. Näkyvillä olleissa rakenteissa ei havaittu viitteitä
vaurioista ja ikääntyneimpiä rakenteita pistopiikillä tutkittaessa ei havaittu lahoutumia.
(Käytettävissä ei ollut tietoja, onko rakenteet kunnostettu koko alapohjarakenteen läpi).
Huonetilojen puolelta lattioiden silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu viitteitä
alapohjarakenteen vaurioista, mutta pintalattiat vaikuttavat osin ikääntyneiltä, joka viittaa
siihen, että läpikunnostusta ei kaikilta osin ole tehty. 
Ryömintätilassa johdetut putket ovat eristetty puutteellisesti mineraalivillalla ja kääritty osin
muoviin. Eristeissä on vaurioituneita kohtia ja muovien sisäpinnoilla on kostumisjälkiä. 
Eristemateriaali ja eristystapa ovat erityisen alttiita mikrobikasvulle ryömintätilan
olosuhteessa.  
Suositellaan putkieristeiden poistamista ja korvaamista solumuovieristeillä.

KELLARI
Rakennuksen takasivun puolella on keskellä kaksihuoneinen kellari, johon on kulkuyhteys
ulkokautta. Tiloissa on betonilattiat ja muuratut seinät. Ensimmäisessä kellarihuoneessa lattia
on halki ja painunut ulkoseinän viereltä. Lisäksi kohdalla kuorimuurauksen yläosan ja
välipohjatason väliin on syntynyt rakoa. Tiloissa on tukkeutuneet lattiakaivot, joiden
poisjohtamisesta ei ole tietoa. Tiloissa on sähköpatterilämmitys ja toiseen kellarihuoneeseen
on sijoitettu vesimittari. Tilan ulko-ovet ovat ikääntyneet ja niissä on toimivuuspuutteita.
Lisäksi ovien lämmönpitävyys on puutteellinen huomioiden vesimittarin sijoituksen. 
Suositellaan haljenneen lattian ja kuorimuurin kunnostamista. Suositellaanlattiakaivojen kunnostamista ja viemäröinnin selvittämistä. Suositellaan ulko-ovientoimivuuden ja lämmöneristävyyden kunnostamista.

Kellarin lattia ja seinien alaosat kartoitettiin kosteudentunnistimella (havaintopisteiden väli 1-2
m.). Kosteutta ei havaittu. 

VIERUSTAT
Vierustan  maanpintojen muotoiluissa ei havaittu yleisesti puutteita, mutta takasivun puolella
kellarin oven kohdalla maa viettää jonkin verran rakennusta kohti. Rakennusmääräyksien
mukaan suosituksena on muotoilla maanpinta 1:20 sokkelista poispäin viettäväksi vähintään
kolmen metrin matkalla ( korkeusero vähintään 0,15 m ) ( RakMk C2 ”Kosteus”).
Suositellaan maanpintojen muotoilua rakennuksesta poispäin viettäväksi myöskellarin kohdalla.

Vasemmassa päädyssä kuusiaita on melko lähellä rakenteita.  
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Vasemmassa päädyssä kuusiaita on melko lähellä rakenteita.  
Kasvillisuutta on suositeltavaa leikata ja hillitä siten, ettei siitä muodostu rakenteillehaittaa tai ettei se lisää vesikaton huollontarvetta.

Ulkoportaissa tai kaiteissa ei havaittu puutteita.
TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ

Alapohjarakenteen mahdollisesti yli 50-vuotta vanhat osat ovat ylittäneet
keskimääräisen teknisen käyttöikänsä ja niiden uusimistarpeeseen tulee varautua.
Puurakenteisen kantavan alapohjan (ns. rossipohjan) tekninen käyttöikä on
normaalirasituksessa 50 vuotta (KH 90-00403, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja
kunnossapitojaksot, 2008).

1. Sokkelia. 2. Halkeamaa kellarin oven vasemmalla puolella.

3. Halkeamaa kellarin lattiassa. 4. Ryömintätilaa.

5. Sieniä maapohjalla. 6. Putkia ryömintätilassa.
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7. Rakennuksen vierustaa etusivulla. 8. Rakennuksen vierustaa takasivulla.
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10 SADEVESIEN POISTOJÄRJESTELMÄ JA SALAOJAT
SALAOJIEN TASOEROT MITATTUNA TARKASTUSKAIVOISTA

Tasoerot cm
min

Alueet, missä tasoero on
riittämätön

Salaojan yläpinta – maanpinta -
Salaojan yläpinta – perustustaso (perustuu
rakennepiirustuksiin) -
Salaojan yläpinta – kellarin lattiapinta -
- = ei voitu arvioida tai mitata

SALAOJAJÄRJESTELMÄ
Mahdollisesta salaojajärjestelmästä ei ollut käytettävissä ennakkotietoja. (Tyypillisesti tämän
ikäisissä rakennuksissa ei ole alkuperäisasennettua salaojitusta). 
Tarkastuksessa salaojista, salaojan tarkastuskaivoista tai purkuputken paikasta ei tehty
havaintoja. Tehdyt muut havainnot eivät viittaa merkittävään perusvesirasitukseen
rakennuspaikalla. 
Nykyisten määräysten mukaan: ”Rakennuspohja on salaojitettava veden kapillaarivirtauksen
katkaisemiseksi ja pohjavedenpinnan pitämiseksi riittävällä etäisyydellä lattiasta tai
ryömintätilan maanpinnasta sekä maahan imeytyvien pintavesien johtamiseksi pois
perustusten vierestä ja rakennuksen alta. Rakennuksen salaojajärjestelmään ei saa johtaa
pintavesiä tai katoilta valuvia vesiä. Rakennuspohja voidaan jättää salaojittamatta, mikäli
erikseen selvitettynä perusmaan vedenläpäisykyky todetaan riittävän hyväksi eikä korkein
pohjaveden korkeus ole haitallinen”. (RakMK C2 Kosteus 1998). 

SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Etusivun kulmilla rakennuksen kattovedet ovat johdettu vesikourujen syöksyputkista
rännikaivoihin. Kaivojen viemäröinti ja purkupaikka eivät tarkastuksessa selvinneet. Etusivun
kuistikatoksien osalla on vain vesikourut ja poisjohtamista ei ole toteutettu. Etusivulla
ylemmän räystään ja alemman räystään osalla molemmissa vesikouruissa on keskialueella
painumaa/taipumia ja osa vedestä on jälkien perusteella vuotanut kourujen reunan yli.
Takasivulla on vesikouru ainoastaan kellarin kohdalla. Tästä on johdettu syöksyputki kellarin
oven tuntumassa vierustalle, jossa on painannetta. Syöksytorvien kautta valuvat vedet
johdetaan rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle
rakennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa.
Kattovesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojajärjestelmään. (RakMK C2 Kosteus1998).
Kattovesien poisjohtaminen on nykyisellään puutteellista ja aiheuttaa kosteusrasitusta
perustuksille.
Suositellaan vesikourujen kunnostamista puutteellisilta osin sekä kourujen jasyöksyputkien asentamista takasivun puuttuville osille. Suositellaan kattovesienpoisjohtamisen parantamista nykyisestä. Kattovedet voidaan johtaa esim.tonttialueelle soveltuvalla tavalla viemäröidyillä rännikaivoilla. Olemassa olevienrännikaivojen purkupaikat on suositeltavaa selvittää ja ottaa huollon piiriin.  

Raksystems — Kuntotarkastus RS3

13 / 41Lahdentie 81 01260 Vantaa — Tarkastuspäivä 08.02.2017



9. Sadevesien ohjausta. 10. Sadevesien ohjausta.
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11 ULKOSEINÄT JA JULKISIVUT
PUUVERHOUS

Julkisivun puuverhouksia tarkastettiin silmämääräisesti ja seisomakorkeuden ulottuvilta
satunnaisotannalla pistopiikillä. Silmämääräisessä tarkastuksessa etusivulla havaittiin
vähäistä osittaista maalipinnan kuluneisuutta, päätyjen räystään alustoissa havaittiin maalin
hilseilyä ja muilla osilla vähäistä alaosiin ja vuorilautoihin painottuvaa maalin kuluneisuutta.
 Verhouksien alaosissa ei lahoutumia havaittu, mutta etusivun vasemman avoikuistin oikean
kaiteen seinän puoleisessa osassa havaittiin vähäistä lahoutumaa.Varjoisilla osilla havaittiin
osin vähäistä pintojen tummentumia/levääntymistä. Suositellaan kaiteen lahoutuman
kunnostamista, levääntymien puhdistamista tarkoitukseen sopivalla pesuaineella sekä
kuluneimpien pintojen huoltomaalausta.
Vasemman päädyn vasemmalla korkealla osalla verhouslaudoissa havaittiin aaltoilua ja
pullistumia. (Jäljempänä raportissa on esitetty että ullakolla päädyn seinärakenteessa
havaittiin lahovaurioita).

RUNKORAKENNE

RISKIRAKENTEET
Kohteen ulkoseinärakenteena on tiettävästi ainakin osittain hirsi ja rakennus on rakennettu
ennen vuotta 1950. Ikääntynyt hirsirakenne on luokiteltu riskirakenteeksi kuntotarkastuksen
suoritusohjeessa (KH 90-00394). Tyypillisesti ikääntyneitä hirsirakenteita on tarvittaessa
kunnostettu ns. kengittämällä, eli alimpia hirsiä uusimalla. Tarkastetun
rakennuksen mahdollisista ulkoseinien hirsien kunnostustoimista ei ollut käytettävissä tietoja,
mutta etusivun kulma-alueilla verhouksissa on rakenneavauksien saumoja, joista on
pääteltävissä, että rakenteita on jossain vaiheessa kunnostettu.  Nyt tehdyssä tarkastuksessa
ulkoseinähirsiä ei havaittu näkyvillä, joten etusivun vasemman kuistikatoksen oikealle puolelle
tehtiin koekairaus mahdollisen hirsirakenteen kunnon selvittämiseksi. Kairaus tehtiin sokkelin
vesilistan yläpuolelle oletetun alimman hirren kohdalle. Kohdalla ei tavoitettu hirsirakennetta
vaan 23 cm poraussyvyydelle osui ohuempia puurakenteita ja mineraalivillaeristettä.
Kairauslastuissa ja tähystetyssä reiässä ei havaittu viitteitä vaurioista.
Suositellaan ulkoseinien hirsirakenteille erillistä kuntotutkimusta

Kohteen ulkoseinät ovat ainakin osittain tiiviisti pinnoitettuja, purueristeisiä ja rankarakenteisia
tuulettumattomia rakenteita. Rakenteen kuntoa ei kuntotarkastusmenettelyllä voida riittävän
kattavasti selvittää. Kokemuksen mukaan sisäilman kosteus voi tiivistyä haitallisessa määrin
tiiviin pinnoitteen alle aiheuttaen rakenteisiin vaurioita. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi
kuntotarkastuksen suoritusohjeessa (KH 90-00394). 
Ullakko-/yläpohjatilan puolelta etelän, eli vasemman päädyn osalla havaittiin yläpohjan
rajapinnalla seinäpilareissa lahovaurioita. Päädyssä ulkoverhouspaneelit ovat osin
pullistuneet. 
Suositellaan ulkoseinärakenteiden vaurioiden laajuuden selvittämistä erilliselläkuntotutkimuksella sekä kunnostamista riittävässä laajuudessa.

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ
Puuverhouksen tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 50 vuotta (KH 90-00403,
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).
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11. Julkisivua. 12. Julkisivua.

13. Julkisivua. 14. Julkisivua.

15. Vasemman päädyn korkealla osallaverhouksessa aaltoilua. 16. Ullakon puolella vasemman päädynseinärungossa lahovaurioita.
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12 IKKUNAT JA ULKO-OVET
PUITTEET, KARMIT JA LASIT

Rakennuksen ikkunat ovat 2-puitteisia ja 2-lasisia puuikkunoita. 
Ikkunoita tarkastettiin silmämääräisesti sekä puuosia ulottuvilla ollein osin pistopiikillä.
Vasemmassa päädyssä oikeassa alaikkunassa on lasi rikki. Vasemmassa kylmän ullakon
puolikaari-ikkunassa on puuosissa lahoutumaa. Vasemmassa päädyssä vasemman
puolisessa alaikkunassa on tippalistassa lahoutumaa. Takasivulla vasemmassa yläikkunan
alaosa puurakenne on vioittunut/kolhiintunut tai sitten siinä on lahoutumaa. Vastaavasti sivun
yläikkunoissa on osin lasituskittivaurioita. Muilta osin ikkunoissa havaittiin maalipintojen
normaalia kuluneisuutta lähinnä vesi-/tippalistoihin ja puitteiden alaosiin painottuen.
Suositellaan ikkunoiden kunnostamista/huoltoa puutteellisilta osin kuluneisuudenmukaan. Kunnostustarve vaihtelee aukkokohtaisesti. Museaalisessa/säilyttävässäkunnostuksessa on suositeltavaa huomioida aukkokohtaiset kunnostustarpeet; mm.mahdollisten pehmentyneiden puuosien uusiminen, tippalistojen kunnostus, liitostenja kulmarautojen kiinnitysten kunnostamien, saranointi, käyntisovitukset,rikkoutuneiden lasiruutujen uusiminen, lasituskittausten kunnostaminen,pintakäsittelyt ja sisäpuitteiden tiivistys.

Ulko-ovet ovat ikääntyneitä, kuluneita ja osin käynniltään puutteellisia. Oikean oven karmien
alapäissä on vähäistä lahoutumaa. Ovet eivät ole energiataloudellisia.
Suositellaan ovien uusimista tai puutteellisilta osin kunnostamista.

17. Ikkunoita. 18. A-portaan ulko-ovi.
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13 VESIKATTO JA VARUSTEET
RAJAUS:

Vesikatteen kuntoa ei voitu tarkastaa osittaisen lumipeitteen vuoksi suoritusohjeen
mukaisessa laajuudessa.
Suositellaan katteen tarkastamista lumiolosuhteen salliessa.

VESIKATE
Vesikatteena on saumapeltikate. Katteen iästä ei ollut käytettävissä ikätietoja. Räystäältä
harjalle ulottuvaa yhtenäistä peltivuotaa on ryhdytty käyttämään 1960/1970 luvulla, joten
poikittaissaumoista ja kiinnitykseen käytettävistä peltiliuskoista on pääteltävissä, että kate on
tätä vanhempi. Vesikatteen korkealla osalla läpivienteinä ovat kaksi 7-hormista savupiippua,
tuuletusputki, antennimasto ja kattoluukku. Vasemman päädyn matalamman siiven osalla on
lisäksi ilmanvaihtoputkia koteloituna ja viemärin tuuletusputki.
Vasemman piipun pellityksen juuressa on rakoa.  
Suositellaan savupiippujen juuripellitysten kunnostamista tiiviiksi puutteellisilta osin.  

HORMI JA SADEHATTU
Savupiippujen yläosien saumat ovat osin rapautuneita ja osa hormien välitiilistä puuttuu.
Piippujen päältä puuttuu sadehatut. Hormien vapaa kostuminen nopeuttaa niiden
rapautumista. 
Suositellaan rapautumien kunnostamista ja sadehattujen asentamista piippujenpäälle.   

SADEVESIKOURUT
Vesikourujen ja syöksytorvien keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 25 - 40 vuotta. (KH
90-00403). 

VESIKATON VARUSTEET
Vesikaton varusteina ovat talo- ja lapetikas sekä huoltosilta. Lumiesteitä ei ole. Talotikkaan
yläkaaren ja lapetikkaan yläosan kiinnitys ovat repeytyneet irti. Sisäänkäyntien ja
kulkuväylien kohdat sekä talvellakäytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata
rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennusta
ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta. (RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus,
Määräykset ja ohjeet 2001).
Suositellaan tikkaiden kiinnitysten kunnostamista ja lumiesteiden asentamistaetusivun puolelle. 

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ
Rivipeltikatteen tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa noin 60 vuotta (KH 90-00403,
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).
Ikääntymisen perusteella vesikatteen uusimistarpeeseen tulee varautua.
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19. Vesikattoa. 20. Vesikattoa.

21. Piipun pellityksen juuressa rakoa. 22. Rapautumia savuhormeissa.

23. Talotikkaan yläkaaren kiinnitys irronnut.
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14 YLÄPOHJA, ULLAKKO
KÄYNTI ULLAKOLLE

Käynti ullakolle on järjestetty sisäportaan kautta. Lisäksi tilaan on kattoluukku.
YLÄPOHJAN TUULETUS

Yläpohja/ullakko tuulettuu päätyseinien venttiilien kautta ja räystäsrakenteiden
raoista. Aistinvaraisesti arvioiden tuuletus todettiin riittäväksi.

ALUSKATE
Harvalaudoitus. Aluskatetta ei havaintojen mukaan ole eikä sitä rakennusajankohtana ole
vaadittu. Aluskatteen puute, voi aiheuttaa katteen alapintaan tiivistyvän kondenssikosteuden
tippumista ullakon pohjalle.

LÄMMÖNERISTYS JA TUULENOHJAIMET
Lämmöneristeenä on havaintojen mukaan sekalaista purua yms. orgaanista materiaalia. 

HAVAINNOT YLÄPOHJATILA
Yläpohjan ja vesikaton näkyvillä olleissa rakenteissa ei havaittu viitteitä vaurioista tai
kattovuodoista. (Huom. aiemmin esitetty ulkoseinän vaurio eteläpäädyssä).
Vesikatolle johdettuja viemärin tuuletusputkia ja IV-kanavia ei ole lämmöneristetty kylmän
yläpohjatilan osalla. Lämmöneristeiden puuttuminen aiheuttaa kylminä vuodenaikoina riskin
putken jäätymisestä umpeen sekä tuuletusputken sisään kondensoituvan ja veden
valumisesta rakenteisiin, mikäli putkien liitoksien tiiveydessä on puutteita.
Viemärin tuuletusputket ja IV-kanavat suositellaan lämmöneristettäväksi yläpohjatilanosalla.

24. Yläpohjatilaa. 25. Yläpohjatilaa.
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15 PESUHUONE JA SAUNA
RAKENTEET JA PINNOITTEET
Lattiarakenteet ja -pinnoitteet Puurakenteinen, mahdollisesti kallistusbetonivalu japinnoitteena laatat. Saunassa puu-/levyrakenteinen japinnoitteena muovimatto.
Seinärakenteet ja -pinnoitteet Levy-/puurakenteisia, pinnoitteena pesuhuoneessa laatatja saunassa paneeli.
Kattopinnoitteet Puurakenteinen ja pinnoitteena paneeli.

VEDENERISTYS
Vedeneristyksestä ei tehty pesuhuoneessa havaintoja. Vedeneristyksen laajuutta ja kuntoa ei
voida tarkastaa rakennetta rikkomatta.Saunassa lattian vedeneristeenä toimii muovimatto.

LATTIAKAIVO
Molemmissa tiloissa on nykyaikaiset lattiakaivot, joissa paikoillaan vedeneristeen
kiilarengasliitokset. Kaivoissa ei silmämääräisessä tarkastuksessa havaittu puutteita tai
viitteitä epätiiveydestä. 

LATTIAKALLISTUS
Lattioiden kallistukset tarkastettiin vesivaa'alla. Kallistuksissa ei havaittu puutteita.

ILMANVAIHTO
Pesuhuoneessa on poistoilmaventtiili seinässä. Saunassa on poistoilmaventtiili katossa ja
tuloilmaventtiili ulkoseinässä. 

KOSTEUSHAVAINNOT
Lattia, seinien alareunat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä. Kosteutta havaittiin suihkun
roiskevesialueella suihkuseinän, takaseinän ja pukuhuoneen seinän alaosassa yhden lattarivin
osalla. Lattiassa kosteutta havaittiin vastaavasti noin 1 m² alalla suihkun roiskevesialueella.
 Suihkun roiskevesialueella pintakosteudentunnistimella havaittu kosteus on tyypillistä, kun
tilat ovat olleet jatkuvassa käytössä. Laatan saumoista on mahdollista päästä kosteutta laatan
taustapinnalle ja kiinnityslaastikerrokseen. Kosteudentunnistimella ei voida kuitenkaan todeta
kosteuden ilmentymistä rakenteen syvyyssuunnassa, joten pukuhuoneen puolelta mitattiin
väliseinärakenteen kosteus porareiästä. Mittausanturi ulotettiin pesuhuoneen seinälevyn
taustapintaan havaitun kosteusalueen kohdalle. Mittaustulos 42,7 RH, 6,3 °C, 3,2 g/m³ ei
viittaa rakenteessa olevaan kosteuteen (Ulkoilma 70,0 RH, -11,9 °C, 1,4 g/m³, sisäilma 25,7
RH, 8,0 °C, 2,1 g/m³). Kosteuden ollessa pidempiaikaisesti yli 70 RH mahdollistaa se
mikrobikasvun rakenteessa.

HAVAINNOT PESUHUONE
Pesuhuoneen nurkkasilikonit havaittiin olevan homeessa. (Sosiaali- ja Terveysministeriön
Asumisterveysohjeessa suihkun roiskevesialueen tummentumia ei katsota asumisterveyteen
vaikuttavana haittana ja ratkaisuksi esitetään pintojen pesua sekä käytön jälkeisen
kuivumisen tehostamista. Elastisissa nurkkasaumoissa
(silikoni) olevan homesuoja-aineen teho heikkenee muutamassa vuodessa ja vedelle alttiiden
saumojen uusimista suositellaan noin 6 vuoden välein).
Suositellaan silikonisaumojen uusimista tummentuneilta osin ja laattasaumojenpuhdistamista tarpeen mukaan.

Laatoitetulle pinnoille tehtiin kopokartoitus. ”Kopoja”, eli alustastaan irti olevaa laatoitusta ei
havaittu.
Suihkuhanalle tulevat putket ovat johdettu pintavetona. Käyttövesi oli kytkettynä pois päältä.
Silmämääräisesti tarkasteltuna vesi- ja viemärilaitteissa ei havaittu puutteita.
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HAVAINNOT SAUNA
Saunan lattia on toteutettu korotetulla asennuslattialla, jonka alustilaan on huoltoluukku ovella.
Huoltoluukusta tarkasteltuna ei havaittu viitteitä vaurioista. Saunan paneelit ovat tummuneita
oikeassa nurkassa. Ylälauteen kannatus myötää kuormitettaessa.
Suositellaan paneloinnin ja lauteen uusimista sekä alusrakenteen tarkastamista.

YHTEENVETO, KÄYTTÖIKÄ
Märkätilojen lattioiden ja seinien pinnoitteiden/vedeneristeiden tekniset käyttöiät
normaalirasituksessa ovat (KH 90-00403, Kiinteistöjentekniset käyttöiät ja
kunnossapitojaksot): - lattian muovimatto 20 vuotta,- seinien muovitapetti 12 vuotta.

26. Pesuhuonetta. 27. Saunaa.
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16 YLÄKERRAN PESUHUONE/WC
RAKENTEET JA PINNOITTEET
Lattiarakenteet ja -pinnoitteet Puurakenteinen, mahdollisesti kallistusbetonivalu,muovimatto.
Seinärakenteet ja -pinnoitteet Levy-/puurakenteisia ja pinnoitteena muovitapetti.
Kattopinnoitteet Puurakenteinen ja pinnoitteena paneeli.

VEDENERISTYS
Tilan lattiassa on pinnoitteena muovimatto ja seinissä muovitapetti, jotka toimivat
vedeneristyksenä.

LATTIAKAIVO
Tilassa on muovinen lattiakaivo. Kaivossa on paikoillaan vedeneristeen kiilarengas, jolla
muovimatto on liitetty  tiiviisti lattiakaivoon. Kaivon silmämääräisessä tarkastuksessa ei
havaittu viitteitä epätiiveydestä.

LATTIAKALLISTUS
Lattian kallistukset tarkastettiin vesivaa'alla. Kallistuksissa ei havaittu puutteita.

ILMANVAIHTO
Tilassa on kanavapuhaltimella varustettu poistoilmaventtiili katossa.

KOSTEUSHAVAINNOT
Tilan lattia seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopiste
välillä. Kosteutta ei havaittu. 

HAVAINNOT PESUHUONE
Seinän muovipäällyste on osin irronnut alaosista.
Vesiputket ovat vedetty pintavetoina. Käyttövesi ei ollut kytkettynä. Silmämääräisellä
tarkastuksella wc-istuimessa, vesi- ja viemärilaitteissa ei havaittu puutteita.

YHTEENVETO, KÄYTTÖIKÄ
Vedeneristeenä toimivat pinnoitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja tilan
kosteustekniselle toimivuudelle ei voida asettaa odotuksia etenkin jos käyttörasitus kasvaa. 
Märkätilojen lattioiden ja seinien pinnoitteiden/vedeneristeiden tekniset käyttöiät
normaalirasituksessa ovat (KH 90-00403, Kiinteistöjentekniset käyttöiät ja
kunnossapitojaksot):
- lattian muovimatto 20 vuotta,- seinien muovitapetti12 vuotta.
Suositellaan tilan pinnoitteiden kattavaa kunnostamista ja alusrakenteiden kunnonvarmistamista työn yhteydessä.

28. Pesuhuone/wc. 29. Seinäpäällysteet irti.
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17 YLÄKERRAN ERILLINEN WC
LATTIAKAIVO

Tilassa ei ole lattiakaivoa.
ILMANVAIHTO

Tilassa on painovoimainen poistoilmaventtiili väliseinässä.
KOSTEUSHAVAINNOT

Lattia ja seinien alareunat sekä seinäpinnat vesipisteen ympärillä kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopiste välillä. Kosteutta ei havaittu.

HAVAINNOT
Lattian muovimatto on osin irti wc-istuimen puoleisella osalla. (Tämä saattaa viitata joskus
tapahtuneeseen rakenteen kostumiseen).
Suositellaan lattiapäällysteen uusimista ja alusrakenteen kunnon varmistamista.

Pesuallasviemärin hajulukko on hapettunut.
Suositellaan allasviemärin uusimista hapettuneilta osin.

Wc-istuimen istuinkansi on osin irti. Käyttövesi ei ollut kytkettynä. 
Suositellaan kannen uusimista.

30. WC-tilaa. 31. WC-tilaa.
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18 ALAKERRAN ERILLINEN WC
LATTIAKAIVO

Tilassa on muovinen lattiakaivo, johon lattian muovimatto on liitetty asianmukaisesti
kiilarenkaalla.

ILMANVAIHTO
Tilassa on poistoilmaventtiili katossa.

KOSTEUSHAVAINNOT
Lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden
välillä. Kosteutta ei havaittu.

HAVAINNOT
Tilan silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu viitteitä rakenteiden vaurioista.
Wc-istuimen kansi on irti ja pesualtaan viemärissä on hapettumaa. 
Suositellaan kannen ja pesualtaan viemärin uusimista.

Käyttövesi ei ollut kytkettynä.

32. WC-tilaa. 33. Lattiakaivo.
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19 SAUNAN PUKUHUONEEN KÄYTÖSTÄ POISTETTU WC
LATTIAKAIVO

Tilassa on muovinen lattiakaivo, johon lattian muovipäällyste on liitetty asianmukaisesti
kiilarenkaalla.

ILMANVAIHTO
Tilassa on poistoilmaventtiili.

KOSTEUSHAVAINNOT
Lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden
välillä. Kosteutta havaittiin paikoitellen lattiassa. (Havainto viittaa siihen, että lattian
muovipäällysteen alle on päässyt kosteutta).

Suositellaan lattian muovipäällysteen poistamista ja rakenteenkuivaamista/kunnostamista riittävässä laajuudessa.
HAVAINNOT

Tilasta on poistettu wc-istuin ja pesuallas.

34. WC-tilaa. 35. Lattiakaivo.
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20 KODINHOITOHUONE
LATTIAKAIVO

Tilassa on muovinen lattiakaivo. Muovipäällysteen kiilarengasliitos lattiakaivoon on epätiivis. 
Suositellaan lattiapäällysteen uusimista ja liittämistä tiiviisti lattiakaivoon.

ILMANVAIHTO
Tilassa on poistoilmaventtiili seinän yläosassa.

KOSTEUSHAVAINNOT
Lattia ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden
välillä. Kosteutta ei havaittu.

HAVAINNOT
Pesuallas ja allashana ovat repeytyneet irti. Hanalle johdetut putket ovat kannakoitu
puutteellisesti.
Tilaan on sijoitettu lämpimän käyttöveden varaaja. 
Suositellaan tilan ja vesilaitteiden kunnostamista haluttuun tasoon.

36. Kodinhoitohuonetta. 37. Lattiakaivo.
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21 YLÄKERRAN KEITTIÖ
ALLASKAAPPI

Pesuallaskaapissa ei havaittu kosteuteen tai vuotoihin viittaavia jälkiä.
ILMANVAIHTO

Tilassa on poistoilmaventtiili muurattuun hormiin ja tuloilmaventtiili ulkoseinässä.
KOSTEUSHAVAINNOT

Lattia ja seinien alareunat sekä seinäpinnat vesipisteen ympärillä kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopiste välillä. Kosteutta ei havaittu.

HAVAINNOT
Lattia on mahdollisesti painunut lieden kulman kohdalla, koska liedessä on vaakasuuntaista
halkeamaa ja kohdalla on maton alla, ilmeisesti jonkinlaista kiilapalaa, jolla liettä on oikaistu.
(Tulisijoista on toimenpidesuosituksia jäljempänä raportissa). 
Suositellaan lattian oikaisua tarvittaessa.

Muilta osin ei havaittu viitteitä vaurioista.

38. Keittiötä. 39. Allaskaappia.
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22 ALAKERRAN KEITTIÖ
ALLASKAAPPI

Allaskaappi on joskus vettynyt. Kaapin pohjalevyssä sekä sokkelilevyssä on turvotusta.
ILMANVAIHTO

Tilassa on poistoilmaventtiili muurattuun hormiin ja tuloilmaventtiili seinässä.
KOSTEUSHAVAINNOT

Lattia ja seinäpinnat pesualtaan kohdalta kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m
havaintopisteiden välillä. Kosteutta ei havaittu.

HAVAINNOT
Allaskaapin luona on kuivunut kosteusvaurio. Taustan kipsilevy on pinnalta homeessa ja
kaapin ympärillä olevissa rakenteissa on kosteusjälkiä sekä turvotusta. 
Suositellaan allaskaapin kohdan rakenteiden avaamista ja vaurion kunnostamistariittävällä laajuudella. 

40. Keittiötä. 41. Allaskaappia.
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23 MUUT ASUINTILAT JA ASUMISTA PALVELEVAT TILAT
KOSTEUDEN AIHEUTTAMAT JÄLJET MUISSA TILOISSA

Yläkerrassa erillisen wc-tilan takana olevassa huoneessa havaittiin ulkoseinän tuntumassa
wc-tilan väliseinään rajautuen katossa vanhoja kostumisjälkiä. (Kohtaan on mahdollisesti tullut
wc:n IV-kanavasta kondenssivesirasitusta jossain vaiheessa. Havainto voi liittyä myös
kohdan ulkoseinässä havaittuihin vaurioihin).
Suositellaan rakenteen avaamista ja kunnostamista tarvittavassa laajuudessa.

HAVAINNOT KOSTEUDENTUNNISTIMELLA
Alakerran huonetilojen lattiapinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 1-3 m havaintopisteiden
välillä. Kosteutta ei havaittu.

HYÖNTEISET/TUHOELÄIMET
Yläpohjan pintapuuta olevissa rakenteissa havaittiin osin hyönteisten aiheuttamaa
reikiintymistä. (Tarkastettavan kohteen ikäisissä ja vastaavissa rakenteissa, esiintyy melko
tyypillisesti hyönteisten aiheuttamaa reikiintymistä. Reikien perusteella ei voida päätellä
hyönteisten esiintymisajankohtaa, lajia tai olemassaoloa tarkastushetkellä. Nyt nähdyissä
reissä, niiden ympärillä tai reikien alapuolella olevilla pinnoilla ei havaittu purua tai puupölyä,
joka viittaisi elinkykyisen hyönteispopulaation olemassaoloon. Tyypillisesti hyönteisiä esiintyy
rakennuksen olemassaolon alkuvaiheessa ja siihen vaikuttaa yleensä puutavaran laatu mm.
kuivatus ja kuoripuun käyttö sekä valmiin rakenteenaltistuminen kosteudelle.
Hyönteisvaurioiden syntyminen tai laajeneminen vaatii periaatteessa samankaltaiset
kosteusolosuhteen kuin lahovauriot. Tarvittaessa voidaan elinkykyisen hyönteiskannan
olemassa oloa selvittää näytepaloja tutkimalla ja/tai teippaamalla/paperoimalla olemassa
olevia reikiintyneitä puita mahdollisten uusien lentoreikien havaitsemiseksi).

AUTOTALLI
Tarkastuksen kohteena olevassa rakennuksessa ei ole autotallia.

TEKNINEN TILA
Tarkastuksen kohteena olevassa rakennuksessa ei ole erillistä teknistä tilaa.

TULISIJAT
Yläkerran keittiön liedessä on vaakasuuntaista halkeamaa ja lieden kansilevy on irti.
Yläkerran toisen lieden edustan lattian palosuojaus on puutteellinen.Alakerran keittiön liesi on
peitetty kaapistolla. Yläkerrassa erillisen wc-tilan takana olevassa huoneessa kaakeliuunin
tulipesä on muurattu umpeen. Alakerrassa kodinhoitohuoneen viereisen uunin tulipesän yläosa
on rapautunut luukun yläpuolelta. Vastaavasti alakerran käytävän eteläpään uuni on
rapautunut ja luukun kiinnitys on irti.Kaakeliuuneissa havaittiin osin pintakaakeleiden vähäistä
halkeilua. Tulisijojen käytöstä tai nuohoushistoriasta ei ollut käytettävissä tietoja.  
Suositellaan tulisijojen ja hormien tarkastuttamista nuohoojalla sekä kunnostamistatarvittavassa laajuudessa rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen tarpeitavastaavaksi.

MUUT TILAT
Muilta osin sisätilojen sisäpintojen silmämääräisessä tarkastuksessa havaittiin normaalia
ikääntymisestä johtuvaa kuluneisuutta ja kolhiintumista sekä puupohjaisten materiaalien
rajapintojen rakoilua.
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42. Yläkerran tiloja. 43. Alakerran tiloja.
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24 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Eri ikäisiä sähköpattereita. Pesuhuoneissa sähkölattialämmitys.
Alakerran käytävän eteläpäässä sähköpatteri on kolhiintunut lommolle. Vastaavasti yläkerran
toisessa takasivun puoleisessa huoneessa sähköpatteri on kolhiintunut. Muilta osin
lämmitysjärjestelmässä ei pintapuolisessa tarkastelussa havaittu vauriota. 
Suositellaan  kolhiintuneiden sähköpattereiden uusimista.  

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ
Sähköpatterit ovat osin ylittäneet teknisen käyttöikänsä ja niiden uusimistarpeeseen tulee
varautua. Sähkölämmityslaitteiden elinkaari normaalirasituksessa on 25-30 vuotta (ST 97.00,
Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus, 2005).

44. Sähköpatteri. 45. Sähkölattialämmityksen termostaatti.
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25 ILMANVAIHTO
SISÄILMANLAATU

Tarkastuksessa sisäilman laadussa ei havaittu aistivaraisesti huomautettavaa.
VENTTIILEIDEN VIRTAUS

Seisomakorkeudella olevien poistoventtiilien virtaussuunnat tarkastettiin merkkisavulla.
Venttiileissä havaittiin oikean suuntainen virtaus.

HAVAINNOT
Tarkastettavassa kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto, jota on tehostettu
kanavapuhaltimella tai poistopuhaltimella. Tarkastuksessa ei selvitetty, mitkä kaikki
poistoventtiilit ovat kytketty puhaltimeen. Puhallin on ilmeisesti sijoitettu rakenteiden sisään
koska siitä ei tehty havaintoja. Toimiakseen painovoimaisena ilmanvaihto vaatii korkeus- ja
lämpötilaeron. Suurin poistoimu syntyy venttiileissä, joiden hormi menee korkealle.
Painovoimainen ilmanvaihto toimii parhaiten kylmänä vuodenaikana ja edellyttää etenkin
kesäaikana myös ikkunatuuletusta. Ulkoseinissä olevat venttiilit toimivat tuloilmaventtiileinä.
Alakerran tiloissa osa tuloilmaventtiileistä on hyvin alhaalla. Tällaiset venttiilit ovat omiaan
aiheuttamaan lämmönhukkaa ja vedontunnetta. Suositeltavampi sijainti on ulkoseinän
yläosassa lämmönlähteen yläpuolella. Korvausilmaventtiilissä tärkeää on säädettävyys, jotta
ne eivät kylmänä aikana jäähdytä liikaa. Nykyisin markkinoilla on ulkoilman lämpötilan
mukaan itsestään säätyviä korvausilmaventtiilejä.  

46. Poistoilmapuhaltimen ohjauskytkin. 47. Tuloilmaventtiili ulkoseinässä.
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26 VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTO
VESIMITTARI

Vesimittari on sijoitettu kellaritilaan. 
KÄYTTÖVESIVARAAJA

Rakennuksessa on kaksi lämpimän käyttöveden varaajaa. Toinen varaaja sijaitsee yläkerran
B-portaan puoleisessa porrashuoneessa. Laite on tyyppikilven mukaan vuodelta 2000 ja
tilavuudeltaan 300 l. Laiteen alla on teräksinen suoja-allas mm. varoventtiilin tiputtelua varten.
Suoja-allas on viemäröity alakerran wc-tilan lattiakaivoon. Suoja-altaan vedenpoistoreikä
vaikutti tukkeutuneelta ja altaassa oleva varaajan runkorakenne on voimakkaasti ruostunut.
(Havainto viittaa siihen, että altaaseen on ajoittain kertynyt  tukkeutuman vuoksi vettä, joka on
aiheuttanut varaajan alaosan runkorakenteen ruostumisen. Lähempää tarkastelua ei voitu
tehdä, koska varaaja on korkealla hankalapääsyisessä paikassa porrassyöksyn päällä). 
Toinen varaaja on sijoitettu alakerran kodinhoitohuoneeseen. Laite on tyyppikilven mukaan
vuodelta 1998 ja tilavuudeltaan 300 l. Varaajan yhteydessä olevasta käyttöveden
varoventtiilistä on johdettu ylivuotoputki alla olevaan viemäröityyn suoja-altaaseen.
Suositellaan varaajien alla olevien suoja-altaiden vedenpoiston toimivuudenvarmistamista. Suositellaan yläkerran varaajan alaosan ruosteisen runkorakenteenlujuuden varmistamista.

VEDENVIRTAAMA
Sekoittajien virtaamia ei mitattu koska käyttövesi oli kytketty pois päältä. RakMK D1:n
ohjearvot:
Suositusvirtaama suihkuille, kodinhoitohuoneen ja keittiön sekoittajille on 12 l/min ja
lavuaareille 6 l/min. 

VEDEN LÄMPÖTILA
Veden lämpötilaa ei mitattu, koska käyttövesi oli kytketty pois päältä. Asumisterveysohjeen
(s. 91, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) mukaan lämpimän vesijohtoveden
tyydyttävä lämpötila on +55 °C. Välttävä lämpötila on +50 °C. Välttävän lämpötilan alittuessa
on ryhdyttävä korjaustoimiin alhaisen lämpötilan aiheuttaman mahdollisen terveyshaitan
poistamiseksi. Tapaturmien välttämiseksi lämminvesikalusteista saatavan veden lämpötila ei
saa olla yli +65 °C.

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ
Käyttövesijärjestelmä
(saatujen tietojen mukaan)

Käyttövesiliittymä

Käyttövesiputket (näkyvillä
osin)

Kuparia

Kupariputkia. Järjestelmän ikätietoja ei ollut käytettävissä.
JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ
Jätevesijärjestelmä (saatujen
tietojen mukaan)

Jätevesiviemäriliittymä

Viemäriputket (näkyvillä osin) Muovia näkyvillä osilla
Näkyvillä muoviputkia.
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TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ
Vesi- ja viemärijärjestelmän osien tekniset käyttöiät normaalirasituksessa ovat: kuparisten
vesijohtojen (asennustavasta ja pinnoitukisista riippuen) 40-50 vuotta, valurautaisten
viemärien 50 vuotta, muovisten viemärien (riippuen asennusajasta) 40-50 vuotta ja betoniset
viemärit sekä galvanoidut teräsputket ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä. (KH 90-00403,
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).

48. Vesimittaria. 49. Yläkerran varaajan alustaa.
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27 SÄHKÖT
Sähkön syöttö rakennukseen tulee maakaapelilla. Pääkeskus on sijoitettu A-portaan eteiseen.
Lisäksi A-portaan porrashuoneessa on yläkerrassa kaksi sähkömittareilla varustettua
keskusta. Keskuksien sulakkeet ovat merkityt. Järjestelmän ikätietoja ei ollut käytettävissä.  
Ullakon porrassyöksyssä on kiinnittämätön sähköjohto. Muilta osin silmämääräisesti
tarkasteltuna ei havaittu vaurioita tai puutteita sähköjärjestelmässä.
Suositellaan irrallisen johdon kiinnittämistä.

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ
Sähköjärjestelmän osien tekninen käyttöikä on pääosin noin 30- 50 vuotta. (ST 97.00, Sähkö-
ja tietojärjestelmien kuntotutkimus, 2005).

50. Alakerran sähkökeskus.

51. Yläkerran sähkökeskukset.
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Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä
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YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA RS3
VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT
Kuntotarkastusraportissa on esitetty korjaussuosituksia havaittujen vaurioiden korjaamiseksi. Korjaussuositukset eivät
ole sellaisenaan riittäviä työohjeita, vaan lähes aina vaurioiden oikean korjaamistavan määritteleminen vaatii
yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman laatimisen. Yleisenä lähtökohtana korjaamisessa ovat nykyiset
rakennusmääräykset ja –ohjeet, joita sovelletaan käyttötarkoituksen ja kohteen vaatimusten mukaan. Ennakoivat
huoltotoimet ja vaurioiden korjaaminen viipymättä säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli
tarkastuksessa on havaittu vaurioita tai puutteita, eikä ehdotettuihin korjauksiin ryhdytä, vaurio yleensä laajenee,
korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi myös muodostaa haitan asumiselle.
YLEISTÄ TARKASTUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Jotta raportin lukija ymmärtäisi kuntotarkastuksen sisällön ja periaatteet, tulisi lukijan tutustua myös Rakennustieto Oy:n
julkaisemaan KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Tilaajan ohjeeseen. Ohje on toimitettu tilaajalle
tilauksen yhteydessä tai se on luettavissa osoitteessa www.raksystems.fi. Tilaajan ohjeessa on esitetty mm.
tarkastuksen sisältö, epävarmuustekijät, vastuut ja rajaukset. Kuntotarkastustilauksen yhteydessä tilaajalle on toimitettu
myös Raksystemsin Kuntotarkastuksen RS³ Tuotekuvaus, jossa on määritelty lyhyesti Kuntotarkastuksen RS³
suoritustapa.
Kuntotarkastus on suoritettu pääosin pintapuolisesti, aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin noudattaen
KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohjetta ja Kuntotarkastuksen RS³ Tuotekuvausta.
Suoritusohje on saatavissa mm. Rakennustiedon kirjakaupoista.
Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä asiakirjoista, omistajalta,
isännöitsijältä tai käyttäjältä saatuihin tietoihin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla
havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumisterveellisyyteen oleellisesti vaikuttaviin puutteisiin,
vikoihin ja riskeihin.
Kuntotarkastuksesta huolimatta ei voida pois sulkea sitä mahdollisuutta, että rakennuksessa voi esiintyä piileviä vaurioita,
joita ei tarkastusmenetelmien tai -olosuhteiden rajoissa ja tarkastuksen pääasiallisen pintapuolisuuden vuoksi ole voitu
havaita. Kuntotarkastusmenettelyllä ei yleensä voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien
tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa, toimivuutta tai olemassaoloa. Koska rakenteita ei avata, ei rakenteiden
sisäisiä piileviä vaurioita välttämättä voida havaita, ellei niistä ole kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla
aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Epäilyttävissä tapauksissa esitetään lisätutkimustarve, mikäli
rakenteiden kunto olisi syytä selvittää tarkemmin. Kuntotarkastusraportissa esitettyjen lisätutkimussuositusten
perusteena on tarkastajan kohteessa tekemä riskihavainto tai yleisesti käytössä oleva tieto kyseisen rakenteen
vaurioriskialttiudesta. Lisä- tai jatkotutkimussuosituksien noudattaminen on tärkeää, jotta rakenteiden todellinen kunto
saadaan selvitettyä eikä kaupan osapuolille jää epäselvyyttä rakennuksen mahdollisista korjaustarpeista. Raportissa
suositellut tutkimukset tai tarkastukset suoritetaan eri tilauksesta, mikäli ne eivät kuulu KH 90-00394 Suoritusohjeen
mukaan kuntotarkastuksen sisältöön. Rakennuksissa saattaa olla myös osia, joita ei ole voitu tarkastaa, koska niihin ei
ollut pääsyä tai ne olivat lumipeitteen alla. Nämä osat jäävät tarkastuksen ulkopuolelle, koska tarkastusraportti koskee
vain tilannetta tarkastushetkellä. Niiden tarkastuttaminen tilanteen tai olosuhteiden salliessa on yleensä myös
suositeltavaa.
Laatoitetuissa lattia- ja seinäpinnoissa esiintyy tavanomaisesti kosteutta kosteudentunnistimella havainnoitaessa, jos
pinnat ovat olleet säännöllisesti roiskevedelle alttiina. Kyseiset kosteushavainnot eivät välttämättä tarkoita
kosteusvaurioita tai korjaustarvetta. Mikäli laatoituksen alla on toimiva kosteuden- tai vedeneriste, saattaa kosteus olla
pelkästään laattojen ja eristeen välissä, mikä on laattapinnoitteelle ominaista. Vedeneristeiden olemassaoloa tai kuntoa ei
pintapuolisessa tarkastelussa, kuten kuntotarkastuksessa voida yleensä selvittää.
Tilanteessa, jolloin märkätilat ovat olleet hyvin pitkään käyttämättöminä, ei kosteudentunnistimella voida arvioida
rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä kosteusvaurioituneita rakenteita eikä rakenteen kosteusteknistä toimivuutta
normaalin käytön aikana.
Johtopäätöksissä esiintyvät viittaukset nykyisiin rakennusmääräyksiin tai ohjeisiin eivät tarkoita, että ne olisivat vanhassa
rakennuksessa voimassa takautuvasti ja jälkikäteen velvoittavia. Viittaukset määräyksiin ovat ohjeena siihen tasoon, mitä
nykyisin pidetään hyvänä rakennustapana ja niiden noudattaminen on siksi yleisesti suositeltavaa pyrittäessä hyvään ja
turvalliseen rakennuksen ylläpitoon.
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ASBESTI RAKENNUSMATERIAALEISSA
Asbestin käyttö rakentamisessa on ajoittunut pääasiassa ajanjaksolle 1940 – 1990, minä aikana useat suomalaiset
rakennusmateriaalit ovat sisältäneet asbestia. Suomen rakennusaineteollisuus lopetti asbestipitoisten tuotteiden
valmistuksen 1988 jälkeen. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä 1.1.1993
alkaen. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa on kielletty kokonaan 1.1.1994.
Asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei ole terveydelle haitallinen, mikäli rakennusmateriaali on ehjä eikä siitä irtoa
asbestikuituja hengitysilmaan. Ehjä, rakenteessa oleva, asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei
normaalitapauksessaaiheuta mitään toimenpiteitä. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikäli rakennusta korjataan ja
asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan tai työstetään, sekä silloin, jos asbestia sisältävä materiaali on rikkoutunut siten,
että siitä voi irrota asbestikuituja. Kuntotarkastuksen RS³ sisältöön ei kuulu asbestikartoitusta.
RADON
Radon on maaperästä ilmaan ja esim. kaivoveteen tietyissä olosuhteissa pääsevä väritön ja hajuton radioaktiivinen
kaasu. Suomessa on joitakin alueita, joilla radonia esiintyy yleisesti. Tietoa radonin esiintymisalueista ja alueella tehdyistä
radonmittauksista on mahdollista saada joko Säteilyturvakeskuksesta tai kunnan rakennusvalvontavirastosta. Mikäli
kohde sijaitsee radon-alueella, on yleensä suositeltavaa selvittää, onko kohteessa tai kohteen ympäristössä mitattu
kohonneita radonpitoisuuksia. Kuntotarkastuksen RS³ sisältöön ei kuulu radonmittauksia.
MIKROBIKASVUSTO
Mikäli rakenteissa on kosteutta tai kosteusvaurioita, voi rakenteissa mahdollisesti olla mikrobikasvustoa
(kansanomaisesti ”hometta”). Mikrobikasvusto rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voi olla terveyshaitta tai esimerkiksi
pelkästään ulkonäköhaitta. Mahdollinen haitallisuus riippuu mm. mikrobikasvuston sijainnista, laajuudesta ja lajistosta.
Rakenteiden suhteellisen kosteuden ollessa pitkäaikaisesti yli 70 % RH ovat olosuhteet mikrobikasvuston syntymiselle
olemassa.
KUNTOTARKASTAJAN VASTUU, VIRHEEN OIKAISEMINEN JA KUNTOTARKASTUKSESTAREKLAMOINTI
Kuluttajalle suoritettavassa kuntotarkastuksessa kuntotarkastajan vastuu määräytyy kuluttajansuojalain mukaisesti.
Yritykselle suoritettavassa kuntotarkastuksessa suositellaan noudatettavaksi Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja
KSE 1995. Tarkemmin tarkastuksen osapuolten vastuista on kerrottu kuntotarkastuksen tilaajan ohjeessa (KH 90-00393,
luku 8).
Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa tapahtunut virhe. Kaikista virheistä tilaajan
tulee reklamoida kirjallisesti kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (yleensä neljän kuukauden kuluessa virheen
havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita).
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TEKNISET KÄYTTÖIÄT, TARKASTUSVÄLIT JA KUNNOSSAPITOJAKSOT
KÄSITTEET
Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen
tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestelmä tai
laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen
rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä.
Tarkastusväli on aikaväli, jonka kuluttua rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kunto ja toimivuus on
tarkastettava. Tarkastusvälien tulee olla sellaisia, että tarkastuskohde pysyy kunnossa tarkastusten välisen ajan.
Kunnossapitojaksolla tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen määrätty kunnossapitotoimenpide toistetaan.
Kunnossapito on rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen korjaamista osittain uusimalla, täydentämällä,
kunnostamalla tai pinnoittamalla.

NIMIKE Tekninen
käyttöikä / v

Tarkastus- 
väli / v

Kunnossa- 
pitojakso / v

RAKENNUSTEKNISET JÄRJESTELMÄT TAI MATERIAALIT
PIHA-ALUEEN RAKENTEET

Salaojajärjestelmä, rakennettu ennen vuotta 1999 40 2 5
Salaojajärjestelmä, rakennettu v. 1999 jälkeen 50 2 5
Piha-alueen asfalttipinnoitteet 20 5 - 12
Betoniset pihakiveykset 25 4 - 10
Roudaneristys (perusmuurin ulkopuolinen) 50

ALAPOHJARAKENTEET
Maanvarainen betonilaatta, yläpuolinen lämmöneriste mineraalivilla tai
sahanpuru, ei lämmöneristettä betonilaatan alapuolella 40 5 - 10

Maanvarainen betonilaatta, yläpuolinen lämmöneriste mineraalivilla tai
sahanpuru, lämmöneriste myös betonilaatan alapuolella 50 5 - 10

Kantava betonilaatta - yläpuolinen lämmöneriste mineraalivilla tai
sahanpuru, ei alapuolista lämmöneristettä 40 5 - 10

Puurakenteinen kantava alapohja (ns. rossipohja) 50 5
Perusmuurin vedeneristys – kumibitumikermieriste 30
Perusmuurin vedeneristys – kuumabitumisively 20
Perusmuurin vedeneristys - muovinen perusmuurilevy 50

JULKISIVUT
Lautaverhous 50 5 5 - 20
Rappaus 50 5 10 - 20
Metallilevyverhous 40 5 15 - 20
Kuitusementtilevy 50 5 20

IKKUNAT JA ULKO-OVET
Puuikkunat 50 2 6 - 10
Puu-alumiini-ikkuna 60 5 10
Puu-ulko-ovet 40 5 - 15
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PARVEKKET JA TERASSIT
Puurakenteiset parvekkeet 50 5 - 20
Puiset pihatasot ja ulkoterassit 20 12 kk

IKKUNAT JA ULKO-OVET

VESIKATOT JA VESIKATON VARUSTEET
Kumibitumikermi, 1-kerroskate, kalteva katto kuten harjakatto tms. 25 1 10
Kumibitumikermi, 2-kerroskate, tasakatto 30 1 10
Kumibitumikermi, 2-kerroskate, kalteva katto kuten harjakatto tms. 30 1 10
Kumibitumikermi, 3-kerroskate 35 1 10
Bitumikermikate (käyttöikä saavutettu, poistunut tuotannosta 1980-luvulla) saavutettu
Sinkitty ja maalattu rivipeltikate 60 1 - 5 10 - 15
Profiilipeltikate 40 5 10 - 15
Tiilikate 45 5 10
Kuitusementtikate 30 1 5 - 10
Räystäskourut ja syöksytorvet 25 - 40 12 kk 10
Kattokuvut 30 3 5 - 7
Kattoikkunat 50 5 5 - 7

KUIVIEN TILOJEN PINNOITTEET
Lattia, muovimatto, vinyylilaatta, korkkipinnoite tai linoleum 30
Lattia, tekstiilimatto 20
Keraaminen laatta 50
Lattia, lautaparketti 25 5 - 15
Lattia, alustaansa liimattu parketti tai lautalattia 40 5 - 15
Lattialaminaatti 15
Seinien maalaus ja tapetointi 20
Kattopinnoitteiden pintakäsittely 30

MÄRKÄTILOJEN LATTIARAKENTEET JA -PINNOITTEET
Muovimatto 20 3 5 - 10
Kosteussulkusively ja laatoitus 15 3
Bitumivedeneriste ja laatoitus 30 3
Nykyaikainen vedeneriste ja laatoitus, rakennettu v. 1999 jälkeen 30 3

MÄRKÄTILOJEN SEINÄRAKENTEET JA -PINNOITTEET
Kosteussulkusively, levyrakenne ja laatoitus 15 3 tarvittaessa
Kosteussulkusively, kiviainesrakenne ja laatoitus 18 3 tarvittaessa
Vedeneriste ja laatoitus 30 3 tarvittaessa
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Muovitapetti 12 3
Muovipinnoitettu pelti 30 3
Pesuhuoneen panelointi 12 3
Saunan panelointi 20 3

MÄRKÄTILOJEN SEINÄRAKENTEET JA -PINNOITTEET

MÄRKÄTILOJEN KATTOPINNOITTEET
Katon pintakäsittely (pesuhuone, kylpyhuone tms.) 20 5 10 - 15

KIINTOKALUSTEET
Kuivissa tiloissa olevat kaapistot 25
Märkätilojen kaapistot 15

LVI-TEKNISET JÄRJESTELMÄT TAI MATERIAALIT
Öljysäiliö, muovia, sisätiloissa 50 10 10
Öljysäiliö, muovia, maassa 40 10 10
Öljysäiliö, terästä, sisätiloissa 40 10 10
Öljysäiliö, terästä, maassa betonibunkkerissa 30 10 10
Öljysäiliö, terästä, ulkona 40 10 10
Savupiiput, tiilipiippu 50 12 kk
Savupiiput, elementeistä tehty keraaminen piippu 50 12 kk
Lämmitysputkisto, teräsputket, lattialämmitys saavutettu
Lämmitysputkisto, kupariputket, lattialämmitys märkätilassa 40 12 kk
Lämmitysputkisto, muovipinnoitetut kupariputket, lattialämmitys 50 12 kk
Lämmitysputkisto, muovi- ja komposiittiputket 50 12 kk
Käyttövedenlämmittimet 20 - 30
Vesijohdot, kupariputket 40 - 50 10 - 15
Vesijohdot, muoviputket 50 10 - 15
Vesijohdot, galvanoidut teräsputket (käyttöikä saavutettu) saavutettu
Jätevesiviemärit, valurautaputket 50
Jätevesiviemärit, muovi- tai komposiittiputket 50

Niiden rakenteiden osalta, joita ei ole mainittu tässä taulukossa, löytyy lisätietoa
Rakennustietosäätiön julkaisemasta käyttöikäjaksotus-ohjeesta (KH 90-00403)

Raksystems — Kuntotarkastus RS3

41 / 41Lahdentie 81 01260 Vantaa — Tarkastuspäivä 08.02.2017



www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A, 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0

Ennen vuotta 1950 rakennetut 
hirsiseinät
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YLEISTÄ VANHOISTA HIRSISEINISTÄ
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sesti runkorakenteena hirttä. Seinät on yleensä verhoiltu sekä 

ulko- että sisäpuolelta. Tästä syystä hirsirungon kuntoa ei 

yleensä rakenteita avaamatta pystytä toteamaan.

Tyypillisimpiä vaurioita hirsirungoissa ovat alimman hirsiker-

ran laho- ja hyönteisvauriot. 

Vanhat (ennen vuotta 1950) rakennetut hirsiseinät on luoki-

teltu riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asun-

tokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) kortissa jossa on 

annettu ohjeet kuntotarkastuksen suorittamisesta. Suoritus-

ohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennet-

ta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi 

tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella ei ole riittävä 

menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

VAURION AIHEUTTAJIA HIRSISEINISSÄ

• ❳✂✂✔osteuden kapillaarinen nouseminen alimpaan hirsi-

kertaan, mikäli hirren ja sokkelin välistä puuttuu kosteus-

eristys (bitumikermi).

• P✂✗✠veden valuminen hirren ja sokkelin välistä rakentee-

seen kun sokkelin ulkoreuna on hirren ulkoreunaa ulompa-

na, tyypillistä luonnonkiviperustuksissa.  

• ✺✂✄☎✆✝✞✞✂ ☎✝✘✞✝✘✂✔✠✄✄✍✔✞✝✞✞✂ ✠✞✝✝✄✡✖✖ ✘✍✄✞✂✂✞✡✝ ✟✝✝☛✠✌✝✕

kosteusvaurioita, joita on syntynyt rakenteisiin vuosikym-

menten varrella.

• ❋✍✍✄tuhohyönteiset.

• ❩✝✝✂✄ ✡✝✝✌✝✞ ✙✍☛✔✝✞✝✌✍✌erhous.

• P✝✞✕✟✍✆☛✝✄✠✄ ☛✝✞✕☛✕✚✚✛✄✠✘✝✞✡✖s.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUKIMUKSELLA

❯✝✘✞✝✞✠✝✄✝✠✄ ✡✍✡✔✝✚✝✄✠✄ ✙✂ ✄✝✝☎✝✄ ✚✂☎✗✆☛☛✝✞✠✞✡✝ ☛✝✝✡✡✖✌✝✠✄ ✘✝✞✔✝✠✄

realisoitumisen toteaminen edellyttää aina rakenteen avausta 

ja tarkastamista riittävässä laajuudessa. Erityisesti alimman 

hirsikerran kunto tulee saada selvitettyä riittävän laaja-

alaisesti. 

Lisälämmöneristetyissä kohteissa tulee aina selvittää eristys 

rakenne (paksuus, eristyksen sijainti ja mahdollinen höyryn-

sulkumuovin käyttö).  

Rakenteen avausten määrä ja paikat tulee määritellä aina 

tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mu-

kaan sisällyttää erilliset mikrobitutkimukset. Niiden tarpeel-

lisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti kuntotutkimuksen 

yhteydessä.
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Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 

lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), 

matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %).
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Tuulettumaton puurunkoinen  
ulkoseinä
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YLEISTÄ TUULETTUMATTOMISTA PUURUNKOISISTA ULKOSEINISTÄ
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1970-luvulle saakka. Riskinä rakenteessa on sisäilman 

kosteuden tiivistyminen ajoittain rakenteisiin ja sen myötä 

pitkällä aikavälillä rakenteen vaurioituminen. Riskiä lisää 

mikäli julkisivulaudoituksen pinnoitteena on käytetty tiivistä 

pinnoitetta, esim. lateksimaali. 1950-luvulla oli myös tapana 

asentaa kattohuopa (bitumikermi) vinolaudoituksen päälle 

sääsuojaksi ennen julkisivujen laudoittamista. Kattohuopa on 

vesihöyrynvastukseltaan hyvin tiivis materiaali ja mikäli se on 

jätetty laudoituksen alle, riski vaurioitumiselle lisääntyy.           

Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kun-

totarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) 

kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suo-

rittamisesta. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto 

tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja 

aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pinta-

tunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon 

selvittämiseksi.

TUULETTUMATTOMAN PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN VAURION AIHEUTTAJIA

• ❱✠☛✌✠✄✝✞☞ ✡osteuden tiivistyminen seinärakenteeseen, 

koska rakenteesta puuttuu tuuletus ja julkisivun pinnoite on 

liian tiivis.

• ✼✄✂☞✏☎✍✠☞ ☛✌✌☛✂✟✑✞✡☛✠ ✞☛☎☞☞☎ttu kattohuopa (bitumikermi) 

on jätetty poistamatta.   

• ✺☎☛✠✡✞✆✟☞ ✒✂✟✆✞✝✠☞☎☞ ✂✄✡✟☛☎✠☞✌☞ ☎✍✠☛✆☎✠☛✠✠☞✓

• ❀✄✌✏✟✔✑✞✍✞✡enteen puutteellisen tuuletuksen aiheutta-

man kondenssi kosteuden valuminen ulkoseinärakenteen 

yläosiin.

• ✴✡✡✂☞✞☞ ☎✏✌✆✠✠✒✠☛ ✒esipelti.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUTKIMUKSELLA
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tutkiminen ja siihen mahdollisesti liittyvän riskin realisoitu-

misen toteaminen edellyttää aina rakenteen avausta ja sen 

tarkastamista riittävässä laajuudessa.

Koska tyypillisesti vaurioituminen ko. tyyppisessä rakentees-

sa alkaa vinovuorilaudoituksen ja lämmöneristeen rajapin-

nasta, vaatii rakenteen kunnon selvittäminen rakenteen 

avaamista.

Rakenteen avausten määrä ja paikat tulee määritellä aina 

tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mu-

kaan sisällyttää erilliset mikrobitutkimukset. Niiden tarpeel-

lisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti kuntotutkimuksen 

yhteydessä.
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Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 

lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), 

matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %).
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