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Liite Kuntotarkastus RS3 raporttiin  
 

Kohde: Leppärannakuja 14 
 04370 Rusutjärvi 
 
Tilaaja: Tuusulan kunta / Hannu Kantola 
 PL 60 (Hyryläntie 16)  
 04310 Tuusula 
       
Tehtävä: Päivittää 1.7.2009 Raksystems Anticimex Insinööritoimiston Tiina Janhusen 

toimesta tehty kuntotarkastus.   
 
Päivitys: Tarkastuksen kohteessa suoritti 11.1.2016 RI Tapio Piitulainen  Raksystems 

Insinööritoimisto Oy:stä. Päivitysraporttia ei saa käyttää erikseen 3.8.2009 
päivätystä kuntotarkastusraportista.  

   
Asiakirjat: Kuntotarkastusraportti. 
      
Käytetyt apuvälineet:      
 Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter (kalibroitu 10/2015) 
 Kosteudentunnistin Gann LG ja B 50 (kalibroitu 5/2015) 
 Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 

(kalibroitu 10/2015) 
 Oras vedenvirtaama mittari 
 Käyttöveden lämpötilamittari 
 

Läsnäolijat  Marita Hagman 
 
Tarkastushetken sää: 

 
 

 

 

 

 

 

Rajaukset: Vesikatetta ei voitu tarkastaa, koska se oli lumen peitossa.  
 

Muuta: 

Kohteeseen on tehty kuntotarkastus vuonna 2009. 
Alapohjatila ei voitu tarkastaa, koska sinne ei mahtunut ryömimään. 
 
 
 
 
 

                         

 RH % °C g/m³ Sääolosuhde 

Ulkoilma 76,5 -7,1 2,1 Pilvinen  

Huoneilma 23,3 + 19,0 3,8  

Olosuhteet ennen 
tarkastusta 

Normaali talvisää.  
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Alkuperäiseen RS3 raporttiin tehdyt muutokset/päivitykset: 

 

Kohta 9, perustukset, sokkelit, alapohja ja rakennuksen vierusta 

 

- Molempien sisäänkäyntien portaiden vieressä ulkoseinärakenteen osalla 
on havaittavissa vaurioitumista ja ulkoseinärakenteen puuosat ovat 
pehmeitä pistopiikillä koeteltaessa. Suositellaan vaurioiden laajuu-

den selvittämistä ja korjaamista.  

- Ei muita muutoksia.  
 

 
Kuva 1. Etusivun portaan takana ulkoseinärakenteessa vaurio 
 

 
Kuva 2. Etupäädyn sisäänkäynnin portaan kohdalla ulkoseinärakenteessa 
vaurio 
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Kohta 10, sadevesien poisjohtamisjärjestelmä ja salaojat  
 

- Ei muutoksia.  
 

Kohta 11, ulkoseinät, julkisivut ja parvekkeet 

 

- Takasivun räystäsrakenteen osalta olevasta vauriosta pääsee valumaan 
purueristettä pois. Tarkastuksen yhteydessä sitä oli havaittavissa seinä-
rakenteen osalla ja lumen päällä maassa. Suositellaan räystäsraken-

teen korjaamista.  

- Ei muita muutoksia. 
 

 
Kuva 3. Vaurio räystäsrakenteessa 
 

 
Kuva 4. Räystään kautta valunutta purua ikkunalaudalla 
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Kohta 12, ikkunat ja ulko-ovet 

- Marita Hagmanin kertoman mukaan hän on korjannut etupäädyn ikku-
noita, koska niiden kautta on tullut vettä sateella sisään. Korjauksen jäl-
keen veden tulo sisälle on loppunut.  

- Ei muita muutoksia. 
 

 
Kuva 5. Korjattuja ikkunoita   
 
 

Kohta 13, vesikatto ja varusteet 

 

- Vesikatteet olivat lumen peitossa ja niitä ei voitu tarkastaa. Suositel-

laan vesikatteiden tarkastamista kun säät sen sallivat  

 

 
Kuva 6. Vesikate lumen peitossa 
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Kohta 14, yläpohja, ullakko 

 

 

- Yläpohjatilaan oleva tarkastusluukku on rikki. Suositellaan luukun 

uusimista.  

- Ei muita muutoksia. 
 
       

 
Kohta 16, kylpyhuone  

 

- Ei muutoksia.  
 
 

Kohta 17, WC 

 

- Ei muutoksia. 
 

Kohta 18, keittiö 

 

- Keittiöön on asennettu kaasuliesi. Kaasuletku on letkussa olevan vuosi-
luvun mukaan vuodelta 2014.  

- Ei muita muutoksia. 
 

 
Kuva 7. Keittiössä on kaasuliesi  
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Kohta 19, muut asuintilat ja asumista palvelevat tilat  

  
- Ei muutoksia. 

 
 

Kohta 20, lämmitysjärjestelmä 

 

- Marita Hagmanin kertoman mukaan lämmitysjärjestelmä on huono.  

- Kunnalta saadun öljysäiliön tarkastuspöytäkirjan mukaan säiliö on tar-
kastettu viimeksi vuonna 2014 ja seuraava tarkastus pitää tehdä vuonna 
2016. Suositellaan säiliön tarkastamista vuonna 2016. 

- Marita Hagmanin kertoman mukaan öljypoltin on uusittu noin 2 vuotta 
sitten ja samalla on asennettu öljyn suodatin ennen poltinta. 

- Ei muita muutoksia.  

 
Kuva 8. Uusittu öljynpoltin ja suodatin 

  
 

 
Kohta 21, ilmavaihto  

 

- Ei muutoksia.  
 
 
 
Kohta 22, vesi- ja viemärijärjestelmä 

 

- Marita Hagmanin kertoman mukaan rakennuksen käyttövesi tulee sa-
masta kaivosta kuin Leppärannakuja 16 vesi ja vesiputket on uusittu 
vuonna 2014.  

- Ei muutoksia. 
 



     
  Liite Kuntotarkastus RS3 raporttiin  

        
 

 

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

 

8

 

 
 

 
 

Kohta 23, sähköt 

 

- Ei muutoksia.  
 
 
 

Liiteet:  

 

- alkuhaastattelukaavake 

- öljysäiliön tarkastuspöytäkirja 

- vuoden 2009 kuntotarkastusraportti 
 

  
Vantaalla  20.1.2016 
 

 Raksystems Insinööritoimisto Oy 

   

   
 Tapio Piitulainen     
 RI, AKK (FISE) 
                         puh. 0306 705 549  
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Talon rakenteita ovat mm:
A. Vesikate
B. Yläpohjatila
C. Yläpohja
D. Välipohja
E. Alapohja
F. Ryömintätila
G. Perustukset
H. Ulkoseinät
I. Ikkunat ja ovet
J. Täyttömaa
K. Salaojat
L. Sadevesijärjestelmät
M. Parveke
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1. RAKENTEET, TEHDYT KORJAUKSET YMS.
Ei ole 
tehty On tehty korjauksia tai huoltotöitä; toimenpiteet

Korjausajan kohta n. 
vuoden tarkkuudella

1.1 Rakennuksen vierustan työt
(maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman 
korjaaminen, sokkelin vierustäyttöjen uusiminen yms.)

Rakennuksen ympärillä:  Ei ole salaojia.  On salaojat. Sokkelin vedeneristys:  Ei ole.  On, millainen:
  Ei ole tietoa.    Ei ole tietoa.

1.2 Salaojituksen korjaus / huolto
(salaojien uusiminen, huuhtelu, kaivojen 
tyhjennys, putkiston kuvaus yms.)

1.3 Sadevesijärjestelmä
(räystäskourut, syöksytorvet, pintavesikourut,
sadevesiviemärit, yms.)

1.4 Julkisivukorjaukset
(maalaukset, rappaukset, julkisivuverhouksen  
uusiminen yms.)

1.5 Lisäeristykset
(ulkoseiniin, yläpohjaan tai lattiaan tehdyt 
lisälämmöneristykset yms.)

1.6 Ikkunat
(maalaaminen, uusiminen, korjaaminen, 
lisäikkunoiden as.- peltien korjaus yms.)

1.7 Ulko-ovet
(maalaaminen, uusiminen, korjaaminen, 
huoltomaalaus yms.)

1.8 Vesikaton korjaukset
(katon maalaus, katteen uusiminen, vuotojen 
korjaaminen, kaltevuuden korjaaminen yms.)

1.9 Märkätilaremontit
(pesuhuone, sauna, wc-tilat: pinnoitteiden uusiminen,
vedeneristys, rakenteiden korjaaminen, yms.)

Märkätilossa:  Ei ole vedeneristeitä.  Ei ole tietoa.  On veden- tai kosteudeneriste.

Kiinteistötunnus 
(vain kiinteistöt)

Kohteen osoite

Omistushistoria

Kuntotarkastuksen RS3   
haastatteluosa

Jotta saisitte kuntotarkastuksesta suurimman mahdollisen hyödyn, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa alla oleviin kysymyksiin 
huolellisesti etukäteen ennen tarkastusta. Täytetty haastattelulomake liitetään kuntotarkastusraporttiin.
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RAKENTEET, TEHDYT KORJAUKSET YMS.
Ei ole 
tehty On tehty korjauksia tai huoltotöitä; toimenpiteet

Korjausajan kohta n. 
vuoden tarkkuudella

1.10 Laajennukset
(rakennukseen tehdyt laajennukset, lisätilat, ullakon,
kellarin tai autotallin asuinkäyttöön ottaminen, ym.)

1.11 Muut korjaus- ja huoltotyöt
(korjatut vesivahingot, seinä-, lattia- tai
kattopinnoitteiden uusiminen ym.)
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2. KORJAAMATTOMAT VAURIOT 
TAI EPÄKOHDAT RAKENTEISSA

Ei ole 
havaittu Havaitut korjaamattomat vauriot tai epäkohdat

Havainnon 
ajankohta

2.1 Kosteushavainnot
(kosteusjäljet tai veden valumajäljet sisäpinnoilla,
pinnoitteiden tummuminen, näkyvät vesivuodot yms.)

2.2 Kellarin kosteus
(veden valuminen kellariin keväisin, sateella, lumien
sulaessa, kellarin rakenteiden kosteushavainnot yms.)

2.3 Kylmyys ja vetoisuus
(havaitut kylmät nurkat, lattiat, huoneet, seinäpinnat,
onko vetoisuutta nurkissa, ikkunoissa tai ovissa yms.)

2.4 Jäätymisongelmat
(ovatko vesijohdot, viemärit tai salaojaputket
koskaan jäätyneet, kerääntyykö vesikatolle
tai räystäille jäätä yms.)

2.5 Haju- ja meluhavainnot
(onko havaittu maakellarimaista tai muuta
poikkeavaa hajua, tai rakenteisiin tai
laitteisiin liittyviä meluongelmia yms.)

2.6 Hyönteishavainnot sisätiloissa
(onko sisätiloissa havaittu poikkeavan
paljon muurahaisia, jälkiä hyönteisten
vaurioittamasta puuaineksesta yms.)

2.7 Tuhoeläinhavainnot
(onko kohteessa havaittu hiiriä, rottia tai oravia yms.)

2.8 Ikkunoiden huurtuminen
(tapahtuuko ikkunoissa huurtumista talvisin tai onko
havaittu umpiolasielementtien harmaantumista)

2.9 Muuta
Muut havaitsemanne viat, puutteet,
vauriot tai epäilyt sellaisista:

3. SUUNNITTEILLA OLEVAT KORJAUKSET 
/ UUDISTUKSET / PERUSPARANNUKSET Ei ole Havaitut korjaamattomat vauriot tai epäkohdat

Suunniteltu
korjausajankohta

3.1 Päätetyt / suunnitellut tulevat korjaukset 
As Oy:ssä, toteuttamatta olevat korjaussuunnitelmat,
ym. myös LVIS -järjestelmiin liittyvät asiat.

2/7
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4. RAKENNUKSEN KÄYTTÖ Tarkempi selvitys asiasta Ajankohta

4.1 Märkätilojen käyttö
(Onko märkätiloja käytetty säännöllisesti
ja koska niitä on viimeksi käytetty?)

4.2 Asumattomuus
(Onko asunto ollut asumattomana,
peruslämmöllä tai kylmillään?)

4.3 Tulisijojen toimivuus
(Onko tulisijoja käytetty ja ovatko
ne toimineet normaalisti?)

4.4 Savuhormin nuohous
- kuinka usein hormi on nuohottu
- koska nuohottu viimeksi

4.5 Muuta käyttöön liittyvää
(lumien kasaaminen rakennuksen vierustalle,
jäätymisriskien vuoksi talvisin tehtävät
suojaustoimenpiteet, lumien pudottaminen
vesikatolta, sokkelin tuuletusaukkojen sulkeminen
talvisin, lämmittimien käyttö, tms.)

5. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Selvitys suoritetuista huolto- tai 
korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja 
uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat
laitteiden ja järjestelmän osien ikätiedot.

Ei ole tehty 
korjaus-
toimen-
piteitä

Havaitut toimintahäiriöt, viat, 
puutteet tai vauriot.

Ei toimin-
nallisia
häiriöitä

5.1 Sähkölämmitys

Sähkölämmityspatterit

Sähköinen lattialämmitys

Kattolämmityselementit

Ilmalämpöpumppu

5.2 Vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät

Öljypoltinkattila

Öljypoltin

Öljysäiliön tarkastus + seur. tarkastusaika

Lämmönvaihdin tai maalämmitys

Lämmitysvedenvaraaja

3/7
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www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0© 
Co

py
rig

ht
 R

ak
sy

st
em

s 
In

si
nö

ör
ito

im
is

to
 O

y 
| 2

/2
01

5

5. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Selvitys suoritetuista huolto- tai 
korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja 
uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat
laitteiden ja järjestelmän osien ikätiedot.

Ei ole tehty 
korjaus-
toimen-
piteitä

Havaitut toimintahäiriöt, viat, 
puutteet tai vauriot.

Ei toimin-
nallisia
häiriöitä

5.2 Vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmän putket

Vesikiertoiset patterit

Vesikiertoiset lattialämmitykset

Muu järjestelmä. Mikä?

7. ILMANVAIHTOLAITTEET

Selvitys suoritetuista huolto- tai 
korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja 
uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat
laitteiden ja järjestelmän osien ikätiedot.

Ei ole tehty 
korjaus-
toimen-
piteitä

Havaitut toimintahäiriöt, viat, 
puutteet tai vauriot.

Ei toimin-
nallisia
häiriöitä

Ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi:  Koneellinen poistoilmanvaihto  Painovoimainen ilmanvaihto  Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

  Lämmön talteenottojärjestelmä  Ilmalämmitys toimii ilmanvaihtojärjestelmänä

Ilmanvaihtokone
- onko konetta korjattu, huollettu,
suodattimia vaihdettu tms.

6. VESI- JA VIEMÄRI-
JÄRJESTELMÄ

Selvitys suoritetuista huolto- tai 
korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja 
uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat
laitteiden ja järjestelmän osien ikätiedot.

Ei ole tehty 
korjaus-
toimen-
piteitä

Havaitut toimintahäiriöt, viat, 
puutteet tai vauriot.

Ei toimin-
nallisia
häiriöitä

Lämminvesivaraaja

Vesijohdot

Viemäriputket

Vesikalusteet (hanat, sekoittajat yms.)

Jos ei kunnallistekniikkaa:
Käyttövesikaivo:  Rengaskaivo  Porakaivo  Lähdekaivo  Muu, mikä:  

- Onko käyttöveden laatua tutkittu?
- Onko vesi riittänyt kaikissa tilanteissa?
- Onko kaivoa huollettu?

Jätevesikaivo:  Umpikaivo  Saostuskaivot ja imeytys  Saostuskaivot ja purku maastoon 

  Kaksiviemärijärjestelmä  Jäteveden pienpuhdistamo  Muu, mikä: 

- tyhjennysväli kuukauden tarkkuudella
- havaitut toimintahäiriöt + tehdyt korjaukset

4/7
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7. ILMANVAIHTOLAITTEET

Selvitys suoritetuista huolto- tai 
korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja 
uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat
laitteiden ja järjestelmän osien ikätiedot.

Ei ole tehty 
korjaus-
toimen-
piteitä

Havaitut toimintahäiriöt, viat, 
puutteet tai vauriot.

Ei toimin-
nallisia
häiriöitä

Ilmanvaihtokanavat
- koska kanavat nuohottu

Onko ilmanvaihtojärjestelmän virtaamia säädetty?
(ei koske painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää)

8. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN 
OSA TAI LAITE

Selvitys suoritetuista huolto- tai 
korjaustoimenpiteistä ja suoritusaika ja 
uusimisvuosi. Erityisen tärkeitä ovat
laitteiden ja järjestelmän osien ikätiedot.

Ei ole tehty 
korjaus-
toimen-
piteitä

Havaitut toimintahäiriöt, viat, 
puutteet tai vauriot.

Ei toimin-
nallisia
häiriöitä

Sähköpääkeskus ja sulaketaulut

Sähköpistorasiat, sähköjohdot, kytkimet, valaisimet yms.

9. MUUT TARKASTUKSET
Onko kohteessa tehty  seuraavia tutkimus 
tms. toimenpiteitä

Ei ole 
tehty

Tiedot suoritetuista toimenpiteistä, tutkimusten 
tuloksista ja tutkimusten suorittajasta.

Tutkimusajankohta  
n. vuoden tarkkudella

Radonmittauksia

Asbestikartoituksia

Kuntotarkastuksia tai -arvioita

Kosteusmittauksia

Raksystems Insinööritoimisto 
Oy:n toimenpiteitä?

10. ALLEKIRJOITUKSET JA TALOYHTIÖN YHTEYSTIEDOT

Allekirjoitus

Lomakkeen täyttäjän
nimi, allekirjoitus ja pvm

Asunto-osakeyhtiön tai hallituksen puheenjohtajan yhteystiedot

As Oy:n nimi ja postiosoite  
(täytä vain taloyhtiö - 
muotoisissa kohteissa)

Olen tutustunut Kuntotarkastus Asuntokauppaa Varten Tilaajan ohjeeseen KH 90-00393 
sekä Raksystemsin Asuntokaupan Kuntotarkastus RS3 valmistautumisohjeeseen 

© 
Co

py
rig

ht
 R

ak
sy

st
em

s 
In

si
nö

ör
ito

im
is

to
 O

y 
| 2

/2
01

5

Tulosta riittävä määrä kopioita (itsellesi, tarkastajalle ja esim. taloyhtiöllesi).
Voit halutessasi palauttaa tämän lomakkeen ja sopimuksen kuntotarkastuksen yhteydessä.
Huom! Alkuhaastattelulomakkeen lopussa kaksi sivua, mikäli tarvitset lisätilaa vastauksillesi.
Jos teksti ei mahdu ruutuun, ole ystävällinen ja jatka lomakkeen lopussa oleville lisäsivuille.

Kiitos yhteistyöstä!

www.raksystems.fi
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Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 0207 495 500 • www.raksystems-anticimex.fi • Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus

Leppärannankuja 14 04370 Rusutjärvi

Tarkastuspäivä 1.7.2009



RS3 Kuntotarkastus 2
Leppärannankuja 14 04370 Rusutjärvi

Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 0207 495 500 • www.raksystems-anticimex.fi • Y-tunnus: 0905045-0

1. YHTEENVETO

Tarkastuksen kohteena oli 1930-luvulla rakennettu omakotitalo. Ulkoseinät ovat puurakenteiset ja julkisivuver-
houksena on puuverhous. Vesikattona on harjakatto ja katteena peltikate. Lämmitysjärjestelmänä on öljylämmi-
tys ja ilmanvaihtona on painovoimainen ilmanvaihto.

Rakennus sijaitsee tasaisella tontilla. Rakennuspiirustusten puuttumisen vuoksi rakennuksen perustusrakenteista
ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksen alapohjarakenteena on kantava, ryömintätilallinen puurakenteinen alapohja.

Merkittävimmät korjaus- tai huoltotarpeet liittyvät mm. sadevesien poisjohtamisen osalla havaittuihin puuttei-
siin, maanpintojen muotoiluun ja kasvillisuuden poistamiseen rakennuksen vierustalta sekä yläpohjatilan tuule-
tuksen parantamiseen.

Merkittävimmät lisätutkimustarpeet liittyvät kuistin lattia- ja ulkoseinärakenteen kunnon selvittämiseen ja kor-
jaamiseen, ryömintätilan puurakenteiden vauriolaajuuden selvittämiseen ja korjaamiseen, julkisivun puuverhouk-
sen vauriolaajuuden selvittämiseen ja uusimiseen, rakennuksen takapäädyn puoleisen yläpohjatilan tarkastami-
seen sekä käyttöveden laadun selvittämiseen. Merkittävimmät korjaus-, huolto- ja lisätutkimustarpeet on koottu
kohtaan 2. ”Oleellisimmat havainnot”.

Rakennuksen tulevan käytön ja kunnossapidon kannalta tulee huomioida myös ikääntymisen mukanaan tuoman
korjaustarpeeseen varautuminen. Vesikatto ja ikkunat on teknisen käyttöikänsä lopussa ja ne tulee uu-
sia/kunnostaa. Lisäksi märkätilat ovat teknisen käyttöikänsä lopussa, ja tilat tulee remontoida. Samoin jätevesi-
järjestelmän nykyaikaisuus tulee selvittää.

Rakennuksen sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sul-
kea.
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2. OLEELLISIMMAT HAVAINNOT

Viite Havainto Huolto Lisätut-
kimus

Korjaus/
uusiminen

Riski-
rakenne

9 Maanpintojen muotoilu ja kasvillisuuden poistaminen
rakennuksen vierustalta

x

9 Kuistin lattia- ja ulkoseinärakenteen kunto ja korjaus x x
9 Ryömintätilan puurakenteiden vauriolaajuus ja uusimi-

nen
x x

10 Sadevesien poisjohtamisessa havaitut puutteet x
11 Julkisivun puuverhouksen vauriolaajuus ja uusiminen x x
12 Ikkunoiden ikääntyminen x
13 Vesikatteen ikääntyminen x
14 Takapäädyn puoleisen yläpohjatilan tarkastaminen x *
14 Yläpohjatilan tuuletus x
15 Märkätilan ikääntyminen x
21 Jätevesijärjestelmän nykyaikaisuus x *
21 Käyttöveden laatu x *

* mahdollinen korjaustarve riippuu lisätutkimuksissa tai käytössä esille tulevista asioista
 Tietoa rakenteeseen liittyvistä riskitekijöistä on liitteenä olevassa riskirakennekortissa.
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 yhtey-
dessä.

3. RAJAUKSET

 Vesikatto tarkastettiin maasta ja lapetikkaiden sekä kulkusillan kautta katon jyrkkyydestä johtuen.

 Yläpohja tarkastettiin kulkuluukun suuaukon läheisyydestä yläpohjan ahtaudesta johtuen. Hormin
oikealla puolella sijaitsevaa yläpohjatilaa ei voitu tarkastaa, koska sinne ei ollut kulkuluukkua.

 Kohteessa on osittain vesikaton suuntainen yläpohja, joiden osalta yläpohjarakenteita ei voitu tar-
kastaa (yläpohjarakenteita voitiin tarkastella ainoastaan sisätilojen puolelta).

 Rakennuksen puurunkoa ei ole voitu kauttaaltaan tarkastaa, eikä puurungossa mahdollisesti olevia
lahovauriota ole voitu luotettavasti kartoittaa, koska lahovaurioiden kartoittaminen vaatisi mm.
julkisivuverhousten poistamista, ym. laajoja rakenteiden purkutoimenpiteitä. Vanhoissa puuraken-
nuksissa esiintyy yleisesti lahovaurioita, joita on voinut syntyä rakennukseen jossain vaiheessa sen
elinkaaren aikana ja niiden olemassaolon todennäköisyyteen tulee siksi varautua jo pelkästään ra-
kennuksen iän perusteella.

4. MUUTA

 Rakennepiirustusten puuttuminen vaikeutti rakenteiden arvioimista.

 Alkuhaastattelutietoja ei ollut käytössä kohteesta.
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5. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Tarkastuksen tilaaja
Tuusulan kunta

Kohteen omistaja
Tuusulan kunta

Tarkastuspäivä 1.7.2009 Tarkastaja Tiina Janhunen, ymp.ins. (amk)

Ilmoitettu pin-
ta-ala

60 m² llmoitettu
rakennusvuosi

1930-luku

Kohdetyyppi Omakotitalo Käyttötarkoitus Asuinrakennus

Tarkastuksen syy Omistaja halusi selvittää rakennuksen kunnon ennen asuntokauppaa.

Läsnä olleet Riina Helander, Tuusulan kunnan edustaja
Marita Hagman, vuokralainen
Tiina Janhunen, kuntotarkastaja, Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy

Tarkastushetken sää

Tarkastuksessa käyte- Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter
tyt mittalaitteet Kosteudentunnistin Humitest MC 100-S

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite Vaisala HMI41 ja HMP42 (kalibroitu
3/2009)
Oras vedenvirtaama mittari
Käyttöveden lämpötilamittari

RH % °C g/m³ Sääolosuhde

Ulkoilma 44 23,3 9,3 Selkeä

Huoneilma 51 21,1 9,4

Olosuhteet ennen
tarkastusta

Ei normaalista poikkeavia sääolosuhteita.
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6. RAKENNETYYPIT JA LVI-TEKNIIKKA

Tarkastuksessa käytössä olleet lähtötiedot

Kerrosluku 1 ½.

Rakennustapa Paikalla rakennettu.

Perustukset Maanvaraiset betonipilarit.

Alapohjarakenteet Kantava, ryömintätilallinen puurakenteinen alapohja (ns. rossipohja).

Ulkoseinärakenteet Puurakenteiset.

Julkisivupinnoite Puuverhous.

Väliseinät Puurakenteiset.

Välipohja Puurakenteinen.

Yläpohja Puurakenteinen.

Kattomuoto Harjakatto.

Vesikate Saumattu peltikate.

Lämmöntuotto Öljylämmitys.*

Lämmönjako Vesikiertoiset patterit.

Lämmin käyttövesi Lämmityskattilan kierukalla.

Tulisijat Olohuoneessa takka.

Ilmanvaihtojärjestelmä Painovoimainen ilmanvaihto.

Kunnallistekniikka Kohdetta ei ole liitetty kunnallistekniikkaan.*
Kohteessa on rengaskaivo (naapurirakennuksen osalla).*
Jätevedet on johdettu kolmen saostuskaivon kautta imeytyskenttään (saos-
tuskaivot sijaitsevat naapurirakennuksen osalla).*

Loppukatselmus Lopputarkastuspöytäkirja ei ollut käytettävissä.

Käytettävissä olleet
asiakirjat

Pääpiirustuksia, vesi- ja viemäripiirustuksia ja sähköpiirustuksia.

Kappaleen 6 tiedot eivät ole tarkastajan havaintoja, vaan ne on saatu asiakirjoista, jotka on lueteltu yllä tai mikäli tiedot perustuvat
johonkin muuhun tietolähteeseen on tietolähde esitetty. Kappaleessa 6 ei oteta kantaa siihen mitkä ovat todelliset rakenteet tai
järjestelmät. * Merkityt tiedot on saatu Riina Helanderia ja Marita Hagmania haastattelemalla.
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7. KÄYTTÄJÄN HAVAINNOT JA TIEDOT KORJAUKSISTA

Alkuhaastattelu Tilaajalle on tilauksen yhteydessä toimitettu kirjallinen haastattelulomake ennen tar-
kastusta täytettäväksi. Lomakkeesta ilmenevät haastattelussa esitetyt kysymykset ja
niihin annetut vastaukset käyttäjän havainnoista kohteen käytön aikana sekä kohtee-
seen tehdyistä korjauksista. Alkuhaastattelutietoja ei ollut käytössä kohteesta.

8. HAVAINTOJEN ESITTÄMISTAPA, RAPORTIN SISÄLTÖ JA TULKINTA

8.1 Luentaohje

Kuntotarkastushavainnot otsikon alla käsitellään asiapapereista saatuja tai
esim. tilaajan ilmoittamia rakennetyyppejä, sekä kuntotarkastuksessa tehty-
jä havaintoja ja toimenpide ehdotuksia.
Mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle, kuten viittaukset ohjeisiin tai
määräyksiin on esitetty kursiivitekstillä.

8.2 Sisältöön liittyvää

Korjausohjeiden
tulkinta

Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä, mutta ei ole korjaustyöselitys, minkä
vuoksi korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua.

Tekniset käyttöiät Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen,
rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyt-
tyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa,
järjestelmä tai laite on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Tekninen
käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen rakenteen,
rakenneosan, laitteen tai järjestelmän kestävyydestä ja on yleistävä (määri-
telmät: KH 90-00403 kortti).

Raportin lopussa olevassa kappaleessa ”Tekniset käyttöiät, tarkastusvälit ja
kunnossapitojaksot” on kerrottu yleisimpien järjestelmien ja rakenneosien
tekninen käyttöikä, tarkastusväli ja kunnossapitojaksot.

Viittaukset nykyisiin
rakentamisohjeisiin

Raportissa on viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamisohjeisiin. Ra-
kennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä
nykyiset määräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja
ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisin pidetään rakennuk-
sen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana.
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KUNTOTARKASTUSHAVAINNOT
9. Perustukset, sokkelit, alapohjat ja rakennuksen vierusta

Maanpinnan tasoerot rakenteisiin

Tasoerot (tarkkuus ± 5 cm) Ei tarkastetta-
vissa

cm min Alueet, missä tasoero on riittämätön

Maanpinta-puuverhouksen ala-
reuna

15

Maanpinta-lattiataso 80

Maanpinta-seinän puurungon
alareuna

-

HAVAINNOT  Maanpintojen muotoilu on paikoin painunut rakennuksen vierustalla ja on osin
rakennuksen ryömintätilaan viettävä.

 Rakennuksen vierustalla on kasvillisuutta.

 Alapohjan kosteuskartoitus tehtiin 1 – 3 metrin mittapistevälillä, jota tarkennet-
tiin riskihavaintojen alueilla 0.2 – 0.5 m mittapisteväliin. Kuivien sisätilojen osalla
rakenteiden pinnoilla ei ollut viitteitä mahdollisesta kosteudesta (esim. värimuu-
toksia), eikä niissä havaittu kosteutta pintakosteudentunnistimella, mutta kuistin
osalla ulkoseinän vierellä lattian puurakenteessa oli havaittavissa reikä sekä
pehmenemistä pistopiikillä kokeiltaessa.

 Sisäänkäyntien kohdalla ulkoportaiden osalla ei ole kaidetta, jolloin ko. kohdissa
on harhaan astumisen vaara.

 Rakennuksen ryömintätila voitiin tarkastaa kokonaisuudessaan. Ryömintätilan
korkeus on kauttaaltaan alle suosituksena olevan 80 cm.

 Ryömintätilan maapohjana on hiekkaa. Maanpinnalla ei havaittu kosteutta.

 Ryömintätilan puurakenteissa havaittiin tummentumia ja pehmenemistä pistopii-
killä kokeiltaessa etusivun puolella (märkätilojen ja wc:n alapuolella).

 Ryömintätilojen osalla puurakenteissa oli havaittavissa hyönteisten kulkureittejä
etusivun puolella.

 Ryömintätilassa oli sinne kuulumatonta tavaraa.

TOIMENPIDESUOSITUS  Puutteet maanpintojen muotoilussa lisäävät mm. perustusrakenteisiin kohdistuvaa
kosteusrasitusta. Samoin maanpintojen kaltevuuksien puutteiden takia, on mm. pin-
tavesien lammikoitumismahdollisuus olemassa rakennuksen vierustoilla/alla. Suositel-
laan maanpintojen muotoilemista niin, että ne viettävät rakennuksen kaikilta sivuilta
rakennuksesta poispäin. Nykyisten ohjeiden mukainen suositeltava maanpinnan vähim-
mäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1:20 (korkeusero vähintään 0,15
m). (RakMK C2 Kosteus 1998).

 Kasvillisuus liian lähellä rakennusta lisää rakenteiden kosteusrasitetta ja vaurioriskiä.
Kasvien versot kuljettavat kosteutta mukanaan rakenteisiin. Liian lähellä sokkelia ole-
vat kukkapenkit ja ulkoseinille yltävät kasvit on suositeltavaa poistaa / siirtää kauem-
maksi rakennuksen viereltä.

 Suositellaan kuistin lattiarakenteen kunnon ja vauriolaajuuden selvittämistä sekä
vaurioituneiden puurakenteiden uusimista. Korjaustyöt suositellaan toteutetta-
van erillisen korjaustyöselostuksen mukaan.

 Suositellaan kaiteiden asentamista ulkoportaiden osalle.

 Suositellaan ryömintätilan puurakenteiden vauriolaajuuden selvittämistä sekä
vaurioituneiden puurakenteiden uusimista. Korjaustyöt suositellaan toteutetta-
van erillisen korjaustyöselostuksen mukaan.

 Suositellaan selvittämään hyönteisten olemassaolo puurakenteissa.

 Suositellaan tavaroiden poistamista ryömintätilasta.
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1. Rakennuksen vierustaa 2. Kuistin lattiaa

3. Ryömintätilaa 4. Alapohjarakennetta ryömintätilan puolelta
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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 lattia-
pinta

-

- = ei voitu arvioida tai mitata

HAVAINNOT  Vesikaton sade- ja sulamisvedet on ohjattu räystäskourujen ja syöksytorvien
kautta rakennuksen nurkille.

 Etupäädyssä syöksytorven osalla havaittiin reikiä.

 Tarkastuksen yhteydessä salaojista tai tarkastuskaivoista ei tehty havaintoa.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan vesikaton sade- ja sulamisvesien poisjohtamisen parantamista joh-
tamalla vedet vähintään kolmen metrin etäisyydelle rakennuksen vierustalta. Ve-
sikatolta valuvat vedet lisäävät sokkeli- ja alapohjarakenteiden kosteusrasitusta
valuessaan rakennuksen vierustalle. Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan
rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle ra-
kennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa.
Kattovesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojajärjestelmään. (RakMK C2 Kosteus
1998).

 Suositellaan syöksytorven uusimista.

 Toimiva salaojajärjestelmä vähentää perustusten ja alapohjarakenteiden kosteus- ja
routavaurioriskiä oleellisesti. Salaojien kunto suositellaan tarkastettavaksi viiden vuoden
välein (KH 90-00403).

5. Sadevesijärjestelmää 6. Reikiä syöksytorven yläpäässä
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11. Ulkoseinät, julkisivut ja parvekkeet

HAVAINNOT  Julkisivun puuverhoilussa, erityisesti etusivun ja etupäädyn osalla havaittiin pehme-
nemistä pistopiikillä kokeiltaessa sekä lahovaurioita. Lisäksi räystäiden aluslaudoi-
tuksessa havaittiin laudoituksen kiinnityksen irtoamista sekä haristumaa.

 Julkisivun puuverhoilussa, otsalaudoissa ja räystäiden aluslaudoituksessa havaittiin
maalipintojen lohkeilua.

 Vuokralaisen kertoman mukaan kuistin osalla kovalla vesisateella tulee vettä sisään.
Ulkoseinärakenteen kunnon tarkastamiseksi kuistin osalle ulkoseinärakenteeseen
tehtiin rasiaporareikä. Seinärakenteena havaittiin avatulla kohdalla olevan (huoneti-
lasta päin katsottuna) paneeli, vaakalaudoitus ja puukoolaus. Seinärakenteeseen
tehdyn rasiaporareiän kohdalla vaakalaudoituksen sisäpinnassa havaittiin kosteusjäl-
kiä. Kosteutta ei havaittu puunkosteusmittarilla. Rasiaporareiän kohdalla puuraken-
teissa ei havaittu vaurioita eikä mikrobiperäistä hajua, mutta seinärakenteen sisältä
otetussa valokuvassa runkotolpan alaosassa on havaittavissa kosteusjälkiä. Ulko-
puolella ko. kohdalla havaittiin julkisivun puuverhoilussa pehmenemistä pistopiikillä
kokeiltaessa.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan julkisivun puuverhouksen sekä räystäiden aluslaudoituksen vauriolaajuu-
den selvittämistä sekä vaurioituneiden puurakenteiden uusimista. Samalla taustara-
kenteiden kunto tulee tarkastaa.

 Suositellaan julkisivun puuosien huoltomaalausta (ks. myös ed. kohta).

 Kuistin osalla rasiaporareiän kohdalla ulkoseinärakenteessa ei havaittu kosteutta
puunkosteusmittarilla eikä rakenteessa silmämääräisesti tarkasteltuna havaittu raken-
teen vaurioitumista. Puurakenteissa havaittiin kuitenkin kosteusjälkiä. Suositellaan
kuistin ulkoseinärakenteen kunnon tarkastamista julkisivuverhouksen uusimisen yh-
teydessä. Kaikki mahdollisesti havaitut vaurioituneet rakenneosat tulee uusia.

7. Etusivu ja takapääty 8. Takasivu ja etupääty



RS3 Kuntotarkastus 11
Leppärannankuja 14 04370 Rusutjärvi

Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 0207 495 500 • www.raksystems-anticimex.fi • Y-tunnus: 0905045-0

9. Julkisivuverhouksen osalla havaittiin pehmenemistä ja
lahovaurioita

10. Kuistin ulkoseinärakennetta



RS3 Kuntotarkastus 12
Leppärannankuja 14 04370 Rusutjärvi

Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 0207 495 500 • www.raksystems-anticimex.fi • Y-tunnus: 0905045-0

12. Ikkunat ja ulko-ovet

HAVAINNOT  Ikkunat ovat 2–kertaisia puuikkunoita (kuistin osalla 1-kertaisia).

 Ikkunoiden puuosissa havaittiin maalipintojen lohkeilua / haalistumista sekä puu-
osien haristumista.

 Ikkunoiden alapuitteiden ja vesipeltien välisessä saumassa havaittiin paikoin ra-
koja. Kuistin osalla ikkunapellit olivat osin irti. Vesipeltien ja ikkunan alapuitteen
välinen sauma tulee pitää tiiviinä, ettei siitä pääse kosteutta alusrakenteisiin. Li-
säksi ikkunapeltien tippanokka on pieni ja kaltevuus loiva.

 Ulko-ovien tiivistykset havaittiin puutteellisiksi.

 Kuistin ulko-oven ulkopinnoissa havaittiin maalipintojen haalistumista.

TOIMENPIDESUOSITUS  Puuikkunat lähenevät teknisen käyttöikänsä loppua, ja ne suositellaan uusittavan
/ kunnostettavan.

 Suositellaan vesipeltien ja ikkunan alapuitteiden välisten saumojen tiivistämistä.
Vaihtoehtoisesti ikkunapellit voi uusia.

 Suositellaan ulko-ovien tiivisteiden uusimista sekä kuistin oven kunnostamista.

11. Ikkuna 12. Kuistin ikkuna
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13. Vesikatto ja sen varusteet

HAVAINNOT  Vesikatteessa sekä talo- ja lapetikkaissa oli havaittavissa ruostetta ja maalipinnan
lohkeilua.

 Savuhormin pellityksen sekä yläpohjatilan kulkuluukun pellityksen osalla havaittiin
rakoja.

 Savuhormin päällä ei ollut sadehattua, jolloin kosteus pääsee tunkeutumaan suo-
raan hormeihin.

 Öljykattilan savuhormista puuttuu sisäpiippu.

 Savuhormissa yhden hormin osalla havaittiin taipuisa alumiinikanava.

 Kattolyhdyn ylösnostopellitys ei ole tiivis, jolloin kosteus voi päästä alusrakentei-
siin.

 Lapetikkaiden kiinnitys oli osittain irti.

TOIMENPIDESUOSITUS  Vesikatto on elinkaarensa lopussa ja sen uusimistarve tulee tiedostaa. Suositellaan
vesikaton uusimista sekä talo- ja lapetikkaiden huoltokäsittelyä ja lapetikkaiden kiin-
nityksen korjaamista.

 Suositellaan savuhormin pellityksen sekä yläpohjatilan kulkuluukun osalla havaittujen
rakojen tiivistämistä.

 Suositellaan sadehatun asentamista savuhormiin.

 Suositellaan sisäpiipun asentamista.

 Suositellaan taipuisan alumiinikanavan korvaamista esim. kierresaumakanavaksi (pa-
lomääräysten mukaisesti).

 Suositellaan kattolyhdyn ylösnostopellityksen tiivistämistä.

13. Vesikattoa 14. Savuhormi
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14. Yläpohja, ullakko

KÄYNTI ULLAKOLLE  Yläpohjatilaan on kulkuluukku katolla. Kulkuluukun kautta pääsee vain rakennuksen
etupäädyn puoleiseen yläpohjatilaan. Takapäädyn puoleiseen yläpohjatilaan ei ollut
kulkuluukkua (hormi oli välissä).

ULLAKON TUULETTU-
VUUS

 Yläpohjatilan osalla rakennuksen päädyissä ei ole tuuletusaukkoja ja räystäiden
alapuoliset rakenteet ovat ummessa. Vinolla osalla olevasta tuuletusraosta tehtiin
havainto yläpohjatilan puolelta. Havaintojen mukaan vesikaton laudoituksen ja ylä-
pohjan välissä oleva tuuletusrako on paikoin ummessa.

ALUSKATE  Kohteessa ei ole aluskatetta.

MUUT HAVAINNOT  Yläpohjatilassa näkyvillä ja tarkasteltavissa olevissa rakenteissa ei havaittu vaurioita
tai puutteita.

 Yläpohja on osittain vesikaton suuntainen; vesikaton suuntaisen yläpohjan rakentei-
ta voitiin tarkastella ainoastaan sisätilan puolelta. Asuinhuoneiden sisäkattopinnoilla
ei havaittu viitteitä yläpohjan mahdollisiin vaurioihin tai puutteisiin.

 Vesikaton suuntaisen yläpohjan kunnon selvittämiseksi yläkerran ylätasanteen osal-
le vaatekomeroon tehtiin rasiaporalla reikä vinon osan yläpohjarakenteeseen. Rei-
ästä voitiin todeta, että vinolla osalla on sisäverhouksena olevan verhouslevyn ja
vaakalaudoituksen takana tervapaperi, puru ja tervapaperi sekä laudoitus. Tuuletus-
raosta ei tehty havaintoa. Materiaaleissa ei havaittu tummumaa eikä katon levy- tai
puurakenteissa reiän kohdalla havaittu kosteutta puun kosteusmittarilla. Tehtyjen
havaintojen mukaan edellytykset yläpohjan tuuletukselle ovat heikot.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan kulkuluukun tekemistä rakennuksen takapäädyn puoleiseen ullakkotilaan
ja ko. tilan tarkastamista.

 Yläpohjan riittämätön tuuletus lisää yläpohjan rakenteiden kosteutta ja voi pitkä-
kestoisena aiheuttaa rakenteiden kosteusvaurioitumista. Rakenteissa ei kuitenkaan
tarkastushetkellä havaittu viitteitä kosteuden haitallisesta vaikutuksesta. Suositel-
laan yläpohjatilan sekä vinon osan tuuletuksen lisäämistä rakenteiden kosteusvau-
rioriskin vähentämiseksi jatkossa. Tämä suositelleena toteutettavan erillisen korja-
ustyöselostuksen mukaan.

15. Yläpohjatilaa 16. Rasiaporareikä vinon osan yläpohjarakenteeseen
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15. Kylpyhuone

PÄÄSIALLISET PINTARAKENTEET/PINNOITTEET
Lattia Puurakenteinen/muovimatto

Seinät Puurakenteiset/laatat, tapetti

Katto Puurakenteinen/paneeli

VEDENERISTYS / KOS-
TEUDENERISTYS

 Vedeneristeestä ei tehty havaintoa.

 Vedeneristyksen olemassaoloa ja kuntoa ei ole pintapuolisesti mahdollista arvioida.

LATTIAKAIVOT  Kylpyhuoneessa on kaksi lattiakaivoa.

LATTIAN KALLISTUK-
SET

 Lattioiden kaltevuus tarkastettiin vesivaakaa apuna käyttäen. Kylpyhuoneen lattia-
kaivon kohdalla lattia kallistaa lattiakaivoon päin.

ILMANVAIHTO  Poistoilmaventtiili ulkoseinässä.

HAVAINNOT PINTA-
KOSTEUDENTUNNIS-
TIMELLA

 Lattiat, seinien alareunat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0.2 – 0,5 m mittapistevälillä. Kosteutta havaittiin suihkusei-
nän osalla suihkusekoittajan alapuolella.

MUUT HAVAINNOT  Seinän osalla muovimaton ja laatoituksen liittymässä havaittiin rakoja.

 Suihkusekoittajan vesiputkien seinäläpiviennin ympäryssauman tiivistyksissä havait-
tiin rakoja.

 Lavuaarin vesiputkien liittymä seinärakenteeseen ei ole tiivis.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suihkunvaikutusalueella olevat laattapinnat ovat normaalistikin kosteita, koska kos-
teutta pääsee saumojen kautta laattojen alle. Havainnon perusteella ei ole mahdol-
lista varmuudella todeta, onko kosteutta vain laatoituksen kiinnityslaastikerrokses-
sa, vai onko kosteutta myös seinärakenteessa. Havaittu kosteus ei yleensä ole hai-
tallista, mikäli laatoituksen alla on toimiva ja yhtenäinen vedeneristys. Kosteuden
syy ja laajuus tulee selvittää kylpyhuoneremontin yhteydessä (ks. alla)

 Havaintojen sekä teknisen käyttöikänsä vuoksi suositellaan märkätilojen peruskor-
jaamista nykymääräysten (vedeneristys) mukaisiksi, käyttötarkoitustaan vastaavaksi.
Korjauksen yhteydessä tulee alusrakenteiden kunto tarkastaa (ks. myös kohta 9).
Märkätilojen korjaustyöt suositellaan tehtäväksi erillisen korjaussuunnitelman mu-
kaisesti. 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella toteutettujen (puurakenteisten) märkäti-
lojen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta (normaalirasitus). Tekniset käyttöiät kuvaavat
rakenteen tyypillistä kestoikää, jonka jälkeen rakenne on normaalisti uusittava. Mahdollis-
ten kosteusvaurioiden syntyminen on rakenteiden iän vuoksi aina yhä suurempi. Tär-
keimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä, sekä toteutuksen laatu. Kun
tekninen käyttöikä täyttyy, on uusimistarpeeseen varauduttava.

17. Kylpyhuone 18. Kylpyhuone
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16. Wc

LATTIAKAIVO  Wc-tiloissa ei ole lattiakaivoa.

ILMANVAIHTO  Wc-tilassa ei ole poistoventtiiliä.

HAVAINNOT
PINTAKOSTEUDEN-
TUNNISTIMELLA

 Lattiat, seinien alareunat ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0.2 – 0,5 m mittapistevälillä. Kosteutta ei havaittu.

MUUT HAVAINNOT  Wc-tilassa ei havaittu normaalista käytöstä ja kulumisesta poikkeavia vaurioita tai
puutteita (ks. myös kohta 9).

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan ilmanvaihtomahdollisuuden järjestämistä wc-tilaan.

19. Wc
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17. Keittiö

ALLASKAAPPI  Allaskaapissa ei havaittu rakenteellisia vaurioita eikä kosteuteen viittaavia jälkiä.

ILMANVAIHTO  Hormi.

HAVAINNOT PINTA-
KOSTEUDENTUNNIS-
TIMELLA

 Astianpesukoneen, vesipisteiden ja kylmälaitteiden edustalla olevat lattiapinnat
kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2 – 0,5 m mittapistevälillä. Kosteutta ei ha-
vaittu.

MUUT HAVAINNOT  Lavuaarin poistoputkea oli paikattu ilmastointiteipillä.

 Työtason elastisissa nurkkasaumoissa havaittiin rakoja.

 Tilassa ei havaittu muita normaalista käytöstä ja kulumisesta poikkeavia vaurioita tai
puutteita.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan poistoputken uusimista.

 Suositellaan elastisten saumojen uusimista.

20. Keittiötä 21. Keittiötä
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18. Muut asuintilat ja asumista palvelevat tilat

KOSTEUDEN
AIHEUTTAMAT
JÄLJET MUISSA
ASUINTILOISSA

 Asuinhuoneiden pinnoilla ei havaittu kosteuteen viittaavia jälkiä.

HYÖNTEIS – JA TU-
HOELÄINHAVAINNOT

 Ei havaintoa.

AUTOTALLI  Kohteessa ei ole autotallia.

TEKNINEN TILA  Kohteessa ei ole erillistä teknistä tilaa.

VARASTO  Kohteessa ei ole erillistä varastoa.

TULISIJAT  Olohuoneen takan edustalla ei ole kiinteää suojapeltiä.

 Takan tulipesän edustalla oleva pinnoite oli irronnut ja tulipesässä 1 tiili oli loh-
jennut.

MUUT HAVAINNOT  1. ja 2. kerroksen lattiassa havaittiin pientä vinoutta, taipumaa ja kaarevuutta.
Rakenteet eivät ole vaaterissa eli vatupassilla katsottuna suorassa. Lisäksi lattia
narisee yläkerran aulatilan osalla.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan takan edustan pinnoitteen korjaamista.

 Suositellaan takan eteen kipinäpellin asentamista.

 Havaitut vinoudet ja taipumat johtuvat alusrakenteiden taipumisesta ja mittaepä-
tarkkuuksista yms. Eivät nykyisessä laajuudessaan aiheuta toimenpiteitä. Ne voi
korjata seuraavan remontin yhteydessä. Suositellaan kuitenkin yläkerran aulatilan
lattiarakenteen kunnon/suoruuden seuraamista.

22. Olohuone 23. Takka
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24. Kuisti 25. Makuuhuone yläkerrassa
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19. Lämmitysjärjestelmä

HAVAINNOT  Lämmityskattila sijaitsee kylpyhuoneen yhteydessä. Ylivuotoputki on ohjattu lattia-
kaivoon. Lattiapinnoilla ei kosteudentunnistimella havaittu kosteutta.

 Öljysäiliö sijaitsee maassa rakennuksen takapäädyssä.

 Yläkerran lämmityspatterit lirisevät.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan patterien ilmaamista ja tarvittaessa veden lisäämistä pattereihin.

26. Lämmitysjärjestelmää 27. Lämmitysjärjestelmää

28. Lämmitysjärjestelmää



RS3 Kuntotarkastus 21
Leppärannankuja 14 04370 Rusutjärvi

Vetotie 3 A • FI-01610 Vantaa • p. 0207 495 500 • www.raksystems-anticimex.fi • Y-tunnus: 0905045-0

20. Ilmanvaihto

AISTINVARAINEN
SISÄILMAN LAATU

 Tarkastuksessa ei tehty poikkeavia hajuhavaintoja.

ILMANVAIHTOVENTTII-
LEIDEN VIRTAUS-
SUUNNAT

 Ilmanvaihtoventtiilien virtaussuunnat tarkastettiin merkkisavulla ja niiden havait-
tiin olevan oikean suuntaiset. Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä perustuu kor-
keus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Järjestelmän toimivuus
riippuu ratkaisevasti sääolosuhteista. Heikko ilmanvaihto lisää mm. märkätilojen pin-
tojen kosteusrasitusta. Ilmanvaihtoa voidaan tehostaa asentamalla erillisiä korvausil-
maventtiilejä hallitun korvausilman järjestämiseksi (esim. oleskelutilojen seinärakentei-
siin tai ikkunarakenteisiin). Toimivalla ilmanvaihdolla voidaan parantaa sisäilman puh-
tautta ja laatua sekä vähentää sisäilman kosteutta ja rakenteille aiheutuvaa kosteus-
rasitusta.

HAVAINNOT  Korvausilma tulee rakennukseen avattavien tuuletusikkunoiden kautta.

 Väliovien yhteydessä olevat siirtoilmaraot ovat paikoin pienet. (kynnykset).

TOIMENPIDESUOSITUS  Ilmanvaihtoa voi tehostaa tekemällä korvausilmaventtiileitä ulkoseinille.

 Siirtoilmarakojen puute heikentää ilmanvaihdon toimintaa ovien ollessa suljettuina.
Suositellaan siirtoilmarakojen tekemistä esim. korvaamalla kynnykset matalalla listal-
la.
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21. Vesi- ja viemärilaitteisto
VESIMITTARI  ---

LÄMMINVESIVARAAJA  ---

VESIJOHDOT(näkyvillä osin)  Kuparia.

 Asennettu osin lattia- ja seinärakenteiden sisään.

VIEMÄRIT(näkyvillä
osin)

 Muovia

VEDENVIRTAAMAT  Sekoittajien virtaamissa ei havaittu puutteita tai oleellisia eroja RakMK D1:n
ohjearvoihin. Suositusvirtaama suihkuille, kodinhoitohuoneen ja keittiön se-
koittajille on 12 l/min ja lavuaareille 6 l/min.

HAVAINNOT  Rakennuspiirustusten mukaan jätevedet on johdettu kolmen saostuskaivon kautta
Leppärannankuja 16 tontin takasivulla olevaan imeytyskenttään Saostuskaivot si-
jaitsevat naapurirakennuksen tontilla ja ovat yhteisiä tämän kanssa.
Vuoden 2004 alussa on tullut voimaan asetus kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsit-
telystä. Vanhoilla kiinteistöillä on mahdollisuus 10 vuoden siirtymäaikaan uuden asetuk-
sen mukaisen järjestelmän käyttöönotossa. Lisätietoja kiinteistökohtaisista vaatimuksista
saa mm. kunnan ympäristöviranomaisilta.

Vanhoilla kiinteistöillä on ollut vuoden 2005 loppuun asti aikaa tehdä selvitys kiinteis-
tönsä jätevedenkäsittelyjärjestelmästä. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja esitettävä
viranomaisille pyydettäessä.

 Vuokralaisen kertoman mukaan kunta edellyttää liittymistä kunnalliseen vesi-
ja viemärijärjestelmään.

 Piirustusten mukaan käyttövesi tulee naapuritalon vasemmassa päädyssä sijaitse-
vasta rengaskaivosta. Veden laatua on tutkittu viimeksi vuonna 1987.

TOIMENPIDESUOSITUS  Suositellaan selvitettävän onko selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä tehty ja
tarkastaa täyttääkö nykyinen järjestelmä uuden asetuksen vaatimukset.

 Suositellaan käyttöveden laadun selvittämistä.

29. Kaivo 30. Saostuskaivot
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22. Sähköt

HAVAINNOT  Sähköjärjestelmässä näkyvillä olevin osin ei havaittu puutteita tai vaurioita.

TOIMENPIDESUOSITUS  ---

RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY

Vantaalla 3.8.2009

_________________________
Tiina Janhunen
ympäristöinsinööri AMK
puh. 0207 495 531

31. Sulaketaulu
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YLEISTÄ RS³ KUNTOTARKASTUKSESTA

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 korja-
ussuunnitelman 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 kor-
jauksiin 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 julkai-
semaan KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Tilaajan ohjeeseen. Ohje on toimitettu tilaajalle tilauksen yh-
teydessä tai se on luettavissa osoitteessa www.raksystems-anticimex.fi. Tilaajan ohjeessa on esitetty mm. tarkastuksen sisältö,
epävarmuustekijät, vastuut ja rajaukset. Kuntotarkastustilauksen yhteydessä tilaajalle on toimitettu myös Raksystems-
Anticimexin RS³ Kuntotarkastuksen Tuotekuvaus, jossa on määritelty lyhyesti RS³ Kuntotarkastuksen suoritustapa.

Kuntotarkastus on suoritettu pääosin pintapuolisesti, aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin noudattaen KH
90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Suoritusohjetta ja RS³ Kuntotarkastuksen Tuotekuvausta. Suoritusohje on
saatavissa mm. Rakennustiedon kirjakaupoista.

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä asiakirjoista, omistajalta, isän-
nöitsijältä tai käyttäjältä saatuihin tietoihin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin ra-
kenteelliseen 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. Kun-
totarkastusmenettelyllä ei yleensä voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien tai sokkelin ulkopuo-
lisen 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 mahdollisis-
ta 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 suositel-
tavaa.

Laatoitetuissa lattia- ja seinäpinnoissa esiintyy tavanomaisesti kosteutta kosteudentunnistimella havainnoitaessa, jos pinnat ovat
olleet säännöllisesti roiskevedelle alttiina. Kyseiset kosteushavainnot eivät välttämättä tarkoita kosteusvaurioita tai korjaustar-
vetta. 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 kunto-
tarkastuksessa 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 aika-
na.

Johtopäätöksissä esiintyvät viittaukset nykyisiin rakennusmääräyksiin tai ohjeisiin eivät tarkoita, että ne olisivat vanhassa raken-
nuksessa 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 raken-
nuksen ylläpitoon.
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KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKAUPAN REKLAMAATIOAJAT JA RISKIEN TURVAAMINEN

Käytetyn asunnon tai kiinteistön ostajalla on oikeus reklamoida myyjää kaupan kohteessa kaupan jälkeen havaitsemistaan laatu-
virheistä. Kiinteistön kaupassa reklamaatio tulee esittää 5 vuoden sisällä hallinnan luovutuksesta ja asunto-osakkeen kaupassa 2
vuoden sisällä hallinnan luovutuksesta. Mikäli reklamaation aiheena on kaupan kohteessa oleva salainen vaurio tai puute, jonka
vuoksi kaupan kohde poikkeaa merkittävästi siitä, mitä ostajalla on käytettävissä olleiden tietojen perusteella ollut perusteltua
aihetta olettaa (ns. salainen laatuvirhe), voi myyjälle syntyä velvollisuus kauppahinnan alentamiseen jälkikäteen.

Myyjän on mahdollista ottaa kauppaan liittyen salaisten laatuvirheiden (ns. piilovirheet) varalle Raksystems Anticimex Piilovirhe-
vakuutus RS10 (kiinteistön kauppa) tai RS11 (asunto-osakkeen kauppa). Vakuutuksesta korvataan kohteessa kaupantekohetkellä
olleet piilovirheet 75.000 (RS10) tai 50.000 (RS11) euroon saakka vakuutusehtojen mukaisesti. Edellytyksenä korvaukselle on,
että virhettä ei ole havaittu suoritetussa RS³ Kuntotarkastuksessa eikä kyseiselle rakenteelle ole suositeltu jatkotutkimusta.
Vakuutus ei koske mm. LVIS- ja vastaavia järjestelmiä ja niihin liittyviä laitteita, tulisijoja, hormeja eikä virheitä tai virheen aiheut-
tamia vahinkoja, joiden syydä on radon tai asbesti tai joka aiheutuu maaperästä. Omavastuu 3.000 euroa vähennetään korvausti-
lanteessa ostajalle korvattavasta summasta. Myyjälle ei vakuutuksesta aiheudu muita kuluja kuin vakuutusmaksu. Korvattavassa
virhetilanteessa vakuutukseen sisältyy tarvittaessa vauriotarkastus, toimenpide-ehdotusten laatiminen sekä kustannusarvio vir-
heen korjaamiselle. Lisätietoja ja täydelliset vakuutusehdot Piilovirhevakuutuksista RS10 ja RS11www.raksystems-anticimex.fi, p.
0207 495 500.

ASBESTI RAKENNUSMATERIAALEISSA

Asbestin käyttö rakentamisessa on ajoittunut pääasiassa ajanjaksolle 1940 – 1990, minä aikana useat suomalaiset rakennusmate-
riaalit 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 rakennusma-
teriaaleissa on kielletty kokonaan 1.1.1994.

Asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei ole terveydelle haitallinen, mikäli rakennusmateriaali on ehjä eikä siitä irtoa asbestikuitu-
ja hengitysilmaan. Ehjä, rakenteessa oleva, asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei normaalitapauksessa aiheuta mitään toimenpi-
teitä. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikäli rakennusta korjataan ja asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan tai työste-
tään, sekä silloin, jos asbestia sisältävä materiaali on rikkoutunut siten, että siitä voi irrota asbestikuituja. RS³ Kuntotarkastuksen
sisältöön ei kuulu asbestikartoitusta.

RADON

Radon on maaperästä ilmaan ja esim. kaivoveteen tietyissä olosuhteissa pääsevä väritön ja hajuton radioaktiivinen kaasu. Suo-
messa 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. RS³ Kunto-
tarkastuksen sisältöön ei kuulu radonmittauksia.

MIKROBIKASVUSTO

Mikäli rakenteissa on kosteutta tai kosteusvaurioita, voi rakenteissa mahdollisesti olla mikrobikasvustoa (kansanomaisesti ”ho-
metta”). 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 KUNTOTARKASTUKSESTA REKLA-
MOINTI

Kuluttajalle suoritettavassa kuntotarkastuksessa kuntotarkastajan vastuu määräytyy kuluttajansuojalain mukaisesti. Yritykselle
suoritettavassa kuntotarkastuksessa suositellaan noudatettavaksi Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995. Tarkem-
min 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 lait-
teen 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 tois-
tetaan.
Kunnossapito on rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen korjaamista osittain uusimalla, täydentämällä,
kunnostamalla tai pinnoittamalla.

Nimike Tekninen
käyttöikä / v

Tarkas-
tusväli /

v

Kunnos-
sapitojak-

so / 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
Perusmuurin vedeneristys – kumibitumikermieriste 30
Perusmuurin vedeneristys – kuumabitumisively 20
Perusmuurin vedeneristys - muovinen perusmuurilevy 50
Roudaneristys (perusmuurin ulkopuolinen) 50

Alapohjarakenteet
Maanvarainen betonilaatta, yläpuolinen lämmöneriste mineraalivilla tai sa-
hanpuru, ei lämmöneristettä betonilaatan alapuolella

40 5-10

Maanvarainen betonilaatta, yläpuolinen lämmöneriste mineraalivilla tai sa-
hanpuru, 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

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

Parvekkeet ja terassit
Puurakenteiset parvekkeet 50 5-20
Puiset pihatasot ja ulkoterassit 20 12 kk
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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
Muovitapetti 12 3
Muovipinnoitettu pelti 30 3
Pesuhuoneen panelointi 12 3
Saunan panelointi 20 3
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
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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 30 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 käyttöikäjak-
sotus-ohjeesta (KH 90-00403)

*Nykyaikaisin vedeneristyksin toteutetun märkätilan tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. Tekniset käyttöiät kuvaavat rakenteen tyypil-

listä kestoikää, jonka jälkeen rakenne on normaalisti uusittava. Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä, sekä
toteutuksen laatu. Kun tekninen käyttöikä täyttyy, on uusimistarpeeseen varauduttava

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta on oleellista se että se on aina päällä. Samoin kanavisto ja venttiilit tulee pitää puhtaina,
varsinkin tulopuolen kanavisto ja venttiilit. Laitteiston suodattimet tulee puhdistaa ja vaihtaa valmistajan ohjeen mukaan. Ilmanvaihto-
kanavat suositellaan nuohottavaksi vähintään 10 vuoden välein.


