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1 YHTEENVETO

Tarkastuksen kohteena oli vuonna 1984 rakennettu kellarillinen omakotitalo. Rakennus on ollut
nykyisessä omistuksessa vuodesta 2015 lähtien.

Rakennus on perustettu kalliolle maanvaraisten betonianturoiden varaan. Perusmuuri on
harkkorakenteinen. Alapohjana on liittolaatan päälle valettu betonilaatta, jonka päällä
puukoolaus ja lämmöneristys. Ulkoseinät ovat asuinkerroksen osalla puurakenteisia ja
puuverhoiltuja. Kellarissa ulkoseinät ovat kiviainesrakenteisia ja rapattuja. Kellarin ja
ensimmäisen kerroksen välinen välipohja on kiviainesrakenteinen. Kattomuotona on harjakatto
ja katteena on bitumikermikate. Yläpohja on puurakenteinen. Lämmönlähteenä on suora
sähkölämmitys, lämmönjako tapahtuu sähköpattereilla, sähkölattialämmityksellä sekä
ilmalämpöpumpulla. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen poistoilmanvaihto.

Rakennukseen suoritetut korjaus ja huoltotoimenpiteet on lueteltu liitteenä olevassa
alkuhaastattelulomakkeessa.

Kellarin osalla havaittiin kosteutta lattialla ulkoseinustojen tuntumassa sekä ulkoseinien
alaosissa. Havaitut kosteudet johtuvat maaperästä rakenteisiin siirtyvästä kosteudesta. Kellarin
osalla tilojen käyttötarkoituksella tulevaisuudessa on merkittävä vaikutus tarvittavien
korjaustoimenpiteiden tarpeellisuuteen ja laajuuteen. Tulevissa korjauksissa tulee huomioida
maaperästä seinärakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus.

Merkittävimmät korjaus-, kunnostus- ja huoltotoimenpiteet kohdistuvat
rappauksen korjaamiseen vaurioituneilta osilta, kasvillisuuden poistamiseen ulkoseinustalla,
kodinhoitohuoneen ilmanvaihdon järjestämiseen, ilmanvaihdon puutteiden korjaamiseen
yleisesti asuintiloissa ja vaarallisen sähköasennuksen korjaamiseen autotallissa.

Merkittävimmät jatkotutkimustarpeet liittyvät mm. vierustojen maanpintojen tarkastamiseen
olosuhteiden salliessa, salaojien toiminnan selvittämiseen, terassin rakenteiden tarkastamiseen
olosuhteiden salliessa ja vesikaton tarkastamiseen olosuhteiden salliessa.

Ikääntymisestä johtuen tulee varautua kylpyhuoneen, kuparisten vesijohtojen, viemärien sekä
sähköjärjestelmän uusimattomien osien uusimistarpeeseen. Ikääntymisestä johtuen
viemäreiden videokuvausta suositellaan.

Kohteessa on betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne, joka poikkeaa pääpiirustuksissa
esitetystä. Riskinä on maakosteuden nouseminen kapillaarisesti tai sisäilman kosteuden
tiivistyminen rakenteisiin. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi kuntotarkastuksen
suoritusohjeessa. Rakenteeseen liittyvää riskiä suurentavat mm. mahdolliset puutteet
salaojituksessa. Rakenteen kuntoa selvitettiin rakenteen avauksella. Avauksen kohdalla ei
havaittu vaurioita.

Kohteen maanvastaisilla seinillä on osin sisäpuolelta lämmöneristettyjä rakenteita. Riskinä on
perusmuurin sisäpuolisten rakenteiden vaurioituminen, mikäli rakenteeseen pääsee siirtymään
kosteutta maaperästä. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi kuntotarkastuksen
suoritusohjeessa. Suositellaan rakenteen kunnon selvittämistä erillisellä kuntotutkimuksella.

Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea pääosin
rakenteita rikkomattomin menetelmin tehdyssä tarkastuksessa.

Raksystems — Kuntotarkastus RS3

2 / 38Sofiantie 9 06750 Porvoo — Tarkastuspäivä 09.01.2023



2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT

Viite Havainto Huolto Lisä-
tutkimus

Korjaus/
uusiminen

Tieto-
kortti

9. Vierustoja ja sokkelia ei voitu tarkistaa
lumipeitteen vuoksi

9. Maanpinnat viettävät osin rakennukseen
päin

9. Kellarin alapohjassa ja seinien alaosissa
havaittu kosteus

9. Betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne

9. Maanvastainen sisäpuolelta eristetty seinä

10. Salaojien toiminnan selvittäminen

11. Terassin rakenteita ei voitu tarkastaa
lumipeitteen vuoksi

11. Rappaus on paikoin vaurioitunut

11. Kasvillisuus ulkoseinustalla

13. Vesikaton tarkastaminen olosuhteiden
salliessa

16. Kylpyhuoneen tekninen käyttöikä lopussa

17. Kodinhoitohuoneen ilmanvaihto

22. Ilmanvaihtojärjestelmän puutteet

23. Kupariset vesijohdot ovat saavuttamassa
teknisen käyttöikänsä

23. Viemärien kuvaaminen ikääntymisestä
johtuen

24. Vaarallinen sähköasennus autotallissa

24. Sähköjärjestelmän uusimattomat osat ovat
ylittäneet teknisen käyttöikänsä

 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.
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3

4

RAJAUKSET
Rakennuksen vierustoja ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi.

Sadevesien ohjausta joka kohdassa ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi. Myöskään
kokoojakaivon kantta ei saatu tarkastuksella auki sen ollessa jäässä.

Terassirakenteita ei päästy tutkimaan lumipeitteen vuoksi.

Vesikattoa ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi.

MUUTA
Kohteeseen on tehty kuntotarkastus vuonna 2015 Raksystems Insinööritoimiston toimesta.

Rakennepiirustusten puuttuminen vaikeutti rakenteiden arvioimista.

Yläpohja tarkastettiin erikseen 11.1.2023 tikkaiden puuttuessa alunperin. Yläpohja raportoitu
tässä raportissa.
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5 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Tarkastuksen tilaaja Kohteen omistaja

Kollin-Härmä Aniina
Sofiantie 9
06750 Tolkkinen

Kollin-Härmä Aniina
Sofiantie 9
06750 Tolkkinen

Tarkastuspäivä 09.01.2023 Tarkastaja Robin Rundlöf,
Rakennusinsinööri
(AMK)

Kohteen osoite Sofiantie 9, 06750 Porvoo

Ilmoitettu pinta-ala 140 m2 Ilmoitettu
rakennusvuosi

1984

Kohdetyyppi Omakotitalo Käyttötarkoitus Asuinrakennus

Kiinteistötunnus 638-469-19-6

Tarkastuksen syy
Omistaja halusi selvittää rakennuksen kunnon ennen asuntokauppaa.

Läsnä olleet
Tilaaja Kollin-Härmä Anniina 
Kiinteistönvälittäjä Jutta Kaksonen, Kiinteistötoimisto Jutta Kaksonen LKV Oy 
Kuntotarkastaja Robin Rundlöf, Raksystems Insinööritoimisto Oy

Tarkastushetken sää

RH % °C g/m3 Sääolosuhde

Ulkoilma 93,8 -4,6 3,3 Lumisadetta

Huoneilma 27,2 18,5 4,3

Olosuhteet ennen
tarkastusta

Talviset

Tarkastuksessa käytetyt mittalaitteet
Suhteellisenkosteudenmittalaite Vaisala, 5/2022
Pintakosteudentunnistin GANN GL1 + B 50
Kamera
Käyttöveden lämpötilamittari
Puunkosteusmittari Tramex Moisture Meter, 10/2022
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6 RAKENTEET JA LVI-TEKNIIKKA

Kerrosluku 1 + Kellari

Rakennustapa Elementtirakenteinen

Perustukset ja alapohja Perustukset: Maanvaraiset betonianturat
Perusmuuri: Harkkoperusmuuri
Alapohja: Liittolaatan päälle valettu betonilaatta, jonka päällä
puukoolaus ja eristys

Ulkoseinät ja julkisivut Ulkoseinät: Puurakenteisia, Kiviainesrakenteisia
Julkisivupinnoite: Puuverhous, Rappaus
Väliseinät: Kiviainesrakenteiset, Puu-/ levyrakenteiset
Välipohjat: Alakerta/1.krs.: Kiviainesrakenteinen

Vesikatto Kattomuoto: Harjakatto
Vesikate: Bitumikermikate

Yläpohja Puurakenteinen

Tulisijat Takka, Saunan kiuas, Puuhella

Lämmitysjärjestelmä Lämmöntuotto: Sähkölämmitys
Lämmönjako: Sähköpatterit, Sähkövastuslattialämmitys kph,
Sähkövastuslattialämmitys khh, Ilmalämpöpumppu

Ilmanvaihto Koneellinen poistoilmanvaihto

Vesi- ja viemärilaitteisto Käyttövesijärjestelmä (saatujen tietojen mukaan):
Käyttövesiliittymä
Jätevesijärjestelmä (saatujen tietojen mukaan):
Jätevesiviemäriliittymä

Loppukatselmus Ei tietoa varsinaisen rakennuksen osalta. Viherhuoneen muutos
kodinhoitohuoneeksi osalta loppukatselmusta ei ole pidetty, tieto
omistajalta.

Käytettävissä olleet
asiakirjat

Pääpiirustuksia
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.
Tähdellä (*) merkityt rakennetiedot perustuvat asiakkaalta saatuihin tietoihin. Risuaidalla (#)
merkityt rakennetiedot perustuvat tarkastajan rakenteiden pinnoilta tehtyihin arvioihin sekä
rakenneavauksien kohdilta tehtyihin havaintoihin. Kappaleessa 6 ei oteta kantaa siihen mitkä
ovat 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 tarkastusta
täytettäväksi. Lomakkeesta ilmenevät haastattelussa esitetyt kysymykset ja niihin annetut
vastaukset käyttäjän havainnoista kohteen käytön aikana sekä kohteeseen tehdyistä
korjauksista. Lomake on raportin liitteenä.

HAVAINTOJEN ESITTÄMISTAPA JA TULKINTA

Luentaohje

Kuntotarkastushavainnot otsikon alla käsitellään asiapapereista
saatuja tai esim. tilaajan ilmoittamia rakennetyyppejä, sekä
kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja ja toimenpide-ehdotuksia.
Raportissa käytetään termiä ”kuntotarkastuksen suoritusohje”, jolla
tarkoitetaan Rakennustiedon Kuntotarkastus asuntokaupan
yhteydessä suoritusohjetta KH 90-00394 vuodelta 2007.
Mahdolliset perusteet suositellulle toimenpiteelle, kuten viittaukset
ohjeisiin tai määräyksiin on esitetty kursiivitekstillä.

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 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, rakenneosan,
laitteen tai järjestelmän kestävyydestä ja on yleistävä (määritelmät:
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. Rakennukset ovat yleensä tehty oman
aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykyiset määräykset ole
jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista
saadaan kuitenkin viitteitä siihen mitä nykyisin pidetään
rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä
rakennustapana.
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9 PERUSTUKSET, SOKKELIT, ALAPOHJAT JA RAKENNUKSEN VIERUSTA

RAJAUS:

Rakennuksen vierustoja ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi.

Suositellaan rakennuksen vierustojen tarkastamista olosuhteiden salliessa.

MAANPINNAN TASOEROT RAKENTEISIIN

Tasoerot (tarkkuus ± 5 cm) Ei
tarkastettavissa

cm
min

Alueet, missä tasoero on
riittämätön

Maanpinta-sokkelin yläreuna 25

Maanpinta-lattiataso 40

Maanpinta-seinän puurungon
alareuna

-

PERUSTUKSET JA SOKKELIT:

Sokkeleissa ei havaittu silmämääräisesti tarkasteltuna rakenteellisesti merkittävää halkeilua
tai viitteitä painumisesta.

Sokkeli on pinnoittamatta takasivulta. Pinnoittamaton harkko on alttiimpi rapautumiselle.

Suositellaan sokkelin pinnoittamista.

Pinnoite on paikoin vaurioitunut ja osin korkannut irti.

Suositellaan sokkelin pinnoitteen korjaamista.

Omistajan kertoman mukaan patolevyjä on osin asennettu/uusittu vuonna 2018, mutta tuolloin
vierustoja ei kaivettu anturatasoon saakka. Täten patolevyjen ulottuminen koko
maanvastaisen rakenneosan alalle on epävarmaa. Perusmuurin vedeneristyksenä toimivasta
patolevystä tehtiin havaintoja n. 5-10 cm maanpinnan alapuolelta rakennuksen vierustoilta
tehdyn pistokoemaisen tarkastelun yhteydessä, jossa maata poistettiin vierustalta hieman.
Patolevy on suositeltavaa ulottaa koko maanvastaisen rakenneosan alalle aina maanpinnan
yläpuolelle saakka. Toimiva perusmuurin vedeneriste vähentää perusmuurin ja alapohjan
kosteusrasitusta.

Tukimuurien pinnoite on irronnut useasta kohtaa.

Suositellaan pinnoitteen korjaamista.

VIERUSTAT

Maanpinnat rakennuksen ympärillä viettävät rakennuksesta poispäin, lukuun ottamatta
takasivua, jolla rinne viettää tontin muodoista johtuen rakennukseen päin. Lumi esti
näkemästä rakennuksen välitöntä vierustaa ja sitä, onko vierustalla vastakaadot.
Nykyohjeiden mukaan suosituksena on muotoilla maanpinta viettämään 1:20 rakennuksesta

poispäin, vähintään kolmen metrin matkalla (korkeusero vähintään 15 cm). 

Suositellaan varmistamaan maanpintojen kallistu,minen pois rakennuksesta ja
tarvittaessa toteuttamaan se esimerkiksi vastakaadoilla. Tulee kuitenkin varmistaa,
ettei maanpintaa nosteta sokkelin vierellä ylemmäs.

KELLARI

Kellarin osalla havaittiin paikoin kosteutta lattiassa reuna-alueilla ja seinien alaosissa.
Havaitut kosteudet johtuvat maaperästä rakenteisiin siirtyvästä kosteudesta ja ovat tyypillisiä
esimerkiksi, mikäli rakennus on perustettu suoraan kallion päälle. Lisäksi ilmalämpöpumpun
ulkoyksikön kohdalla kellarin sisäpuolella havaittiin kosteutta myös korkeammalla seinässä.
Omistajan kertoman mukaan ulkoyksikkö on valuttanut vettä tällä kohdalla sokkeliin
purkuputken jäädyttyä. Kellarin lattiassa oli tällä kohdalla myös kosteusjälki. Kosteus ei
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yleensä heikennä kiviaineisten rakenteiden kestävyyttä, mutta kosteiden rakenteiden päällä
olevat pinnoitteet saattavat kosteusvaurioitua ja niihin voi muodostua mikrobikasvustoa. 
Tilojen käyttötarkoituksen huomioiden ei kosteus nykyisessä laajuudessaan aiheuta
toimenpiteitä. Ulkoyksikön aiheuttama kosteus kuivuu itsestään, mikäli kosteuslähde on
poistettu. Tiiviiden pintamateriaalien käyttämistä pinnoitteina tulee välttää, samoin
asentamasta kiinteitä umpinaisia kalusteita suoraan rakennetta vasten, jolloin kosteus ei
pääse poistumaan vaan se voi tiivistyä rakenteeseen. Jos kellariin tehdään korjaustöitä tai
kellarin käyttötarkoitus muuttuu, tulee kosteus huomioida.

RISKIRAKENTEET

Rakennepiirustuksia ei ole käyttettävissä. Kohteessa on havaintojen mukaan
pääpiirustuksista poiketen betonilaatan yläpuolinen puulattiarakenne. Vanhan
kuntotarkastuksen yhteydessä edelliseltä omistajalta saadun tiedon mukaan
alapohjarakenteessa on käytetty betonivalun alla liittolaattaa. Epäselvää on, onko liittolaatta
maanvastainen, vai onko sen alla ilmatilaa. Riskinä betonilaatan yläpuolisessa
puulattiarakenteessa on maakosteuden nouseminen kapillaarisesti tai sisäilman kosteuden
tiivistyminen rakenteisiin. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi kuntotarkastuksen
suoritusohjeessa (KH 90-00394). Rakenteen kuntoa selvitettiin suhteellisen kosteuden
mittauksella ja rakenteen avauksella vaatehuoneen lattiasta. Suhteellisen kosteuden mittaus
tulokset on esitetty erillisessä taulukossa. Mikrobikasvuston syntymiselle riittävä kosteus on
70 % RH. Tarkastushetkellä ei mitattu kohollaan olevaa kosteutta alapohjan eristetilasta,
mutta yksittäisten mittaustuloksien perusteella ei voida arvioida kosteusrasitusta pitkällä
aikavälillä. Avauksen kohdalla ei havaittu poikkeavaa hajua. Rakenteeksi todettiin verhous,
askeläänieriste, lastulevy, eriste-/runkotila ja betonilaatta. Puurungon alaosat ovat tutkitulla
kohdalla noin 20 cm maanpinnan yläpuolella. Puurakenteista päästii mittaamaan kosteus vain
alemman koolauspuun yläpinnalta, jossa mitattiin 10,4 paino-% kosteus,  joka ei ole
kohollaan oleva. Kosteuden ollessa pitempi aikaisesti yli 18 paino-% se mahdollistaa

puurakenteen vaurioitumisen ja olosuhteet mikrobikasvustolle ja kun kosteus on yli 23 paino-

% alkaa puurakenne vaurioitua. Riskin toteutumista voidaan pienentää sade- ja sulamisvesien

oikealla poisjohtamisella, toimivalla perusmuurin vedeneristyksellä, toimivalla salaojituksella

sekä kasvillisuuden ja hienojakoisen maa-aineksen poistamisella rakennuksen viereltä.

Avauksen kohdalla tehtyjen havaintojen ja mittaustuloksien perusteella vauriota ei havaittu.

Mittapiste RH (%) T (°C) g/m3 Tasaantumisaika Mittauspäivä

Mittaus 1 52.7 11.4 5.4 > 15 minuuttia 09.01.2023

Ulkoilma 93.8 -4.6 3.3 > 15 minuuttia 09.01.2023

Sisäilma 27.2 18.5 4.3 > 15 minuuttia 09.01.2023

Kohteessa on paikoin sisäpuolelta lämmöneristettyjä maanvastaisia seiniä kellarissa. Riskinä
on rakenteen vaurioituminen, mikäli rakenteeseen pääsee kosteutta. Rakenne on luokiteltu
riskirakenteeksi kuntotarkastuksen suoritusohjeessa (KH 90-00394). Rakennetta ei voitu
tarkastuksella avata kuntotarkastusmenetelmin rakenteen pinnan ollessa laatoitettu. Kohteen
kellari ei ole asuinkäytössä, eikä sinne ole suoraa kulkuyhteyttä asuiontiloista. 

Suositellaan rakenteen kunnon selvittämistä erillisellä kuntotutkimuksella.
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1. Rajaus: lumipeitettä rakennuksen vierustalla 2. Perustukset ja sokkelit: pinnoittamatonta sokkelia

3. Perustukset ja sokkelit: patolevyä 4. Perustukset ja sokkelit: paikattua ja korkannutta
pinnoitetta sokkelissa / kellarin seinässä

5. Tukimuuria 6. Kellarin seinää ilmalämpöpumpun ulkoyksikön
kohdalla
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7. Puukoolatun lattiarakenteen rakenneavausta
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10 SADEVESIEN POISTOJÄRJESTELMÄ JA SALAOJAT

RAJAUS:

Sadevesien ohjausta joka kohdassa ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi. Myöskään
kokoojakaivon kantta ei saatu tarkastuksella auki sen ollessa jäässä.

Suositellaan sadevesien ohjauksen ja salaojien toiminnan tarkastamista
olosuhteiden salliessa.

SALAOJAJÄRJESTELMÄ

Salaojituksesta ei tehty havaintoja tarkastuksella. Vanhan kuntotarkastusraportin mukaan
rakennuksen ympärillä on salaojia, joiden syvyys kokoojakaivosta mitattuna on ollut 200 cm.
Omistajan kertoman mukaan rakennuksen ympärille on osin uusittu salaojia vuonna 2018.
Saadun tiedon mukaan salaojajärjestelmässä ei ole tarkastuskaivoja, vaan salaojaputki
kiertää kokoojakaivolta talon ympäri, palaten kokoojakaivolle. Salaojien asennusyvyys on
epävarma uusituilta osin, sillä vierustoja ei niiden asennusaikana kaivettu antaruasyvyyteen
asti auki. Toimivan salaojan tulisi olla asennettu anturatason alapuolelle, joka kalliolta
perustetussa rakennuksessa edellyttäisi kanaalien louhintaa salaojaputkia varten. Toimiva

salaojajärjestelmä vähentää oleellisesti perustusten ja alapohjarakenteiden

kosteusvaurioriskiä.

Salaojien toimintaa ei ole saatujen tietojen mukaan tarkastettu viimeiseen viiteen vuoteen.
Salaojat suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti viiden vuoden välein ja tarkastuskaivot

kahden vuoden välein (KH 90-00403, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot,

2008).

Suositellaan salaojien toiminnan selvittämistä kuvaamalla tai painehuuhtelemalla
salaojat.

SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Vesikaton sade- ja sulamisvedet on osin johdettu rakennuksen nurkilla sijaitseviin
sadevesikaivoihin tai betonikouruihin, joista vedet on johdettu pois rakennuksen vierustoilta.
Takasivulla lumi esti näkemästä sadevesien ohjauksen toteutusapaa. Takanurkalla
räystäskourun päästä puuttuu syöksytorvi, jolloin vedet valuvat hallitsemattomasti
rakennuksen vierustalle, rakenteisiin ja naapurin puolelle lisäten perustusten ja
alapohjarakenteen kosteusrasitusta. Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan
rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle
rakennuksesta niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa.
Rakennuksen salaojajärjestelmään ei saa johtaa pintavesiä tai katoilta valuvia vesiä. (RakMK
C2 Kosteus 1998) Kattovesien poisjohtaminen voidaan järjestää esimerkiksi betonisilla
kouruilla tai
maanalaisilla umpinaisilla putkilla.

Suositellaan vesikaton sade- ja sulamisvesien poisjohtamisen puutteiden
korjaamista.

HULEVESIEN POISJOHTAMINEN

Käytössä olleiden piirustuksien perusteella hulevedet on johdettu kunnallistekniikkaan. 
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8. Sadevesien ohjausta 9. Sadevesien ohjausta

10. Sadevesien ohjausta 11. Sadevesien ohjausta

12. Sadevesien ohjausta (syöksytorvi puuttuu)
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11 ULKOSEINÄT, JULKISIVUT JA TERASSIT

RAJAUS:

Terassirakenteita ei päästy tutkimaan lumipeitteen vuoksi.

Suositellaan rakenteiden tutkimista olosuhteiden salliessa.

PUUVERHOUS

Ulkoverhouksessa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Paikoin puun pinta on
haurastunut auringon vaikutuksesta, mutta maalipinta on hyvä. Ei toimenpiteitä.

RAPPAUS

Rappaus on paikoin irronnut.

Suositellaan verhouksen paikkakorjaamista.

YLEISTÄ

Ulkoseinustalla havaittiin köynnöskasvi, jota omistajan kertoman mukaan yritetty poistaa
muutamana vuotena. Kasvillisuus rakennuksen vierustalla lisää ulkoseinän ja perustusten
kosteusrasitusta ja juuret saattavat tukkia salaojisa.

Suositellaan kasvillisuuden poistamista.

TERASSIT

Terassin näkyvillä olleiden puuosien maalipinta on vaurioitunut. Teräsosissa havaittiin myös
ruostetta. Omistajan kertoman mukaan terassin rakenteiden alle pääsee kosteutta terassit on
korjattava. Julkisivujen puuosat suositellaan huoltomaalattavaksi 6-12 vuoden välein

maalityypistä ja ilmansuunnasta riippuen.

Suositellaan puuosien huoltokäsittelyä ja olosuhteiden saliessa terassin tarkempaa
tarkastamista.

13. Julkisivua 14. Julkisivua
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15. Julkisivua 16. Kasvillisuutta ulkoseinustalla

17. Terassin näkyvillä ollutta osaa 18. Terassin näkyvillä ollutta osaa
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12 IKKUNAT JA ULKO-OVET

PUITTEET, KARMIT JA LASIT

Rakennuksen ikkunat ovat puu- ja metallirakenteisia. Ikkunoissa on sisäpuitteessa
eristyslasielementti ja ulkopuitteessa yksi lasi. Omistajan kertoman mukaan ikkunat on uusittu
vuonna 2022.

Ikkunoissa ja ulko-ovissa ei pääosin havaittu huomautettavaa. Pesuhuneen ikkunan puuosat
ovat vaurioituneet.

Suositellaan puuosien huoltoa.

VESIPELLIT

Ikkunoiden vesipeltien asennuksessa ei havaittu huomautettavaa.

Suositellaan seuraamaan ikkunapeltien päätypokkausten tiivistemassan kuntoa ja
tarvittaessa uusimaan niitä.

19. Ikkuna 20. Ikkuna pesuhuoneessa

21. Ulko-ovi 22. Vesipellit
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13 VESIKATTO JA VARUSTEET

RAJAUS:

Vesikattoa ei voitu tarkastaa lumipeitteen vuoksi.

Suositellaan katon tarkastamista olosuhteiden salliessa.

23. Rajaus: lumipeitettä vesikatolla
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14 YLÄPOHJA, ULLAKKO

KÄYNTI ULLAKOLLE

Käynti ullakolle on järjestetty päädyssä sijaitsevan luukun kautta.

YLÄPOHJAN TUULETUS

Yläpohjatilan tuuletuksen toiminnalle on edellytykset ja se tapahtuu räystään raoista ja
päätykolmioihin sijoitetuista venttiileistä. 

ALUSKATE

Yläpohjan tuulettuminen on mahdollisesti aiemmin ollut puutteelista, sillä alusvanereissa
havaittiin tummia pilkkuja / mustumista. Ei toimenpiteitä.

LÄMMÖNERISTYS, TUULENSUOJA JA TUULENOHJAIMET

Puhallusvillan havaittiin painuneen ajan saatossa. Tämä voi aiheuttaa kattotuolien kohdille
paikoin puutteellisen lämmöneristyksen.

Suositellaan yläpohjan eristysten tasaamista tai lisäeristystä.

HAVAINNOT YLÄPOHJATILA

Eristeissä havaittiin tuhoeläinten koloja ja kulkureittejä.

Suositellaan tuhoeläinten karkottamista, jonka jälkeen eristyksen puutteet tulee
korjata.

Yläpohjassa havaittiin vanhoja kosteusjälkiä piipun viereisessä puurakenteessa. Jäljet
saattavat olla peräisin vanhan vesikatteen ajalta. Puurakenteessa ei havaittu pehementymää.
Ei toimenpiteitä.

Päätykolmioiden ulkoverhouspaneelien taustalla havaittiin kosteusjälkiä. Jäljet ovat peräisin
ulkopuolelta verhouslautojen ponttien välistä tulleesta kosteudesta, joka on tummentanut
puuta. Eristevilloissa ei tällä kohtaa havaittu kosteusjälkiä. Ei toimenpiteitä. 

Savupiipun ympärillä ei ole palovillaa tai vastaavaa palosuojaa, yläpohjan osalla.

Suositellaan palovillan asentamista savupiipun ympärille yläpohjan osalle.

24. Yläpohjatilaa 25. Yläpohjatilaa

Raksystems — Kuntotarkastus RS3

19 / 38Sofiantie 9 06750 Porvoo — Tarkastuspäivä 09.01.2023



26. Yläpohjatilaan kasvanutta köynnöskasvia 27. Yläpohjatilaa

28. Alusvanerin tummumaa 29. Hormin eristystä

30. Yläpohjatilan puurakennetta 31. Päädyn tuuletusaukkoa sekä päätykolmion
verhouslautojen taustan kosteusjälkiä
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15 PESUHUONE JA SAUNA

RAKENTEET JA PINNOITTEET

Lattiarakenteet ja -pinnoitteet Kiviainesrakenteinen ja pinnoitteena laatat.

Seinärakenteet ja -pinnoitteet Levy-/puurakenteisia. Pinnoitteena pesuhuoneessa laatat
sekä saunassa paneeli ja alareunassa laatoitus.

Kattopinnoitteet Puurakenteinen ja pinnoitteena paneeli.

VEDENERISTYS

Vedeneristyksestä tehtiin havaintoja lattiakaivosta ja läpivienneistä. Vedeneristys on
omistajan kertoman mukaan peräisin vuodelta 2003, jolloin pesuhuone on uusittu.
Vedeneristyksen laajuutta ja kuntoa ei voida tarkastaa rakennetta rikkomatta.

LATTIAKAIVO

Pesuhuoneen lattiakaivossa ei ole puhdistusreiän tulppaa ja tilassa oli viemärin hajua.

Suositellaan tulpan asentamista.

LATTIAKALLISTUS

Lattian kallistukset tarkastettiin vesivaa'alla. Ei havaittu huomautettavaa.

ILMANVAIHTO

Pesuhuoneessa ja saunassa on poistoilmaventtiilit.

KOSTEUSHAVAINNOT

Pesuhuoneen ja saunan lattiat ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5
m havaintopisteiden välillä ja pesuhuoneen seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1 m.
Kosteutta ei havaittu saunassa tai pesuhuoneen seinien yläosissa. Kosteutta havaittiin
pesuhuoneen suihkunurkassa seinässä alimmassa laattarivissä ja lattiassa suihkun
roiskevesialueella sekä lattiakaivon ympärillä. Suihkujen roiskevesialueella havaitaan
tyypillisesti kosteudentunnistimella kosteutta muutamien laattojen osalla. Laatan ja
vedeneristeen välissä oleva kiinnityslaasti sekä laatan taustapinta kastuvat saumoista
taustalle imeytyvän veden vaikutuksesta. Kosteudentunnistimella ei pystytä määrittelemään
kosteuden sijaintia rakenteessa, mutta tarvetta rakenteiden kosteusmittauksiin ei arvioitu
havaintojen perusteella olevan.

HAVAINNOT PESUHUONE

Lattian laatat on maalattu ja maali hilseilee. Havainto on lähinnä esteettinen. Ei toimenpiteitä.

Nurkkasaumoissa havaittiin olevan paikoin tummentumaa.

Suositellaan elastisten saumamassojen uusimista.

Laatoituksessa havaittiin alustaansa puutteellisesti kiinnittyneitä tai irronneita "kopolaattoja".
Kopolaatat eivät aiheuta toimenpiteitä niin kauan kuin saumat ovat ehjät ja laatat eivät irtoa

kokonaan.

Laatat suositellaan kiinnitettäväksi mikäli ne irtoavat kokonaan.

Seinässä havaittiin haljenneita laattoja, jotka omistajan kertoman mukaan ovat aiheutuneet
kolhusta.

Mikäli laatat irtoavat, tai halkeamasta tulee terävä, tulee laatat uusia.

YHTEENVETO, KÄYTTÖIKÄ

Vedeneristys lähestyy teknisen käyttöikänsä ylittymistä ja tilojen uusimistarpeeseen tulee
lähitulevaisuudessa varautua. Massamaisen vedeneristeen tekninen käyttöikä on

normaalirasituksessa 30 vuotta, vaikeassa rasituksessa 20 vuotta (KH 90-00403, Kiinteistön
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tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).

32. Pesuhuonetta 33. Pesuhuoneen lattiakaivo

34. Saunaa
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16 KYLPYHUONE

RAKENTEET JA PINNOITTEET

Lattiarakenteet ja -pinnoitteet Kiviainesrakenteinen ja pinnoitteena laatat.

Seinärakenteet ja -pinnoitteet Levy-/puurakenteisia ja pinnoitteena laatat.

Kattopinnoitteet Puurakenteinen ja pinnoitteena paneeli.

VEDENERISTYS

Vedeneristystä ei havaittu. Omistajalla ei ollut tietoa vedeneristyksen asentamisesta.
Reakentamisaikana käytettiin yleisesti korkeintaan kosteussulkuja. Vedeneristyksen

olemassaoloa ei voida tyypillisesti tarkastaa rakennetta rikkomatta.

ILMANVAIHTO

Kylpyhuoneessa on poistoilmaventtiili.

KOSTEUSHAVAINNOT

Lattiat ja seinien alareunat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden
välillä ja kylpyhuoneen seinien yläosat havaintopisteiden välillä 1 m. Ei havaittu kosteutta,
mutta tilan suihkua ei ole käytetty useaan vuoteen.

YHTEENVETO, KÄYTTÖIKÄ

Märkätilojen rakenteet ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja tila suositellaan remontoitavan,
mikäli sitä aiotaan käytää suihkutilana. Korjauksen yhteydessä tulee taustarakenteiden kunto
tarkastaa. 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella rakennetuissa märkätiloissa käytettiin
yleisesti kosteussulkusivelyjä joilla toteutettujen rakenteiden tekninen käyttöikä on noin 15 -
18 vuotta.

35. Kylpyhuonetta 36. Lattiakaivo
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17 KODINHOITOHUONE

LATTIAKAIVO

Tilassa ei ole lattiakaivoa.

ILMANVAIHTO

Tilassa ei ole ilmanvaihtoa, eikä oven alla siirtoilmarakoa. Suositellaan ilmanvaihdon
järjestämistä.

KOSTEUSHAVAINNOT

Lattiat ja seinien alareunat sekä seinäpinnat vesipisteen ympärillä kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden välillä. Ei havaittu kosteutta.

37. Kodinhoitohuonetta
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18 WC

LATTIAKAIVO

Tilassa ei ole lattiakaivoa.

ILMANVAIHTO

Tilassa on poistoilmaventtiili.

KOSTEUSHAVAINNOT

Lattiat ja seinien alareunat sekä seinäpinnat vesipisteen ympärillä kartoitettiin
kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden välillä. Ei havaittu kosteutta.

HAVAINNOT

Tilassa ei havaittu huomautettavaa. Vanha lämmityspatteri on irroitettu, eikä uutta ole vielä
asennettu kiinni.

38. WC-tilaa
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19 KEITTIÖ

ALLASKAAPPI

Allaskaapin pohjalla läpiviennit ovat avoimia. Nykyisin suositellaan vuototilanteiden varalta

että allaskaapin pohjan läpiviennit ja kaapin pohjalta saumat tiivistetään, jotta mahdollisessa

vuototilanteessa vuoto voidaan havaita mahdollisimman pian.

Suositellaan allaskaapin pohjan tiivistämistä tai allaskaapin pohjalle voidaan asentaa
vuotovahti.

ILMANVAIHTO

Tilassa on liesituuletin.

KOSTEUSHAVAINNOT

Allaskaapin ja tiskikoneen edustan lattia, kylmälaitteiden edustan lattia ja seinäpinnat
pesualtaan kohdalta kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m havaintopisteiden välillä. Ei
havaittu kosteutta.

HAVAINNOT

Astianpesukoneen alapuolelle on asennettu valumasuojakaukalo.

Hanan kääntösädettä ei ole rajoitettu.

Suositellaan kääntösäteen rajoittamista.

39. Keittiötä 40. Allaskaappia
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20 MUUT ASUINTILAT JA ASUMISTA PALVELEVAT TILAT

KOSTEUDEN AIHEUTTAMAT JÄLJET MUISSA TILOISSA

Tiloissa ei havaittu kosteuteen viittaavia jälkiä.

HAVAINNOT KOSTEUDENTUNNISTIMELLA

Seinien alareunat, lattiat ja vesipisteiden lähellä olevat seinä ja lattiapinnat kartoitettiin
kosteudentunnistimella 1-3 m havaintopisteiden välillä. Kosteutta ei havaittu.

HYÖNTEISET/TUHOELÄIMET

Sisätiloissa ei havaittu viitteitä hyönteisistä tai tuhoeläimistä tai niiden aiheuttamista
vahingoista.

AUTOTALLI

Autotallista asuintiloihin nousevassa putkessa ei havaittu palokatkoa. 

Suositellaan varmistamaan autotallin palo-osastonti.

VARASTOT

Terassin alla olevassa varastossa havaittiin kosteusjälkiä kivirakenteisilla seinillä. Tilaa ei
päästy tarkastamaan sen ollessa täynnä tavaraa.

Suositellaan tilan tarkastamista.

TULISIJAT

Tulisijoissa ei havaittu huomautettavaa. Omistajan kertoman mukaan puuhellaa ei ole
käytetty.

MUUT TILAT

Omistajan kertoman mukaan olohuoneen ikkunan karmin ja seinän välissä on aikanaan ollut
kosteutta, joka on korjattu. Nyt tehdyllä arkastuksella ko. kodassa ei havaittu kohonnutta
kostetutta pintatunnistimella tarkasteltuna.

Nurkkasaumoissa sekä levyjen ja tapettien saumoissa havaittiin halkeamia / ryppyjä. Kyseiset
havainnot eivät viittaa rakenteellisiin vaurioihin, vaan halkeamat aiheutuvat mm. rakenteiden
”elämisestä”, tai ovat peräisin asennusajalta. Ei toimenpiteitä.

41. Autotallista asuintiloihin nousevaa putkea 42. Varastot
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43. Tulisijaa 44. Tulisijaa

45. Tulisijaa 46. Tapettisauma raollaan

47. Halkeamaa seinässä
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21 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

YLEISTIEDOT

Ilmalämpöpumppu on asennettu saadun tiedon mukaan vuonna  2017.

Ilmalämpöpumpun kondenssivesiä ei ole johdettu pois ulkoyksikön alapuolelta, jolloin vesiä
voi päästä ulkoseinälle ja sokkeliin.

Suositellaan kondenssivesien poisjohtamisen järjestämistä.

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ

Pesuhuoneen sähkövastuslattialämmitys lähestyy teknisen käyttöikänsä ylittämistä ja sen
uusimistarpeeseen tulee varautua. Sähkölämmityslaitteiden elinkaari normaalirasituksessa on

25-30 vuotta (ST 97.00, Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus, 2005).

48. Uusittu lämmityspatteri 49. Ilmalämpöpumppu (ILP)

50. Lämpöpumpun ulkoyksikkö
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22 ILMANVAIHTO

SISÄILMANLAATU

Sisätiloissa ei ollut havaittavissa poikkeavia hajuja tarkastuksen aikana.

VENTTIILEIDEN VIRTAUS

Ilmanvaihtoventtiilien ilman virtaussuunnat tarkastettiin merkkisavulla pistokokeenomaisesti.
Merkkisavulla tarkasteltuna ei havaittu puutteita venttiilien ilman virtaussuunnissa.

HAVAINNOT

Huippuimuri sijaitsee vesikatolla. Huippuimuri on käytössä olevien tietojen mukaan vuodelta
1984.

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kannalta on oleellista, että järjestelmä on aina päällä.
Samoin kanavisto ja venttiilit tulee pitää puhtaina.

Siirtoilmaraot väliovien yhteydessä ovat osin niukkoja. Siirtoilmarakojen puute heikentää

ilmanvaihdon toimintaa ovien ollessa suljettuina.

Suositellaan siirtoilmarakojen järjestämistä esimerkiksi ovien ja kynnysten väleihin.

Kohteessa on tehty vuonna 2017 radonmittaus, jonka tuloksia ei ollut tarkastuksella
käytettävissä. Omistajan kertoman mukaan arvot eivät ylittäneet raja-arvoja, eikä
rakennuksessa täten ole tarvetta sisäilman radonpitoisuutta alentaville toimenpiteille.

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ

Ilmanvaihdon poistopuhallin on käytössä olevan tiedon mukaan alkupoeräinen ja täten
ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja puhaltimen uusimistarpeeseen tulee varautua. Ilmanvaihdon

jatkuvasti päällä olevien puhaltimien tekninen käyttöikä on 10-15 vuotta (KH 90-00403,

Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).

51. Korvausilmaventiiliä ikkunassa 52. Korvausilmaventiiliä seinässä
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23 VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTO

KÄYTTÖVESIVARAAJA

Varaaja on teknisessä tilassa. Varaaja on vuodelta 1999 ja tilavuudeltaan 290 litraa.

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ

Käyttövesijärjestelmä
(saatujen tietojen mukaan)

Käyttövesiliittymä

Käyttövesiputket (näkyvillä
osin)

Muovia suojaputkessa
Kuparia

Vesijohdoissa ei havaittu viitteitä vaurioista tai puutteita näkyvillä osilla.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ

Jätevesijärjestelmä (saatujen
tietojen mukaan)

Jätevesiviemäriliittymä

Viemäriputket (näkyvillä osin) Muovia näkyvillä osilla

Viemäreissä ei havaittu näkyvillä osilla viitteitä vaurioista tai puutteita.

VESIMITTARI

Vesimittari sijaitsee teknisessä tilassa.

Vesimittarissa ei havaittu silmämääräisesti tarkasteltuna puutteita tai vaurioita.

VEDENVIRTAAMA

Sekoittajien virtaamissa ei havaittu oleellisia eroja RakMK D1:n ohjearvoihin.
Suositusvirtaama suihkuille, kodinhoitohuoneen ja keittiön sekoittajille on 12 l/min ja
lavuaareille 6 l/min. Ei havaittu huomautettavaa.

VEDEN LÄMPÖTILA

Veden lämpötilaksi mitattiin 59.5 °C. ns. Asumisterveysasetuksen (Sosiaali- ja

terveysministeriö 545/2015) mukaan: "Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän

vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään + 50 Celsius-astetta ja vesikalusteesta

saatava vesi saa olla korkeintaan + 65 Celsius-astetta". Omistaja sääti veden lämpötilaa
hieman alhaisemmaksi tarkastuksen lopuksi. Tällä on vaikutusta laskeasti
energiankulutukseen.

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ

Kupariset vesijohdot ja muoviset viemärit lähestyvät teknisen käyttöikänsä ylittämistä ja niiden
uusimistarpeeseen tulee varautua. Kuparisten vesijohtojen sekä muovisten viemäreiden

tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa, riippuen asennustavasta ja pinnoituksista, 40-50

vuotta (KH 90-00403, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).

Lämminvesivaraaja on ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja sen uusimistarpeeseen tulee
varautua. Lämminvesivaraajan tekninen käyttöikä on normaalirasituksessa 20-30 vuotta (KH

90-00403, Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, 2008).

Ikääntymisestä johtuen suositellaan viemärien kuvaamista järjestelmän kunnon ja
mahdollisen uusimis- tai sukitustarpeen selvittämiseksi.
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53. Käyttövesivaraajan alustaa 54. Havainnot käyttövesijohdot

55. Vesimittaria
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24 SÄHKÖT

Autotallissa on avoin pistorasia, joka aiheuttaa käyttöturvallisuusriskin.

Suositellaan sähköasennuksen korjaamista.

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ

Sähköjärjestelmän uusimattomat osat ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä ja niiden
uusimistarpeeseen tulee varautua. Sähköjärjestelmän osien tekninen käyttöikä on pääosin

noin 30-50 vuotta. (ST 97.00, Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus, 2005).

56. Tekninen käyttöikä

RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY
Porvoo 11.01.2023

Robin Rundlöf
Rakennusinsinööri (AMK)
Asuntokaupan kuntotarkastaja, AKK (FISE)
030 670 5438

Liitteet
Alkuhaastattelulomake
Maanvastaiset sisäpuolelta lämmöneristetyt seinät
Betonilaatan yläpuoliset puulattiarakenteet
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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 Palvelukuvaus, 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 Palvelukuvausta.
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

Asbestin käyttö rakentamisessa on ajoittunut pääasiassa ajanjaksolle 1930 – 1990, minä aikana useat suomalaiset
rakennusmateriaalit ovat sisältäneet asbestia, mutta asbestia on käytetty suomalaisessa rakentamisessa ainakin 1910-
luvulta lähtien. 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 normaalitapauksessa
aiheuta mitään toimenpiteitä. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikäli rakennusta korjataan tai huolletaan ja
asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan tai työstetään, sekä silloin, jos asbestia sisältävä materiaali on rikkoutunut
siten, että siitä voi irrota asbestikuituja. RS³ Kuntotarkastuksen sisältöön ei kuulu asbestikartoitusta.

Ennen korjauksien tai remontointien aloittamista tulee selvittää sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia
ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta on huolehdittava, että
asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus.

KREOSOOTTI JA PAH-YHDISTEET

Kreosoottia ja PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien käyttö rakentamisessa on ollut yleisintä vuosien 1890 – 1960
välillä. Kreosoottia ja PAH-yhdisteitä sisältäviä tuotteita on käytetty erityisesti veden- ja kosteudeneristeenä,
puutavaran kyllästyksessä, valuasfalteissa, kattohuovissa sekä rakennuspapereissa ja – pahveissa.

Kreosootti (kivihiilipiki) on kivihiilitervan tislausjäännös, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.
Kivihiilipikeä purettaessa työilmaan vapautuu hiukkasmaisia ja höyrymäisiä aineosia, joista haitallisimpia ovat syöpää
aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) sekä lisäksi iholle joutuessaan aine saattaa aiheuttaa
kirvelyä ja punoitusta sekä ärsyttää hengitystä.

Rakenteissa olevista kreosoottia tai PAH-yhdisteitä sisältävistä materiaaleista ei aiheudu haittaa, ellei niistä siirry
epäpuhtauksia sisäilmaan. Korjauksien ja remontointien yhteydessä kivihiilipikeä ja PAH-yhdisteitä sisältävät
materiaalit on ensisijaisesti pyrittävä poistamaan. Kuntotarkastuksen sisältöön ei kuulu kreosootin tai PAH-yhdisteiden
kartoitus.

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 KUNTOTARKASTUKSESTA
REKLAMOINTI

Kuluttajalle suoritettavassa kuntotarkastuksessa kuntotarkastajan vastuu määräytyy kuluttajansuojalain mukaisesti.
Yritykselle suoritettavassa kuntotarkastuksessa suositellaan noudatettavaksi Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja
KSE 2013. 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)
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Maanvastaiset sisäpuolelta lämmöneristetyt seinät

MAANVASTAISEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERIS-
TETYN SEINÄN VAURION AIHEUTTAJIA

• Ulkopuolisen kosteuden siirtyminen perusmuurin sisä-
puolisiin rakenteisiin. Syynä tähän on yleensä puutteellisesti 
toimiva tai kokonaan puuttuva salaojitus, perusmuurin ul-
kopinnan vedeneristyksen puutteet tai puuttuminen ja liian 
hienojakoinen (kapillaarinen) täyttömaa-aines perustusten 
ja alapohjan alla sekä maanvastaisen seinän vierellä.

• Maanpintojen kallistuksien sekä kattovesien poisjohtami-
sen puutteet rakennuksen ulkopuolella lisäävät kyseisten 
rakenteiden kosteusrasitusta ja vaurioitumisriskiä.

• Sisäilman kosteuden tiivistyminen lämmöneristeen ja 
maanvastaisen kiviainesrakenteisen seinän rajapintaan. 
Tilojen ilmanvaihdon puutteet sekä tilojen ilman korkea kos-
teuspitoisuus, esimerkiksi märkätiloissa, lisäävät kosteuden 
tiivistymisen riskiä rakenteessa.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ 
KUNTOTUKIMUKSELLA

Maanvastaisen sisäpuolelta lämmöneristetyn seinäraken-
teen selvittäminen ja kunnon tutkiminen sekä siihen mah-
dollisesti liittyvän riskin realisoitumisen toteaminen edellyt-
tää aina rakenteen avausta ja sen tarkastamista riittävässä 
laajuudessa.

Maanvastaisia sisäpuolelta lämmöneristettyjä seiniä on yleisesti rakennettu 1950-1990 luvuilla. Kellari-
kerrosten käyttötarkoitusta jälkikäteen muutettaessa kyseistä rakennetta on myös tyypillisesti käytetty 
mm. 1950-luvun ns. rintamamiestaloissa. Mikäli kosteutta pääsee ulkopuolelta seinärakenteeseen voi 
seinää vasten asennettuihin lämmöneristeisiin ja puurakenteisiin syntyä vaurioita. Lisäksi sisäilman ve-
sihöyryn on mahdollista tiivistyä rakenteessa kiviainesrakenteisen maanvastaisen seinän ja lämmöne-
risteen rajapintaan. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. 

Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarainen arviointi, pintojen kosteuskartoitus kosteudentunnistimella tai ra-
kenteen eristetilan suhteellisen kosteuden mittaus eivät ole riittäviä menetelmiä riskirakenteen kunnon 
selvittämiseksi, ellei rakenteessa ole selvästi pinnoilta tai eristetilan mittauksissa todettavia vaurioita tai 
merkittävää poikkeavaa kosteutta.

Koska vaurioituminen tämän tyyppisessä rakenteessa alkaa 
lämmöneristeen ja sen takana olevan kiviainesrakentei-
sen seinän rajapinnasta, vaatii rakenteen kunnon tarkempi 
selvittäminen rakenteen avaamista. Rakenteen avausten 
määrä ja paikat tulee määritellä aina tapauskohtaisesti.

Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mukaan sisällyttää 
erilliset mikrobitutkimukset. Niiden tarpeellisuus arvioidaan 
aina tapauskohtaisesti kuntotutkimuksen yhteydessä.

Rakenteen kuntotutkimuksessa rakenneavauksista tutki-
taan mm.:

• Rakenteen toteutustapa ja materiaalit

• Rakenteeseen liittyvät erityiset riskitekijät

• Aistinvarainen kunto (jäljet, laho, hajut)

• Rakenteiden kosteustilanne tarkoituksen mukaisella mit-
tauksella

• Ilmavuotoreitit sisätiloihin päin

• Tarpeen mukaan materiaalien mikrobinäytteet

• Tarpeen mukaan haitta-ainenäytteet

Käännä!

030 670 5500*          asiakaspalvelu@raksystems.fi          www.raksystems.fi

* Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).
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Betonilaatan yläpuoliset puulattiarakenteet

BETONILAATAN YLÄPUOLISEN PUULATTIARA-
KENTEEN VAURION AIHEUTTAJIA

• Kosteuden nouseminen kapillaarisesti betonilaattaan 
ja sen päällä oleviin rakenteisiin. Syynä tähän on yleensä 
puutteellisesti toimiva tai kokonaan puuttuva salaojitus ja/
tai liian hienojakoinen (kapillaarinen) täyttömaa-aines beto-
nilaatan alla.

• Sisäilman kosteuden tiivistyminen lämmöneristeen ja 
betonilaatan rajapintaan. Kosteuden tiivistymisen riskiä 
rakenteessa lisäävät rakennuksen ilmanvaihdon puutteet.

• Kosteuden siirtyminen alapuolisen ryömintätilan tai kos-
tean kellaritilan ilmasta betonirakenteen kautta yläpuolisiin 
puurakenteisiin ja lämmöneristeisiin. Alla olevasta ryö-
mintätilasta tai kylmästä kellaritilasta voi myös kulkeutua 
kosteaa ja kylmää ilmaa epätiiviyskohtien kautta alapoh-
jarakenteeseen, mikä voi aiheuttaa kosteudentiivistymistä 
rakenteeseen.

• Betonilaatan yläpinnasta puuttuu veden- tai kosteudene-
ristys, mikä lisää rakenteen vaurioitumisriskiä.

• Putkivuodot, vesi voi päästä leviämään laajalle alueelle 
eristetilassa ennen sen havaitsemista, jolloin vauriot muo-
dostuvat laajoiksi.

Betonilaatan yläpuolisia puulattiarakenteita on käytetty yleisesti 1940-1980 -luvuilla. Mikäli kosteutta 
pääsee maaperästä betonilaattaan, voi lämmöneristeisiin ja puurakenteisiin syntyä vaurioita. Lisäksi 
vaurioita voi aiheuttaa sisäilman vesihöyryn tiivistyminen betonilaatan ja lämmöneristeen rajapintaan. 

Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suori-
tusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suorittamisesta. 

Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen 
ja aistinvarainen arviointi, pintojen kosteuskartoitus kosteudentunnistimella tai rakenteen eristetilan 
suhteellisen kosteuden mittaus eivät ole riittäviä menetelmiä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ 
KUNTOTUTKIMUKSELLA

Betonilaatan yläpuolisen puulattiarakenteen rakennetyypin 
selvittäminen ja kunnon tutkiminen sekä siihen liittyvän 
riskin toteutumisen toteaminen edellyttää aina rakenteen 
avausta ja sen tarkastamista riittävässä laajuudessa.

Koska vaurioituminen tämän tyyppisessä rakenteessa alkaa 
lattian lämmöneristeen ja sen alla olevan betonilaatan ra-
japinnasta, vaatii rakenteen kunnon tarkempi selvittäminen 
rakenteen avaamista. Rakenteen avausten määrät ja paikat 
tulee määritellä aina tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen 
voidaan tarpeen mukaan sisällyttää erilliset mikrobitutki-
mukset. Niiden tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtai-
sesti rakenteiden avaamisen yhteydessä.

Rakenteen kuntotutkimuksessa rakenneavauksista tutki-
taan mm.:

• Rakenteen toteutustapa ja materiaalit

• Rakenteeseen liittyvät erityiset riskitekijät

• Aistinvarainen kunto (jäljet, laho, hajut)

• Rakenteiden kosteustilanne tarkoituksen mukaisella  mit-
tauksella

• Ilmavuotoreitit sisätiloihin päin

• Tarpeen mukaan materiaalien mikrobinäytteet

• Tarpeen mukaan haitta-ainenäytteet   

Käännä!

030 670 5500*          asiakaspalvelu@raksystems.fi          www.raksystems.fi

* Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).
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