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1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA   
 
  

Kohde Pienkerrostalohuoneisto 

Osoite  

Rakennusvuosi 1989 

Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto 

Tarkastuksen tilaaja(t)  

Tarkastuksen syy Asuntokauppaa varten 

Tarkastuspäivä(t)  

Tarkastaja(t)  

Läsnä olleet  

Tarkastuksessa käytetyt 
apuvälineet 

Humitest MC-100S, rakennekosteusmittari 
Testo, rakenne/ lämpötila-kosteusmittari 
Digitaalikamera Canon Power Shot A 520 

Mittaushetken olosuhteet Lämpötila huoneistossa 21,7 °C, ilmankosteus Rh 12,2 % 

Muuta Kosteusmittausraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä 
tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista 
saatuihin tietoihin ja kohteesta mahdollisesti otettuihin valokuviin. 
Tarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin menetelmin ja  
rakennetta rikkomattomin menetelmin asuntokauppaa varten  
tehtävän kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. 
      
Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla  
havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja  
asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. 
     
Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden 
piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella 
havaittavaa. 
 
Tarkastuksessa ei tehty havaintoja huoneiston muissa tiloissa. 

 

MENETELMÄT JA LAITTEET 
  
 

 
 

Kosteustekninen arviointi suoritettiin pintakosteusmittauksin Humitest Mc-
100 S rakennekosteusmittarilla. Pintakosteusmittari mittaa rakenteen 
pintaosien kosteuden materiaalista riippuen aina 30 -50 mm syvyyteen. 
Mittaustulos ilmaisee materiaalin keskimääräisen kosteuden. 
Lisäksi kohteesta otettiin kuvia digitaalikameralla. 

TOIMEKSIANTO 
 
 
 

Pienkerrostalohuoneiston  2 huonetta+keittiö yhteensä noin 50 m ², 
kosteusmittaus kosteudenilmaisimella sekä silmämääräinen kartoitus 
rakenteisiin ja pinnoitteisiin pesuhuone/ wc-tilassa, saunassa ja keittiössä. 
Muissa tiloissa ja huoneissa ei tehdä havaintoja tai mittauksia. 
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KEITTIÖ Tilasta mitattiin kosteudet pintakosteusmittarilla kylmäkoneen edustalta ja 
tiskialtaan allaskaapin edustalta. 
 
Mittaushetkellä tilassa ei ole havaittavissa kohonneita kosteuslukemia, 
mittaustulokset alueella kuiva/ normaaliolosuhteet. 
 
Näkyvillä osilla viemäri- ja vesijohtoputkissa ei ole havaittavissa vuotoja tai 
vaurioita. 
 
Allaskaapista ja jääkaapin alta puuttuvat asianmukaiset suojakaukalot. 
Suositellaan suojakaukaloiden lisäämistä. 
 

 
Kuva 1. Keittiö 
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PESUHUONE Pesuhuone on alkuperäinen vuodelta 1989. Pesuhuoneen lattiassa on 
muovimatto ja seinissä on laatta, katto on paneelista. Muovimatto toimii myös 
vedeneristeenä. Suihkua ei ole käytetty useaan vuorokauteen ennen 
tarkastusajankohtaa. 
 
Lattian kallistus on vesivaa’alla arvioiden riittävä. Seinälaatoitusten saumoissa 
havaittiin hieman halkeamia ja kuluneisuutta, varsinkin saunan oven yläpuolella, 
jossa on kivi- ja puurakenteen yhtymäkohta. Saunan ovilista suihkun vieressä 
olisi hyvä tiivistää elastisella saumausmassalla. 
 
Lattiakaivo on muovia. Kaivon rungon ja korokerenkaan välinen sauma on 
tiivistämättä. Suositellaan kaivon rungon ja korokerenkaan välisen sauman 
tiivistämistä elastisella massalla. 
 
Vesijohtojen kannattimissa ja pesukoneen poistoputken kiinnityksessä on 
tiivistämättömiä ruuvinreikiä. Suositellaan ruuvireikien tiivistystä elastisella 
saumausmassalla. 
 
Käsienpesuallas ja WC-istuin heiluvat hieman. Näiden kiinnitys tulisi korjata. 
 
Lattiamatossa havaittiin kopoisuutta suihkun lattiakaivon ympärillä. Lisäksi 
matossa on reikiä pesuhuoneen oven molemmilla puolilla, tosin roiskevesialueen 
ulkopuolella. Muovimaton reiät tulisi tiivistää. 
 
Ulkoseinän vastaisella seinustalla on painauma. Tällä ei kuitenkaan ole 
rakenteellista merkitystä, jos rakenteet muuten ovat ehjät. 
 
Pintakosteudentunnistimella havaittiin lattiakaivon ympärillä ja WC-istuimen sekä 
käsienpesualtaan edustalla hieman kohonneita kosteuspitoisuuksia. Muualla 
lattiassa eikä seinissä todettu poikkeavaa kosteutta, mittaustulokset 
mittaushetkellä alueella kuiva/ normaali-olosuhteet. 
 
Alkuperäisen, muovimatolla varustetun pesuhuoneen keskimääräinen tekninen 
käyttöikä on 20 vuotta, joten pesuhuoneen remontointiin tulee lähivuosina 
varautua. 
 
Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menettelyllä ei voi todeta veden- tai 
kosteudeneristyksien olemassaoloa tai kuntoa. 
      

  
Kuva 2. Pesuhuone Kuva 3. Lattiakaivo 
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SAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saunan valaisin on rikki. Valaisin tulee korjata, jos mahdollista, tai vaihtaa 
uuteen. 
 
Kiuasseinän panelointi ei ulotu tarpeeksi alas, joten runkorakenteet jäävät 
hieman näkyviin. Panelointia tulee mahdollisuuksien mukaan korjata siten, 
että se peittää alla olevat rakenteet ja näin ollen pitää veden poissa 
rakenteista. 
 
Lattiamatossa havaittiin kopoisuutta kiukaan alla, jossa on myös pieni kupru. 
 
Pintakosteudentunnistimella havaittiin lattian keskialueella hieman kohonneita 
kosteuspitoisuuksia. 
 
Saunassa ei ole omaa kaivoa, joten käytön jälkeen lattia tulisi kuivata lastalla 
myös saunan puolelta. Saunomisen jälkeen huolehdittava riittävästä 
ilmanvaihdosta ja annettava kiukaan jälkilämmön kuivattaa rakenteet. 
 
Alkuperäisen, muovimatolla varustetun saunan keskimääräinen tekninen 
käyttöikä on 20 vuotta, joten saunan remontointiin lähivuosina tulee varautua. 
 
Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menettelyllä ei voi todeta veden- tai 
kosteudeneristyksien olemassaoloa tai kuntoa. 
 

  
Kuva 4. Sauna  Kuva 5. Vajaa panelointi 
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