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1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA   

Kohde  

Omakotitalo  

Kohteen kerrosala 131 m² 

Kohteen tilavuus 512 m3 

Rakennusvuosi 1952 

Käyttötarkoitus Asuinrakennus/ omakotitalo 

Tarkastuksen tilaaja(t)  

Kohteen omistaja(t) (jos eri 
kuin tilaaja) 

 

Omistushistoria  

Tarkastuksen syy Asuntokauppaa varten 

Tarkastuspäivä(t)  

Tarkastaja(t)  

Läsnä olleet  

Tarkastushetken 
olosuhteet 

Sisäilman lämpötila tarkastushetkellä 22,4 °C 
Sisäilman suhteellinen kosteus Rh 42,0 % 

Käytettävissä olleet 
asiakirjat 

Alkuhaastattelulomake 

Loppukatselmus  

Tarkastuksessa käytetyt 
apuvälineet 

Humitest MC- 100S rakennekosteusmittari 
Digikamera Canon PowerShot A3300 IS 

Rajaukset kohteessa Ei suunnitelmia, yläpohjatilaan ei pääsyä 

Muuta  

 
2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 

Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta, sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin. 

Rakennustapa Paikalla rakennettu 

Perustamistapa - 

Perusmuurit Betoni 

Alapohjarakenteet Maanvastainen alapohja 

Ulkoseinärakenteet Puurunkoinen 

Julkisivupinnoite Puuverhous 

Väliseinät Puurunko 

Yläpohja Puurakenne 

Välipohja Puupalkisto/Betonilaatta 

Kattomuoto Harjakatto 

Vesikate Profiilipelti 

Lämmitysjärjestelmä Kaukolämpö 

Lämmönjako Patterit, alakerran takkahuoneessa, aulassa, saunassa ja pukuhuoneessa 
lattialämmitys 

Ilmanvaihtojärjestelmä Painovoimainen ilmanvaihto 

Kunnallistekniikka Vesi- ja viemäriliittymät 

Suoritetut korjaukset Vesikatto, julkisivu, salaojitus, sadevesijärjestelmä, kosteat tilat 

Suunnitteilla olevat 
toteutumattomat korjaukset 

- 

Omistajan havaitsemat 
puutteet ja vauriot 

- 
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3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA 
 
Rakennusta on remontoitu runsaasti niin sisältä kuin ulkoa. Näin ollen julkisivut ovatkin siistejä. Vesikattokin 
on uusittu, ja on kattovarusteineen uuden veroinen. Yläpohjatilan tuuletus on puutteellinen, koska tilasta 
puuttuu tuuletusaukot. Yläpohjatilaan ei tarkastushetkellä ollut pääsyä. 
 
Sadevesien poisjohtaminen on toteutettu asianmukaisesti rännikaivoin, ja vedet johdetaan ojaan. Salaojatkin 
on asennettu hiljattain, mutta tarkastuskaivoja ei ole asennettu. Talon yläpihan puolella maanpinta on melko 
tasainen, joten pintavesien ohjautuminen poispäin talosta ei toteudu. 
 
Sisätilat ovat myös remontoitu, pois lukien kahta tilaa yläkerrassa. Kosteat tilat on saadun tiedon mukaan 
vesieristetty massamaisella vedeneristeellä. Talotekniikkaakin on uusittu runsaasti. Talo on liitetty 
kaukolämpöön, ja samalla uusittu pattereita ja asennettu lattialämmitys alakerran tiloihin. Ilmanvaihto on 
alkuperäinen painovoimaisesti toimiva, ilmanvaihtokanavien nuohouksesta ei ole tietoa. Yläkerran 
ilmanvaihtohormissa on lehtiä ja neulasia. 
 
Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä vaurioita ei tarkastusmenettelyllä voida sulkea pois. 
Tämän vuoksi on muutamin paikoin suositeltu rakenteiden kunnon selvittämistä esimerkiksi avaamalla 
rakenteita. Kohtaan 4 on koottu olennaisimmat lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat 
kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisemmät asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä, 
kohta 9. 
 
4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 
 
Kohdassa 9 käytetty tunnus ja lyhyt viiteselite 
 
9.1 Maanpinnan muotoilu 
9.1 Salaojien tarkastuskaivojen lisääminen 
9.1 Riskirakenteisiin kuuluva kellarin seinä, rakenteiden avaus ja tutkiminen 
9.4 Yläpohjatilan tuuletus ja tarkastus 
9.6 Polttopuiden varastointimäärän vähentäminen 
9.6 Savupiipun nuohous 
9.9 Ilmanvaihtohormien nuohous 
9.11 Palovaroittimien lisäys 
 
5 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT 
 
Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen 
soveltuvista rakennus-materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat 
huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät 
yllä rakennuksen arvoa. Jos vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, 
vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. 
Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. 
 
6 ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT 
 
Rakennus on rakennettu aikana, jolloin rakennusmateriaaleissa on mahdollisesti käytetty asbestia. 
Havaintoja asbestipitoisista rakenteista ei kuitenkaan tehty. 
 
Kosteuden tai kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobi-kasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla 
voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 
 
  



KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 
  Osoite:  
  Pvm:  

Suorittaja:  

   

  5(12) 

 

 
Prosolve Oy        Puh: 040-756 0262 

Rautpohjankatu 1       www.prosolve.fi  

40700 Jyväskylä       etunimi.sukunimi@prosolve.fi

 

7 TARKASTUSMENETTELYSTÄ 
 
Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta 
ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Raportin lukijan 
tulee aina tutustua raportin lisäksi myös Kuntotarkastus asuntokauppaa varten, Tilaajan ohjeeseen (LVI 01-
10336, KH 90-00316). 
 
Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus 
asuntokauppaa varten, suoritusohjeen (LVI 01-10337, KH 90-00317) 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 sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä 
kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes 
rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja 
kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai 
kuntotutkimuksia. 
 
Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien 
olemassaoloa, kuntoa ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. 
Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava 
virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (kolmen kuukauden 
kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja 
ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen 
ajan kuluessa tarkastuksesta. 
 
8 VAKUUTUS PIILEVIEN RAKENNUSVIRHEIDEN VARALTA 
 
Myyjän vastuuaikana ilmenevästä piilevästä rakennusvirheestä aiheutuvat korjauskustannukset on 
mahdollista vakuuttaa. Vakuutuksen tarkka korvauspiiri on määritelty kunkin vakuutuksenantajan 
vakuutusehdoissa. Vakuutus ei korvaa sellaista virhettä, joka on todettu kuntotarkastuksessa tai joka on 
seurausta todetusta virheestä tai puutteesta. Vakuutushakemukseen tulee liittää vakuutusyhtiöiden 
hyväksymän kuntotarkastajan tekemä kuntotarkastusraportti. Vakuutuspäätöksen tekee vakuutusyhtiö. 
 
9 HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

Nimike   Havainnot Toimenpide-ehdotukset 

Vesikatto Tukkeutunut räystäskouru Kourujen puhdistus 

Märkätilat Kosteuspitoisuudet Lattian kuivaus käytön jälkeen 

Muut sisätilat Suojakaukaloiden puute Suojakaukaloiden lisääminen 

Vesi- ja viemärilaitteet Korkea paine Paineenalennusventtiilin asennus 

Sähköistys Vanhat johdot Vanhojen johtojen poistaminen 

 
Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet 
suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselostus. 
Johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille kirjoitettu kursivoituna. 
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9.1 Perustukset, 
alapohja ja 
rakennuksen 
vierusta 

Kellarin seinän ulkopinnassa on pienehköjä halkeamia ja niiden yhteydessä 
pinnoitteen irtoamista, tosin pienellä alueella. Halkeamat tulisi paikata vaurioiden 
laajenemisen estämiseksi. Viitteitä perustusten painumisesta ei kuitenkaan 
havaittu. 

 
Näkyvän sokkelin korkeus on minimissään noin 250 mm. Nykymääräysten mukaan 
korkeuden tulisi olla vähintään 300 mm. Keskikerroksen lattiapinnat sijaitsevat 
minimissään noin 700 mm rakennusta ympäröivän maanpinnan tason yläpuolella. 
Saadun tiedon mukaan kellarin seinät on vesieristetty patolevyllä, pois lukien 
alapihan puoleinen seinä. Kellarin seinät on lämmöneristetty sekä ulko- että 
sisäpuolisella eristeellä, pois lukien alapihan puoleinen seinä, jossa on vain 
sisäpuolinen eristys. Sisäpuolista eristystä kellarin seinissä voidaan pitää 
riskirakenteena, tosin salaojien ja seinän vedeneristeen toimiessa oikein, riskiä 
voidaan kuitenkin pitää pienenä. 
 
Salaojat on asennettu muutama vuosi sitten, kaukolämpötöiden yhteydessä. 
Salaojien tarkastuskaivot ovat kuitenkin jääneet asentamatta. Tarkastuskaivot tulisi 
lisätä salaojien toimivuuden ja huollettavuuden takia. 
 
Rakennuksen yläpihalla seinän vierustalla maanpinta on melko tasainen. 
Maanpinnat tulee olla rakennuksesta poispäin viettäviä siten, että sade- ja 
sulamisvedet valuvat pois rakennuksen vierustoilta. Suositeltava kaltevuus 
rakennuksesta poispäin on 1 : 20 noin 3 metrin matkalla sokkelista. 
 

                          
1. Kellarin seinän halkeama                        2. Maanpinta melko tasainen 
 
Sadevesijärjestelmä on asianmukainen, rännikaivoilla toteutettu. Sadevedet 
puretaan viereiseen ojaan. Järjestelmässä ei huomautettavaa, kunhan rännikaivot 
pidetään lehdistä puhtaana. 
 
Alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja. Tarkastuksessa ei havaittu lattian 
painumista. 
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9.2 Ulkoseinät ja 
julkisivut 

Ulkoseinät on maalattu hiljattain ja maalipinta onkin vielä hyvässä kunnossa, 
samoin myös räystään alapuoliset laudat. 
 

                      
3. Julkisivut hyvässä kunnossa                4. Räystään alapuoli 
 

9.3 Ikkunat ja ulko-
ovet 

Talon ikkunoita on uusittu ja ovat tyypiltään pääosin MSE-ikkunoita, eli umpiolasilla 
varustettuja. Vanhoja ikkunoita on vielä kellarissa ja kuistilla. Ikkunoissa ei havaittu 
korjausta vaativia vaurioita. 
 
Ulko-ovet ovat lasiaukollisia puuovia. Ulko-ovissa ei ole välittömiä korjaustarpeita. 
 
Ikkunoiden ja ovien tiivisteet tulisi tarkistaa määräajoin ja tarvittaessa uusia. 
 

 
                                             5. Ikkuna ulkoapäin 
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9.4 Yläpohja ja 
vesikatto 

Vesikate on uusittu hiljattain ja on vielä uutta vastaavassa kunnossa. Sama koskee 
vesikattovarusteita. 
 
Savupiipun näkyvillä osilla ei havaittu vaurioita. Savupiipussa on sadehattu. 
Sadehattu suojaa piipun lakivalua kosteudelta ja pakkasrapautumalta. 
 
Räystäskouruissa on lehtiä ja sammalta, jotka ovat tukkineet ainakin etupihan 
puoleisen kourun, ja siellä seisoo vesi. Räystäskourut tulisi puhdistaa vähintään 
syksyisin ja keväisin. 
 
Yläpohjatilaan ei tarkastuksessa ollut pääsyä. Ulkopuolelta ei ollut havaittavissa 
yläpohjatilan tuuletuksen mahdollistavia tuuletusaukkoja. Talon päätykolmioihin 
tulisi lisätä tuuletuksen mahdollistavat tuuletusaukot. Yläpohjatilan kunto tulisi 
mahdollisuuksien mukaan tarkastaa. 

 

                   
6. Vesikate hyvässä kunnossa             7. Vesi seisoo räystäskourussa 

 

9.5 Märkä- tai kosteat 
tilat 

 



KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 
  Osoite:  
  Pvm:  

Suorittaja:  

   

  9(12) 

 

 
Prosolve Oy        Puh: 040-756 0262 

Rautpohjankatu 1       www.prosolve.fi  

40700 Jyväskylä       etunimi.sukunimi@prosolve.fi

 

Pesuhuone/sauna Pesuhuone ja sauna sijaitsevat samassa tilassa. Tilan lattia ja seinät on laatoitettu. 
Katto on puupaneloitu. Suihkua ei ole käytetty kahteen vuorokauteen ennen 
tarkastusajankohtaa. 
 
Lattian kallistus on vesivaa’alla arvioiden riittävä. Lattialaatoituksissa ja laattojen 
saumoissa ei havaittu puutteita. 
 

                    
8. Pesuhuone/sauna                              9. Suihkunurkkaus 
 
Pintakosteudentunnistimella havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia 
pesuhuoneen lattialla kiukaan ympärillä, suihkun roiskevesialueella lattiassa ja 
seinän ensimmäisessä laattarivissä sekä lattiakaivon ympärillä. Tila on tilaajan 
mukaan vesieristetty. Kosteus on todennäköisesti laattojen 
kiinnityslaastikerroksessa, jossa vähäisestä kosteudesta ei ole rakenteellista 
haittaa. Kosteus voi olla peräisin myös maaperästä nousseesta kosteudesta, joka 
on tyypillistä tämän aikakauden alapohjarakenteelle. Lattia tulisi kuivata käytön 
jälkeen lattiankuivaimella. Tilan riittävästä ilmanvaihdosta huolehdittava. 
 
Suihkuseinä on yläpäästään irti. Seinän kiinnitys tulee korjata. 
 
Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menettelyllä ei voi todeta veden- tai 
kosteudeneristyksien olemassaoloa tai kuntoa. 
 

WC Talossa on kaksi erillistä WC:tä, keski- ja alakerrassa. Molemmat WC:t on uusittu 
ja niissä on laatoitukset seinissä ja lattioissa. 
 
WC:t ovat rakenteiltaan hyvässä kunnossa. Alakerran WC:n lattialla havaittiin 
kohonneita kosteuspitoisuuksia. Kosteus on mahdollisesti peräisin maaperästä 
nousseesta kosteudesta, joka on tyypillistä tämän aikakauden alapohjarakenteelle. 
WC:n riittävästä ilmanvaihdosta huolehdittava. 
 

 
                                             10. Alakerran WC 
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9.6 Muut sisätilat Keittiössä, eikä muuallakaan asuintiloissa, ei tarkastushetkellä havaittu kohonneita 
kosteuspitoisuuksia. Astianpesukoneen alla on suojakaukalo, mutta jääkaapin alta 
ja allaskaapin pohjalta ne puuttuivat. Sisätilat ovat pääosin remontoituja ja siistissä 
kunnossa. Suositellaan suojakaukalon asentamista allaskaappiin. Kaukalo ohjaa 
mahdollisen vuotoveden näkyville. Allaskaapissa kaukalona voi toimia esimerkiksi 
muovimatosta muotoiltu kaukalo. 
 
Kellarissa on puuvarasto, jossa oli puita tarkastushetkellä noin 1,5 m3. 
Palomääräysten mukaan sisätiloissa ei saa säilyttää polttopuuta enempää kuin 0,5 
m3, ellei sitä säilytetä erillisessä, osastoidussa tilassa. Tilasta tulee poistaa 
määräysten ylimenevän osan verran puita. 
 

                   
11. Keittiö                                              12. Puuvarasto 
 

Tulisijat Talossa on varaava takka. Hormi on tilaajan mukaan nuohottu viimeksi 2010. 
Hormi tulee nuohota vähintään kerran vuodessa, joten nuohous tulisi suorittaa 
pikaisesti. 
 

 
                                            13. Takka 
 

9.7 Lämmitys Rakennuksessa on kaukolämpö. Lämmönluovuttimina asuintiloissa toimii patterit ja 
alakerrassa takkahuoneessa, aulassa, saunassa ja pukuhuoneessa on 
vesikiertoinen lattialämmitys. Lattialämmitysputket on asennettu ja patterit uusittu 
kaukolämpösaneerauksen yhteydessä. 
 
Lämmitysjärjestelmässä ei silmämääräisesti havaittu puutteita. 
 
Omistajan kertoman mukaan pattereiden tai lattialämmitysten toiminnassa ei ole 
havaittu toiminnallisia puutteita. 
 
Lämmityspattereiden tekninen käyttöikä on 20…30 vuotta. 
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9.8 Vesi - ja 
viemärilaitteet 

Vesijohdot on uusittu ja ne ovat muovia. Johdot on asennettu suojaputkeen. 
Pesuhuoneen kaivo on muovinen. 
 
Keittiön hanasta mitaten vedenpaine on melko korkea. Vedenpainetta olisi syytä 
alentaa paineenalennusventtiilillä. Tämä vähentäisi verkoston rasitusta ja veden 
kulutusta. 
 
Vesi- ja viemärilaitteissa ei havaittu silmämääräisesti näkyviä vaurioita. 
 
Omistajan kertoman mukaan vesi- ja viemärilaitteiden toiminnassa ei ole havaittu 
toiminnallisia puutteita. 
 
Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaalista ja olosuhteista 
riippuen noin 30…50 vuotta. Vesi- ja viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin 
20…25 vuotta. 
 

 
                                            14. Tekninen tila 

9.9 Ilmanvaihto Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. 
 
Yläkerran ilmanvaihtohormissa on lehtiä ja neulasia. Ilmanvaihtohormien 
nuohousväli on suosituksen mukaan 5-7 vuotta, maksimissaan 10 vuotta. 
Suositellaan ilmanvaihtohormien nuohousta. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tai -laitteissa ei havaittu silmämääräisesti vaurioita. 
 
Omistajan kertoman mukaan ilmanvaihtojärjestelmän sekä laitteiden toiminnassa 
ei ole havaittu toiminnallisia puutteita. 
 

9.10 Sähköistys Sähköjärjestelmää on uusittu hiljattain. Sähkölaitteissa ei havaittu päällepäin 
näkyviä käyttöturvallisuuteen vaikuttavia vikoja tai puutteita. Vanhat käytöstä 
poistetut johdot ym. tulisi poistaa selvyyden vuoksi. 
 
Omistajan kertoman mukaan sähköjärjestelmän sekä laitteiden toiminnassa ei ole 
havaittu toiminnallisia puutteita. 
 
Sähköjärjestelmän ja laitteiden tekninen käyttöikä on noin 30...50 vuotta. 
 

9.11 Palovaroittimet Rakennuksessa on riittämätön määrä palovaroittimia. Varoittimien määrässä, 
sijoituksessa ja toiminnan testauksessa tulee noudattaa Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön (SPEK) suositusohjeita. Palovaroittimia tulee olla 1kpl/60m2 ja 
palovaroitin tulee asentaa vähintään 0,5m:n päähän seinästä. Suositellaan 
variottimien lisäämistä. 
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