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1 JOHDANTO 

 

Työn aiheena on tehdä kuntoarvio vuonna 1954 rakennettuun pienkerrostaloon, 

jossa on 4 huoneistoa. Kiinteistö on ollut tämän hetkisten asukkaiden omistuksessa 

vuodesta 1998 lähtien. Kyseinen rakennus on perustettu osittain kallion päälle ja 

rakennus on tyypillinen 1950-luvulla rakennuttu puurunkoinen pienkerrostalo. Huo-

mioitavaa on myös, että rakennus on suojelukohde malliesimerkkirakennuksena 50-

luvun rakentamisesta.  

 

Aluksi kuntoarviossa haastatellaan kiinteistön asukkaita (liite 1), jonka jälkeen kar-

toitetaan rakennuksen näkyvien pintojen kunto kalusteita siirtämättä aistienvarai-

sesti sekä rakennusteknisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvion 

perusteella laaditaan korjausehdotukset sekä korjaustoimenpiteiden kustannusar-

vio. 

 

Kyseinen kiinteistö sijaitsee Kuopiossa. Työn tilaajana toimii neljän asukkaan talo-

yhtiö. Työn tavoitteena on antaa tilaajalle asuinkiinteistön tämän hetkinen kunto 

sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet sekä niiden kustannukset. Myös tarkempien 

tutkimusten tarve tulee ilmi, mikäli osakkaat päättävät myydä kiinteistön. 
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2 RAKENTAMINEN 50-LUVULLA 

 

 

2.1 Vakaan rakentamisen aikakausi 
 

Perinteisesti Suomessa on käytetty rakentamiseen puuta ja tiiltä. 1940-luvulle 

saakka pientalot rakennettiin hirrestä, jonka jälkeen rankarakenne korvasi sen. 

1950-luvulla Suomessa pientalojen ainoana rakennustapana oli paikalla rakentami-

nen. (Haataja 2017) 

 

Pientalojen rungot tehtiin pääosin puusta, kivestä tai tiilestä muuraten. Vuonna 

1956 jäykän rakennuslevyn valmistus alkoi Suomessa. Levyn jäykkyyden ansiosta 

puurunkoisten rakennusten pystyttämisessä jäi pois useita työvaiheita, koska levy 

toimi rungon jäykistäjänä sekä pintakäsittelyalustana. 1950-luvulla rakennukset ra-

kennettiin harjakattoisina ja niissä oli leveät räystäät. Muodoltaan rakennukset oli-

vat tyypillisesti pitkiä ja matalia, koska saman katon alle sijoitettiin usein myös au-

totalli sekä peseytymistilat. Tyypillisesti alapohjana toimi tuulettuva alapohja, mutta 

myös kellareita alettiin rakentamaan taloihin. Kellaritilat olivat pääsääntöisesti va-

rastotiloina ja niihin saatettiin sijoittaa saunatilat. (Haataja 2017) 

 

Muovit tulivat isona osana pintarakentamiseen 1950-luvulla korvaten puun muun 

muassa ovenpainikkeissa ja wc-istuinten kansissa. Myös muovimatot otettiin käyt-

töön 50-luvulla. Lämmöneristeenä alettiin käyttämään kevyitä sulasta lasi- tai kiviai-

neesta valmistettuja mineeralivilloja. 50-luvulla käytetyt mineraalivilla olivat monesti 

nykypäivään poiketen palavaa materiaalia. Väliseinät ja katto vuorattiin Kipsonit-

levyillä. Levy kiinnitettiin yksinkertaiseen puurunkoon. Tämä korvasi sisärappauksen 

sekä toimi samalla lämmöneristeenä. (Haataja 2017) 

 

 

2.2 Tyypilliset rakennusvirheet 50-luvulla 
 

1950-luvulla rakennettujen talojen yleisimmät ongelmat olivat kylmyys ja vetoisuus. 

1950-luvulla käytössä olleiden lämpöeristeiden eristyskyky oli huono tai niiden pak-

suus olematon. Myös rakenteiden läpi saattoi olla paljon ilmavuotoja. Rakennukselle 

merkittävästi vaarallisempia riskejä ovat rakenteelliset muutokset. Tyypillisimmät 
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rakennusvirheet syntyivät tehtäessä kellaritilojen sisäpuolisia erityksiä ja paneloin-

teja sekä lisäeristettäessä ulkoseinä-, lattia- ja kattorakenteita. Rakenteet usein li-

sälämmöneristettiin ja tiivistettiin asiantuntemattomasti ja samalla tukkittiin tuulet-

tuviksi tarkoitettuja rakenteita, jolloin riski kosteusvaurioiden syntymiseen kasvoi 

moninkertaisesti. Kellarirakenteissa usein esiintyy kosteusvaurioita perustusten ve-

deneristyksen ja salaojituksen puuttumisen takia. Kellarin seinät olivat yleensä eris-

tämättömiä, mutta kosteassa perusmaassa tehtiin kosteudeneristys sisäpintaan si-

veltävällä bitumilla. (Kulttuuriymparistomme.fi 2010.) 

 

Koska opinnäytetyössä tehtävässä kuntoarviossa kohteena on lähes 60 vuotta 

vanha rakennus, on kohdetta tarkastellessa otettava huomioon rakenteiden tekni-

nen käyttöikä. Rakenteen tekninen käyttöikä tarkoittaa rakenteen laskennallista 

kestävyyttä oletetussa ympäristössä. (liite 2.) 
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3 KUNTOARVIO 

 

 

3.1 Kuntoarvion käsitteitä 
 

Kiinteistön kuntoarvion päätavoitteena tavoitteena on lähtötietojen hankinta kun-

nossapitosuunnittelua varten. Säännöllisin väliajoin tehtävä kuntoarvio auttaa selvit-

tämään kiintestön arvon, rakennusteknisen kunnon ja kokonaiskuvan energiatehok-

kuudesta. Näiden avulla kunnossapitotoimet voidaan aikatauluttaa oikein. Kuntoar-

vio perustuu pääosin aistienvaraisiin havaintoihin ja olemassa oleviin asiakirjoihin, 

kuten huoltokirjaan sekä toimenpide- ja rakennusilmoituksiin. Tarvittaessa tehdään 

rakenteita rikkomattomia mittauksia kuten pintakosteusmittauksia. Pintarakenteiden 

sisäpuolella olevia vikoja ei kuntoarviossa ole mahdollista havaita. Kuntoarvioijat 

voivat tarvittaessa suositella tarkempien kuntotutkimusten tekemistä. (Asuinkiinteis-

tön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 1.) 

 

Kartoitus ja mittaus   

Toimenpiteitä, joilla selvitetään vaurion tai ongelman olemassaolo 

(Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 2.). 

 

Kunnossapitosuunnitelmaehdotus  

Kuntoarvion suorittajan laatima suunnitelmaehdotus, jota tarvittaessa 

täydennetään kuntotutkimusten tuloksilla. Kunnossapitosuunnitelmaeh-

dotus on pitkän aikavälin suunnitelma, joka sisältää suositeltavien kun-

nossapito- ja korjaustoimenpiteiden määrittelyn, ajoituksen ja kustan-

nusennusteen esimerkiksi seuraavalle 10 vuodelle. (Asuinkiinteistön 

kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 2.) 

Kosteusvaurio 

Rajattu alue rakenteessa, jossa havaittavissa näkyviä kosteuden jälkiä 

tai mikrobikasvustoa. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 

18-11130, 2.) 

PTS-ehdotus 

Pitkän tähtäimen suunnitelma tarkoittaa kunnossapitosuunnitelma eh-

dotusta kiinteistölle. Sen avulla kiinteistön omistajalle annetaan koko-

naiskuva korjaustarpeiden suositelluista toteutusvuosista ja kustannus-

ennusteista. Korjausehdotuksiin ei määritetä säännöllisesti tehtäviä 
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huoltotoiminepiteitä, välittömästi korjattavia rakennusosia eikä pienten 

vikojen korjauksia. Nämä kirjataan kuntoarvioraporttiin. (Asuinkiinteis-

tön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 2.) 

 

 

3.2 Kuntoarvion sisältö ja laajuus 
 

Kuntoarviossa käydään läpi rakennuksen kaikki rakennusteknisesti olennaiset ra-

kennusosat. Tilaajan pyynnöstä voidaan tehdä myös lisätutkimuksia liittyen raken-

nuksen toiminnallisuuteen ja muunneltavuuteen. Asunto-osakeyhtiössä arvio käsit-

tää yleensä vain yhtiön vastuulla olevat rakennuksen osat ja järjestelmät, mutta 

erikseen sovittaessa yksityisiä huoneistojakin on mahdollista arvioida. (Asuinkiinteis-

tön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 5.) 

 

 

Aistinvaraisesti tehtävässä kuntoarviossa käydään läpi kiinteistön rakennustek-

niikka, LVIA-, sähkö- ja tietotekniset järjestelmät, energiatalous sekä turvallisuu-

teen ja terveyteen liittyvät riskitekijät. Vuodenajasta riippuen ja mahdollisuuksien 

mukaan tarkastetaan myös piha-alue sekä piha-alueen mahdolliset rakenteet ja va-

rusteet. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 5.) 

 

Kuntoarvio suoritetaan useimmiten kirjaamalla havainnot osa-alueittan sähköiseen 

järjestelmään, jonka perusteella kuntoarvion suorittaja laatii tarkastusraportin tilaa-

jalle luovutettavaksi. Raportissa tulee ilmi kohteen taustatiedot, kohteen rakenteet, 

tarkastushetken olosuhteet, mittauksessa käytetyt apuvälineet, epävarmuustekijät 

sekä havainnot kohteesta. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 

5.) 

 

Laaditussa raportissa tulee vähintään tulla esille (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaa-

jan ohje. RT 18-11130, 5-6) 

 

 rakennustekninen kunto 

 korjaustarpeet 

 riskialttiit vauriot 

 käyttöturvallisuuteen liittyvät vauriot ja riskit 
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 terveyteen vaikuttavat tekijät 

 toimenpide-ehdotukset. 

 

Näiden lisäksi voidaan ottaa esimerkiksi pintakosteusmittauksia kosteusvauriolle alt-

tiiksi epäillyistä kohdista, lämpökamerakuvauksia mahdollisista ilmavuodoista sekä 

piikkikosteusmittauksia todentaakseen rakenteen sisäisiä kosteusvaurioita. (Asuin-

kiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. RT 18-11130, 6.) 

 

Laadittuun raporttiin liitetään valokuvia julkisivusta, märkätiloista, vaurio- riski- ja 

ongelmakohdista, poikkeavista rakenteista, tarkastamattomista alueista sekä alku-

haastattelulomake. Kuntoarvio suoritetaan aistienvaraisin tutkimuksin. 
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3.3 Kuntoarvioijan valmiudet ja asiantuntemus 
 

Kuntoarvion suorittajia on yleensä kolme: rakennus-, LVIA- ja sähkö sekä tietotek-

nisten järjestelmien asiantuntijat, joista muodostuu työryhmä. Jokaisen osa-alueen 

kuntoarvion suorittajalla tulee olla vaativuuden edellyttämä pätevyys, koulutus, ko-

kemus ja ammattitaito. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. RT 18-

11131, 5.) 

 

Jokainen asiantuntija tarkastaa omalta osa-alueeltaan rakennuksen energiatalou-

teen, sisäolosuhteisiin, turvallisuuuteen, terveellisyyteen ja ympäristövaikutuksiin 

vaikuttavat tekijät. Laadukas kuntoarvion suorittaja omaa kokemusta uudis- ja kor-

jausrakentamisen urakointi-, suunnittelu- ja valvontatehtävistä sekä tuntee oman 

alansa lisäksi perustiedot muilta tekniikan osa-alueilta. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. 

Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11131, 5.) 

 

Kuntoarvioijan täytyy ymmärtää ja hallita omalta ammattialaltaan muun muassa: 

- käytetyt uudet ja vanhat rakennus-, talo-, ja sähkötekniset menetel-

mät vuosikymmenten varrelta. 

- rakenteiden, laitteiden ja rakennusosien kulumisen ja rappeutumi-

sen syntytavat sekä rakennusosien laskennalliset käyttöiät. 

- rakennusosien ja laitteiden tyyppilliset viat, vauriot ja niiden riskit. 

- kosteus- ja mikrobiongelmien syyt ja seuraukset. 

- sadevesien pois ohjaaminen sekä ulkoalueiden kuivatus. 

- tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden parantamisvaihtoehdot 

- rakennusosien kustannustiedot. 

- voimassa olevat viranomaissäädökset ja -määräykset. 

(Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. RT 18-11131, 5.) 

 

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaan 

-  Konsultti vastaa, että hänen luovuttamansa suunnitelma tai suorit-

tamansa tehtävä on sopimuksen mukainen ja täyttää voimassa ole-

vien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten vaatimukset. Jos 

konsultin laatimissa suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa havai-

taan virheitä tai puutteita, konsultilla on oikeus ja velvollisuus kor-
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jata virheet ja puutteet. Ellei konsultti tilaajan kirjallisesta kehotuk-

sesta huolimatta korjaa edellä mainituissa suunnitelmissa tai asiakir-

joissa esiintyviä virheitä tai puutteita kohtuullisessa ajassa, tilaajalla 

on oikeus korjauttaa ne konsultin kustannuksella. Näiden kustan-

nusten lisäksi konsultti on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa 

vahingon jäljempänä olevien kohtien mukaisesti. 

 

- Konsultti on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä 

tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat 

konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. 

 

- Konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai lii-

kevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon 

menetyksestä eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, 

että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä 

oikein eikä muusta samankaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta va-

hingosta tai muusta välillisestä vahingosta. Konsultin vahingonkor-

vauksen yläraja määrätään sopimuksessa. Jos tällainen määräys 

puuttuu, vahingonkorvaus on enintään sopijaosapuolen kokonais-

palkkion suuruinen. Tästä poikkeavan vastuun vaikutuksesta kon-

sultin saamaan korvaukseen ja vastuun kattamisesta vakuutuksella 

määrätään sopimuksessa. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske 

tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus. 

 

- Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon konsultin on 

välittömästi ja todistettavasti ilmoitettava siitä tilaajalle enempien 

vahinkojen välttämiseksi. 

 

- Sopimusehdoissa kerrotaan myös konsultin vastuun voimassaolo-

ajasta, tilaajan vaatimista uusista rakenteista, menetelmistä tai 

muutoksista konsultin tekemiin suunnitelmiin tai 

toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksesta vastuisiin. (Konsulttitoimin-

nan yleiset sopimusehdot KSE 2013. RT 13-11143, 3.) 
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4 ASUINKIINTEISTÖN YLLÄPITO 

 

Opinnäytetyön kuntoarvion kohteena on omakotitalo, joka toimii pienkerrostalona 

neljälle asukkaalle. Kohde on rakennettu vuonna 1954 ja on Kuopion kaupungin 

suojeluskohde malliesimerkkitalona 50-luvun rakentamisesta.  

 

3 § Suojelun kohteet 

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, raken-

nelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä 

rakennushistorian, 

rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai ra-

kennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Suojelu voi 

koskea myös rakennuksen osaa, rakennuksen kiinteää sisustusta taikka 

muuta rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta. Kiinteällä si-

sustuksella tarkoitetaan ovia, ikkunoita, listoja, tulisijoja, pinnoitteita, 

teknisiä laitteita, kiintokalusteita tai muuta näihin verratavaa sisustusta 

sekä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia, siihen pysyvästi kiinni-

tettyjä koneita ja laitteita. Mitä jäljempänä säädetään rakennuksesta, 

koskee vastaavasti 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja muita suojelun koh-

teita. Rakennuksesta on pidettävä säännöllisesti huolta. Säännöllisillä 

huoltotoimenpiteillä voidaan ehkäistä vikoja kasvamasta suuremmiksi 

ja kalliimmiksi ongelmiksi. Huoltotyöt turvaavat myös kiinteistön rahalli-

sen arvon jälleenmyynti tilanteessa. Monesti talonomistajat laiminlyövät 

kiinteistön huoltoa ja tottuvat helposti pieniin vikoihin, mutta korjaa-

mattomana pienet viat voivat aiheuttaa tuhansien eurojen korjauskus-

tannukset. Näin ollen talolle on suotavaa tehdä huoltosuunnitelma sekä 

säännölliset tarkastukset. (Laki rakennusperinnön suojelemisesta. Suo-

men säädöskokoelma 498/2010. 2010 RT YM1-21482, 1.)  

 

Rakennuksissa on useita tärkeitä osa-alueita, joita tulee huolta ja tarkkailla säännöl-

lisesti. Seuraavat huoltokohteet jokaisen kiinteistönomistajan tulisi tarkastaa vähin-

tään kerran vuodessa. 
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Katto. Kattomateriaalin kiinnityskohdat tulee tarkastaa, etteivät ne irtoa tuulen tai 

muun ulkoisen kuorman vaikutuksesta. Vesikaton vedenpitävyys tarkastetaan ra-

kennuksen yläpohjasta käsin. Jos kosteutta on päässyt kertymään pinnoille tai ylä-

pohjan rakenteet ovat altistuneet kosteudelle, on katossa todennäköisesti reikä. 

Toinen vaihtoehto kosteuden kertymiselle on huono yläpohjan tuuletus, jolloin vesi-

höyry ei pääse siirtymään pois yläpohjasta, vaan tiivistyy kylmille pinnoille. (Näin 

huolehdit talostasi: talosi arvo nousee ja kunto säilyy 2013, 11.) 

 

Julkisivu. Julkisivuissa on kautta aikojen käytetty useita eri materiaaleja. Kaikki 

materiaalit altistuvat rasituksille sääolosuhteiden vaikutuksesta. Julkisivuja täytyy 

huoltaa esimerkiksi korjaamalla vaurioituneet tiilisaumat tai mikäli tiili on kokonaan 

rikkoitunut, on kannattavaa tiili vaihtaa kokonaan uuteen. Puisia julkisivumateriaa-

leja tulee huoltaa vähintään maalaamalla sekä vaihtamalla lahonneet puut uusiin. 

(Näin huolehdit talostasi: talosi arvo nousee ja kunto säilyy 2013, 11.) 

 

Kellarit ja ullakot. Kellari ja ullakko on tärkeässä roolissa rakennuksen kosteu-

denhallinnassa. Perustusten vedeneristys tulee tehdä huolella, ettei rakennuksen 

ulkopuolinen kosteus pääse rakennuksen sisäpuolelle. Ullakon ilmanvaihto tulee olla 

hyvä, jotta rakennuksen sisäpuolinen kosteus pääsee tuulettumaan ulos. Huonosti 

tuulettuva ullakko lisää kosteusvaurioriskiä yläpohja- ja kattorakenteisiin. (Näin 

huolehdit talostasi: talosi arvo nousee ja kunto säilyy 2013, 11.) 

 

Tuuli- ja räystäslaudat. Puiset rakenteet pysyvät sääolosuhteiden rasituksilta 

suojassa laudoituksen takana. Laudoituksen kiinnitys on syytä tarkastaa sopivin vä-

liajoin. Samalla on syytä tarkastaa silmämääräisesti laudoituksen pinnoituksen 

kunto. Laudoituksen pinnat tulisi pestä ja maalata muutaman vuoden välein. Mikäli 

laudoitusta joudutaan uusimaan, tulisi laudoituksen kiinnityskohdat suunnitella 

mahdollisimman ylös, jotta saadaan veden pääsy estettyä rakenteisiin. (Näin huo-

lehdit talostasi: talosi arvo nousee ja kunto säilyy 2013, 11.) 

 

Vesikourut. Rakennuksen vesikourut ovat jatkuvasti alttiina ulkoisille rasituksille. 

Kesäisin ja syksyisin kouruihin kerääntyy paljon roskaa ja kourut tukkeutuvat hel-

posti. Vesikourut tulisi tarkastaa ja puhdistaa keskimäärin 2 kertaa vuodessa. Myös 

talvella pakkanen voi rikkoa kouruja, jos vesi jäätyy roskaa täynnä oleviin kouruihin. 

Vesikouruihin voidaan myös asentaa suojaverkot, jolloin suurimmat roskat jäävät 



         
         15 (35) 

niihin. Tämä ei kuitenkaan poista kourujen säännöllistä huoltotarvetta. (Näin huo-

lehdit talostasi: talosi arvo nousee ja kunto säilyy 2013, 11.) 

 

Ovet ja ikkunat. Ovien ja ikkunoiden jatkuvan käytön takia niiden toimintavar-

muus tulee tarkistutettua usein. Kuitenkin ovien ja ikkunoiden tiivisteet kuluvat ja 

kuivuvat käytössä. Tästä johtuen ikkunoihin ja oviin tulee ilmavuotoja tiivistyskyvyn 

heikentyessä ja lämpöä pääsee karkaamaan ulos. Vaihtamalla ikkunoiden ja ovien 

tiivisteitä tarvittaessa rakennuksen lämmityskustannuksiin ei tule turhia nousuja. 

Myös ulkopuolen vesipellit ja saumat on syytä tarkastaa säännöllisin väliajoin. Tämä 

on hyvä tehdä esimerkiksi jokaisen ikkunoiden pesun yhteydessä. (Näin huolehdit 

talostasi: talosi arvo nousee ja kunto säilyy 2013, 11.) 

 

Sokkeli ja perustukset. Perustuksiin kuuluvan sokkelin tärkeä tehtävä rakennuk-

sen painon siirtämisen maapohjaan lisäksi on pitää kosteus ulkona rakennuksesta. 

Sääolosuhteiden muutoksista johtuen sokkeliin voi tulla halkeamia. Haljennut sok-

keli altistaa veden pääsyn rakenteen sisään. Korjaamattomana vaurio laajenee ja 

tämän vuoksi rakenteet tulee tarkastaa vuosittain. Halkeamia voidaan helposti kor-

jata uudella laastikerroksella. (Näin huolehdit talostasi: talosi arvo nousee ja kunto 

säilyy 2013, 11.) 
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5 PIENKERROSTALON KUNTOARVIO 

 

5.1 Kohteen yleistiedot 
 

Kuntoarvion kohteen yleistiedot ja huoltohistoria on hankittu kiinteistön yhteyshen-

kilöltä asukaskyselyllä sekä käymällä läpi piirustuksia ja aikaisempia tutkimuksia. 

Kiinteistön omistajat ovat tehneet talokaupan vuonna 1998. Korjaushistoria tätä en-

nen on epäselvä.  

 

Kuntoarvion kohde sijaitsee Kuopiossa. Rakennus on rakennettu vuonna 1954. Kiin-

teistön kokonaispinta on 350 m². Samalla kadulla on useampi 50-luvulla rakennettu 

omakotitalo. Kiinteistöllä ei ole erillistä kiinteistönhuoltoa vaan asukkaat huoltavat 

rakennusta ja piha-alueita talkootöinä. Kuntoarvion ajakohta on 24.3.2018 ja ulko-

lämpötila -1°C.  

 

Rakennuksessa on 2 asuinkerrosta sekä kellaritilat. Julkisivumateriaalina toimii puu-

paneeliverhous ja vesikattomateriaalina konesaumattupelti. Rakennuksen yläpoh-

jassa sijaitsee käyttöullakko. Tontti sijaitsee loivassa rinteessä, sekä talon etupihalle 

on rakennettu viherhuone vuonna 2015. Talossa lämmityslähteenä toimii nykyisin 

kaukolämpö. Jokainen neljästä huoneistoista on yhden makuuhuoneen, olohuo-

neen, keittokomeron ja wc-tilan asuntoja. Taloyhtiöllä on yhteiset peseytymis-, pyy-

kinpesu- ja kuivaustilat kellarikerroksessa. Lisäksi taloyhtiöllä on kellaritiloissa auto-

talli sekä ylimmässä asuinkerroksessa vinttikomerot varastotiloina. 

 

 

5.2 Suoritetut saneeraukset 
 

Kiinteistöä on huollettu tarvittaessa vuosien aikana ulko- ja sisäpuolelta, jotta kiin-

teistön rakennustekninen toimivuus pysyisi ennallaan. Alla lueteltu suurimmat yllä-

pitotoimenpiteet: 

 vonna 1988 uusittu ikkunat, sähköt sekä vesijohdot 

 vuonna 1996 suoritettu julkisivuverhouksen sekä vesikaton maalaus 

 vuonna 1998 uusittu koko rakennuksen alalta julkisivulaudoitus 

 vuonna 1999 kellaritiloissa sijaitsevat pesutilojen pintarakenteen uu-

sittu, lisätty sähköinen lattia lämmitys sekä sauna. Kiukaan tausta-

levy lisätty vuonna 2015. 
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 vuonna 2016 suoritettu vesikaton perusteellinen tarkastus, pesu 

sekä maalaus. Ennen maalausta paikattu pieniä reikiä. 

 

 

 

5.3 Kuntoarvion tulokset 
 

 
5.3.1           Löylyhuone 

 

Kiinteistöön on lisätty jälkeen päin löylyhuone. Löylyhuoneen lattialaatat ja niiden 

saumat olivat moitteettomassa kunnossa. Panelointi sekä lauteet on käsitelty myö-

hemmin rakentamisen jälkeen ja ne ovat hyvässä kunnossa. Kiuas on uusittu kolme 

kertaa yhdeksäntoistavuoden aikana. Löylyhuoneen poistoilmaventtiili toimi aistien-

varaisesti normaalisti.  

 

 

5.3.2           Kylpyhuone 
  

Kylpyhuoneen pintarakenteet on uusittu samaan aikaan kuin löylyhuone on raken-

nettu. Pesuhuoneen lattiakaivo vetää veden normaalisti sekä lattian kallistukset 

ovat sellaiset, ettei vesi jää seisomaan laattojen päälle vaan ohjautuu lattiakaivoon. 

Lattian ja seinien laatoitus ja niiden saumat ovat moitteettomassa kunnossa. Nurk-

kakohtien sekä seinän ja lattian rajan silikonisaumassa havaittavissa paikoitellen 

mikrobikasvustoa. (kuva 1.) Myös kylpyhuoneen poistoilmaventtiili toimii aistienva-

raisesti normaalisti. 

 



         
         18 (35) 

 

Kuva 1. Pesuhuoneen silikonisauma (Roininen 2018) 

 

Kylpyosaston lattiassa on kauttaaltaan sähköinen lattialämmitys. Termostaatti toimii 

sekä lattia tuntuu tasalämpöiseltä. Ilmanvaihto toimii hyvin, hajuhaittoja ei ole ha-

vaittavissa eikä kylpyhuoneessa ole vetoisuuden tunnetta. 

 

5.3.3 Pyykinpesuhuone ja kuivaustila 
 

Pyykinpesuhuoneen ilmanvaihto toimii normaalisti. Tilaajan edustajan mukaan pyy-

kit kuivuvat alle kahdessatoista tunnissa. Lattian laatoitus on hyvässä kunnossa. 

Kahdessa seinän nurkassa on lieviä halkeamia viereisen tontin räjäytystöiden seu-

rauksesta. (kuva 2.) 
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Kuva 2. Seinän halkeamat räjäytystyön seuraksesta (Roininen 2018) 

 

5.3.4 Huoneistojen WC-tilat 
 

Kaikissa neljässä huoneistoissa sijaitsevissa WC-tiloissa lattiamateriaalina on muovi-

matto, joka on listoitettu seinään puulistoin. WC-tiloissa ei ole lattiakaivoja, joten 

tilan rakenteita ei ole suunniteltu märkätilan rakenteiksi. WC-tilojen seinät ovat sil-

mämääräisesti hyvässä kunnossa sekä lavuaarin allaskaapin runko ja putket liitoksi-

neen ovat valutuskokeella kunnossa. 

 

Poistoilmaventtiili seinän yläosassa toimii odotetulla tavalla. Yhden huoneiston pois-

toilmaventtiiliin on lisätty sähkökäyttöinen puhallin parantamaan tarvittaessa pois-

toilmavirtausta. (kuva 3.) 
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Kuva 3. Huoneiston 4. poistoilmaventtiilin tehostus (Roininen 2018) 

 

5.3.5 Autotalli 
 

Keväisin autotalliin tulee sade- ja sulamisvesiä etupihan puolelta. Kyseisellä sivulla 

on betonirakenteinen viistetty sokkeliosa. (kuva 4.) Maanvaraisteen betonilattiaan 

on tehty ura vesien johtamiseksi lattiakaivoon (kuva 5.) Lisäksi toisella ulkoseinällä 

on havaittavissa kalkkeutumaa, joka viittaa ulkopuolisen kosteuden siirtymisestä 

seinärakenteeseen. 
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Kuva 4. Viistettu sisäpuolen sokkeliosa (Roininen 2018) 
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Kuva 5. Autotallin betonirakenteiseen lattiaan viistetty ura rakenteiden läpi tulevien 

sulamisvesien johtamiseksi (Roininen 2018) 

 

 

5.3.6 Asuinhuoneistot 
 

Kaikkien neljän asuinhuoneiston lämpötila on 22 °C. Huoneistoissa ei ole havaitta-

vissa vetoisuuden tunnetta, sisäilma ei ole tunkkainen, liian kostea tai liian kuiva. 

Lattian vinyylimatossa on havaittavissa normaaleja kulumisen jälkiä ja painaumia. 

 



         
         23 (35) 

Asuinhuoneistoihin johtavan porraskäytävän pintamateriaalit ovat hyvässä kun-

nossa. Ulko-oven käynti on normaali. Porraskäytävän ulkoseinän nurkassa tuntuu 

selvästi vetoa.  

 

Vinttikomeron katon laudoituksessa on mahdollisia mikrobikasvustoja sekä kos-

teutta konesaumatun vesikaton liitoskohdissa. 

 

Vuonna 2015 yhdessä huoneistossa on sattunut vesivahinko, joka on kuivattu sekä 

korjattu asianmukaisesti Polygon Oy:n toimesta. 

 

5.3.7 Ullakko/yläpohja 
 

Ullakko on niin sanottu kylmäullako. Ullakolta käsin tarkasteltavassa vesikaton ruo-

delaudoituksessa on havaittavissa mikrobikasvustoa. (kuva 6.) Ullakkon muut pin-

nat ovat aistinvaraisesti normaalissa kunnossa eikä yläpohjan eristyksessä ole ha-

vaittavissa kylmäsiltoja. 
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Kuva 6. Vesikattoruoteissa havaittua mikrobikasvustoa (Roininen 2018). 

 

  



         
         25 (35) 

 

6 PIENKERROSTALON KORJAUSEHDOTUS 
 

6.1 Korjausehdotus 
 

Aistinvaraisesti tehdyn kuntoarvion perusteella kellarin autotallin tiloissa tulisi tehdä 

jatkotutkimuksia sekä korjaustoimenpiteitä, jotka kohdistuvat rakennuksen ulko-

puolisiin maa- ja perustusrakenteisiin. Sisäpihan puoleisen sekä kadun puoleisen 

talon päädyn seinän vierusmaat tulisi poistaa, vedeneristää perustukset sekä asen-

taa asianmukaiset salaojitukset. Osittain peruskallion päälle perustetun talon sala-

ojittaminen mahdollisesti aiheuttaa tarkkuuskalliolouhintaa, jotta salaojitukset saa-

daan asennettua. 

 

Porraskäytävän nurkan veto tulee tutkia. Seinärakennetta avataan sen verran, jotta 

voidaan todeta seinän eristys sekä eristää liitoskohta kunnolla. Ilmavuotokohtiin voi 

mahdollisesti ajan saatossa kertyä kosteutta, joka altistaa rakenteen mikrobikasvus-

toille. 

 

Vesikatto suositellaan korjattavaksi, jotta yläpohjan tuuletus saadaan varmistettua 

sekä vaihdettua mikrobivaurioituneet ruodelaudoitukset. Sadevesiä läpi päästävä 

vesikatto on suuri riski koko yläpohjan rakenteille sekä asukkaiden terveydelle.  

 

LVIS-asiantuntijoiden kuntokartoitus tulisi tehdä mahdollisimman pian. Nykyhetkellä 

sähköjohdot ovat pinta-asennettuja. (kuva 7, kuva 8.) Autotallin ja 1. kerroksen vä-

lipohjan alapinnassa kulkeva poistovesiputken eriste on silmämääräisesti asbestia 

sisältävää eristettä. (kuva 9.) Ennen kunnossapito- ja mahdollisia purkutöitä tulee 

tehdä asbestikartoitus asentajan sekä käyttäjien terveyden vuoksi. 
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Kuva 7. Pinta-asennettu sähkökaapelointi ja jakorasia (Roininen 2018) 

 

 

Kuva 8. Huoneiston numero 4 sähkön kulutusmittari (Roininen 2018) 
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Kuva 9. Poistovesiputken eriste (Roininen 2018) 

 

 

 

6.2 Kustannusarvio 
 
Korjaustoimenpiteiden kustannusarvio on suuntaa antava, koska ilman rakenteiden 

avaamista on ongelmallista todeta todellisia korjaustarpeita. Kustannusarvio perus-

tuu aistienvaraisesti tehtyjen haivaintojen pohjalta laadittuihin laskelmiin. Kuntoar-

vion apuna on käytetty alkuperäisiä arkkitehtipiirustuksia (liite 3.). Laskelmissa ei 

oteta huomioon LVIS-laitteiden korjaustoimenpiteitä, sillä se vaatisi alakohtaisten 

asiantuntijoiden lausunnot. 

 

Kustannusarvion laskennassa on otettu huomioon käytettävät materiaalit sekä työ-

kustannukset ammattihenkilön tekemänä. Kustannukset ovat suuntaa antavia ei-

vätkä ne sisällä rakennuttajan tai urakoitsijan kustannuksia. Lopullinen hinta-arvio 

varmistettava valitulta urakoitsijalta. Laskennalliset työ- ja materiaalikustannukset 

alla. 
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TAULUKKO 1. KORJAUSTEN KUSTANNUSARVIO. JONI ROININEN. 2018. 
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7 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdän kuntoarvio vuonna 1954 valmistuneeseen 

puurunkoiseen omakotitaloon, joka antaisi asukkaille tiedon rakennuksen tämän 

hetkisestä kunnosta sekä mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Korjaustarpeita oli 

useita, mutta kuitenkaan mitkään eivät olleet erittäin kiireellisiä verrattaessa kiin-

teistön ikään nähden. Kuntoarvio pystyttiin suorittamaan rakenteita rikkomattomin 

menetelmin, jotta saatiin tietoon rakennuksen tämän hetkinen kunto.  

 

Akuuteimmat saneeraukset kohteessa ovat vesikatto, yläpohjan tuuletus, salaojitus 

ja perustusten vedeneristys. Suurempien korjausten suorittamista kannattaa vielä 

siirtää myöhemmäksi, sillä tontin vuokrasopimus päättyy vuonna 2025 ja saman 

alueen vastaavat rakennukset ovat jo pakkolunastettu ja purettu kerrostalojen 

tieltä. Vuonna 1954 valmistuneen rakennuksen rakennusteknistä toimivuutta on 

vaikeaa muuttaa nykypäivän stantardien mukaiseksi ja kyseisessä kiinteistössä on-

gelmakohdaksi muodostuu uusiutuvan teknologian kehittyminen suhteessa talon 

sähköjärjestelmiin.  

 

Opinnäytetyön kohteessa korjaustarpeet kannattaa miettiä tarkkaan, jotta kustan-

nukset saadaan pysymään kohtuullisina. Rakenteet on mahdollista toteuttaa ener-

giatehokkaammiksi sekä kosteus- ja lämpöteknisesti toimiviksi. Tilaajalle opinnäyte-

työ on hyödyllinen kartottaessa tulevia saneerauksia ja niiden kustannuksia. Opin-

näytetyö antoi tilaajalle asiantuntevan kuvan rakennuksen kunnosta sekä mistä ra-

kenteelliset puutteet ja viat johtuvat. Opinnäytetyö on suuntaa antava arvio, eikä 

virallinen korjaussuunnitelma. Korjaustoimenpiteet tulee aina tarkastuttaa ja hyväk-

syttää asianmukaiset luvat ja referenssit omaavalla ammattihenkilöllä. 
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