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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kuntoarvio sekä kunnossapitosuunnitelma-
ehdotus eli PTS-ehdotus. Kohteeksi otettiin viidestä erillisestä asuinrakennuk-
sesta koostuvan, Oulussa sijaitsevan, taloyhtiön rakennukset. Rakennukset 
ovat valmistuneet 1920-luvulla ja niihin on tehty elinkaaren aikana monenlaisia 
korjauksia. Rakennuksiin ei oltu tehty kuntoarviota, joten kuntoarvion tekeminen 
nähtiin tarpeelliseksi. Kuntoarvion pohjalta saatiin tehtyä kunnossapitosuunni-
telma, joka auttaa rakennuksien kunnossapidon ja korjaamisen suunnittelussa, 
toteuttamisessa sekä kustannusten arvioinnissa. 
 
Rakennusten kunnon arvioinnissa käytettiin pääasiassa aistinvaraisia menetel-
miä. Apuna käytettiin pintakosteusmittaria sekä lämpökamerakuvausta. Ennen 
varsinaista kuntoarvion tekemistä asukkaille jaettiin asukaskysely, jonka tarkoi-
tuksena oli saada tietoa rakennusten mahdollisista ongelmista. Edellä mainittuja 
keinoja käyttäen rakennuksille tehtiin kuntoarvio, jonka pohjalta laadittiin suunni-
telma rakennusten kunnossapitoon ja korjaamiseen. 
 
Kuntoarvion tuloksena saatiin perustiedot rakennusten tämänhetkisestä raken-
nusteknisestä kunnosta. Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin, että rakennukset 
ovat pääosin hyvässä kunnossa mutta korjaustarpeita löytyy. Korjaamisen ja 
kunnossapidon aikataulut sekä kustannusarviot kirjattiin kunnossapitosuunnitel-
maehdotukseen. Kiireellisimpänä toimenpiteenä rakennuksille tulisi tehdä kun-
totutkimus alapohjien kunnosta. 
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The goal of the thesis was to make a condition estimate and a maintenance 
plan proposal. The object was a construction of five separate residential build-
ings in Oulu. The buildings have been completed in the 1920s and have been 
subject to many kinds of repairs throughout the life cycle. The buildings had not 
been evaluate for condition, so making a condition estimate was considered 
necessary. On the basis of the condition estimate, a maintenance plan proposal 
was drawn up to assist in the planning, implementation and cost assessment of 
maintenance and repair of buildings. 
 
Mostly organoleptic methods were used to evaluate building condition. A sur-
face moisture gauge and thermal camera were used as a support. Prior to mak-
ing the actual assessment of the condition, the residents were asked to fill in a 
resident survey to find out about possible problems with the buildings. Using the 
aforementioned methods, the building was subject to a condition estimate. 
Based on the estimate, a maintenance plan proposal was made for the build-
ings. 
 
As a result of the condition estimate, basic information on the current structural 
state of the building was obtained. The buildings are mostly in good condition 
but there are repair needs. Repair and maintenance schedules as well as cost 
estimates were recorded in the maintenance plan proposal. As the most urgent 
measure, buildings should be subjected to a condition survey on the condition 
of the base floor. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Oulussa sijaitsevan, 1900-luvun alkupuolella 

rakennetun, viidestä erillisestä rakennuksesta koostuvan, asunto-osakeyhtiön 

kuntoa ja korjaustarpeita rakennetekniseltä kannalta. Kohteen kuntoa kartoite-

taan suorittamalla kuntoarvio, jonka pohjalta saadaan tehtyä kunnossapitosuun-

nitelmaehdotus (PTS-ehdotus). Kunnossapitosuunnitelmaehdotus sisältää eh-

dotuksen tulevien toimenpiteiden ajankohdasta sekä kustannuksista. Kuntoarvi-

ossa ei oteta kantaa taloteknisten järjestelmien kuntoon. 

Kohteeseen tehdään myös lämpökuvaus ja mitataan pintakosteusmittarilla mär-

kätilojen kosteuksia pistokoemaisesti. Tällä tavalla saadaan kohteesta syvälli-

sempää tietoa kuin pelkällä kuntoarvion tekemisellä. 

Taloyhtiö koostuu viidestä erillisestä kaksikerroksisesta asuinkiinteistöstä ja pi-

harakennuksista, joihin ei tässä opinnäytetyössä oteta kantaa. Rakennukset on 

rakennettu pystyhirsistä ja ne on todennäköisesti siirretty nykyisille paikoilleen 

muualta.  

Kohteeseen ei ole ennen tehty kuntoarviota, joten tulevien korjaustarpeiden ja 

kunnostusten ennakoimiseksi kuntoarvion sekä PTS-ehdotuksen tekeminen on 

nähty tarpeelliseksi.   

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada selville asuinrakennusten raken-

nustekninen kunto sekä selvittää viat ja korjaustarpeet. Lisäksi tämän kuntoar-

vion pohjalta laaditaan rakennuksille PTS-ehdotus, jossa otetaan kantaa toi-

menpiteiden ajoitukseen sekä kustannuksiin. 
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2 KUNTOARVIO JA PTS 

Asuinkiinteistön kuntoarvion tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää kiinteistön 

sen hetkinen kunto ja hankkia lähtötietoa kunnossapitosuunnitelman laatimista 

varten. Tekemällä kuntoarvio ja päivittämällä se säännöllisin väliajoin saadaan 

kiinteistö pidettyä kunnossa, tulevia toimenpiteitä pystytään ennakoimaan ja 

ajoittamaan ne oikein. Kuntoarvioraporttiin liitetään kunnossapitosuunnitelmaeh-

dotus (PTS-ehdotus), josta selviävät kunnostusta vaativat kohteet. PTS-ehdotus 

on pitkän aikavälin suunnitelma, joka tehdään esimerkiksi seuraavan 10 vuoden 

ajanjaksolle. (1, s. 1-4.) 

Kunnossapitosuunnitelmaehdotuksessa rakennusosat jaotellaan kuntoluokkiin 

päänimikkeittäin niiden teknisen kunnon perusteella. Jaottelun tarkoituksena on 

saattaa rakennusosat ja rakennukset vertailukelpoisiksi toisiinsa nähden. Yksit-

täinen rakennusosa voi poiketa päänimikkeen mukaisesta kuntoluokasta. Kun-

toluokka on kuntoarvion tekijän arvio kohteen kunnosta. Kuntoluokittelu ja toi-

menpiteet on koottu taulukkoon 1. (2, s. 2.) 
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TAULUKKO 1. Kuntoluokat (3, s.1) 

Kuntoluokka Kuvaus 

5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 

4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6 - 10 vuoden kuluessa 

3 
tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1 - 5 vuoden        

kuluessa tai peruskorjaus 6 - 10 vuoden kuluessa 

2 
välttävä, peruskorjaus 1 - 5 vuoden kuluessa tai  

uusiminen 6 - 10 vuoden kuluessa 

1 heikko, uusitaan 1 - 5 vuoden kuluessa 

 

 

2.1 Kuntoarvion tekeminen 

Kuntoarvio perustuu pääasiassa aistinvaraisiin havaintoihin, olemassa olevien 

asiakirjojen tietoihin ja tarvittaessa ainetta rikkomattomiin mittauksiin, kuten pin-

takosteusmittauksiin. Kuntoarviossa piileviä vikoja ei ole mahdollista havaita, jo-

ten kuntoarvioija voi ehdottaa tarkempien kuntotutkimuksien tekemistä, esimer-

kiksi pintakosteusmittaustulosten perusteella. (1, s. 1.) 

Kuntoarvion tilaajaohjeen mukaisesti kuntoarvion tavoitteena on muodostaa 

puolueeton kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää merkittävimmät korjaus- ja 

tutkimustarpeet. Kunnossapitosuunnitelmaehdotus on tekninen eikä sisällä kiin-

teistön taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan se perustuu kiinteistön ra-

kennusosien tekniseen käyttöikään. (2, s. 1-3.) 
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2.2 Kuntoarvion käyttö 

Kuntoarvioraportista selviävät kuntoluokituksen perusteella eri rakennusosien 

kunto ja korjaustarpeet. Raportista selviävät myös ehdotetut lisäselvitys- ja tutki-

mustarpeet. Asunto-osakeyhtiön korjausohjelman laadinnassa käytetään hy-

väksi kunnossapitosuunnitelmaehdotusta. (1, s. 3-4.) 

Kuntoarvion ja kunnossapitosuunnitelmaehdotuksen pohjalta taloyhtiön päättä-

jät saavat kokonaiskuvan asuinkiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, 

niiden ajankohdista ja kustannuksista. Näiden tietojen pohjalta taloyhtiö voi al-

kaa valmistelemaan tulevien korjausten rahoitusta, aikatauluja, suunnitelmien 

hankkimista, mahdollisten avustusten hakemista, viranomaislupien hakemista ja 

pääsuunnittelijan palkkaamista. (4, linkit Peruskorjaus ja remontointi -> Kuntoar-

viojapts.) 

 

 

2.3 Kuntoarvioijan pätevyys 

Kuntoarvioijalla tulisi olla tehtävän vaatiman laadun ja vaativuuden edellyttämät 

pätevyys, kokemus, koulutus ja ammattitaito. Kuntoarvio tehdään yleensä kol-

men oman alansa asiantuntijan ryhmässä. Ryhmä koostuu rakennus-, LVI- ja 

sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien asiantuntijoista. Ryhmä jakaa tarvittavat 

tiedot keskenään kuntoarvion suunnittelun, tarkastuksen ja raportin teon aikana. 

Nämä asiantuntijat tarkastavat kiinteistöstä oman osansa energiatalouteen, si-

säolosuhteisiin, turvallisuuteen, terveellisyyteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät 

asiat. Hyvä kuntoarvioija tuntee oman alansa, hallitsee perustiedot muilta teknii-

kan osa-alueilta ja tuntee energiankulutukseen ja sisäolosuhteisiin vaikuttavat 

asiat. Eduksi on kokemus korjaus- ja uudisrakentamisen urakointi-, valvonta- ja 

suunnittelutehtävistä. (1, s. 5.) 
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3 AS OY PORILANPIHAN KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 

Kuntoarvion toteuttamiseksi ja raportin laatimiseksi tarvitaan lähtöaineisto kiin-

teistön historiasta ja nykytilasta. Kuntoarviota tilattaessa tilaaja luovuttaa kunto-

arvioijalle tarvittavat asiakirjat, joista selviävät kiinteistön perustiedot sekä tiedot 

aiemmin suoritetuista korjauksista. (2, s. 5.) 

Asunto-osakeyhtiö Porilanpihan viisi erillistä asuinkiinteistöä sijaitsevat Oulussa 

Patelan kaupunginosassa. Talot on rakennettu 1920-luvulla ja niihin on tehty 

suuria saneeraus- ja muutostöitä 1980-luvulla. Talojen kantavat rungot on ra-

kennettu pystyhirsistä. Kuvassa 1 on esitettynä yksi viidestä samanlaisesta as 

oy Porilanpihan asuinkiinteistöstä. 

As oy Porilanpihan asukkaille tehtiin ennen kuntoarviointia asukaskysely, jonka 

tavoitteena oli selvittää kiinteistön sen hetkistä kuntoa, toimivuutta ja mahdolli-

sia ongelmia. Asukaskysely on liitteessä 2 ja tulokset on esitetty luvussa 3.4. 

 

 

KUVA 1. Kuntoarvion kohteena olevan taloyhtiön talo E 
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3.1 Kiinteistöjen perustiedot ja asiakirjat 

Taloyhtiön hallituksen jäseniltä saaduista asiakirjoista kerättiin seuraavat perus-

tiedot: 

- rakennustyyppi   pienkerrostalo 

- valmistumisvuosi   ~1920 

- rakennukset, kpl   5 

- kerrokset   2 / rakennus 

- lämmitysjärjestelmä  sähkö 

- ilmanvaihto   painovoimainen 

- rakennusmateriaali  puu 

- bruttoala, m2   192 / rakennus 

- autopaikat, kpl   20 

- asemapiirros    1:200 

- pohjakuvat, E-rakennus  1:100 

- E-rakennus, alapohjan kuntoarvio ja 2007 

lämpökamerakuvaus 

- julkisivujen kunnostus- ja   2008 

maalaussuunnitelmat 

- alapohjan kuntokatselmusraportti ja 2008 

alustava kunnostustapaselvitys 

- katto- ja räystäsrakenteiden  2009. 

korjauspiirros 
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3.2 Kiinteistön korjaushistoria 

Opinnäytetyön kohteena olevista kiinteistöistä kerättiin asiakirjojen avulla perus-

tietoa kuntoarvion tekoa varten. Seuraavassa on eritelty as oy Porilanpihaan 

tehtyjä korjauksia ja muutoksia kronologisessa järjestyksessä: 

- saneeraus ja muutostöitä    1984-1986 

- ikkunat uusittu    1985 

- ulkopintojen kunnostus ja maalaus  2009 

- katto- ja räystäsrakenteiden korjaus  2010 

- ulko-ovet uusittu    2012. 

 

3.3 Asukaskyselyn tulokset 

Asukaskysely toteutettiin ennen kuntoarviointia. Kyselyn perusteella saatiin sel-

ville asukkaiden havaitsemia puutteita ja asumismukavuuteen vaikuttavia seik-

koja, joita tarkasteltiin kuntoarviota tehtäessä. 

Asukaskyselyn vastauksia saatiin kymmenestä huoneistosta. Useimmin mainit-

tuja ongelmakohtia olivat kyselyn mukaan ikkunoiden lämpövuodot sekä tiiveys- 

ja avautumisongelmat, porrashuoneiden kylmyys, ilmanvaihdon tehottomuus 

sekä alapohjasta huoneistoihin tulevat hajut. Kuvassa 2 on eriteltynä asukasky-

selyn tarkemmat havainnot. 
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KUVA 2. Asukaskyselyn tärkeimmät havainnot 

 

3.4 Kuntoarvion laajuus ja tavoite 

Kuntoarvion tarkastuskohteet määritellään kerros- ja rivitaloille suunnatussa RT-

kortissa RT 18-11131 kohdassa 4.1 (1, s.4). Tässä kuntoarviossa osa tarkas-

tuskohteista jätettiin pois ja tarkastelussa keskityttiin pääasiassa asuinraken-

nusten rakennustekniikkaan. Kuntoarviosta jätettiin pois sähkö- ja lvi-järjestel-

mät. Kyseisten järjestelmien kuntoarvioinnissa on syytä käyttää alan ammatti-

laista. Tähän kuntoarvioon sisällytettiin tarkasteltavaksi huoneistoja jokaisesta 

viidestä rakennuksesta. Kuntoarviota täydennettiin myös tarkasteltavana ollei-

den huoneistojen lämpökamerakuvauksella. 

As oy Porilanpihalle tehdyn kuntoarvion tavoitteena oli saada selville asuinra-

kennusten rakennustekninen kunto, selvittää viat ja korjaustarpeet. Lisäksi kun-

toarvion pohjalta laadittiin rakennuksille PTS-ehdotus. PTS-ehdotuksessa esi-

tettiin myös suuntaa antava arvio korjausten kustannuksista ja ajoituksesta. 
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3.5 Kuntoarvion toteutus 

Kuntoarvioinnissa ja raportin laadinnassa noudatettiin kuntoarvioijan ohjekort-

teja RT 18-11131 (1, s.1-28) ja KH 90-00535 (1, s.1-28), jotka on tarkoitettu ker-

ros- ja rivitaloille. Aistien varaisten havaintojen lisäksi tässä kuntoarviossa käy-

tettiin apuna seuraavia laitteita: 

- lämpökamera FLIR B400 Western, sarjanumero 402001921 

- pintakosteusmittari ESKO, sarjanumero 030975 

- ilmankosteus- ja lämpömittari Almemo 2096-1, sarjanumero 972001. 
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4 TARKASTUSKOHTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

As oy Porilanpihaan tehdyn kuntoarvion pohjalta rakennus- ja tekniikkaosille 

laadituissa toimenpide-ehdotuksissa käytettiin Talo 2000 -hankenimikkeistöä. 

Havaituille vioille ja puutteille laadittiin toimenpide-ehdotukset. Rakenteille ja ra-

kenneosille määritettiin kuntoluokka taulukon 1 (sivulla 8) mukaan. Jokaisen 

osan kuntoluokka on merkitty osasta tai rakenteesta kertovan kappaleen lop-

puun KL1 – KL5. 

4.1 Maaosat 

Maaosat kuuluu Talo 2000 -hankenimikkeistön osaan, jonka yläotsikkona on ra-

kennusosat. Rakennusosat luku sisältää alueosat eli rakennusten ulkopuolisia 

rakenteita, kasvillisuutta sekä maarakenteita. Tässä luvussa tarkasteltiin kuiva-

tusosia, päällysteitä ja kasvillisuutta. Ensimmäisenä tutkittiin kuivatusosia. 

Rakennuksia ei luultavasti ole salaojitettu. Salaojien tarkastuskaivoja ei havaittu 

ja myös aiemmin tehdyssä E-rakennuksen alapohjan kuntoarviossa esitetään, 

että salaojia ei ole.  

Katoilta tulevat sadevedet päätyvät suurimmaksi osaksi suoraan rakennusten 

sokkelin viereiseen maahan. Tämä aiheuttaa sokkelin normaalia nopeampaa 

rapautumista ja vesi pääsee myös alapojan maakerroksiin aiheuttaen kosteu-

den lisääntymistä. Arvioinnin perusteella sadevesien poisjohtamisen rakenteet 

kuuluvat kuntoluokkaan 1. Sadevesien poisjohtamisen puutteita näkyy kuvissa 

3 ja 4. 

Rakennusten pintavesien poisjohtaminen ei ole kunnossa. Maanpinnan kalte-

vuuden tulisi olla 1:20 kolmen metrin matkalla sokkelista. Arvioinnin perusteella 

pintavesien poisjohtamisen rakenteet kuuluvat kuntoluokkaan 1. Maanpinnan 

kaltevuus ja pinnanmuodot näkyvät kuvassa 3. 
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KUVA 3. Pinnan muodot, sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuus 

 

Perusmuurin ja nurmialueen välissä tulisi olla noin 40 sentin levyinen erotus-

kaista, jossa ei ole eloperäistä ainesta (5, s.1). Rakennuksista puuttuu tämä 

erotuskaista tai erotuskaista ei ole koko rakennuksen ympäri kiertävä. Kuvassa 

4 näkyy erotuskaistan puuttuminen sekä katolta tulevien sadevesien poistami-

sen puutteita. 
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KUVA 4. Sadevesien poisjohtamisen puutteita 

 

Toimenpide-ehdotus: 

Havaintojen perusteella suositellaan rakennusten salaojittamista ja maanpinnan 

muotoilun muuttamista määräysten mukaisiksi rakennusten vierellä. Lisäksi 

suositellaan erotuskaistan rakentamista rakennusten ympäri sekä puuttuvan sa-

devesijärjestelmän rakentamista.  
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Seuraavaksi tutkittiin liikenne- ja paikoitusalueiden päällysteitä, joiden päällys-

teenä on kivituhkaa. Päällyste on hyväkuntoinen lukuun ottamatta muutamia 

kuoppia, joissa vesi seisoo. Päällysteiden rakenteet kuuluvat arvion perusteella 

kuntoluokkaan 4. Kuvassa numero 5 näkyy yleiskuva liikenne- ja paikoitusalu-

een kunnosta. 

 

KUVA 5. Liikenne- ja paikoitusalueiden päällysteet 

 

Toimenpide-ehdotus: 

Suositellaan liikenne- ja paikoitusalueiden lanausta ja tarvittaessa kivituhkan li-

säämistä.  

Maaosista viimeisenä tarkasteltiin kasvillisuutta rakennusten ympärillä. Pihalla 

ja rakennusten läheisyydessä on matalaa ja hieman korkeampaa kasvillisuutta. 

Osa korkeammista puista ja osa pensaista sijaitsevat lähellä rakennuksia ja nii-

den juuret voivat vahingoittaa perustuksia (katso kuva 3 sivulla 16). 
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Toimenpide-ehdotus: 

Havaintojen perusteella suositellaan rakennusten lähellä olevien puiden ja pen-

saiden poistamista. Mikäli rakennukset salaojitetaan, kasvien juuret eivät saa 

tukkia salaojia.  

4.2 Talo-osat 

Talo-osiin kuuluvat kaikki talon rakennustekniset osat. Talo 2000 -hankenimik-

keistössä talo-osat esitetään alkaen maan alaisista osista päätyen vesikaton 

yläpuolisiin rakenteisiin ja varusteisiin. 

Talo-osien tarkastelu aloitettiin perusmuureista, koska anturoita ei ole näky-

vissä. Perusmuureja tarkasteltiin maan päällisiltä osiltaan, rakennusten ulko-

puolelta sekä pintapuolisesti. Perusmuurit ovat pinnaltaan suurimmaksi osaksi 

hyvässä kunnossa, mutta paikoitellen perusmuurissa kasvaa sammalta. Ku-

vassa 6 näkyy yleiskuva perusmuurin kunnosta. Perusmuurien kunto arvioitiin 

kuuluvan kuntoluokkaan 4. 

 

KUVA 6. D-rakennuksen perusmuurissa kasvaa sammalta 
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Toimenpide-ehdotus: 

Tarkastelun perusteella suositellaan sammaleen ja muun eloperäisen materiaa-

lin poistamista perusmuurista esimerkiksi tehtävään soveltuvalla pesuaineella. 

Seuraavaksi tarkasteltiin rakennusten alapohjia, jotka ovat tuulettuvia rossipoh-

jia. Perusmuureissa on suljettavia ja pieneläinverkoilla varustettuja tuuletusluuk-

kuja. Osassa luukuissa on puutteita kiinnityksessä, pieneläimien pääsyn estä-

vissä verkotuksissa sekä luukkujen sulkumekanismeissa. Tuuletusluukkuja on 

lisätty yhteen rakennukseen jälkeenpäin alapohjien tuuletuksen parantamiseksi. 

Alapohjan riittävän tuuletuksen varmistamiseksi tuuletusaukkojen pinta-ala tulee 

olla 4 – 8 promillea ryömintätilan pinta-alasta käytettäessä painovoimaista tuule-

tusta. Tätä kuntoarviota tehdessä ei käyty alapohjissa olosuhteiden ja jo tehdyn 

kuntoarvion takia.  

E-talon alapohjan kuntoarvion perusteella alapohjissa on rakennusjätettä ja 

muuta eloperäistä materiaalia. Myös eristyksessä on puutteita, tuulensuojana 

toimiva tervapaperi on osittain irronnut eikä siten enää toimi tuulensuojana. Ala-

pohjapalkeissa on havaittavissa lahoamista. Tervapaperissa on valkoisia jälkiä, 

jotka viittaavat sieni- ja homekasvustoon. Alapohjien rakenteiden kunto arvioitiin 

kuuluvan kuntoluokkaan 2. Kuvissa 7 ja 8 näkyy perusmuurin tuuletusluukkuja. 

(3, s. 2.) 
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KUVA 7. A-rakennuksen perusmuurissa olevia vanhoja tuuletusluukkuja 

 

 

 

KUVA 8. B-rakennuksen perusmuurissa olevia uusia tuuletusluukkuja sekä ala-

pohjaan pääsemiseksi tehty kulkuluukku 
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Toimenpide-ehdotus: 

E-talon alapohjaan tehdyn kuntoarvion sekä asukaskyselyn perusteella alapoh-

jat tulisi puhdistaa eloperäisestä materiaalista, tehdä lisätutkimuksia kasvus-

toista, lämmöneristyksen paksuudesta sekä höyrynsulun olemassaolosta. Kaik-

kiin taloihin tulisi myös rakentaa kulkuluukku alapohjan tarkastuksien helpotta-

miseksi. Lisäksi tuuletusluukkujen verkot sekä sulkumekanismit tulisi korjata ja 

tuuletusluukkujen määrää tulisi lisätä alapohjan tuulettumisen varmistamiseksi. 

Seuraavaksi tarkasteltiin rakennusten runkoja ja kantavia rakenteita. Rakennus-

ten kantavat seinät ovat massiivipuisia pystyyn asennetuista hirsistä koostuvia 

rakenteita. Hirret ovat parhaiten näkyvillä yläpohjassa, jossa hirret näyttävät sil-

mämääräisesti hyväkuntoisilta. Hirsissä ei ole merkkejä lahoamisesta. Muissa 

paikoissa seinien hirret ovat pääosin verhoilun peitossa, joten hirsien kuntoa ei 

pysty tarkastamaan muualta rakenteita avaamatta. Runko ja kantavat rakenteet 

ovat tarkastelun perusteella kuntoluokkaan 4 kuuluvia rakenteita. Kuvassa 9 on 

seinärakenteen hirsien yläosia, jotka ovat näkyvillä yläpohjassa. 

 

KUVA 9. Pystyhirsirakenteita ja yläpohjan eristystä 
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Kuntoarviota jatkettiin arvioimalla välipohjia ja niiden rakennetta. Välipohjat ovat 

puurakenteisia. Kantavat rakenteet ovat verhoilun peitossa, joten puurakentei-

den kuntoa ei pääse tarkastelemaan. Pintarakenteissa ei ole havaittavissa ra-

kenteellisia vaurioita. Välipohjat kuuluvat arvioinnin perusteella kuntoluokkaan 

4. 

Välipohjien tarkastelusta siirryttiin yläpohjan rakenteisiin. Rakennusten yläpoh-

jissa eristeenä on sahanpurua vaihtelevan paksuisesti. Ilman- ja höyrynsulusta 

sahanpurun alla ei ole tietoa. Tarkastelussa kävi ilmi, että yläpohjiin on jäänyt 

rakennusjätettä ja muuta sinne kuulumatonta ainesta. Viemärin tuuletusputkien 

ja ilmanvaihtohormien lämmöneristys on tehty huolimattomasti. Rakennusten 

päädyissä, katossa ja räystäiden alla on ilmanvaihtoaukkoja yläpohjan tuulettu-

misen varmistamiseksi. Yläpohjan tuuletus toimii aistinvaraisesti arvioituna oi-

kein. Katon korjauksen aikana on suunnitelmien mukaan parannettu räystäiden 

tuuletusta rei’ittämällä räystäslaudoitusta. Yläpohjat kuuluvat arvioinnin perus-

teella kuntoluokkaan 2. Kuvissa 10 ja 11 on esitetty yläpohjissa olevaa materi-

aalia sekä yleistä kuntoa. 

 

KUVA 10. Yläpohjan eristystä 
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KUVA 11. Rakennusjätettä sekä yläpohjan purueristettä 

 

Toimenpide-ehdotus: 

Havaintojen perusteella suositellaan rakennusjätteen poistamista yläpohjista. 

Kuvassa 6 (sivulla 19) näkyvät vanhat ilmanvaihdon putket sisältävät mahdolli-

sesti asbestia. Myös viemäreiden tuuletusputkien ja ilmanvaihtohormien läm-

möneristeiden korjausta suositellaan. Sahanpurun ja mahdollisen vanhan höy-

rynsulun poistamista ja uuden höyrynsulun asennusta suositellaan tehtäväksi. 

Höyrynsuluksi suositellaan esimerkiksi Ekovilla X5 ilmansulkupaperia sekä uu-

deksi lämmöneristeeksi esimerkiksi puhallettava puukuitueriste. Höyrynsulun 

asennuksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä läpivientien tiiviyteen. Eristeen 

asennuksessa on otettava huomioon, että eriste ei tuki räystään ja yläpohjan 

välisiä tuuletusaukkoja. 

Yläohjan tarkastelun jälkeen siirryttiin julkisivun puolelle tutkimaan ulkoseinien 

rakennetta ja kuntoa. Ulkoseinien ulkovuorauksena on pystylaudoitus. Pysty-

laudoituksen malli on perinteinen loma-laudoitus, jossa sahatut laudat on asen-

nettu lomittain toistensa päälle. Lautojen alapäiden tulisi olla sahattu viistoon 

tippanokaksi. Ulkoverhous on maalattu ja kunnostettu vuonna 2009. Maalipinta 
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on vielä suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa, mutta paikoitellen laudoituk-

sessa on havaittavissa lahovaurioita. Ulkoverhous kuuluu arvioinnin perusteella 

kuntoluokkaan 3. 

Toimenpide-ehdotus: 

Tarkastelun perusteella suositellaan, että lahonneet ulkovuorauslaudat poiste-

taan ja tilalle asennetaan uudet maalatut laudat. (6, s. 11). 

Tarkasteltaessa rakennusten vesikattoja kävi ilmi, että vesikatto on vuotanut jo-

kaisessa rakennuksessa aikanaan. Savupiippujen juurella vesikatteen alapuoli-

sissa laudoissa on tummentumia ja savupiippujen rappauksessa näkyy veden 

valumajälkiä. Rakennusten vesikatot on uusittu vuonna 2010. Korjauspiirustus-

ten mukaan korjauksen yhteydessä on vaihdettu kattorakenteen lahonneet ja 

huonokuntoiset rakenteet. Myös aluskatteena toimiva bitumikermi on uusittu tar-

vittavilta osiltaan. Korjauspiirustusten mukaan vesikattorakenteet ovat hyvässä 

kunnossa. Kuntoarvioinnissa tultiin samaan tulokseen. Kuntoarvioinnissa ha-

vaittiin tummentumaa vesikatteen alapuoleisessa laudoituksessa sekä kattoristi-

koiden yläpaarteissa. Aluskatteena toimivan bitumikermin kuntoa ei päästy tar-

kastelemaan kuntoarviota tehtäessä. Vesikattorakenteet kuuluvat tarkastelun 

perusteella kuntoluokkaan 5. Kuvissa 12 ja 13 on esitetty vesikatteen alapuo-

leista laudoitusta, tummentumia sekä veden jättämiä valumajälkiä. 

Toimenpide-ehdotus: 

Ei toimenpiteitä. 
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KUVA 12. Vesikatteen alapuoleista, osittain tummentunutta laudoitusta 
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KUVA 13. Savupiipun kyljessä näkyviä veden valumajälkiä 

 

Vesikaton päältä, yläpohjasta sekä maasta käsin tarkasteltiin rakennusten räys-

täsrakenteita. Ne on uusittu kattoremontin yhteydessä, joten niiden kunto on 

hyvä. Osa syöksytorvista todettiin olevan liian lyhyitä, minkä takia vesi roiskuu 

alhaalla seinä- ja perusmuurirakenteisiin. Kosteaksi jäävä perusmuuri on otolli-

nen ja suotuisa alusta sammaleen kasvulle. Räystäsrakenteet, sadevesikourut 

sekä syöksytorvet kuuluvat arvioinnin perusteella kuntoluokkaan 4. Kuvassa 14 
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näkyy liian lyhyiden syöksytorvien aiheuttamaa perusmuurin kastumista sekä 

sammaloitumista. 

 

 

KUVA 14. Lyhyt syöksytorvi kastelee perusmuuria ja seinän laudoitusta 

 

Toimenpide-ehdotus: 

Tarkastelun perusteella suositellaan rännien puhdistamista tarvittaessa sekä 

liian lyhyiden syöksytorvien pidentämistä roiskevesien minimoimiseksi . Lisäksi 

olisi tärkeä rakentaa sadevesien poisjohtamiseksi tarvittava sadevesijärjes-

telmä. 

Räystäsrakenteista siirryttiin tutkimaan vesikatetta. Vesikatteena rakennuksissa 

toimii betonitiilikate. Katoilla havaittiin muutamia haljenneita tiiliä. Vesikatteen 

yleiskunto on hyvä. Reunapellitykset ovat kunnossa. Vesikaterakenteiden todet-

tiin kuuluvan kuntoluokkaa 5. Yleiskuva vesikatteen kunnosta on esitetty ku-

vassa 15.  
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KUVA 15. Vesikatteen yleiskunto todettiin hyväksi 

 

Toimenpide-ehdotus: 

Havaintojen perusteella suositellaan rikkoontuneiden tiilien vaihtoa. 

Kattovarusteita tarkasteltaessa havaittiin, että savupiippujen tiilet ja laasti ovat 

lohkeilleet. Lohkeilun seurauksena piippujen hattujen kiinnikkeet ovat osin irron-

neet. Seinä- ja lapetikkaat sekä savupiipuille menevät kulkusillat ovat hyväkun-

toiset. Savupiippujen, ilmanvaihdon sekä yläpohjan tuuletuksen putkien läpi-

viennit ovat vesitiiviitä eikä uusista, kattoremontin jälkeisistä vuodoista, ole 

merkkejä. Savupiippujen hormien kuntoa ei tarkastettu kuntoarviota tehtäessä. 

Kattovarusteet kuuluvat arvioinnin perusteella kuntoluokkaan 3. Kuvissa 16 ja 

17 näkyy savupiipun ulkoista kuntoa ja kulkusiltoja. 
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KUVA 16. Savupiipun ja kulkusillan yleiskunto 

 

 

KUVA 17. Savupiipun hatun kiinnike on irronnut tiilestä 
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Toimenpide-ehdotus: 

Suositellaan, että nuohooja tarkistaa hormien kunnon ja ottaa kantaa hormien 

mahdolliseen kunnostamiseen tai korjaamiseen. Jos hormissa on vaurioita niin 

ne aiheuttavat paloturvallisuusriskin. Samalla suositellaan piipun hattujen irron-

neiden kiinnikkeiden uudelleen kiinnitystä sekä lohjenneiden tiilien ja laastin uu-

simista. 
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5 AS OY PORILANPIHAN KUNTOARVION TULOKSET 

Asunto-osakeyhtiö Porilanpihan kuntoarviossa keskityttiin tutkimaan rakennus-

ten rakennusteknistä kuntoa silmämääräisellä tarkastelulla. Luvuissa 5.1-5.7 on 

esitetty kuntoarvion tärkeimmät tulokset. Lämpökamerakuvauksen tulokset on 

esitetty luvussa 6. 

5.1 Rakennusten yleiskunto 

As oy Porilanpihan kuntoarvioinnissa havaittiin, että rakennusten kantavat ra-

kenteet ovat hyvässä kunnossa. Ulkoverhouksessa on havaittavissa lahonneita 

lautoja ja maalipinnan rapistumista. Tutkituissa rakenteissa ja rakenneosissa ei 

havaittu tarvetta kiireellisille toimenpiteille.  

5.2 Kiireelliset toimenpiteet 

Kuntoarvioinnissa sekä asukaskyselyn perusteella havaittiin, että alapohjista tu-

lee hajuja asuintiloihin. Myös lämpökamerakuvauksen perusteella alapohjien ja 

seinien liittymissä havaittiin merkkejä ilmavuodoista. Alapohjien kunnon tar-

kempi tutkiminen on syytä tehdä kiireellisesti, koska asuntoihin tulevan hajun 

perusteella on syytä epäillä alapohjassa olevan mikrobeja. Alapohjasta tulevat 

hajut vaikuttavat asumismukavuuteen ja mahdollisesti terveyteen. Alapohjan 

huono tiiveys myös osaltaan aiheuttaa vedon tunnetta asunnoissa. Alapohjan 

painesuhteet sekä korvausilman saanti olisi myös hyvä tutkia, koska ne vaikut-

tavat ilman pääsyyn sisätiloihin. 

5.3 Piha-alueet 

Kuntoarviossa havaittiin piha-alueiden osalta, että liikenne- ja paikoitusalueilla 

on korjaustarpeita. Liikenne- ja paikoitusalueiden sorapinta on pääosin hyvässä 

kunnossa lukuun ottamatta pieniä kuoppia, joissa vesi seisoo. Lisäksi todettiin, 

että kallistukset pintavesien poisjohtamiseksi ovat riittämättömät. 
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Nurmialueet ja nurmialueilla olevat sorapintaiset kulkuväylät ovat pääosin hy-

vässä kunnossa. Nurmialueella on muutamia puita ja istutuksia, jotka ovat hie-

man liian lähellä asuinrakennusta. Tonttia kiertävä matala puuaita vaatii kun-

nostusta.  

5.4 Ovet ja ikkunat 

Silmämääräisesti tehdyssä kuntoarvioinnissa ja asiakirjoista kävi ilmi, että ulko-

ovet on uusittu hiljattain. Ikkunat sen sijaan ovat vanhoja ja niiden kunto ei ole 

enää paras mahdollinen. 

Ulko-ovet on uusittu luvussa 3.2 mainittujen asiakirjojen perusteella vuonna 

2012. Ovien kunto on silmämääräisesti todettuna hyvä.  

Luvussa 3.2 mainittujen asiakirjojen mukaan ikkunat on uusittu vuonna 1985 ja 

maalattu vuonna 2009. Kuntoarvion yhteydessä tehdyn lämpökuvauksen perus-

teella ikkunoissa on lämpövuotoja. Asukaskyselyssä esille nousi ikkunoiden ve-

toisuus sekä ikkunoiden avautumisen ongelmat. Ikkunoiden uusimista on syytä 

harkita sekä energiansäästön että asumismukavuuden kannalta. 

5.5 Rakennuksen ulkopuoliset osat 

Luvussa 3.2 mainittujen asiakirjojen mukaan vesikatto, lapetikkaat, rännit ja 

alusrakenteita on uusittu 2010. Kuntoarvioinnissa havaittiin, että edellä mainittu-

jen rakenteiden kunto on hyvä. 

Ulkoseinien lautaverhouksen maali on hilseillyt ja laudoitus on lahonnut paikoi-

tellen. Lahonneet laudat on syytä vaihtaa sekä maalata uudet laudat sopivalla 

maalilla. PTS-ehdotuksessa on esitetty kustannusarvio näille korjauksille vuo-

delle 2019. 

5.6 Ylä- ja alapohjat 

Kuntoarvioinnissa havaittiin, että rakennusten yläpohjissa on eristeenä sahan-

purua vaihtelevan paksuisesti. Aistien varaisesti arvioituna yläpohjien tuuletus 

on riittävä eikä sahanpuru ole tukkinut räystäiden alapuolisia ilmarakoja. Kaik-

kien rakennusten yläpohjissa on tarpeetonta ja sinne kuulumatonta materiaalia.  
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Luvussa 3.2 esitettyjen asiakirjojen perusteella yhden rakennuksen alapohjaan 

on tehty kuntoarvio vuonna 2008. Näistä tiedoista sekä alapohjiin pääsyn han-

kaluuden takia alapohjia ei tarkistettu. Asiakirjojen perusteella sekä kuntoarvi-

ossa ilmi tulleiden seikkojen takia alapohjille on syytä tehdä tarkempi kuntotutki-

mus. 

5.7 Märkätilat 

Pintakosteusmittarilla mitattiin jokaisen tutkitun märkätilan lattiaa sekä seinäpin-

toja. Mittauksia tehtiin useasta kohdasta painottaen tunnettuja sekä mahdollisia 

ongelmakohtia. Nurkissa, kynnysten läheisyydessä, muovimaton saumoissa, 

putkien läpivienneissä, vesihanojen läheisyydessä sekä lattiakaivojen läheisyy-

dessä mitatuissa arvoissa ei havaittu kosteutta. 
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6 LÄMPÖKUVAUS 

Kuntoarvioinnin yhteydessä tehtiin myös lämpökamerakuvauksia pistokoemai-

sesti jokaisessa asuinrakennuksessa. Lämpökuvauksen kohteeksi valittiin ra-

kennusteknisesti haastavia paikkoja, joissa esiintyy useasti lämpöhäviöitä tai il-

mavuotoja. Lämpökuvaus suoritettiin sekä raportti laadittiin ohjeen RT 14-11239 

mukaan. (8, s. 1-6.) 

Raportissa on esitetty asuin- ja oleskelutiloihin sovellettavat lämpötilojen toi-

menpiderajat asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan. Asunnossa 

toimenpideraja pistemäisellä pintalämpötilalla on + 11 ⁰C, joka on lämpötilain-

deksin mukaan ilmoitettuna 61. (9, s. 6.) 

Lämpökuvauksen tulosten analysoinnissa käytettiin lämpötilaindeksiä TI. Läm-

pötilaindeksiä käytettiin, koska olosuhteet kuvauksen aikana eivät olleet vaki-

oita. Vakio-olosuhteet on mainittu ohjeessa RT 14-11239 (- 5 ⁰C ± 1 ⁰C ulko-

lämpötila ja + 20 ⁰C ±  2 ⁰C sisälämpötila). Lämpötilaindeksin avulla voidaan 

verrata rakennuksen vaipan pintalämpötiloja toisiinsa, kun olosuhteet eivät ole 

vakioita.  

Lämpötilaindeksi TI lasketaan kaavalla 1 (8, s. 6) .  

TI = (Tsp–To)/(Ti–To) x 100 [%]   KAAVA 1 

TI = lämpötilaindeksi, % 

Tsp = sisäpinnan lämpötila, °C (mitattu esim. lämpökameralla) 

Ti = sisäilman lämpötila, °C  

To = ulkoilman lämpötila, °C 

Lämpötilaindeksin laskennassa on otettava huomioon myös vallitseva paine-ero 

ulkoilman ja sisäilman välillä, mikäli keskimääräinen alipaine on yli 5 Pa. (8, s. 

4.) 

Lämpökuvauksessa tulivat esiin asukaskyselyssä esiintyvät ikkunoiden vetoi-

suuden tunne ja porrashuoneiden kylmyys. Kuvauksessa havaittiin alapohjan 

tiiveyden ongelmia. Kuvaus vahvistaa asukaskyselyssä esiin tulleet ongelmat.  
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Edellä luvussa 5.6 mainitut alapohjan tiiveyden ongelmat aiheuttavat epämiellyt-

tävää maan hajua sekä vedon tunnetta asunnoissa. Havaintojen perusteella 

alapohjiin on syytä tehdä tarkempi kuntotutkimus ongelmien korjaamiseksi. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio ja PTS asunto-osakeyhtiö Po-

rilanpihan viiteen erilliseen asuinkiinteistöön. Kuntoarvion tekeminen aloitettiin 

tekemällä asukaskysely asunto-osakeyhtiön asukkaille rakennusten kunnosta, 

mahdollisesti esiintyvistä ongelmista sekä puutteista. Rakennusten korjaushis-

toriaa sekä tiedettyjä ongelmakohtia selvitettiin myös hallitukselta saaduista 

asiakirjoista. Lisäksi kiinteistöihin tehtiin pistokoemaisesti lämpökuvauksia ja 

märkätilojen pintakosteusmittauksia sellaisiin paikkoihin sekä alueille, jotka ovat 

tunnetusti alttiita vaurioille tai ovat rakennusteknisesti haastavia paikkoja.  

Kuntoarvioinnissa todettiin, että rakennukset ovat pääpiirteiltään hyvässä kun-

nossa. Puutteita sekä korjaustarpeita havaittiin ikkunoissa, yläpohjissa, sadeve-

sijärjestelmissä, rakennusten läheisessä kasvillisuudessa, kokonaan puuttu-

vissa salaojituksissa sekä maanpinnan muotoilussa. 

Lämpökuvauksen perusteella kävi ilmi, että ikkunoissa, seinissä sekä ylä- ja 

alapohjissa on lämpövuotoja. Opinnäytetyössä laadittiin korjaussuositukset ja 

esitettiin lisätutkimustarpeet. 

Kuntoarviossa keskeisimpänä ja tärkeimpänä havaintona oli alapohjien huono 

ilmatiiveys, joka aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja asuintiloihin, vedon tunnetta 

sekä asumismukavuuden heikentymistä. Alapohjiin on suositeltavaa tehdä tar-

kempi kuntotutkimus ja sen perusteella arvioida sekä tehdä tarvittavat korjauk-

set. 
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ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO ASUKASKYSELY 

Tiedote asukkaille Päiväys 5.4.2016 

Kiinteistö AS OY Porilanpiha 

ASUKASKYSELY 

Kiinteistössä tehdään kuntoarvio, jolla selvitetään rakenteiden ja järjestelmien 

kunto ja korjaustarpeet sekä energiatalouden parantamismahdollisuudet. Kunto-

arvion pohjalta tehdään suunnitelmat korjaustoimenpiteiksi tulevalle 10-vuotis-

jaksolle. Kuntoarvio aloitetaan asukaskyselyllä, jonka avulla selvitetään huo-

neistojen lämpö- ja veto-olosuhteita sekä rakenteissa, teknisissä järjestelmissä 

tai yleisten tilojen käytössä havaittuja epäkohtia. 

Asukkaiden palaute on tärkeää, koska monet seikat tulevat esille vasta tiettyjen 

ulkoisten olosuhteiden vallitessa ja ilmenevät siten ainoastaan pidemmän aika-

välin seurannassa. 

Kyselylomake on tämän tiedotteen liitteenä. Kyselyyn vastataan seuraavin mer-

kinnöin: K = kyllä, E = ei, ET = en tiedä. 

Asukaskyselyn toteuttaa Tatu Timonen joka toimittaa vastaukset kuntoarvion 

tekijöille. 

Vastauksista tehdään yhteenveto kuntoarvioraporttiin. Yksittäisiä 

vastauksia ei raporttiin liitetä. 

Olkaa hyvä ja palauttakaa lomake viimeistään (pvm) 10.4.2016 

Palautuspaikka:Sahantie 4 E 19 tai C 9 postilaatikkoon 
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KIINTEISTÖTARKASTUS 

Kun kyselyn vastaukset on analysoitu, tehdään kuntoarviota varten kiinteistötar-

kastus kiinteistön ulkoalueilla, yhteisissä tiloissa ja osassa huoneistoja. Kuntoar-

vioijat valitsevat huoneistot, joten pyydämme, että pääsy kaikkiin huoneistoihin 

olisi mahdollista. 

Tarkastukset tehdään (päivämäärä ja kellonaika) 13.4.2016 

kello 9.00 alkaen 

Asukkaan ei tarvitse olla tarkastuksessa mukana. Huoneistoihin mennään tarvit-

taessa isännöitsijän tai huoltomiehen läsnä ollessa yleisavaimella. Muistakaa 

jättää mahdolliset turvalukot auki. Jos huoneistossanne on kotieläimiä, ilmoitta-

kaa niistä kyselylomakkeen ao. kohdassa. Huolehtikaa myös, etteivät kuntoar-

vioijille vaarallisia eläimiä ole yksin huoneistossa. 

Jos huoneistoon ei saa mennä, tulee siitä ilmoittaa viimeistään (pvm) Tarkis-

tettavat huoneis-

tot on jo valittu 

ja ilmoitukset 

tehty. 

Puhelin 

Sähköposti 

Kuntoarvion tekijä Tatu Timonen 

Yhteyshenkilö 

Puhelin  

Sähköposti  
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KH 90042 ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO Asukaskysely 2 (3) 

KYSELY ASUKKAILLE Kyselyyn vastataan seuraavin merkinnöin: 

K = kyllä, E = ei, ET = en tiedä. 

Piha-alue K E ET 

1 Ovatko piha-alueet kunnossa talvisin (hiekoitus ja auraus 

yms.)? 

2 Ovatko piha-alueet kunnossa kesäisin (päällysteet, lammikot 

yms.)? 

3 Lammikoituuko vesi ulkoseinien viereen? 

4 Valuuko sadevesi katoilta seinille hallitsemattomasti? 

5 Onko polkupyörien säilytystiloja riittävästi? 

6 Onko lasten leikkivarusteita riittävästi? 

7 Ovatko lasten leikkivarusteet kunnossa ja turvalliset? 

8 Onko autojen paikoitustilaa riittävästi? 

9 Onko rakennus ulkoisilta osin kunnossa? 

10 Onko kiinteistön jätehuolto toimiva? 

11 Onko jätteiden lajittelu järjestetty (biojäte, paperi, seka-

jäte)?12     Muita huomioita 

Yhteiset tilat 

13 Ovatko porrashuoneet kunnossa? 

14 Ovatko talon sauna- ja peseytymistilat kunnossa? 

15 Ovatko pyykinpesutilat kunnossa? 

16 Ovatko kuivaustilat kunnossa? 

17 Ovatko varastotilat kunnossa? 

18 Ovatko uima-allastilat kunnossa? 

19 Ovatko kylmiötilat kunnossa? 

20 Muita huomioita 
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Asunto 

21 Onko asunnossanne parveke? 

22 Onko parvekkeella parvekelasit? 

23 Onko parveke pinnoiltaan kunnossa? 

24 Poistuuko sadevesi hyvin parvekkeelta poistoputken tai lattia-

kaivon kautta? 

25 Onko parvekeovi kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 

26 Ovatko ikkunat kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 

27 Huurtuvatko ikkunat? 

28 Ovatko ikkunat helposti avattavissa? 

29 Ovatko huoneiston komerot kunnossa? 

30 Ovatko keittiön kalusteet kunnossa? 

31 Ovatko seinien pinnat kunnossa (halkeamat yms.)? 

32 Ovatko kattojen pinnat kunnossa (halkeamat yms.)? 

33 Ovatko lattioiden pinnat kunnossa? 

34 Onko asunnossanne takka/uuni? 

35 Käytetäänkö takkaa/uunia paljon? 

36 Toimiiko takka/uuni hyvin? 

37 Oletteko havainnut millään pinnoilla kosteusvaurioita tai väri-

muutoksia? 

38 Lämpeneekö joku patteri huonosti? 

39 Kuuluuko pattereista ääniä? 

40 Onko asunnossa meluhaittaa (liikenne, naapurit, tekniset lait-

teet tms.)? 

41 Onko asunnossanne liesituuletin? 

42 Onko huoneiston ulko-ovi kunnossa? 

43 Onko ulko-oven lukitus toimiva? 

44 Palavatko huoneistonne sulakkeet helposti? 

45 Onko huoneistossa riittävästi valaisinpisteitä? 

46 Onko huoneistossa riittävästi sähköpistorasioita? 

47 Onko huoneistossa riittävästi antennipistorasioita? 

48 Onko huoneistossa riittävästi puhelin-/tietoliikennepistorasi-

oita? 

49 Oletteko huomannut rikki olevia sähkölaitteita, kuten kytkimiä 

tai peitelevyjä? 

50 Onko huoneistossanne riittävällä nopeudella toimiva laajakais-

tayhteys? 

51 Onko television kuva hyvä? 

52 Poistuuko vesi kylpyhuoneen lattialta lattiakaivoon eli ovatko 

kaadot kunnossa?53    Onko ilman laatu kylpyhuoneessa ja/tai 

wc:ssä hyvä? 
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KH 90042 ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO Asukaskysely 3 

(3) 

54 Oletteko havainnut kylpyhuoneessa kosteusvaurioita? 

55 Toimiiko suihku moitteettomasti? 

56 Vuotavatko vesihanat (tiivisteet)? 

57 Vuotaako wc-istuin (vesi valuu jatkuvasti, sulkimen kunto)? 

58 Onko vesihanat tai wc-istuin uusittu, milloin? 

59 Onko lämpimän käyttöveden lämpötila sopiva? 

60 Onko kylmän käyttöveden lämpötila sopiva? 

61 Onko veden väri ja haju hyvä? 

62 Onko kylpyhuoneen lattiassa muovimatto? 

63 Onko kylpyhuoneen lattiassa laatoitus? 

64 Onko kylpyhuoneessa lattialämmitys? 

65 Onko kylpyhuoneen pintarakenteita uusittu, milloin? 

66 Onko asunnossanne sauna? 

67 Onko ilman laatu saunassa hyvä? 

68 Toimiiko kiuas kunnolla? 

69 Huurtuvatko kylpyhuoneen lasi/peilipinnat lyhyen suihkun ai-

kana? 

70 Onko saunan pintarakenteita uusittu, milloin? 

71 Tukkeutuvatko viemärit usein? 

72 Oletteko havainnut huoneistossanne tuhohyönteisiä (torakoita, 

muurahaisia tms.)? 

73 Muita huomioita 

TÄYDENTÄVIÄ KYSYMYKSIÄ ASUNNON SISÄILMAN LAADUN SELVITTÄ-

MISEKSI 

74 Montako henkilöä talouteenne kuuluu? henkilöä 

75 Onko asunnossanne kotieläimiä. Jos on, millaisia? 

Oletteko kokeneet asunnossanne seuraavia ongelmia? 

76 Liian korkea huonelämpötila77    Liian matala huonelämpötila 

78 Vaihteleva huonelämpötila 

79 Veto ikkunoista tai ilmanvaihtojärjestelmästä 

80 Lattioiden kylmyys 

81 Kuiva ilma 

82 Kostea ilma 

83 Tunkkainen ilma 

84 Epämiellyttävä haju 

85 Pölyinen ilma 
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86 Pinnoilla havaittava lika tai pöly 

87 Epäilettekö, että asuntonne sisäilma on aiheuttanut teille ter-

veydellistä haittaa?88    Muita huomioita 

Jos teillä on muuta kerrottavaa isännöitsijälle tai kuntoarvion tekijöille, voitte kir-

joittaa tekstiä tämän lomakkeen kääntöpuolelle. Palauttakaa lomake määräai-

kaan mennessä, kiitos. Jokainen palaute on arvokas. 

Vastaaja 

Huoneisto 

Palautusosoite 

Palautusaika mennessä
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Tekstikommentit
Kuvauspäivä 13.4.2016

Ulkoilman lämpötila 2 °C

Huonelämpötila 
keskimäärin

20 °C

RH sisäilma keskimäärin 35 %

Pilvisyys Puolipilvinen

Tuuli Heikko
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13.4.2016 8.08.13 °C

Bx1

Sp1

Sp2

20,0

13,0
IR_3263.jpg FLIR B400_ Western 402001921

13.4.2016 8.08.13

DC_3264.jpg

Huoneisto A4, 2. kerros

Kylmin kohta 14,0 astetta lattian rajassa. 
Lämpötilaindeksi 66. 
Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset.
Todennäköisesti alhainen lämpötila johtuu ilmavuodosta välipohjan ja 
ulkoseinän liittymässä.

Mittaukset
Bx1 Max 19,9 °C

Min 14,0 °C

Average 16,9 °C

Sp1 14,4 °C

Sp2 17,5 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 19.0

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 20 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 21 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 38 %
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13.4.2016 7.53.36 °CBx1

Sp1

Sp2 20,0

13,0
IR_3243.jpg FLIR B400_ Western 402001921

13.4.2016 7.53.36

DC_3244.jpg

Huoneisto A4, 2. kerros

Kylmin kohta 14,1 astetta lattian rajassa. 
Lämpötilaindeksi 67. 
Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset. 
Todennäköisesti alhainen lämpötila johtuu ilmavuodosta välipohjan ja 
ulkoseinän liittymässä.

Mittaukset
Bx1 Max 17,8 °C

Min 14,1 °C

Average 16,3 °C

Sp1 14,2 °C

Sp2 16,5 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 18.7

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 20 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 20 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 31 %
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13.4.2016 7.54.15 °C

Bx1

Sp1
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13.4.2016 7.54.15
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Huoneisto A4, 2. kerros

Kylmin kohta 13,6 astetta oven ja kynnyksen rajassa. 
Lämpötilaindeksi 64. 
Korjaustarve selvitettävä.
Todennäköisesti alhainen lämpötila johtuu ilmavuodosta oven ja kynnyksen 
välissä. Ilmavuotoa voi vähentää uusimalla tiivisteet.

Mittaukset
Bx1 Max 18,2 °C

Min 13,6 °C

Average 16,3 °C

Sp1 13,8 °C

Sp2 17,3 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 18.4

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 20 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 20 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 31 %
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13.4.2016 7.59.59
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Huoneisto A4, 2. kerros

Kylmin kohta 10,1 astetta lattian rajassa. 
Lämpötilaindeksi 45. 
Ei täytä asumisterveysohjeen välttävää tasoa.
Todennäköisesti alhainen lämpötila johtuu ilmavuodosta ikkunan ja karmin 
välissä. Ilmavuotoa voi pienentää uusimalla ikkunan tiivisteet.

Mittaukset
Bx1 Max 21,3 °C

Min 10,1 °C

Average 15,7 °C

Sp1 11,8 °C

Sp2 17,9 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 19.0

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 20 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 20 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 38 %
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Bx1

Sp1

Sp2

20,0

13,0
IR_3251.jpg FLIR B400_ Western 402001921
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Huoneisto A4, 2. kerros

Kylmin kohta 16,9 astetta ulkoseinän ja yläpohjan liittymässä. 
Lämpötilaindeksi 83. 
Täyttää asumisterveydelle asetetut hyvän tason vaatimukset.

Mittaukset
Bx1 Max 20,9 °C

Min 16,9 °C

Average 19,8 °C

Sp1 17,6 °C

Sp2 20,2 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 19.0

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 20 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 20 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 38 %
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Huoneisto A4, 2. kerros

Kylmin kohta 11,5 astetta lattian rajassa. 
Lämpötilaindeksi 53. 
Ei täytä asumisterveysohjeen välttävää tasoa. 
Todennäköisesti alhainen lämpötila johtuu ilmavuodosta välipohjan ja 
ulkoseinän liittymässä.

Mittaukset
Bx1 Max 17,8 °C

Min 11,5 °C

Average 16,3 °C

Sp1 11,5 °C

Sp2 17,0 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 18.3

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 20 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 20 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 38 %
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Talo A, puolilämmin portaikko

Kylmin kohta 3,3 astetta oven ja karmin välissä. 
Lämpötilaindeksi NA, puolilämmin tila.
Todennäköisesti alhainen lämpötila johtuu ilmavuodosta oven ja karmin 
välissä. Ilmavuotoa voi vähentää uusimalla tiivisteet ja varmistamalla, että 
ovi asettuu oikein karmeihin.

Mittaukset
Bx1 Max 13,5 °C

Min 3,3 °C

Average 6,9 °C

Sp1 3,4 °C

Sp2 8,4 °C

Hälytys (mukautettu) °C
Mukautettu tila: Yli

Raja: 18.4

Parametrit
Emissiivisyys 0.95

Heij. näenn.lämp. 19.5 °C

Etäisyys 3 m

Ilman lämpötila 12 °C

Ulk. optiikan lämpöt. 20 °C

Ulk. optiikan läp. 1

Suhteellinen kosteus 38 %


