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1 YLEISTIETOJA TARKASTUKSESTA

Kohde Kohteen koko

PIENTALOJA 3 kpl (Ah)  (ei tarkemitattu)
Ylästöntie35 Kerrosluku 2, Spanskis rakennuksessa kylmä ullakko
01510  Vantaa

Rakennusvuosi 
Käyttötarkoitus Asuinrakennus

Tarkastuksen tilaaja Kohteen omistaja (jos eri kuin tilaaja)

Vantaan kaupunki
Tilakeskus

Omistushistoria Tilaaja on kohteen alkuperäinen omistaja.

Tarkastuksen syy Kohteiden tuleva hankesuunnitelma

Tarkastuspäivä 02.4.2009

Tarkastaja(t) RI Teemu Männistö, Aaro Kohonen Oy

Läsnä olleet  Hannu Reichmut (talon Kumpula asukas)

Tarkastushetken sää Aurinkoinen, ulkolämpötila +4 °C 

Käytettävissä olleet Pohja sekä julkisivupiirustukset
asiakirjat

Rajaukset kohteessa
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2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA

Rakennustapa Lustikulla: Paikallarakennettu. 
Spanksis: Paikallarakennettu
Kumpula :   Paikallarakennettu

Perustustapa Lustikulla: Perusmuureilla maapohjan varaan. 
Spanksis:  Perusmuureilla maapohjan varaan
Kumpula :  Perusmuureilla maapohjan varaan

Perusmuurit Lustikulla: Pinnoitettu betonisokkeli
Spanksis:  Graniitti kivimuuri
Kumpula :  Graniitti kivimuuri

Alapohjarakenteet Lustikulla: paikallavalettu betonilaatta
Spanksis:  paikallavalettu betonilaatta
Kumpula :  paikallavalettu betonilaatta

Ulkoseinärakenteet Lustikulla: massiivi tiiliseinä
Spanksis:  alkuperäinen hirsirunko 
Kumpula :  massiivi tiiliseinä

Julkisivupinnoite Lustikulla: puhtaaksimuurattu tiiliseinä
Spanksis:  maalattu lautaverhous
Kumpula :  puhtaaksimuurattu tiiliseinä

Väliseinät Lustikulla: tiili /  puurunkoiset levy ja rappausseinät
Spanksis:  puurunkoisia levyseiniä
Kumpula :  tiiliseiniä, vain huoneistojen välissä puura-
kenteinen komerorakennelma.

Yläpohja Lustikulla: betonilaatta (hirsirakenteinen yläpohja)
Spanksis:  puurakenteinen
Kumpula :  puurakenteinen

Välipohjat Lustikulla: betonilaatta + koolaus ja levytys/lattialauta
Spanksis:  puurakenteinen
Kumpula :  betonilaatta + koolaus ja levytys/lattialauta

Kattomuoto Harja.

Vesikate Tiilikate kattolyhdyissä käsinsaumattu peltikate
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Lämmitysjärjestelmä Lustikulla: öljylämmitteinen
Spanksis:  öljylämmitteinen
Kumpula :  sähköpatterit

Lämmönjako -

Ilmanvaihto Painovoimainen ilmanvaihto. 

Kunnallistekniikka kaikki rakennukset ovat liitetty kunnalliseen vesijohto- 
ja viemäriverkostoon.

Suoritetut korjaukset asukkaan mukaan vuonna -96 on suoritettu tiiliraken-
nuksissa vesikaton korjaustöitä, rikkinäisiä kattotiiliä 
vaihdettiin ehjiin. Spanksis rakennuksessa kaikki ve-
sikaton peltirakenteet uusittiin, rännit, syöksytorvet 
ja kellarin sisäänkäynnin katoksen rakenteet.

Omistajan havaitsemat Spanskis rakennuksessa molemmissa komeroihin ra-
kennetuissa pesutiloissa asukkailla oli käsitys siitä et-
tä pesuhuoneen lattialevytys on vuosien saatossa 
pehmentynyt. Laatoituksen saumoissa kasvaa mustaa 
kasvustoa.

Sekä Spanskis että Lustikulla rakennuksen sokkelin 
vierusmaat on kunnostettu vuonna 1996 ja asennettu 
sadevedelle loiskekourut ja sadevesikourut. Nämä 
ovat tosin osittain erittäin pienellä kaadolla.

 

3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA

Kumpula :  

Tarkastusta tehtäessä rakennuksen kahdessa alakerran asunnossa 
oli vuokralaiset ja molempiin asuntoihin päästiin sisälle, yläkerran 
asunnon asukas ei ollut yhteistyökykyinen, eikä asuntoon näin ol-
len päästy.

Rakennuksen kivisokkeli on hyväkuntoinen, painumia ei havaittu. 
Pohjoispäädyn asunnon kivirakenteiset portaissa on selvää maan 
routimisesta johtuvaa portaiden liikkumista. Tiiliseinissä ei todettu 
halkeamia. Vesikaton kattotiilissä ei todettu rikkinäisiä tiiliä, niiltä 
osin kun kattorakenteen pystyi tarkastamaan.  Maanpinta on itäsi-
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vulla liian ylhäällä, kellaritilan ikkuna  on hyvin lähellä maanpin-
taa. Kattovesien poisjohtamisesta on huolehdittu, rakennus on va-
rustettu loiskekouruin ja sadeveden poisjohtavin kouruin. Julkisi-
vun kunnostuksen yhteydessä olisi voinut uusia myös ikkunapellit, 
ne ovat nimittäin huonossa kunnossa ja ne on asennettu puutteel-
lisin kaadoin.
Ikkunat ovat, jos ei ihan alkuperäisiä, niin oletettavasti kuitenkin 
40-50 luvulta, puupuitteisia sisään, ulosaukeavia ikkunoita. Tässä 
rakennuksessa puupuitteet ovat varsin hyvässä kunnossa, vaikka 
niiden tiiviydet ovatkin puutteellisia. Asukkaan ovat teipanneet ik-
kunat vedontunteen vähentämiseksi.

Erityistä, tässä rakennuksessa ei ole missään asunnossa WC:tä, 
vaan asukkaat käyvät pihalla olevassa ”bajamajassa”. Asunnoissa 
toisessa on 60 litran lämminvesivaraaja ja toisessa 300 litran. 
Noin vuosi sitten tämä isompi varaaja oli särkynyt ja koko varaa-
jan vesimäärä oli huoneiston lattialla.
Kellari on koko rakennuksen ulkoseinien rajoittamalla alueella. 
Kellarin lattia on betonia ja seinät kivimuuri. Asukkaan mukaan 
kellarinlattialle tulee vettä joka kesä runsaimpien vesisateiden ai-
kaan. Keväällä sulamisvedet eivät tule kellariin.

Spanksis :  
Tämä on tontin vanhin rakennus, rakennettu vuonna 1917, hirsi-
runkoinen ja lautaverhoiltu rakennus.

Tässä rakennuksessa on myös graniitti sokkelit eikä alapohjara-
kenteen tuuletusluukkuja havaittu. Molemmin puolilla pitkää sivua 
on luukku joka menee pieneen maakellariin. Tämä maakellari on 
suuruusluokkaa noin 4 m2. Kellarissa maapohja ja puurakenteiset 
hyllyrakenteet. Kellari oli varsin kuiva, tyypillistä kellarin kosteaa 
hajua ei ollut havaittavissa, eikä puurakenteet olleet juurikaan 
vaurioituneet.
Ulkoseinäpaneelien maalaus oli varsinkin eteläsivulla lohkeilee 
monin paikoin. Pohjoissivulla alimmat julkisivulaudat ovat sisään-
käynnin edessä lievästi lahovaurioituneita ja portaiden vieressä on 
laudoitusta korvattu vanerilevyllä. Tätä on syytä hieman avata 
enemmän ja tutkia onko kosteusvaurio 

Rakennuksen ikkunat ovat monen eri vuosikymmeniltä. Tässä ra-
kennuksessa on osa ikkunoista 40-50 luvuilta ja osa länsipäädyn 
ikkunoista -70 luvun ikkunoita. Ikkunapellit ovat varsin pieniä ja 
osittain pienellä kallistuksella rakennettu.

Vesikatto rakenne on tiilikate, eikä rikkinäisiä kattotiiliä havaittu. 
Tässä kartoituksessa ei päästy länsipäädyn asuntoon, josta olisi 
ollut portaat kylmään vinttitilaan. Tämä vinttitila on tarkastettava, 
huoneistoissa ei kuitenkaan kattorakenteissa näkynyt jälkiä vesi-
vuodoista. Puurakenteinen ja purueristeinen yläpohja päästää 
runsaammat kattovuodot läpi huonetilaan.
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Lustikulla :  
Tontin toinen tiilirunkoinen rakennus on rakennettu 1937. Raken-
nuksen kellari on vain osassa rakennusta. Lämmönjakohuonee-
seen on tehty -90 luvun alussa pumppukaivo, jolla on saatu kellari 
pysymään sadekesinä kuivana. Kellarissa on lämmönjakohuone 
sekä varastotilaa. Kellaritilojen kantavat rakenteet ovat 
betonia,sekä seinät että kattorakenteet. Rakennuksessa on 3 eri 
huoneistoa, alakerrassa yksi ja yläkerrassa kaksi.
Yläpohja puurakenteinen, yläpohjarakenteisiin ei löytynyt käynti 
tai tarkastusluukkua.

Myös tämän rakennuksen julkisivurakenteita on korjattu vuonna 
1996, kuten Kumpulan ja spanksisin. Julkisivujen rikkinäisiä tiiliä 
julkisivussa ja vesikatolla on vaihdettu. Sisääntulokatosten kaikki 
peltirakenteet on vaihdettu uusiin.

Ikkunat ovat alakerrassa tyydyttävässä kunnossa, ikkunat ovat si-
säänulos aukeavia puupuitteisia ikkunoita. Yläkerran eteläsivulla 
olevat yläikkunat ovat erittäin huonossa kunnossa. Asukas ei enää 
uskalla avata niitä, koska pelkää saranamekanismien hajoavan, 
puupuitteet ovat pahoin ”ravistuneet”.

Sadevesi kulkee sokkelinviereen asennettuja pintakouruja pitkin, 
nämä ovat osittain liian pienellä kallistuksella ja vesi jää seiso-
maan rakennuksen viereen, näin lähinnä  eteläsivulla.

Kohtaan 4. on koottu olennaisimmat lisätutkimusta, huoltoa, kor-
jausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossa-
pidon kannalta vähäisemmät asiat on esitetty havaintojen yhtey-
dessä, kohta 8.

4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT

Lyhyt viiteselite ja kohdassa 8 käytetty tunnus:

Maanpinnan muotoilu rakennuksen seinustalla

Ikkunoiden ulkopuitteiden kunto 
 
Rakennus Kumpula, molempien alakerran asuntojen suihkutilassa 
on hyvin suurella todennäköisyydellä veden aiheuttamaa rakenne-
vaurioita.

Rakennus Kumpula, pohjoispäädyn sisääntulokatoksen raketeissa 
on alkavia lahovaurioita puurakenteiden alapäässä.
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5 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT

Rakenteet  tulee  tehdä  ja  korjata  käyttötarkoituksen  asettamien 
vaatimusten mukaisiksi  tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista 
siten, että ne eivät pääse mm. kosteuden vaikutuksesta vaurioitu-
maan.  Ennakoivat  huoltotoimet  ja  syntyneiden  tai  havaittujen 
vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja ylläpi-
tävät rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkas-
tuksessa havaittu, eikä ehdotettuihin korjauksiin 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 ja korjauksia tehty aikana, jolloin asbes-
tia käytettiin rakennusmateriaaleissa. Selvästi asbestipitoisia ra-
kennusmateriaaleja ei havaittu. Asbestikartoituksen tekeminen on 
kiinteistönomistajan vastuulla. 

Näkyvää mikrobikasvustoa ei havaittu, mutta on hyvin todennä-
köistä että kumpulan ja lustikullan suihkutilojen lattiarakenteissa 
on rakennekosteuden aiheuttamia lahovaurioita.

Kosteuden tai kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobikasvustot 
rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshait-
taa. 

7 TARKASTUSMENETTELYSTÄ

Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, 
omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoi-
hin, sekä kohteesta mahdollisesti otettuihin valokuviin. 

Kuntotarkastus on suoritettu pintapuolisesti,  aistinvaraisin ja ra-
kennetta rikkomattomin menetelmin asuntokauppaa varten tehtä-
vän kuntotarkastuksen suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastuksessa 
on  kiinnitetty  huomiota  pintapuolisella  tarkastelulla  havaittaviin 
rakenteelliseen  kestävyyteen,  turvallisuuteen  ja  terveellisyyteen 
vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin.

Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakentei-
den sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kos-
teudentunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai ra-
kenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei 
voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä 
erittäin  laajoja  ja  kattavia  rakenteiden  purkutöitä.  Tämän takia 
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epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kun-
totutkimuksia.

Pintapuolisella  tarkastuksella  ei  voida  arvioida  maanalaisten  ra-
kenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa 
ja toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai 
korjaustarvetta.

Kuntotarkastuksessa on todettu mm. seuraavat virheet ja 
puutteet:

- Kumpula: Maanpinta pohjoispäädyssä ja itäsivulla on liian lä-
hellä kellaritilojen ikkunoita. Käytännössä ikkunoiden alareu-
nat ovat ihan maapinnassa.

- Spanskis: julkisivuverhous on eteläsivulla auringon polttama 
ja pohjoissivulla julkisivulaudoituksen alareunassa on alkavaa 
lahovaurioita.

- Ikkunat talossa Kumpula on tyydyttävässä kunnossa, nämä-
kin toki vaatii kunnostustöitä tai jos tarvitaan ikkunoiden tii-
viyttä on ikkunat vaihdettava uusiin samankaltaisiin ikkunoi-
hin. Talossa Spanskis ikkunat ovat eri aikakausilta, uusimmat 
ikkunat ovat varsin hyvässä kunnossa eikä kunnostamistar-
vetta ole. Vanhimmat ikkunat ovat taas maalipinnaltaan ja 
puuosiltaan osittain haristuneet. Talo Lustikulla, ikkunat ala-
kerrassa ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta yläkerran ikku-
nat ovat osittain haristuneet huonoon kuntoon ja niiden 
avautumismekanismit ovat rikki. Yläikkunat avautuvat niin 
että saranat ovat ikkunan alapuolella.

- Kumpulan molempien alakerran asuntojen suihkutilat on 
avattava ja korjattava mahdolliset lahovauriot lattiaraken-
teissa.

- Lustikullan itäpuolella oleva varastorakennus on osin niin 
huonokuntoinen että sitä ei kannattane korjata. Rungon pai-
numat on silminnähtäviä, julkisivulaudoitus on pahoin alareu-
noista lahonnut ja laudoitus länsisivulla on haristunut pahoin.

1 HAVAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

NIMIKE              HAVAINNOT

Raportoitavat asiat jaetaan kolmeen luokkaan; havainnot, toimen-
piteet havainnon perusteella ja perusteet suositelluille toimenpi-
teille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei 
ole työselitys. 
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Toimenpide-ehdotukset ja perusteet on kirjoitettu lihavoi-
tuna ja kursivoituna.

Ilmansuunnat on otettu asemapiirroksesta, huoneistojen sisään-
käynnit ovat rakennuksen etelä ja pohjoispäädyissä

1.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta

PERUSTUKSET

Kumpula 

Rakennus on perustettu maan tai kallion varaan graniitti sokke-
lein. Perusmuurissa itäsivulla laastipinnassa on halkeamia, mutta 
haitallisen suuria painumia tai siirtymiä ei havaittu. Mahdollisesta 
salaojituksesta ei havaittu merkkejä, kuten tarkastuskaivoja tai ki-
vipesiä syöksytorvien juurella tms. Vuokralaisen mukaan vuonna 
1996 tehtyjen sokkelinvieruskorjauksien yhteydessä ei asennettu 
sala-ojia eikä kellarinseinään asennettu perusmuurilevyä. Kellarin 
ikkunat ovat pohjoispäädyssä sekä itäsivulla liian lähellä maanpin-
taa.

Spanskis

Tämä hirsirunkoinen rakennus on myös perustettu graniittisokke-
lin varaan. Rakennuksen molemmissa asunnoissa on pieni juures-
kellari, jossa on myös kiviseinät. Näistä kiviseinistä on tuuletus-
luukku kellariin. Kivisokkeleissa ei ollut havaittavissa perustusten 
liikkumisesta johtuvaa halkeilua. Tämä rakennus on varsin tasai-
sella osalla tonttia ja  sadevesiä ei ole johdettu sadevesikouruin 
pois talon nurkalta. Mahdollisesta salaojituksesta ei havaittu 
merkkejä. Tämä rakennuksen sokkelin vierustoja ei ole kunnostet-
tu kuten tontin muiden asuinrakennusten.
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Kuva 1.   Kumpula. kellarin ikkuna käytännössä maanpinnassa kiinni sekä pohjois-
päädyssä että itäsivulla.

Kuva 2.   Spanskis. Pohjoissivu, sokkelissa oleva luukku on pienen juureskellarin 
tuuletusluukku.
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Kuva 3. Lustikulla. Sokkelit betonirakenteisia

ALAPOHJAT

Kumpula

Rakennuksessa on koko rakennuksen kokoinen kellari. Kellari on 
tuuletettu sokkelissa olevista luukuista. Kellarin katto eli 1 kerrok-
sen lattia on betonilaatta, jonka päällä on oletettavasti puurunkoi-
nen koolaus. Tämän tarkastuksen yhteydessä ei rakenteisiin tehty 
rakenneavauksia.
Kellarin lattia on maanvarainen betonilaatta.

Spanskis

Rakennuksessa on molemmissa huoneistossa on pieni juureskella-
ri, muuten rakennuksen alapohja on oletettavasti maanvarainen. 
Alapohjarakenteen selvittäminen vaatii rakenneavauksia.

Lustikulla

Myös tässä rakennuksessa on pieni kellariosa. Kellarissa sijaitsee 
rakennuksen lämmönjakohuone ja muutama varastotila. Kellarin-
tilan lattiaan on kaivettu pieni kaivo, jossa on uppopumppu  pois-
tamaan sadevesiä kellarin lattian alta.
Lustikullan sokkeleistakaan ei löytynyt kuin kellaritilan tuuletus-
luukku, joten on oletettavaa että lattia on betonirakenteinen 
maanvarainen alapohja.

RAKENNUKSEN VIERUSTA
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Kaikki rakennukset ovat tasaisella tontin osalla. Maanpinta ei var-
sinaisesti vietä rakennukseen päin,  eikä kallistuksia rakennukses-
ta poispäin ole. Kumpulan ja Lusitikullaan tehtyjen sokkelinvierus-
korjauksien yhteydessä on asennettu betoniset kourut jotka kul-
jettavat sadeveden pois rakennuksen vierustasta. Lustikullan kou-
rujen kaadot ovat paikoin liian pieniä.

Maanpinta rakennuksen pohjoissivulla tulee mahdollisuuk-
sien mukaan muotoilla niin, että se kallistuu rakennuksesta 
poispäin kaltevuudella 1:20 vähintään kolmen metrin etäi-
syydelle rakennuksesta. Maanpintaa on alennettava raken-
nuksen ympärillä niin, että syntyy riittävän korkea kiviain-
einen sokkeli maanpinnan ja ulkoverhouksen väliin. 
Sokkelikorkeuden tulee olla > 300 mm.

Itäsivulla ja pohjoispäädyssä suositellaan kallistuksen ra-
kentamista rakennuksen seinustalle, jotta pintavedet valui-
sivat rakennuksesta poispäin.

Jos molemmat kellarilliset rakennukset varustetaan  sala-
ojajärjestelmällä, kellareiden kosteusrasitus pienenee huo-
mattavasti.

1.2 Ulkoseinät ja julkisivut

Kumpula

Rakennuksen julkisivu on puhtaaksi muurattu poltettu tiili, tällä 
hetkellä julkisivu on siisti, haljenneita tai rikkinäisiä tiiliä ei raken-
nuksessa ole. Pohjoispäädyn sisääntulokatoksen pilareissa on ha-
vaittavissa alkavaa lahovauriota. Tämä on selkeästi rakennusvirhe 
joka on tehty 1996 korjaustyön yhteydessä. 
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Kuva 4. Kumpula, julkisivu itään.Tiilikuori on hyvässä kunnossa, sokkelissa oleva 
kellarin ikkuna on käytännössä maassa kiinni.

Kuva 5. Kumpula. Pohjoispääduyn puurakenteita. Tässä katoksen pilarissa 
alkavaa lahovaurioita, ja maali hilseilee pilarin pinnasta.
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Spanskis

Hirsirunkoinen rakennus on lautaverhoiltu vaakalaudoin. Maalipin-
ta hilseilee monin paikoin etelä- ja itäpäädyssä. Pohjoissivun si-
sääntulo-osaan liittyvät seinän osa on alareunastaan osin vaurioi-
tunut. Tätä kohtaa on tutkittava tarkemmin. Julkisivulaudoitusta 
on purettava alareunastaan, jotta saadaan selville onko hirsirunko 
säilynyt kuivana ja terveenä.

Kuva 6.   Pohjoissivun julkisivulaudoitus on osin vaurioitunut. Portaan vieressä 
laudoitusta on osin purettu ja korvattu panelointi  vanerilevyllä.
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Kuva 7.   Lustikulla. Tiilijulkisivut ovat varsin hyvässä kunnossa, tiilien saumat 
ovat todennäköisesti kalkkilaastia joka on oletettavasti karbonatisoitu-
nut. Karbonatisoituminen kovettaa laastia, eikä laajamittaisia saumojen 
rapautumista havaittu.

Tiilirakenteisten rakennusten julkisivut ovat hyvässä kun-
nossa eikä huolto- tai korjaustöitä tarvitse juurikaan teh-
dä. Lustikullan eteläsivulla on muutama tiili sokkelin ylä-
puolella haljennut, mutta muuten rakennus on julkisivun 
osalta hyvässä kunnossa.

Spanskis, tämänhetkinen julkisivun tila on välttävä, raken-
netta on paikoin tutkittava lisää jotta saadaan varmuus 
runkorakenteen eheydestä. Jos päädytään vain vaihtamaan 
osa julkisivupaneloinnista, on nykyinen maali poistettava 
ja maalattava julkisivu uudelleen.

Puuverhoilut ja kaikki ulkopuoliset puurakenteet tulee 
huoltomaalata 6 – 12 vuoden välein ilmansuunnista riip-
puen. 

1.3 Ikkunat ja ulko-ovet

Rakennuksen ovat pääosin alkuperäisiä, lukuunottamatta Spanskis 
rakennuksen ikkunoita siellä osa ikkunoista on asennettu arviolta 
-70 luvulla. Alkuperäiset ikkunat ovat 2-puitteisia sisään / ulosau-
keavia puuikkunoita. Ulkopuitteissa on auringon ja kosteuden ai-
heuttamia vaurioita. 

Kumpula

Ikkunat alkuperäisiä, tämän rakennuksen ikkunapuitteita on huol-
tomaalattu säännöllisesti eikä lahovaurioita tai ulkopuitteiden tik-
kuuntumista juuri havaittu. Alakerran ikkunoiden tiiviyksissä on 
puutteita, kuten tämänikäisissä ikkunoissa yleensäkin. Ikkunoiden 
vesipellitykset ovat alkuperäiset, niiden kaato on puutteellinen ja 
smyygit ovat tiivistämättä.

Spanskis

Ikkunat tässä rakennuksessa ovat ainakin kahdelta eri ajalta. Van-
hempien ikkunoiden ulkopuitteet ovat varsin huonokuntoisia, 
maalipinta on lohkeillut ja puite tikkuuntunut, pellitykset ovat 
puutteellisia ja  veden ohjaus on tehty osin puulistoituksella.
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Kuva 8. Kumpula. Ikkunoiden ulkopuitteet ikäisekseen kohtuullisessa  kunnossa, 
huoltomaalauksia on tehty riittävän usein. Asukkaat ovat tiivistäneet si-
säpuitteet teippaamalla vähentääkseen vedontunnetta.

Kuva 9. Spanskis. Ikkuna etelään, ulkopuite on hieman huonossa kunnossa, maa-
lipinta hilseilee eikä suojaavia huoltomaalauksia tässä ole tehty.



AARO KOHONEN OY                                           KUNTOTARKASTUS 18 (29)

Kuva 10. Lustikulla. Yläkerran ikkunoiden avautumismekanismit ovat käyttöikän-
sä päässä, ikkunat ovat muuten varsin hyvässä kunnossa, vain tyypilliset  
tiivistysongelma tässäkin kohteessa ”vaivaa” puitteita. Kuvan ikkunassa 
sisäpuite tarvitsee vanhan maalipinna puiston ja uusinta maalauksen.

Ikkunoiden kunnostamisen kannattavuus riippuu raken-
nuksen tulevasta käyttötarkoituksesta. Talviasuttavan käy-
tettävänä asuinrakennuksena ei nykyisiä ikkunoita ole jär-
kevää kunnostaa. Teknisesti vanhentuneet ikkunat eivät 
ole kunnostettavissa kohtuullisin kustannuksin nykyiset 
vaatimukset täyttäviksi. Ikkunoiden mahdollisen uusimisen 
yhteydessä on kiinnitettävä huomiota ikkunan liittymiseen 
vanhaan rakenteeseen. 
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Kuva 11. Spanskis. Tyypillinen tämän rakennuksen ulkopuoti, kuva pohjoissivulta. 
Maalipinta hilseilee ja  lohkeilee. Vesipelti on käytännössä suorassa.

Kuva 12. Kumpula. Länsisivun ovi, tämä kyllä pätee kaikkiin muihinkin tämän ton-
tin asuinrakennusten oviin. Kuvassa nähtävissä kuinka valo paistaa karmin 
ja oven välistä sisään.

Jokaisen rakennuksen ulko-ovet ovat puurakenteisia ja tiivistämi-
nen nykyiseen karmiin on erittäin vaikeaa ilman isoa korjaustoi-
menpiteitä ikkunaan. Kaikissa asuinrakennuksissa on ulko-ovissa 
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niin isoja käyristymiä, että oven ollessa kiinni sisälle ”paistaa” 
päivä.

Myös ulko-ovien uusimista suositellaan harkittavaksi. Oven 
tiivistys ja lämpöeristys on vaikeasti saatettavissa tämän-
hetkiset vaatimukset täyttävälle tasolle.

Ovien ja ikkunoiden tiiveys ja lämpötaloudellisuus vaikut-
tavat suurelta osin myös asumismukavuuteen.

1.1 Ylä- ja välipohja sekä vesikatto

Vesikatteena on tiilikate. Vaikka kattotiilet ovatkin vanhoja, ei täs-
sä tarkastuksessa havaittu rikkinäisiä tiiliä. Tämän luonteisessa 
kohteissa voidaan elää tarkkailemalla vuosittain kattotiilien kun-
toa.

Kumpulassa lapetikkaat on teräsrakenteiset ja ne on uusittu vuon-
na 1996. Spanskis ja Lustikullan talo ja lapetikkaat ovat puura-
kenteiset, molemmissa rakennuksessa ne olivat hyväkuntoiset

Kuva 13.   Spanskis. Kattotiilissä on tiilen päissä lohkeamaa, mutta kaikki tiilet oli  
muuten ehjiä. Peltiosat on uusittu oletettavasti -90 luvulla.
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9.5 Märkä- tai kosteat tilat

Kumpula. Molempien asuntojen suihkutilassa on oletettavasti vesi-
vaurioita. Nämä tilat on tarkistettava välittömästi. Molemmat 
suihkutilat on rakennettu komeroon, eikä vesieristyksistä ole tie-
toa.

Kuva 14. Kumpula, lattian ja seinän rajapinta, asukkaan mukaan saumassa kasvaa 
mustaa ”kasvustoa”
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Kuva 15   Lattia on nostettu noin 30 cm muuta tilaa ylemmäksi. Oven karmi on 
alareunasta kostea.

Kuva 16.   Spanskis. Rakennuksen märkätilat on siistit, vuokralaisen mukaan tämä 
työ on tehty kaupungin toimesta ja vesieristystyöt on tehty asiallisesti.  
Tämä tila on ollut pitkään käyttämättä.

Kuva 17.   Lustikulla. Märkätiloja on tässä rakennuksessa kaksi.Tarkastuksen yhtey-
dessä avattiin lattiamaton saumaa pesuhuoneen edestä. On oletettava 
että myös tässä on kosteutta päässyt rakenteisiin.



AARO KOHONEN OY                                           KUNTOTARKASTUS 23 (29)

Etenkin  Kumpulan  ja  Lustikullan  märkätilat  on  tarkastettava 
perusteellisesti enne mahdollisten uusien asukkaiden muuttoa tai 
uuden käyttötarkoituksen mukaisia muutoksia.

1.2 Muut sisätilat
Kumpula

Asuinhuoneet

Kaikissa tiloissa lattiapinnoitteena on muovimatto. Seinissä, huo-
neistossa A  on maalattu tai tapetoitu pinkopahvi pinkopahvi keit-
tiön seinää lukuun ottamatta, jossa on huokoinen kuitulevy. Ka-
toissa on maalattu puupaneeli. Väliovet ovat maalattuja peiliovia. 
Väliovien kunto on vaihteleva, osa on varsin hyvässä kunnossa ja 
osa tyydyttävässä kunnossa.

Pohjoispäädyn asunnossa on oletettava että suihkutilan edessä 
lattiarakenteet on myös märkiä.

Tässä rakennuksessa kaikki alakerran seinät lukuun ottamatta 
huoneistojen välistä komero, joka erottaa huoneistot toisistaan on 
tiiltä.

Keittiö 

Keittiön ilmanvaihdon poistoventtiili sijaitsee hormissa lieden pääl-
lä. Ilmanvaihto on painovoimainen. Pohjoispäädyn asunnon läm-
minvesivaraaja 60 l, on asennettu tyylillä virityksen sivumaku.
Keittiö muuten pieni ja vaatimaton

Spanskis

Asuinhuoneet

Kaikissa tiloissa lattiapinnoitteena on muovimatto. Seinissä, huo-
neistossa A  on maalattu tai tapetoitu pinkopahvi pinkopahvi keit-
tiön seinää lukuun ottamatta, jossa on huokoinen kuitulevy. Ka-
toissa on maalattu huokolevy tai akustiikkalevyjä. Huoneiden ta-
petit ovat monin paikoin rakennuksen liikkumisesta johtune repeil-
leet.

Lustikulla

Kaikissa tiloissa on muovimatot. Seinissä tapetit tai maalatut ra-
patut seinät, osa rapautuista seinistä on puurunkoisia. Katto on 
joko huokolevyä ja puupanelointia.
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Kuva 18.   Kumpulan lämminvesivaraaja, putkitus on rakennuttu omalaatuisesti.

Huonetilat perussiistit, uutta käyttötarkoista varten on tarkistetta 
lattiarakenteet ja uusittava keittiön vesi ja viemärilaitteet.

Kellaritilat

Kumpulassa on koko rakennuksen kokoinen kellaritila, kiviseinät 
ja betonilattia. Yläpohja myös betonia. Yläpohjalaatassa näkyvissä 
muutama rauta jossa runsasta korroosiota. Kellarin lattialle tulee 
jokavuosi runsaiden sateiden yhteydessä vettä lattialle.
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Kuva 19.   Kumpulan kellarin katto. Sisääntulon kohdalla betonilaatan raudoitteet 
ovat niin lähellä laatan alapintaa että ne ovat betonin karbonatisoitumi-
sesta johtuen korroosion vaurioittamia.

Kuva 20.   Spanskis. Rakennuksessa on pieni vihanneskellari maapohjalla, tila oli  
oikeastaan hämmästyttävän kuiva.

Kumpulan kellari; kiviseinät, betonilattia. Tilan kuivatukseen vai-
kuttaa oleellisesti rakennuksen puuttuva sala-ojajärjestelmä, 
myös perusmuurin tiivistämisellä patolevyllä voidaan parantaa 
kellarin kosteutta. Myös Lustikullan kellariin on tullut vesiä, nyt 
vedenpoistoon käytetään pientä pumppua.

1.3 Lämmitys

Kumpula, rakennuksessa suora sähkölämmitys, asukkailla on omia 
lämpöpattereita.

Spanskis, tämä rakennus lämpiää öljyllä, rakennuksessa on vesi-
kiertoinen patteriverkosto. Öljypoltin hyväkuntoinen.

Lustikulla, myös tämä rakennus lämpiää öljyllä. Kellarissa on läm-
mönjakohuone, jossa on öljypoltin.
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Kuva 20.   Lustikulla. Kellarissa sijaitseva öljypoltin.

Viimeisestä hormien ja tulisijojen nuohouksesta ei ole tietoa.

Savuhormit tulee nuohota säännöllisesti. Kiinteän polttoai-
neen lämmityslaitteille sekä savu- ja ilmanvaihtohormeille 
on nuohoojan tehtävä tarkastus.

1.4 Vesi- ja viemärilaitteet

Kohde on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 
Viemäriputket ovat valurautaputkia, joiden tekninen käyttöikä on 
noin 50 vuotta.
Kumpulassa ei ole WC tiloja joten asukkaan käyvät pihalla sijait-
sevassa bajamajassa.
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Kuva 15.   Kumpula. Kellarissa sijaitsevat viemäriputket. Osa putkista on uusittu 
muoviputkiin.

Vesi- ja viemäriputkiston tekninen käyttöikä on materiaa-
lista ja olosuhteista riippuen noin 30 – 50 vuotta. Vesi- ja 
viemärikalusteiden tekninen käyttöikä on noin 20 – 25 
vuotta. 

1.5 Ilmanvaihto

Kaikissa rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto.
 

1.6 Sähköistys

Sähköasennukset ovat vanhoja, sähkömittarit on vuosilta 1955 ja 
1972. Kumpula rakennuksessa on yhteinen pääsulake ainakin Lus-
tikullan kanssa. Sähkökeskusten koko  ei vastaa nykyajan vaati-
muksia. 
Näkyviä käyttöturvallisuuteen vaikuttavia vikoja tai puutteita ei 
havaittu, mutta vanhojen asennusten turvallisuudesta ei ole takei-
ta.

Sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on 30 – 50 vuotta. 
Sähköjärjestelmän tarkastusta suositellaan tehtäväksi 30 
vuoden välein asuinrakennuksiin.
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1.7 Hormit

Viimeisin nuohousajankohta ei ole tiedossa. Spanskis rakennuksen 
yksi hormi on putkitettu.

Savuhormit tulee nuohota säännöllisesti. Kiinteän polttoai-
neen lämmityslaitteille ja hormeille on nuohoojan tehtävä 
tarkastus. Piipun yläpäähän suositellaan asennettavaksi 
katos sadeveden ja lumen pääsyn estämiseksi hormeihin. 
Tulipesien kuntoa tulee seurata ja mahdolliset vauriot kor-
jata viipymättä. 

Muuta
Tontin varastorakennukset ovat puurunkoisia lautaverhoiltuja ra-
kennuksia. Spanskis rakennuksen pohjoispuolella oleva varastora-
kennus on rakennettu betonipilareiden varaan, korkeimmillaan pi-
larit ovat noin 160 cm korkeita maanpinnasta. Tässä rakennukses-
sa ei havaittu mitään rakenteellisia vaurioita.

Toinen Lustikullan itäpuolella oleva varasto on monin paikoin pai-
nunut, julkisivulaudoitus on auringon haristama ja todella huono-
kuntoinen rakennus. Tätä liiterirakennusta ei kannata korjata.

Lisätutkimustarpeet

Spanskis rakennuksen yläkertaan ei tämän tarkastuksen yhteydessä päästy. 
Tämä olisi hyvä käydä tarkastamassa mahdollisten vesikattovuotojen havain-
nointiin.

Muidenkin rakennusten yläpohjarakenteet, lämmöneristyksen laatu ja määrä oli-
si hyvä selvittää. Tämä selviää vain tekemällä rakenneavauksia kohteisiin.

Kumpula, alakerran suihkutilojen lattiarakenteiden kunto on tarkastettava, ole-
tan niissä olevan kosteusvaurioita.
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