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TIIVISTELMÄ 

Rakennuksessa ei ole salaojajärjestelmää ja sadevedet ohjautuvat paikoin rakennuksen vierustalle, 

jotka myös lisäävät rakennuksen maapohjalle kohdistuvaa kosteusrasitusta. Rakennuksen ympärille 

tulee asentaa salaoja- ja sadevesijärjestelmät sekä samassa yhteydessä uudet routaeristeet. Raken-

nuksen ympäröivät nurmialueet tulee erottaa sokkelirakenteiden vierustoilta esimerkiksi sora- tai kive-

tyskaistan avulla ja maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettäväksi. 

 

Rakennuksen julkisivujen lautaverhous on asennettu vasten ulkoseinän hirsiseiniä, jonka seurauksena 

julkisivun tuulettuvuus on puutteellinen. Julkisivun puuosissa ja ikkunoiden puulistoissa oli havaitta-

vissa tummentumaa, maalipinnan irtoamista ja lahovaurioita. Julkisivulaudoituksen taustalla hirsirun-

gossa havaittiin paikoin lahovauriota alimpien hirsien ja ikkunoinen alaosien kohdilla. Kiinteistön julkisi-

vuverhous tulee uusia ja asentaa tuuletusväli, jonka yhteydessä tarkentuu hirsien uusimistarve.  

 

Rakennuksen ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 

huonokuntoiset ja puurakenteissa esiintyi osin lahovauriota. Myös ulko-ovien kunto on heikko. Havain-

tojen perusteella ikkunat ja ulko-ovet suositellaan uusittavan.  

 

Rakennuksen vesikate oli tarkasteltavin osin hyväkuntoinen ja kattoturvatuotteet oli asennettu asian-

mukaisesti. Vesikouruissa oli paikoittain havaittavissa korroosion jälkiä ja savupiippujen suojana ei ol-

lut piipunhattuja. Savuhormeissa oli havaittavissa rapautumista ja pellityksissä korroosiota. Räystäs-

kourut sekä savupiippujen suojapellit tulee korjata ja savupiippujen suojaksi tulee asentaa piipunhatut. 

 

Vesikaton aluslaudoituksessa ja läpivientikohdilla on havaittavissa vanhoja vuotojälkiä, laudoitukset 

ovat osin lahovaurioituneita. Vesikaton räystäsrakenteet ovat umpilaudoitettuja, jonka seurauksena 

yläpohjan tuulettuvuus on heikkoa. Yläpohjarakenteen tuulettuvuutta tulee parantaa ja vesikaton huo-

nokuntoisemmat puurakenteet tulee uusia mahdollisuuksien mukaan vesikatetta purkamatta. Toimen-

piteiden yhteydessä on suositeltavaa suorittaa yläpohjarakenteen peruskorjaus (eristemateriaalien 

poistaminen ja rakenteen ilmatiiveyden parantaminen). 

 
Tuulettuvan alapohjan ryömintätilassa oli havaittavissa rakennusjätettä, orgaanista ainesta ja mikrobi-
peräistä hajua. Ryömintätilan tuulettuvuus oli myös puutteellinen. Alapohjarakenteen puurakenteiden 
pinnoilla esiintyi paikoin tummentumaa ja kellaritilan varastotilasta olevan kulkuaukon kohdalla havait-
tiin lahonnut kannatinhirsi, jota oli tuettu. Ryömintätilan tulee poistaa rakennusjätteet, orgaaninen ma-
teriaali ja tilan tuuletusta tulee parantaa lisäämällä tuuletusaukkoja sokkelirakenteisiin. 

 

Rakennuksen lattiarakenteiden kuntoa selvitettiin rakenteisiin suoritettujen rakenneavausten kautta. 

Rakenteen alkuperäisenä eristemateriaalina on käytetty turvetta/sammalta ja rakenneavauskohdilla oli 

aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Orgaanisiin eristemateriaaleihin voidaan olettaa syntyneen ajan 

saatossa mikrobikasvua rakenteen kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden vaihdellessa. Havaintojen perus-

teella kiinteistön alapohjarakenteet tulee uusia erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. 

 

Vesijohtoverkosto on tehty kupariputkesta ja kylmän veden osalta sinkitystä teräsputkesta. Odotetun 

teknisen käyttöiän ja sinkittyjen vesijohtoputkien johdosta vesijohtoverkoston uusiminen on suositelta-

vaa lähitulevaisuudessa. Jätevesiviemärit ovat muoviviemäreitä muhviliitoksin ja pohjaviemäri on valu-

rautaviemäriä pantaliitoksin. Jätevesiviemäreiden uusiminen on järkevää toteuttaa vesijohtoverkoston 

uusimisen yhteydessä ja pohjaviemärin sisäpuoleinen kuvaus sen kunnon selvittämiseksi. 

 

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Poistoilmareitteinä toimivien rakenneainehormien 

nuohouksista ei saatu tietoa, mutta ne ovat suositeltavaa puhdistaa 7 – 10 vuoden välein. Korvausil-

mareittejä ei ole järjestetty lainkaan. 

 

Rakennuksen sähköistykset ovat vanhentuneet ja varustelutaso on vaatimaton. Rappeutumisen aste 

on sen verran pitkällä, että sähköistys tulisi jo uusia. Nykyinen rappeutunut sähkövarustelu saattaa ai-

heuttaa palovaaraa. Teipattuja kojeita löytyi yksi. Näitä ei saisi olla lainkaan. 
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1. KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 

1.1. Yleistiedot 

Tilaaja:   Heinolan kaupunki 

Osoite:   Rauhankatu 3, 18100 Heinola 

Yhteyshenkilö:  Ilpo Hyytiä 

Puhelinnumero:  +358 44 797 6859 

Sähköposti:  ilpo.hyytia@heinola.fi 

 

Tutkija:   WSP Finland Oy 

Osoite:   Kympinkatu 3 B, 40320 Jyväskylä 

Vastaava tutkija: Mika Pälve 

Puhelinnumero:  +358 50 3047161 

Sähköposti:  mika.palve@wsp.com 

 

Kohde:   Maaherrankatu 1 B, rakennus 3 

Osoite:   Maaherrankatu 1 B, 18100 Heinola  

Tutkimuspäivä:  11.06.2018 

 

Rakennusvuosi:  1930-luvulla 

Rakennusten määrä: 1 

Kerroksia:  1 + osittain kellari 

Huoneistoala:  120 m² 

Tilavuus:  400 m³ 

 

Ilmanvaihto:  Painovoimainen ilmanvaihto 

Lämmitysmuoto: Sähkölämmitys, seinäpatterit 

1.2. Lähtötilanne ja toimeksianto 

Tutkimuksen kohteena on Heinolassa osoitteessa Maaherrankatu 1 B sijaitseva hirsirunkoinen raken-

nus, joka on valmistunut 1930-luvulla asuinrakennukseksi ja nykyisellään rakennus on yhdistystoimin-

takäytössä. 

 

Rakennuksen käyttötilat ovat yhdessä kerroksessa, jonka alapuolella sijaitsee osittain kellarikerros ja 

yläpuolella avointa kylmillään olevaa ullakkotilaa. Rakennus on hirsirunkoinen, joka on perustettu pää-

osin luonnonkiviperustuksille ja osittain perusmuuri on betonirakenteinen. Alapohjarakenteena on puu-

rakenteinen tuulettuva alapohja. Rakennuksen vesikattorakenteet ovat puurakenteiset ja vesikatteena 

on konesaumattu pelti. 

 

Heinolan kaupungin kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiäinen tilasi WSP Finland Oy:ltä kiinteistöön kuntotutki-

muksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden sekä osittain talotekniikan kuntoa, toteu-

tustapaa ja mahdollista korjaustarvetta. 
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1.3. Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus 

Kuntotutkimuksessa kartoitettiin aluksi mahdollisia ongelmakohtia aistinvaraisesti havainnoiden kiin-

teistön sisä- ja ulkopuolelta. Alustavien tutkimuksien jälkeen suoritettiin rakenneavauksia alapohja- ja 

ulkoseinärakenteisiin rakenteen kunnon ja rakennustavan määrittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuk-

sien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä merkkisavuja apuna käyttäen. 

 

Rakennusteknisen kuntotutkimuksen yhteydessä selvitettiin lisäksi kiinteistön talotekniikkajärjestel-

mien kuntoa ja toteutustapaa. 

 

Kenttätutkimukset kohteella suoritettiin kesäkuussa 2018. Rakennetekniikan osalta kenttätutkimukset 

suorittivat rakennusterveysasiantuntija Ins. (AMK) Mika Pälve, rakennusterveysasiantuntija Ins. (AMK) 

Ville Katainen ja avusta asiantuntija Jaana Sojakka WSP Finland Oy:stä. Talotekniikan kenttätutki-

mukset suorittivat Ins. (AMK) Jesse Airio ja LVI-asiantuntija Ins. (AMK) Tommi Paasivirta WSP Finland 

Oy:stä. Sähkötekniikan osalta tutkimukset suoritti sähköasiantuntija Paul Metsälä (Insinööritoimisto 

P.Metsälä). 

2. KIINTEISTÖN ULKOPUOLISET OSAT 

2.1. Havainnot 

Kiinteistöä ympäröivät alueet ovat pääosin nurmipintaisia, jotka ovat vasten rakennuksen sokkelira-

kennetta. Pääkadun puolella kevyen liikenteen väylä kulkee rakennuksen vierustalta. Rakennuksen 

vierustoille on paikoin istutettu kasvillisuutta, jotka ovat vasten rakennusta. Kiinteistöä ympäröivien 

maanpintojen muotoilu on lähes tasainen ja paikoin maanpinta viettää loivasti kohti rakennusta. 

 

 

Kuva 1: Rakennusta ympäröivät alueet ovat 

pääosin nurmipintaisia. 

 

Kuva 2: Pääkadun puolella kevyen liikenteen 

väylä kulkee rakennuksen vierustalta. 

 

Rakennuksen sokkelirakenteet ovat sisäpihan puolella, kellarin kohdalla, betonirakenteisia ja pohjois-

päädyssä sekä kadun puolella sokkelirakenteet ovat luonnonkiveä. Sokkelipinnat ovat maalattuja. Ala-

pohjan maanpinnan taso on katutason alapuolella, joka mahdollistaa sadevesien valumisen ryömintä-

tilan maapohjalle. Lisäksi rakennuksen pohjoispäädyssä sokkelit ovat hyvin matalat ja näin ollen alim-

mat hirsikerrat ovat alttiina ulkopuoliselle kosteusrasitukselle. 

 

Kattosadevedet on ohjattu räystäskourujen ja sadevesisyöksyjen kautta rakennuksen vierustalle. Ra-

kennukseen ei oletettavasti ole asennettu salaojajärjestelmää. 
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Rakennuksen julkisivut ovat lautaverhoiltuja. Vaakasuuntainen ulkoverhouslauta on asennettu suo-

raan hirsiseinän päälle eli lautaverhouksen taustassa ei ole tuuletusrakoa. Kadun puoleiseen julkisi-

vuun on uusittu paneeleita sekä koko rakennukseen on uusittu paneloinnin vinoalalista todennäköi-

sesti vuonna 2004 ja samalla julkisivut on maalattu. Julkisivun puuosissa ja ikkunoiden alapuolisissa 

puulistoissa oli havaittavissa tummentumaa, maalipinnan irtoamista ja lahovaurioita. Julkisivulaudoi-

tuksen taustalla hirsirungossa havaittiin paikoin lahovauriota alimpien hirsien ja ikkunoinen alaosien 

kohdilla. 

 

 

Kuva 3: Rakennuksen kellarin päädyn 

sokkelirakenteet ovat betonia. 

 

Kuva 4: Kadun puolen ja pohjoispäädyn 

luonnonkivisokkeli on osin hyvin matala.  

 

Kuva 5: Seinärungon alimmissa hirsissä esiintyi 

paikoin pintaosien lahovauriota. 

 

Kuva 6: Ikkunoiden alapuolisen hirsirakenteissa 

esiintyi paikoin lahovauriota. 

 

Rakennuksen ikkunat ovat pääosin sisään- ja ulosaukeavia kaksilasisia puukarmi-ikkunoita, ikkunoi-

den toimivuus/käynti oli osin heikkoa. Ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen ha-

vaintojen perusteella huonokuntoiset. Puukarmeissa ja puitteissa oli havaittavissa paikoin lahovauri-

oita. Ikkunoihin ei ole asennettu vesipellityksiä, joiden seurauksena kosteutta pääsee kulkeutumaan 

ulkoseinärakenteisiin. 

 

Rakennuksen ulko-ovet ovat myös heikossa kunnossa ja niiden käynti on puutteellinen. Ovet on puu-

rakenteisia ja niiden maalipinnoilla havaittiin kosteuden aiheuttamaa tummentumaa ja maalin lohkei-

lua.  
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Kuva 7: Ikkunoiden puitteissa esiintyi lahovau-

riota.  

 
Kuva 8: Ikkunoihin ei ole asennettu vesipellityksiä. 

 
Kuva 9: Ikkunoiden toimivuus/käynti oli osin heik-

koa.  

 
Kuva 10: Ulko-ovien kunto on heikko. 

 

Rakennuksen vesikatto on tyypiltään harjakatto, jossa vesikatteena on todennäköisesti vuonna 2004 

asennettu konesaumattu pelti. Vesikate oli tarkasteltavin osin hyväkuntoinen ja kattoturvatuotteet oli 

asennettu asianmukaisesti. Vesikatteen läpiviennit olivat tarkastetuilta osin tiiviit ja hyväkuntoiset. Ve-

sikouruissa oli jonkin verran orgaanista ainesta ja ne olivat altistuneet korroosiolle. Savupiipuista puut-

tui piipunhatut, jolloin vesi pääsee rapauttamaan piipunhormeja ja piipun suojana olevassa pellityk-

sessä oli havaittavissa korroosion jälkiä. 
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Kuva 11: Vesikouruissa oli havaittavissa 

korroosiota. 

 

Kuva 12: Savuhormeissa oli havaittavissa 

rapautumista ja pellityksissä korroosiota. 

2.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Kiinteistön ulkopuolelta suoritetuissa tarkastuksissa havaittiin puutteita ja riskitekijöitä, joiden seurauk-

sesta rakennuksen perustuksille ja sitä kautta alapohjan tuuletustilan maapohjalle kohdistuu huomat-

tavaa ulkopuolista kosteusrasitusta, merkittävimmin rakennuksen pohjoispäädyssä. Rakennuksen 

pohjoispäädyn korkeusasema on noin 200…300 mm korkeammalla kuin eteläpäädyn maanpinnan 

taso sekä tuuletustilan maapohjan korkotaso, jonka seurauksena pinta- ja sulamisvesiä on mahdollista 

päästä siirtymään rakennuksen alle tuuletustilan maapohjalle. Rakennuksessa ei salaojajärjestelmää 

ja katon sadevedet ohjautuvat paikoin rakennuksen vierustalle, jotka myös lisäävät rakennuksen maa-

pohjalle kohdistuvaa kosteusrasitusta.  

 

Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee rakennuksen ympärille 

asentaa salaojajärjestelmä sekä samassa yhteydessä uudet routaeristeet ja perusmuurin kosteuseris-

tykset (betonisokkelirakenteille). Rakennuksen ympäröivät nurmialueet tulee erottaa sokkelirakentei-

den vierustoilta esimerkiksi sora- tai kivetyskaistan avulla ja maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta 

poispäin viettäväksi, rakennuksen vierustalla olevat istutuksen tulee poistaa/siirtää. Korjaustyöt tulee 

toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, 

mukaisesti.  

 

Rakennuksen julkisivujen lautaverhous on asennettu vasten ulkoseinän hirsiseiniä, jonka seurauksena 

julkisivun tuulettuvuus on puutteellinen. Julkisivun puuosissa ja ikkunoiden alapuolisissa puulistoissa 

oli havaittavissa tummentumaa, maalipinnan irtoamista ja lahovaurioita. Julkisivulaudoituksen taustalla 

hirsirungossa havaittiin paikoin lahovauriota alimpien hirsien ja ikkunoinen alaosien kohdilla. Kiinteis-

tön julkisivuverhous tulee uusia, jonka yhteydessä tarkentuu ulkoseinien hirsirungon kunto ja lahovau-

rioituneiden hirsien uusimistarve. Uuden julkisivulaudoituksen taustalle tulee asentaa tuuletusväli.  

 

Rakennuksen ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 

huonokuntoiset ja puurakenteissa esiintyi osin lahovauriota. Myös ulko-ovien kunto on heikko ja niiden 

käynnissä ja tiivisteissä havaittiin puutteita. Havaintojen sekä ikkunoiden ja ulko-ovien teknisen käyt-

töiän perusteella ne suositellaan uusittavan.  

 

Rakennuksen vesikate oli tarkasteltavin osin hyväkuntoinen ja kattoturvatuotteet oli asennettu asian-

mukaisesti. Vesikatteen läpiviennit olivat tarkastetuilta osin tiiviit ja hyväkuntoiset. Vesikouruissa oli 

paikoittain havaittavissa korroosion jälkiä ja savupiippujen suojana ei ollut piipunhattuja. Savuhor-

meissa oli havaittavissa rapautumista ja pellityksissä korroosiota. Räystäskourut sekä savupiippujen 

suojapellit tulee huoltaa/korjata ja savupiippujen suojaksi tulee asentaa piipunhatut. 
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3. HAVAINNOT KIINTEISTÖN SISÄPUOLELTA 

3.1. Kellarikerros ja ryömintätila 

Kellarikerroksessa sijaitsee tuulettuvan alapohjan lisäksi varastotilaa sekä juureskellari. Kuvassa 13 

on esitetty käyttökellarin sijoittuminen rakennuksessa. 

 

KUVA 13: KÄYTTÖKELLARIN SIJOITTUMINEN RAKENNUKSESSA. 

Rakennuksen käyttökellaritiloihin on kulku rakennuksen pohjois- ja eteläpäädystä. Tutkimushetkellä 

etelänpuoleiseen kellaritilaan ei ollut pääsyä. Pohjoispäädystä on kulku juureskellariin sekä tuulettu-

vaan alapohjatilaan. Ryömintätilan kulkuaukossa oli runsaasti rakennusjätettä, jonka vuoksi kulkemi-

nen ryömintätilaan on estetty ja tilan tuulettuvuus on puutteellinen. Tuulettuvan alapohjan ryömintäti-

lassa oli havaittavissa rakennusjätettä, orgaanista ainesta ja mikrobiperäistä hajua.  

 

 
Kuva 14: Kellarikerrokseen sijoittuu juureskellari. Kuva 15: Tuulettuvassa alapohjassa havaittiin ra-

kennusjätettä sekä orgaanista materiaalia. 

 



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 3 14.08.2018 
Kuntotutkimus 7 / 22 

Alapohjarakenteen puurakenteiden pinnoilla esiintyi paikoin tummentumaa ja kellaritilan varastotilasta 

olevan kulkuaukon kohdalla havaittiin lahonnut kannatinhirsi, jota oli tuettu.  

 

 
Kuva 16: Kellarikerrokseen sijoittuvissa varastoti-

loissa oli havaittavissa runsaasti tavaraa.  

 
Kuva 17: Kannatinhirressä on lahovaurioita ja sitä 

on tuettu.  

 

Ryömintätilan tuuletus tapahtuu yhden kivijalassa olevan tuuletusaukon sekä luonnonkivisokkelissa 

olevien rakojen kautta. Ryömintätila on osittain hyvin matala, eikä ryömintätilaa ollut mahdollista tar-

kastella koko alueelta. Havaintojen perusteella alapohjan tuulettuvuus on puutteellinen ja tilassa on 

runsaasti eloperäistä rakennusjätettä. 

 

 
Kuva 18: Ryömintätila tuulettuu paikoitellen luon-

nonkivisen sokkelin kautta. 

 
Kuva 19: Ryömintätila on osin matala.  

3.2. Asuinkerros 

Katukerroksessa on kaksi erillistä huoneistoa, jotka ovat tällä hetkellä yhdistystoiminnan käytössä. 

Pohjoispäädyn huoneistossa on yksi huone ja keittiö sekä wc- ja eteistila. Eteläpäädyn huoneistossa 

on kolme huonetta, keittiö sekä wc- ja eteistila. Lattioiden pintamateriaalina on käytetty lattialautaa, 

laminaattia sekä muovimattoja. Seinäpinnat ovat maalattuja, tapetoituja tai levytettyjä. Asuinhuoneisto-

jen kattopinnat ovat puupaneelia tai puukuitulevyä. Sisätilojen pintarakenteiden kunto on yleisesti tyy-

dyttävä/huono. Lattioiden ja seinien sekä taloteknisten läpivientien kohdilla oli havaittavissa rakoa ja 

merkkisavuilla tutkittuna epätiiveyskohdilta tapahtui ilmavirtausta rakenteista sisätiloihin päin. 
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Kuva 20: Eteläpuoleisen asuinhuoneiston keittiö-

tila. 

 
Kuva 21:  Wc-tilojen pintarakenteet on huonokun-

toisia. 

 
Kuva 22: Asuintiloissa on säilytetty joitakin puu-

uuneja, joiden toimintakunnosta ei ole tietoa. 

 
Kuva 23: Vesiputken läpivienti etelän puoleisen 

huoneiston keittiössä. 

3.3. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Tuulettuvan alapohjan ryömintätilassa oli havaittavissa rakennusjätettä, orgaanista ainesta ja mikrobi-
peräistä hajua. Alapohjarakenteen puurakenteiden pinnoilla esiintyi paikoin tummentumaa ja kellariti-
lan varastotilasta olevan kulkuaukon kohdalla havaittiin lahonnut kannatinhirsi, jota oli tuettu. Ryömin-
tätila on osittain hyvin matala ja havaintojen perusteella alapohjan tuulettuvuus on puutteellinen. 

 

Ryömintätilan maapohjan pinnalta tulee poistaa rakennusjätteet ja orgaaninen materiaali. Alapohjara-

kenteet tuuletusta tulee parantaa lisäämällä tuuletusaukkoja sokkelirakenteisiin, joiden avulla voidaan 

vähentää maaperästä nousevan kosteuden kulkeutumista rakenteisiin. 

 

Huoneistojen pintamateriaalit ovat osin huonokuntoiset ja niiden uusiminen on ajankohtainen seuraa-

van rakennukseen kohdistuvan laaja-alaisemman korjaustoimenpiteen yhteydessä.  
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4. ALAPOHJARAKENTEET 

4.1. Tutkimustulokset 

Rakennuksen tuulettuvaan alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kunnon ja 

toteutustavan selvittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitos-

kohtien tiiveyttä merkkisavujen avulla. 

 

Rakennetarkastus: AP1, alapohjarakenteet 

  

— Laminaatti 

— Askeläänieriste 

— Vinyylilaatta 

— Kovalevy 5 mm 

— Ponttilautalattia 25 mm 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 70 mm 

— Savi/puu/heinä noin 100 mm 

— Sammal/turve noin 100 mm 

— Pohjalaudoitus 22 mm 

— Kannatin hirret 

— Ryömintätila 

 

 
Rakennuksen alapohjarakenteet ovat puurakenteisia tuulettuvia alapohjarakenteita. Rakenteen alku-
peräisenä eristemateriaalina on käytetty turvetta ja sammalta sekä keskiosassa havaittiin siltti-/savi-
kerros ja yläpinnassa puunpurua. Rakenneavauskohdalta havaittiin ulkoseinärakenteen hirsipinnoilla 
paikoin lahovaurioita ja rakenneavauskohdilla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Rakenteen alku-
peräisistä eristemateriaaleista ei nähty tarvetta suorittaa materiaalinäytteenottoa rakenteen kunnon 
selvittämiseksi. Alkuperäisiin orgaanisiin eristemateriaaleihin voidaan olettaa syntyneen ajan saatossa 
mikrobikasvua rakenteen kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden vaihdellessa. Lattian ja seinän liitoskoh-
dilla havaittiin tapahtuvan ilmavirtausta rakenteista sisätiloihin päin. 

 

Alapohjarakenteen tuulettuvuus on heikkoa, koska sokkelirakenteisiin ei ole asennettu rakenteen tuu-

letusaukkoja, jolloin maaperän kosteus pääsee siirtymään rakenteisiin. Ryömintätilasta tarkastettuna 

alapohjan puurakenteissa todettiin kosteuden aiheuttamia vaurioita. Ryömintätilan maapohjan pinnalla 

havaittiin orgaanista materiaalia ja alapohjarakenteen kannatinhirsien tuenta oli paikoin puutteellinen. 
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4.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen tuulettuvan alapohjarakenteen kuntoa selvitettiin lattiarakenteisiin suoritettujen raken-

neavausten kautta. Rakenteen alkuperäisenä eristemateriaalina on käytetty savea/turvetta/sammalta 

ja rakenneavauskohdilla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Alkuperäisiin orgaanisiin eristemateri-

aaleihin voidaan olettaa syntyneen ajan saatossa mikrobikasvua rakenteen kosteus- ja lämpötilaolo-

suhteiden vaihdellessa. 

 

Tutkimustulosten ja havaintojen perusteella kiinteistön alapohjarakenteet tulee uusia erillisen korjaus-

suunnitelman mukaisesti. Korjaussuunnitelmissa on huomioitava rakennuksen alimpien hirsien uusi-

mistarve (kengitys) sekä kannatin hirsien tuentojen/vahvistamisen tarve.    

5. ULKOSEINÄRAKENTEET 

Kiinteistön ulkoseinärakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kunnon ja toteutustavan sel-

vittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä 

merkkisavujen avulla. 

5.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: US1, ulkoseinärakenteet 

  

— Maali 

— Lautaverhoilu 

— Hirsirunko noin 120 mm 

— Tervapaperi 

— Kovalevy 5 mm 

— Pinkopahvi 

— Tapetti 

 

 

Rakennuksen ulkoseinät ovat hirsirakenteisia, sisäpintoihin on asennettu kovalevytykset ja pintamate-

riaalit ja julkisivut ovat lautaverhoiltuja. Rakennuksen ulkopuolisissa tarkastuksissa havaittiin paikoin 

lahovauriota alimpien hirsien ja ikkunoiden alaosien kohdilla. Rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä tarkas-

teltiin merkkisavujen avulla. Lattian ja seinän liitoskohdilla sekä ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdilla 

havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin.   
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5.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Ulkoseinärakenteet tulee korjata erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Korjaussuunnitelmiin tulee 

sisällyttää kiinteistön ulkopuoliset korjaustyöt seinärakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasi-

tuksen vähentämiseksi. Ikkunat, ulko-ovet ja julkisivuverhoukset tulee uusia samassa yhteydessä. Ra-

kennuksen hirsirunkojen kunto tarkentuu julkisivulaudoituksen uusimisen yhteydessä, mutta hirsirun-

gosta tulee uusia vähintään ikkunoiden alaosien hirret lahovaurioituneilta osin.  

6. YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET 

Kiinteistön yläpohja- ja vesikattorakenteiden kuntoa ja toteutustapaa selvitettiin ullakkotilan kautta.  

6.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: YP1, yläpohjarakenteet 

  

Vesikatto 

— Konesaumattu peltikate 

— Bitumikermikate 

— Umpilaudoitus 22 mm 

— Vesikaton puurakenteet 

 

Yläpohja 

— Vesikaton puurakenteet + ilmatilaa 

— Osittainen lautalattia 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 200 mm 

— Tervapaperi 

— Sisäkaton puukuitulevy ja maali 
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Yläpohjarakenteiden kuntoa ja toteutustapaa tarkasteltiin ullakkotilan kautta. Vesikatto- ja yläpohjara-

kenteet ovat puurakenteiset. Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty puru- ja kutterilastueristeitä. Ve-

sikaton räystäsrakenteet ovat umpilaudoitettuja, jonka seurauksena yläpohjan tuulettuvuus on heik-

koa.  

 

Vesikaton puurakenteissa oli paikoin havaittavissa kosteuden aiheuttamaa tummentumaa, mikä viittaa 

ajan saatossa tapahtuneisiin vesikattovuotoihin. Huomattavimmin kosteuden aiheuttamaa tummentu-

maa ja osin lahovaurioita havaittiin vesikatteen aluslaudoituksissa (umpilaudoitus).  

6.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Yläpohjarakenteen tuulettuvuutta tulee parantaa ja vesikaton huonokuntoisemmat puurakenteet tulee 

uusia mahdollisuuksien mukaan vesikatetta purkamatta, tuenta uusittaville laudoituksille vesikaton 

kantavista puurakenteista. Toimenpiteiden yhteydessä on suositeltavaa suorittaa yläpohjarakenteen 

peruskorjaus (eristemateriaalien poistaminen ja rakenteen ilmatiiveyden parantaminen). 

7. LVI-JÄRJESTELMÄT 

7.1. Lämmitysjärjestelmät 

Rakennuksen lämmitystapana on sähköpatterit ja lämmintä käyttövettä tuotetaan lämminvesivaraajilla 

(sähkö). 

7.1.1. Lämmöntuotanto 

Sähköpattereiden tekninen selvitys on käsitelty tämän raportin sähköjärjestelmät-osiossa. 

 

Lämmin käyttövesi tuotetaan kahdella lämminvesivaraajalla. Yksi lämminvesivaraaja on asennettu ja 

käyttöönotettu vuonna 2007, joten sillä on teknistä käyttöikää vielä jäljellä. Toisen lämminvesivaraajan 

valmistusvuodesta ei saatu tietoa. Varaajien vastukset vaihdetaan rikkoutuessa huoltotyönä. 
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Kuva 24: Jäspi lämminvesivaraaja vuodelta 2007. 

 

Kuva 25: Kuvassa olevan lämminvesivaraajan ikä 

ei ole tiedossa. 

Kuntoluokka: 2 välttävä - 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Ei toimenpiteitä 

7.1.2. Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen 

Kiinteistön peruslämmitystapana on sähköpatterit, joiden tekninen selvitys on tämän raportin sähköjär-

jestelmät-osiossa. 

 

Kuntoluokka: - 

Toimenpiteet: - 

7.2. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Jätevedet johdetaan painovoimaisesti 

kunnan viemäriverkostoon. Tonttivesijohto on muoviputkea. Kylmävesijohdossa päävesimittarin jäl-

keen on asennettu vakiopaineventtiili. 

7.2.1. Vesijohtoverkosto 

Kiinteistön vesijohtoverkoston lämminvesijohdot on tehty kupariputkesta ja kylmävesijohdot pääosin 

sinkitystä teräsputkesta. Vesijohtoverkoston asennusvuodesta ei saatu tarkkaa tietoa, mutta sen uusi-

minen on järkevää ajoittaa seuraavan peruskorjauksen yhteyteen. 
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Kuva 26: Vakiopaineventtiili. 

 

Kuva 27: Tonttivesijohto ja päävesimittari. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Vesijohtoverkoston saneeraus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

7.2.2. Vesi – ja viemärikalusteet 

WC-istuimet ovat 1-toimisia (vetonuppi) ja allashanat ovat uusittu 1-otehanoiksi. Vesi- ja viemärikalus-

teita on järkevää uusia huoltotyönä tarpeen mukaan ja uusia ne kokonaisvaltaisesti peruskorjauksen 

yhteydessä. 

 

 

Kuva 28: Uusittu vesikaluste. 

 

Kuva 29: WC:n vesikalusteet. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

7.2.3. Jätevesiviemärit 

Kiinteistön jätevesiviemärit ovat havainnon mukaan muoviviemäreitä muhviliitoksin. Pohjaviemäri on 

uusittua valurautaputkea pantaliitoksin. Alkuperäisiä valurautaviemäreitä on jäljellä ullakkotilassa tuu-

letusviemärinä. Jäteveden johdetaan painovoimaisesti kunnan verkostoon. Ullakkotilassa ja kellarissa 
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olevat viemärit ovat suositeltavaa eristää jäätymisen kannalta. Jätevesiviemäreiden uusiminen on jär-

kevää toteuttaa vesijohtoverkoston saneerauksen yhteydessä. 

 

 

Kuva 30: Muoviviemäriasennusta kellarissa ei ole 

eristetty. 

 

Kuva 31: Pohjaviemäri on valurautaa. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Jätevesiviemäreiden uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

 Pohjaviemärin kuntoselvitys sisäpuoleisella kuvauksella 

 Kylmässä tilassa olevien viemäreiden eristäminen 

7.2.4. Sadevesiviemärit 

Rakennusten kattosadevedet johdetaan maahan ulkopuolisilla syöksytorvilla. Rännikaivoja ei ole vaan 

vesi johdetaan maakallistuksen avulla pois rakennuksen sokkelin vierestä. 

 

 

Kuva 32: Syöksytorvi kadun puoleiselle 

seinustalla. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet: --- 

 Sadevesijärjestelmien asennus rakennuksen ympärille 
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7.3. Ilmastointijärjestelmät  

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. 

7.3.1. Ilmanvaihtokoneet ja varusteet 

Rakennuksessa ei ole koneellisia ilmanvaihdon laitteita. Tulevien peruskorjausten yhteydessä läm-

möntalteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän lisäämistä tulee harkita. 

 

Kuntoluokka: - 

Toimenpiteet: - 

7.3.2. Kanavistot ja päätelaitteet 

Painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmareitteinä toimii rakenneaineiset hormit. Poistoilman pääte-eli-

met ovat valurautaisia seinäritilöitä. Korvausilmaventtiileitä ei ole asennettuna ikkunoissa eikä ulkosei-

nissä. Korvausilman järjestäminen on toteutettava seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Hormien 

nuohouksesta ei saatu tietoa. Nuohous suositellaan tehtävän 7-10 vuoden välein paloturvallisuus- ja 

terveyssyistä. 

 

Viittaukset:   

 

Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07–10946) suosittaa tarkastamaan Ilmanvaihtokanavien – ja laitteis-

tojen puhtauden viiden vuoden välein. Tarkastus voidaan tehdä silmämääräisenä puhtaustarkaste-

luna sekä käyttäen pintapölynäytteenottoa. 

 

Pelastuslaki 29.4.2011/379 (3 luku 13 §) 

”Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta 

palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huo-

lehdittava, että: ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei ai-

heudu tulipalon vaaraa” 

 

Kuva 33: Poistoilmaritilä. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Hormien nuohous 

 Korvausilmaventtiilien lisäys tarvittavilta osin 
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7.4. Palontorjuntajärjestelmät 

7.4.1. Alkusammutuskalusto 

Rakennuksen tiloissa ei havaittu alkusammutuskalustoa. 

 

Kuntoluokka: - 

Toimenpiteet: - 

8. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

8.1. Aluesähköistys 

Kiinteistön ulkovalaistuksena toimivat julkisivuille asennetut seinävalaisimet. Lamppuista ei ole tietoa 

(opaalikuvut). Ulkoseinien valaisimet ovat valaistusominaisuuksiltaan kehnoja. Säästölamput ovat hei-

kosti valoa tuottavia varsinkin pakkasessa. 

 

Ulkopinnan valaisimet tulisivat uusia valotehokkaiksi LED-malleiksi. Jonkin verran olisi valovirtaa nos-

tettavissa valotehokkailla LED-lampuilla hankkimalla isompi kierrepallokupu tai lieriömallin kupu. Näin 

kupuihin sopii esimerkiksi 12 W Corn-tyyppinen lamppu.  

 

 

Kuva 34: Heikkotehoinen ulkoseinävalaisin. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan ulkopintojen valaisimet. 

8.2. Kytkinlaitokset ja jakokeskukset 

Varsinaista pää- tai keskusta ei ole. Asunnoille on jaettu talovarokkeilta johdot. Mittaukset ovat asunto-

jen keskuksissa. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan asuntojen keskukset. 
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Kuva 35: Asunnon keskus 1940-luvun tasossa. 

 

Kuva 36 Asunnon keskus 1980-luvun tasossa. 

8.3. Johtotiet 

Johtoteinä ovat käytettävissä vain seinä- ja kattopinnat. Saneerauksessa on tehtävissä johdotusta ala-

tilan kautta ja ullakolta pudottaen. 

 

Kuntoluokka: --- 

Toimenpiteet: --- 

8.4. Johdot ja niiden varusteet 

8.4.1. Liittymisjohto 

Liittymisjohto on tuotu talon nurkalla olevaan liittymisvarusteiden koteloon. Koteloa ei avattu. Kaapeli-

päätteestä päätellen liittymiskaapeli on PLKVJ-tyyppinen eli öljykaapeli. Öljyvuodoista ei tehty havain-

toja. Öljyeristeiset kaapelit kestävät ilman öljyvuotoa ja mekaanista vaurioittamista määrittelemättö-

män pitkään. Kaapeli ei vaadi toimenpiteitä.  

 

 

Kuva 37: Liittymän varusteet. Kaapelipääte ja 

pääsulakekotelo. 
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Kuntoluokka: hyvä 

Toimenpiteet: --- 

8.4.2. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 

Minkäänlaisesta maadoitusjärjestelmästä ei saatu havaintoja. Ilmeisesti sellaista ei ole. Maadoitusjär-

jestelmä kunnollisella maaelektrodilla on syytä tehdä. Varsinkin antenni muodostaa melkoisen vaara-

tekijän ukkosella. Antennin maadoitus (ja peltikaton maadoitus) kannattaisikin johdattaa maaelektro-

diin ukkossuojausohjein eli ulkopintoja pitkin loivin kaartein ja riittävän paksulla johtimella. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  

 Tehdään tukeva maadoitusjärjestelmä. 

8.4.3. Nousujohdot 

Keskusten näkyvillä olevat nousujohdot ovat kumieristeisiä ja MMJ-tyyppisiä, 2/4-johdinjärjestelmän 

mukaisia. Nousujohtojen elinkaari on määrittelemätön (talon käyttöikä). Eristeaineena käytetty PVC on 

kuten tämän päivän kaapeleissa ja varsin pitkäikäistä, mutta kumieristeiden tekninen elinkaari on lo-

pussa. Jakelujärjestelmänä 2/4-johdinjärjestelmä on edelleen sallittu eli sitä ei takautuvasti ole tarpeen 

muuttaa. Keskuksia uusittaessa on syytä myös nousujohdot uusia 5-johdinjärjestelmän mukaisiksi. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Selvitetään, onko kumieristeisiä nousujohtoja vielä käytössä. 

 Uusitaan nousujohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

8.4.4. Valaistusryhmäjohdot 

Valaistusryhmäjohtoja ovat lähinnä valaistuksen ja yleispistorasioiden johdot ja rasiakojeet. Johdotuk-

set ovat pääosin vanhentuneen 2/4-johdinjärjestelmän mukaisia. Johdot ja kojeet ovat eri aikakausilta 

rakennusajasta lähtien. On mahdollista, että teknisesti vanhentuneita kumieristeisiä johdineristeitä on 

ainakin putkilangoissa. 

 

Valaistusryhmäjohdot varusteineen ovat ikääntyneet suurelta osin uusittavaksi. Rakennusaikaisia joh-

dotuksia on myös purkamatta esimerkiksi ullakolla. Erityisesti huomiota vaativat maadoitettujen ja 

maadoittamattomien pistorasioitten 4 m säännön rikkominen. Teipattuja kojeita havaittiin 1 kpl. 

Suositellaan kaikkien yleissähköistyksen johtojen ja varusteitten uusimista kerralla. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko…3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Puretaan käyttämättömät asennukset. 

 Korvataan teipatut kojeet (1 havainto). 

 Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja varusteet. 
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Kuva 38: Kesken jäänyt purkutyö (Bergman-

varustelua). 

 

Kuva 39: Teippaus. 

8.5. Sisävalaisimet 

Sisävalaisimia on muutama. Valonlähteinä on hehkulamppuja ja loisteputkia. Valaisimet ovat käyttö-

kuntoisia mutta saneerauksessa niillä ei ole enää käyttöarvoa. Valaistusteknisesti valaisimet ovat keh-

noja nykyiseenkin käyttöön. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan sisävalaisinjärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

9. TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

9.1. Puhelin   

Rakennukseen tulee perinteinen parikaapeliliittymä. Puhelinpisteitä on yksi kummassakin huoneis-

tossa. Liittymällä pärjätään vaatimattomassa datakäytössä. Saneerauksessa on syytä rakentaa paikal-

lisverkko ja purkaa parikaapeliverkko kokonaisuudessaan. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Puretaan puhelinverkko tekniikkasaneerauksessa. 

 Tekniikkasaneerauksessa laaditaan uusi paikallisverkko. 

9.2. Antennijärjestelmät 

Rakennuksessa on oma antenni UHF/VHF laajakaista-antennilla. Antennilta on tuotu kaapeli ilman ak-

tiivilaitteita toiseen asunnoista. Oikeaa antennijärjestelmää kaikille kanavanipuille ei ole. Antenni muo-

dostaa salamavaaran. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko (varustelutaso) 

Toimenpiteet:  



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 3 14.08.2018 
Kuntotutkimus 21 / 22 

 Antennijärjestelmän tarve ja laajuus selvitetään tekniikkasaneerauksessa. 

 Maadoitetaan antenni ja peltikatto ulkopintoja myöten johdottamalla (ukkossuojausperiaate). 

10. YHTEENVETO KORJAUSTOIMENPITEISTÄ 

Toimenpide-ehdotukset rakennustekniikan osalta: 

 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien asennus, mukaan lukien routaeristykset ja perusmuurin kosteus-

eristykset (betonisokkelirakenteet) 

 Rakennuksen vierustoille asennettava sora- tai kiveyskaistat  

 Rakennusta ympäröivät maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettäväksi 

 Alapohjarakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Ulkoseinärakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen 

 Yläpohjan peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Vesikaton puurakenteiden uusiminen huonokuntoisemmilta osin (niiltä osin kuin mahdollista) 

 Räystäskourut sekä savupiippujen suojapellit tulee huoltaa/korjata  

 Savupiippujen suojaksi tulee asentaa piipunhatut 

Toimenpide-ehdotukset LVI-järjestelmien osalta: 

 Vesijohtoverkoston saneeraus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

 Vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

 Jätevesiviemäreiden uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

 Valurautaisen pohjaviemärin kunnon selvitys sisäpuolisella kuvauksella 

 Kylmässä tilassa olevien viemäreiden eristäminen/valurautaisten tuuletusviemäreiden uusiminen  

 Hormien nuohous 

 Korvausilmaventtiilien lisäys tarvittavilta osin 

Toimenpide-ehdotukset sähkö- ja telejärjestelmien osalta:  

 Uusitaan yleissähköistys ja suoritetaan kokonaisvaltainen sähköjärjestelmien saneeraus 

 Selvitetään maadoitusjärjestelmän rakenne 

 Selvitetään liittymän yksityiskohdat ja tehdään pääkeskuksen luo dokumentti liittymän yksityiskoh-

dista 

 Selvitetään kumieristeisten johtojen käyttöaste 

 

Välittömät toimenpiteet, mikäli kokonaisvaltaisen saneerauksen aloitus pitkittyy: 

 Uusitaan vaurioituneet kojeet (yksi teippaus) 

 Vaihdetaan 4 m sääntöä noudattaen pistorasioita (maadoitettu-maadoittamaton >4 m sääntö) 

 Asennetaan antennin maadoitus ukkossuojauksena 

 Hankitaan tehokkaita LED-lamppuja ulkovalaisimiin 

 Puretaan käyttämättömät asennukset 

 

Kiinteistöön suoritetussa kuntotutkimuksessa havaittujen vaurioiden ja rakenteellisten puutteiden kor-

jaaminen edellyttää rakennusosien mittavia purku- ja uusimistoimenpiteitä. Lisäksi kohteen talotekni-

set järjestelmät ovat käyttöikänsä loppupuolella. Rakennuksen kuntoa arvioituna, tulee harkita perus-

korjauksen kannattavuutta. Kiinteistön korjausaste tulee arviolta olemaan yli 80 %, jolloin rakennuksen 

peruskorjaaminen tulee vastaamaan uudisrakennuksen kustannusta. 
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