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1 Allmän information 
Fastighetsbeteckning: 736-453-3-25 

Byggnadsbeteckning: 1022785845 

  

Ägare: Jelena Gaile & Raimonds Gailis 

04573421053 (Jelena) 

  

Beställare: Husägare 

  

Fastighetsmäklare: Lyyski Fastigheter Ab 

  

Närvarande: Niklas Holmlund, granskare 

Jelena Gaile, husägare 

Raimonds Gailis, husägare 
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1.1 Information om objektet 
Byggnadstyp: Egnahemshus 

Byggnadsår: 1920 

Objektets yta: Övre- och entréplan: 189,35 m² 

Källare inklusive garage: 100,3 m² 

Uppmätt invändig yta på plats. 

Våningsantal: 1½-plan + källare. 

Byggnadens placering: Plan mark 

Vattentakets typ: Sadeltak 

Regnvattensystem: Ja, takvattnet leds in i rörsystem under mark. 

Vattentakets material: Betongpannor 

Undertak: Tätbrädning observerades i mellantak. 

Grund: Källargrund 

Golvtyp: Betongplatta mot mark 

Dränering, täckdikning: Kontrollbrunn till dräneringssystem observerades ej.  

Stomme, material: Stenkonstruktion 

Fasadmaterial: Puts 

Fönster: Övreplan: 2-glasfönster med träutsida. (förnyade av nuvarande ägare) 

Entréplan: 3-glasfönster med träutsida. (Har ej förnyats av nuvarande 
ägare). 

Källarplan: 3-glasfönster med aluminiumutsida. (Har förnyats av 
nuvarande ägare). 

Våtrum: Badrum på entréplan ej fuktsäkert och måste renoveras.  

Bruksvattenrör och anslutning: Kommunalanslutning 

Synliga rördragningar av koppar. 

Avloppsrör och anslutning: Kommunaltavlopp 

Synliga rör av plast. 

Värmeledningar: Synliga rör till radiatorer av koppar. Rör i badrum till handukstork 
observerades delvis vara av stål. 

Uppvärmningssätt: Luft-vattenvärmepump. 

Vattenburen centralvärme med radiatorer och golvvärme. 

Tidigare kända skador: Badrummet har konstaterats vara fuktskadat vid föregående 
fuktbesiktning. 

Enligt uppgift från ägare har man haft läckage vid balkongen som man 
åtgärdat. 

Tidigare kända utredningar: Fuktbesiktningsprotokoll 2007 (Ålands golvtjänst Ab) 
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1.2 Granskningen 
Tidpunkt och väder: 31-10-2022 14:00 

 

Väderlek Foreca 

Granskare: Niklas Holmlund, Investigo Oy Ab 
0457 345 9491, niklas.holmlund@investigo.fi   
Byggn.Ing. 

Orsak till granskning: Försäljning. 

Begränsningar: Begränsar sig till huset. 

Kartläggningsmetoder: Denna granskningsrapport baserar sig på vid granskningen upptäckta 
brister, utförda mätningar, dokument som funnits till förfogande samt 
uppgifter som fåtts av ägare/användare. 

Ytfuktindikator användes systematiskt i utrymmen som fuktkartlades. 
Övriga utrymmen kontrollerades okulärt och sensoriskt. Genom 
granskning samt fuktmätning utan att förstöra ytmaterial kan man inte 
upptäcka fuktskador som finns inne i konstruktionerna, ej heller gamla 
och redan intorkade skador.  

Inte ens genom att öppna konstruktionerna på några få platser kan 
man säkerställa alla konstruktioners skick. Riskkonstruktioners skick 
kan undersökas via kontrollhål och materialprov på skild beställning. 

Använd utrustning: Trotec T3000 huvudenhet, kalibrerad 09 / 2022 

Trotec TS250SDI klimatgivare, kalibrerad 09 / 2022 

Trotec TS660SDI ytfuktindikator, kalibrerad 09 / 2022 

Digitalkamera 
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1.3 Information av beställare 
Information om objektet angivet av ägare, beställare eller representant för objektet. 

El-förbrukning: 2021: 17887,3 kWh 

Sotning: Senast utförd 2021. 

Renoveringar: Renoveringar som utförts av nuvarande ägare: 

- Takrenovering och förnyande av regnvattensystem 
- Dränering 
- Radiatorer har förnyats på entréplan. 
- Fönster på övreplan och källarplan har förnyats 
- Förnyande av värmesystem till luft-vattenvärmepump 
- Monterat solfångare 
- Övreplan har renoverats och man har monterat vattenburen 

golvvärme 
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2 Konstruktionsdelar 
Avsnitt om granskade konstruktionsdelar och områden i objektet. Beskrivande text följt av bilder med 

bildtexter. 

2.1 Övre bjälklag, vattentak och takvatten 
Övre bjälklaget granskades okulärt i mellantaksutrymme, Vattentak granskades enbart okulärt från mark 

och balkong då säkert tillträde till tak saknades. 

Övre bjälklag: Träkonstruktioner. Värmeisolerat med torv. Inga ventiler in till 
utrymmet observerades. Naturlig luftning via springor vid fönster. 

Värmeisolering lagd mot undertak vid takfot, risk för kondensbildning 
mellan skikten finns. Missfärgningar observerades ställvis på virke 
omkring i mellantaket 

Vattentak: Sadeltak med betongpannor. Nuvarande ägare har utfört en 
takrenovering på byggnaden.  

Takutrustning: Fasadstege, takstege och plattformar vid skorstenar saknas.  

Regnvatten: Leds ner via hängrännor och stuprör. Delvis leds vattnet in i rörsystem 
under mark och delvis samlar man vattnet i tunnor.  

 

 
Bild 1. Överblicksbild mellantak. 

 

 
Bild 2. Överblicksbild av mellantaket. Skräp förvaras på 
värmeisoleringen. Rekommenderar att man städar upp 
utrymmet. 
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Bild 3. Ställvis missfärgningar på virket i mellantaket. 

 

 
Bild 4. Missfärgningar på takstol och torvisolering.   

 

 
Bild 5. Ett område bredvid luckan saknar värmeisolering. 
Ingen luft- eller ångspärr ser ut att finnas under 
värmeisoleringen. 

 

 
Bild 6. Missfärgningar var värmeisoleringen börjar ta i 
undertaket. Då värmeisoleringen är lagd mot undertaket 
finns det risk för kondensbildning mellanskikten. 

 

 
Bild 7. Missfärgningar observerades på undertaksbräder. 

 

 
Bild 8. Missfärgningar och påväxt på bräder i utrymmet. 

 



  
Projektnummer: 4568  
Dokumenttyp: Granskningsrapport    Sida 9 (35) 
 

 Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Åland – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 
 

 
Bild 9. Överblicksbild vattentaket mot öster. 

 

 
Bild 10. Överblicksbild av vattentaket norr om balkongen. 

 

 
Bild 11. Delvis samlar man takvattnet i tunnor. 

 

 
Bild 12. Takvattnet leds delvis in i rörsystem under mark via 
lövgaller. Lövgallret börjar vara fullt med löv. 
Rekommenderar att man rensar ur dessa regelbundet. 
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2.2 Nedre bjälklag, mark och grund 
Mark kring hus: Växtlighet och gräsmatta runt byggnaden. Mot sockel finns en 

grusrand. 

Grundsättning: Källargrund. Nuvarande ägare har monterat en yttre fuktisolering mot 
källarväggarnas utsida under mark.  

Socklar granskades okulärt gåendes runt byggnaden. Putssläpp har 
skett på sockel runt om byggnaden.  

Markdränering: Enligt uppgift från ägare har man monterat dränering runt byggnaden. 
En kontrollbrunn observerades i nordvästra hörnet av byggnaden. 
Dock bedöms denna tillhöra dagvattenavledningen. Kontrollbrunnar 
till dräneringssystemet observerades ej. 

Golvkonstruktion mot mark: Markburen betongplatta i källaren. Stickprovsmässig 
ytfuktkartläggning utfördes på golvet i källaren. Man kan konstatera 
att det finns markfuktbelastning på konstruktionen. 

Ytterväggar mot mark: Murade väggkonstruktioner.  Märken av markfuktbelastning 
observerades ställvis på delar som är under mark. Stickprovsmässig 
ytfuktkarläggning utfördes på ytterväggskonstruktioner. Ställvis 
uppmättes avvikande värden vilket tyder på att det finns 
markfuktbelstning på konstruktionerna. Varpå man bör planera 
noggrant innan man inreder källare, fuktkänsliga material i källare 
undanbedes. 

Nuvarande ägare har monterat en yttre fuktisolering på 
konstruktionernas utsida. 

Trappa: En trappa av stenkonstruktioner finns vid entrén.  Stenplattor och 
puts. Putssläpp och frostsprängningar har skett på putsytorna 

 

 
Bild 13. Överblicksbild av sockel. Putssläpp har skett på 
större områden av sockeln runt om huset. 

 

 
Bild 14. En beckstrykning ser ut att även finnas under 
fuktisoleringsmattan. 
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Bild 15. Putssläpp har skett på större områden runt om 
byggnaden. Beror på att fukt har träng sig in bakom putsen.  

 

 
Bild 16. Växtlighet mot sockel och fasad. Rekommenderas ej. 
Växter i närheten av byggnaden binder mera fukt mot huset 
samt rötter från växterna kan orsaka skador på eventuellt 
dräneringssystem. 

 

 
Bild 17. Putsen på trappan i sämre skick och är i behov av 
underhåll. 
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2.3 Fasader och ytterväggar 
Fasader: Putsfasad. Granskades okulärt gåendes runt byggnaden. Fasadens 

allmänna kondition börjar vara i det sämre laget och är i behov av 
underhålls- och renoveringsarbeten. Puts-och färgsläpp har skett på 
fasaden. 

Ytterväggar entréplan: Uppbyggd enligt följande enligt uppgift från ägare. 

- Tegel 
- Luftspalt 
- Armerad betong 
- Luftspalt  
- Tegel 

 

Ytterväggar vind: Uppbyggd enligt följande enligt uppgift från ägare. 

- Tegel  
- Luftspalt 
- Tegel 

Fäst utrustning i vägg: På södra sidan finns solfångare och luft-vattenvärmepumpens 
uteenhet fäst i väggen. 

Balkonger: Balkong ovanför entrén. Enligt uppgift från ägare har man haft läckage 
in genom balkongen in till taket vid entrén. Man har åtgärdat detta 
med att förnya taket under balkongen. 

 

 
Bild 18. Överblicksbild fasad mot söder. Solfångare fäst i 
ytterväggen. 

 

 
Bild 19. Färg- och putssläpp har på fasaden. 
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Bild 20. Överblicksbild fasaden mot söder. 

 

 
Bild 21. Överblicksbild fasad mot väster. 

 

 

 
Bild 22. Överblicksbild fasaden vid entrén. Putssläpp har 
skett på fasaden.  
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2.4 Fönster, dörrar och öppningar 
Fönster: 3- och 2-glasfönster. Fönstren på övreplan och källarplan har förnyats 

av nuvarande ägare. Fönstren på entréplan har ej förnyats.  

Fönsterblecken otät monterade vid merparten av fönstren. 

Fönstren på norra sidan har byggts igen på med isolering och 
väggskiva invändigt. Fönsterkarmar ställvis i sämre kondition på 
entréplan, i behov av underhåll (skrapa, måla).  

Ytterdörrar: Slagdörrar. Äldre standard, normalt ålderslitage observerades. 

Garageport: Slagdörrsport av trä.  Fuktskadad på utsidan. 

 

 
Bild 23. Fönstren på norra sidan som byggts för invändigt. 
Fönsterkarmarna i behov av underhåll, skrapa och måla. 

 

 
Bild 24. Fönsterblecken otätt monterade mot kortsidan. 

 
 

 
Bild 25. Källarfönstren som har förnyats. 

 

 
Bild 26. Fönsterbleckens kortsida otätt monterade. 
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Bild 27. Anslutningen av källarfönstren otätt utförd. 
Rekommenderar att man monterar en plåtlist eller mjukfog 
vid anslutningen för att minska risken för att fukt tränger sig 
genom anslutningen. 

 

 
Bild 28. Överblicksbild fönstren på entréplan. 

 

 

 
Bild 29. Löv samlas vid källarfönstret vid skorsten. 
Rekommenderar att man rensar bort löven som samlas vid 
fönstret regelbundet då det binder mera fukt vid fönstret. 

 

 
Bild 30. Rinnmärken observerades under fönstren vid 
merparten av fönstren på entréplan. Kan vara läckage 
genomfönstren eller spillvatten från när man vattnat 
blommor. Rekommenderar att man öppnar upp under 
fönstren och granskar konstruktionens kondition. Vid 
konditionsgranskningen från 2007 har man konstaterat att 
fönstret i köket på södra sidan läcker in vid regn och 
hårdblåst.   
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Bild 31. Garageporten. Dörren fuktskadad på utsidan. 

  

 

2.5 Ytor inomhus 
Våtutrymmen: Fuktkartläggning med ytfuktindikator utfördes i våtutrymmen. Mer 

om detta i avsnitt 4.1. I övrigt granskade utrymmena okulärt och 
sensoriskt. Till våtrum räknas i denna rapport badrum, bastu, 
toaletter, kök och liknande utrymmen med vattenpost.  

Torra utrymmen: Utrymmen såsom sovrum, vardagsrum, tamburer och liknande 
granskades okulärt och sensoriskt.  

Källare: Utrymmen i källare granskades okulärt och sensoriskt. 
Stickprovsmässig ytfuktkartläggning på konstruktioner mot mark.  

Garage, ekonomidel: Granskades okulärt och sensoriskt. 
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2.5.1 Badrum 
Beskrivning: Plattsatta vägg- och golvytor. Golvyta under badkar observerades ej någon 

plattsättning. Badrummet är ej fuktsäkert och måste renoveras. Ställvis har 
plattor lossnat från vägg och golv.  

Avvikande värden uppmättes på vägg runt badkar och en unken lukt kändes i 
badrummet. Sannolikt att man har skadade material i konstruktionerna i 
badrummet.  

Badrummet har redan vid fuktbesiktningen från 2007 konstaterats att inte 
vara fuktsäkert och i behov av att renoveras dock har detta ej blivit gjort. 

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 1 

Mätområde Utslag Kommentarer 

 

Golv, allmänt: 54 – 59 /200 Referens 

Golv, kring handfat: 45 – 46 /200  

Vägg, allmänt: 25 – 27 /200 Referens 

Vägg, kring badkar: 72 – 108 /200 Förhöjt 
 

 Tolkning: På väggar kring badkaret uppmättes avvikande värden vilket 
indikerar på att väggar har blivit fuktskadade kring badkaret 
eller att det finns fukt i plattsättning, men då man inte 
åtgärdat enligt tidigare rekommenadion föreligger risk för 
skador 

 

 
Bild 32. Överblicksbild. 

 

 
Bild 33. Man har lagt nya plattor ovanpå de gamla plattorna 
under handfatet. 
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Bild 34. Väggplattor som har släppt och spruckit. Förhöjda 
ytfuktsvärden uppmättes kring detta område.  

 

 
Bild 35 En frånluftsfläkt har monterats i taket i badrummet. 
Enligt uppgift är denna automatiskt och aktiveras då 
luftfuktigheten stiger i rummet. 

 

 
Bild 36. Ingen plattsättning och vattenisolering finns under 
badkaret. Betongen ser ut att vara fuktbelastad runt 
golvbrunnen. Våtrumstapet ser ut att ha använts som 
vattenisolering under väggkaklen. 
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2.5.2 Kök 
Beskrivning: Golvmatta. Kakelrand mellan skåpstommar.   

Fuktkartläggning:  
 

Tabell 2 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 23 – 26 /200 Referens 

Golv, kring kyl/frys: 22 – 25 /200 Normalt 

Golv, kring arbetsbänk: 28 – 31 /200 Normalt 
 

 Tolkning: Svagt högre värden hittades runt arbetsbänken. Man 
observerade att vatten läcker vid avloppsanslutningen till 
diskho. Ett ämbar har placerats under för att samla upp 
vattnet som läcker. 

Anmärkningar: Läckage vid avloppsanslutningen till diskho.  

Läckageskydd saknas under diskmaskin och kyl/frys. 

 

 
Bild 37. Överblicksbild. 

 

 
Bild 38. Läckage observerades vid avloppsanslutningen till 
diskho. 
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Bild 39. Mössfällor i skåp under diskho. Man har sannolikt 
haft problem med möss i köket. 

 

 
Bild 40. Plastmattan har gått sönder framför diskbänken. 

 
   

 
   

 

  



  
Projektnummer: 4568  
Dokumenttyp: Granskningsrapport    Sida 21 (35) 
 

 Investigo Oy Ab – Vasa – Seinäjoki – Åland – www.investigo.fi – FO-nummer: 2697819-7 
 

2.5.3 Övriga  
Beskrivning: Vindsplan: Sovrum, garderober och allrum. Laminatgolv. 

Tapetserade/målade väggar. Enligt uppgift har man renoverat hela 
vindsvåningen och monterat golvvärme.  

Entréplan: Golvmattor och laminatgolv. Tapetserade/målade väggar. 
Delvis renoverat vissa ytor. Rinnmärken observerades under 
merparten av fönstren.  

Inomhusluften: Få friskluftsventiler observerades i byggnaden, finns dock 
vädringsluckor var man får in friskluft i byggnaden. Om man även 
kommer att byta ut fönstren på entréplan till nya täta fönster 
rekommenderar vi att man öppnar upp några friskluftsventiler genom 
yttervägg eller väljer fönster med luftspalter för att få ett kontinuerligt 
luftombyte i byggnaden. 

 

 
Bild 41. Överblicksbild vindsplan. 

 

 
Bild 42. Överblicksbild matsal/vardagsrum entréplan.  

 

 
Bild 43. Under fönster finns märken från ett läckage. Enligt 
uppgift har man reparerat orsaken till läckaget.Men som ses 
har inte skadat material förnyats. 

 

 
Bild 44. Under merparten av fönstren observerades 
rinnmärken. Kan indikera att man haft läckage 
genomfönstren. 
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2.5.4 Källare 
Beskrivning: Klädvård, förråd, teknikutrymme och garage. Man har planerat på att bygga 

badrum och bastu i källaren och man har dragit golvbrunnar färdigt till detta.  

Ett mindre förråd finns byggt på utsidan i anslutning till byggnaden. En 
gammal vedpanna finns i förrådet som har använts som tidigare har använts 
som uppvärmningssystem till huset. Tecken på läckage observerades i taket i 
förrådet. 

Fuktkartläggning: Stickprovsmässig ytfukkartläggning utfördes på golv-och väggytor i källaren 
 

Tabell 3 

Mätområde Utslag Kommentarer 

Golv, allmänt: 94 – 111 /200 Mitten av källaren 

Golv, allmänt: 122 – 127 /200 Vid yttervägg 

Vägg, allmänt: 57 – 62 /200 Ovan marknivån 

Vägg, allmänt: 86 – 102 /200 Under marknivån 
 

 Tolkning: Man kan konstatera att det finns en markfuktbelastning på 
konstruktionerna som är under marknivå i källaren. I källare 
skall man alltid komma ihåg att använda sig av icke 
fuktkänsliga material mot konstruktioner som kan belastas av 
fukt. 

Skorstensrör som går i källaren genom garaget in till 
skorstenen observerades att inte var brandskyddsisolerat. 

 

 
Bild 45. Överblicksbild källare var man hade planerat på att 
bygga bastu och badrum. 

 

 
Bild 46. Man har dragit golvbrunnar färdigt i golvet. 
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Bild 47. Märken av markfukt observerades ställvis på 
väggkonstruktioner under mark i källaren. 

 

 
Bild 48. Överblicksbild hallen i källaren. 

 
 

 
Bild 49. Förrådet som finns byggt i anslutning till huset. 

 

 
Bild 50. En gammal vedpanna finns i förrådet som har 
använts som uppvärmning källa till byggnaden. 
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Bild 51. Röret som går från eldstaden i källaren till 
skorstenen saknar brandskyddsisolering. 
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2.6 Vatten, värme och ventilation 
Avsnitt om husteknik, beskrivande text följt av bilder och kommentarer angående observationer.  

2.6.1 Bruksvatten 
Beskrivning: Kommunalt vatten. Inkommande ledning av plast i källaren. 

Tappvarmvattnet värms upp av luft-vattenvärmepumpens inne enhet.  

Läckagevakt finns i byggnaden dock observerades denna ej vara i 
kopplad under granskningstillfället. 

 

 
Bild 52. Inkommande vattenledningen av plast i källaren. 
Läckagevakt finns installerat dock var denna ej i bruk vid 
granskningstillfället. 

  

 

 

2.6.2 Avlopp 
Beskrivning: Kommunalt avlopp. Synliga avloppsrörsdragningar i källare av plast. 
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2.6.3 Uppvärmning 
Beskrivning: Vattenburen centralvärme med golvvärme och väggradiatorer. 

Eldstad finns även i vardagsrummet och källaren. En luft-
vattenvärmepump används som huvudsakliga uppvärmningskälla som 
man kompletterat med en solfångare. 

 

 
Bild 53. Luft-värmepumpens inne enhet. 

 

 
Bild 54. En vedspis finns i källaren för uppvärmning. 

 

 

 
Bild 55. Vedspisen i vardagsrummet. 
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2.6.4 Ventilation 
Beskrivning: Självdragsventilation. I badrummet har man monterat en frånluftsfläkt 

som styrs av luftfuktigheten i rummet. 

 

 
Bild 56. Frånluftsfläkten som är monterad i badrummet. 
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3 Riskanalys 
Allmän, okategoriserat: Riskkonstruktioner kan undersökas närmare via kontroll och 

materialprov. Åtminstone ifall dess tekniska livslängd är uppnådd, 
rekommenderar vi man undersöker dess konstruktion. 

Gamla, även intorkade, skador bör alltid repareras. Skadornas 
omfattning och orsak utreds varefter skadorna åtgärdas genom att 
förnya skadade material. Skadade bärande konstruktioner kan vid mån 
av möjlighet rengöras mekaniskt. 

Övre bjälklag, vattentak: Övre bjälklagets ventilation bristfällig. Ökar risken för kondens och 
upptorkningen förhindras. 

Nedre bjälklag: Grundplattans nivå under marknivån. Om någon yttre vattenisolering 
ej finns, ökar risken för markfuktbelastning på byggnadens 
konstruktioner. 

Fönster och dörrar: Otäta genomföringar, t.ex. takfönstergenomföringar och inplåtningar, 
t.ex. fönsterbleck medför alltid risk för skador inne i konstruktionerna. 

Våtrum: Om badrummet är byggt före 1998 finns det risk att badrummet saknar 
en enhetlig vattenisolering. Om vattenisolering saknas finns alltid risk 
för skador i konstruktionerna. 
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4 Mätningar 
I samband med granskningen utfördes följande mätningar, provtagningar och provanalyser. 

 

4.1 Fuktmätningar 
Ytfuktindikering: Fuktindikering på ytan är en metod som ej förstör ytmaterial och anses 

vara en riktgivande mätningsmetod. Vid kartläggning mäts 
referensvärden på torra ytor och jämförs med specifika platser såsom 
rörgenomföringar och liknande. Metoden kan endast upptäcka 
pågående läckage eller fuktbelastning och ej intorkade fuktskador som 
ej kan ses på ytan med ögat. Ytfuktkartläggnings resultat återges i 
avsnitt om ytor inomhus. Värdena är enhetslösa och jämförs med 
varandra. Mätaren visar värden på en skala 0...200 varav högre värde 
kan indikera mer fukt i material. Metoden kan ej användas nära 
metallföremål då mätningen i sådana fall blir missvisande. Lokalt 
avvikande värden kan även indikera exempelvis metallföremål i 
konstruktion. Mätningarnas resultat redovisas i tabellerna i avsnitt om 
ytor inomhus 2.5.  
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5 Konklusion 
Allmänna skicket: Byggnad uppför 1920. Nuvarande ägare har utfört en del renoveringar 

på byggnaden dock finns det fortfarande en hel del renoverings- och 
underhållsbehov kvar på och i byggnaden. 

Badrummet är inte fuktsäkert och måste renoveras.  

Fasaden börjar ha en hel del puts och färgsläpp och är i sämre 
kondition och i behov av att renoveras. Fönstren på entréplan har 
rinnmärken under sig vilket kan indikera på att drivande nederbörd 
kan läcka genom vid otätheter. Rekommenderar att man öppnar upp 
kring fönstren för att kontrollera om vatten har läckt in eller om det 
enbart är spillvatten från när man vattnat blommor. Dock har man 
konstaterat i tidigare fuktbesiktning att det finns ett läckage vid 
fönstret i köket.  

 

 

 

6 Åtgärdsrekommendationer 

6.1 Åtgärdsrekommendationer  
 Rekommenderar att man städar upp i mellantaksutrymmet. 

 Kontinuerlig rensning av hängrännor och lövgaller.  

 Takstege samt säkert tillträde upp till tak saknas och rekommenderas att sådant monteras för att 
det skall finnas säkert tillträde upp till skorstenarna. 

 Rekommenderar att brandstegar upp till övre våningens fönster monteras.   

 Sockel är i behov av en grundlig-renovering. (Förnya putsen) 

 Rekommenderar att man utför en fasadrenovering på byggnaden då putssläpp har skett på större 
områden.  

 Genomgång av fönsterbleck: förbättra lutning efter behov. Kortsida tätas med mjukfog menat för 
utomhusbruk. 

 Fönstren på entréplan är i behov av underhåll. Skrapa och måla, alternativt förnyas fönstren. 
Rekommenderar att man öppnar upp under fönstren och granskar omkringliggande konstruktioner 
invändigt då rinnmärken observerades under fönstren. Skadade material som påträffas förnyas. 

 Badrums renovering måste utföras då badrummet inte är fuktsäkert. Omkringliggande 
konstruktioner granskas. Kontroll av asbestförekoms måste göras först. 

 Reparera läckage från diskhon i köket. 

 Rekommenderar att man öppnar upp friskluftsventiler in till mellantaksutrymmet vid gavlar för att 
öka på ventilationen in till utrymmet. 

 Rekommenderar att läckageskydd monteras under vitvaror i köket. 

 Slipa och måla balkongräcket med rostskyddsfärg.  

 Rekommenderar att man monterar brandskyddsisolering runt skorstensröret som går i källaren från 
eldstaden till skorstenen. 
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6.2 Rekommendationer om fortsatt teknisk utredning 
 Asbestkartläggning i hus äldre än 01.01.1994. Före man inleder rivningsarbete inför ombyggnad eller 

renovering.  

 Fläckar på invändiga ytor indikerar fuktskador, vi rekommenderar alltid att där sådana indikationer 
finns att man tar bort skadat material, granskar konstruktionens kondition invändigt för att klarlägga 
skadeomfattning samt fastställa orsaken innan man vidtar och bestämmer åtgärdssätt. Detta 
rekommenderar vi att utförs kring fönstren på entréplan och på golv under fönster i matsalen var 
fläckar observerades på golv (Bild 43). 

 Rekommenderar att man utför en radonmätning. Då enligt uppgift har ej en sådan utförts. 
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7 Övrig information, datum, plats och underskrift 
Granskarens ansvar: I ett granskningsuppdrag som utförs åt en konsument definieras 

ansvaret enligt konsumentskyddslagen. I en granskning åt ett 
företag används KSE2013.  

Granskaren har rätt och skyldighet att rätta till fel som 
konstateras gjorts i granskningen. Beställaren bör reklamera fel 
skriftligen åt granskaren inom skälig tid (3 månader från 
granskningsdatum). Observera att granskningen visar endast 
läget vid granskningstidpunkten. 

 
Övrigt: På plattsatta vägg- och golvytor som är utsatta för 

stänkvattenbelastning hittas vanligtvis förhöjda ytvärden. Dessa 
betyder ej alltid att det finns en fuktskada i konstruktionen. Ifall 
det finns en fungerande fukt- eller vattenisolering kan fukten 
finnas mellan plattor och isolering, dvs i fästbruket. 
Vattenisoleringens kondition kan normalt inte fastställas. 

Åtgärdsförslaget är rekommendationer på hur man kunde 
åtgärda konstaterade brister. De räcker i sig själv inte alltid som 
arbetsbeskrivningar. Reparationer bör utföras i enlighet med 
Finlands eller Ålands Byggbestämmelsesamling och dess 
anvisningar. Om brister lämnar oåtgärdade kan dessa orsaka 
olägenheter för boendet. 

Observera även att efter planerings- och byggnadsskedet 
påverkas byggnadens skick, samt risk för fukt- och vattenskador 
av dess användningsändamål, städning, underhåll och 
reparation. 

Den som lämnat uppgifter som återges i rapporten ansvarar för 
dess riktighet att dessa återgetts korrekt och att uppgifter som 
missuppfattats korrigeras inom skälig tid.  

Denna rapports delvisa kopiering är förbjudet utan lov av 
Investigo Oy Ab. 

Asbest: Asbest kan finnas i byggnader som är tillverkade mellan åren 
1940 – 1990. I Finland slutade man tillverka byggnadsmaterial 
med asbest år 1988. Asbestens användning förbjöds helt 
1.1.1994. 

Mikrobskador: Mikrobskador som uppkommit i till följd av fuktskador kan vara 
skadliga för hälsan. Mikrobskador kan uppkomma då den 
relativa fuktigheten är långvarigt över 70%. 

Radon: Radon är en färglös och luktfri radioaktiv gas som kommer från 
marken. Information om radonmängder och dess mätning fås 
från Strålningssäkerhetscentralen eller kommunens 
byggnadsövervakning. I konditionsgranskningen tas ej ställning 
till radonmängder i objektet. 

Teknisk livslängd: En byggnadsdels, systemets, utrustningens eller elementets 
tekniska livslängd är baserat på kända uppgifter och på 
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erfarenhet av ifrågavarande faktors hållbarhet. Teknisk livslängd 
är en allmän definition av den del som bedöms. Den tekniska 
livslängden avser tiden efter ibruktagandet då de tekniska 
funktionskraven för konstruktionen, byggnadsdelen, systemet 
eller utrustningen uppfylls. 

Kontrollintervall: Kontrollintervallet ska vara sådant att det objekt som 
kontrolleras förblir i gott skick mellan kontrollerna. Med 
kontrollintervall avses en återkommande period då 
byggnadsdelen, systemet eller utrustningen ska kontrolleras. 

Underhållsperiod: Med underhållsperiod avses ett intervall då byggnadsdelen, 
systemet eller utrustningen kräver service, reparation, partiellt 
byte, renovering eller ytbeläggning. Underhållsperioden är det 
genomsnittliga intervall med vilket den fastställda 
underhållsåtgärden upprepas. 

Beteckning 

 

 

Teknisk 
livslängd 

Kontrollintervall Underhållsperiod  

 

Byggnadstekniska system eller material    

Dräneringssystem (före 1999) 40 år 2 år 5 år 

Dräneringssystem (efter 1999) 50 år 2 år 5 år 

Asfaltbeläggning på gården 20 år  5-12 år 

Gårdens stenläggning i betong 25 år  4-10 år 

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bitumenmembran 

30 år   

Grundmurens vattenisolering, isolering med 
bestrykning av varmt bitumen 

20 år   

Grundmurens vattenisolering, 
grundmursplast 

50 år   

Tjälisolering, utanför grundmuren 50 år   

    

Nedre bjälklagets konstruktion    

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan 

40 år 5-10 år  

Betongplatta på marken, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
värmeisolering även under betongplattan 

50 år 5-10 år  

Bärande betongplatta, överliggande 
värmeisolering av mineralull eller sågspån 
ingen värmeisolering under betongplattan. 

40 år 5-10 år  

Nedre bärande bjälklag i trä (trossbotten) 50 år 5 år  

    

Fasader    

Brädbeklädnad 50 år 5 år 5-20 år 

Rappning 50 år 5 år 10-20 år 

Metallplåtsbeklädnad 40 år 5 år 15-20 år 

Fibercementskiva 50 år 5 år 20 år 
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Fönster och ytterdörrar    

Träfönster 50 år 2 år 6-10 år 

Fönster i trä och aluminium 60 år 5 år 10 år 

Trädörrar 40 år  5-15 år 

    

Balkonger och terrasser    

Terrasser i trä 50 år  5-20 år 

Trädäck och uteterrasser 20 år  1 år 

    

Yttertak och utrustning för yttertak    

Bitumenmembran, beklädnad i ett lager, 
snedtak 

25 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, beklädnad i två lager, 
plant tak 

30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, två lager, snedtak 30 år 1 år 10 år 

Bitumenmembran, beklädnad i tre lager 35 år 1 år 10 år 

Förzinkat och målat tak med stående fals 60 år 1-5v 10-15 år 

Tak i korrugerad metall 40 år 5 år 10-15 år 

Tegeltak 45 år 5 år 10 år 

Tak i fibercement 30 år 1 år 5-10 år 

Tak- och stuprännor 25-40 år 1 år 10 år 

Takkupoler 30 år 3 år 5-7 år 

Takfönster 50 år 5 år 5-7 år 

    

Ytbeläggning i torrutrymmen    

Golv, plastmatta, vinylplatta, korkmatta 
eller linoleum 

30 år   

Golv, textilmatta 20 år   

Keramiska plattor 50 år   

Golv, brädparkett 25 år  5-15 år 

Golv, limmad parkett eller brädgolv  40 år  5-15 år 

Golvlaminat 15 år   

Målning och tapetsering av väggar  20 år   

Ytbehandling av takens ytbeklädnad  30 år   

    

Golvkonstruktion och -ytor i våtutrymmen     

Plastmatta 20 år 3 år 5-10 år 

Applicering av fuktspärr och kakling 15 år 3 år  

Vattenisolering med bitumen och kakling 30 år 3 år  

Modern vattenisolering och kakling (efter 
1999) 

30 år 3 år  

    

Väggytor och -konstruktion i våtutrymmen    

Applicering av fuktspärr, skivkonstruktion 
kakling 

15 år 3 år Vid behov 

Applicering av fuktspärr, konstruktion i 
stenmaterial och kakling 

18 år 3 år Vid behov 

Vattenisolering och kakling 30 år 3 år Vid behov 
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Plasttapet 12 år 3 år  

Plastbelagd plåt 30 år 3 år  

Paneler i badrummet 12 år 3 år  

Paneler i bastun 20 år   

    

Takbeläggning i våtutrymmen    

Ytbeläggning av taket (kph) 20 år 5 år 10-15 år 

    

Fast inredning    

Skåp i torrutrymmen 25 år   

Skåp i våtutrymmen 15 år   

    

VVS-tekniska system eller material    

Oljetank, plast, inomhus 50 år 10 år 10 år 

Oljetank, plast, i marken 40 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, inomhus 40 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, i betongbunker i marken  30 år 10 år 10 år 

Oljetank, stål, utomhus 40 år 10 år 10 år 

Skorstenar, tegelskorstenar 50 år 1 år  

Skorstenar, keramisk skorsten av element  50 år 1 år  

Värmerör, stålrör, golvvärme Uppnådd   

Värmerör, kopparrör, golvvärme i 
våtutrymme 

40 år 1 år  

Värmerör, plastbelagda kopparrör, 
golvvärme 

50 år 1 år  

Värmerör, plast- och kompositrör 50 år 1 år  

Värmare av bruksvatten 20-30v   

Vattenledningar, kopparrör 30 år 10-15 år  

Vattenledningar, plaströr 50 år 10-15 år  

Vattenledningar, galvaniserade stålrör Uppnådd   

Spillvattenavlopp, gjutjärnsrör 50 år   

Spillvattenavlopp, plast- eller kompositrör 50 år   

    

Ytterligare information om livslängder finns 
i Rakennustietosäätiös Käyttöikäjaksotus 
(KH 90-00403, på finska) 
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