
Moi 
 
Tämä on ihan loistava apu, kiitos tosi paljon! Juuri tuollaisia asioita en ikimaailmassa ymmärtäisi. 
Tosiaan näistä nyt katsotuista ei kannata ottaa jatkoon kumpaankaan, eli säästetään ihan turhaa 
vaivaa ja aikaa näissä. Palaan sitten taas kun on jotain kiinnostavaa tiedossa. Hyvää viikonloppua 
samalla! 
 
 
 

Moi, 

 
-Maakaasuputki menee läheltä ja tontti rinteessä vesitornin juurella. joku kerrostalohanke kai alkamassa 

jossain lähellä. 
-Hallinnanjako ok, paljon kiinni millaisia ihmisiä siinä samalla tontilla asuu (viihtyvyys ja sopimiset) 
-Lumenluonti / kasaus mihin – b-talo on tontin alanurkassa… pitää kiinnittää huomiota asiaan 

kohdekäynnillä – alarinteen naapurin tontille ei ainakaan periaatteessa saa siirtää lunta 
-lohkominen 2004? xxxx ainakin vuodesta 1999 (alkuperäisiä) ja likimain alkuperäinen asukas talossa A… = 

tämä sinänsä hyvä asia, että ovat viihtyneet. Kiinnitysasiat (kirjaukset) pitää vaan hoitaa tarkkaan 

kaupanteko tilanteessa. 
-Rakennettu 2000 (käyttöönotto), lopputarkastus 2004 
-LTO, takka, sähkölämmitys-vesikiertolattialämmitys. (sähkön hinta nousussa, eli sähkölasku voi olla aika 

iso, mutta on apuna LTO ja takka. ilmoitettu 515€/2020 tuntuu vähältä. 
-A-talo aika iso siinä liki ja yläpuolella, varjostaako (ainakin puut näytti varjostavan yhdessä kuvassa), 

tuprutteleeko paljon savuja piipusta, näköyhteydet 
-Ylärinteen puolella pintavesien ohjaus oleellista ja salaojat myös. 
-kattoikkunat on aina riski ja vaatii jatkuvaa seurailua 
-Viistokatot joskus ongelma yläpohjassa, etenkin jos lämmöneristeenä villa, läpivientien tiiveys, 

tuuletusrako yms. 
-Elementtirakenteinen – elementtisaumojen tiiveys – näkyy parhaiten talvella lämpökameralla. Oleellista 

välipohjan kohta, kulmat. 
-Yläpohjaa ei ole tarkastettu, eikä salaojia kuvattu. Aika vähän oli havainnollistavia kuvia ulkoseinien 

vierustoilta. 
-Piipun voisi pellittää kokonaan, oli aika hauraan näköistä tiilisaumaa. tutkija ei ollut kurkannut harjatiilien 

alle onko siellä tiivistykset ok. 
-Alapohjan tilannetta voisi selvittää hieman tarkemmin – esim. jostain vähän jalkalistaa irti. 
-Koneellinen ilmanvaihto + erillinen liesituuletin + takka = sekajärjestelmä, jossa ilmavirtauksien hallinta 

tarkkaa, ettei ime vääristä paikoista kun koneet toimii toisiaan vastaan / takan savuhormista takaisin 

virtausta? 
-LVV (lämminvesivaraaja) on aika loppu iältään – uusimiseen kannattaa varautua 
-xxxx:n raportista jää se kuva, että se on tehty myyväksi, esim. yhteenvedossa ei ole kohtaa avoimista 

asioista kuten yläpohjan tarkastus 
  
… Minulle jäi se kuva, että kun kyse on tarjouskaupasta, niin lähtöhinta on sen verran kova, että vaikeaa on 

edetä kun pitäisi ehdottomasti tehdä lisätutkimuksia – yläpohja, lämpökamerakuvaus, koira, yleinen 

ostajan asialla olevan henkilön katselmus 

 
  
 

Hei, 
tässä tämä. Sano, mitä olet mieltä. Linkit varmaan kannattaa tallettaa, su vanhenevat. 
 


