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1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 
 
 
1.1. Kohde  Pientalo 
 
Osoite  XXX, 00430 Helsinki 
Kohteen pinta-ala  117 + 50 m2 
Tontin pinta-ala 1000 m2 
Kohteen tilavuus Noin 500 m3 
Kohteen kerrosluku 2½ 
Rakennusvuosi 1953 
Käyttötarkoitus Asuinrakennus  
 
1.2. Tarkastuksen tilaaja Xxxxxxxx ostajana ja Xxxxxxxx myyjänä. 
 
1.3. Kohteen omistaja Xxxxxxxx 
 
1.4 Omistushistoria Ollut perheen omistuksessa rakentamisesta lähtien 
 
1.5. Tarkastuksen syy Kiinteistön kauppa 
 
1.6. Tarkastuspäivä 16.X.200X 
 
1.7. Tarkastaja RI  Juha Miikkola / Insinööritoimisto 4TP  
 
1.8. Läsnäolijat Myyjän edustaja sekä Xxxxxxxx ostajana 
 
1.9. Sää tarkastusajankohtana 

Lämpötila mittaushetkellä +19 oC ilman suhteellinen kosteus 75 %, sää 
vaihtelevaa, sadetta, aurinkoa ja ukkosta.  

 
1.10. Käytettävissä olleet asiakirjat  

Rakennuslupapiirroksia 
1.11. Loppukatselmus  
  Tehty valmistusvaiheessa 
 
1.12. Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet: 
 
Gann Uni 1 pintakosteudenosoitin, mittalaitteet: Vaisala HMI 41, HMP 42,  ja HMP 44, 
suhteellinen mittaustarkkuus valmistajan ilmoittama +/- 2% ja Raynger ST infrapuna- 
pintalämpötilamittari. 
 
1.13. Rajaukset kohteessa:  
  - Yläpohjatilaa tarkastettiin vain osittain. 
    
1.14. Muuta  

- Talo oli ollut tyhjänä kuukauden, sitä oli vuokrattu vuodesta1995 
alkaen. Omistajat asuvat viereisellä, aiemmin lohkotulla tontilla. 
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2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 
 
 
Rakennustapa Paikalla rakennettu 
 
Perustamistapa Perustettu peruskallion / kantavan maapohjan varaan 
 
Perusmuurit Betonia 
 
Alapohjarakenteet Maanvarainen betonilaatta  
 
Ulkoseinärakenteet Puurunkoinen purueristys 
 
Julkisivupinnoite Lauta  
 
Väliseinät  Puurakenteisia, kevyitä väliseiniä 
 
Yläpohja  Puurakenteinen, puiset kattokannattajat ja purueriste 
 
Välipohja  Betonia / puurakenteinen 
 
Kattomuoto  Harjakatto 
 
Vesikate  Pelti  
 
Lämmitysjärjestelmä Öljylämmitys 
 
Ilmanvaihtojärjestelmä Painovoimainen 
 
Kunnallistekniikka Vesi ja viemäröinti liitetty kunnallistekniikkaan 
 
Suoritetut korjaukset Ks. kohdat havainnot –osiossa. 
 
Omistajan havaitsemat puutteet ja vauriot 

Vesivuoto oli ollut huopakatteen aikana, ilmeisesti naulauksista. 
Vanha paisuntasäiliö oli vuotanut 2003 ja uusittu sen jälkeen. 
Tapettihalkeamia mm. yläkerrassa. 

 
 
Mittaustulokset 
Kohde      Lämpötila / oC Ilman suhteellinen kosteus / % 
Ulkona mittauksen alkaessa 19,1 75 
Sisäilma, alakerran keittiö 22,7 52 
Sisäilma, yläkerran huone 22,4 51 
Sisäilma, alakerran eteinen 22,4 54 

- Saadut mittaustulokset ovat vuodenaika ja ulkoilmaolosuhteet huomioon ottaen normaaleja. 
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3. YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESTA 
Tarkastuksen kohteena ollut ”rintamamies” –tyyppinen pientalo on rakennettu melko loivalle 
rinnetontille. Rakenteet ja rakennusmateriaalit ovat pääasiassa alkuperäisiä, rakentamisajankohtana 
vastaavissa pientaloissa yleisesti käytettyjä. Rakennuksen LVI- ja sähköjärjestelmät ovat osin 
alkuperäisiä, ja siten jo ikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa.  
 
 
 
4. OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT 

 
��Kattosadevesiä johdetaan maahan, lähelle perustuksia, ja kun samalla perusmuurin veden- / 

kosteudeneristys on heikkoa, vettä pääsee kellarin seinärakenteisiin.  
 
 
 
5. VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT 
Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisesti siten, että ne 
eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen 
vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Jos 
vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset 
kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. Kohdan 8 tummalla pisteellä � 
merkityistä havainnoista suurin osa kaipaa toimenpiteitä, vähintäänkin asiaan huolellista 
perehtymistä. 
 
 
 
6. RAKENNUKSESSA ESIINTYVIÄ HAITALLISIA AINEITA 
Rakennuksessa ei havaittu sellaisia kohtia, joista olisi suoranaista haittaa asumiselle. 
Tiettyjen tarkempia tutkimuksia ja mittalaitteita vaativien tutkimusten, kuten asbesti- ja 
radonkartoitus, tekeminen on kiinteistönomistajan vastuulla. 
 
 
 
7. TARKASTUSMENETTELYSTÄ 
Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä 
omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin 
valokuviin. 
Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin 
asuntokauppaa varten tehtävän suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota 
pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja 
asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Kaikkia rakenteiden 
sisällä mahdollisesti piileviä vaurioita ei tarkastusmenettelyllä voida pois sulkea. Tämän vuoksi on 
muutamin paikoin mahdollisesti suositeltu rakenteiden kunnon selvittämistä esimerkiksi avaamalla 
rakenteita. 
 
Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti 
havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa ( kolmen 
kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä).  Kuntotarkastus koskee tilannetta 
tarkastusajankohtana ja se saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta 
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8. HAVAINNOT KOHTEESTA 
 
 
8.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta 
 
Rakenne: 
Rakennus on perustettu betonisille anturapalkeille ja siinä on paikalla valetut betoniset perusmuurit, 
jotka toimivat kellarin seininä. Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Perusmuurin sisäpinnassa 
on osittain pinnalta rapattua karkeaa puukuitulevyä, ”Toja –levyä”. 
 
Havainnot 

• Maanpinta viettää osittain selvästi taloon päin, aiheuttaen sen puolen rakenteille 
kosteusrasitusta. 

• Sadevesiä johdetaan katolta syöksytorvilla suoraan maahan, lähelle rakennuksen perutuksia 
ja ulkoseiniä. Tästä on aiheutunut mm. perusmuurin pinnoitteen irtoamista, ja jonkin verran 
betonin rapautumistakin. Pesuhuoneen nurkassa oli jo sisäpuolista kosteutta. 

• Betonisessa alapohjalaatassa on jonkin verran ohuita halkeamia, sekä kellaritiloille 
tyypillistä kapillaarikosteutta. 

• Rakennuksen seinustalla on melko vähän istutuksia  
• Salaojien toimivuutta ei voitu tarkastaa, tarkastuskaivoja tms. ei rakentamisajankohdan 

tavan mukaan ollut. Toisaalta ne alkavat olla jo ikänsäkin puolesta korjaus- tai 
uusimisvaiheessa. Käytäntö on osoittanut, että jo 20- 25 vuotta vanhat salaojat ovat usein  
haljenneet, liettyneet tukkoon maaperän hienoaineksista tai tukkiutuneet puiden juurista. 

• Ulkoportaikon betonirakenteissa on näkyvissä betonin ja terästen pintavaurioita. 
 
Suosituksia: 
Perustusrakenteiden kosteusrasitusta kannattaisi vähentää esim. eristämällä perusmuuria ja/tai 
asentamalla toimiva salaojitus ja sadevesiviemäröinti. Kattosadevesien johtaminen pois 
rakennuksen läheltä on erittäin suositeltavaa. Talon yläpuolisen pihan valumavesien aiheuttamaa 
kosteusrasitusta voisi parantaa esim. maanpinnan muotoiluilla tai johtamalla vesiä tehokkaammin 
sadevesikaivoon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosteuden aiheuttamaa mineraali-
kiteytymää perusmuurin sisäpinnassa 

Sadevesiä valuu maahan. lähelle 
perustuksia. 
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8.2 Ulkoseinät ja julkisivu 
 
Ulkoseinä on puurakenteinen, kahdelta puolelta lautaverhoillun sahanpurueriste- ja 
puurunkorakenteen ulkopuolella on maalattu pysty- / vaakalaudoitus. 
 

o Ulkoseinä on melko hyvin ryhdissään, puupintojen oleellisia vaurioita ei havaittu. 
• Talotikkaat ovat tukevat ja hyvin kiinnitetty, mutta niiden alaosa ulottui maahan asti, jolloin 

esim. pienet lapset pääsevät kiipeämään niille.  
• Ulkoseinäverhouksen maalipintaa ei oltu huoltomaalattu moneen vuoteen, etelän puoleinen 

ulkoseinän maalipinta oli alkanut jo irtoilla.  
• Terassin katon kantavat puupilarit ovat suoraan kiinni betonissa, jonka vuoksi niiden 

alapäissä näkyy lieviä kosteusvaurioita.  
 
Suositellaan ulkoseinän huoltomaalausta, ja ennen sitä kannattaa irtonainen maali poistaa ja 
mahdollisesti havaittavat lahovaurioituneet verhouslaudat uusia. Ulkoseinien puuosien maalaus 
olisi syytä tehdä säännöllisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maali irtoaa laudoituksesta. 

Talotikkaiden ala-askelmat ovat 
lähellä maan pintaa. 

Julkisivua 
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8.3 Ikkunat ja ulko-ovet 
 
Ikkunat ovat pääosin alkuperäisiä, kaksilasisia, kaksipuitteisia, sisään-ulos aukeavia puuikkunoita. 
Ulko-ovet puurakenteisia ja lämpöeristettyjä. Osa keskikerroksen ja kellarin ikkunoista oli uusittu 
kolminkertaisiksi sisään aukeaviksi.  
 

o Ikkunat on sijoitettu ajan tavan mukaan ulkoseinän ulkopintaan, joten sadevesi valuu melko 
hyvin puisen alalistan tippanokan kautta maahan. 

o Ikkunoiden käynnit olivat kokeilluissa hyvät. 
• Etelän puolen ikkunoiden maalipinta oli jo heikossa kunnossa, samoin lasikittaukset olivat 

alkaneet halkeilla ja irrota paikoin.  
• Huoltomaalausta on tehty jonkin verran ulkopuitteiden ulkopintoihin, mutta ainakin 

yläkerran ikkunoiden puitteissa on selviä pinnoitevaurioita.  
• Puitteissa ja peitelaudoissa on hieman pistemäistä itiökasvustoa. Haitta on lähinnä 

esteettinen, ja melko yleinen puutaloissa. 
 
Puuikkunoiden huoltomaalausväliksi suositellaan n. 5 – 10 v, riippuen mm. ilmansuunnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maalipinta irtoilee osassa 
alkuperäisiä ikkunoita. Kellarin yksi uusi ikkuna 

1+2 –lasinen uusittu ikkuna. 
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8.4 Yläpohja ja vesikatto 
Yläpohja on puurakenteinen, lämmöneristyksenä on näkyvällä osalla sahanpurua lisäksi lasivillaa. 
Kattokannattajat ovat puisia, paikalla rakennettuja. Kattomuoto on melko jyrkkä harjakatto. 
Vesikatteena on käsin saumattu pelti. Katteen alustana on leveää, harvaan asennettua lautaa. Kate 
oli myyjän mukaan muutettu alkuperäisestä ”huopakatteesta” pelliksi. Yläpohjatila on erittäin ahdas 
ja matala, joten sitä tarkasteltiin vain yläkerran WC:n katossa olevan luukun kautta näkyviltä osin. 
Toiselle puolelle ei päästy kunnolla näkemään, koska hormin kohdalla tila oli tukittu, eikä katolla 
olevalle luukulle ollut turvallista kulkutietä. Räystäskourut ja syöksytorvet oli uusittu 1992. 

 
o Pellitys oli päällisin puolin ehjä ja hyvin kiinnitetty. Saumakohdissa maalipinta oli 

heikompi, kuin muualla, ja peltikin hieman vaurioitunut. 
o Yläpohjatilassa ei havaittu selviä vuotojälkiä, ja tarkastetut puurakenteet olivat kuivia. 
• Katteen maalipinta irtoili jonkin verran, maalausta oli tehty  viimeksi 1994. 
• Lapetikkaiden kiinnitys oli hieman epävarma. Kattosilta oli asennettu vain hormille asti, 

joten koko kattoa ei voinut tarkastaa. Lumiesteet oli asennettu. 
• Hormin betoninen ”hattu” on hieman rapautunut. Minkäänlaista sadesuojaa ei sen päällä 

ollut. Ilma- ja savuhormeihin sataa vettä ja lunta, jolloin tiilimuuraus pysyy pitkiä aikoja 
kosteana, ja rapautuu mm. pakkasen vaikutuksesta. Aiemmin käytettiin lähes päivittäin 
tulisijoja, joka piti hormin kuivana. 

• Antennin läpivientikohdalla oli pieni vuoto. 
• Yläpohjatilan vinon osan tuuletusrakoa oli tukittu eristeellä ja tuulensuojapaperilla. 

 
Suositellaan katteen maalaamista, lapetikkaiden parempaa kiinnittämistä ja sadesuojan 
asentamista hormiin. Räystäskorut tulisi puhdistaa, jotta niihin ei syntyisi painumia tai aiheutuisi 
muita vaurioita, ja vesi valuisi oikein syöksytorviin. Yläpohjatilassa oleva vanha paisunta-astia 
kannattaisi poistaa, jolloin myös toiselle puolelle tilaa pääsisi sisäkautta.  
 
Katteen kunto ja tiiveys sekä muutkin katon osat tulisi tarkastaa säännöllisesti, vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Räystäskourujen puhdistus tulisi tehdä 1-2 kertaa syksyisin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peltikatteen alta, antennin 
läpivientikohdalla pieni vuoto. 

Sadesuoja puuttuu hormien päältä. 
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8.5 Märkä- tai kosteat tilat 
Märkätilat, pesuhuone ja sauna, sijaitsevat kellarissa. Lattiapintana on alapohjan betonilaatta ja 
seinäpinnoissa maalattu rappauspinta. Löylyhuoneessa sama lattiarakenne ja seinissä myös 
puupanelointia sekä puukuitulevyä. Kiuas ja vesipata ovat puulämmitteisiä. 
 

o Lattiasta saatiin pintakosteudenosoittimella kellaritiloille tunnusomaisia, maaperästä 
nousevasta kapillaarikosteudesta johtuen, normaalia kuivaa betonia korkeampia arvoja. Ao. 
ilmiöstä ei ole haittaa niin kauan, kun alapohjaa ei ole pinnoitettu tai pinnoite on vesihöyryä 
läpäisevää ja alapohjaan liittyvät rakenteet ovat kosteutta kestäviä. Alun perin kellari on 
suunniteltu puolilämpimäksi, kosteutta kohtuullisesti kestäväksi tilaksi. Lattian kaadot olivat 
riittävät pesuhuoneessa, johon myös saunan lattialle valuvat vedet johtuvat oviseinässä 
olevan reijän kautta.  

• Seinäpintojen puupanelointi oli osittain lahovaurioitunut alaosistaan. 
• Pesuhuoneen oven karmissa ja kynnyksessä oli lahovaurioita, aiemmin suihku oli sijainnut 

oven vieressä.  
Puurakenteet olisi syytä pitää vastaavissa olosuhteissa ( kosteuseristämätön  kellaritila )  irrallaan 
lattiasta tai muista betonipinnoista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seinäpanelien alaosat ovat 
lahovaurioituneet. 

Puulämmitteinen kiuas 
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8.6 Muut sisätilat 
Sisätiloissa pintamateriaaleina on lattioissa korkki- ja vinyylimattoa sekä laminaattia, kellarissa 
pääasiassa pinnoittamatonta tai maalattua betonia. Seinät on maalattua tai tapetoitua puukuitulevyä 
ja puupanelia, mahdollisesti myös pinkopahvia on käytetty joissain kohdissa. Kellarin seinät ovat 
puhtaaksi muurattua tiiltä, rapattua puukuitulevyä tai uudehkoa kipsilevyä ( mm. autotalli ). 
Sisäkatot ovat pääasiassa huokoista puukuitulevyä ja puupaneloituja. 
 

o Seinäpinnoissa oli joitakin levysaumojen kohdilla olevia, normaaleiksi katsottavia 
halkeamia. Ylipäänsä sisäpinnat olivat ehjiä ja siistejä. Sisäportaat ovat tukevat. 

• Kellarin maanvastaisten seinien sisäpuolinen lämmöneristys on riski, koska perusmuuri 
jäähtyy, ja on alttiimpi kosteudelle. Lisäksi seinässä oli kosteudelle alttiita materiaaleja. 

o Yläkerran kaapeissa näkyi vanhojen vesivuotojen jälkiä. Pinnat olivat kuivia 
tarkastushetkellä. Omistajan mukaan ne olivat tulleet alkuperäisen huopakaton naulauksen 
reijistä, eikä katteen pellityksen jälkeen ole enää havaittu vuotoja. 

• Yläkerran keittiön tiskialtaan takana oleva seinä oli hieman kosteusvaurioitunut. 
 
 
8.7 Lämmitys 
Rakennuksessa on öljylämmitys, alkuperäinen kiinteän polttoaineen järjestelmä oli muutettu 
öljytoimiseksi v. 1965. Öljykattila oli uusittu 1992 ja –poltin 2001. Patteritermostaatit uusittiin 
2002. Lämmönluovuttajina ovat vesikiertopatterit. Öljysäiliö pinnoitettu 2002. 
 

o Tarkastus tehtiin aikana, jolloin lämmitys oli ollut päällä vasta 2 päivää, ja ulkolämpötila oli 
lähes +20 oC, joten lämmityksen toimintaa ei voitu luotettavasti arvioida. Omistajan 
edustajan mukaan poikkeamia ei oltu havaittu. 

 
Asumisviihtyvyyden ja terveyden kannalta paras huonelämpötila on noin  +21 - +22 ºC, makuu-
huoneessa lämpötila voisi olla asteen pari alhaisempikin. Lattian pintalämpötilan tulisi olla 
vähintään +18 ºC.  Suositellaan huolellista perehtymistä lämmityslaitteiston käyttöön.  
Öljylämmityksen toimintaperiaatteesta on internetissä VTT:n havainnollinen animaatio:  
http://www.rte.vtt.fi/webdia/oljylampo/opastus/animaatio/animaatio.asp 
 
 
 
 
8.8 Vesi- ja viemärilaitteet 
Rakennus on  liitetty 1968 Xxxxx Kaupungin viemäriverkkoon. Vesiputket ovat alkuperäisiä, 
viemärit ilmeisesti kellarin lattiaan asti. Vesiputkistossa on käytetty rautaa ja kuparia, viemäreissä 
valurautaa kellarin lattiaan, josta eteenpäin on uusittua muoviviemäriä. ( näkyy tarkastuskaivosta ) 
 

o Lämmin ja kylmä käyttövesi mitattiin noin 10 sek. 
odotusajalla +62 oC ja + 14 oC. 

o Kalusteissa, suluissa ja näkyvillä olleissa putkissa ei 
havaittu merkkejä vuodoista. Yläkerran WC:n sekoittajan 
poresuutin roiski vettä liitoskohdastaan.  

o Vesivirtaamat olivat välttävät / tyydyttävät.  
o WC-istuimen huuhtelu ( vanha yläsäiliömalli ) toimi oikein. 

 
 
 



��������������������	�����
����������� ������ ��������
��� ��������� �

 

 
P. 050 – 3755 970  www.4tp.fi     

 

8.9 Ilmanvaihto 
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilmareittinä toimivat pääasiassa ovi- ja 
ikkunaraot. Saunan korvausilma tulee pesuhuoneen kautta, jossa on vain poistoventtiili. 
 

o Poistoventtiilit sijaitsevat WC: ssä ja märkätiloissa.  
• Pesuhuoneeseen ei ollut omaa korvausilmaventtiiliä, joten ilmamäärä jää vähäiseksi, jos 

ovia tai ikkunoita ei pidetä auki. 
• Tarkastetut poistoilmaventtiilit olivat sisältä mekaanisesti säädettäviä, mutta hyvin pölyisiä. 
• Avatut ikkunat olivat asuinhuoneissa ympäriinsä tiivistetyt, joten korvausilman saanti on 

heikkoa. 
 
Asuinhuoneiden korvausilman saanti tulisi varmistaa. Märkätilojen ilmanvaihtoa kannattaisi 
tehostaa. 
 
 
8.10 Sähköistys 
Ryhmäkeskus sijaitsee eteiseissä, pääsulakkeen kokoa ei oltu merkitty. Suurin osa asennuksista oli 
alkuperäisiä, joten niiden perusparantaminen alkaa olla ajankohtaista. Kaikki sulakkeet olivat ns. 
tulppasulakkeita. Vikavirtasuojia ei ollut.  
 

o Rakennuksessa on maadoitettuja ja maadoittamattomia 
asennuksia. WC- ja keittiötilojen pistorasiat tarkastettiin 
schuko– testerillä. Laitteen mukaan kaikki olivat kunnossa. 

o Rakennus on varustettu kiinteällä puhelinliittymällä. 
o Katolla on tavallinen TV –antenni, jonka kautta näkyy 

kanavat 1 – 4. 
• Antennijohdon liitos katolla, hormin päällä, oli suojaamaton 

ja hiukan ”epämääräinen”. 
 
Suositellaan yleisesti vikavirtasuojan asentamista. Vikavirtasuoja on 
sulaketta herkempi suojalaite, jota käytetään sulakkeen lisänä tiloissa, joissa sähköiskusta 
aiheutuva vaara on tavallista suurempi, kuten esim. märkätiloissa. 
 
 
8.11 Palovaroittimet 
Rakennuksen molemmissa kerroksissa on vaaditut palovaroittimet. 
 
 
Helsingissä  __ - ___ 
 
Xxxx  Xxxxx, RI, AKK 


