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Jos epäilyttävästä rakenteesta ei saada selvyyttä ainetKuvausraportti
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Rakenteiden mikrobivaurioitumisen arviointi ei kuulu
Raportti toimitetaan tilaajalle digitaalisessa muodossa ja/
kartoitukseen.
tai paperille tulostettuna. Raportissa kerrotaan kuvaus- ja
mittaustietojen lisäksi kuvakohtaiset havainnot ja toimenpiteet sekä listataan yhteenveto vioista ja puutteista. Ohjearvot ja suositeltavat jatkotoimenpiteet on esitetty selkeästi.

Lämpökameralla voidaan mm.
• etsiä ulkoseinien kylmäsiltoja,
• paikantaa lämpövuotokohtia, eristepuutteita,
• havainnoida mahdollisesti kosteusvaurioita,
• todentaa esim. lattia- ja kattolämmityksen toimivuus,
• paikantaa lämmitysputkien, -kaapeleiden jne. sijainti sekä
• varmistaa uudisrakentamisen laadunvalvonta jne.

Konkreettinen raportointi
Saat Kosteuskartoituksesta selkeän kirjallisen raportin.
Raporttiin on kirjattu havaitut oleelliset vauriot, riskit,
puutteet ja korjaustarpeet sekä toimenpide-ehdotukset.
Raporttiin liitetään myös kohteesta otettuja valokuvia,
jos ne antavat lisäinformaatiota vauriosta.
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Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %),
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min (alv. 24 %).
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Palvelemme valtakunnallisen
asiantuntijaverkon avulla
kautta maan!
Asuntokauppa
Asiantuntijalausunnot
riitatapauksissa
Asuntokaupan
Kuntotarkastus
Huoneistoalamittaus
Kosteuskartoitus
Omakotitalon PTS

Ostajan Kauppaturva
(ostajalle)
Ostajan kierros
Raksystems Kauppaturva
(myyjälle)
Uuden asunnon tarkastus

Energia
Energiansäästökartoitus
Energiatodistus
Ilmatiiviysmittaus
Lämmitystapavertailu
Lämpökuvaus

Motivan energiapalvelut
Vedensäästöpaketti
Yritysten energiakatselmukset

Kiinteistön kunto
Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
Asiantuntijalausunnot,
rakentamisen laatu
Betonirakenteiden
kuntotutkimus
Due Diligence –tarkastukset
Ikkunoiden kuntoarvio
Ilmanvaihdon kuntotutkimus
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määräaikaistarkastus
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KuntoarvioStart
Liike- ja palvelurakennusten
Omainsinööri
Projektinjohto

Sisäilma
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asbestikartoitus
Ilmamäärien
tarkistusmittaus
Kemiallisten yhdisteiden
tutkimukset
Korjaustöiden
laadunvarmistusmittaukset
Merkkiainetutkimukset

Rakennuttaminen- ja valvonta
Kustannusarviot
LVIS-valvonta
Osakasremontin valvonta
Projektinjohtopalvelu
Rakennustekniset
asiantuntijapalvelut
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Rakennustyön
tarkkailijapalvelu
Rakennuttamistehtävät
Valvontapalvelut ja
laadunvarmistus
Vuositarkastuksen
ennakkotarkastus

Putkistojen kuntotutkimus
Salaojien ja viemäreiden
videokuvaus
Sähköjärjestelmien
kuntotutkimus
Sähköjärjestelmien
lämpökuvaus
Sähkölaitteistojen
määräaikaistarkastukset
Sähkölaitteistojen
varmennustarkastukset
Taloyhtiöiden märkätilojen
kosteuskartoitus
Taloyhtiön
Kiinteistöstrategia
Taloyhtiön Omainsinööri
Tarvekartoitus
Vedeneristystarkastus
Vesikaton kuntoarvio

Mikrobitutkimukset ilmasta
ja materiaaleista
Olosuhdemittaukset
Pölyn jakeiden tutkimukset
Radontutkimukset
SisäilmaStart
Sisäilmasto- ja
kosteustekniset tutkimukset
Sisäilmatarkastus
Sisäilmatutka
Sisäilmatutkimukset

Suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu
Hankesuunnittelu
Korjaussuunnittelu

LVISA -suunnittelu
Pelastussuunnittelu
Rakennesuunnittelu
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Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja
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peruskorjaushankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön.
Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja
kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

