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Kuntotarkastuksen
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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.
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Kuntotarkastuksella suositellut jatkotutkimustoimenpiteet
sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen kirjallisesti.

Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka sisäl-

Kuvausraportti
tää kohteesta otettuja ja havaintoja tukevia valokuvia.

Raportti toimitetaan tilaajalle digitaalisessa muodossa ja/
tai paperille tulostettuna. Raportissa kerrotaan kuvaus- ja
mittaustietojen lisäksi
kuvakohtaiset
havainnot
ja toimenpiKuntotarkastuksen
tarkempi
sisältö KH
90-00393
ja KH
teet sekä listataan yhteenveto vioista ja puutteista. Ohjear90-00394.
vot ja suositeltavat jatkotoimenpiteet on esitetty selkeästi.

* YTM = Yhteinen toimintamalli on muodostettu yhdessä ympäristöministeriön, Kuluttajaviraston, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n, Suomen
Kiinteistöliitto ry:n, Rakennustietosäätiö RTS:n, Teknillisen Korkeakoulun,
Tekesin ja Insinööritoimisto Raksystems Oy:n (nyk. Raksystems Insinööritoimisto Oy) kanssa.
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asiakaspalvelu@raksystems.fi • www.raksystems.fi
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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- Kansallisomaisuuden
edunvalvontaa jo vuodesta 1989

Palvelemme valtakunnallisen
asiantuntijaverkon avulla
kautta maan!
Asuntokauppa
Asiantuntijalausunnot
riitatapauksissa
Asuntokaupan
Kuntotarkastus
Huoneistoalamittaus
Kosteuskartoitus
Omakotitalon PTS

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

Energia
Energiansäästökartoitus
Energiatodistus
Ilmatiiviysmittaus
Lämmitystapavertailu
Lämpökuvaus

Motivan energiapalvelut
Vedensäästöpaketti
Yritysten energiakatselmukset

Kiinteistön kunto
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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
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Rakennesuunnittelu
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Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja
kiinteistöalan asiantuntijayritys. Olemme Suomen suurin kuntotarkastusyhtiö. Olemme tehneet yli 100 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitelleet ja valvoneet satoja
peruskorjaushankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön.
Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja
kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

