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Opas kodin ennakoivaan kunnossapitoon ja huoltokirjan pitämiseen

PIDÄ KOTI KUNNOSSA 
KOTIAPPIN AVULLA! 
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ALKUSANAT

Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat kustannukset 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmälle ovat vuositasolla 
jopa 450 M€. Pelkästään omakotitalojen vesivahinkoihin 
kuluu rahaa vuosittain noin 70 M€ ja palovahinkoihin noin 
60 M€.

Kodin huoltoa ei kannata laiminlyödä. Vuodesta 2000 asti 
huoltokirjan pitäminen on ollut pakollista kaikissa asuinra-
kennuksissa. Huoltokirjalla tarkoitetaan kodille laadittavaa 
käyttö- ja huolto-ohjetta. Kodin huoltokirjan pitämisen voit 
kätevästi hoitaa esimerkiksi sähköisesti, maksuttoman Ko-
tiAppin avulla. KotiApp auttaa sinua kotisi sekä vapaa-aja-
nasuntosi kunnossapidossa ja tekee siitä helppoa, ohjattua 
ja säännöllistä. Jatkuvalla kodin huollolla ja epäkohtien 
aikaisella korjaamisella voit säästää jopa kymmeniä tu-

KotiAppin avulla huolehdit kotisi 
ja vapaa-ajan asuntosi kunnosta

hansia euroja sekä turvata perheesi terveyden. KotiApp on 
kotimainen sovellus, joka on luotu vuonna 2017. Latauksia 
on jo yli 40 000.

KotiAppin monipuoliset palvelut antavat sinun elää terveel-
lisemmässä kodissa. Sovellus toimii iPhone ja Android-lait-
teilla. Kun lataat sovelluksen ensimmäistä kertaa ja kirjau-
dut, sovellus pyytää sinua täyttämään ensin perustietoja 
kotiisi ja siihen tehtyihin toimenpiteisiin liittyen. Näiden 
oikein täyttäminen on tärkeää, koska niiden perusteella so-
vellus räätälöi kodin huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 
juuri kotiasi varten ja ohjaa niiden toteuttamisessa selkeäs-
ti. 

 

Kotisi on usein kallein omaisuutesi. Jopa 70 % kotitalouksien varallisuudesta on kiinni asunnoissa. 
Kodin hyvinvoinnin tärkeys korostuu ja ennakoivalla kunnossapidolla voit säästää pitkän pennin. 
Suomessa on noin 1,5 miljoonaa rakennusta, joista asuinrakennuksia on 85 %. Näistä yli 250 000 
omakotitalossa on kosteus- ja homevaurioita ja yli puolessa omakotitalokannasta on vaurioita, jotka 
havaitsemattomina ja korjaamattomina aiheuttavat laajempia korjaustarpeita sekä kosteus- ja ho-
meongelmia.
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Ennakoivalla kunnossapidolla 
varmistat kotisi hyvinvoinnin

ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO

Säännöllistä kunnossapitoa kannattaa vaalia monesta 
syystä. Kodin arvo säilyy, kun sen kunnosta pidetään jat-
kuvasti huolta. Kukapa ei haluaisi saada kauppatilanteessa 
kodistaan siihen laittamiaan rahoja takaisin tai hyvällä 
tuurilla myös voittoa, kodissa on kuitenkin kiinni suurin osa 
omaisuudestamme. Hyvässä kunnossa oleva koti on ennen 
kaikkea turvallinen ja terveellinen paikka asua.

Liian usein kodin kuntoa lähdetään selvittämään vasta, kun 
vauriot ovat silmin havaittavissa. Tässä vaiheessa vauriot 
ovat yleensä pitkällä rakenteissa ja korjauskustannukset 
kasvavat. Suunnitelmallinen kodin kunnossapito on jopa 
30 % edullisempaa kuin vaurioiden korjaaminen. Yllät-
tävien korjauskustannuksien varalta on kuitenkin syytä 

pitää pientä varapesämunaa, jos vain mahdollista. Asun-
to-osakeyhtiöissä peruskorjauksiin varaudutaan tavallisesti 
kuukausittain kerättävän korjausvastikkeen avulla, joka ei 
välttämättä ole tapana pientaloasujilla.

Pientalon säännöllisellä tarkastamisella voidaan edesaut-
taa alkavien vaurioiden löytämistä, jolloin on mahdollista 
korjata ne hyvissä ajoin ennen niiden laajenemista. Näin 
säästetään kustannuksia ja pystytään joissain tapauksis-
sa jopa välttämään terveyshaitan syntyminen. Tärkeintä 
kodin kunnossapidon ja arvon säilymisen kannalta on, että 
sen kuntoa seurataan säännöllisesti eri vuoden aikoina, eri 
säätilojen vallitessa ja mahdollisiin puutteisiin puututaan 
ajoissa.
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Huoltokirja on jokaisen kodin muistio, joka sisältää perus-
tietojen lisäksi tarkemmat tiedot ja ajankohdat tehdyistä 
kunnossapito ja huoltotehtävistä sekä tulevat toimenpi-
desuositukset. Kirjan täyttäminen aloitetaan rakennusvai-
heessa ja sitä päivitetään koko kodin elinkaaren ajan. Muis-
tiota voit pitää haluamallasi tavalla, esimerkiksi fyysisenä 
kansiona, excelissä, tai vaikka puhelimessasi. 

Kirjaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös rakennuk-
sen ominaisuudet sekä rakennuksen osien ja laitteiden 
suunniteltu käyttöikä. Nämä kaikki saat kätevästi kirjattua 
puhelimesi KotiAppiin, jolloin se on aina mukanasi ja hel-
posti saatavilla, kun tarvitset sitä. 

Kodin huoltokirja

KODIN HUOLTOKIRJA

Huoltokirja suositellaan laadittavaksi niin, että siitä selviää 
ainakin kodin:

• omistus, laajuus sekä tilat käyttötarkoituksineen ja pää-
rakenteineen
• rakennusprojektiin osallistuneiden yritysten ja henkilöi-
den yhteystiedot
• rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapi-
don tehtävät
• olennaisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot
• tavoitteelliset sisäolosuhteet, hoidon laatutason ja järjes-
telmien käyttöarvo
• rakenteiden pintamateriaalit
• käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan tärkeille rakenteille 
ja rakennusosille
• kustannuksiltaan tärkeiden kohteiden kunnossapitojaksot 
ja -tehtävät
• toimintaohjeistus poikkeus- ja häiriötilanteissa.
• korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta
• asennettujen rakennusosien, materiaalien ja laitteiden 
hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin.

KotiApp räätälöi kodin huolto- ja kunnossapito-
toimenpiteet juuri kotiasi varten ja ohjaa niiden 
toteuttamisessa selkeästi.
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MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN
VAIHEET

Neljän vuoden välein toteutettavan Kodin määräaikaistar-
kastuksen avulla varmistut kotisi kunnosta ja kunnossapi-
to- ja korjaustarpeista sekä osaat ajoittaa ne oikein. Asian-
tuntijan tarkastus, raportti sekä suullinen arvio ja ohjeistus 
ovat erinomainen tuki huolelliseen pientalon huoltoon ja 
kunnossapitoon, joiden toteuttamisessa KotiApp auttaa. 
Jos asunnon myynti on sinulla ajankohtainen, niin asun-
tokaupan yhteydessä suositellaan aina erikseen tehtävää 
Asuntokaupan kuntotarkastusta. 

Säännöllisin väliajoin tehtävä tarkastus pitää asukkaat 
tietoisina rakennuksen arvosta, kuntoluokituksesta ja ener-
giatehokkuudesta. Tarkastuksen avulla opit tuntemaan ko-
tisi kunnon ja pystyt lisäämään asumisturvallisuutta oikeilla 
toimenpiteillä sekä kohdistamaan rahankäytön oleellisiin 
kohteisiin ennakoivan kunnossapidon avulla. Määräaikais-
tarkastus kestää noin 1-2 tuntia. Kodin määräaikaistarkas-
tus on maksullinen erillispalvelu.

MIKÄ ON KODIN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS? KODIN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN 
VAIHEET

1.   Alkuhaastattelu

• Perehdytään yhdessä rakennuksen asiakirjoihin, kuten aiempiin 

kuntotutkimuksiin, remontteihin, kosteusvaurioihin ja tutkitaan pää-, 

rakenne- sekä LVIS-piirustukset.

• Alkuhaastattelun asiat on helppo käydä läpi, kun kodin 

kunnossapitohistoria ja muut tiedot löytyvät löytyvät KotiAppista. 

2.   Silmämääräinen tarkastus

• Koti tarkastetaan niin sisältä kuin ulkopäin. 

• Asukas saa myös opastuksen tarvittavien toimenpiteiden 

opastukseen.

3.   Raportti

• Sähköinen ja valokuvallinen raportti. 

• Tietojen synkronointi KotiAppiin ja tulevat toimenpiteet tallennetaan 

sovelluksen huoltokirjaan omiksi tuleviksi tehtävikseen. Tällöin 

sovellus muistuttaa tulevista toimenpiteistä automaattisesti.

• Raportti palautetaan noin viikko tarkastuksen jälkeen.

OmaInsinööri auttaa tilanteissa, joissa oma osaaminen 
ei riitä. Raksystemsin OmaInsinööri palvelee puhelimen 
päässä ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Kodin huolto- ja 
kunnostustyöt on helppo toteuttaa asiantuntijan neuvoja 
hyödyntäen.

Voit soittaa mieltäsi askarruttavista asioista, kuten raken-
teellisista vaurioista, sisäilmasta, energiansäästöstä, huol-
lon ja korjausten tarpeellisuudesta. Kun havaitset ongelmia, 
voit kysyä OmaInsinööriltä mitä tehdä. Esimerkiksi tallen-
tamalla kuvan vauriokohdasta KotiAppin Kotikansioon, voit 
kysyä OmaInsinööriltä tarkempia ohjeita vaurion korjaami-
seksi.

Soita OmaInsinöörille numeroon 0600 411 134*
* 1,92 €/min + ppm (Hinta sis. alv. 24 %).
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SYYTÄ 
käyttää 

KOTIAPPIA

Palvelu soveltuu kaikille 
kodeille ja vapaa-ajan 

asunnoille. 
Voit myös lisätä 

useampia taloja tilillesi, 
esimerkiksi mökin.

KotiAppin avulla näet 
yleiskatsauksen kotisi 

kunnosta selkeiden 
kuvakkeiden avulla.

Muistat tärkeät kodin 
huolto- ja kunnossapito-

tehtävät, sillä KotiApp 
muistuttaa tulevista 

tehtävistä.

Saat asiantuntijan, 
Raksystemsin OmaInsinöörin, 

aina tarvittaessa apuusi. 

Ennakoiva kunnossapito on 
aina edullisempaa kuin 

vahinkojen korjaaminen. 

Tallennat kaikki kotisi tärkeät 
tiedot ja dokumentit KotiAppiin 
maalien värikoodeista virallisiin 

asiakirjoihin saakka. 

Kodin Huoltokirja pysyy ajan 
tasalla ja tulostusominaisuus 

helpottaa esimerkiksi talon 
myynnin yhteydessä. 
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MITÄ KOTIAPP SISÄLTÄÄ?

MITÄ KOTIAPP SISÄLTÄÄ?

• Sähköisen huoltokirjan, joka räätälöityy jokaiselle kodille 

omanlaisekseen.

• Automaattiset huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. 

• Voit ajastaa myös itse tehtävän tietylle kuukaudelle ja vuodelle. 

Tehtävälle voi myös asettaa toistuvuuden.

• Sähköisen kotikansion, jonne voit tallentaa kaikki tärkeimmät 

kotisi tiedot muistiin, esimerkiksi sähkömiehen yhteystietokortin tai 

maalisävyjen koodit. Näin säästät myös hyllytilaa.

• Voit lisätä myös toisen rakennuksen, esimerkiksi mökin.



1312

Kodin kunnossapidon sanasto

Riskirakenne
Riskirakenne on rakennetyyppi, joka on todettu käytännössä ja rakenteita tutkittaessa vaurioherkäksi rakenteeksi. Ris-
kirakenne on yleensä ollut oman aikakautensa määräysten ja ohjeiden mukainen ja riskialttius on huomattu vasta jälki-
käteen. Tämän seurauksena rakenteen käytöstä on luovuttu. Riskirakenteille on tyypillistä, että vaurion syynä on yleensä 
kosteuden pääseminen rakenteeseen, joko maaperän kautta ulkopuolelta tai sisäilmasta vesihöyryn muodossa. Esimerkki 
yleisesti havaittavissa olevasta riskirakenteesta on valesokkeli. Riskirakenteen kunto, eli onko riski toteutunut, tulisi pyrkiä 
aina selvittämään. Yleensä tämä on mahdollista vain rakennetta avaamalla. 

Suoritusohjeen mukaisesti tehtyyn Asuntokaupan Kuntotarkastuksen sisältöön kuuluu riskirakenteen pienimuotoinen 
avaaminen, mikäli omistajalta saadaan lupa eikä kuntotarkastaja näe suoraan tarvetta suositella laajempaa jatkotutkimus-
ta.

Asuntokaupan Kuntotarkastusta ohjaavassa Suoritusohjeessa määritellään riskirakenteet.

Riskirakenteita ovat:
• Betonilaatan yläpuolinen lattiarakenne
• Ennen vuotta 1950 rakennettu hirsiseinä
• Huonosti tuulettuva rossipohjainen puurakenteinen alapohja
• Kaksoisbetonilaatta-rakenne
• Kattoikkuna
• Kohteessa havaittu mikrobiperäinen tai muu poikkeava haju
• Lattiapinnan alapuolelta lähtevä väliseinä
• Maanvastainen sisäpuolelta lämmöneristetty seinä
• Tasakatto
• Tuulettumaton puurunkoinen ulkoseinä
• Tuulettumaton vino yläpohjarakenne
• Ulkoseinän alajuoksupuun korkeus maanpinnasta riittämätön
• Vale- eli piilosokkeli

TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ
Kaikki tekniset laitteet kuluvat käytössä ja niiden tekninen käyttöikä on rajallinen. Usein unohdamme, että jokaisella talon 
rakenteella, rakenneosalla, järjestelmällä ja laitteella on tekninen käyttöikä, jolloin niiden tekniset toimivuusvaatimukset 
täyttyvät. Tekninen käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai lait-
teen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tekninen käyttöikä on kulunut umpeen, rakenne, rakennusosa, järjestel-
mä tai laite on tarkoituksenmukaisinta korvata uudella.

Tekninen käyttöikä perustuu käytössä oleviin tietoihin sekä kokemukseen rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai lait-
teen kestävyydestä ja on yleistävä (KH 90-00403). Tulee muistaa, että rakenteiden tekniset käyttöiät ovat suuntaa antavia 
ja, että korjaus- tai uusimistarve esimerkiksi huoltamattomuuden vuoksi voi tulla vastaan jo huomattavasti aikaisemmin. 
Tämä toimii myös päinvastoin, sillä huoltavalla toiminnalla voidaan hyvin pitkittää rakenteen käyttöä jopa vuosia. Esimer-
kiksi profiilipeltikate tulee käyttöikänsä päähän 40 vuoden iässä. Säännöllisellä kunnossapidolla näiden elinikää saadaan 
jatkettua, mutta myös ongelmat havaitaan ennen kuin ne ovat aiheuttaneet vakavia ongelmia. 

HUOLTOVÄLI
Autoa huolletaan säännöllisesti, mutta miten on kotisi laita? Kodillasi ja sen eri osilla on myös huoltovälit, joiden mukaan 
sinua suositellaan huoltamaan omaa kotiasi, jotta se pysyy kunnossa ja mahdollisilta vaurioilta vältytään, jotka voivat syn-
tyä pitkällä aikavälillä huoltamattomuuden seurauksena. Esimerkiksi kodin ilmanvaihtokoneen suodattimet suositellaan 
vaihtamaan neljä kertaa vuodessa, jotta sisäilma pysyy laadukkaana. 

Kodin PTS
Omakotitalon PTS-ehdotus, eli pitkän tähtäimen suunnitelma, on 10 vuoden korjaus- ja jatkotutkimusehdotus ja auttaa 
suunnitelmallisessa kiinteistön kunnossapidossa. PTS-ehdotus tilataan kodin kuntotarkastuksen yhteydessä ja siinä on 
esitetty seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvittavien rakennusteknisten korjausten ja jatkotutkimusten ajankohdat 
sekä arviot niiden kustannuksista. Rakennusteknisen PTS -ehdotuksen lisäksi taloteknisistä järjestelmistä arvioidaan nii-
den jäljellä oleva tekninen käyttöikä. Suunnitelma ja tulevat toimenpiteet on helppo kirjata KotiAppiin.

SANASTO
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Etäseurantalaite Vuotovahti suojaa kotiasi vesivahingoilta ja niihin liit-
tyviltä kustannuksilta. Vuotovahtiin kuuluvan sensorin kastuessa laite 
ilmoittaa havaitsemastaan vuodosta matkapuhelimeesi. Hälytyksen saa-
miseksi laite tulee yhdistää KotiApp-mobiilisovellukseen.

Vuotovahdin voit asentaa kätevästi esimerkiksi lämminvesivaraajan, 
pakastimen, astian- tai pyykinpesukoneen alle tai vaikka allaskaappiin. 
Vuotovahti ei vaadi ylläpitoa ja asennus on helppoa ja vie vain muutaman 
minuutin. Vuotovahti on edullinen etävalvontaratkaisu kosteusvaurioiden 
havaitsemiseen!

VUOTOVAHTI

Suojaa kotisi vesivahingoilta!

KOTIAPP-ASIAKKAIDEN MIETTEITÄ

“

“

SOVELLUS VAIKUTTAA HYVÄLTÄ, 
INFORMATIIVISELTA JA 
JOUSTAVALTA KÄYTTÄÄ.

”Fiksu toteutus! Tuli oikein hyvä 
fiilis tästä softasta ja sen tule-
vaisuuden mahdollisuuksista.  
Ammattilaisilla on varmasti 
paljon tietämystä, joka voidaan 
näin saada tarjolle.”

”Aivan loistava idea ja sovellus!”

Vuotovahti KotiApp-
asiakkaille 

tarjoushintaan!
”Loistava appi, näin tumpelollekkin helpottaa 
erittäin paljon omakotitalon kunnossapitoa.” 

Hei, oiva apu 
kodin kunnossapitoon!
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ASIAKASKOKEMUKSIA
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030 670 5500*          asiakaspalvelu@raksystems.fi          www.raksystems.fi

* Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min (alv. 24 %).

Konsernin tehtävänä on auttaa kiinteistönomistajia pitämään rakennukset kunnossa. Tämä 
edistää kiinteistön käyttäjien sekä asukkaiden ja omistajien hyvinvointia. Myös ympäristö 
kiittää, kun edistämme aktiivisesti kestäviä valintoja ja arvoja. Vähennämme palveluillamme 
kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja kannustamme asiakkaitamme parempiin valintoihin. 

Tavoitteenamme on olla Pohjolan paras, joka päivä!

PIDETÄÄN HUOLTA KODISTASI
 KOTIAPPIN AVULLA!“

Onko sinulla kysyttävää 
Kodin määräaikaistarkastukseen liittyen?

KIM MALMIVAARA, 
Kuntotarkastukset-osaston johtaja (RI, AKK) 

kim.malmivaara@raksystems.fi 
030 670 5540


