
Asiantuntijamme auttavat asunto-osakkaita tar-
kastamaan uudiskohteen ennen vuositarkastusta 
ja laativat listan puutteista sekä vioista. Valvomme 
myös takuukorjaustyöt.

VUOSITARKASTUKSEN 
ENNAKKOTARKASTUS

PUOLUEETON NÄKEMYS 
UUDEN KIINTEISTÖN

KUNNOSTA



 

VARMISTA VIRHEIDEN OIKEA-AIKAINEN 
 ESITTÄMINEN

Kun uuden asunnon luovutuksesta on kulunut 12-15 
kuukautta, tulee taloyhtiössä järjestää lain mukaan 
vuositarkastus. Taloyhtiöllä on näin ollen vuosi aikaa ha-
vainnoida mahdollisia virheitä ja puutteita ja raportoida 
niistä myyjälle vuositarkastuksen yhteydessä.

Suosittelemme, että hyvissä ajoin ennen vuositarkas-
tusta teetetään vuositarkastuksen ennakkotarkastus 
puolueettomalla asiantuntijalla, jotta taloyhtiö saa var-
masti turvattua asemansa korjauksissa. Mikäli virheistä 
ja puutteista ei reklamoida ajoissa, saattaa niistä vuo-
sien saatossa aiheutua jopa tuhansien eurojen korjaus-
kustannukset.

VUOSITARKASTUKSEN ENNAKKO- 
TARKASTUKSEN SISÄLTÖ

Asiantuntijapalveluumme sisältyy ennen vuositarkas-
tusta suoritettava vuositarkastuksen ennakkotarkas-
tus, jossa etsitään ja kirjataan muistiin tarkastuksen 
yhteydessä havaitut virheet ja puutteet, jotka edellyttä-
vät myyjältä toimenpiteitä. Tarkastuksessa käydään läpi 
tekniset ja yleiset tilat, rakennuksen ulkopuoliset osat 
silmämääräisesti maan tasalta sekä kuusi asuinhuo-
neistoa. Tarkastettavien huoneistojen määrä voidaan 
räätälöidä kohdekohtaisesti. Tarkastuksen suorittaa 
kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmä.

Asiantuntija laatii tarkastuksesta raportin, jonka talo-
yhtiön edustajat esittävät vuositarkastustilaisuudessa 
myyjälle. Tarpeen mukaan asiantuntijamme osallistuu 
myös viralliseen, myyjän järjestämään vuositarkastuk-
seen. 

ASIANTUNTIJA TUKENA     
VUOSITARKASTUSPROSESSISSA

SUOSITTELEN TARKASTUSTA JOKAISELLE 
UUDELLE TALOYHTIÖLLE, 
SILLÄ ILMAN TARKASTUSTA 
MONI VIRHE JA PUUTE 
OLISI JÄÄNYT HUOMAAMATTA.
 
Kirsi Hannula, 
As Oy Järvenpään Heidin hallituksen puheenjohtaja

1.   Taloyhtiö on hyväksytty 
       käyttöönotettavaksi

2.   Vuositarkastuksen ennakkotarkastus
          Asukaskysely ja kiinteistökartoitus

 yksilöity luettelo kiinteistössä ilmenneistä puutteista.

3.   Vuositarkastus
                        Viimeistään 15 kk käyttöönoton jälkeen.

4.   Takuukorjaukset

Tarkastamiemme 
12-15 kuukauden ikäis-
ten rakennusten julki-

sivuissa on todettu keski-
määrin 40 puutetta.

LISÄPALVELUT ERILLISVELOITUKSELLA

 JULKISIVUJEN TARKASTUS 
Suosittelemme tilaamaan vuositarkastuksen ennak-
kotarkastuksen yhteyteen asiantuntijan tekemän jul-
kisivun tarkastuksen. Tarkastus tehdään henkilönos-
timesta käsin, jolloin pystytään tarkastamaan myös 
räystäskouruliitokset ja muut julkisivuun liittyvät osat, 
joita ei maantasolta suoritettavassa vuositarkastuksen 
ennakkotarkastuksessa pystytä tarkastamaan.

ASUNTOKOHTAINEN ENNAKKOTARKASTUS
Osakkeenomistajana voit myös tilata huoneistollesi tar-
kastuksen. Teemme asuntokohtaiset ennakkotarkas-
tukset  asuinhuoneistojen virheiden ja puutteiden sel-
vittämiseksi huoneistonhaltijan kunnossapitovastuun 
piiriin kuuluvien asioiden osalta.

TAKUUTÖIDEN KORJAUSTEN VALVONTA
Suosittelemme, että samat asiantuntijat jatkavat takuu-
korjausten toteuttamisen valvojana taloyhtiön edusta-
jana. Luotettavat ja kokeneet valvojamme varmistavat 
korjaustöiden sopimuksen mukaisuuden ja vähentävät 
riskejä merkittävästi.



030 670 5500*                 asiakaspalvelu@raksystems.fi      www.raksystems.fi

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

Toteutimme Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevaan kerrostaloyh-
tiöön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen kolmihenkisen asi-
antuntijaryhmän voimin. Taloyhtiö koostuu seitsemänkerroksisesta 
kerrostalosta, jossa on 43 asuinhuoneistoa. Rakennus-, sähkö- ja 
LVI-tekninen asiantuntijaryhmä tarkasti taloyhtiön ulkopuolisin osin, 
kävi läpi kuusi asuinhuoneistoa sekä tarkasti yhtiön yleiset ja tekniset 
tilat.

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN
JYVÄLÄNRINNE, JYVÄSKYLÄ

Jyväskylässä sijaitsevaan kolmen luhtita-
lon taloyhtiöön tehtiin vuositarkastuksen 
ennakkotarkastus asiantuntijaryhmämme 
toimesta. Asuinhuoneistoja taloyhtiössä on 
yhteensä 28. Tarkastus toteutettiin raken-
nusten ulkopuolisilta osin sekä teknisissä ja 
yleisissä tiloissa. Lisäksi tarkastettiin kuusi 
asuinhuoneistoa.

ASUNTO OY CASA ORA, ESPOO

Asiantuntijamme toteutti neljästätoista asuinhuoneistosta koostu-
vaan taloyhtiöön vuositarkastuksen ennakkotarkastuksen. Espoon 
länsirannikolla sijaitseva taloyhtiö koostuu kahdesta rivitalosta, 
kahdesta paritalosta ja kolmesta erillistalosta. Tarkastuksessa tar-
kastettiin taloyhtiön yleiset tilat, rakennuksen julkisivut, vesikatto ja 
piha-alueet. Julkisivujen tarkastus suoritettiin aistinvaraisesti vesi-
katolta ja maan tasolta.

REFERENSSEJÄMME


