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YLEISTÄ KATSASTUKSESTA
Katsastus on rakenteiden ja ilmanvaihdon sisäilmapainotteinen kuntoarvio.
• nimikkeitä on täsmennetty ja rajattu
• käsittää rakenteet ja IV-tekniikan katsastuskorttien mukaisesti tarkastettuna
• hyödynnetään KH 90-00501 sekä LVI 01-10509 (kuntoarvioijan ohje) osalta soveltuvin osin

Katsastukseen eivät kuulu seuraavat kuntoarvion tarkastuskohteet:
• LVA-järjestelmät kokonaisuutena
• sähkö- ja tietotekniset järjestelmät
• energiatalous
• kiinteistön ylläpidon kehitystarpeet
• kiinteistön energian ja veden käyttö
• kiinteistön käyttö ja huolto
• kiinteistönhoitajien perehtyneisyys kiinteistöön
• kiinteistössä esiintyneet ongelmat käyttäjäkyselyn avulla

Katsastusmalli soveltuu ennakoivaan sisäilmatoimintaan ja sisäilmatekniseen esikartoitukseen
(pilotointi 2017).



MALLIN KEHITTYMINEN



KATSASTUKSEN SUORITUS
• Rakenteiden ja Ilmanvaihdon katsastus suoritetaan yhtä aikaa

• Katsastuksen yhteydessä voidaan suorittaa kiinteistöhuollon laadun auditointi erillisenä

• Katsastajanohje:



LÄHTÖTIEDOT

• Lähtötiedot tulevat tietojärjestelmistä
• käyttöoikeudet
• Tursel

• Selvitetään kohteen laajuus, tekniset tiedot, huoltohistoria ja
peruskorjaukset

• Tuoreiden kuntoarvioiden ja kuntotutkimuksien tuloksia voidaan käyttää
hyväksi katsastuksen kuntoluokan määrittämisessä
• huom. Nimikkeistöt Talo 2000 ja Talo 90



TARKASTUKSESTA

Arviointi aistinvaraisesti ja pistokoemaisesti ainetta rikkomattomin mittausmenetelmin sillä
laajuudella, että rakenneosasta saadaan riittävä yleiskuva niiltä osin, kuin ei ole olemassa
tarkempaa tutkimustietoa.

Tarkastus painottuu:
• Rakenteiden ja rakennusosien kuntoon
• Laitteiden ja järjestelmien kuntoon ja toimivuuteen
• Sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin
• Korjausten kiireellisyyteen
• Riskivaikutuksiltaan merkittäviin asioihin
• Sisäilmaolosuhteisiin

Katsastus ei ole kuntotutkimus.
• tutkimustarve kirjataan raporttiin

Käytännössä katsastukset lisäävät tehtäviä kuntotutkimuksia.



MITTAUKSET

Pistokoemaisesti sillä laajuudella, että rakenneosasta saadaan riittävä yleiskuva.

• rakenteiden pintakosteus
• lämpökamera
• lämpötila (pinta/ilma)
• suhteellinen kosteus
• vaipan yli paine-ero

Mittauksista ei laadita erillistä raporttia.
• Poikkeavuuksista kirjataan lisätutkimustarve.



KUNTOLUOKAN MÄÄRÄYTYMINEN
Kuntoluokat
Luokka 1:
• Tutkimus- ja korjaustarve
• Todettu tai ilmeinen terveyshaitta
Luokka 2:
• Epäily riskirakenteiden tai järjestelmien riskien toteutumisesta tai on jäänyt epäily huonosta kunnosta

= tutkimustarve
• Mahdollinen terveyshaitta
Luokka 3:
• Normaali huoltokorjaustarve ikä huomioiden
• Mahdollinen tutkimustarve
Luokka 4:
• Uusi tai uudehko. Ei vikoja tai puutteita. Eivät vaadi erityisiä toimenpiteitä
Luokka 5:
• Uusi tai uudehko. Normaalia tasoa parempi ominaisuuksiltaan

Luokat 1-2 aiheuttavat aina toimenpiteitä siihen asti kunnes korjaukset ja/tai tutkimukset on tehty.
• kestääkö rakenneosa seuraavaan katsastukseen asti. Esim. annettaessa arvosana 3, oletetaan

rakenneosan kestävän sellaisenaan kolme vuotta
• arvioitava, onko vauriolla sisäilmaan jotain vaikusta



KATSASTUSKORTIT
Rakenteiden (20 kpl) ja Ilmanvaihdoin (14 kpl) osille on laadittu erilliset
katsastuskortit, joiden mukaan katsastus arvioidaan.
• Ohjekenttä
• Pisteytys



ESIMERKKI KATSASTUSKORTEISTA



RAPORTOINTI

• Raportointi tehdään tietojärjestelmään pisteytyksenä 1-5.
• Hylätyt tulokset (1-2)

• Lyhyet kommentit sillä tarkkuudella, että katsastustuloksen hylkäämisen syy, laajuus ja sijainti
selviävät.

• Tulokselle 3 voidaan myös esittää tutkimustarve
• Valokuvat tarvittaessa
• Mikäli kohdetta ei pysty arvostelemaan tai se puuttuu, laitetaan rasti

ruutuun ” Ei kohteessa”.
• Mahdollista antaa rakenneosalle myös kaksi eri arvosanaa



KATSASTUSVÄLI

Ensimmäinen katsastus
· rakennuksen ikä 5-10 vuotta, katsastusväli 5 vuotta
· rakennuksen ikä 11-20, katsastusväli 3 vuotta
· rakennuksen ikä yli 20 vuotta, katsastusväli 1-2 vuotta
· lisäksi vuoden sisään uusintakatsastus niiltä osin kuin arvosana on

ollut 1-2

Seuraavat katsastukset noudattavat heikoimman rakenneosan
katsastusväliä
· Tulos 4-5, katsastusväli 5 vuotta
· Tulos 3, katsastusväli 3 vuotta
· Tulos 1-2, katsastusväli 1-2 vuotta



UUSINTAKATSASTUS

• Kun rakenneosa on korjattu tai on saatu tarkempaa tietoa rakenteen
kunnosta. Uusintakatsastus suoritetaan hylätyille osille.

• Niiltä osin kuin varsinaisessa katsastuksessa ei päästy jotain rakenneosaa
tarkastamaan (kesä/talvi).



KATSASTUKSEN SUORITTAJAN PÄTEVYYS

• Katsastuksen voi suorittaa vähintään kolmen vuoden työkokemuksen omaava
rakennustekniikan ja ilmanvaihtoalan asiantuntija, jolla on
rakennusterveysasiantuntijan pätevyys.

• Työn voi tehdä myös vastaavan osaamisen omaava työpari, joista toisen tulee
olla RTA. Sisäilmaolosuhteiden toimenpiderajat sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset on määritelty  STMa 545/2015.





YHTEENVETO ENSIMMÄISISTÄ TULOKSISTA
• Tuoreet kuntoarviot ja kuntotutkimukset hyödynnettävissä lähtötietoina

• Kuntoarvion raportti ei sellaisenaan sovellu suoraan katsastusmalliin,
• Kuuntotutkimuksia voidaan käyttää suoraan katsastustuloksen määrittämiseen.

• Kuntoarvioiden vakiintunutta tekotapaa ja pätevöityneitä kuntotutkijoita voidaan
hyödyntää.

• Yhtenäisen nimikkeistön käyttö koko prosessin aikana helpottaa lähtötietojen
hallintaa, tulosten vertailtavuutta ja raportointia.

• Aikavaraus: lähtötiedot, kohdekäynti ja raportointi 1-2 työpäivää.
• Tulosten kirjaaminen on helppoa ja nopeaa. Katsastuskortin täyttäminen

mobiilijärjestelmillä on myös mahdollista.
• Katsastustulokset saadaan liitettyä olemassa oleviin Senaatin tietojärjestelmiin.

• vertailutietoa kiinteistöjen välille,
• riskirakennerekisteri on perustettavissa tältä pohjalta.

• Palveluverkostoa on ohjeistettava katsastajanohjeella.



KIITOKSET KUULIJOILLE
• Kysymyksiä
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