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S adevesijärjestelmä. Ikkunat. 
Märkätilat. Salaojitus. Vetoi-
suus.

Kun kuntotarkastaja, insinööri 
AKK Mikael Nyberg lähtee teke-
mään kuntotarkastusta, hänellä on 
mukanaan usean kymmenen koh-
dan lista, erilaisia mittareita sekä 
pohjatietoa talosta.

— Tarkastan kaikenlaisia kohtei-
ta, uusia ja vanhoja, Pääosin kun-
totarkastus tehdään asuntokaup-
pojen yhteydessä, mutta se voi-
daan tilata myös, jos on havaittu 
ongelmia. Voi olla vaikka hajuepäi-
ly, jonka syyn asukas haluaa tarkas-
taa, hän kertoo.

Nyberg on koulutukseltaan ra-
kennusinsinööri ja hänellä on 

myös erillinen kuntotarkastajan 
pätevyys. Kuntotarkastuksia hän 
on tehnyt Raksystemsillä vuodes-
ta 2007. 

KÄYTÄNNÖSSÄ kuntotarkastuk-
sessa tarkastetaan kohteen raken-
nustekninen kunto, korjaustarpeet 
sekä mahdolliset vaurio-, terveys- 
ja käyttöturvallisuusriskit. 

Tarkastaja tutkii näkyvät pin-
nat, julkisivut, katon ja rakennuk-
sen vieruksen. Taloteknisiä järjes-
telmiä arvioidaan näkyviltä osin ja 
teknisen käyttöiän perusteella. 

Jos tarkastuksessa herää epäilys 
vauriosta, selvitetään rakenteen 
kuntoa porauksella tai tarvittaes-
sa isommalla rakenneavauksella ja 
kosteusmittauksilla. Kaikki piilevät 
vauriot, jotka eivät näy ulospäin tai 
näy mittauksissa, eivät kuitenkaan 

välttämättä käy ilmi.
Tarkastus kestää parista tunnis-

ta koko työpäivään. 

MIKÄÄN ylempi taho ei kuntotar-
kastuksia valvo, ja tekijöitä riittää. 
Tilaajan kannattaakin varmistaa, 
että tarkastajalla on virallinen pä-
tevyys ja pyytää tietoa tarkastuk-
sen laajuudesta etukäteen.

Nybergin työnantajalla kuntotar-
kastus tehdään Rakennustietosääti-
ön ohjekortti KH 90-00394:n mu-
kaan. Tarkastajalla on mukanaan 
usean kohdan lista, jonka pohjalta 
hän etenee. Myös omistajaa haas-
tatellaan.

— Lista on punainen lanka. Koh-
teet ovat kuitenkin erilaisia, ja jo-
kaisessa on jotain spesifiä, mikä 
täytyy ottaa huomioon, Nyberg 
sanoo.

NYBERGIN kohteissa on paljon 
rintamamiestaloja, ja aika paljon 
uudempiakin.

Eri aikakausina tehdyillä ra-
kennuksilla on omat 
ominaispiirteensä. 
Asiantunteva tarkas-
taja ottaa ne huomi-
oon.

— Aikakausilla on 
niille ominaisia ra-
kennustapoja, ja 
tiettyyn rakennusta-
paan saattaa liittyä 
tiettyjä riskejä. Ra-
kennusvuosi täytyy-
kin huomioida, jotta 
osaa pureutua olen-
naisuuksiin, Nyberg kertoo.

Rintamamiestalojen yleisiä on-
gelmia ovat maaperästä nouseva 

kosteus, sisäilman kosteuden tii-
vistyminen rakenteisiin sekä ny-
kyään haitallisina pidetyt raken-
nusmateriaalit. 2000-luvun talo-
jen haasteet liittyvät taas usein ta-

lotekniikkaan yhdis-
tettynä asukkaiden 
olemattomaan talo-
tekniikan tuntemuk-
seen. Myös rakenta-
misen kiireinen tah-
ti näkyy.

— Omistajan kan-
nattaa kertoa aiem-
mista ongelmista. 
Parhaaseen loppu-
tulokseen pääsee, 
kun on mahdolli-
simman rehellinen, 

Nyberg sanoo.
Kuntotarkastuksen pohjalta teh-

dään raportti. Kuntotarkastaja saa 

toimittaa raportin vain tarkastuk-
sen tilaajille. Mitään virallista vii-
meistä voimassaolopäivää ei kun-
totarkastuksella ole. 

PANKIT vaativat kuntotarkastuk-
sen entistä useammin.

— On sekä myyjän että ostajan 
etu, että kuntotarkastus tehdään. 
Näin vältytään tilanteilta, että 
kauppa on sovittu ja eteen tulee-
kin jotain täysin yllättävää, joka voi 
aiheuttaa vaikka kaupan purkami-
sen. Kuntotarkastus ei kerro kaik-
kea, mutta se tuo mielenrauhaa se-
kä ostajalle että myyjälle, Danske 
Bankin konttoriryhmän johtaja Sa-
ri Hammari kertoo.

Hammarin mukaan kuntotarkas-
tuksia tehdään entistä useammin. 
Danske Bankilla kuntotarkastuksen 
tarpeellisuus katsotaan tapauskoh-

taisesti. Etenkin vanhemmilta ta-
loilta sellainen vaaditaan.  

Tarkastus auttaa myös määrittä-
mään asunnon arvon.

— Osakehuoneistojen neliöhinnat 
näkee aika hyvin tilastoista, mut-
ta kiinteistöjen arvoa voi olla vai-
kea suoraan sanoa. 30-luvun talo 
voi olla priimakunnossa tai siinä 
voi olla paljon korjattavaa, Ham-
mari sanoo.

Vakuusarvostus kertoo, mikä ar-
voiseksi asunto määritellään lainan 
vakuutena. Se taas määrittää, pal-
jonko lainan hakijalta vaaditaan 
omaa rahaa tai muita vakuuksia. 

Korjattavan löytyminenkään ei 
Hammarista ole maailmanloppu. 
Korjaustarve voidaan huomioida 
myyntihinnassa tai myyjä voi si-
toutua tekemään korjaukset ennen 
myyntiä.

PÄTEVÄT KUNTO
TARKASTAJAT ON 
LISTATTU

 ●Kuntotarkastuksen voi tilata 
asunnon omistaja, omistaja ja 
ostaja yhdessä tai omistajan 
suostumuksella ostaja tai muu 
kolmas osapuoli.

 ●Pätevällä kuntotarkastajalla on 
alan pohjakoulutus, kokemusta 
kuntotarkastuksista sekä FISEn 
myöntämä asuntokaupan 
kuntotarkastajan pätevyys.

 ●FISEn pätevyys myönnetään 
seitsemäksi vuodeksi 
kerrallaan. Pätevyyden 
saaneet kuntotarkastajat 
tekevät tarkastuksen tietyn 
suoritusohjeen mukaisesti.

 ●Pätevyyden haltija saa käyttää 
titteliä Kuntotarkastaja AKK. 

 ●Pätevät kuntotarkastajat on 
listattu FISEn rekisterissä.

 ●Kuntotarkastuksen tavoitteena 
on vähentää riskiä siihen, että 
kaupan jälkeen löytyy vikoja, 
virheitä tai vaurioita.

 ●Kuntotarkastuksen 
teettäminen ei poista myyjän 
tiedonantovelvollisuutta tai 
ostajan selonottovelvollisuutta 
sekä niiden mukana tuomia 
vastuita, eikä muuta vastuuta 
vaurioista jotka eivät 
kuntotarkastuksessa selviä.

 ●Kauppaturvavakuutus, jonka 
kohteelle voi ottaa, vaatii 6 
kuukautta vanhan tai uudemman 
raportin.

” On sekä 
myyjän että 
ostajan 
etu, että 
kuntotarkastus 
tehdään.
SARI 
HAMMARI

TIESITKÖ?
Kuntotarkastus on usein koko 
rakennukseen kohdistuva ja 
toteutetaan pääosin ilman 
rakenteiden avaamista. 
Kuntotarkastus on puolueeton 
koko rakennuksen tarkastus, joka 
määrittää kohdat, jotka vaativat 
tarkempaa tutkimusta.
Kuntokartoitus selvittää 
yksittäistä ongelmaa, kuten 
kosteutta tai asbestin käyttöä. 
Kuntotutkimus pureutuu 
tarkemmin yhteen 
ongelmakohtaan, kuten vaikka 
rakennevaurioon. Tutkimus vaatii 
usein rakenteiden avaamista.

Kuntotarkastaja Mikael Nyberg huomaa, että yläkerran kylpyhuoneesta on valunut kosteutta takana olevaan huoneeseen.

LINDA VAROMA

Kuntotarkastuksessa tarkastetaan myös kosteat tilat.

Alapohjan kunto on tärkeä talon kokonaiskunnon kannalta. Perinnemestari Hannu Rin-
teen mukaan siihen kiinnitetään usein liian vähän.

Tarkastettavia 
kohteita on 
monta kym-
mentä.

Ikkunat ja pin-
nat tarkaste-
taan silmä-
määräisesti.

Ilmanvaihdon toimivuus testataan savulla.

Rakennusinsinööri Mikael Nybergillä on myös kun-
totarkastajan pätevyys.

Vanhan talon kuntotarkastusta on hyvä ol-
la tekemässä kokenut henkilö, joka ymmär-
tää, miten talo on tehty ja miten se toimii, sa-
noo perinnerakentamisen asiantuntija Han-
nu Rinne.

Rinne tunnetaan vanhojen talojen Perinne-
mestarina. Hän on kirjoittanut seitsemän van-
hojen talojen kunnostamiseen pureutuvaa kir-
jaa ja saman aiheen televisiosarjaa.

— Se, että talo näyttää hirveältä ja on vanha, 
ei välttämättä tarkoita, että se on kehno. Pitää 
nähdä pinnan alle. Ulkoseinät voivat kasvaa le-
vää ja rännit koivuntainta, mutta talon runko 
voi olla kunnossa, hän sanoo.

Vanha talo saa usein kuntotarkastukses-
ta merkinnän ”tekninen käyttöikä päättynyt”. 
Rinteestä se ei ole välttämättä kuolemantuo-
mio. 

— Usein kaiken voi korjata. Talossa voi ol-
la vikoja, mutta vanhojen talojen rakenne on 
maalaisjärkinen ja hahmotettavissa. Mikrobe-
ja aivan varmasti löytyy, jos sata vuotta vanhaa 
sahanpurua idätetään, hän sanoo.

Vaikein arvioitava on alapohja.
— Siihen kiinnitetään usein liian vähän huo-

miota. Sen kuntoa on vaikea arvioida. Pitäisi 
päästä talon alle, eristeisiin ja rakenteisiin. Ala-
pohjassa voi olla vaikka hiirien tunneleita, jot-
ka käyvät ilmi vasta vuosien päästä, hän sanoo.

Rinne muistuttaa, että kuntotarkastus on 
tekninen analyysi. Usein talolla on muitakin 
arvoja.

— On myös emotionaalisia ja kulttuurihistori-
allisia ominaisuuksia. Tai talo voi olla sukutalo, 
jolla on tunnearvoa. Tekninen kunto on vain 
yksi aspekti. | LEENA-KAISA LAAKSO

”Pitää nähdä pinnan alle”
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Jokaisessa kohteessa on jotain erityistä.

Lukemistojen tuottajat Sanni Haikarainen, Katariina Hakaniemi ja 
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