SISÄILMA

EPÄILETKÖ SISÄILMAN
LAATUA?

Ihminen viettää sisätiloissa lähes 90 % ajastaan. Ilman laadulla voi olla
pitkäkestoisia vaikutuksia niin terveyteen, hyvinvointiin kuin jaksamiseenkin. Sisäilman terveyteen vaikuttavat monet tekijät, joten on
tärkeää selvittää asiantuntijoiden kanssa sisäilmaongelmien syyt.

OLEMME SUOMEN JOHTAVA SISÄILMATALO
Olemme tehneet sisäilmatutkimuksia ja -korjauksia jo
tuhansiin kiinteistöihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin,
toimistorakennuksiin ja muihin isoihin kiinteistöihin.
Puitesopimuksia meillä on 20:n kaupungin ja viiden
vuokrataloyhtiön kanssa. Sisäilman tutkimusmenetelmiä on kymmeniä ja asiantuntijamme kartoittavat
kullekin kohteelle juuri oikeanlaiset tutkimukset.

Sisäilmatutkimukset
ovat taloudellisin ratkaisu
laadukkaaseen lopputulokseen ja järkevään
korjaussuunnitteluun!

SISÄILMAONGELMAT SYNTYVÄT USEIDEN ERI TEKIJÖIDEN YHTEISVAIKUTUKSESTA
SISÄILMAONGELMAT VAATIVAT
KOKONAISVALTAISTA SELVITYSTÄ

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA ON KUNTOTUTKIJAA MONIPUOLISEMPI OSAAJA

Sisäilmaongelmien kokonaisvaltaisella tarkastelulla
varmistetaan laadukas tutkimussuunnitelma ja kuntotutkimus. Usein sisäilmaongelman ratkaisemiseen
vaaditaan monipuolista osaamista, joten asiantuntijoita tarvitaan useampi. Meillä sisäilmaongelmatiimiin
kuuluu niin sisäilma- ja rakennetutkimusasiantuntijoita,
ilmanvaihtotekninen asiantuntija kuin korjaussuunnittelijakin. Myös rakennusfysiikan tuntemuksemme tuo
tärkeän lisän sisäilmaongelmien kokonaisvaltaiseen
selvittämiseen.

Rakennusterveysasiantuntijan tehtävä on arvioida kiinteistöstä löytyvien vaurioiden tai virheiden vaikutukset
kiinteistön sisäilmaan, mikä saattaa johtaa terveydellisiin haittoihin.

Pelkästään kiinteistön käyttäjien oireiden perusteella
on vaikea sanoa, mikä on sisäilmaongelman syy. Tämän
vuoksi on tärkeää laatia asiantuntijan toimesta laadukas sisäilman tarvekartoitus, jonka perusteella päätetään tarvittavat toimenpiteet.

Monipuolisen osaamisen ansiosta rakennusterveysasiantuntija tutkii rakenteita niiden yleisen kunnon ja
kantavuuden näkökulmasta ja yhdistää näihin näkökulmiin vielä mahdolliset vauriot, sisäilman ja terveyshaitat. Hän tarkastelee esim. kuntotutkimuksen kohdalla
rakennusta kokonaisvaltaisesti terveyteen kriittisesti
liittyvän sisäilman kannalta.
Ainoastaan Eurofinsin sertifioimat ammattilaiset voivat
käyttää Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) nimikettä.
Raksystemsillä on jo yli kymmenen pätevää RTA:ta kautta
maan!

PALVELEMME

“

SisÄilman tutkimusprosessi
on pitkÄ taival.
TehdÄÄn se yhdessÄ.
Sisäilman tutkimusprojekti käynnistyy usein rakennuksen käyttäjien
havaintojen vuoksi. Terveysoireet, hajut tai rakenteiden pinnoilla näkyvät
muutokset aiheuttavat selvitystarpeen, mikä pyritään kaikkien etujen
mukaisesti viemään maaliin mahdollisimman tehokkaasti – niin taloudellisesti kuin ajallisesti.
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella päästään
taloudellisimmin sekä rakenteita mahdollisimman vähän rikkoen oikeaan
lopputulokseen sekä saadaan ongelman poistamiselle järkevä korjaussuunnitelma.

© Copyright Raksystems Insinööritoimisto Oy | 15102019 | Y-tunnus 0905045-0

Elina Saukko, Osastopäällikkö, johtava asiantuntija; sisäilmatutkimukset, RI,
YAMK, Rakennusterveysasiantuntija (RTA), Sisäilma-asiantuntija (SISA, VTT)

PALVELEMME VALTAKUNNALLISEN ASIANTUNTIJAVERKOSTON AVULLA KAUTTA MAAN!
Asuntokauppaan liittyvät palvelut
• Asiantuntijalausunnot riitatapauksissa
• Asuntokaupan kuntotarkastus
• Huoneistoalamittaus
• Kiinteistölakimiehet
• Kodin määräaikaistarkastus
• Kosteuskartoitukset
• KotiApp
• Omakotitalon PTS
• Ostajan kierros
• Kauppaturva
• Raksystems 365
• Uuden asunnon tarkastus
Sisäilmapalvelut
• Asuinhuoneiston asbestikartoitus
• Ilmamäärien tarkastusmittaus
• Kosteus- ja sisäilmatekninen
kuntotutkimus
• Mikrobitutkimukset
• Puhtaudenhallinta
• SisäilmaStart
• Sisäilmatutkimukset
• Sisäilmatutka
• Tervetalokoordinaattori
• Merkkiainekaasukoe
Suunnittelu
• Arkkitehtisuunnittelu
• Hankesuunnittelu
• Korjaussuunnittelu

• LVISA-suunnittelu
• Rakennesuunnittelu
• Insinööritoimisto RJ Heiskanen Oy
Rakennuttaminen ja valvonta
• Hankesuunnittelu
• Kosteuskoordinaattori
• Osakasremontin valvonta
• Projektinjohto
• Rakennustyön tarkkailijapalvelut
• Raksystems AEC
Projektinjohto Oy
• Vahinkorakennuttaminen
• Valvonta- ja rakennuttamispalvelut
Energiapalvelut
• Energiakatsastukset
• Energiansäästökartoitus
• Energiatodistus
• Ilmatiiviysmittaus
• Lämmitystapavertailu
• Lämpökuvaus
• U-arvon mittaus
• Yritysten energiakatselmukset
Kiinteistön kunto
• Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
• Asiantuntijalausunnot
• Asiantuntijalausunnot,
rakentamisen laatu
• HTT-tavarantarkastus

• Betonirakenteiden kuntotutkimus
• Due diligence -palvelut
• Kiinteistökartturi
• Kiinteistön määräaikaistarkastukset
• Kiinteistön 10-vuotistarkastus
• Kiinteistön sähkötekninen
määräaikaistarkastus
• Vuositarkastuksen
ennakkotarkastus
• Kuntoarviointi ja PTS
• Kuntoarvio ja PTS
• KuntoarvioStart
• OmaInsinööri
• Muut kuntotutkimukset ja
-kartoitukset
• Ikkunoiden kuntoarvio
• Ilmanvaihdon kuntotutkimus
• Kosteusvaurioiden kuntotutkimukset
• Sähköautojen latauspaikkojen
tarvekartoitus
• Sähköjärjestelmien kuntotutkimus
• Sähköjärjestelmien lämpökuvaus
• Talotekninen kartoitus
• Tarvekartoitus
• Vedeneristystarkastus
• Vesikaton kuntoarvio
• Märkätilojen kosteuskartoitus
• Putkistojen tutkimukset
• Putkistojen korkeapainehuuhtelu
• Putkistojen kuntotutkimus
• Putkistojen röntgenkuvaus
• Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

Vetotie 3A, 01610 VANTAA
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@raksystems.fi

030 670 5500*

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 %).

