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Tuotekuvaus peruskuntoarviosta, taloyhtiön kuntoselvityksestä ja viiden vuoden 

kunnossapitotarveselvityksestä    
 
Peruskuntoarvio 

 

- Peruskuntoarvio on rakennus-, lvi- ja sähköasiantuntijaryhmän laatima arvio kiinteistön nykyisestä 

kunnosta ja korjaustarpeesta, ja se toteutetaan sekä aistinvaraisesti että kokemukseen perustuen 

ainetta rikkomattomin menetelmin. Tarvittaessa käytetään apuna mittauksia esim. pintakosteuden 

ja huoneen lämpötilan selvittämiseksi.  

- Peruskuntoarvio laaditaan Rakennustietosäätiön Suoritusohjekorttien KH 90-00294, LVI 01-10325 

mukaisesti. 

- Kuntoarviossa kiinteistöstä tarkastetaan piha-alueet ja rakennustekniikka, lvi- ja sähköjärjestelmät 

sekä energiatalouteen, sisäoloihin, turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät asiat. 

- Rakenneosista ja järjestelmistä kirjataan nykytilanne, havaitut vauriot ja jatkotoimenpiteet sekä 

arvioidaan mahdollisia vaurioprosesseja. Lisäksi laaditaan uuden asunto-osakeyhtiölain vaatima 

pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Kuntoarviossa PTS laaditaan kymmenelle vuodelle.  

- Huoneistoista tarkastetaan 10 - 20 % kuntoarvio-ohjeen mukaisesti.  

- Sisältää kirjallisen asukaskyselyn. 

- Lisäksi eri tilauksesta voidaan tehdä esimerkiksi märkätilakatselmukset kaikkiin huoneistoihin ja 

kiinteistölle laajennettu energiaselvitys. 

- Tarkastus ja raportointi toimivat työkaluna taloyhtiön johdolle eli hallitukselle ja isännöitsijälle, ja se 

täyttää uuden asuntoyhtiölain kunnossapitotarveselvitysvaatimuksen. 

 

 

Taloyhtiön kuntoselvitys 

 

- Kuntoselvitys laaditaan rakennus- ja lvi-asiantuntijan toimesta. 

- Kuntoselvitys laaditaan suoritusohjekorttia KH 90-00294, LVI 01-10325 soveltaen. Tarkastus on 

hieman suppeampi sähköjärjestelmän osalta* verrattuna peruskuntoarvioon.  

- Kiinteistöstä tarkastetaan piha-alueet, rakennustekniikka ja lvi-järjestelmät. 

- Sähköjärjestelmä arvioidaan näkyvin osin sekä iän että käyttäjiltä saatavan informaation 

perusteella. 

- Sisältää kirjallisen asukaskyselyn. 

- Tuloksena on kuntotarkastusraportti ja pitkän tähtäimensuunnitelma, PTS, joka laaditaan 

kymmenelle vuodelle. 

- Selvitys ja raportointi toimivat työkaluna taloyhtiön johdolle, eli hallitukselle ja isännöitsijälle ja se 

täyttää uuden asuntoyhtiölain kunnossapitotarveselvitysvaatimuksen. 
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Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys 

 

- Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys laaditaan rakennusasiantuntijan toimesta, ja tarkastuksen 

pääpaino on rakennustekniikassa. 

- Lvi- ja sähköjärjestelmät arvioidaan näkyvin osin sekä iän että käyttäjiltä saatavan informaation 

perusteella. Lisäksi havainnoidaan mahdolliset turvallisuuspuutteet. 

- Tarkastuksen tuloksena yhteenvetotyylinen raportointi, joka sisältää viiden vuoden 

kunnossapitotarveselvityksen ja tarvittaessa pitkän tähtäimen suunnitelman. 

- Tarkastus ei sisällä asukkaiden kirjallista haastattelua, vaan sen asemesta haastatellaan isännöitsijä 

ja/tai hallituksen puheenjohtaja. 

- Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys on suppeampi lvi- ja sähköjärjestelmien* arvioinnin, sekä 

raportoinnin osalta kuin edelliset. 

- Selvitystä suositellaan käytettäväksi taloyhtiön vuositarkastuksiin ja kunnossapitosuunnitelman 

päivityksiin. Se täyttää myös uuden asunto-osakeyhtiönlain korjaustarveselvityksen mukaiset 

vaatimukset (uudehkot kiinteistöt). Tarkastus ja raportointi toimivat työkaluna taloyhtiön johdolle 

eli hallitukselle ja isännöitsijälle. 

 

 

 

 

*Sähköjärjestelmän tarkastuksessa korostuu sähköturvallisuus. Sähkölaitteiden on aina täytettävä 

voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset.  

Sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta ja se palvelee yleensä elinkaarensa ajan, jollei 

järjestelmässä ole jotain oleellista virhettä kuten asennus- ja kytkentävirheet. Yleensä virheet 

paljastuvat ensimmäisten asumisvuosien aikana. 

Sähköjärjestelmää korjataan ja uusitaan yleensä isompien remonttien kuten huoneistoremonttien tai 

putkisaneerausten yhteydessä. 


