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Kuntotutkimuksen sisältö 

 Tarkoituksena tuoda esille kuntotutkimuksen 
sisällön merkitys peruskorjaus hanketta 
valmistelevalle organisaatiolle sekä 
peruskorjausurakan purkutyön suunnittelulle 
ja purkutyölle. 

Sekä peruskorjausurakan 
toteuttamisorganisaatiolle 
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Kuntotutkijan pätevyys 

• Kuntotutkijan ammatillinen osaaminen on 
oleellinen osa onnistunutta ja tarkoituksen 
mukaista kuntotutkimusta. 

• Tarkoituksen mukaista olisi käyttää 
tunnettuja ja pätevöityneitä kuntotutkijoita 
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Kuntotutkimus tarjousvaiheessa 

• Riittävän laajasti toteutettu kuntotutkimus 
antaa mahdollisuuden hinnoitella purkutyö 
mahdollisimman lähelle toteutuvia 
kustannuksia. 

• Samoin purkutyön suunnittelu on 
tarkoituksenmukaisempaa kun ”yllätyksiä” 
on vähemmän 
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Kun tulee yllätyksiä 
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Seuraa lisätöitä 
Poistettavaa bitumisivelyä n. 600 m2 

• Tämäkin olisi saatu 
selville muutamalla 
rakenne avauksella. 



Kuntotutkimus purkutyö vaiheessa 

• Kuntotutkimuksen pohjalta laaditun 
purkutyösuunnitelman mukaisesti toteutettava 
purkutyö etenee johdonmukaisesti ja 
kustannustehokkaasti, kun lähtötiedot ovat olleet 
riittävät. 

• Kuntotutkimuksen pohjalta voidaan laatia 
erityispurkualueiden osastoinnit ja 
alipaineistukset sekä muut tarvittavat 
suojaustoimenpiteet sekä purkujätteen 
loppusijoitus paikat. 



Kun ei ole tutkittu 

• Aletaan tutkimaan ….. 

 



• Näytteiden ottaminen ja niiden analysointi 
vastausten saaminen on aikaa vievää puuhaa, 
usein viikkoja. 

• Samoin kun ei ole mitään tietoa mitä 
rakenteet pitää sisällään on myös 
korjaussuunnittelu jumissa. 

• Peruskorjauksen aikataulu alkaa pettää ja 
syntyy lisäkustannuksia jotka alkavat aiheuttaa 
tilaajan ja urakoitsijan välille erimielisyyksiä. 

 



• Usein on niin että purkutyö on sisällytetty 
peruskorjausurakkaan ja purkutyön 
viivästymisiä ei voi kuroa enää kiinni 
rakentamisvaiheessa 

• Tästä johtuen purkutyöt tulisi suorittaa 
erillisinä urakoina, jolloin rakentaminen alkaisi 
vasta puhtaaksi todetuille tai 
erityissuunnittelun mukaisille rakenteille. 



Rakentamisvaihe 

• Kuntotutkija osana työmaan toteutusorganisaatiota 

• Avustaa työmaan puhtauden hallinnassa sekä 
puhtaustason valvonnassa työn aikana 

• Osallistuu työmaa henkilöstön kanssa osastointien 
tarkastuksiin ja käyttöönotto hyväksymisiin 
kommentein. 

• Mahdollisesti tuoda esille eri rakennusmateriaalien 
terveysvaikutukset ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja 
yhdessä toteuttajan ja suunnittelijoiden kanssa 

• Osallistuu työmaakokouksiin ja informoi työmaa 
henkilöstöä puhtaustason tärkeyden merkityksestä. 



Viimeistely vaihe ja käyttöönotto 

• Kuntotutkija osana ohjeistamassa valmiiden 
rakennusosien (osaluovutukset) eristämisestä 
ja puhtaustason valvonnassa. 

• Mahdollisesti ohjeistaa loppusiivouksen tasoa 
ja tekemisen laatua. 

• Osallistua lopullisen puhtaustason valvontaan 
ja ohjeistukseen 



Kiitos 

Ratekolle, kouluttajille ja koulutukseen osallistujille. 
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