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Haitta-aineiden huomioiminen onnistuneesti korjausrakentamisessa
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• Kiinteistön omistaja vastaa
• Haitta-aine- ja kuntotutkimukset tehty yhtenä kokonaisuutena ajallaan ja

laadukkaasti
• Kartoitukset palvelevat rakenne- ja purkusuunnittelua sekä purku-urakkaa
• Korjaussuunnittelu ja toteutus kokonaisuudessaan laadukasta ja,

• Työntekijöiden altistukselta vältytään avaus, purku ja
rakennusvaiheessa

• Tilojen käyttäjien altistukselta ja olosuhdehaitoilta (mm. PAH)
vältytään

• Korjaukset ovat pitkäikäiset



Haitta-aine- ja kuntotutkimuksista
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Toteutussuosituksia

• Haitta-aine- ja kuntotutkimukset ennen hankesuunnittelua
• Varmistetaan hankkeen häiriötön jatko
• Kustannustieto tarkentuu ja aikaistuu
• Tiedot korjaussuunnitteluun, purkutöiden suunnitteluun ja purku-urakoitsijalle
• Tiedot viranomaisille

• Senaatti-kiinteistöllä puitesopimussuunnittelijoita, joista valitaan osaava
tutkimusryhmä

• Sama sisäilmatutkija mukana haitta-aine ja
kuntotutkimuksissa

• Rakennesuunnittelija
• Puitesopimus-urakoitsija avauksiin
• Mahdollisesti haitta-aineurakoitsija avauksiin



Haitta-ainekartoitukset
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• Haitta-aineita ovat myös home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat vauriot
• Riskirakennekartoitukset ja aiempaan korjaus- tutkimushistoriaan

tutustuminen
• Rakenneavausten ja suojautumisen työsuunnittelu sekä luvat ja ilmoitukset
• Riittävästi rakenneavauksia
• Dokumentoidaan rakenneleikkauksiin ja valokuviin ja laajuudet pohjakuviin
• Etenee rinnan kuntotutkimusten kanssa yhtenä kokonaisuutena
• Haitta-ainekartoituksissa

• Kaikki rakennetiedot tutkituilta alueilta
• Haitta-aineet, määrät, pitoisuudet, luokitukset
• Purku- ja korjaussuositukset



Haitta-aineiden korjaussuunnittelu ja korjausrakentaminen
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• Haitta-aineiden korjaussuunnittelu sisältää myös home- ja kosteusvauriot
• Suositeltavaa, että sama rakennesuunnittelija tekee kartoituksen ja

korjaussuunnittelun sekä on mukana työmaavalvonnassa
• Suositeltavaa, että sama sisäilmatutkija osallistuu korjaussuunnitteluun ja

tekee työmaavalvontaa (”sisäilman varmistuskonsultti”)



Suojautuminen haitta-aineille rakenneavauksissa
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”Jos rakenne sisältää asbestia:
• Käytännössä rakenneavaukset tehdään aina asbestipurkuna, jos tiedetään, että

rakenne sisältää asbestia
Jos rakenne saattaa sisältää asbestia:
• Alle tunnin työn, voi tehdä ilman asbestivaltuutusta huomioiden suojaus”

Lähde: AVI tulkinta 24.5.2014

• Kaivattaisiin lisää käytännöllisiä sovellettuja ohjeita
• milloin tutkija voi tehdä rakenneavauksia
• osastointiohjeet

• Tulkinnat vaihtelevat alueittain
• Onko järkevää tiukentaa tutkimusvaiheen käytäntöjä
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- Kiitos –
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