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Korjausrakentamisen riskit
Marja Kallio, tekniikan lisensiaatti
Johtaja, Skanska talonrakennus Oy, korjausrakentaminen
marja.kallio@skanska.fi

Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kes-
keisin ero tuotannolliselta näkökulmalta kul-
minoituu riskien hallintaan. Riskejä aiheuttavat
esimerkiksi vanhan rakennuksen piilossa olevat
ongelmat, rakenteelliset muutostarpeet uuden
käytön mahdollistamiseksi, suunnittelijoiden
osaaminen, suunnitelmien yhteensopivuus ole-
massa olevan rakennuksen kanssa, materiaalien
ja rakenteiden yhteensopivuus, vanhan raken-
nustekniikan tunteminen, ympäristön ja käyttä-
jien huomiointi ahtaissa olosuhteissa, suunnitel-
lun korjaustyön tason toteutus jne.

Sopimusteknisesti voidaan arvioituja riskejä
hallita, jättää ehdollisiksi tai siirtää kokonaan ti-
laajan vastuulle. Taloudellisen hankkeen toteu-
tuksen edellytyksenä on tunnistaa mahdolliset
riskitekijät ja ehkäistä niiden toteutuminen.
Avoimuus ja yhteinen tahto hyvään lopputulok-
seen ovat ainoa keino onnistuneen projektin lä-
piviemiseksi.

Pääsääntöisesti riskit ovat projektin koor-
dinaatioon, hallintaan ja osaamiseen liittyviä.
Niistä aiheutuva vahinko on yleensä taloudelli-
nen. Ns. vahinkoriskejä korjaushankkeissa liit-
tyy eniten ehkä purkuvaiheeseen ja ahtaan to-
teutusympäristön aiheuttamiin riskitekijöihin.
Toteutuksen riskit ovat muilta osin samoja kuin
uudisrakentamisessakin.

Riskien hallinnan perusedellytys on toimin-
taympäristön tunteminen. Erikoistuminen tuo
korjausrakentamiseen ehdottoman edun ja osaa-
minen näkyy toteutettujen hankkeitten häiriöt-
tömyytenä ja taloudellisena tuloksena.

Rakennustekniikka
Suomalainen rakennuskanta on nuorta ja kor-
jausrakentamisen perinteemme vielä nuorem-
paa. Nykyään lainsäädäntö, elinkaariajattelu ja
huoltotoimenpiteiden suunnittelu ovat eri ta-
soilla kuin vielä 10–15 vuotta sitten.

Rakennuskannan nuoruudesta huolimatta
meillä on useille eri aikakausille sijoittuvia ra-
kennuksia, joiden rakennustekniikka poikkeaa
huomattavasti toisistaan. Riskien hallinnan kan-
nalta näiden eri aikakausien rakennustekniikan
tunteminen helpottaa toimenpiteiden määritte-

lyä. Tyypillisten vaurioiden tunteminen, erilais-
ten kiellettyjen aineiden löytymisen todennä-
köisyys ja rakenteiden korjaustekniikat määrit-
tyvät pitkälti olemassa olevan rakennuksen sen-
aikaisen rakennustekniikan kautta.

Vanhimmat korjattavat rakennukset ovat
noin 100–150 vuotta vanhoja, jolloin luonnon-
materiaalien käyttö ja varsinkin puun ja muiden
eloperäisten materiaalien käyttö oli hyvin yleis-
tä. Mikäli rakennukset on pidetty kunnossa siten
että veden pääsy rakenteisiin on estynyt, ei mit-
tavia vaurioita yleensä ole syntynyt. Kosteus on
kuitenkin aiheuttanut nopeasti tuhoa ja pahoja
jälkiä tämän aikakauden rakenteissa. Mikäli ra-
kennuksissa tehdään käyttötarkoituksen muu-
toksia, kannattaa yleensä poistaa ylimääräinen
eloperäinen materiaali varsinkin välipohjara-
kenteista jo sisäilman puhtauden varmistami-
seksi.

Rakennustekniikka muuttui selkeästi 60-lu-
vun loppupuolella, jolloin elementtitekniikka
yleistyi. Vaikka rakennuksissa ei aikaisemmin
olisikaan käytetty eloperäisiä aineksia varsinai-
sina rakennusmateriaaleja, niitä kuitenkin jätet-
tiin usein rakennuksiin esimerkiksi purkamatto-
mina muottirakenteina tms. Rakennusjätteiden
piilottaminen rakenteisiin on ollut yleinen tapa.
Tämän päivän hankkeissa poistetaankin esimer-
kiksi alapohjien rakenteisiin jääneitä muotti- tai
muita puujätteitä, jotka alipaineisten ilmavir-
tausten takia ovat vaikuttaneet sisäilman laa-
tuun.

Elementtirakenteiden ongelmat liittyvät pää-
asiassa betonin ja terästen kestävyyteen ja suun-
niteltuun elinikään. Korroosioon ja betonin kar-
bonatisoitumiseen sekä pakkasen- ja rakenteel-
liseen kestävyyteen on osattava kiinnittää huo-
miota korjaustöitä arvioitaessa. Lisäksi raken-
teiden pettäessä voi myös vesi päästä rakentei-
siin ja aiheuttaa kosteus- tai homevaurioita.
Kuntotutkimuksissa ja korjaustöissä on lisäksi
havaittu, että rakennusten ulkovaipan sisäpuo-
listen osien ilmatiiviyksissä on ongelmia.
Ongelmat tulevat esille elementin alaosassa jal-
kalistan kautta tulevana ilmavirtauksena tai ik-
kunoiden liitoksista. Varsinkin alipaineisissa
huonetiloissa korvausilma tulee sisään vääristä 529R
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paikoista. Ilmavuodot voidaan korvata tietysti
tiivistämällä, mutta myös riittävän korvausil-
man saannilla.

Rakennuksen vaurioiden kartoittamisessa tu-
lee rakenteiden lisäksi tuntea koko rakennuksen
fysiikka sekä kosteustekninen toimivuus. Ra-
kenteiden kostumis/kuivumiskäyttäytymiseen
perustuva toimivuus on avainasemassa. Vauri-
oita on osattava etsiä oikeista paikoista. Riittä-
vät tuuletustilat ja huonetilojen keskinäiset oi-
keat painesuhteet tulee tarkistaa.

Käytetyt materiaalit
Rakennustekniikan kehittymisen myötä myös
rakentamisessa käytetyt materiaalit ovat muut-
tuneet. Aikoinaan erinomaisiksi mielletyt mate-
riaalit voivat tänä päivänä olla vaarallisiksi luo-
kiteltuja, voimakkaasti terveysriskejä aiheutta-
via.

Lainsäädännön kautta tällä hetkellä korjaus-
tekniikoihin vaikuttavia aineita ovat mm. asbes-
ti, kreosootti, PCB ja lyijy. Sisäilman puhtau-
teen vaikuttavien aineiden määrä on vielä run-
saampi. Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa
vaaralliseksi luokiteltuihin aineisiin kohdistu-
vista töistä sen alueen ympäristökeskukseen,
jonka alueella kohde sijaitsee. Ilmoitukset voi
tehdä lisäksi työsuojelupiirille.

Asbesti
Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaatti-
mineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen
ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsi-
teltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbesti-
kuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengitys-
elinten suojamekanismit ja varastoituvat keuh-
koihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altis-
tuu, sitä suurempi riski on sairastua syöpään.
Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleen-
sä vasta kymmenien vuosien (20–30 vuotta) ku-
luttua altistumisesta.

Asbestia pidettiin rakentamisen ihmeainee-
na: se kestää hyvin tulta, kosteutta, happoja ja
emäksiä. Aineen käyttö rakennusmateriaalina
oli huipussaan 1960–1970-luvuilla. Sen käyttöä
alettiin rajoittaa Suomessa vuonna 1976. Vuon-
na 1988 asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa
lopetettiin ja säädettiin luvanvaraiseksi. Silloin
asbestin käyttö väheni huomattavasti. Vuonna
1994 asbestin käyttö Suomessa kiellettiin koko-
naan sen syöpähaitallisen vaikutusten vuoksi.
Asbestin poistaminen on luvanvaraista ja pois-
tamismenetelmän tulee olla hyväksytty.

Asbestia voi olla ennen vuotta 1988 Suomeen
rakennetuissa kiinteistöissä esimerkiksi ilman-
vaihtolaitteistoissa, putkien eristysmateriaalina,
julkisivuissa, lattioissa, katoissa ja sisäverhous-
levyissä. Asbestia on käytetty runsaasti myös ra-
kenteiden palosuojauksissa ja äänieristyksissä.
Myös rakennustarvikkeissa kuten esimerkiksi

tasoitteissa, liimoissa ja maaleissa voi olla as-
bestia.

Asbestityöt on suoritettava aiheuttamatta
vaaraa työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä
oleville. Asbestityöt suoritetaan noudattaen
Uudenmaan työsuojelupiirin ohjeita ja Valtio-
neuvoston päätöstä asbestitöistä 1380/94.

Osastointimenetelmässä työkohde ja sitä ym-
päröivä tila eristetään ilmastollisesti muista ti-
loista ja tehdään ympäristöön nähden alipainei-
seksi tarkoitukseen varatulla matalapaineisella
kohdepoistolla koko asbestipurkutyön ajaksi.
Asbestia käsiteltäessä käytetään korkeapaineis-
ta kohdepoistoimuria kohdistettuna suoraan pö-
lyn syntypisteeseen.

Työsuojeluviranomaiset edellyttävät asbesti-
työmenetelmien käyttöä myös useiden muiden
terveyshaittaa mahdollisesi aiheuttavien materi-
aalien käsittelyssä kuten käsiteltäessä mikrobi-
vaurioituneita materiaaleja, kreosoottia, PCB-
pitoisia materiaaleja, lyijyä jne.

Kreosootti (kivihiilipiki)
Ratapölkkyjen kyllästykseen käytetty kreosoot-
ti on puunsuoja-aine, joka on valmistettu kivi-
hiilitervasta. Se sisältää haitallisia polyaromaat-
tisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä.

Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja ve-
deneristeenä vanhoissa rakennuksissa erityises-
ti aikavälillä 1890–1950. Kreosoottia on käytet-
ty myös puunkyllästysaineena. Nykyään kreo-
sootilla kyllästettyä puuta saa käyttää vain am-
mattikäytössä.

Kreosootti sisältää satoja erilaisia yhdisteitä,
joista ongelmallisempia ovat polysykliset aro-
maattiset hiilivedyt (PAH) syöpävaarallisuuten-
sa johdosta. Pitkäaikainen tai suurille pitoisuuk-
sille altistuminen voi aiheuttaa mm. syöpää ja
perimän muutoksia. Terveysvaikutuksia syntyy
erityisesti silloin kun esimerkiksi kyllästetään
puutavaraa, työstetään kreosootilla kyllästettyä
puutavaraa tai puretaan rakenteita. Kreosootti
voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengityselimiä.

Rakenteista kreosootti puretaan asbestipur-
kutyönä.

PCB
PCB luokitellaan syöpää aiheuttavaksi haitalli-
seksi aineeksi. Julkisivukorjauksissa elastisten
julkisivusaumausten pcb- ja lyijypitoisuudet
tutkitaan yleensä suunnittelijan tai urakoitsijan
aloitteesta. Näin toteutetaan ympäristöministe-
riön suositusta, jonka mukaan saumausmasso-
jen pcb-pitoisuudet tulee selvittää julkisivuihin,
parvekerakenteisiin ja maaperään kohdistuvien
korjaustöiden yhteydessä vuonna 1979 tai sitä
ennen valmistuneista rakennuksista, joissa on
käytetty elastisia saumausmassoja. Tutkimuksia
ei tarvitse tehdä rakennuksissa, jotka ovat val-
mistuneet ennen vuotta 1957, ellei niihin ole
tehty 1960- tai 1970-luvuilla sellaisia korjaus-
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töitä, joissa on käytetty elastisia saumausmasso-
ja.

Rakentamisessa pcb-yhdisteitä käytettiin
yleisesti 1950–1970 luvuilla mm. saumausmas-
soissa, maaleissa, lakoissa ja betonissa. Suo-
messa pcb-yhdisteiden ja niitä sisältävien tuot-
teiden valmistus, maahantuonti, myynti ja luo-
vutus kiellettiin vuoden 1990 alusta. Saumaus-
massojen pcb-pitoisuus suositellaan selvitettä-
väksi:
• julkisivusaumausten korjauksessa ja uusimi-

sessa
• julkisivujen tai parvekkeiden pinnoitus- ja

paikkaustöissä
• peittävissä julkisivukorjauksissa
• ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksissa ja uu-

simisessa
• purkutöissä
• rakennusten vierustojen maansiirtotöissä.
Sopimusasiakirjoissa yleinen käytäntö on, että
kiinteistöstä löytyvät vaaralliset aineet kuuluvat
kaikilta osin kiinteistönomistajan vastuulle.
Toteuttajan vastuulla on ilmoittaa havaituista
löydetyistä materiaaleista.

Muita vaarallisiksi tai vaarallisen kaltaisiksi
luokiteltuja aineita tai rakenteita ovat mm. ho-
meet, vanhat öljysäiliöt jne. Vesi ei sinällään ole
vaarallinen aine, mutta väärässä paikassa se
mahdollistaa homekasvun rakenteiden vaurioi-
tumisen lisäksi.

Sopimukset
Yleisesti korjauskohteissa käytetään kaikkia so-
pimusmuotoja kiinteähintaisesta urakasta las-
kutyöperusteiseen sopimukseen. Hankkeen on-
nistumiseen ja sopimusmuodon valintaan vai-
kuttaa moni seikka: suunnitelmien valmiusaste,
vanhojen rakenteiden laatu ja ratkaisujen ”näky-
vyys”, suunniteltujen ratkaisujen toteutuskel-
poisuus, suunnittelijoiden osaaminen korjaus-
kohteiden ongelmien ratkaisuissa jne.

Keskimäärin lisä- ja muutostöiden osuus to-
teutusaikana on korjauskohteessa merkittävästi
suurempi kuin uudiskohteissa. Purkuvaiheessa
selviää suunnitelmien soveltuvuus ja suunnitel-
tujen ratkaisujen toteutusmahdollisuus. Sopi-
musmuodon tulee palvella tilaajan ja toteuttajan
välistä yhteistyömahdollisuutta uusien yllättä-
vien tilanteiden ratkaisemiseksi.

Kiinteähintaisen urakan edellytys on huolel-
linen ennakkosuunnittelu, jolloin hankkeen
työn sisältö ja resurssointi on helppo arvioida.
Samoin määrälaskennan tarkkuus on hyvien
suunnitelmien seurauksena parempi. Kiinteä-
hintaisen urakan määrittelyissä ei saa olla tehtä-
viä, joita ei voida sitoa määriin. Mikäli työmaal-
le jää arvioitavia asioita, pitää tarjoushinta kui-
tenkin pystyä sitomaan johonkin arvioituun
määrään.

Oleellista on hyvä yhteistoiminta tilaajan
kanssa. Toteuttajilla ja tilaajalla tulee olla sama
käsitys töiden sisällöstä.

Suunnittelu

Vanha rakennus suunnittelun lähtökohtana
Korjauskohteen suunnittelun lähtökohta on ole-
massa oleva rakennus. Usein korjauskohteen
suunnittelu lähtee vanhojen suunnitelmien poh-
jalta, mutta suunnitelmien paikkansapitävyys
tulee arvioida huolellisesti. Mitä enemmän koh-
teessa on käytetty paikallarakentamisen tekniik-
kaa, sitä enemmän kohteessa on poikkeuksia
suunnitellusta ja vanhoihin suunnitelmiin kirja-
tuista asioista.

Toinen oleellinen suunnittelun lähtökohta on
rakennuksen vaurioselvitykset ja purettavien ra-
kenteiden ja kantavuuksien selvitykset. Riskin
aiheuttavat piilossa olevat vauriot tai asiantunte-
maton vaurioiden selvittäminen. Tänä päivänä
tunnetaan rakenteiden ja rakennusosien sekä
materiaalien vanhenemismekanismit jo suhteel-
lisen hyvin. Meillä on jo erikoistuneita kokenei-
ta rakennusten kunnon selvittäjiä ja koulutuksen
kautta osaaminen lisääntyy ja paranee koko
ajan.

Uusien toimintojen sijoittaminen
Laajemman korjaushankkeen toteuttamiseen
liittyy rakenneteknisten korjausten lisäksi toi-
minnallisia muutoksia ja teknisiä järjestelmien
parannuksia. Mikäli tämä yhteensovitus teh-
dään pelkästään kirjoituspöytätyönä, joudutaan
rakenteelliset sovitukset, läpiviennit ja tilava-
raukset arvioimaan työmaalla. Esimerkiksi ti-
manttiporausten tekeminen betonirakenteissa
aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia.

Viranomaisvaatimusten sovellettavuus-
velvoite
Ympäristöministeriön kannanotto viranomais-
määräysten soveltamiseen korjauskohteissa:
“Määräyskokoelmassa annetut määräykset
koskevat uuden rakennuksen rakentamista.
Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä mää-
räyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimen-
omaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin
toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen
tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttöta-
pa edellyttävät.”

Yllämainittujen määräysten toteuttamisessa
oleellista on, että mikäli rakennuksen käyttötar-
koitus ei muutu, määräykset eivät velvoita nos-
tamaan sen ominaisuuksia tämän päivän mää-
räysten tasolle. Poikkeukset tästä käytännöstä
liittyvät rakennusluvan hakemisen yhteydessä
tai vastaanottotarkastuksissa palo- ja yleiseen
turvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin.

Korjausrakentamisen riskit
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Suunnittelun nopeatempoisuus ja
yhteistyö tuotannon kanssa
Korjaushankkeen taloudellisen riskin syntymi-
seen vaikuttaa suunnittelijoiden ja työmaan sekä
tilaajan päätöksenteosta vastaavan organisaati-
on keskinäinen yhteistyö. Suunnittelun perus-
teellisuudesta riippuen työmaalle jää rakentei-
den erilaisuudesta tai järjestelmien sopimatto-
muudesta tehtäviä selvityksiä ja näistä johtuvia
tilaajan päätöksiä. Mikäli selvityksiä ei ole tehty
riittävän perusteellisesti suunnitteluvaiheessa,
uuden toteutustavan suunnittelu sekä päätök-
senteko, hankinnoista ja resurssoinneista vai-
kuttavat aikatauluun ja kustannuksiin.

Toimenpiteiden valinta – tehdäänkö vai
eikö tehdä
Lopputuotteen laatutaso määritetään hankkeen
alkuvaiheessa. Tuotannon, tilaajan ja suunnitte-
lijoiden tulee olla hankkeessa yhtä mieltä eri ra-
kennusosien ja järjestelmien toteutustasosta.
Kustannussyistä on suunnitteluvaiheessa usein
arvioitu, että joitakin osa-alueita voidaan jättää
korjaamatta, mutta työn aikana osoittautuukin,
että niiden tekeminen on välttämättöntä. Tyypilli-
nen esimerkki ovat viemärit, jotka kuivuvat työn
aikana käytön puutteessa ja uudelleen käyttöön-
otettaessa aiheuttavat tukkeumia vanhasta sa-
kasta aiheutuneen kitkan tai keräytymien takia.

Myös epäselvät työn sisällöt tai laajuudet ku-
ten koporappaukset, oikaisut/tasoitukset, kevy-
et/raskaat maalauskäsittelyt, uusien pintaraken-
teiden alle jäävät materiaalit ja niiden kiinni-
pysyminen aiheuttavat merkittävän taloudelli-
sen riskin, mikäli toimenpiteistä ei ole yksimie-
lisyyttä.

Suunnittelun ja toteutuksen näkemyserot pin-
tojen suoruudesta suhteessa vanhojen pintojen
oikaisutarpeeseen vaikuttavat sekä kustannuk-
siin että toteutusaikaan.

Resurssit
Vanhan rakennuksen korjauksissa rakentami-
sen tekniikka on yleensä lähellä sen aikakauden
tekniikkaa, jolloin rakennus on rakennettu.
Perinteisen rakentamisen tekniikan ammattitai-
to vähenee Suomessa koko ajan. Hyvien ammat-
tilaisten löytyminen ei aina ole itsestäänselvyys.

Tuotanto vanhassa rakennuksessa

Purku
Vaarallisten aineiden aiheuttamat terveydelliset
riskit tunnetaan tänä päivänä suhteellisen hyvin.
Asbesti, kreosootti, Pcb, lyijy ja homeet tunnis-
tetaan helposti ja niiden purkutekniikka on lu-
vanvaraistettu, jonka ansiosta purkumenettelyt
ovat suhteellisen turvallisia.

Muita purkamiseen liittyviä riskejä ovat ra-
kenteelliset muutokset kantavissa rakenteissa ja
mm. painumien tai painumien poistumisen aihe-
uttamat vauriot esimeriksi välipohjien alapin-
noissa.

Ympäristölle aiheutuneita vahinkoja voi syn-
tyä pölyävien tai meluavien töiden (julkisivu-
sahaukset) sekä räjäytysten yhteydessä. Pölyn
leviämistä voidaan ehkäistä mm. alipaineistuk-
sen, osastointien, purkuputkien tai suljettujen
suodatettujen jätejärjestelmien avulla.

Mikäli betonirakenteiden läpivienneissä käy-
tetään timanttisahausta, on veden pääsy raken-
teisiin ehdottomasti estettävä. Vesi on riski
myös vesikatto- ja julkisivukorjauksissa, joissa
tänä päivänä käytetään ns. suojatelttarakenteita.
Niiden sisäpuolella työt voidaan tehdä suoja-
tuissa olosuhteissa, eikä riskiä sateen aiheutta-
mista vaurioista ole.

Pohjarakenteiden vahvistuksissa ja korjaus-
töissä on olemassa olevien kaapeleiden sijainti
tunnettava tarkasti, jotteivät ne katkea kaivutöi-
den yhteydessä. Kartoittamalla ennen purkutöi-
tä myös olemassa olevien LV-putkien sijainti,
tulppaus, tyhjennys, paineiden purku sekä säh-
köjohtojen jännitteettömyys ehkäistään henki-
lötapaturmien syntymistä.

Logistiikka
Huolellinen logistiikan suunnittelu vähentää
korjausrakentamisen riskejä. Työmaasuunnitte-
lussa selvitetään ja ratkaistaan mm.tavaran vas-
taanotto ja varastointi ahtaissa olosuhteissa, jät-
teiden lajittelu ja siirrot lavoille, katualueiden
käyttö, henkilö- ja ainevahinkojen aiheutumi-
nen kolmansille osapuolille, alueiden eristämi-
nen ovat työmaasuunnittelussa huomioitavia
seikkoja.

Toteutus
Tuotannon suunnittelussa on huomioitava teh-
täväkokonaisuuksien ulkopuolelle jäävät työt
kuten etuputsit, purkutöiden paikkaukset jne.
Mittavia aikataulu- ja kustannusvaikutuksia ai-
heutuu töistä, jotka sijaitsevat hajallaan pieninä
yksikköinä, vaikka toteutuksen kokonaismäärä
on suuri. Korjaustyömaalla on usein yhtä aikaa
käynnissä monta työvaihetta ahtaissa oloissa,
jolloin työmaan siisteyden ja järjestyksen yllä-
pito vaatii erityisponnisteluja. Työnsuunnitte-
lussa huomioidaan tehtävien osittelu/yhdistämi-
nen, vastuurajat ja mestan luovutukset.

Mikäli työn aikana rakenteiden purun yh-
teydessä löytyy kosteutta, sen aikatauluvaiku-
tukset ovat merkittävät. Vanhojen eloperäisten
rakenteiden suojaus työnaikaiselta kosteus-
vauriolta on tärkeää.

Korjausrakentamisen riskit
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Ympäristö
Meluavat työt kuten piikkaus on tehtävä määrät-
tynä ajankohtana ja aiheutuneesta melusta on
tehtävä ilmoitus paikalliselle suojeluviranomai-
selle. Pölyn leviäminen on estettävä ympäris-
töön, muihin tiloihin sekä käynnissä oleviin jär-
jestelmiin. Mikäli korjattavassa kiinteistössä on
tärinälle herkkiä laitteita, on tärinää aiheuttavi-
en työvaiheiden aikana tehtävä vähintään tä-
rinämittaukseta. Erityistä varovaisuutta vaati-
vissa kohteissa voidaan köyttää irrotuksiin mm.
paisuvia materiaaleja, hydraulisia tunkkeja jne.
Korjauskohteissa on tehtävä myös uudisraken-

tamisesta tutut halkeamaselvitykset ennen rä-
jäytystöitä.

Ennakoivaan riskienhallintaan kuuluu myös
ahtaiden olosuhteiden, työmaan muille aiheutta-
man liikennehaitan sekä muun liikenteen työ-
maille aiheuttamien haittojen kartoitus. Myös
katualueiden käyttömahdollisuudet selvitetään
ja hankitaan siihen tarvittavat luvat.

Purkutöihin liittyvät myös lupa- ja ilmoitus-
menettelyt viranomaisille, esimerkiksi työsuo-
jelupiirille ja ympäristökeskukselle. Lisäksi on
selvitettävä ja täytettävä kunnallisten järjestys-
sääntöjen määräykset.

Korjausrakentamisen riskit
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Finnmap Consulting Oy

 PL 88, Ratamestarinkatu 7 A

00520 HELSINKI

puh. 0207 393 300

 fax 0207 393 396

www.finnmapcons.fi

• talonrakennus • korjausrakentaminen • infra-rakentaminen • betoni- ja teräsrakenteet • teollisuusrakennukset • tuotekehitys

Muut toimipisteemme:

RAKLI-SKOL-ATL:n hyväksymä laatujärjestelmä

Espoo
Hämeenlinna

Jyväskylä
Kuopio

Kuusankoski
Lappeenranta

Oulu
Pietarsaari

Porvoo

•   Rauma
•   Seinäjoki
•   Tampere
•   Turku
•   Vaasa
•   Vantaa
•   Olsztyn, Puola
•   Riika, Latvia
•   Tallinna, Viro

Kattavaa rakennetekniikan asiantuntemusta ja
luotettavaa rakennesuunnittelua niin kotimaan kuin

ulkomaan rakennuskohteisiin.
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