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Rakenteet

• Rakennuksen rakenteiden selvitys

• Rakennusosat, määrät, painot

• Keilaus ja mallinnus

• Rakennesuunnitelmat

• Rakenteiden kapasiteetti

• Käytetyt materiaalit

• Materiaaliominaisuudet

• Liitokset

• AHA-tutkimus

• Perusteellinen haitta-ainetutkimus niistä rakennusosista, jotka menossa uudelleenkäyttöön
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Rakenteellinen kuntotutkimus

• Rakenteellinen toiminta

• Kantavat rakenteet

• Jäykistävät rakenteet

• Muut rakenteet

• Silmämääräinen tarkastelu

• Vauriot

• Vaurioiden syyt

• Rakenteen liikkeet

• Kolhut, iskut

• Erilaiset vauriomekanismit

• Kenttätutkimukset

• Mittaukset ja näytteenotto

• Laboratoriotutkimukset

• Materiaaliominaisuudet
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Purkusuunnittelu
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Purkaminen

• Rakennusosien irrotus

• Liitokset ja niiden irrotettavuus

• Purkutekniikat ja purkutekniikoiden kehitys

• Turvalliset nostot

• Henkilöturvallisuus purkutöissä ja materiaalin käsittelyssä

• Muun purkujätteen käsittely

• Ongelmajäte

• Kierrätykseen menevä purkujäte

• Purkutyömaan kosteudenhallinta

BES-järjestelmän mukaiset liitokset
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Rakennusosien varastointi

• Oikeat varastointitavat

• Tuenta siten, ettei ole kaatumisvaaraa

• Tuenta siten, ettei rakenne kuormitu väärin

• Riittävät tilat

• Varastoinnin kosteudenhallinta

• Kastumisen estäminen varastoinnin aikana

• Huokoisen materiaalin kuivuminen hidasta

• Mikrobikasvu voi alkaa, kun olosuhteet ovat sille suotuisia

• Raudoitteiden korroosio, huokoisen materiaalin pakkasrapautuminen
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Purkukartoitus
- Millaisia elementtejä 

on ja kuinka paljon?

Rakenteellinen 
kuntotutkimus 
ja AHA
- Materiaaliominaisuudet
- Haitalliset aineet
- vaurioituminen

Purkusuunnitte
lu ja 
purkaminen
- Miten ehjänä 

purkaminen voidaan 
toteuttaa?

Uuden 
käyttötarkoituk
sen asettamat 
vaatimukset
- Eurokoodimitoitus
- Standardien mukainen 

testaus

Tuotehyväksyntä 
ja 
kelpoistaminen

11

Nämä pitää tehdä luokkaa 2 vuotta 
ennen purkamisen aloittamista Purkusuunnittelussa tulee 

ottaa huomioon uusi 
käyttötarkoitus sekä siirrot,  
mahdollinen työstö ja 
välivarastointi

Rakennuspaikkakohtainen 
hyväksyntä 
kuntotutkimustietojen sekä 
rakennesuunnitelmien 
perusteella

Rakennesuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon uusi 
käyttötarkoitus sekä siitä 
aiheutuvat vaatimukset 
rakenteelle ja liitoksille
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