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Kuntotutkimukset sopivat 
kaikille uimahalli- ja 
kylpylätiloille

Tässä oppaassa esitelty kuntotutkimushanke 
koskee niin kunnallisia kuin yksityisiä uimahalle-
ja sekä kylpylöitä, maauimaloita, vesipuistoja ja 
allasosastoja. Tässä oppaassa käytämme näistä 
tiloista yhteisnimitystä uimahallit tai uimahalliti-
lat. Näiden tilojen erityishaasteena ovat lämpö 
ja kosteus, jotka vaativat paljon niin rakenteilta 
kuin teknisiltä järjestelmiltäkin. Lisäksi tiloissa 
tulee huomioida asiakkaiden turvallisuus monel-
takin eri kannalta.

Uimahalli- ja kylpylätilojen haastavissa olosuh-
teissa järjestelmien ja rakenneosien elinkaaret 
ovat tavanomaista lyhyempiä. Myös betonin ke-
miallinen vaurioituminen on tyypillistä uimahalli-
tiloille. Vaativien olosuhteiden ylläpitämiseen ja 
hallintaan tarvitaan tehokasta talotekniikkaa ja 
pinta-alaltaan suuriin tiloihin pitkien jännevälien 
rakenteita. Oman osansa uimahallitilojen koko-
naisuuteen tekee energiankulutus, ja siten esi-
merkiksi talotekniikan uusimisella voidaan saa-
vuttaa mittavia kustannussäästöjä.

Kuntotutkimus antaa tilaajalle tarvittavat tiedot 
rakenteiden yleiskunnosta sekä mahdollisista 
vaurioista. Näiden tietojen perusteella voidaan 
tehdä johtopäätökset tarvittavista korjaustoi-
menpiteistä.

1. Johdanto

Kuntotutkimuksen tulee olla 
tarpeeksi laaja-alainen

Luotettava ja riittävän laaja-alainen kuntotut-
kimus varmistaa, että monimutkaisiin allas-
rakenteisiin kohdistuvat korjaustoimenpiteet 
ajoitetaan ja mitoitetaan oikein. Laadukkaan 
tutkimuksen perusteella osataan valita oikeat 
korjaustavat rakennuksen teknisen kunnon, 
taloudellisen suunnittelun ja toiminnallisuuden 

näkökulmista. Kun oikeat valinnat tehdään jo 
peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa, voidaan 
välttyä mittavilta jälkikorjauksilta. Samalla kiin-
teistön elinkaarta voidaan jatkaa hallitusti ja kus-
tannustehokkaasti.

Uimahallien betonirakenteiden kuntotutkimuk-
sissa tulee käyttää rakenneavausten lisäksi be-
tonin NDT- (Non-Destructive Testing) menetel-
miä, kuten tutka-aalto- ja ultraäänitutkimusta. 
Mm. tutka-aaltotekniikalla voidaan välttää teräk-
siin poraaminen, koska raudoitukset ”nähdään” 
betonin sisältä ennen porausta. Vaihtoehtoises-
ti porauskohta voidaan valita suoraan teräksen 
kohdalta katkaisematta terästä esim. visuaalista 
tarkastelua varten.

Suppea kuntotutkimus 
kostautuu usein myöhemmässä 
vaiheessa

Liian suppeaksi jäänyt kuntotutkimus aiheuttaa 
tyypillisesti kokonaiskustannusten nousua sekä 
aikataulujen venymistä. Alun perin liian vähäi-
seksi mitoitetulla näytemäärällä ei saada riittä-
vän kattavaa kuvaa rakenteiden kunnosta, tai la-
boratorio- ym. tutkimuksia on tehty vain osasta 
näytteitä. Näin puutteelliseksi jääneet lähtötie-
dot saattavat johtaa korjaustoimenpiteiden ali- 
tai ylimitoittamiseen. Silloin on mahdollista, että 
lisätutkimuksia joudutaan tekemään useaan ot-
teeseen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, 
joka johtaa sekä lisäkustannuksiin että aikatau-
luhaasteisiin.

Etenkin vanhemmissa kohteissa (ikää yli 15 
vuotta) nykykunnon ja jäljellä olevan teknisen 
käyttöiän määrittäminen ilman tarkempaa tutki-
musta on lähes mahdotonta. Usein uimahalleis-
sa käyttökatkot (huoltotauot) ovat lyhyitä, joten 
korjaustarpeiden ennakointi on tärkeää. Oikein 
ajoitetuilla toimenpiteillä saadaan varmistettua, 
että rakennus pysyy toimintakuntoisena sille 
tarkoitetun käyttöiän.



Kuntotutkimuksen osuus koko korjaushankkeen kustannuksista on 
tyypillisesti noin 0,5–2% luokkaa. Kuntotutkimusten kustannukset kor-
jaushankkeissa ovat siis yleensä marginaaliset suhteessa korjauskus-
tannuksiin.
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Uimahallien kuntotutkimus on 
vaativa kokonaisuus

Uimahalliympäristö käsittää tavanomaisesti hy-
vin paljon erilaisia osa-alueita. Uimahallien ja 
kylpylöiden kuntotutkimusten suorittaminen on 
vaativaa asiantuntijatyötä. Tutkimukset vaativat 
useiden eri toimialojen osaamista ja monien eri 
henkilöiden työpanoksen.

Uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimuksen tarkoitus

 Î Varmistaa, että rakennuksen ja tilojen käyttö on turvallista, eikä ai-
heuta vaaraa tai vaaratilanteita käyttäjille

 Î Varmistaa, että tilojen käytöstä ei aiheudu haittaa tai riskejä käyttäji-
en terveydelle

 Î Selvittää mahdollinen rakenteiden vaurioitumisen tila ja eteneminen 
sekä vaurion vaikutus rakenteiden tekniseen käyttöikään

 Î Selvittää onko uimahallin tai kylpylän korjaaminen taloudellisesti 
kannattavaa/ kustannustehokasta

 Î Antaa riittävät lähtötiedot, jotta voidaan valita oikeanlaiset korjaus-
tavat sekä määrittää oikeanlainen korjausten laajuus.

Uimahallit ja kylpylät ovat usein omistajiensa 
kalleimpia rakennuksia niin rakennus-, perus-
korjaus- kuin huoltokustannuksiltaankin. Kun-
totutkimuksissa ei ole taloudellisesti järkevää 
yrittää säästää, sillä liian suppea kuntotutkimus 
on yleisin syy, josta on aiheutunut uimahallien 
korjaushankkeiden urakanaikaisten korjauskus-
tannusten nousu.

Rakenteiden ja erityyppisten rakennelmien lisäk-
si halleissa on paljon erilaisia teknisiä järjestel-
miä, joiden toimiminen on usein edellytyksenä 
sille, että rakenteet kestävät niille kohdistuvan 
kosteusrasituksen ja toimivat oikein.

Betonin NDT-laitteita käytetään oikeiden porauskohtien määrittämisessä.

Riittävä kunnon seuranta ja ylläpito vaikuttavat 
merkittävästi myös elinkaarikustannuksiin, jo-
ten on tärkeää ymmärtää tutkimukset osana 
isompaa kokonaisuutta. Lisäksi kannattaa huo-
mioida, että esimerkiksi uima-altaiden tyhjen-
täminen on jo yksinään iso prosessi. Kun allas 
on tyhjillään kannattaa tilanteesta ottaa kaikki 
hyöty irti ja tehdä kerralla kaikki tarvittavat tut-
kimukset.

Kuntotutkimuksen merkitys kokonaiskustannuksissa



Mediassa on uutisoitu useita esimerkkejä liittyen 
uimahallien korjausaikataulujen venymiseen ja 
arvioitujen kustannuksien nousuun. Uimahallit 
ovat rakenteellisesti paljon haastavampia 
kokonaisuuksia kuin tavalliset kiinteistöt ja siksi 
on syytä tehdä huolelliset tutkimukset ennen 
korjauksia, sekä käyttää uimahallitutkimuksiin 
erikoistunutta tutkijaa. 

Myös tutkimustieto betonin kemiallisen 
vaurioitumisen mekanismeista on karttunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana, joka 

on ollut osasyynä viimeaikojen venyneisiin 
uimahallikorjauksiin. Tutkimusajankohtana 
vaurioita ei ole vielä tunnistettu, mutta 
rakentamisen aikana tietoa on kertynyt ja siten 
lisätutkimusten perusteella korjauslaajuudet 
ovat merkittävästi nousseet.

Uimahallien korjauksen laajuus saattaa yllättää 
tilaajan. Urakan edetessä vastaan voi tulla 
sellaista, mitä ei suppeammilla tutkimuksilla 
ole havaittu ja se aiheuttaa kustannuksia 
rakennusvaiheessa.

Elinkaarensa loppupäässä olevien rakenteiden 
ja teknisten järjestelmien korjaaminen sekä ra-
kennuksen tilojen perusparantaminen nykyisten 
tarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi saattaa tulla 
kalliimmaksi kuin uuden rakennuksen rakenta-
minen. Eri vaihtoehtojen vertailussa tulee ottaa 
huomioon myös purkamisen, peruskorjaamisen 
ja -parantamisen sekä uuden rakennuksen ra-
kentamisen kustannukset. Myös rakennuksen 
elinkaaren aikainen energiatehokkuus ja hiilija-
lanjälki tulee huomioida.

Toisaalta hyvin tehdyllä ja riittävän kattavalla 
kuntotutkimuksella voidaan välttyä 
ylikorjaamiselta. Jos pelataan liian varman 
päälle, ajaudutaan helposti tekemään isompia 
ja kalliimpia korjauksia kuin rakenteen kuntoon 
nähden on tarpeen. Korjausrakentamisen haaste 
onkin vetää raja korjattavan ja säilytettävän 
rakenteen välillä.

Puutteellisten tietojen pohjalta tehtyjen 
korjauksien riskinä on myös väärä korjaustapa, 
jonka seurauksena korjauksen kestoikä jää 
lyhyeksi ja korjauskustannukset kasvavat.
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2. Kannattaako korjata?

Putkistojen kuntotutkimuksissa käytetään digitaalista röntgenlaitetta. Putkistojen kuvaus 
röntgenlaitteella on menetelmä, jolla selvitetään putkistojen sisäpuoliset syöpymät sekä vuotoriskit 
ilman asbestipurkuja, eristystöitä, asennustöitä ja käyttökatkoja.  

Uimahallin tavanomainen peruskorjausväli on noin 15-20 vuotta. Ra-
kenteiden kuntotutkimus on syytä tehdä aina ennen peruskorjausta.

Milloin korjataan?

Kuntotutkimushanke käynnistyy yleensä tilaajan 
tarpeesta toteuttaa uima-allastilojen kosteus-
rasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus. 
Tarve perustuu hyvin usein rakenteissa silmä-
määräisesti havaittuihin vaurioihin, kuten laatto-
jen irtoamiseen, saumojen vaurioitumiseen tai 
ruostevalumiin rakenteiden pinnalla.

Uimahallien betonirakenteet on usein peitetty 
laatoilla. Silloin esimerkiksi laattasaumojen ra-
koiluna ja laattojen irtoamisena näkyvät vauriot 
saattavat olla jo merkki pidemmälle edenneistä 
vaurioista rakenteissa.

Uimahallin tavanomainen peruskorjausväli on 
noin 15-20 vuotta. Rakenteiden kuntotutkimus 
on syytä tehdä aina ennen peruskorjausta. Kun 
kiinteistön kuntoa seurataan aktiivisesti, voi-
daan vauriot havaita jo varhaisessa vaiheessa. 
Tällöin vaurioiden etenemistä voidaan seurata 
ja tehdä ajoissa tarvittavat korjaustoimenpiteet, 
ennen kuin vauriot etenevät laaja-alaisiksi.
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3. Uimahallit ovat laaja kokonaisuus

Ulkovaipparakenteiden kunto
Yleisesti ulkovaipparakenteissa merkittäviä 
asioita on rakenteiden tiiveys, sillä mikäli halli-
ympäristön lämmin ja kostea sisäilma pääsee 
rakenteisiin, tiivistyy se siellä kylmempiin ulko-
pintoihin ja kuivuminen luontaisesti on hidasta. 
Pitkällä aikavälillä riskinä on kosteus- ja mikro-
bivauriot ja niistä mahdollisesti aiheutuvat si-
säilmahaitat. Lisäksi riskinä on rakennetyypistä 
riippuen myös mahdolliset vauriot kantavissa 
rakenteissa, joiden korjaaminen on usein haas-
tavaa.

Julkisivurakenteiden kunto 
Betonirakentamisen vuosikymmeninä ei aina 
olla kiinnitetty riittävää huomiota huolellisuu-
teen ja rakenteiden yksityiskohtiin. Myös ma-
teriaaleissa ja niiden käyttötavoissa on ollut 
puutteellisuuksia, eikä käyttäytymistä ankarissa 
ilmasto-olosuhteissamme ole aina tunnettu riit-
tävästi. Puhumattakaan uimahalliympäristössä, 
sillä rakenteisiin kohdistuu myös mahdollisesti 
kova sisäpuolinen kosteusrasitus.

Allasosastojen pintarakenteet, allasraken-
teet 
Allasosastoilla ja pesutiloissa pintamateriaalina 
on tyypillisesti keraaminen laatta. Pintamateri-
aaleihin kohdistuva kosteusrasitus on suurta, 
ja se vaikuttaa rakenteen kestävyyteen pitkällä 
aikavälillä.

Uimahalleissa käytetyt vedeneristeet noudatte-
levat rakentamisajankohdan yleistä rakennusta-
paa ja voimassa olleita ohjeita ja määräyksiä. On 
mahdollista, että osassa tiloja vedeneristyksiä 
ei ole lainkaan. 90-luvun lopulta alkaen käytös-
sä ovat olleet massamaiset vedeneristeet, joita 
käytetään vedeneristämiseen edelleen. Eri ai-
koina rakennetuissa, laajennetuissa ja korjatuis-
sa uimahalleissa saattaa esiintyä vedeneristei-
den koko kirjo. 

Mikäli vedeneristeissä on puutteita joko raken-
nustavan tai vaurioitumisen johdosta, tämä saat-
taa johtaa rakenteiden betonin kastumiseen. 
Kosteus itsessään ei välttämättä aiheuta beto-

nirakenteelle haittaa, vaan mahdolliset vauriot 
syntyvät kemiallisten reaktioiden tai esimerkiksi 
raudoitteiden ruostumisen seurauksena.

Allasosastojen sisäkatoissa on usein ripustettu-
ja alaslaskukattoja, joiden kiinnikkeet ovat me-
tallia. Uimahalliolosuhteissa myös yleisesti ot-
taen korroosiolta suojatuissakin materiaaleissa 
tapahtuu ruostumista, joten alakattojen kuntoa 
tulee seurata.

Allasosaston apurakenteet  
Uimahalliympäristö käsittää useita apurakentei-
ta, kuten katsomot, kulkutasanteet, hyppytor-
nit, liukumäet ja altaiden alla teknisissä tiloissa 
olevat apurakenteet. Näissä näkyvät vauriot on 
usein helppo havaita ja korjata, mutta ilman tar-
kempaa tutkimusta betonin sisällä olevien kiin-
nikkeiden kunto on usein arvoitus. 

Vedenkäsittelylaitteiston teräs- ja betonira-
kenteet
Uimahallien allasosastojen alapuolella on ta-
vanomaisesti useita erilaisia suodatusaltaita ja 
niihin liittyviä apurakenteita. Vedenkäsittelylait-
teistot käsittävät usein erityyppisiä teräsbeto-
nirakenteita, teräs- ja puurakenteisia työtasoja. 
Suodatusaltaat ja laitteet sijaitsevat usein ah-
taissa ja hankalasti huollettavissa paikoissa, jo-
ten niiden kunnon seuraaminen päivittäisessä 
kiinteistöhuoltotyössä tai käyttökatkojen aikana 
on hankalaa. 

Mikäli altaan suodatusjärjestelmissä tai apual-
taissa ilmenee suurempia vikoja, voi niistä ai-
heutua pitkiäkin käyttökatkoja. Lisäksi alkavat 
vauriot kuten laitteistojen korroosio, lohkeileva 
betoni tai puuosien lahovauriot saattavat heiken-
tää veden laatua ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

Asbesti- ja haitta-aineet rakenteissa
Asbestikartoitus on kiinteä osa tutkimuksia sil-
loin, kun kohde on rakennettu ennen vuotta 1994. 
Tyypillisesti asbestia löytyy laatoista, tasoitteis-
ta, kiinnityslaasteista, maaleista ja putkieristeis-

tä. Asbestin ohella uimahalleissa on käytetty 
myös muita, nykyisin haitallisiksi luokiteltavia 
aineita ja materiaaleja. Näitä ovat esimerkiksi 
silikaattimineraalit, lyijymaalit ja PAH-yhdisteet. 
Myös haitalliset aineet tulee huomioida kunto-
tutkimuksen laajuutta ja tutkimusmenetelmiä 
suunniteltaessa.

Putkistot ja niiden kunto
Uimahalleissa on tavanomaisien vesijohtojen, 
viemäreiden, salaojajärjestelmien ja lämmitys-
järjestelmien lisäksi myös prosessitekniikkaan 
liittyviä putkistoja ja järjestelmiä. Usein etenkin 
lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkistot sijait-
sevat sellaisissa tiloissa, joissa niihin kohdistuu 
tavanomaisen sisäpuolisen rasituksen lisäksi 
myös ulkopuolista korroosiorasitusta, joten tek-
ninen käyttöikä saattaa olla paikoin huomatta-
vasti tavanomaista lyhyempi. Yleisimmät tutki-
musmenetelmät ovat röntgenkuvaus ja putkien 
sisäpuolinen videokuvaus. 

Ilmanvaihtojärjestelmät 
Uimahalliympäristössä Iv-järjestelmiin ja kojei-
siin kohdistuu osin kovat rasitusolosuhteet ja 
korroosiovauriot ovat mahdollisia jo lyhyessäkin 
ajassa. Ilmanvaihdon toiminta on puolestaan hy-
vin tärkeässä roolissa rakenteiden toimivuuden 
ja hyvän sisäilman laadun kannalta. 

Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntoarvio / 
kuntotutkimus
Uimahallien sähkö- ja tietojärjestelmien kunto-
arvion suunnitteluvaiheessa tunnistetaan ja yk-
silöidään kohteessa olevat järjestelmät. Uima-
halliympäristö edellyttää monia turvallisuuteen, 
valvontaan ja viestintään liittyviä sähköteknisiä 
tieto- ja automaatiojärjestelmiä, joiden tunnista-
minen ja todentaminen kuntoarvion yhteydessä 
on tärkeää. Kiinteistön sähkölaitteiston kuntoar-
viossa selvitetään, kuinka rakennuksen sähkö- ja 
tietojärjestelmä tai sen osa vastaa tämän päivän 
vaatimuksia niin turvallisuuden kuin toiminnan-
kin kannalta.
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4. Tutkimushankkeen kulku ja aikataulu

Allasrakenteiden kuntoa tutkitaan pääosin allasrakenteista otetuilla poralieriöillä. Poralieriöitä 
otetaan sekä altaan sisä- ja ulkopuolelta.

Laattoja menee rikki noin 2-3 kappaletta yhtä reikää kohden.

NDT-laitteilla voidaan poraukset kohdistaa JUURI oikeaan kohtaan sekä syvyyteen terästen 
tarkempaa tarkastelua varten.

Pinnan alla voi olla vakavasti korroosioituneet 
teräkset. 

Kaikissa rakentamiseen liittyvissä hankkeissa 
korostuu hyvän valmistelun ja suunnittelun mer-
kitys sekä johdonmukainen eteneminen. Kunto-
tutkimushanke koostuu yleensä melko selkeistä 
peräkkäisistä vaiheista, vaikkakin eri vaiheet voi-
vat kuitenkin limittyä keskenään.

Koko kuntotutkimusprosessi vie aikaa vähin-
tään 6 kuukautta. Ennen varsinaisia tutkimuk-
sia on tehtävä valmistelevia toimenpiteitä, ku-
ten olemassa olevien asiakirjojen tarkastelu, 
kohdekäynti ja lähtöhaastattelu. Esiselvitys on 
tarpeellinen, jotta voidaan huomioida kyseisen 
rakennuksen ja rakenteiden materiaalit, niihin 
kohdistuvat rasitukset ja erityispiirteet. Lisäksi 
kuntotutkija saa käsityksen rakenteiden omi-
naisuuksista ja potentiaalisista vauriokohdista, 
joka mahdollistaa näytteenoton kohdistamisen 
tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

Kuntotutkimushankkeeseen 
kannattaa varata aikaa vähin-
tään puoli vuotta.

Näiden selvitysten perusteella laaditaan tutki-
mussuunnitelma, joka määrittelee kuntotutki-
muksen laajuuden, tutkittavat rakenteet sekä 
tarvittavat materiaalinäytteet. Tutkimussuunni-
telma toimii lähtötietona, jonka perusteella voi-
daan tehdä myös alustava arvio kuntotutkimuk-
sen kustannuksista.

Kun tilaus on tehty, laaditaan aikataulu ja aloi-
tetaan varsinaiset tutkimukset. Kenttätutkimuk-
siin kuuluu silmämääräinen arviointi, ainetta 
rikkomattomat tutkimukset sekä näytteenotto. 
Rakenteista otetut poranäytteet ja rakennea-
vaukset ovat tärkeitä luotettavien tuloksien 
saamiseksi. Poralieriökappaleille tehdään labo-
ratorioanalyyseja, jotka antavat tietoa betonira-
kenteen piilevistä vaurioista. Kiwa Inspectalla 
on oma akkreditoitu kiinteistölaboratorio, jossa 
betoninäytteet tutkitaan. Tutkimuksien jälkeen 
kuntotutkija paneutuu saatuihin tuloksiin ja laatii 
raportin, joka käydään läpi yhdessä tilaajan kans-
sa.
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Kiwa Inspectalta uimahallien ja kylpylöiden kun-
totutkimuksen tilaaja saa kattavan raportin, joka 
sisältää kohteen yleistiedot, tutkimusmenetel-
mät, tutkimuksen tulokset, yhteenvedon sekä 
mahdollisen kustannusarvion.

Raportin tulokset käydään perusteellisesti läpi 
yhdessä tilaajan kanssa siten, että tilaaja voi 
esittää kysymyksiä ja kommentoida tutkimusta.

Palautustilaisuudessa on edustettuna kaikki tut-
kimusalat. Raportti kokoaa yhteen niin kenttä-
tutkimuksin kuin laboratorioanalyysien tulokset 
sekä näiden pohjalta tehdyt johtopäätökset ra-
kenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta.

5. Raportti ja tulosten läpikäynti
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Tekniset altaat ja rakenteet

Kantavat rakenteet

Laajarunkotarkastukset

Putkistot

Lämmitysverkosto

Käyttövesiverkosto

Viemärit

Salaoja ja sadevesijärjestelmät

Ilmanvaihto

Koneet

Kanavistot

Olosuhdemittaukset

Automaatio

Prosessilaitteet

Vedenkäsittely

Erityislaitteet 

Automaatio
Turvallisuus ja hygienia

Sähköjärjestelmät

Tekninen kunto

Turvallisuus

Tarkastuslista kiinteistö-/hallipäällikölle 

Säännöllinen tarkkailu

Uimahallin, kylpylän tai allasosaston 
kuntoa tulee arvioida silmämäärisesti 
säännöllisesti. Muutoksiin tulee rea-
goida ja tilata kohteelle puolueeton ja 
asiantunteva kuntoarvio. Näin voidaan 
varmistaa tilojen turvallisuus ja korja-
ustoimenpiteiden oikea ajoitus.

Lakisääteiset tarkastukset

Muistathan, että rakennuksessa on 
määräaikaistarkastettavia laitteistoja 
kuten esim. sähkö-, sammutus- ja pa-
lonilmaisulaitteistot, painelaitteet sekä 
hissit. Määräaikaistarkastuksen tilaa-
misesta vastaa kiinteistön omistaja tai 
haltija.

Huoltoraportit talteen

Laitteistojen huollon yhteydessä saa-
dut raportit tulee pitää tallessa, sillä ne 
ovat tärkeää tietoa laitteistojen tarkas-
tusten ja kuntoarvioiden aikaan.

Perusteellinen kuntoarvio

Säännöllisestä ja huolellisesta yllä-
pidosta huolimatta tulee aika, jolloin 
edessä on peruskorjaus. Ennen han-
kesuunnittelua tulee teettää asiantun-
teva ja puolueeton kuntoarvio, jotta 
korjaukset osataan tehdä oikeassa 
laajuudessa. Kuntoarvio mahdollistaa 
myös vertailukelpoiset peruskorjaus-
tarjoukset.

Kaikkien ilmastointikoneiden kunto ja puhtaus on suositeltavaa tarkastaa. Kuvassa ollaan 
tarkastamassa ilmastointikoneen puhallinta ja puhallinkammiota.

Kiwa Inspecta on tilaajan käytettävissä koko projektin ajan ja tar-
peen mukaan myös sen jälkeen jatkotoimenpiteitä varten, sillä 
tutkimusten myötä tunnemme kiinteistön ja sen ominaispiirteet.
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 Î Tuo mielenrauhaa ja kokonaisuuden hallintaa

 Î Antaa puolueettoman ja realistisen näkemyksen rakenteiden kunnosta, 
korjaustarpeista sekä korjaamisen kannattavuudesta

 Î Kokonaisvaltainen, täysin kohteen tarpeen mukaisesti räätälöitävä pal-
velu

 Î Ei korvaa ns. hankeselvitysvaihetta, vaan antaa työkalut sen käynnistä-
miseen

 Î Tekninen kuntokartoitus, jonka myötä päästään taloudelliseen ja toimin-
nalliseen kartoitukseen 

 Î Tieto järjestelmien kunnosta yksissä kansissa, ei useiden eri tutkimuk-
sien yhteensovittamista

 Î Tarvittaessa herkempien järjestelmien määräaikaistarkastukset (kun 
lähestytään peruskorjausikää)

 Î Useiden osa-alojen ammattilaisten tietotaito käytettävissä

 Î Oma tutkimuslaboratoriomme Kiwalabin palvelujen hyödyntäminen 
nopeuttaa ja tukee tutkimusprosessia.

 Î Oikein ajoitetuilla korjauksilla vältetään tarpeettomia käyttökatkoja ja 
usein ennaltaehkäistään vaurioiden syntymistä

 Î Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun 
aina kuntotutkimuksista, korjaussuunniteluun ja valvontaan.

6. Kokonaistutkimuksen hyödyt

Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelupaketin, jonka avulla kiinteis-
tönomistaja saa riittävät työkalut tekniseen kuntokartoitukseen, jonka pohjalta 
kiinteistönomistaja saa vipuvartta toiminnalliseen ja taloudelliseen näkökul-
maan. Tutkimuspakettimme käsittää tarvittaessa kaikki uimahalliympäristön jär-
jestelmät ja rakennusosat.

https://www.
kiwa.com/fi/fi/ota-
yhteytta/Ilmastointikoneiden ulkoilma- ja jäteilmalaitteet tarkastetaan. Samalla pyritään aistinvaraisesti 

arvioimaan niiden toimintaa. Kuvassa ollaan tarkastamassa ulkoilman sisäänottoaukon lumisuojaa 
vesikatolla.



Kiwa Inspecta luo 
turvallisuutta yhteiskuntaan
Kiwa Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, 
testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan 
palveluyritys. Kansainvälinen Kiwa-konserni toimii 29 
maassa. Kiwa Inspecta Suomi on yli 750 työntekijän 
asiantuntijayritys. 

Kiwa Inspecta • www.kiwa.com • PLS 1000 00581 Helsinki • 010 521 600 • fi.asiakaspalvelu@kiwa.com 


