
YLIJOEN LADON

PURKAMINEN
Purkutyön työselostus



Ylijoen ladon purkaminen Pornainen Purkutyön työselostus 31.5.2019

Sivu 1 / 8

Sisällysluettelo
1. KOHTEEN YLEISTIEDOT ......................................................................................................................... 2

Kohde ...................................................................................................................................................... 2

Tilaaja ...................................................................................................................................................... 2

2. HANKKEEN KUVAUS JA KIINTEISTÖN TIEDOT ........................................................................................ 2

2.1 Yleistietoja ......................................................................................................................................... 2

3. TÄYDENTÄVÄT ASIAKIRJAT ................................................................................................................... 2

4. PURKUTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET ........................................................................................... 2

Yleisiä suoritusvaatimuksia ...................................................................................................................... 2

Purkutyön laatuvaatimukset .................................................................................................................... 3

Purkumenetelmä ja töissä käytettävät koneet ja laitteet .......................................................................... 3

Purkutöiden valmistelu, seuranta, työturvallisuus .................................................................................... 3

Terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet ............................................................................................... 4

Purkusuunnitelma .................................................................................................................................... 5

Purkujätteen siivous ja jätteiden käsittely ................................................................................................ 5

Ympäristön turvallisuus ............................................................................................................................ 6

Työturvallisuus ......................................................................................................................................... 6

Vauriotarkastukset ................................................................................................................................... 6

Työmaa-aikaiset vaatimukset rakenteellisessa palosuojauksessa ja paloturvallisuudessa ......................... 6

5. PURETTAVAT RAKENTEET ......................................................................................................................... 6



Ylijoen ladon purkaminen Pornainen Purkutyön työselostus 31.5.2019

Sivu 2 / 8

1. KOHTEEN YLEISTIEDOT

Kohde
Ylijoen lato
Alakujan ja Ylijoentien kulmauksessa/ alueella
07170 PORNAINEN

Tilaaja
Pornaisten kunta
Kirkkotie 176
07170 PORNAINEN

Rakennuttajan yhteyshenkilö
Mikko Autere
tekninen johtaja
puh. 040 174 5007
mikko.autere@pornainen.fi

2. HANKKEEN KUVAUS JA KIINTEISTÖN TIEDOT

Yleistietoja
Ylijoen lato on puurakenteinen noin 300 m2 kokoinen yksikerroksinen rakennus.  Lattia ja perustukset ovat
betonirakenteiset ja puurakenteiset osin purettu. Sisätiloissa on myös vanha hormi/tulisijarakennelma.
Rakennuksen kunto on huono ja sille on haettu ja myönnetty purkulupa keväällä 2018. Rakennuksesta on
laadittu kuntoarvio sekä tehty haitta-ainekartoitus vuonna 2017.
Rakennus on ollut käyttämättömänä. Sähköt on purettu vuonna 2017, liittymässä on vielä ylläpito.
Vesijohto- ja viemäriliitokset eivät ole käytössä, mutta niiden mahdollinen sijainti kiinteistön alueella tulee
ottaa huomioon ennen töiden aloittamista. Myös maan alla kulkeva muu infra tulee selvittää ennen työhön
ryhtymistä urakoitsijan toimesta

3. TÄYDENTÄVÄT ASIAKIRJAT

• Tämä purkutyön selostus
• purkulupa
• Ylijoen asemakaava

4. PURKUTYÖN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

Yleisiä vaatimuksia
Urakoitsijan suorituksen yleisinä määräyksinä sovelletaan suunnitelma-asiakirjojen ja lainsäädännön lisäksi
kaikkia rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia ja normeja urakkaohjelmassa esitetyn asiakirjojen
pätevyysjärjestyksen mukaisesti.
Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä käytetään
hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on
esitetty ohjeessa Ratu 1221-S sekä menetelmiä Ratu 82-0240. Nämä tulee huomioida työtä tehdessä.
Purkutyöt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisesti. Mikäli
urakka-asiakirjat ja viranomaismääräykset ovat ristiriidassa, noudatetaan aina viranomaismääräyksiä.
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Noudatettavia viranomaismääräyksiä ja ohjeita ovat mm;

-Työturvallisuuslaki 738/2002
-Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
-Asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö lain (684/2015) ja valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön
turvallisuudesta
-Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
-Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
-Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993)
-Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)
-RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto, Rakennustieto Oy, 2015
-RT 10-10982 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. Rakennustieto Oy, 2010
-Ratu 82-0379, Purkutyö, Menekit ja menetelmät
Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä on esitetty työturvallisuusasiakirjassa sekä rakennesuunnittelijan
laatimassa esityksessä työturvallisuuden huomioon ottamiseksi.
 Laadunvarmistus

Purkutyön laatuvaatimukset
-kaikki rakenteet on purettu urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa ja tavalla
-purkutyöt on suoritettu vaurioittamatta ympäröiviä rakenteita.
-Varsinaisia mallitöitä purkutöistä ei suoriteta. Rakennustöiden valvoja/ vastaava tj kuitenkin katselmoi
purettavat rakenteet/ maa-alueen ennen peittävien korjaustoimenpiteiden aloitusta ja antaa
hyväksynnällään luvan jatkaa korjaustöitä. Vastaava tj/valvoja tulee olla nimettynä ja tehtävään palkattuna
urakoitsijan toimesta.
Urakoitsija ilmoittaa purkutöiden työvaihekatselmuksista valvojalle viimeistään edellisenä
arkipäivänä ennen aiottua katselmusta. Purkutöiden työvaihetarkastusten määrä ja ajan-
kohta sovitaan purkutöiden aloituskatselmuksessa.

Purkumenetelmä ja töissä käytettävät koneet ja laitteet
Purkulaitteistoille asetetaan seuraavia rajoituksia;
-Urakoitsija laatii ehdotuksen purkumenetelmästä tilaajalle purkusuunnitelman laadinnan yhteydessä.
-Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla työhön soveltuvia ja täyttää työ- ja muut
turvallisuusvaatimukset.
Koneita valittaessa on huomioitava olosuhteet, kuten työn laajuus, jätteiden siirtomenetelmät, kulku- ja
kuljetusreitit sekä puhdistettavuus (haitta-ainekartoituksen pohjalta purettavat sisäpuoliset rakenteet).
Koneet ja laitteet tulee tarkastaa ja tarkastuksesta laatia tarkastuspöytäkirja ennen niiden käyttöä
purkutyöhön. Pöytäkirjajäljennökset toimitetaan tilaajalle. Henkilönostimen käyttö purkutyössä edellyttää
oman työnantajan kirjallista lupaa, perehdytystä sekä riskienarviointia ennen käyttöä.

Purkutöiden valmistelu, seuranta, työturvallisuus
Urakoitsija nimeää vastaavan työnjohtajan ja laatii purkusuunnitelman sekä hyväksyttää sen rakennuttajalla
ennen purkutöiden aloitusta. Purkusuunnitelman vaadittava sisältö on esitetty ohjeessa RATU S-1221.
Urakka-alueeseen kuuluva purkutyö, käsittely ja jätteenhävitys on tehtävä voimassa olevien
viranomaismääräysten mukaisesti.  Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista kaapelinäytöistä sekä
sähkölaitteiden ja –kaapeleiden purkutöistä ja niiden hävittämisestä kierrätettävällä tavalla.

Urakoitsijan on tunnettava turvallisuuteen liittyvät ohjeet, määräykset ja voimassa olevat lait
sekä tutustuttava kohteeseen huolellisesti ennen toimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on laadittava
turvallisuusasiakirjassa esitetyt asiakirjat sekä perehdytettävä työntekijät kohteeseen.
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Urakoitsijan on selvitettävä kohteen vesi-, viemäri-, sähkö, kaapeli  jne. sijainnit sekä varmistettava ennen
työvaiheiden aloittamista, että mahdolliset vahingot ja onnettomuudet on pyritty käytettävissä olevin
keinoin ennalta ehkäisemään.
Urakoitsija järjestää työntekijöilleen purkutyössä tarvittavat suojaimet. Purkutyössä käytetään soveltuvia
hengityssuojaimia ja muita henkilökohtaisia suojaimia. Purkutöiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on
esitetty ohjeessa Ratu 1221-S. Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle, mikäli havaitsee rakenteissa
terveydelle haitallisia aineita.
Kohteen purkutyöntekijöille tulee antaa riittävä kuvaus purettavista materiaaleista ja niissä
mahdollisesti olevista terveydelle vaarallisista aineista (asbestia sisältävät kattolevyt noin 200 kg on
merkitty kohteessa).  Niiden toimitus asianmukaisesti eteenpäin hävitettäväksi kuuluu urakkaan. Erillistä
haitta-ainekartoitusta ei ole tehty, mutta asbestikattolevyjen lisäksi alle 10 m2 julkisivulaudoituksen
kyllästeenä on tiettävästi käytetty polttoöljyä, joten näiden hävittäminen tulee tapahtua myös kuten
ongelmajätteiden tai haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien.

Työnjohto ja työntekijät on koulutettava käyttämään ja huoltamaan henkilökohtaiset suojavarusteensa
sekä toimimaan myös mahdollisissa häiriö- tai vahinkotilanteissa.

Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana tehdä vahinkojen estämisen kannalta
tarpeelliset rakenteiden tarkastukset, tukeminen ja vaadittavat suojaustoimet. Työalue tulee rajata
selkeästi katualueista ja jalankulku tulee purkualueella ohjata liikennemerkein ja suoja-aidoin purkualueen
ohi. Erityistä huomioita tulee kiinnittää koululaisliikenteeseen.

Tulevasta työstä tiedotetaan tarvittavassa laajuudessa muille purettavan kiinteistön läheisyydessä
työskenteleville henkilöille sekä naapuristolle. Työvaiheita läpikäytäessä tulee myös selvittää mm.
sisältävätkö purettavat rakenteet jännitteellisiä sähköjohtoja, paineellisia vesi-, lämpö- ym. johtoja tai
viemäreitä, joiden poisto saattaa aiheuttaa aineellista vahinkoa tai vaarantaa henkilöturvallisuuden.

Urakoitsijan tulee varautua siihen, että vanhoissa rakenteissa voi tulla rajoituksia työtavoille
tai työjärjestyksille, jolloin purkutöiden suunnitelmia joudutaan muuttamaan.
Purkutyön jälkeen kohde siivotaan purkujätteistä ja pölystä. Purkutyön aikaisen pölyn leviämisen
estämiseen käytetään kastelua tai muuta menetelmää, jolla naapurusto ja katualueella liikkuvat suojataan
pölyltä.
Lisäksi purku-urakoitsija huolehtii, että jätteet kuljetetaan sovituille jätteiden vastaanottopaikoille
asianmukaisissa jäteastioissa ja toimittaa valvojalle dokumentit jätteiden vastaanotosta.

Muutokset suunnitelmista ja sovitusta on aina hyväksytettävä rakennuttajalla/tilaajalla.
Muutoksen hyväksyminen tehdään tässä järjestyksessä.

Urakka-alueeseen kuuluva purkutyö, käsittely ja jätteenhävitys on tehtävä voimassa olevien
viranomaismääräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purkutyönä. Kierrätettävä
jäte on lajiteltava ja käsiteltävä jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet
Kaikissa töissä tulee noudattaa asbestitöihin liittyvää lainsäädäntöä lain (684/2015) ja valtioneuvoston
asetuksen (798/2015) asbestityön turvallisuudesta mukaisesti. Urakoitsijan tulee tarkastaa viimeistään
ennen purkutöiden aloittamista, että asbesti- ja haitta-ainetutkimus on suoritettu kaikista suunnitelmissa
purettavaksi esitetyistä rakenteista ja järjestelmistä. Huom. nähtävillä olleet materiaalit luetteloitu aiemmin
(asbestikattolevyt ja julkisivulaudat, ei ole tarvetta erilliselle haitta-ainetutkimukselle).

Haitta-aineiden purkutyö, käsittely ja jätteenhävitys on tehtävä aina voimassa olevien viran-



Ylijoen ladon purkaminen Pornainen Purkutyön työselostus 31.5.2019

Sivu 5 / 8

omaismääräysten mukaisesti terveydelle haitallisen ja vaarallisen aineen purkutyönä. Urakoitsija on
velvollinen esittämään rakennuttajalle todistuksen ongelmajätteen toimittamisesta
jätteenkäsittelylaitokselle.

Purkusuunnitelma
Urakoitsija laatii purkusuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajalla ennen purkutöiden aloitusta.
Purkusuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan velvoitteet, säädökset ja muut eri viranomaisten määräykset
kuten Suomen Rakentamismääräyskokoelma, rakentamista koskevat lait ja asetukset, Valtioneuvoston ja
ministeriöiden päätökset ja ohjeet, Kunnan rakennusjärjestys, pelastusviranomaisten määräykset,
työsuojelupiirin ohjeet sekä purkutöihin liittyvät ympäristölupamenettelyn vaatimukset. Myös
rakennusluvan mukaiset vaatimukset tulee huomioida purkusuunnitelmassa ja -työssä.

Purkusuunnitelmassa esitetään vähintään seuraavat tiedot:
-työmaan yleistiedot
-työmaan henkilöstö
-purkutyösuunnitelman laatijat
-purettavien rakenteiden materiaalit
-asbestin ja muiden haitta-aineiden sijainti (haitta-aine tiedot)
-työmenetelmät, koneet ja laitteet ja niiden painot
-purkujätteen varastointi ja siirrot
-irrotettavat ja takaisin asennettavat rakenteet, kalusteet ja varusteet
-aikataulu ja purkamisjärjestys
-rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset
-pölyntorjunta
-putoamissuojauksen järjestäminen eri vaiheissa ja putoavien ja kaatuvien rakennusosien ja esineiden
eliminointi.
-yleiset suojelutoimet, paloturvallisuus, valaistus, tuuletus, työmaan aitaaminen
-töiden johtaminen ja valvonta
-työnopastus
-tiedottaminen eri osapuolille.

Purkujätteen siivous ja jätteiden käsittely
Urakoitsija siivoaa kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet ja kuljettaa ne kaatopakalle. Purkujätteet
kuljetetaan pois työkohteesta tiiviisti suljettuihin säkkeihin pakattuina. Purkujätteitä ei saa säilyttää tai
välivarastoida kiinteistön sisätiloissa, vaan syntyvä rakennusjäte poistetaan sisäpuolisista tiloista heti
samoin piha-alueelta. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään jälkisiivoustöitä eikä siivouksesta aiheutuvia
kustannuksia. Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet on urakoitsijan kunnostettava entiselleen.
Täytössä voidaan käyttää puhdasta maa-ainesta, joka soveltuu puistomaiseen alueeseen
Työmaalta purettavat materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan. Seuraavat
jätelajit eritellään työmaalla ja toimitetaan urakoitsijan toimesta:
-betonijäte
-metallijätteet
-puujäte
-sekajäte
-vaarallinen jäte (asbestilevyt ja julkisvulaudat)
Vaaralliset jätteet kuljetetaan välittömästi pois työkohteesta.

Lopuksi alue siistitään puhtaaksi ja tasataan puhtailla maa-aineksilla. Purkupaikalla ja sen läheisyydessä on
suojeltua aluetta (kts. kaavaliite sm ja SM -merkinnät) tämä alue tulee huomioida operoitaessa
purkualueella tai liikuttaessa sillä. Maata ei saa muokata suojellulla alueella pois lukien purkutyön
yhteydessä tehtävää pintatasausta.
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Ympäristön turvallisuus
Purkutyöalue on suojattava ja eristettävä niin, että purkutyöstä ei aiheudu turvallisuusvaaraa
rakennuksessa tai ympäristössä oleville ihmisille, rakenteille, laitteille ja koneille. Erityisesti kiinnitetään
huomiota seuraaviin seikkoihin:
-purku- ja nostoalueet eristetään työmaan ulkopuoliselta kulkuliikenteeltä
-purkutyöstä varoitetaan kilvillä
-kulkutiet ja sisäänkäynnit suojataan.

Työturvallisuus
Erityistä huomiota on kiinnitettävä purkutyön aikaiseen työturvallisuuteen. Työturvallisuuteen liittyvät asiat
ovat esitetty erillisessä työturvallisuusasiakirjassa, jonka urakoitsija laatii.

Vauriotarkastukset
Urakoitsijan on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle sellaisista rakenteellisista vioista ja haitoista, jotka
heikentävät olennaisesti rakenteelle määrättyjä vaatimuksia. Sisätiloissa ei saa tehdä rakenteiden
purkutöitä siten, että aiheutettaisiin lisää sortumavaaraa. Haitta-aineet tulee lajitella purkutyön yhteydessä
em. tavalla.

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 1998 § 61 mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei rajoita eikä
vähennä urakoitsijan vastuuta.

Työmaa-aikaiset vaatimukset rakenteellisessa palosuojauksessa ja paloturvallisuudessa
Urakoitsija huolehtii työmaa-aikaisesta paloturvallisuudesta koko työmaan ajan. Rakenteellisia
palosuojauksia ei tarvita, mutta mahdolliset purkutyöt, joissa tehdään tulitöitä, tulee tehdä Vakuutusyhtiön
suojeluohjeiden mukaisesti.

5. PURETTAVAT RAKENTEET
Rakennus puretaan kokonaisuudessaan purkusuunnitelman mukaisesti. Maa-alue ennallistetaan
puistomaiseksi alueeksi ja ympäristö muotoillaan maaston mukaisesti edellä mainituilla tavoilla. Huom.
tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa purettavien materiaalien osalta.

Karkea arvio purettavista materiaaleista ja –määristä (tonnia = t):

Puu-aines (puhdas) 20 t josta haitallisia puupaneeleita (julkisivulaudat noin 50 kg).
Betonijäte 40 t puhdas jäte

Metallijäte 2 t puhdas jäte (kattopellit ja muu metallijäte,vanhat työkoneet)

Asbestia sisältävät mineriittilaatat Pakattu ja merkitty paikalla asbesti –merkinnöin.
100 kg

Saviputkistot 50 kg haitalliset aineet eivät tiedossa
Sähkölaitteet, kaapelit ja
valaisimet 0,1 t haitalliset aineet eivät tiedossa

Muu rakennusjäte 0,5 t haitalliset aineet eivät tiedossa

Kaikkiin kierrätettäviin purkumateriaaleihin jää omistusoikeus urakoitsijalle.
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Kuvia purettavasta kohteesta:
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Asbestia sisältävät mineriitti/kattolevyt


