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Rakennuksen purkaminen, Virkatie 4 
 
Hankintayksikkö Kärkölän kunta 

Tekninen toimisto 
Virkatie 1 
16600 Järvelä  
www.karkola.fi 
 

Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana 
 
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse 
esitettyihin tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin. Mahdolliset tarjouksen 
laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä 2.4.2020 klo 12.00 mennessä. 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@karkola.fi 
 
Kysymykset vastauksineen julkaistaan 2.4.2020 osoitteessa www.karkola.fi 
 
Lisätiedot kohteesta Jukka Koponen 044 770 2227. Kohteeseen tutustuminen 
1.4 klo 10.00, Jukka Koponen 

 
Hankintamuoto Hankintamenettely on avoin. 

 
Hankinnan kohteen kuvaus 
 

 
 

Pyydämme tarjousta Kärkölässä osoitteessa Virkatie 4, 16600 Järvelä 
sijaitsevan rakennuksen purkamisesta ja purkujätteen poisviemisestä.  
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Rakennuksen kerrosluku on kellarin lisäksi 1,5. Yhden kerroksen pinta-ala on 
~120m2. Rakennuksen kerrosala on 180 m2. Neliöt eivät ole sitovia 
purkutilanteessa, koko rakennus on purettava pois tarjotulla hinnalla. 
 
Rakennus on valmistunut vuonna 1955. Kellari on betonirakenteinen. Runko 
on puuta ja julkisivu rapattu. Rakennusta on remontoitu vuosien kuluessa 
käyttötarkoituksen mukaan. Viimeiseksi rakennus on ollut asuinkäytössä. 
 
Kohteesta on teetetty asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Liite nro. 1. Asbestia tai 
muita haitta-aineita ei löytynyt merkittävästi. Urakoitsija huolehtii myös 
asbestin ja haitta-aineiden purkamisen ja tämän tulee sisältyä 
kokonaishintaan. 
 
Kohteella on lainvoimainen rakennusvalvonnan myöntämä purkulupa. 
Urakoitsijan tulee nimetä ja hyväksyttää rakennusvalvonnassa vastaava 
työnjohtaja urakalle. 

 
Hankinnan vähimmäisvaatimukset 
 

Urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman. 
 
Urakoitsija nimeää turvallisuuskoordinaattorin 

 
Purkutyöstä ei saa päästää pölyä leviämään ympäristöön, koska toimitaan 
taajamassa ja purkutyömaan vieressä sijaitsee toiminnassa oleva koulu. 
 
Työ tulee olla suoritettu 11.5.2020 mennessä. 
 
Purkutyön suorittajan tulee lajitella purkujäte voimassa olevien paikallisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti ja toimittaa ne kustannuksellaan luvan 
omaavalle jätteen käsittelijälle. 
 
Purkutyön suorittajan tulee purkaa rakennus kokonaisuudessaan ja viedä 
kustannuksellaan kyseiseltä tontilta pois kaikki rakennusjätteet, kuten 
betoniperutukset tukimuureineen, tiilihormirakenteet, savupiiput 
perustuksineen ja rakennusta ja pihamaata palvelevat kaivot putkineen, tasot 
ja laatat jne. 
 
Työalue on rajattava siten, että ulkopuolisille ei aiheudu vaaraa purkutyöstä. 
 
Tilaajalle on toimitettava kirjallinen selvitys mihin jätteet on viety ennen urakan 
viimeisen maksuerän maksamista. Purkutyön suorittajan tulee purkutyössään 
käyttää yleisesti hyväksyttyjä työtapoja. 
 
Purku-urakoitsijan on pyydettävä rakennusvalvonnasta purkuluvan mukainen 
loppukatselmus ja sen jälkeen tilaajalta vastaanottokatselmus, missä 
todetaan työ tehdyksi sopimuksen mukaisesti ja urakkasopimuksen mukainen 
purku-urakkahinta maksukelpoiseksi. 
 
Ennen purkutyön aloittamista urakoitsijan tulee selvittää purkualueella olevat 
kaapelit, viemärit ja vesijohdot. 

  
 
Osatarjoukset  

Ei Hyväksytä. Tarjouksen on katettava kaikki tässä tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä olevat yksilöidyt tiedot. 
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Hinnat Arvonlisäveroton hinta. Verohallinnon ohjeiden mukaisesti Kärkölän kunta on 

käänteisen alv:n piirissä eikä maksa arvonlisäveroa urakoitsijoille. 
 
 
Laskutus Kärkölän kunta 

PL 604 
15101 LAHTI 
 
Verkkolaskuosoite 
Kärkölän kunta 
OVT-tunnus / Verkkolaskuosoite 003701482689 
Y-tunnus 0148268-9 

 
 Verkkolaskuoperaattori CGI, välittäjätunnus (operaattoritunnus) 

003703575029 
 Sopimus verkkolaskujen välityksestä Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OKO 

Pankki Oyj:n ja Danske Bankin kanssa 
 
 
 
Maksuehto 14 päivää siitä, kun lasku on saapunut ostajalle ja palvelu on toteutunut/ 

hyväksytty 
 
Tarjousten käsittely Myöhästyneet, määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään 

avaamattomina. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen 
liitteitä. 

 
Tarjoajan yleisen soveltuvuuden arviointi 

 
Soveltuvuuden toteamiseksi tarjoaja sitoutuu toimittamaan todistukset 
kelpoisuudestaan. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta 
vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna: 
 
– tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä, 
   Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta www.ytj.fi) 
– todistus verojen maksamisesta/mahdollinen verovelkatodistus 
– mikäli yritys kuuluu velkajärjestelyn piiriin, selvitys velkajärjestelystä 
– todistus lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta 
– todistus eläkemaksujen suorittamisesta 
– vahvistetut tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta. 

 
Vastuuvakuutus                  

Tarjoajalla on oltava toiminnan vastuuvakuutus, joka on suuruudeltaan 
vähintään 50 000 €. Tarjoukseen tulee liittää todistus vastuuvakuutuksen 
voimassaolosta. 

 
Tarjousten vertailu ja -perusteet 
 

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin  
 

Muut ehdot Hankinnassa noudatamme julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 
2014-palvelut) siltä osin, mitä tässä muutoin ei ole esitetty.  

 
 
Tarjouksen jättäminen  
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Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään 08.04.2020 klo 
12.00 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@karkola.fi  
Hankinnan tunnus: ”Purkaminen, Virkatie 4” 
Sähköpostitse toimitettavien tarjousten sähköpostiviestin aiheeksi on myös 
merkittävä hankinnan tunnus. 
 
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoitteensa 
hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten. 

 
Tarjousasiakirjojen kieli Tarjous liitteineen tulee olla laadittu suomen kielellä. 
 
Tarjousten voimassaoloaika 
 

Tarjousten tulee olla voimassa 11.5.2020 saakka. 
 
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista 
tarjouksista. 
 

Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön 
mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, 
etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen 
tarjoukseen on välttämätöntä, ne on oltava erillisenä liitteenä. Julkisia 
hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan 
tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 

 
Allekirjoitus  
 
 
 Ville Partio 
 tekninen johtaja 

 
LIITTEET esim. 

 AHA- raportti 

 tarjouslomake 
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1. YLEISTÄ 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
VNa 525/2013 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittava asiakirja. 

Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista olosuhteista 
ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä asiakirja 
täydentää muita tarjouspyyntöasiakirjoja. 

1.2 Päätoteuttaja 

Rakennuskohteen päätoteuttajana toimii pääurakoitsija, joka nimeää työmaalle vastaavan 
työnjohtajan ja tälle varahenkilön. Urakoitsija nimeää myös turvallisuuskoordinaattorin. 

Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet. 

1.3 Urakoitsijat 

Päätoteuttaja vastaa alihankkijoiden työstä ja työturvallisuudesta kuin omastaan. 

1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 

Päätoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen VNa 525/2013 mukaan huolehdittava turvallisuuden 
ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja 
tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä 
ja turvallisuudesta. 

1.5 Työsuojelusäädökset 

Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja määräyksiä, 
jotka ovat näkyvillä työmaalla. Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen tulee olla esillä 
työmaalla. 

1.6 Lupien tarkastus 

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja 
käytännön kokemus purku-, sähkö-, hitsaus, asbesti- ja tuli- yms. töissä. 

1.7 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa listaa. Jokaisen 
urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilönsä tähän listaan. 

Urakoitsijoiden on hyväksytettävä tilaajalla työturvallisuudesta vastaavat henkilöt. 

Rakennuttajan nimeää erikseen valvojan. 



 
 
 

 

 

Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat ja muutokset, myös 
tähän asiakirjaan liittyvät. 

 

            2. VAARAA AIHEUTTAVAT TYÖT 

2.1 Lyhyt yhteenveto työkohteesta ja tehtävistä töistä 

Kyseessä on koulujen naapurissa sijaitsevan rakennuksen purku. Ylimääräistä koulujen piha-alueille 
kulkeutuvaa pölyä ei saa muodostua. 

2.2 Purkukohteen työturvallisuusriskit 

Kohteessa on vähäisissä määrin asbestia ja muita haitta-aineita. Kartoitus erillisessä liitteessä. 

Koulujen läheisyydestä johtuen, ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle on estettävä erityisen 
huolellisesti. Työmaa-alueella saavat liikkua ainoastaan henkilöt, joilla on siihen erityinen lupa. 

Ennen aloitusta tilaaja pitää urakoitsijan kanssa aloituskokouksen, jossa sovitaan tarvittavista 
erityisjärjestelyistä. 

Purkutyömenetelmät 

Töiden ja työvaiheiden ajoitus 

Sortumisen estäminen 

Työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja jätteiden käsittelyssä, 
lajittelussa ja varastoinnissa 

Nostotyöt ja siirrot 

Putoamissuojauksen toteuttaminen 

Tuki- ja telinetyöt 

Kaivuutyöt 

Koneiden ja laitteiden käyttö 

Haitta-ainepitoisten materiaalien käsittely 

Henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat 

Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen esto 

Työhygieeniset mittaukset ja arvioinnit 

Rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 

Töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen ympäristön ja yleisen liikenteen kanssa 



 
 
 

 

 

Tontilla sijaitsevat putkistot ja kaapelit 

Toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 

Sivullisten kulun estäminen työmaa-alueelle 

2.3 Purkutyö 

Päätoteuttaja laatii purkusuunnitelman, josta käy ilmi käytettävät purkumenetelmät. 

2.4 Purusta syntyvä monttu 

Purusta syntyvä monttu on luiskattava vaarattomaksi. 

2.5 Väliaikaiset tuennat 

Mahdolliset väliaikaiset tuennat on selvitettävä purkusuunnitelmassa. 

2.6 Asbestin purku 

Kohteessa on tehty asbestikartoitus. Kohteessa on vähäisesti asbestia. Asbesti puretaan haitta-
ainekartoituksen mukaisesti. 

Asbestinpurkuyrityksellä tulee olla lain mukainen valtuutus asbestinpurkutöihin ja työntekijöiden 
tulee kuulua Avin rekisteriin hyväksytyistä asbestinpurkajista. 

Asbestinpurkuyrityksen tulee laatia erillinen turvallisuussuunnitelma asbestinpurusta ennen työn 
aloitusta. Asbestinpurkuyrityksen tulee nimetä työnjohtaja. 

          3. PURKUTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

3.1 Töiden ajoitus 

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että töiden ajoitus on järjestetty niin, ettei ao. työstä 
aiheudu vaaraa muille työntekijöille, osapuolille tai sivullisille. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että 
muille vaaraa aiheuttavista työvaiheista joko ilmoitetaan asianmukaisesti, haetaan lupa tai 
ajoitetaan työt ajankohtaan, jolloin muut osapuolet eivät työskentele, ao. työvaiheen 
turvallisuussuunnitelmien tai -ohjeiden mukaisesti. Mahdollisesta kadun katkaisemisesta ja 
liikenteen tilapäisestä pysäyttämisestä tulee sopia Kärkölän kunnan teknisen toimen kanssa. 

3.2 Aliurakointi 

Kunkin urakoitsijan tulee perehtyä turvallisuussuunnitelmiin ja perehdyttää henkilökuntansa niihin. 
Päätoteuttaja valvoo, että näin menetellään. 

3.3 Työhygieeniset mittaukset 

Työhygieenisillä mittauksilla selvitetään työoloja mittaamalla kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia 
tekijöitä tarvittaessa. Pääasiassa pölyämistä estetään silmämääräisen arvion perusteella. 

3.4 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 



 
 
 

 

 

Kaasu- ja nestekaasupullojen ja räjähdysaineiden tuomisesta työmaalle ja varastoinnista on 
sovittava etukäteen valvojan kanssa. Säilytyksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja 
asetuksia. 

3.5 Rakennusvälineet 

Kukin urakoitsija vastaa käyttämiensä teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Viranomaisten niin vaatiessa ao. urakoitsija laadituttaa telineistä ja tukirakenteista 
rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. 

Kukin urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla Valtioneuvoston 
asetuksen VNa 525/2013 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 
Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. 

Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden 
tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne  on varustettava tarvittaessa sellaisilla 
apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. 

3.6 Palosuojelu 

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja 
toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan kohdassa 1.5 
mainittuja yleisiä ohjeita ja myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia 
suojeluohjeita. 

Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin 
urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt työmaan vastaavalle työnjohtajalle, joka laatii 
luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä. 

Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty 

Päätoteuttaja huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja työmaan 
yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia 
työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija. 

3.7 Pölyn leviämisen estäminen 

Purkutyössä syntyy runsaasti pölyä. Urakoitsijan on tehokkaasti estettävä pölyn leviämien 
työmaalle ja työmaa-alueen ulkopuolelle kastelulla. 

3.8 Putoamissuojaus 

Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat 
pudota, on joko suojattava kansin tai kaitein. Suojauksen tekee aukon tehnyt urakoitsija. Aukkoa 
asennustyöhönsä käyttävä urakoitsija saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain 
tarvittavalta osin ja vastaa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön 
päätyttyä tai keskeytyessä. 



 
 
 

 

 

Suojauksen tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan Valtioneuvoston 
asetuksen VNa 525/2013 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 

3.9 Valaistus 

Työmaa-alueen sekä työkohteiden yleisvalaistuksen normaalina työaikana ja erikseen sovittuna 
myös muina aikoina järjestää päätoteuttaja. Varsinaisen työkohdevalaistuksen hoitaa valaistusta 
tarvitseva urakoitsija. 

4. TYÖMAA-ALUE JA SEN OLOSUHTEET 

4.1 Työmaa-alueen rajoitukset 

Työmaasta on tehtävä työmaasuunnitelma, joka hyväksytetään Tilaajalla 

5. SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET 

5.1 Sähkökytkennät 

Päätoteuttajan tulee varmistaa, että koko purkukohde on jännitteetön, kun työ aloitetaan. 
Päätoteuttaja vastaa työaikaisista sähköasennuksista ja niiden purusta työn valmistuttua. 

 

 

Kärkölä 29.3 2020 

Ville partio 

tekninen johtaja 
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     TARJOUSLOMAKE 

 

Tilaaja: 
Kärkölän kunta, Tekniset palvelut 

Hanke: Liikuntahalli 

URAKKATARJOUS; PURKAMINEN, VIRKATIE 4 

Tarjoudumme suorittamaan purkutyöt tarjouspyynnön mukaisesti rakennukselle 
osoitteessa Virkatie 4 seuraavin hinnoin: 

 Urakkahinta veroton hinta   __________________ euroa 

vero   __________________ euroa 

verollinen hinta  __________________ euroa 

 Hankkeen vastaava työnjohtaja / turvallisuuskoordinaattori: ____________________________________ 
 

 yhteyshenkilömme:  ________________________________________________________ 
 

______________________ _______kuun _____ päivänä 2020 
 
Yhtiön nimi ja Y -tunnus: 
 
______________________________ Y -tunnus _________________ 
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys: 
 

 

   ꙱ Tilaajavastuu.fi jäsen 
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ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN KARTOITUSRAPORTTI 
 

 
 
 
 
 
     PURETTAVA RAKENNUS 
     VIRKATIE 4 KÄRKÖLÄ 
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ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS  

Kohde purettava rakennus 
Virkatie 4 
16600 JÄRVELÄ 
 

Tilaaja Kärkölän Kunta 
 Virkatie 1 

16600 JÄRVELÄ 
  
Yhteyshenkilö Ville Partio 

Tekninen johtaja 
044 770 2226 
ville.partio@karkola.fi 

 
Kohteen tiedot 

Kohteessa sijaitsee 1955 valmistunut puurunkoinen rakennus. Perustukset ja 
kellari ovat paikalla valettuja betonirakenteisia. Julkisivut ovat rapattuja. Talon 
vesikatteena on peltikatto, aluskatetta ei havaittu. Lämmitysmuotona on ollut 
vesikiertoinen keskuslämmitys alue/kaukolämmöllä. 
Kohteesta ei ollut käytettävissä pohjapiirustuksia. 
Rakennus on elinkaarensa päässä ja se on tarkoitus purkaa kokonaan. 

 

Yhteenveto havaituista haitta-aine-esiintymistä 
Kohteen rakentamisen ja käyttöhistorian aikana asbestimateriaalien käyttö ra-
kentamisessa on ollut yleistä. 
Asbestimateriaaleja kohteessa havaittiin seuraavasti: 
 
- asbestisementtilevy/pahvi sähkökeskuksien taustalla, 3kpl, yht 1m2 
  (V), pölyävyys *** 
- asbestia sisältäviä putkieristejäämiä, pahvieristeet lämpöjohtojen 
  läpivienneissä (V), arvio 10kpl, pölyävyys */*** 
 
Muita haitta-aineita sisältäviä materiaaleja havaittiin seuraavasti: 
 
- vanhat sähköjohdot ja suojaputket, kreosoottieristeet sisällä 
 

mailto:jari.pikkupirtti@ramopro.fi
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Kartoituksen laajuus 

Kohteessa sijaitsevaan rakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
sen purkamista varten. Tutkimuksella haluttiin selvittää purkutöissä mahdolli-
sesti esiintyvät haitta-aineet. Kohteelle rakennusajankohta ja käyttöhistoria 
huomioon ottaen tyypillisiä asbestimateriaaleja ja haitta-aineita voivat olla mm: 
 
- putkieristeet 
- keraamisten laattojen laastit ja tasoitteet 
- asbestisementtituotteet, levyt ja IV-kanavat 
- lattiapinnoitteet ja tapetit 
- vesikatteet, bitumihuovat 
- palo-ovet (karmeineen) 
- julkisivumateriaalit (levyt, maalit ja tasoitteet) 
- vesieristeet 
- PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit 

Tutkimuskäynti tehtiin 4.3.2020. Tutkimuksen yhteydessä otettiin 9 kappaletta 
materiaalinäytteitä, jotka tutkittiin AHA-LAB Oy:n materiaalitutkimuslaboratori-
ossa. Analyysivastaukset ovat raportin liitteenä. Muut materiaalit tunnistettiin 
visuaalisesti, kirjallisuuden ja kokemuksen avulla. Tutkitut materiaalit on esitet-
ty tarkemmin valokuvaliitteessä. 
 

Tutkimatta jääneet tilat ja rakenteet 
 

Rakennus päästiin tutkimaan kattavasti. Suurempia rakenne avauksia ei tut-
kimuksen nähty tarpeelliseksi tehdä. 

Yhteenveto tutkituista materiaaleista 
 

Seuraavat tutkitut materiaalit sisältävät visuaalisen tutkimuksen perus-
teella asbestia: 
- sähkökeskuksien taustalla asbestipahvit 
- asbestipahvieristeet lämpöjohtojen läpivienneissä 
 
Seuraavat tutkitut materiaalit eivät sisällä laboratorioanalyysien perus-
teella asbestia: 
- julkisivun maali 
- tutkitut seinätapetit 
- tutkitut muovimatot 
- keraamisten laatoitusten laastit 
 
Seuraavat tutkitut materiaalit sisältävät visuaalisen tutkimuksen perus-
teella PAH-yhdisteitä: 
- vanhojen sähköjohtojen ja suojaputkien eristeet (mustia) 
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Tutkitut materiaalit haitta-aineittain 
 
Putkieristeet 

Kohteessa havaittiin asbestilla eristettyjä putkiläpivientejä kellaritiloissa ja hol-
vien läpivienneissä. Kaikkia läpivientejä ei päästy toteamaan ilman raken-
neavauksia. 

 
Toimenpide-ehdotus 

Asbestia sisältävien putkieristeiden purku läpivienneistä on asbestityötä ja se 
tulee tehdä pääsääntöisesti osastointimenetelmää (1) noudattaen. Eristeet 
voidaan purkaa myös ehjinä, kokonaisina (3) putkineen siten, että eristeitä ei 
rikota. Jätteet tulee pakata pölytiiviisiin pakkauksiin ja toimittaa asbestijätteek-
si. 
 

Keraamiset laatoitukset 

Asbestia sisältäviä keraamisten laattojen kiinnitys- ja saumauslaasteja tiede-
tään käytetyn Suomessa vuosina 1960-1975. Kohteen keraamiset laatoitukset 
ovat asennettu joko liimaamalla, tai saneerauslaastilla eivätkä näytteiden pe-
rusteella sisällä asbestia. Ne voidaan purkaa muun purkutyön yhteydessä. 

 
Asbestisementtituotteet 

Rakennusajankohta huomioon ottaen materiaaleissa on voitu käyttää asbesti-
sementtituotteita, mm. sisäverhouslevyissä, lämpöeristelevyissä, tuulensuoja-
levyissä, julkisivuissa ja IV-kanavissa. Tutkimuksen yhteydessä varsinaisia 
asbestisementtituotteita ei havaittu. 
Asbestipahvia havaittiin kolmen sähkökeskuksen taustalla. Alakerran sähkö-
keskus on uusittu saneerauksen yhteydessä, se ei sisällä asbestia. 
 

Toimenpide-ehdotus 

Asbestipahvien purku on asbestityötä ja ne suositellaan sisätiloissa puretta-
viksi osastointimenetelmää (1) käyttäen runsaan pölyävyyden vuoksi.  
 

Asbestia sisältävät lattiapinnoitteet ja tapetit 

Talon rakentamisen ja käyttöhistorian aikana tiedetään Suomessa käytetyn 
asbestia sisältäviä lattia- ja seinäpinnoitteita. Niitä ei kuitenkaan tutkimuksissa 
havaittu. Näytteet lattiamatoista ja seinätapeteista eivät sisällä asbestia. 
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Vesikaton materiaalit 

Talon vesikatteena on peltikate. Aluskatetta ei havaittu.  
Katteet voidaan purkaa tavanomaisin menetelmin muun purkutyön yhteydes-
sä. 
 

Palo-ovet 

Kohteessa ei havaittu asbestia sisältäviä palo-ovia. 
 

Julkisivujen materiaalit 

Julkisivut ovat maalattua rappausta. Näyte julkisivun maalista ei sisällä asbes-
tia. 
 

Vesieristeet 

Kohteessa ei havaittu PAH-yhdisteisiin viittaavia vesieristeitä. 
 

PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit 

Kellaritiloissa havaittiin vielä vanhoja sähkökaapeleita ja suojaputkia, missä on 
eristeenä PAH-yhdisteitä sisältävää pikeä (kreosootti). 
 

Toimenpide-ehdotus 

Purettaessa PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja, suositellaan käytettäväksi 
pölyä läpäisemättömiä suojahaalareita, nitriilikumikäsineitä sekä kumisaappai-
ta, sekä vähintään A2/P3-luokan yhdistelmäsuodattimilla varustettua moottori-
soitua hengityssuojainta. PAH-yhdisteiden purkutyössä voidaan käyttää Ratu 
kortin 82-0381 mukaista ohjeistusta. 
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Johtopäätökset 

Kohteessa sijaitseva rakennus tullaan purkamaan kokonaisuudessaan. 
Yllä mainitut asbestimateriaalit ja muut haitta-aineet tulee purkaa yllä mainitun 
ohjeistuksen mukaisesti. Muut rakennusten purkutyöt voidaan haitta-aineiden 
suhteen tehdä tavanomaisin menetelmin pölynhallinta huomioiden. 

Mikäli rakenteita purettaessa tulee esiin rakenteita, tai materiaaleja, joita epäil-
lään asbestipitoisiksi tai muutoin haitallisiksi, on niiden haitta-ainepitoisuus 
selvitettävä ja tunnistettava ennen työn jatkamista. 
 

 Ramo Pro Oy 

  
 

 Jari Pikkupirtti 
 AHA-asiantuntija 
 C-10477-33-13 
 0400 569707 
  
Liitteet käytetyt merkinnät 

pölyävyysluokitukset 
AHA LAB Oy:n analyysilausunto 
valokuvaliite 

  
 
Jakelu Kärkölän Kunta / Ville Partio 
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Käytetyt merkinnät 
 
 

Laatu V = VAALEA ASBESTI 
S = SININEN ASBESTI (KROKIDOLIITTI) 

Kunto A = HYVÄ 
B = VÄLTTÄVÄ 
C = HEIKKO 
D = ERITTÄIN HEIKKO 

 Jos kunto on merkitty C tai D, tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. 
Jos kunto on merkitty B, tulee toimenpiteisiin ryhtyä lähitulevaisuudessa. 

 
Toimenpiteet Vna 798/2015 12 § asbestipurkutyön työmenetelmät 
 
Asbestipurkutyössä käytettävää menetelmää valittaessa on otettava huomioon 11 §:ssä mainittujen 
periaatteiden lisäksi suoritettavan purkutyön laajuus ja purkukohteen olosuhteet. 
 
0= Ei toimenpiteitä. 
 
1= Osastointimenetelmällä siten, että purkutyö tehdään altistumisalueella, joka on ilmastollisesti ero-
tettu muusta työympäristöstä. 
 
2= Purkupussimenetelmällä siten, että pienikokoinen asbestia sisältävä rakenne tai tekninen järjes-
telmä eristetään ja alipaineistetaan muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella purkupussilla, jonka si-
sälle rakenne tai tekninen järjestelmä puretaan ja jolla purkujäte siirretään pois purkukohteesta. 
 
3= Kokonaisena irrottamalla siten, että asbestia sisältävä rakenne- tai laiteosa irrotetaan rakenteesta 
kokonaisena ja irrotettu osa kuljetetaan pois peitettynä pölyn leviämisen estävällä materiaalilla. 
 
4= Upotusmenetelmällä siten, että asbestia sisältävä irrotettu rakenne- ja laiteosa upotetaan pölyä-
misen estämiseksi altaaseen, jossa asbesti poistetaan. 
 
5= Märkäpurkuna siten, että asbestia sisältävä rakenne kastellaan perusteellisesti pölyämisen estä-
miseksi ennen purkua taikka siten, että asbestia sisältävä julkisivupinnoite poistetaan märkähiekka-
puhalluksena, 
 
6 = Muulla kuin 1-5 kohdassa tarkoitetulla teknisen kehityksen mahdollistamalla menetelmällä, jolla 
saavutetaan vastaava turvallisuustaso. Tämä edellyttää alueellisen viranomaisen hyväksyntää ennen 
työn aloittamista. 
 
(7= Kotelointi, kapselointi tai sisäänrakentaminen.) 
 
(8= Asbestipölysiivous, kohdepoisto.) 
 
Krokidoliittia purettaessa on käytettävä aina 12 momentin 1 kohdassa tarkoitettua osastointimene-
telmää. 
 
Jos purettavan materiaalin asbestipitoisuudesta ei ole varmuutta, on purkutyö suoritettava käyttäen 
12 momentin 1 kohdassa tarkoitettua osastointimenetelmää. 
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Kohdat 1-6 sekä 8 edellyttävät työsuojeluviranomaisen valtuutuksen asbestipurkutöihin. Toimenpi-
teet voidaan merkitä myös kahdella eri numerolla, jolloin esiintymää purettaessa tulee suorittaa su-
luissa oleva toimenpide. 
 
 
Pölyävyysluokitukset 
 

Luokitus Kuvaus 

*     asbestialtistumisvaara tuotetta purettaessa Tuotteet ovat vaarattomia ja aiheuttavat vain puretta-
essa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen purkua suunni-
teltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, 
jonka alueella purkutyö suoritetaan. 

**    suuri asbestialtistumisvaara tuotetta purettaessa Tuotteet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta 
aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaa-
ran.  

***  asbestialtistumisvaara, jos tuotteeseen kohdistuu 
mekaaninen rasitus 

Tuotteet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaa-
rallisuus perustuu tuotteen rikkoutuessa, kolhiutuessa 
ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suu-
reen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tuote tulee 
heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää 
asbestia ilmaan. 

**** krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina Paljaana ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katso-
taan aiheuttavan aina asbestialtistumisen. Vaaralli-
suus perustuu työtavasta ja tuotteesta aiheutuvaan 
suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo ruisku-
tuksen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi 
tuotteen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä 
vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista 
pölyä. Vaurioitunut kohta tulee eristää siten, ettei siitä 
vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan. 
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Ramo Pro Oy
Jari Pikkupirtti
Leiviskätie 2
00440 Helsinki

ANALYYSIRAPORTTI

Näytteenottokohde Virkatie 4, Kärkölä
Näytteenottopäivämäärä 04.03.2020
Näytteenottaja Jari Pikkupirtti
Projektinumero -
Lopputilaaja -

Vastaanottopäivämäärä 05.03.2020
Analysointipäivämäärä 06.03.2020
Käsitellyt Elina Leppäniemi, Evely-Katrin Heinaste

ASBESTIN MÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALISTA

Tulokset

1. Julkisivumaali Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Maali -

2. Kellari, KPH, seinätapetti Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Tapetti -

3. Kellari, KPH, seinälaatoituksen laastit Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Kiinnityslaasti -

Saumalaasti -
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4. Kellari, KPH + sauna, lattialaatoituksen laastit Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Saumalaasti -

Kiinnityslaasti -

Tasoite -

5. Yläkerta, asunto 1 keittiö, välitilan laatoituksen laastit Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Saumalaasti -

Kiinnityslaasti -

Tasoite -

6. Yläkerta, WC, seinätapetti Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Tapetti -

7. Yläkerta, WC, lattiamatto Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Matto -

8. Pukukopit, kellari, pukuhuone, pesualtaan seinälaatoituksen
saumauslaastit

Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Saumalaasti -

9. Pukukopit, kellari, pesuhuone, lattialaatoituksen laastit Tulos: ei sisällä asbestia

Erittely tutkituista materiaalikerroksista

Saumalaasti -

Kiinnityslaasti -
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Menetelmän kuvaus Näytteestä valmistettu preparaatti tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.
Asbestikuidut tunnistettiin alkuainekoostumuksen (SEM/EDS) perusteella.
Näytteen koostuessa useammasta materiaalikerroksesta preparoitiin ja
analysoitiin kaikki erittelyssä mainitut materiaalikerrokset erikseen. Jos näyte
sisälsi asbestia, ilmoitettiin kaikki havaitut asbestilajit.

Menetelmä perustuu standardiin ISO 22262-1:2012 (muunneltu).
Menetelmä on akkreditoitu.

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T326,
akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. Akkreditoinnin pätevyysalue on nähtävissä FINAS-
akkreditointipalvelun verkkosivuilta https://www.finas.fi. Akkreditointi koskee ainoastaan analyysiä.

Analyysitulokset koskevat ainoastaan tutkittua näytettä. Asbestimateriaalinäytteiden tulokset koskevat vain analyysi-
raportissa yksilöityjä tutkittuja materiaaleja. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta.

Analyysiraportti toimitetaan tilaajalle sähköpostilla PDF-tiedostomuodossa ilman salasanasuojausta. Raportti voidaan
julkaista ja kopioida vain kokonaisenaan, osittainen julkaisu ja kopiointi edellyttää laboratorion kirjallista lupaa.

Laboratorio vastaa toimeksiannosta AHA-LAB Oy:n yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Allekirjoittajat
 
 
 
Elina Leppäniemi
tutkija
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Rakennuksen julkisivut rapattuja ja maalat-
tuja, näyte maalista ei sisällä asbestia. 

Sisäänkäynti kuistilta, lattiassa laminaatit as-
keleristeellä. 

  
Alakerran keittiö, materiaalit uusittu 2000-
luvulla, ei haitta-aineita. 

Alakerran sähkökeskus uusittu, ei asbestile-
vyä taustalla. 

  
WC/KPH, materiaalit uusittuja, ei sisällä 
asbestia. 

Käynti kellaritiloihin, ei haitta-aineita. 

  
Kellari, sähkötauluissa ei havaittu asbesti-
levyjä. 

Saunan pesuhuone, näytteet laatoituksista 
eivät sisällä asbestia. 
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Näyte patterin takaa seinätapetista ei si-
sällä asbestia. 

Käynti yläkertaan, portaikossa ei haitta-
aineita. 

  
Portaikon seinässä sähkötaulut, taustalla 
asbestipahvit. 

Yläkerran asuintilojen materiaaleissa ei ha-
vaittu haitta-aineita. 

  
Keittiön välitilan laatoitus ei näytteen pe-
rusteella sisällä asbestia. 

Ullakon reunojen varastoissa ei havaittu as-
bestimateriaaleja. 

  
Toisen asunnon keittiö uudehko, laatoitus 
ei sisällä asbestia. 

Yläkerran asuintilojen materiaaleissa ei ha-
vaittu haitta-aineita. 
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Sähkötaulun taustalevynä asbestipahvi. WC:n materiaalit eivät näytteiden perusteella 

sisällä asbestia. 

  
Entinen autotalli, ei havaittuja haitta-
aineita. 

Sisäänkäynti kellariin. 

  
Kellaritiloja, tulevat lämpöjohdot, ei asbes-
tia. 

Kellarin varastotiloja, putket eristämättömiä. 

  
Tyttöjen pukuhuone, ei asbestimateriaale-
ja. 

Näyte seinälaatoituksen laasteista ei sisällä 
asbestia. 
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Suihkutilassa samanlainen laatoitus, ei 
sisällä asbestia. 

Näyte lattialaatoituksen laasteista ei sisällä 
asbestia. 

  
Kellarin lämpöjohtojen läpivienneissä as-
bestipahvit. 

Vanhat sähköjohdot ja suojaputket sisältävät 
PAH-yhdisteitä. 
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