
PURKUTYÖSELOSTUS      Liite 1. 
 

- Laitilan kaupunki / Kannus-opetusrakennuksen purkutyö 

 

 

 

1. Yleistä 

 

 Purkukohde 

 

Purkukohde on Winnovan Kannus-rakennus, joka sijaitsee Laitilan keskustan eteläpuolella, 

osoitteessa Turuntie 9. Kaupunki omistaa maa-alueen rakennuksineen ja alueella sijaitsee 

useita Winnovan eri käytössä olevia rakennuksia. Purettava rakennus on ollut opetuskäytössä ja 

nyt tyhjillään n. neljä vuotta. 

 

 Purettava rakennus on 1- kerroksinen, tiilirunkoinen ja tiiliverhottu rakennus, joka on 

valmistunut 1970 ja laajennettu n. 1980. Rakennuksen kerrosala on 1.297 m² ja tilavuus on 

5.900 m3. Kantava rakenne on teräsbetoninen pilari-palkkirakenne, yläpohjan kantava rakenne 

on betonielementti ja elementin päälle on asennettu siporex-laatat. Laatan päällä on vesikate ja 

vesikatemateriaalina on huopa. Rakennus on perustettu anturoille ja alapohja on maanvarainen 

teräsbetonilaatta. Perustamissyvyydestä ei ole tarkempaa tietoa, arvio n. 1500 mm tai syvempi. 

Rakennus on liitetty sähkö- vesi- ja jätevesijärjestelmään sekä kaukolämpöön. Rakennuksen 

sähkö-, vesi- ja lämmitysliittymät tulevat naapurirakennuksen lämmönjakohuoneesta. 

Viemäriliittymä sijaitsee naapurirakennuksen lämmönjakohuoneessa. 

 

2. Noudatettavat asiakirjat 

 

 Rakennuksen purkamiseen on saatu Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä purkamislupa 

xx.xx.xxxx. Purkutyöurakoitsijan tulee noudattaa purkamisluvassa mainittuja ehtoja, joita ovat 

mm. hankkeelle asetettava vastaava työnjohtaja, jätehuoltomääräysten ja -ohjeiden 

noudattaminen sekä ilmoitus rakennustarkastajalle, kun rakennus on kokonaan purettu. 

 

 Purkutyössä noudatetaan seuraavia purkujätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen liittyviä 

säädöksiä ja lakeja, sekä purkutöihin ja työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä ja lakeja: 

- Laitilan kaupungin jätehuoltomääräykset, jätelaki 1072/1993 

- Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä Vnp 295/1997, rakennustyön turvallisuudesta 

Vnp 427/1999 ja asetus Vnp 205/2009 

- Työturvallisuutta sekä työsuojelun valvontaa koskevat lait, asetukset ja määräykset 

- Korjau- Ratu, erityisesti korjaustöiden laatu sekä väliaikaista tuentatyötä, purkutyötä ja 

suojausta koskevat osat menetelmäkortteineen. 

 

 Urakassa noudatetaan seuraavia hankekohtaisia asiakirjoja: 

- Urakkasopimus liitteineen 

- Tarjouspyyntö 

- Urakkaohjelma 

- Turvallisuusasiakirja 

- Yleiset sopimusehdot YSE 1998 

- Purkusyöselostus 

- Asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportti 

- Tarjous 

  

3. Purkutyöurakoitsijan velvoitteet ennen purkutöiden aloittamista  

 

- Vastaavan työnjohtajan nimeäminen kohteelle 



- Huolehtia siitä, että työntekijät ovat riittävästi koulutettuja ja perehtyneitä purkutöiden 

suorittamiseen, heillä on voimassaoleva työturvallisuuskortti 

- Antaa kirjallinen selvitys purkamistöiden toteuttamistavasta, työturvallisuuden 

huomioimisesta purkutöissä sekä purkamistyönaikaisen työmaan suojaamisen 

varotoimenpiteineen ja hyväksyttää ne tilaajalla 

- Tulee ympäröidä urakka-alue asianmukaisella aidalla 

 

4. Purkutyön sisältö 

 

Tarkastukset 

Urakan alkaessa ennen purkutöitä rakennusalueella pidetään aloituskatselmus, johon 

osallistuvat purku-urakoitsijan ja tilaajan edustaja. Tilaisuudessa sovitaan mm. työmaa-alueen 

käytöstä, työ- ja liikennejärjestelyistä ja suojatoimista. Ennen purkutöiden aloittamista pidetään 

kiinteistökatselmukset, joissa tarkastetaan naapurikiinteistöt ja kasvillisuus. Urakoitsija korjaa 

tai korvaa naapurikiinteistöihin ja kasvillisuuteen syntyneet vauriot omalla kustannuksellaan. 

 

 Urakoitsijan tulee ennen töihin ryhtymistä varmistua paikan päällä rakennusalueella olevien 

nykyisten rakenteiden, perustusten, putkijohtojen, kaapeleiden yms. sijainneista pyytämällä 

tarvittaessa sijaintipaikallistukset ao. laitteiden omistajilta. Purkutyön esteenä olevat kaapelit, 

putket ym. siirretään urakoitsijan toimesta. Siirron edellyttämät neuvottelut ja 

maanrakennustyöt pintarakenteineen kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan tulee ottaa yhteys 

vesihuoltolaitoksen laitosmieheen ennen vesijohdon ja viemärin purkamiseen liittyviä 

toimenpiteitä. Urakoitsija purkaa kaivuutöiden yhteydessä talojohdon, kun se on järjestetty 

paineettomaksi. Kaivuutöiden yhteydessä esille tuleva viemäröinti puretaan runkolinjaan 

saakka ja tulpataan. Talon ympärillä kulkeva salaojaputkisto puretaan lähimpään 

kokoojakaivoon asti ja tulpataan. 

 

 Suojaukset 

 Purkutöiden aikana on tarpeellisin suojauksin huolehdittava siitä, ettei säilytettäviä 

putkijohtoja, tms. rakenteita vaurioiteta työn aikana. 

 

 Meluhaitan osalta on otettava huomioon tilaajan urakkaohjelmassa esittämät rajoitukset sekä 

kaupungin rakennusjärjestyksessä olevat häiriöitä tuottavien töiden aikarajoitukset ja haettava 

ao. luvat, mikäli rajoituksista poiketaan. 

 

 Naapurikiinteistön takaoven katos, joka liittyy Kannus-rakennukseen, säilytetään ja suojataan. 

  

 Urakka-alueelta poistetaan asfaltti- ja laatoituspinnat ja tukimuurit. Puustoa ja muuta tontilla 

sijaitsevaa kasvustoa säilytetään mahdollisimman paljon. 

 

 Raivaus ja purku 

 Purkutyö käsittää suunnitelmapiirustuksessa esitetyn rakennuksen purkamisen. Urakka-alueelta 

poistetaan betonipinnat ja kiveykset. Tarpeettomat pihavarusteet puretaan.  

 

 Urakoitsijan tulee laatia purkusuunnitelma sekä siihen liittyvä tuentasuunnitelma. Suunnitelmat 

tulee toimittaa tarkastettavaksi rakennuttajalle. Rakennuttajan tarkastamien suunnitelmien 

mukaisesta purkutyöstä saa poiketa vain rakennuttajan luvalla. Suunnitelmat toimitetaan 

vaadittaessa rakennusvalvontaviranomaisille käsittelyä tai hyväksyntää varten. Purkutöiden 

koko vastuu on kuitenkin urakoitsijalla. 

 

 Ellei toisin mainita, ovat puretut esineet ja tarvikkeet urakoitsijan omaisuutta ja ne on 

kuljetettava pois työmaalta viivytyksettä. 

 

 Raivaus- ja purkujätteiden poiskuljetus 

 Purku-urakoitsija vastaa kaikista jätteiden säilytykseen, lajitteluun, kuljetukseen sekä 

jatkokäsittelyyn liittyvistä kustannuksista sekä mahdollisista jäteastioiden ja -lavojen 



hankkimisista ja vuokrista. Jätekuljetuksista on esitettävä tilaajalle kuormakirjat 

punnitustodistuksineen. Urakoitsija on velvollinen selvittämään eri jätteiden vastaanottopisteet 

ja toimittamaan jätteet lakien ja määräysten mukaiseen paikkaan. 

 

 Purkutöiden edellyttämän maankaivuun yhteydessä syntynyt maa-aines pyritään hyödyntämään 

rakennuspaikalla. 

Rakenteiden purkutyön jälkeen rakennuspohja tasataan nykyiseen maanpinnan tasoon 

 

Täyttö 

Päällystettävien alueiden täytössä noudatetaan MaaRYL2010 ja RIL 132-2000 

(Talonrakennuksen maarakenteet) ohjetta. Täytöt tehdään vastaavalla maa-aineksella mitä 

alueella muutenkin on. 

 

5. Rakennuskohtaiset purkutyöt 

 

 Purettava rakennus 

Urakoitsijan on perehdyttävä rakennukseen ja verrattava suunnitelmia purettavien rakenteiden 

ja purkutöiden laajuuden selvittämiseksi.  

 

Rakenteet 

 

Perustamistapa 

Rakennukset ovat betoniperusteisia. Rakennuksen alla on teräsbetonipilarit ja –anturat, jonka 

varaan rakennus on rakennettu.  

 

Rakennuksen runko 

Rakennuksessa on kantavana rakenteena pilari-palkki –runko, jonka materiaali on teräsbetonia. 

Yläpohja on betonielementti, jonka varaan on rakennettu puuristikot vesikattorakennetta varten. 

 

Julkisivut ja katteet 

Rakennuksen julkisivumateriaalina on käytetty sokkelissa betonia ja seinissä tiiltä. 

Katemateriaalina on huopa. Ikkunat ovat puurunkoiset ja ovet metallirunkoiset. 

 

Tekniset järjestelmät 

Rakennuksessa on käytössä sähkö-, vesi-, viemäri- ja telejärjestelmiä, tulo-

poistoilmanvaihtojärjestelmä sekä huippuimureita. Urakoitsijan tulee ottaa nämä asiat 

huomioon työtä suunniteltaessa. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennusten jännitteettömyys 

ennen purkutöitä.  

 

Asbesti- ja muu ongelmajätepitoinen materiaali 

Kohteessa on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus 19.3.2019.  

Mikäli tämän urakan purkutöiden yhteydessä tulee esiin asbestia tai muita terveydelle 

vaarallisia aineita sisältäviä muita rakenteita tai materiaaleja, tulee urakoitsijan välittömästi 

ilmoittaa asiasta projektinjohtourakoitsijalle. Urakoitsijan velvollisuutena on huolehtia siitä, 

että ko., kohteen purkaminen suoritetaan asbestityöstä 1.1.2016 annettua valtionneuvoston 

asetusta noudattaen (Suomen säädöskokoelma 798/2015). Purkutöitä tehtäessä urakoitsijan 

tulee varmistautua siitä, että kaikkien asbestia tai muita haitta-aineita sisältävien rakenteiden 

purku tehdään ao. työsuojelumääräysten mukaan. Purkutyöt on teetettävä asbestipurkutöihin 

valtuutetulla urakoitsijalla. Asbestipurkutyössä noudatetaan RT 18-11248 sekä asbestityötä 

koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jotka on eritelty ko. ohjekortissa. 

 

Jätteet on varustettava asianmukaisin merkinnöin. Jätteitä ei hävitetä sekajätteen mukana. 

Jätteen kuljetus ja hävitys on järjestettävä asianmukaisesti lakien ja asetusten mukaisesti. 

 

Asbestipitoinen jäte pakataan tiiviisiin ja lujiin pakkauksiin. Asbestia sisältävää jätemassaa ei 

välivarastoida työmaalle, ja sitä ei saa päästää leviämään ympäristöön. 



 

PCB-pitoinen tai raskasmetalleja sisältävä jäte kerätään mahdollisimman nopeasti talteen 

jätesäkkeihin. PCB:tä ja raskasmetalleja sisältävää jätettä ei välivarastoida työmaalle. 

 

Kivihiilipikipitoista jätettä ei sekoiteta muuhun jätteeseen, vaan se käsitellään erillään muusta 

purkujätteestä. HUOM! vedeneristeitä (kuten pikisivelyt tai kermit) sisältävää betonijätettä ei 

tule sekoittaa tavanomaisen betonijätteen kanssa. Jätemassassa olevan kivihiilipien PAH-

yhdisteiden kokonaispitoisuuden ylittäessä 200 mg/kg, jäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle. 

 

Kivihiilipikeä sisältävien purkujätteiden käsittely, kuljetus ja kuljetusreitit suunnitellaan 

etukäteen. Jätteitä ei kuljeteta käytössä olevien ja puhteiden tilojen läpi. Purkujätteet 

(piikkauksessa syntynyt materiaali ja pöly) pakataan lujiin, tiiviisiin muovisäkkeihin (esim. 

pinnoitettu polypropeeni kudosmuovisäkki), jotka varastoidaan tilapäisesti osastoituun tilaan, ja 

siirretään keskitetysti suljettavaan (lukittavaan) jätekonttiin tai –lavaan välitöntä poiskuljetusta 

varten. Purkujätettä ei välivarastoida työmaalle. Kuljetettaessa purkujätettä avonaisissa 

kärryissä tai kuormaajan kauhassa alipaineistetaan kuljetusreitti. 

 

Suljettava jätekontti tai –lava alipaineistetaan ja lavalla oleva purkujäte kastellaan pölyn 

leviämisen estämiseksi. 

 

Kivihiilipitoinen betonijäte toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopisteeseen, jossa materiaali 

tutkitaan ja sen mahdollinen hyötykäyttömahdollisuus esimerkiksi kaatopaikkarakenteisiin tai 

kulkuväylien pohjarakennekerroksiin selvitetään. Toimitettaessa kivihiilipikipitoiset 

purkujätteet ongelmajätelaitokselle noudatetaan laitoksen ohjeita. Ennen ongelmajätteen 

toimittamista jätteenkäsittelylaitokselle lähettäjän on tehtävä laitokselle asiakkuusselvitys, joka 

sisältää maksajan-, toimittajan-, lähtöpaikkatiedot sekä käytettävän kuljetuskaluston. 

 

Yleensä kivihiilipikipitoinen jäte pakataan tiiviisiin ja lujiin pakkauksiin, ja 

jätteenkäsittelylaitokselle ilmoitetaan etukäteen PAH-yhdisteitä sisältävästä jätteestä ja sen 

määrästä sekä kuljetuskalustosta, että kuormanpurkuaikataulusta. Kivihiilipikeä sisältävää 

jätemassaa ei välivarastoida työmaalle, ja sitä ei saa päästää liukenemaan pohjaveteen. 

 

PVC-pitoinen purkujäte pitää erotella muovijätteestä, koska PVC-muovia ei saa toimittaa 

energiajaetta hyödyntäviin voima- tai lämpölaitoksiin poltossa syntyvien yhdisteiden takia. 

 

Purkujärjestys 

Rakennuksen purkutyö suoritetaan kokonaisuudessaan lajittelevana tai tarpeellisin osin 

säästävänä purkutyönä alkaen ylhäältä alaspäin. 

 

Rakennuksen piha-alueella tarpeettomiksi jäävät kaivo-, kanaali- yms. rakenteet ja varusteet 

puretaan niiden perustamistason tai rakenteen alapintaan saakka. 

 

Purkukohteen alueen pintarakenteet puretaan aloituskatselmuksessa sovittavassa laajuudessa. 

 

Rakennuksen tekniset järjestelmät irtikytketään ja putkijohdot tulpataan tarvittaessa. 

 

Rakennuksen purkutyöt aloitetaan irtikytkentöjen jälkeen rakennuksen sisä- ka ulkotiloissa 

täydentävien rakenteiden ja talotekniikan purulla. Myös rakennuksen kaikki maanpinnan 

yläpuoliset, vaipan ei kantavat ja vaippaa täydentävät rakenteet puretaan tässä vaiheessa, siis 

myös julkisivujen ikkunat ja ovet sekä katokset. Vesikaton rakennekerrokset puretaan tässä 

vaiheessa kantavaan rakenteeseen saakka. 

 

Rakennuksen kaikki maanpinnan yläpuoliset kantavat rakenteet puretaan ylhäältä alkaen. 

Purkujäte poistetaan mieluiten suoraan peitteellä varustetulle jätelavalle. 

 



Rakennuksien sisäpuoliset teräsbetonista paikalla valetut maanvaraiset laatat ja anturat puretaan 

kokonaisuudessaan pois purkualueelta.  

 

Maankaivu 

Pihan pintarakenteita puretaan ja maarakenteita kaivetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen 

anturoiden purkamiseksi. Kaivuun täyttö tehdään olemassa olevan maanpinnan tasolle.  

 

Rakennuksien perustusrakenteiden ympäriltä täyttöjä kaivetaan pois sen verran, kuin on 

välttämätöntä niiden purkamiseksi ja toisaalta teknisiä järjestelmiä kaivetaan esiin sen verran, 

kuin se on välttämätöntä niiden irtikytkemiseksi ja / tai tulppaamiseksi. 

 

6. Purkutöiden turvallisuus 

 

 Purkualue suojataan urakoitsijan toimesta ulkopuolisten sinne pääsyn estämiseksi esim. 

aitaamalla ja purkualueella kulkeminen kielletään työmaakyltein. Purkutöitä ei saa keskeyttää 

ja jättää ilman valvontaa esim. työvuoron päätyttyä sellaiseen vaiheeseen, että on olemassa 

rakenteiden sortumisvaara. Työvuoron päätyttyä tulee huolehtia siitä, että purkualueelle ei jää 

sellaista jätettä, joka voi tuulen mukana levitä purkualueen ulkopuolelle tai aiheuttaa vaaraa 

ulkopuolisille. Purkutyömaan vieressä sijaitsee koulutusrakennuksia, joilla tapahtuva liikenne 

tulee huomioida erityisen tarkkaan, kun työmaa-alueen läheisyydessä liikutaan.  

 

 Urakoitsijan tulee omassa työssään noudattaa työturvallisuuslakia ja -asetusta sekä 

työsuojeluun liittyviä säännöksiä. Purkutyön turvallisuuteen liittyvissä asioissa on toimittava 

harkitusti ja huolellisesti. Urakoitsijan purkutyössä käyttämät koneet ja laitteet tulee olla 

tarkoituksenmukaisia ja turvallisuustarkastettuja. Katsastusta edellyttävien koneiden ja 

laitteiden katsastus tulee olla voimassa.  

 Purkutöitä suorittavilla työntekijöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja mikäli 

suoritetaan tulitöitä, voimassa oleva tulityökortti. 

 Mikäli työmaalla käytetään telineitä tai henkilönostimia, tulee siihen olla tilaajan hyväksyntä. 

 

7. Tilaajan/käyttäjän omat työt kohteessa, ennen purkutöiden aloitusta 

Arkistotilan tyhjentäminen. 

Keittiön irtaimiston poisto. 

2000-luvulla asennetun ilmanvaihtokoneen purku. 

 

 

 

 

 Laitilassa 11.3.2019 

 

 Eva Nurmi, rak.ins. 

 Laitilan kaupunki  

 


