
ASBESTIPURKUTYÖSUUNNITELMA 
 
 

Työn suorittaja Saneerauskohde 
Yrityksen nimi Työkohde 

 
Katuosoite Katuosoite 

 
Postinro ja -toimipaikka Postinro ja -toimipaikka, sijaintikunta 

 
Vastaava työnjohtaja Puh.nro 

 
Puh.nro Kohteessa on tehty lakisääteinen asbestikartoitus 

              Kyllä              Ei   

 

Lakisääteiset seurantamittaukset 

Viimeinen mittaus tehty ____________   Mittaus on ___ :s  alkaen _____________  

Mittauskohde (tarkka osoite) _______________________________________________________________________  

Mittauksen suorittaja _______________________________________________________________________  
 
 
 

Asbestityövaltuutus/poikkeuslupa 

Valtuutus myönnetty ____________       Voimassa toistaiseksi / ________________  saakka 

Valtuutuksen myöntäjä _______________________________________________________________________  

Poikkeuslupa myönnetty ____________       Voimassa toistaiseksi / ________________  saakka 

Poikkeusluvan myöntäjä _______________________________________________________________________  
 
 
 
 
Työn tilaaja/päätoteuttaja 

Työn tilaaja/yhdyshenkilö _______________________________________________  Puh. _______________  

Mahd. päätoteuttaja/yhdysh. _______________________________________________  Puh. _______________  
 
 
 
 
Saneeraustyön ajankohta/laajuus 

Saneeraustyö tehdään ____________  ja ____________       välisenä aikana 

Asbestin sijainti, määrä  
ja laatu   

 

 

 

   
 
 
LOM32    

Ohje
1. Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä hiirellä tai tabulaattori-/sarkainnäppäimellä.2. Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä.3. Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "Tyhjennä lomake" -painikkeella.4. Tulostettuasi lomakkeen, muista myös allekirjoittaa se.5. Tämän ohjeen saat suljettua vasemmasta yläkulmasta (X-merkki). Ohje avautuu kaksoisklikkaamalla sitä keltaisesta painikkeesta.
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Asbestipitoisen jätteen käsittely 

Jätteen poiskuljetus _______________________________________________________________________  

Jätteen lopullinen sijoitus _______________________________________________________________________  
 
 
 
 
Loppukatselmus 

Työnjälkeinen puhdistustaso todetaan jälkimittauksella   visuaalisella katselmuksella   

Katselmukseen osallistuvat _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  
 
 
 
 
Työsuunnitelman kuvaus  
 
Piirros/selitys kohteesta. Selityksestä on ilmettävä ainakin kohteen pohjapiirros, osastointien rajat, sulkutunnelien 
sijoitukset, korvausilman järjestäminen, suodatetun ilman johtaminen, alipaineistuslaitteiden ja imukaluston sijoitukset. 
Tarvittaessa käytettävä liitettä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osastojen tilavuudet/laitteiden tehot 

Osastoitavien alueiden tilavuudet 01 ____ m3 O2 _____m3 O3 _____m3 O4 _____ m3 

Käytettävien alipaineistuslaitteiden ilmamäärät A1 ____ m3/h A2 _____m3/h A3 _____m3/h A4 _____ m3/h 

Käytettävien imulaitteiden ilmamäärät J1 ____ m3/h J2 _____m3/h J3 _____m3/h J4 _____ m3/h 
 
 
 
 
Purkutyöntekijät (etunimi, sukunimi) 
 
______________________________________  ____________________________________________ 

 
______________________________________  ____________________________________________ 

 
 
 
 
Suunnitelman laatijan allekirjoitus 
 
 
______________________________________  ____________________________________________ 

Paikka ja aika    Allekirjoitus 
 

 

Ohje
Muista allekirjoittaa lomake.
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