Purettujen pylväiden käsittely
kuntoon

Pylväiden käsittelyperiaatteet
1. PURETUT PYLVÄÄT TOIMITETAAN KÄSITTELYLUVAN OMAAVALLE KÄSITTELYLAITOKSELLE
HÄVITETTÄVÄKSI ENERGIAJÄTTEENÄ

 Urakoitsija tai aliurakoitsija purkaa sähköpylväät ja kerää ne vähintään 10 kpl kasoihin
 Urakoitsija kuvaa pylväskasan ja tallentaa sen
 Urakoitsija tekee pylväspinolle noutotilauksen ja merkitsee pylväskasan kyltillä
–
–

Noutotilaukseen merkitään noutopaikka, noudettavien pylväiden määrä (arvio) ja tilaajan yhteystiedot
Kylttiin merkitään urakoitsijan yhteystiedot, pylväiden määrä ja viimeinen noutopäivä

 Kuljettaja noutaa pylväät
–
–
–
–

Vasteaika 14 päivää
Kuljettaja tekee silmämääräisen tarkastuksen noutoalueesta. Mikäli alue on epäsiisti, kuljettaja tekee
ilmoituksen
Kuljettaja siivoaa omat jälkensä noutopaikalta
Kuljettaja täyttää pylväiden siirtoasiakirjan

 Pylväät kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi
 Purettujen pylväiden tulee olla urakoitsijan seurannassa. Mikäli havaitaan pylväshävikkiä
noutotilauksen ja noudon välissä, asiasta tehdään rikosilmoitus
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2. YHTEISKÄYTTÖPYLVÄÄT

 Yhteiskäyttöpylväitä luovutetaan toiselle käyttäjäosapuolelle silloin, kun toisen osapuolen
käyttötarve edelleen jatkuu Carunan käyttötarpeen päättyessä (esim. tele- ja katuvaloverkko)
 Luovutuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus
 Urakoitsija tekee sopimuksen Carunan puolesta henkilökohtaisella valtakirjalla ja toimittaa
sen Carunalle
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3. PYLVÄITÄ LUOVUTETAAN TIETYIN EDELLYTYKSIN AMMATTIMAISEEN TAI TEOLLISEEN
UUDELLEENKÄYTTÖÖN

 Edellyttää aina vastaanottajan pyyntöä, vastaanottajan lakisääteisten edellytysten täyttymisen
tarkistamista (Y-/LY-tunnus ja soveltuva toimiala), sallittujen käyttötarkoitusten ja pylväiden
hävitysvaatimusten läpikäyntiä vastaanottajan kanssa
 Luovutuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus, jonka liitteenä on sallitut käyttötarkoitukset
sisältävä käsittely- ja hävitysohje. Urakoitsija tekee sopimuksen Carunan puolesta
henkilökohtaisella valtakirjalla. Sopimus toimitetaan Carunalle
 Urakoitsija kuvaa pylväskasan ja tallentaa kuvan M-filesiin (sijaintitiedot sallittu)
 Luovutetut pylväät merkitään maastossa kyltein, joista käy ilmi vastaanottaja, pylväiden
lukumäärä ja viimeinen noutopäivä
 Urakoitsijan tulee pyrkiä varmistumaan, että pylväät tulevat vastaanottajan omaan käyttöön ja että
käyttö on lainsäädännön mukaista. Isoista pylväseristä tulee keskustella Carunan kanssa
erikseen
 VAIN HYVÄKUNTOISIA PYLVÄITÄ SAA LUOVUTTAA. LAHOA SISÄLTÄVÄT PYLVÄÄT OVAT
VAARALLISTA JÄTETTÄ!
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Pylväiden käsittelyn muistilista työmaille
 Puretut pylväskasat merkitään kyltein (haltija, viimeinen noutopäivä, kappalemäärä ja urakoitsijan yhteystiedot)
 Purettuja pylväitä ei saa jättää lojumaan maastoon pitkiksi ajoiksi. Tarvittaessa yksittäiset pylväät siirretään
valvottavissa olevaan koontipaikkaan.
 Pylväitä ei saa pätkiä. Mahdollinen työstöjäte on kerättävä ja hävitettävä ongelmajätteenä.
 Hävikkiä on seurattava, ja jos sitä havaitaan
–
–

Ilmoitus urakoitsijan projektipäällikölle > Carunalle
Rikosilmoitus

 Yhteiskäyttöpylväistä tehdään kirjallinen käyttöoikeus- tai luovutussopimus
 Pylväitä ei tarjota sivullisille. Jos pylväitä kysellään, yhteydenotot ohjataan työmaan projektipäällikölle
 Pylväitä saa luovuttaa vain, jos vastaanottajan lakisääteiset edellytykset täyttyvät. Luovutuksesta tehdään kirjallinen
sopimus. Vastaanottajan on syytä tarkistaa esim. kunnan rakennusvalvonnalta, vaatiiko aiottu rakennelma
toimenpideluvan.
 Sopimuksia saa tehdä Carunan puolesta vain Carunan valtakirjalla.
 Viranomaiset valvovat myös pylväiden uudelleenkäyttöä. Caruna luovuttaa tiedot luovutetuista pylväistä valvoville
viranomaisille heidän niin pyytäessään.
 Perussääntönä on, että CCA- tai kreosoottikyllästettyä puuta ei saa käyttää missään rakenteissa, joissa se voi
joutua kosketukseen ihmisten ja eläinten tai niiden ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai välituotteiden kanssa.
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LINKKI: TUKES-ohje arseenilla kyllästetyn puun
käyttörajoitusten soveltamisesta

