Sertifikaatti
nro 2736-09

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että
organisaation

Purkupiha Oy
Lahti
laatujärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset

ISO 9001:2015
Sertifiointiin sisältyvä toiminta

Purkuyksikkö: Rakennusten ja teollisuuslaitosten kokonaispurkutyöt sekä
kaikki teollisuusympäristössä tapahtuva koneiden, laitteiden ja laitteistojen
purkaminen. Metalli-, betoni- ja tiilirakenteiden purku. Metalliromun ja muun
purkujätteen asianmukainen käsittely ja kierrätys. Kierrätysyksikkö:
Metalliromun vastaanotto, käsittely ja myynti sekä energia-, puu-, rakennusja purkujätteen vastaanotto, jalostus ja myynti kierrätyspolttoaineeksi
voimalaitoksille. Demorock® -betonimurskeen tuottaminen, laadunvalvonta
ja myynti purkutyömailla ja kierrätyslaitoksella.
Sertifikaatti on myönnetty 2020-04-27
(alkuperäinen myönnetty 2005-04-27).
Sertifikaatti on voimassa 2023-04-27 asti.

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja
Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation laatujärjestelmä täyttää edellä mainitun standardin ja
yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.kiwa.com/fi.

Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 1000,
Sörnäistenkatu 2
FI-00581 Helsinki,
Finland
Tel. + 358 10 521 600

Sertifikaatti
nro 2737-08

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa,
että organisaation

Purkupiha Oy
Lahti
ympäristöjärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset

ISO 14001:2015
Sertifiointiin sisältyvä toiminta

Purkuyksikkö: Rakennusten ja teollisuuslaitosten kokonaispurkutyöt sekä
kaikki teollisuusympäristössä tapahtuva koneiden, laitteiden ja laitteistojen
purkaminen. Metalli-, betoni- ja tiilirakenteiden purku. Metalliromun ja muun
purkujätteen asianmukainen käsittely ja kierrätys. Kierrätysyksikkö:
Metalliromun vastaanotto, käsittely ja myynti sekä energia-, puu-, rakennusja purkujätteen vastaanotto, jalostus ja myynti kierrätyspolttoaineeksi
voimalaitoksille. Demorock® -betonimurskeen tuottaminen, laadunvalvonta
ja myynti purkutyömailla ja kierrätyslaitoksella.
Sertifikaatti on myönnetty 2020-04-27
(alkuperäinen myönnetty 2005-04-27).
Sertifikaatti on voimassa 2023-04-27 asti.

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja
Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation ympäristöjärjestelmä täyttää edellä mainitun standardin ja
yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.kiwa.com/fi.

Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 1000,
Sörnäistenkatu 2
FI-00581 Helsinki,
Finland
Tel. +358 10 521 600

Sertifikaatti
nro 7847-03

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa,
että organisaation

Purkupiha Oy
Lahti
työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset

ISO 45001:2018
Sertifiointiin sisältyvä toiminta

Purkuyksikkö: Rakennusten ja teollisuuslaitosten kokonaispurkutyöt sekä
kaikki teollisuusympäristössä tapahtuva koneiden, laitteiden ja laitteistojen
purkaminen. Metalli-, betoni- ja tiilirakenteiden purku. Metalliromun ja muun
purkujätteen asianmukainen käsittely ja kierrätys. Kierrätysyksikkö:
Metalliromun vastaanotto, käsittely ja myynti sekä energia-, puu-, rakennusja purkujätteen vastaanotto, jalostus ja myynti kierrätyspolttoaineeksi
voimalaitoksille. Demorock® -betonimurskeen tuottaminen, laadunvalvonta
ja myynti purkutyömailla ja kierrätyslaitoksilla.
Sertifikaatti on myönnetty 2020-04-27
(alkuperäinen myönnetty 2015-05-19).
Sertifikaatti on voimassa 2023-04-27 asti.

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja
Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää edellä
mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa
osoitteesta www.kiwa.com/fi.

Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 1000,
Sörnäistenkatu 2
FI-00581 Helsinki,
Finland
Tel. +358 10 521 600

