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SELVITYS RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ
Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus- tai purkamislupahakemuksen tai purkuilmoituksen kanssa.
(Viranomainen täyttää)
Saapumispvm

Lupatunnus

1. KOHDE
Kiinteistötunnus

Postiosoite, -numero ja -toimipaikka

Kohteen kuvaus

Rakennusvuosi
Perusparannusvuosi
Runkomateriaali

2.
RAKENNUSLUVAN HAKIJA
Nimi

PURKAMISLUVAN HAKIJA
Postiosoite, -numero ja -toimipaikka

Postiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

3. SELVITYKSEN TEKIJÄ
Nimi

PÄÄURAKOITSIJA- / PURKUYRITYS
Nimi

Osoite

Osoite

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
4. RAKENNUS- / PURKUAIKA
Työ alkaa, pvm

Huolehdi Sähköpostiosoite
öljysäiliöstäsi esite
Työ päättyy, pvm

5. SYNTYVÄT JÄTTEET
Määrä (t)

Käsittely- / sijoituspaikka

maa-aines
asfaltti
betoni
tiili
käsittelemätön puu
käsitelty puu
paperi ja pahvi
metalli
muu lajiteltava
loppujäte
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6. VAARALLISET JÄTTEET
öljysäiliöt

Määrä
(kpl/kg/t)

Käsittely- / sijoituspaikka

asbesti
painekyll. puu, kreosootti
bitumikattohuopa
PCB, lyijy, PAH
sähkölaitteet
muu
7. LISÄTIETOJA
asbestikartoitus, ajankohta
jätteiden käsittely purkukohteessa, miten
uudelleen käytettävät rakennusosat, mitä
muuta
8. SELVITYKSEN LAATIJAN ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus
Nimenselvennys
PERUSTELUT SELVITYKSEN LAATIMISELLE
Rakentamista tai rakennuksen purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä
selvitys rakennus- tai purkujätteen laadusta, lajittelusta, uudelleenkäytöstä ja käsittelystä. Jätteen haltijan
on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta, määrästä, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Rakennus- ja purkujäte on
toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Jätteen hävittäminen polttamalla tai hautaamalla on pääsääntöisesti kiellettyä.
TÄYTTÖOHJEET
1.

Tiedot rakennettavasta ja/tai purettavasta kohteesta. Katuosoitteen lisäksi merkitään kiinteistötunnus.
Kuvaillaan kohdetta lyhyesti, tarvittaessa liitteessä (esim. asuinrakennus, talousrakennus, teollisuushalli).

2.

Kohtaan merkitään rakennettavan/purettavan rakennuksen haltijan yhteystiedot (henkilö, Asunto Oy tai
yritys). Työn teettäjä on urakoitsijan kanssa tehdystä sopimuksesta huolimatta myös päätoteuttajana
vastuussa purkujätteen käsittelystä. Jätteen hallinnan siirtämisen yhteydessä on luovuttajan varmistuttava siitä, että vastaanottajalla on riittävät edellytykset huolehtia asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä.

3.

Kohtaan merkitään selvityksen tekijän (ellei sama kuin kohdassa 2) sekä työn suorittajan yhteystiedot.

4.

Työn arvioitu aloittamis- ja päättymispäivämäärä

5.

Jätteiden arvioidut määrät ja vastaanottaja tai muu käsittelypaikka ilmoitetaan lomakkeen mukaisesti.

6.

Vaarallisia jätteitä ovat mm. PCB, PAH, asbesti, freonit, loisteputket, kreosootti, säiliöiden ja putkistojen
sisältämä öljy ja muu mahdollinen rakennuksesta ja sen käytöstä peräisin oleva vaaralliseksi jätteeksi
luokiteltu jäte. Näiden osalta merkitään myös suunniteltu käsittely- ja toimituspaikka.

7.

Mahdolliset jätteitä koskevat lisäselvitykset.

8.

Selvityksen laatijan allekirjoitus
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