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PURKUJÄTTEIDEN LAJITTELU JA MÄÄRÄ                          
(Liitettävä rakennuslupahakemukseen, jos luvassa käsitellään samalla purkamista.) 

1 RAKENNUSKOHDE TAI PURETTAVA KOHDE 
Kunta  Kaupunginosa / kylä Kiinteistötunnus                      Tontti / RN:o 

____________ ______________ _______________       _______ 
 

Osoite    Purku / peruskorjausaika 

______________________________  __________________________ 
 

2 KIINTEISTÖN HALTIJA / RAKENNUTTAJA 
Nimi    Valtakirja, keneltä 

_____________________________________ __________________________ 
 

Osoite   Postinumero ja -toimipaikka Puhelin/sähköposti 

____________________________ __________________        _______________ 

Yhteyshenkilö  
Nimi ja osoite    Puhelin/sähköposti 

______________________________________ __________________________ 
 

4 SYNTYVÄT JÄTTEET 
Jätelaji  Määräarvio (t, m3)              Loppusijoituspaikka       tai Hyötykäyttö / käsittelypaikka 

Maa-ainekset  ___________        _____________        ________________  
Saastunut maa*) ___________        _____________        ________________  
Asfalttijäte  ___________        _____________        ________________  
Betonijäte  ___________        _____________        ________________  
Tiilijäte  ___________        _____________        ________________  
Puujäte  ___________        _____________        ________________  
Metallijäte  ___________        _____________        ________________  
Lasi  ___________        _____________        ________________  
Pahvi  ___________        _____________        ________________  
Energiajäte  ___________        _____________        ________________  
Asbesti  ___________        _____________        ________________  
Vaaralliset jätteet ___________        _____________        ________________  
Kylmäkoneet  ___________        _____________        ________________  
Saumausmassat (PCB) ___________        _____________        ________________  
Hiekkapuhallusjäte ___________        _____________        ________________  
Kaatopaikkajäte ___________        _____________        ________________  

 
*) ELY-keskuksen päätösnro ______________________ 

 
5 KIRJANPITOVELVOITE 
Toiminnasta syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta on pidettävä kirjaa, joka on pyy- 
dettäessä esitettävä viranomaiselle (esim. punnitustositeyhteenveto) 

 
6 HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (kiinteistön haltija / rakennuttaja) 
Paikka ja aika   Allekirjoitus   Nimen selvennys 

________________ , ___________       ________________ ________________  
 

Osoite   Postinumero ja -toimipaikkaa Puhelin/sähköposti 

___________________________ __________________ ________________ 
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Lisätietoja 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
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RAKENTAMISTA JA PURKAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TAI 
ILMOITUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVA JÄTEHUOLTOSELVITYS 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaan luvan hakijalta voidaan tarvittaessa edellyt- 
tää asetuksella tarkemmin määriteltyjä hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä.  
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55.2 §:ssä edellytetään, että rakentamista sekä raken- 
nuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on  
esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta.  
Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle  
vaarallisesta rakennusjätteestä ja sen käsittelystä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:ssä on määrätty, että purkamislupahakemuksessa  
tulee selvittää mm. edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä  
käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. 
1.5.2012 voimaan tuleen jätelain 12 §:n mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä  
hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon  
kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. 
 
Rakentamista koskevia säännöksiä on erityisesti rakennusjätteitä koskevassa valtio- 
neuvoston päätöksessä 179/2012, jossa on määräykset jätteiden lajittelusta, vähen- 
tämisestä ja hyödyntämisestä. Jätelaki mm. kieltää jätteen hylkäämisen ja käsitte- 
lemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen vain hyväksytylle vastaanottajalle. 
 
Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujät- 
teet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi  
tai käsiteltäväksi seuraavasti. 
 
Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet: 
- puhdas puuaines, paperi ja pahvi 
- metalli ja metallia sisältävät koneet ja laitteet betoni-, tiili-, laatta-, keramiikka- ja  
  kipsijätteet 
- styrox 
- lasi 
- asfaltti 
- ylijäämämaa 
 
Myös muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät  
on ohjattava hyötykäyttöön. 

 
 Rakennuksen purkamisesta syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta on pidettävä kirjaa,  

joka on pyydettäessä esitettävä viranomaiselle (esim. punnitustositeyhteenveto). 
 


