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SELVITYS PURKUMATERIAALIEN JA RAKENNUSJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ
1 PURETTAVA KOHDE TAI RAKENNUSKOHDE

Kunta                    Kaupunginosa/kylä                      Kiinteistötunnus                    Tontti/Rn:o

Osoite Purkuaika

2 KIINTEISTÖN HALTIJA / PURKAJA / RAKENNUTTAJA   3 TYÖN PÄÄTOTEUTTAJA (PÄÄURAKOITSIJA)

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Yhteyshenkilö                              Puhelin Yhteyshenkilö                              Puhelin

4 PURKUMATERIAALIT / RAKENNUSJÄTTEET

Laji Määräarvio (t) Hyödyntäminen, kierrätys, käsittely/loppusijoituspaikka

Maa-ainekset

Saastunut maa

Asfaltti

Betoni

Tiili

- Katto

- Julkisivu

- Tulisija

- Päällyste

- Muu/mikä

Puu

- Hirsi

- Lauta

- Ikkunat

- Ovet

- Kyllästetyt

- Muu/mikä

Metalli

Lasi

Pahvi, paperi

Energiajäte

Asbesti

Ongelmajätteet

Kylmäkoneet

Saumausmassat (PCB)

Hiekkapuhallusjäte
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5  KIRJANPITOVELVOITE

Toiminnasta syntyvistä jätteistä ja muista materiaaleista sekä niiden toimittamisesta on pidettävä kirjaa, joka on pyydet-

täessä esitettävä viranomaiselle (esim. punnitustositeyhteenveto)

6  TYÖAIKAISTEN HAITTOJEN TORJUNTA

Pölyn torjunta:

Melun torjunta:

HUOM. Meluilmoitus toimitetaan Huittisten  kaupungin rakennusvalvontavirastoon, jos työn aiheuttama melu ylittää sel-
västi alueen tavanomaisen taustamelun ja se tapahtuu viikonloppuisin, arkipäivisin yli viikon ajan, yöaikaan, kahtena tai
useampana arki-iltana (ma-pe klo 18 – 20)
7  HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (kiinteistön haltija / purkaja)

Paikka ja aika                                                                                       Allekirjoitus ja nimen selvennys

Osoite                                                                                                   Puh.

8  VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ

Selvitys vastaanotettu:

           /           20        .                                                                                                              puh.                                    .

RAKENTAMISTA JA PURKAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN LIITTEENÄ
TOIMITETTAVA JÄTEHUOLTOSELVITYS

Maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaan luvan hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää asetuksella tar-
kemmin määriteltyjä hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
55.2 §:ssä edellytetään, että rakentamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä
selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen (esim.
omakotitalojen rakentaminen ja vähäiset muutos- ja korjaustyöt). Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erik-
seen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennusjätteestä ja sen käsittelystä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:ssä on määrätty, että purkamislupahakemuksessa tulee selvittää muun
muassa edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien
hyväksikäyttämisestä.

Jätelain 51 §:n mukaisesti on jätteen haltijan oltava myös selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä,
laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ym-
päristövaikutuksista.

Rakentamisessa syntyviä jätteitä koskevia säännöksiä on erityisesti rakennusjätteitä koskevassa valtioneu-
voston päätöksessä nro 295/1997, jossa on määräykset jätteiden lajittelusta, vähentämisestä ja hyödyntämi-
sestä. Jätelaki mm. kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen
vain hyväksytylle vastaanottajalle.

Yhteystiedot: Huittisten kaupunki, Tekninen palvelukeskus,
Rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut
Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen
rakennusvalvonta@huittinen.fi
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