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SELVITYS RAKENNUS- JA 1  (3) 
PURKUJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ 
(Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus- tai 
purkulupahakemuksen (tai –ilmoituksen) kanssa) 

VIRANOMAISMERKINNÄT 

1. RAKENNUS- / PURKULUVAN
HAKIJA

Nimi  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

2. SELVITYKSEN  TEKIJÄ
(ellei  sama kuin hakija)

Nimi  

Puhelin  Sähköpostiosoite  

3. KOHDE
Postiosoite  Postinumero  ja  -toimipaikka  

4. TOTEUTUS
Purkuaika 
Alkaa,  päivämäärä  Päättyy, päivämäärä 

Rakentamisaika  
Alkaa, päivämäärä Päättyy, päivämäärä 

Pääurakoitsija (jos tiedossa) 

Yhteyshenkilö Puhelin 

5. PURKAMINEN
Purettava  kerrosala  

Rakennusvuosi / -vuodet 

Käyttötarkoitus 

Tontilla olevien öljy-
säiliöiden lukumäärä 

Säiliöille sSuunnitellut toimenpiteet 
Jäävät 
käyttöön Poistetaan Muu, mikä käytt

*) Betonin murskaaminen vaatii 
vähintään meluilmoituksen. 

Sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella 
Tontilla on poistettavia maanalaisia öljysäiliöitä 

Mineraalisen  purkujätteen  käsittely  kohteessa  

 Pulverointi  

Miten purkamisen ja purkujätteen pölyn leviäminen estetään? 

Syy 
Ei tehdä Ei ole vaarallisia aineita 6. RAKENNUKSISSA JA

RAKENTEISSA OLEVIEN
VAARALLISTEN AINEIDEN 
KARTOITUS

Ajankohta Todetut vaaralliset aineet 
esitetään kohdassa 7.1 
Mikäli vastasit ”Ei ole”, 
siirry kohtaan 7.2 On tehty Liite  nro  

7. PURKAMISEN JA RAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ MUODOSTUVAT JÄTTEET

7.1 VAARALLISET JÄTTEET Arvio määrästä Käsittely- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Kreosoottia sisältävä jäte Alle 1 tn 1-10 tn Yli 10 tn **) 
PCB:tä tai lyijyä sisältävä jäte Alle 10 kg 10-100 kg Yli 100 kg **) 
Asbestia sisältävä jäte Alle 10 kg 10-100 kg Yli 100 kg **) 
Painekyllästetty puu Alle 0,1 tn 0,1-1 tn Yli 1 tn **) 
Muu vaarallinen jäte, mikä Alle 10 kg 10-100 kg Yli 100 kg **) 

Kreosootti on väritön, kellertävä tai ruskeanmusta, öljymäinen neste, jolla on pistävä haju. Kreosoottia on pitkään käytetty puunkyllästysaineena suojaamaan 
esimerkiksi sähkö- ja puhelinpylväitä ja ratapölkkyjä. Ainetta on käytetty myös vanhoissa rakennuksissa kosteuseristeenä. 
PCB:tä ja lyijyä sisältäviä polysulfidimassoja käytettiin julkisivuelementtien saumaukseen yleisesti vielä 1970-luvun alussa ja satunnaisesti ainakin vuoteen 
1976. Lyijyä käytettiin massoissa vielä 1980-luvullakin. 
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SELVITYS RAKENNUS- JA 2  (3) 
PURKUJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ 
(Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus- tai 
purkulupahakemuksen (tai –ilmoituksen) kanssa) 

7.2 MUUT PURKU- JA RAKENNUSJÄTTEET (myös purettavat perustukset ja muut maanalaiset rakenteet, esim. putket) 

Arvioitu määrä Alle 10 tn 10-100 tn Yli 100 tn **) Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Asfaltti 
Betoni 
Tiili, kevytbetoni, laatat ja kaakelit 

Arvioitu määrä Alle 1 tn 1-10 tn Yli 10 tn **) Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Puu, pinnoittamaton 
Puu, pinnoitettu 
Bitumikate 
Kipsi (mm. kipsilevyt) 
Metalli 
Lasi 

Arvioitu määrä Alle 0,1 tn 0,1-1 tn Yli 1 tn **) Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Muovi 
Pahvi 
Paperi 
Eristemateriaali, mikä 

Arvioitu määrä Alle 1 tn 1-10 tn Yli 10 tn **) Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Poltettava jäte 
Sekalainen rakennus- ja purkujäte 
Muu rakennusjäte, mikä 

8. PILAANTUNEET MAAT
Tutkimus 

 

tehty 

 

Liite 

 

nro 

Tehdään Ajankohta 

 

Ilmoitus 

 

pilaantuneen 

 

maan 

 

puhdistamisesta 

 

Ei ole tehty Liite nro 

Ei tehdä 

Syy 

 

Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Poistettavat pilaantuneet maa-
ainekset Alle 1 tn 1-100 tn Yli 100 tn **) 

9. KAIVETTAVAT MAA-AINEKSET (pilaantumattomat)
Arvio määrästä Alle 50 tn 50-500 tn Yli 500 tn **) Huomioita 

Louhe 
Kantava maa-aines (mm. moreenit) 
Kantamaton maa-aines ( mm. savi) 
Muu, mikä? 

10. MUUT KAIVETTAVAT MASSAT
(Aiemmin kohteessa hyödynnetyt ja rakentamisen tai
purkutyön yhteydessä poistettavat massat)

Miten 

 

selvitetty 

Vanhoista 

 

suunnitel-
mista 

 
Koekuo-
pilla tms. 

Ei 

 

ole 

 

selvitetty Muulla tavoin, miten  

Arvio määrästä Ei tiedossa Alle 1 tn 1-100 tn Yli 100 tn **) Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin 
Betoni (betonikappaleet tai –murske) 
Asfalttimurske 
Maa-aines, jossa betonin, tiilen, 
laastin ja/tai asfaltin kappaleita 
Stabiloitu savi 
Kevytsora, vaahtolasimurske 
Maassa oleva lento- ja pohjatuhka 
Muu, mikä? 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lisätiedot 
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SELVITYS RAKENNUS- JA 3  (3) 
PURKUJÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ 
(Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus- tai 
purkulupahakemuksen (tai –ilmoituksen) kanssa) 

Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennus- tai purkujätteen 
määrästä ja laadusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Lisäksi on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja 
sen käsittelystä. (MRA 895/1999, 55.2§) 

Purkulupahakemuksessa tulee selvittää edellytykset huolehtia syntyvän jätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. (MKRL 
132/1999, 139 §) 

Kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jäte on ensisijaisesti valmisteltava 
uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien 
hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. (JL 8 §) 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään 
uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä. (Vna 
jätteistä 179/2012, § 15) 

Jätelaki kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii jätteen luovuttamisen vain hyväksytyille vastaanottajille. 
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