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Saapumispäivä 
(viranomainen täyt.) 

 

Rakennuslupatunnus  

 
Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus-, purkamislupa tai purkamisilmoituksen kanssa. 

1. PURETTAVA KOHDE Kylä/kunnanosa 

      

Tila/kortteli 

      

RN:o/tontti 

      

Rakennuspaikan osoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Purkukohteen kuvaus (käyttötarkoitus) 

      

2. KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi  

      

Osoite 

      

Puhelin virka-aikana 

      

Sähköposti 

      

3. TYÖN TOTEUTTAJA 
(PÄÄURAKOITSIJA) 

Nimi  

      

Osoite 

      

Puhelin virka-aikana 

      

Sähköposti 

      

4. PURKUAIKA 
 

Työ alkaa 

      

Työ päättyy 

      

5. SYNTYVÄT JÄTTEET Jätelaji Määrät (t) Käsittely- / sijoituspaikka 

 Maa-aines             

 Betoni, tiili             

 Käsittelemätön puu             

 Metalli             

 Muu lajiteltava             

 Sekajäte             
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6. TERVEYDELLE / 
YMPÄRISTÖLLE 
VAARALLINEN JÄTE 

Jätelaji Määrät (t) Käsittely- / sijoituspaikka 

 Öljysäiliöt             

 Kreosiitti             

 PCB, lyijy             

 Asbesti             

 Kyllästetty puu             

7. LISÄTIETOJA 
 

(asbestikartoitus, jätteiden käsittely purkukohteessa, uudelleen käytettävät rakennusosat, 
muut ongelmajätteet, yms.) 

      

8. ALLEKIRJOITUS 
 

paikka, päivämäärä 

      

allekirjoitus ja nimen selvennys 

      

 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:n mukaan purkamislupahakemukseen on liitettävä selvitys edellytyksistä huolehtia 
syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. Maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 55 §:ssä edellytetään, että rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai 
ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole 
vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai 
purkujätteestä ja sen käsittelystä. 
 
Purkutyö saattaa olla sellainen ympäristönsuojelulain 62 §:ssä tarkoitettu kertaluontoinen toimenpide, joka edellyttää erityisiä 
toimenpiteitä jätehuollossa ja joka edellyttää ilmoituksen tekemistä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Erityisesti 
terveydelle tai ympäristölle välitöntä haittaa tai vaaraa aiheutuvasta jätteestä on ilmoitettava. Myös erityisen suurien 
kokonaisuuksien purkamiseen sekä rakennuksen polttoon edellytetään erillisen ilmoituksen tekemistä.  
 
OHJEITA HAKEMUKSEN TÄYTTÖÖN: 
 

1. Purettavan kohteen kiinteistö- ja osoitetiedot. Purkukohteen kuvaukseen maininta rakennuksen käyttötarkoituksesta. 
 

2. Kiinteistön haltijan eli hakijan yhteystiedot 
 

3. Purkutyön suorittajan yhteystiedot 
 
4. Työn toteutusaika 

 
5. Tässä kohdassa ilmoitetaan jätteiden arvioitu määrä ja vastaanottaja tai jätteen muu käsittelypaikka. 

 
6. Ongelmajätteitä ovat PCB, asbesti, freonit, loisteputket, kreosiittieristeet, kyllästetty puu, säiliöiden ja putkistojen 

sisältämä öljy ja muu mahdollinen rakennuksesta ja sen käytöstä peräisin oleva ongelmajätteeksi luokiteltu jäte. 
Näiden osalta merkitään myös suunniteltu käsittely ja toimituspaikka. 

 
7. Lisätietoja koskien uudelleen käytettävien rakennusosien, ongelmajätteitä, asbestikartoituksen suorittamisesta yms. 

 
8. Päiväys ja selvityksen laatijan allekirjoitus 

 


