Tyhjennä lomake

SELVITYS RAKENNUS-/PURKUJÄTTEEN
KÄSITTELYSTÄ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
Ympäristö- ja lupatoimi

Lupatunnus
Saapumispvm

?

Päätöspvm

Viranomaisten merkintöjä

Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus- tai purkulupahakemuksen tai purkuilmoituksen kanssa.
(käsitellään tarvittaessa YSL 64 §:n mukaisena ilmoituksena).
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Purkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen liitteenä toimitettava jätehuoltoselvitys
Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:ssä on määrätty, että purkulupahakemuksessa tulee selvittää muun muassa
edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55.1 §:ssä edellytetään, että rakennuksen tai sen osan purkamista
koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä
sen lajittelusta, jollei jätteenmäärä 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 kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisesti terveydelle tai ympäristölle välitöntä haittaa tai vaaraa aiheuttavasta jätteestä on
ilmoitettava. 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
ympäristövaikutuksista.
Purkutyössä syntyviä jätteitä koskevia säännöksiä on erityisesti rakennusjätteitä koskevassa valtioneuvoston
päätöksessä n:o 295/1997, jossa on määräykset jätteiden lajittelusta, vähentämisestä ja hyödyntämisestä. Jätelaki
mm. kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen vain hyväksytyille
vastaanottajalle.
Järvenpään kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset edellyttävät purku- ja rakennustoiminnassa syntyvän jätteen
keräämistä erikseen ja toimittamista hyötykäyttöön. Jätehuoltomääräykset kieltävät lisäksi mm. jätteen
polttamisen ja muun kuin kompostoituvan jätteen maahan hautaamisen ilman asianmukaista lupaa.
Tehtävän ilmoituksen avulla ympäristötoimi valvoo jätehuollon säännösten mukaista toteutumista.
Täyttöohjeet:
1 Kohtaan merkitään purettavan rakennuksen haltija (esim. henkilö, as.oy. tai muu yritys). Purkutyön
teettäjä on purku-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.
2 Kohtaan merkitään tiedot selvityksen tekijän yhteystiedot, elleivät ne ole samat kuin kohdassa 1.
3 Purkutyön suorittajan yhteystiedot.
4 Tiedot purettavasta kohteesta. Katuosoitteen lisäksi merkitään kiinteistötunnuksena korttelin ja tontin
numero tai rekisterinumero. Kuvaillaan kohdetta lyhyesti sanallisesti, tarvittaessa liitteessä (esim.
teollisuushalli, puurakenteinen pieni mummonmökki, omakotitalo).
5 Purkutyön arvioitu alkamis- ja päättymisaika.
6 Jätteiden arvioitu määrä ja vastaanottaja tai muu käsittelypaikka ilmoitetaan lomakkeen mukaisesti.
Sekajätettä ovat esim. kattohuopa, eristeet ym. hyödynnettäväksi kelpaamaton rakennusjäte.
7 Ongelmajätteitä ovat PCB, asbesti, freonit, loisteputket, kreosoottieristeet, 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.
8 Lisätiedot koskien uudelleen käytettäviä rakennusosia, ongelmajätteitä, asbestikartoituksen suorittamista jne.
9 Allekirjoitus. Selvityksen laatija allekirjoittaa jätehuoltoselvityksen
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