
 

 

Tekninen ja ympäristötoimi SELVITYS RAKENNUS- JA PURKU- 
 JÄTTEEN KÄSITTELYSTÄ 1(2)  
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 120 § 
  
1. Purettava tai peruskorjattava rakennus 
Kiinteistön omistajan / haltijan nimi ja osoite: 
 
Puhelinnumero: 
 
Kiinteistötunnus RN:o: 
 
Kiinteistön osoite: 
 
 
2. Purkaja 
Yrityksen nimi: 
 

y-tunnus: 
 

Yhteyshenkilö ja –tiedot: 
 
 
Purkuajankohta (pvm): 
 
 
3. Purku- tai peruskorjaustyössä syntyvät jätteet 
 
Lajiteltava hyötyjäte 
 
Jätemateriaali 
 

 
Arvio jäte-
määrästä, 
tonnia 

 
Käsittelypaikka ja vastaanottajan yhteystiedot 

Asfaltti   
Betoni, tiili   
Eristeet   
Kipsilevyt   
Lasi   
Laudat / puu   
Metallit   
Pahvi, paperi   
Puru, lastu   
Vaneri, lastulevy   
Muu, mikä?   
  
Erityisjäte / vaarallinen jäte 
 
Jätemateriaali 
 

 
Arvio jäte-
määrästä, 
tonnia 

 
Käsittelypaikka ja vastaanottajan yhteystiedot 

Asbesti   
Kyllästetty puu   
Loisteputket   
Maali-, lakka- ja liimajäte   
Pilaantunut maa-aines   
Öljyt, öljyinen jäte, öljysäiliöt   
Muu, mikä?   
  



 

 

 2(2) 
 
Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte 
 
Jätemateriaali 
 

 
Arvio jäte-
määrästä, 
tonnia 

 
Käsittelypaikka ja vastaanottajan yhteystiedot 

Sekalainen jäte 
 

  

Muu, mikä?   
 
4. Jätteiden varastointi purku- tai peruskorjauspaikalla 
 

 
 
Päiväys      
 

Allekirjoitus 

  
Purkutyö saattaa olla sellainen ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitettu kerta-
luonteinen toimenpide, joka edellyttää erityisiä toimenpiteitä jätehuollossa ja joka 
edellyttää ilmoituksen tekemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Päävastuu jätteen hyödyntämisestä on jätteenhaltijalla. 
 
Ilmoitus on toimitettava ennen purkutyöhön ryhtymistä Forssan kaupungin raken-
nusvalvontaan (PL 62, Turuntie 18, 30100 Forssa). 
 
Lisätietoja:  ympäristöpäällikkö p. (03) 4141 5267 

 rakennustarkastaja p. (03) 4141 5320 
 
Rakennus- ja purkujätteitä koskevia ohjeita ja määräyksiä 
Jätelaki (646/2011) 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 15-19 § 
 
Forssan ympäristönsuojelumääräykset (1.6.2012) 
18.4 §  Jätteiden sijoittaminen maaperään on kielletty. Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijä-

tettä saa kuitenkin ympäristölautakunnan luvalla hyödyntää maarakentamisessa edellyttä-
en, ettei sijoittamisesta aiheudu ympäristön pilaantumista ja kyse ei ole ammattimaisesta 
tai laitosmaisesta toiminnasta. Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristö-
lautakunnalle vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä. Ilmoituksessa on esitettävä betoni- 
ja tiilijätteen määrä, alkuperä ja hyödyntämispaikka. 

 
Perustelut 
Ympäristönsuojelumääräykset koskevat myös toimintaa, jossa syntyy jätettä. Siksi määrä-
ysten yhteydessä on tarkennettu paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Jätehuoltomääräyksin 
säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista ja ympäristönsuojelumääräyk-
sin pyritään ehkäisemään jätteistä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Jätettä ei saa hy-
lätä eikä käsitellä hallitsemattomasti; ympäristönsuojelulain 7 § ja jätelain 13 § (646/2011, 
voimaantulo 1.5.2012) sekä eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskeva 
valtioneuvoston asetus (591/2006).  
  
 Lomake päivitetty 30.10.2014  
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