Ympäristötoimiala
Ympäristönsuojelu

Purkutöitä koskeva rakennusjäteilmoitus
1. Rakennuksen tiedot
Rakennuksen osoite

Kiinteistötunnus

Rakennuksen entinen käyttötarkoitus
Rakennuksen omistaja tai haltija
3

Rakennuksen tilavuus m tai pinta-ala m

2

Purkaja
Purkaja ilmoitetaan myöhemmin
Toimenpide:

☐

☐ purku ☐ linjasaneeraus ☐ muu, mikä?

2. Talteen otettavat rakennusosat

3. Syntyvät jätteet ja niiden toimituspaikat
Jäte

Arvio jätteen määrästä
(tonnia)

Jätteen toimituspaikka

Betoni, tiili
Asfaltti
Lauta, puu
Metalli
Lasi
Vaneri, lastulevy, liimapuu
Kipsilevy
Puru, lastu
Eristeet
Pahvi, paperi
Muu, mikä?

Käännä

4. Syntyvät erityisjätteet, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat
Jäte

Arvio jätteen määrästä
(tonnia)

Jätteen toimituspaikka

Kyllästetty puu
Asbesti
Öljyt, öljyinen jäte
Maali-, lakka-, liima- liuotinjäte
PVC-muovi
PCB-jäte (saumausmassat)
CFC- yhdisteet (kylmälaitteet)
Loisteputket ja -lamput
Pilaantunut maa-aines
Muu, mikä?

5. Ilmoituksen tekijä
Allekirjoitus

Puhelin

Nimen selvennys

Sähköposti

Päiväys

Yritys

6. Ilmoituksen toimittaminen
Täytä tämä ilmoitus huolellisesti ja toimita se:
Turun kaupungin ympäristönsuojeluun, Puolalankatu 5, PL 355, 20101 Turku,
sähköposti: ymparistonsuojelu@turku.fi , fax: 262 3400
tai Turun kaupungin rakennusvalvontaan, osoite sama kuin yllä, sähköposti: rakennusvalvonta@turku.fi
rakennus- tai purkuluvan hakemisen yhteydessä.

7. Viranomaisen merkintöjä
Vastaanotettu, pvm

Käsittelijä

Toimenpiteet

8. Perusteet ja lainsäädäntö
Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt kokouksessaan 4.2.1998 §26, että Turun kaupungin alueella tapahtuvasta purkutyöstä tulee tehdä ennen töiden aloittamista rakennusjäteilmoitus. Purkujätteen haltija arvioi syntyvien jätteiden laadut ja
määrät sekä ilmoittaa jätteiden toimituspaikat.
Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys on järjestettävä siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella
uudelleenkäyttöön tai muuten kierrättää tai hyödyntää. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen
jätteeseen tai muuhun aineeseen.
Rakennus- ja purkujätteestä sekä vaarallisesta jätteestä on laadittava siirtoasiakirja, jonka tulee sisältää valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä
kuljettajasta. Siirtoasiakirjan tulee olla mukana jätteen siirron aikana ja se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.
Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan.
Sovelletut oikeusohjeet: Jätelaki (646/2011), VNa jätteistä (179/2012) ja Turun kaupungin kunnalliset jätehuoltomääräykset
8 §.

