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(Toimitetaan rakennusvalvontaan yhdessä rakennus- tai
purkulupahakemuksen (tai –ilmoituksen) kanssa)

VIRANOMAISMERKINNÄT
Nimi
1. RAKENNUS- / PURKULUVAN
HAKIJA

Postiosoite
Puhelin

Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite

Nimi
2. SELVITYKSEN TEKIJÄ
(ellei sama kuin hakija)

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Kaupunginosa

Kortteli / kylä / Yl-alue

Tontti / R:nro

3. KOHDE
Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Nimi
4. TONTIN OMISTAJA
(ellei sama kuin hakija)

Postiosoite
Puhelin

5. TOTEUTUS

Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite

Purkuaika
Alkaa, päivämäärä

Päättyy, päivämäärä

Rakentamisaika
Alkaa, päivämäärä

Päättyy, päivämäärä

Pääurakoitsija (jos tiedossa)

Ly-numero

Yhteyshenkilö

Puhelin

Purettava kerrosala

Käyttötarkoitus

6. PURKAMINEN
Rakennusvuosi / -vuodet
Tontilla olevien öljysäiliöiden
lukumäärä

Säiliöille suunnitellut toimenpiteet
Mikä
Jäävät
käyttöön

Poistetaan

Sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella

Muu
Etäisyys pv-alueesta, m

Kyllä
Ei
Mineraalisen purkujätteen käsittely kohteessa

Ymk – Rakvv_Selvitys kaivu-, rakennus- ja purkujätteen käsittelystä 31.12.2015

Mikä
Pulverointi
Murskaus *)
Muu
Miten purkamisen ja purkujätteen pölyn leviäminen estetään?
Ilmoitus erityistä häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta
Päivämäärä
Syy
Tehdään
Tehty
Ei tehdä
Syy
Ei tehdä
Ei ole vaarallisia aineita
7. RAKENNUKSISSA JA
Ajankohta
RAKENTEISSA OLEVIEN
Todetut vaaralliset aineet
Tehdään
VAARALLISTEN AINEIDEN
esitetään kohdassa 8.1
Liite nro
KARTOITUS
Mikäli vastasit ”Ei ole”, siirry
On tehty
kohtaan 8.2
8. PURKAMISEN JA RAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ MUODOSTUVAT JÄTTEET
Määrä
8.1 VAARALLISET JÄTTEET
Käsittely- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin
Kreosoottia sisältävä jäte
Alle 1 tn
1-10 tn
Yli 10 tn **)
PCB:tä sisältävä jäte
Alle 10 kg
10-100 kg
Yli 100 kg **)
Asbestia sisältävä jäte
Alle 10 kg
10-100 kg
Yli 100 kg **)
Kyllästetty 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 **)
*) Betonin murskaaminen vaatii
yleensä ympäristöluvan.

8.2 MUUT PURKU- JA RAKENNUSJÄTTEET (myös purettavat perustukset ja muut maanalaiset rakenteet, esim. putket)
Määrä
Alle 10 tn
10-100 tn
Yli 100 tn **)
Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin
Betoni
Tiilet (sis. kevytsoraharkot, -betoni, …)
Puu, pinnoittamaton
Puu, pinnoitettu
Sekajäte
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8.2 MUUT PURKU- JA RAKENNUSJÄTTEET (myös purettavat perustukset ja muut maanalaiset rakenteet, esim. putket)
Määrä
Alle 10 tn
10-100 tn
Yli 100 tn **)
Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin
Muu rakennusjäte, mikä
Metallit
Uudelleen käytettävät ja kierrätettävät rakennusosat
9. PILAANTUNEET MAAT

Tutkimus
tehty

Liite nro
Ei tehdä
Ajankohta

Syy

Tehdään
Ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta
Liite nro
Ei ole tehty
On tehty
Poistettavat pilaantuneet maaAlle 1 tn
1-100 tn
Yli 100 tn **)
ainekset
10. KAIVETTAVAT MAA-AINEKSET (pilaantumattomat)
Määrä
Alle 20 tn
20-200 tn
Yli 200 tn **)
Louhe (S)
Hiekka, sora, murske, kivet… (S, H)
Moreeni, siltti (H3, H4, U1)
Jäykkä (kuivakuori) savi (U2)
Pehmeä savi (U3)
Lieju, ruoppausmassa (U4)
Turve (Tv)
Kasvualusta, multa
Muuta
tn
, joista poisajettavia
tn
Yhteensä
Miten selvitetty
11. MUUT KAIVETTAVAT MASSAT
KoekuoVanhoista
(jalostetut / käsitellyt / sekoittuneet / tms.)
suunnitelpilla tms.
mista
Yli 100 tn **)
Määrä
Ei tiedossa
Alle 1 tn
1-100 tn
Betoni (betonikappaleet tai –murske)
Asfalttijäte
Maa-aines, jossa betonin, tiilen,
laastin ja/tai asfaltin kappaleita
Stabiloitu savi (U1, U2)
Kevytsora, vaahtolasimurske
Maatuhka (maassa oleva lento- ja
pohjatuhka)
Muuta
tn
, joista poisajettavia
tn
Yhteensä
12. ORGAANINEN AINES
Risut, havut, oksat (d < 20 cm)
Juurakot ja kannot
Muu orgaaninen jäte
13. VIERASLAJIT
(http://www.vieraslajit.fi/)
Päivämäärä

On

Ei

Ei tiedossa

Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin

(Maa-ainesten luokitus InfraRYL mukaisesti)
Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin

ja kohteessa hyödynnettäviä
Ei ole
selvitetty

tn

Muulla tavoin, miten

Hyödyntämis- / Sijoituspaikka ja **) määrä tarkemmin

ja kohteessa hyödynnettäviä

tn

Miten tutkittu

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätiedot

Tämä selvitys rakennus‐ ja purkujätteen käsittelystä liitetään rakennuslupahakemukseen tai purkamislupahakemukseen (tai ‐ilmoitukseen). Purkamislupahakemuksessa ja ‐ilmoituksessa tarvitaan samat tässä selvityksessä esitettävät tiedot. Selvityksen avulla Helsingin kaupunki
(ympäristönsuojeluyksikkö) valvoo, että rakennusjätteet käsitellään ja hyödynnetään asianmukaisesti. Lisäksi selvityksen avulla Helsingin kaupunki saa
tietoja talonrakennushankkeissa irrotettavista tai tarvittavista maa‐ainesmääristä kaivumaiden koordinointia varten.
Purkamislupahakemuksessa on selvitettävä edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyödyntämisestä (MRL 139 §). Hakemuksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäi- nen.
Lisäksi hakemuksessa on ilmoittava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus‐ tai purkujätteestä ja sen käsittelystä (MRA 55.2 §). Purkutyössä
syntyvien jätteiden lajittelusta, vähentämisestä ja hyödyntämisestä on tarkemmat säädökset valtioneuvoston asetuksessa (VNa 179/2012).
Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen alkuperästä, määrästä, laadusta ja lajista, ja muista jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista, sekä jätteen ja jätehuollon terveys‐ ja ympäristövaikutuksista (JL 12.2 §). Ympäristönsuojeluyksiköllä on oikeus saada jätteen
haltijalta (tai muulta jätehuoltoa järjestävältä taikka roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisella) säännösten ja määräysten valvontaa tai tehtävien
hoitamista varten tarpeelliset tiedot (JL 122 §). Jätteen hylkääminen ja hallitsematon käsittely on kielletty (JL 13 §). Jätteen saa luovuttaa vain
hyväksytylle vastaanottajalle (JL 29 §) (mm. jätteen polttaminen ja hautaaminen maahan on kielletty ilman asianmukaista lupaa).
Lisätietoja Helsingin kaupunki / kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojeluyksikkö, p. (09) 310 1691. www.hel.fi

