
 

SELVITYS RAKENNUSJÄTTEESTÄ 
Liite purkamislupahakemukseen tai purkamisilmoitukseen 

Viranomaispalvelut 
Valvontayksikköön kuuluvat kunnat: 

Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)  

 

 
 
LIITE        Purkamislupahakemus        Purkamisilmoitus 

1. Tiedot purettavasta tai peruskorjattavasta rakennuksesta 

1.1 Kiinteistön 
haltijan/omistajan 
tiedot 

Nimi 
      

Osoite 
      

Postinumero ja –toimipaikka 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

1.2 Purettava tai 
peruskorjattava 
kiinteistö 

Kaupunginosa / kylä 
      

Korttelin nro / tilan nimi 
      

Kiinteistötunnus Rnro 
      

Osoite 
      

Postinumero ja –toimipaikka 
      

1.3 Purkaja Yrityksen nimi 
      

Y-tunnus 
      

Yhteyshenkilö 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Purkuajankohta (pvm) 
       -        

Päivittäinen työaika 
klo        -        

2. Purkutyöstä syntyvät jätteet 

2.1 Lajiteltava 
hyötyjäte Jätemateriaali 

Arvio jäte-
määrästä 

(kg) 
Käsittely Toimituspaikka 

Asfaltti                   

Betoni, tiili                   



Eristeet                   

Lasi                   

Laudat /puu                   

Levyt                   

Metallit                   

Pahvi, paperi                   

Puru, lastu                   

Vaneri, lastulevy, 
liimapuu 

                  

Muu, mikä? 
      
 

                  

2.2 Erityisjäte / 
vaarallinen jäte Jätemateriaali 

Arvio jäte-
määrästä 

(kg) 
Käsittely Toimituspaikka 

Asbesti                   

CFC - yhdisteet 
kylmälaitteissa 

                  

Kyllästetty puu                   

Loisteputket                   

Maali-, lakka-, 
liima-, liuotinjäte 

                  

PCB – jäte                   

PVC – muovi                   

Saastunut maa-
aines 

                  

Öljyt, öljyinen jäte, 
öljysäiliöt 

                  

Muu, mikä? 
      

                  



2.3 Hyötykäyttöön 
kelpaamaton jäte Jätemateriaali 

Arvio jäte-
määrästä 

(kg) 
Toimituspaikka 

Sekalainen jäte             

Muu, mikä? 
      
 

            

3. Työnaikaisten 
haittojen torjunta 

Pölyn torjunta 
      

Melun torjunta 
      

4. Lisätietoja       
 
 

 lisätiedot liitteenä 

5. Allekirjoitus Paikka ja päiväys 
 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lomake päivitetty 01.01.2016 
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