
 

 

   

 

 
 

 

SELVITYS RAKENNUSTYÖMAAJÄTTEEN LOPPUKÄSITTELYSTÄ 

Rakennuspaikka Kiintteistötunnus  
      

Lupatunnus 

     
Osoite 

      
Luvan saaja tai 
hankkeeseen ryhtyvä 

Nimi 

      

Osoite 

      

Rakennustoimenpide       

Selvityksen laatija Yritys 

      
Yhteyshenkilö 

      

Puhelin

       
Päätoteuttaja Yritys 

      
Yhteyshenkilö 

      
Puhelin 

      
Aliurakoitsija Yritys 

      
Yhteyshenkilö 

      
Puhelin 

      
Aliurakoitsija Yritys 

      
Yhteyshenkilö 

      
Puhelin 

      
Aliurakoitsija Yritys 

      
Yhteyshenkilö 

      
Puhelin 

      
Työnjohtajat Vastaava työnjohtaja 

      
Puhelin 

      
Erityisalojen työnjohtaja 

      
Puhelin 

      
Erityisalojen työnjohtaja 

      
Puhelin 

      
 
Rakennusjätteet on lajiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012), ympäristönsuojelumääräysten ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Hyötyjäte tulee mahdollisuuksien mukaan lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön. 
 
Huom. Jätteiden poltto on kielletty. 
 
Purettavista rakennuksista on pyydettävä erillinen katselmus rakennusvalvonnalta, kun purettu (tieto verottajalle (RK9) => ei peritä kiinteistöveroa). 
Jos lupaehdoissa vaadittu vanhan rakennuksen purkua tai uuden rakennuksen rakentamiselle, niin purkutyöt on tehtävä ennen käyttöönottokatselmusta (tai 
mahdollisen jatkoluvan myöntämistä). 
 
ALKUPERÄINEN SELVITYS TULEE ANTAA RAKENNUSVALVONNALLE KATSELMUKSEN YHTEYDESSÄ ja KOPIO KO. ASIAKIRJASTA LIITETÄÄN TYÖMAAN 
ASIAKIRJOIHIN. 
 
Selvityksen laatii työn tilaaja, pää- ja aliurakoitsijat yhdessä. 
Ilmoitettavia tietoja ovat syntyneet jätelaadut ja –määrät, käytetyt purkumenetelmät ja –koneet, vaaralliset jätteet ja niiden käsittely, hyötykäytettävät ja kaatopaikalle 
kuljetetut jätteet sekä jätteiden keräily, käsittely ja varastointi kiinteistöllä. Huom. Koskee myös ylijäämämaa-aineksia. 
 



     

 
 

SELVITYS RAKENNUSTYÖMAAJÄTTEEN LOPPUKÄSITTELYSTÄ 

Jätteet eroteltuna Määrä / tonni Käsittelypaikka Käsittelytapa Muuta tietoa 
Betoni-, tiili-, 
kivennäislaatta-, 
keramiikkajäte 

                        

Kipsipohjainen jäte                         

Kyllästämätön puujäte                         

Metallijäte                         

Lasijäte                         

Muovijäte                         

Paperi- ja kartonkijätettä                         

Maa-aines, kiviaines- ja 
ruoppausjäte 
(ylijäämämaa-ainekset) 

                        

Vaarallinen jäte 
(asbesti, maalit, lakat, 
loisteputket, kyllästetty 
puutavara yms.) 

                        

Jätevesi                         

Talousjäte / Muu jäte                         

Liitteet:       
 
Purkutyö on suoritettu ja loppuunsaatettu      /     20      -      /     20      välisenä aikana. 
 
Rakennusjätteet on lajiteltu valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012), ympäristönsuojelumääräysten ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
 
Päiväys, allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
Paikka ja aika ______________________________     ___/___20___ 
 
 
 

Luvan saaja / hankkeeseen ryhtyvä / työn tilaaja Pääurakoitsija Aliurakoitsija 

Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija 
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