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  Käännä 

Purkujäteilmoitus  
 
1. Rakennuksen tiedot 
Rakennuksen osoite 
  

Kiinteistötunnus 
  

Rakennuksen omistaja tai haltija 
  

Rakennuksen tilavuus m3  tai pinta-ala m2  
  

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?      
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4. Syntyvät erityisjätteet, vaaralliset jätteet ja niiden toimituspaikat 
Jäte Arvio jätteen määrästä    

(tonnia) 
Jätteen toimituspaikka 

Kyllästetty puu     

Asbesti     

Öljyt, öljyinen jäte     

Maali-, lakka-, liima- liuotin-
jäte 

    

PVC-muovi     

PCB-jäte (saumausmas-
sat) 

    

CFC- yhdisteet (kylmälait-
teet) 

    

Loisteputket ja -lamput     

Pilaantunut maa-aines     

Muu, mikä?      

      

      

 
5. Ilmoituksen tekijä  
Allekirjoitus 
  

Puhelin 
  

Nimen selvennys 
  

Sähköposti 
  

Päiväys 
  

Yritys 
  

 
6. Ilmoituksen toimittaminen 
 

Lomake toimitetaan Kaarinan ympäristönsuojelutoimistoon osoitteeseen PL 12, 

20781 Kaarina tai sähköpostilla ymparisto@kaarina.fi  
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