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Ilmoitus terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä
Maankäyttö- ja rakennusasetus 55 § Ekologiset näkökohdat rakentamisessa
Rakennukselle asetettuja vaatimuksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen käytön aikaiset
ympäristövaikutukset ni in, et tä r akennus on s en k äyttötarkoituksen ed ellyttämällä t avalla ek ologisilta
ominaisuuksiltaan k estävä. R akennusta s uunniteltaessa t ulee t arpeen m ukaan selvittää r akennusmateriaalien j a
tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen.
Rakentamista s ekä r akennuksen t ai s en os an p urkamista koskevassa l upahakemuksessa t ai i lmoituksessa on
esitettävä s elvitys r akennusjätteen m äärästä j a laadusta s ekä s en l ajittelusta, j ollei j ätteen m äärä ol e vähäinen.
Hakemuksessa t ai i lmoituksessa on er ikseen i lmoitettava t erveydelle t ai ympäristölle v aarallisesta r akennus- tai
purkujätteestä j a s en k äsittelystä. Rakennuksen j a r akennusosien s uunniteltu k äyttöikä ot etaan hu omioon
rakennusta varten laadittavassa käyttö- ja huolto-ohjeessa.
Ongelmajätteet
Kotitalouksilla on oikeus viedä syntyvät ongelmajätteet kuntayhtymän jäteasemille maksutta.
Yritysten tulee sopia ongelmajätteen kuljetuksesta ja käsittelystä asianmukaisen luvan omaavan
toiminnanharjoittajan kanssa.
Tyypillisiä rakennus- ja purkutyömaiden ongelmajätteitä ovat:
 liuottimet, lakat, maalit, massat, hartsit, liimat, liuotinpohjaiset tiivistemassat
 asbestia, jota voi löytyä lämpöputkien ja ilmanvaihtokanavien eristeistä, palonsuoja-, kosteus- ja äänieristeistä,
lattia- ja kattolaatoista julkisivupinnoitteista
 sähkö- ja elektroniikkaromu esimerkiksi pesukoneet, liedet, kylmälaitteet, jääkaapit, pakastimet, televisiot,
tietokoneet, tulostimet, kopiokoneet, telefaxit, puhelinlaitteet, radiot, stereot ja videot laitteet.
 loisteputket
 akut, muuntajat ja kondensaattorit
 PCB-pitoiset elementtien saumausmassat
 kyllästetty puu
 öljyt, öljyiset kiinteät jätteet
 saastuneesta maasta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai alueelliselle
ympäristökeskukselle ja kiireellisissä vaaratilanteissa palo- ja pelastusviranomaiselle
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