LUMIJOEN KUNTA

Purkulupahakemus

Arjen luksusta

1/3

Hakemus jätetään Lumijoen kunnan rakennusvalvontaan. Viranomainen täyttää tummennetut kohdat. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia hakemuksen käsittelemiseksi.

Rakennuspaikka *
Kunnan osa / kylä *

Kortteli ja tontti / rakennuspaikka *

Rek. N:o / kiinteistötunnus *

Katuosoite *

Postinumero

91980
Hakija(t) / ilmoituksen tekijä(t) * Kaikki tontin / rakennuspaikan haltijat

Useampi nimi erillisellä liitteellä

Sukunimi / Yrityksen nimi *

Henkilö‐ tai Y‐tunnus *

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Katuosoite *

Postinumero *

Puhelin

Sähköpostiosoite

Sukunimi / Yrityksen nimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Lumijoki

Postitoimipaikka *

Henkilö‐ tai Y‐tunnus

Katuosoite

Postinumero

Puhelin

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Purkulupamaksun suorittaja *
Sukunimi / Yrityksen nimi *

Maksajan tiedot samat kuin ensimmäisen hakijan tiedot
Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) *

Henkilö‐ tai Y‐tunnus *

Katuosoite *

Postinumero *

Verkkolaskutusosoite ja ‐operaattori

Puhelin

Postitoimipaikka *

Sähköpostiosoite

Purkutyöluvan kohde ja selite *

Tietojen luovutus
Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodos‐
sa suoramarkkinointia sekä mielipiden‐ tai markkinointitutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom)
Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide‐ tai
markkinatutkimuksia varten (henkilötietolaki 30 §)

Päätöksen toimitus *
Toimitetaan postitse rakennusvalvontamaksun suorittajalle

Noudetaan rakennusvalvonnasta,

Toimitetaan postitse osoitteeseen:

päätöksestä ilmoitetaan

_______________________________________________________________________________________

tekstiviestillä numeroon:

__________________________________________

sähköpostilla osoitteeseen: ___________________________________________

Allekirjoitukset * (kaikilta rakennuspaikan haltijoilta tai henkilöiltä, jolla on allekirjoitusoikeus tai valtakirja)
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

______________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys

______________________________________

_________________ _____ / _____ 20____
Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Puhelin (08) 5587 1800
kirjaamo@lumijoki.fi
www.lumijoki.fi

LUMIJOEN KUNTA

Selvitys purkujätteistä
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Arjen luksusta
Hakemus jätetään Lumijoen kunnan rakennusvalvontaan. Viranomainen täyttää tummennetut kohdat. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia hakemuksen käsittelemiseksi.

Lupatunnus / Diaarinro

Vastaanotettu

Luvan käsittelijä

_____ / _____

20 ___

Rakennuspaikka tai purkukohde*
Kunnan osa / kylä

Kortteli ja tontti / rakennuspaikka

Rek. N:o

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Hakija(t) / ilmoituksen tekijä(t) * Kaikki tontin / rakennuspaikan haltijat

Useampi nimi erillisellä liitteellä

Sukunimi / Yrityksen nimi

Henkilö- tai Y-tunnus

91980
Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Katuosoite

Postinumero

Puhelin

Lumijoki

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Työn päätöteuttaja (pääurakoitsija)
Sukunimi / Yrityksen nimi

Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan)

Katuosoite

Henkilö- tai Y-tunnus
Postinumero

Puhelin

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö
Sukunimi / Yrityksen nimi

Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan)

Puhelin

Sähköpostiosoite

Syntyvät jätteet *
Jätelaji

Arvio määrästä

Jätteenkuljettaja

Henkilö- tai Y-tunnus

Hyödyntämis- ja/tai käsittelykohde

Maa- ja kiviaines
Kannot ja risut
Asfaltti
Betoni
Tiili
Laatat ja keramiikka
Kipsipohjaiset jätteet
Eristevilla
Kattohuopa
Kyllästämätön puu
Metalli
Öljysäiliöt
Lasi
Muovi
Paperi ja kartonki
Polttokelpoinen jäte
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Muu, mikä

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Puhelin (08) 5587 1800
kirjaamo@lumijoki.fi
www.lumijoki.fi

LUMIJOEN KUNTA

Selvitys purkujätteistä
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Arjen luksusta
Hakemus jätetään Lumijoen kunnan rakennusvalvontaan. Viranomainen täyttää tummennetut kohdat. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia hakemuksen käsittelemiseksi.

Syntyvät jätteet *
Jätelaji

Arvio määrästä

Jätteenkuljettaja

Hyödyntämis- ja/tai käsittelykohde

Arvio määrästä

Jätteenkuljettaja

Hyödyntämis- ja/tai käsittelykohde

Muovi
Paperi ja kartonki
Polttokelpoinen jäte
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Muu, mikä

Vaaralliset jätteet *
Jätelaji
Pilaantunut maa
Asbesti **
PCB (esim saumausmassat)
Kreosootti
Kemikaalit (esim. liimat, maalit)
Kyllästetty puu
Hiekkapuhallusjäte
Muu, mikä

** Asbestikartoitus ja ilmoitus Aluehallintovirastoon
Päiväys *

_________________ _____

Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimen selvennys

/

_____

20____

_______________________________________________________________

Purkamislupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi
käyttämisestä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 139 §)
Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen
lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle ja ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen
käsittelystä (MRA 55 §
Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassa olevan jätteen alkuperästä, määrästä, laadusta ja lajista sekä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätteen hylkääminen ja
hallitsematon käsittely on kielletty. (Jätelaki 12-13 §) Jätteen saa luovuttaa vain hyväksytylle vastaanottajalle (JL 29 §). Jätteen polttaminen ja hautaaminen maahan on kielletty.
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai
hyödyntää. Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (15 §) säädetään tiettyjen jätteiden erilliskeräysvelvoitteesta

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Puhelin (08) 5587 1800
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