
RAKENNUSJÄTEILMOITUS 
Ruskon kunnan tekniset palvelut, Vanhatie 5, 21290 Rusko, 044 4333 552 
 
 
1. Kiinteistötiedot 

Kiinteistön haltija / omistaja: Kiinteistötunnus RN:o: 

Kiinteistön osoite: 

Haltijan / omistajan osoite: 

Puhelinnumero: 

Purkukohde:         asuinrakennus        teollisuusrakennus        muu, mikä? 
                           
                           

 
2. Tiedot purkajasta 

Purkajan nimi: Puhelinnumero: 

Osoite: 

 
3. Jätteen laji 

Jätteen laji Määrä n. tn Kuljettaja Toimituspaikka 

maa- ja kiviainekset 
 

   

betoni- ja tiilijätteet 
 

   

käsittelemätön puu 
 

   

metalli 
 

   

muovi 
 

   

kyllästetty puu 
 

   

asbestijätteet 
 

   

Muut: 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

Lomake toimitetaan täytettynä Ruskon kunnan teknisiin palveluihin 
 

Allekirjoitus, pvm        /      20    
 



JÄTEOHJEITA RAKENTAJILLE JA PURKAJILLE 
 
 
JÄTTEIDEN LAJITTELU 
 
Lajittele rakennusjätteet ja pidä vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä. Lainsäädäntö velvoittaa rakentajaa 
ja rakennuksen purkajaa lajittelemaan jätteet ja toimittamaan ne ensisijaisesti hyötykäyttöön. Huolellisella 
lajittelulla säästät myös rahaa, koska hyötyjätteet otetaan vastaan jäteasemilla pääosin veloituksetta. 
 
Rakennus- ja purkutyömailla syntyy mm. seuraavanlaisia vaarallisia jätteitä: 

• maalit, lakat, liuottimet ja liimat 

• tiivistemassat 

• kyllästetty puu 

• PCB- ja lyijyjäte 

• tervat ja bitumi 

• asbesti 
 
Vaarallisia jätteitä otetaan kotitalouksilta vastaan veloituksetta mm. YRJÖ -autossa ja Topinojan kaatopaikan 
jätekeskuksessa (Pitkäsaarenkatu 7, Turku). 
 
 
JÄTTEIDEN VASTAANOTTAJIA 

           
Topinojan jätekeskus, Turku, puh. 020 728 2130 
Pienjäteasemalla on lavat tai alueet metallille, puulle, paperille, pahville, lasille, sähkö- ja 
elektroniikkaromulle, sekajätteelle ja vaaralliselle jätteelle. 

 
Isosuon jätekeskus, Isosuontie 137, Raisio, puh. 020 728 2150 
Pienjäteasemalla on lavat tai alueet metallille, puulle, paperille, pahville, lasille, sähkö- ja 
elektroniikkaromulle, sekajätteelle ja vaaralliselle jätteelle. 
 
Rakennustyömaiden puujäte tai sekalainen rakennusjäte: 
Lassila & Tikanoja Oyj  puh. 010 636 5000 
Ekokem Oy  puh. 010 755 1625 
      
Metallit:  
Romuliikkeet sekä aiemmin mainitut toimijat. 
 
 
JÄTTEIDEN OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 
 
Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksissä on annettu seuraavat määräykset jätteiden omatoimisesta 
hyödyntämisestä ja käsittelystä: 
 
19 § Jätteen polttaminen 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.  
Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja, järviruokoa, kuivia lehtiä ja 
oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja 
hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa muun kiinteän 
polttoaineen joukossa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Sytyttämiseen saa käyttää vähäisiä määriä 
paperia, pahvia ja kartonkia. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. 
 
20 § Jätteiden hautaaminen 
Jätteiden hautaaminen on kiellettyä, koska siitä voi aiheutua ympäristön roskaantumista ja maaperän 
pilaantumisen vaaraa. 
 
41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä 
Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja 
terveydelle. Sen vuoksi jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty väliaikaista varastointia koskeva pykälä, 
jolla pyritään erityisesti ennaltaehkäisemään ongelmajätteiden pääsy varastosäiliöiden ja -tilojen 
ulkopuolelle. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta koskee kaikkia kiinteistöjä ja se on annettu jätteen 
asianmukaisen varastoinnin varmistamiseksi. 
 
Lisätietoja: 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy,  0200 47470, www.lsjh.fi 
Ruskon kunta, tekniset palvelut 


