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Rakennuksen purkamislupa
MRL 127§: Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaavaalueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto
asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin
määrätään.
Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen
katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita
talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

muiden purkujätteiden, esim. peruskorjaustyön yhteydessä syntyvien jätteiden
osalta lomake toimitetaan sinne.
Lahden seudun ympäristöpalveluiden osoite on:
Askonkatu 2
Lisätietoja antaa ympäristönsuojeluntarkastaja
Sanna Ukkola, puh. 044 716 1295.
Lajitteluneuvontaa antaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy,
Sapelikatu 47
puh. 871 1710

Purkamisluvan edellytykset

Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen

MRL 139 §: Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen
merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden
arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Vastaavaa työnjohtajaa edellyttäviä rakennustöitä on myös rakennuksen
purkaminen. Vähäinen purkutyö ei vaadi vastaavan työnjohtajan hyväksymistä.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Raimo Luukka, puh. 050 559 4074.

Purkamisilmoitus
MRL 127 §: Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen
tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30
päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia
luvan hakemista.
Purkujätteen käsittely
MRL 154 §: Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että
luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja
huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.
MRA 55 §: 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 tai
ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.
Selvitys purkamis- ja peruskorjausjätteistä
Purkujätteen käsittely on järjestettävä Lahden seudun ympäristöpalveluiden
edellyttämällä tavalla ja näistä jätteistä on tehtävä sille selvitys. Selvityslomaketta on saatavana Lahden seudun ympäristöpalveluista ja myös rakennusvalvonnasta. Lomake toimitetaan Lahden seudun ympäristöpalveluille. Myös

