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Ympäristöohjeet koskien rakennusten hävittämistä polttamalla
Rakennusten hävittämisessä polttamalla Kuopiossa ja Suonenjoella
tulee noudattaa seuraavia ohjeita. Ohjeet on annettu ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla. Rakennuksen purkamiseen täytyy olla
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa rakennusvalvonnasta. Lisäksi tulee noudattaa muita mm. työsuojelua koskevia säädöksiä.
Rakennusten hävittäminen polttamalla on sallittua vain, jos Pelastusopisto ja alueellinen pelastuslaitos käyttää rakennusta sammutus-,
savusukellus- tai vastaavaan harjoitteluun. Polttaminen ei ole sallittu
tärkeillä pohjavesialueilla.
Ennen polttamista siitä vastaavan tulee pyytää Kuopion kaupungin alueellisilta ympäristönsuojelupalveluilta tarkastus
poltettavaan kohteeseen. Tarkastuksella käydään läpi polttotyön
ympäristönsuojelua koskevat toimenpiteet sekä muodostuvat jätteet.
Jätteet
· Rakennuksessa olevat vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, kylmälaitteiden kylmäaineet, raskasmetalleja sisältävät koneet, laitteet ja materiaalit (esim. sähkö- ja elektroniikkaromu) ja mahdolliset kemikaalit tulee poistaa ja lajitella erikseen ennen rakennuksen polttamista. Jätteet tulee toimittaa paikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.
·

Rakennuksessa oleva isompi metallijäte tulee poistaa ja lajitella
erikseen sekä toimittaa hyötykäyttöön.

·

Polton päätyttyä jäljelle jääneet rakennus- ja palojätteet on poistettava alueelta ja toimitettava paikkaan, jolla on asianmukainen
lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Palojätteiden hautaaminen
maahan on kielletty.

·

Muodostuneista jätteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto kirjanpidosta on tarvittaessa esitettävä Kuopion kaupungin alueellisille
ympäristönsuojelupalveluille toimenpiteen jälkeen.

Sammutusvedet
· Sammutusvesien pääsy suoraan pintavesiin on estettävä.
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Savukaasut
· Etäisyys poltettavasta rakennuksesta lähimpään asuin- tai lomaasuinrakennukseen on oltava vähintään 100 metriä.
·

Savukaasujen ajautuminen asuin- ja loma-asuinkiinteistöjen päälle
on estettävä mm. ottamalla huomioon sääolosuhteet polttamisen
aikana.

Muuta
· Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille on ilmoitettava rakennuksen polttamisen tarkka päivämäärä.
·

Polttamisesta ja sen ajankohdasta ja kestosta on tiedotettava kirjallisesti lähialueen kiinteistöille hyvissä ajoin etukäteen.

Lisätietoja
Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
käyntiosoite: Suokatu 42, 70111 KUOPIO
sähköposti: ymparistonsuojelu@kuopio,fi
ympäristötarkastajat (puh. 044 7182 142, 044 7182 147)
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