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1. Johdanto
EU:n Horizon2020 -ohjelmasta rahoitettu CityLoops -hanke tuottaa tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista rakennus- ja purkuliiketoiminnassa ja orgaanisten jätteiden kierrätyksessä. Hankkeessa pyritään
lisäämään kiertotalousnäkökulmaa julkisiin hankintamenettelyihin ja -kriteereihin, ja vaikuttamaan yritysten ja organisaatioiden toimintamalleihin.
Hankkeeseen osallistuu seitsemän kaupunkia eri Euroopan maista. Suomesta hankkeeseen osallistuu Mikkelin kaupunki. Hanketoteuttajat ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.
Tässä raportissa esitellään Mikkelissä toteutettu demonstraatio, jonka tavoitteena oli:
• dokumentoida Mikkelin kaupungin nykyinen toimintamalli julkisen rakennuksen purkuprosessissa
• soveltaa siihen CityLoops -hankkeessa kehitettyjä työmenetelmiä
• esittää mahdollisuuksia lisätä purkuprosessiin kiertotaloutta edistäviä toimintatapoja ja liiketoimintaa
• Xamk:n osaprojektissa tavoitteena oli lisäksi tutkia eräitä purkutyön työhygieenisiä ja ympäristön
kuormitukseen liittyviä vaikutuksia.
Tämä raportti on kuvaus toteutetuista kahdesta purkuhankkeesta, niihin liittyvistä havainnoista ja johtopäätöksistä tunnistettujen kehittämistarpeiden osalta. Kyseessä on väliraportti hankkeen etenemisestä demovaiheen loppuun mennessä eli vuoden 2021 lopussa. Tässä raportissa esitellään myös välittömästi purkukohteisiin liittyvät seurantaindikaattorit, niiden lähtöarvot ja saavutetut arvot demonstraatiokohteissa.
Johtopäätösten ja CityLoops -hankkeen tiettyjen työkalujen jatkokehittelyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tuloksista raportoidaan myöhemmissä dokumenteissa.
Tässä raportissa esitellään tulokset ainoastaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vastuulla olevista tutkimuskysymyksistä. Kaakkois-Suomen AMK:n vastuulla olevat tutkimustulokset raportoidaan erikseen.

2. Työmenetelmät
2.1.

Demonstraatiokohteiden seuranta ja dokumentointi

Mikkelin kaupungin tilapalvelut (yksikön nimeksi on sittemmin muutettu talonrakennuspalvelut, mutta
tässä raportissa käytetään yhtenäisyyden vuoksi lähtötilanteessa käytettyä nimeä) osoitti CityLoops hankkeelle demonstraatiokohteiksi kaksi kaupungin omistamaa purkukohdetta:
1) Pankalammen terveyskeskus
Tutkimuskohde sijaitsee Mikkelissä, katuosoitteessa Kiiskinmäenkatu 5–7. Kiinteistön omistaa Mikkelin kaupunki. Kohde koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta: terveyskeskus (A), hammashoitola (B) ja autotalli/varasto (C). Terveyskeskus koostuu vanhasta osasta (A1, rakennettu 1976) ja laajennusosasta (A2, rakennettu 1992). Hammashoitola (B) on rakennettu 1979. Autotalli/varastorakennus (C) on rakennettu
1992 1.
1

Pankalammen terveyskeskuksen asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tutkimusraportti 3.7.2021. Ramboll Oy.
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Kuva 1. Pankalammen terveysaseman yleiskuva. Droonikuva: Esa Hannus, Xamk.

Rakennuksissa on suoritettu käyttöhistorian aikana saneeraus- ja korjaustöitä, lisäksi tilojen pintamateriaaleja on uusittu 2.
Purku-urakka käsittää Pankalammen terveysaseman, hammashoitolan ja autotallin purkutyöt perustuksineen hiekkapinnalle oheisten urakka-asiakirjojen mukaisesti. Purku-urakkaan kuuluu myös piha-alueella
rakennelmien, varusteiden, teknisten järjestelmien ja pinnoitteiden purkutyöt 3.
Rakennusten kerrosalat ovat seuraavat:
A. päärakennus:

8399 m²

B. hammashoitola:

1416 m²

C. autotalli/varasto:
Yhteensä

40 m²
9855 m2.

2) Tuukkalan sairaala
Purettava kohde sijaitsee Mikkelissä osoitteessa Tuukkalankylätie 1. Kiinteistön omistaa Mikkelin kaupunki.
Tuukkalan sairaalan vanha osa (A) on otettu käyttöön vuonna 1960 ja uusi osa (B) 1970-luvulla. Rakennukset ovat olleet tyhjillään vuodesta 2010.
Rakennus A on 5-kerroksinen, josta pohjakerros on osittain maan alla. Rakennuksessa on ullakko. Rakennus
B on 4-kerroksinen. Rakennuksessa on ullakko. Rakennukset ovat teräsbetoniarakenteisia, ulkoseinissä tiiliverhoilu. Perustettu maanvaraisille anturoille. Rakennuksissa on suoritettu käyttöhistorian aikana saneeraus- ja korjaustöitä, lisäksi tilojen pintamateriaaleja on uusittu. Kohteen kerrosala on yhteensä 5350 m².

2
3

Pankalammen terveyskeskuksen asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tutkimusraportti 3.7.2021. Ramboll Oy.
Pankalammen terveyskeskuksen purku-urakkaohjelma. 11.12.2020. Mikkelin kaupunki, talonrakennuspalvelut
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Purku-urakka käsittää Tuukkalan sairaalan purkutyöt perustuksineen hiekkapinnalle urakka-asiakirjojen mukaisesti. Purku-urakkaan kuuluu myös piha-alueella rakennelmien, varusteiden, teknisten järjestelmien ja
pinnoitteiden purkutyöt 4.

Kuva 2. Tuukkalan sairaala. Droonikuva: Esa Hannus, Xamk.

2.2.

Demonstraatiohankkeessa käytetyt CityLoops työkalut

Projektisuunnitelman mukaan Mikkelin demokohteissa oli tavoitteena kokeilla seuraavia CityLoops-hankkeessa kehitettäviä työkaluja/menetelmiä:
1) suunnittelun ja päätöksenteon yleiset ohjeet kiertotalouden integroimiseksi hankintaprosessiin
Tähän liittyvää yhteistä CityLoops-ohjetta ei ollut vielä olemassa Mikkelin demohankkeita toteutettaessa.
2) liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi
Mikkelin hankkeessa pyrittiin arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, jotka soveltuisivat ensinnäkin hankkeen sidosryhmään kuuluville Metsäsairila Oy:lle ja Mikkelin Toimintakeskus ry:lle. Toisaalta pyrittiin tunnistamaan ja yksityisen sektorin yrityksille soveltuvia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka voisivat realisoitua
Mikkelissä, ottaen huomioon kaupungin rakentamisen ja purkamisen suhteellisen pienen volyymin. Liiketoimintaideoissa pyrittiin välttämään päällekkäisyyttä tiedettyjen muiden Suomessa toimivien kehityshankkeiden kanssa.

4

Tuukkalan sairaalan purku-urakkaohjelma. MIKKELIN KAUPUNKI Talonrakennuspalvelut 11.12.2020
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Liiketoimintaideoiden arvioinnissa noudatettiin mahdollisuuksien mukaan CityLoops hankkeessa Roskilden
yliopistossa kehitettyä arviointikehikkoa 5.
3) purkukohteiden materiaalien elinkaariarviointi
Mikkelin hankkeessa ei toteutettu materiaalikohtaista elinkaariarviointia kierrätettyjen ja neitseellisten rakennusmateriaalien tai osien ympäristövaikutusten vertaamiseksi. Tämä työtehtävä rajattiin koskemaan
materiaalien kuljetuksiin liittyviä CO2-päästöjä eri vaihtoehdoissa. Tehtävä on Xamk:n vastuulla ja raportoidaan erikseen
4) purkukatselmusmenettely, lajitteleva purku sekä haitallisten aineiden, päästöjen ja altisteiden tunnistus
ja mittaaminen
Mikkelin hankkeessa kokeiltiin ympäristöministeriön julkaisemaa purkukatselmusopasta. Oppaasta laadittiin myös englanninkielinen käännös, jota editoitiin yhdessä CityLoops-kumppaneiden kanssa, siten että se
soveltuu yleiseen käyttöön muissa EU-maissa 6.
CityLoopsin tanskalaiset kumppanit laativat hanketta varten esipurkamiseen ja lajittelevaan purkuun liittyvän ohjeen (englanniksi soft stripping) 7, joka perustui itävaltalaiseen standardiin 8. Demohankkeiden seurannassa verrattiin valittujen urakoitsijoiden käytäntöjä kyseisen ohjeen suosituksiin. Ohjeluonnoksen suositus sisäpurkamisen kattavuudesta on seuraava:
Taulukko 1. Sisäpurkuvaiheessa poistettavat osat ja rakenteet (suositus)

Rakennusosa tai materiaali
irtaimisto ja kiintokalusteet
koneet ja sähkölaitteet, valaisimet
kaapelikotelot, kaapelit
saniteettikalusteet
lvi-järjestelmät eristeineen
ei-kantava lattiarakenteet ja ei-mineraaliset lattiapäällysteet
seinäpäällysteet
alaslasketut katot
ei-kantavat julkisivurakenteet
kipsiä sisältävät rakenteet
väliseinärakenteet
lasiseinät, lasitiili
irtonaiset eristevillat
ilman ja kosteuden sulkurakenteet
ovet ja ikkunat
kasvillisuus ja multa

huomautuksia, kommentteja
myös rappauksen alla olevat

esim. lasiset julkisivurakenteet, toja-levy ja vastaavat, eristerakenteet julkisivussa
paitsi kipsipitoiset rappaukset ja tasoitteet
mm. korkki, kevytbetoni, puukuitusementti, puu,
muovilevyt
lajiteltuna lasi/mineraali /muovieristeet
bitumilevyt, muovikalvot
(ellei niitä ei tarvita pölyn hallinnassa)
viherkatot tms.

Graves ym. 2020.
Vuokko Malk et.al. Draft 2020.
7
Erik K. Lauritzen, CDR. CityLoops guide for selective demolition, draft 24th March 2020. CityLoops.
8
Rückbau von Bauwerke als Standardabbruchmethoden, ÖNORM B 3151, 2014-12-01. Austria
5
6
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Demokohteissa noudatettiin asbesti- ja haitta-ainepurkuun liittyvää lainsäädäntöä ja Mikkelin kaupungin
käytäntöä säännösten soveltamisessa käytäntöön.
Mikkelin demohankkeisiin sisältyi myös pölypäästöjen ja pölyaltistuksen mittaamista ja seurantaa sekä pölyn hallintaan tarkoitetun kasteluveden vaikutusta pohjaveden kuormitukseen.
5) drooniavusteinen purkuprosessin seuranta, purkumateriaalien määrien arviointi ja elinkaariarviointi
Tehtävä on Xamk:n vastuulla ja raportoidaan erikseen
6) purkumateriaalien määrä- ja laatutietojen tietopankki sekä digitaalinen markkinapaikka
XAMK vastasi drooniavusteisen dokumentoinnin kokeiluista, päästömittauksista, tietopankin suunnittelusta
sekä Appeldornin hankekumppanin toteuttaman LCA-laskentatyökalun kokeilusta. Tulokset näistä raportoidaan erikseen.
Miksei vastasi suunnittelun ja hankinnan päätöksentekoprosessin kehittämisehdotuksista, liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnista, digitaalisen markkinapaikan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä lajittelevan
purkamisen seurannasta ja kehittämisehdotuksista. Digitaalista markkinapaikkaa koskevat toimenpiteet ja
tulokset raportoidaan erikseen.

2.3.

Mikkelin päätöksentekoprosessin dokumentointi ja toimintatutkimus

Demohankkeessa dokumentoitiin ja analysoitiin Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan, tilapalvelujen ja
ympäristöhallinnon käytäntöjä purkulupien hakemisessa, myöntämisessä ja valvonnassa. CityLoops-hanke
seurasi kahden demonstraatiokohteen urakkakilpailujen valmistelua tilapalveluissa ja osallistui dokumenttiluonnosten kommentointiin. Kaupungin myöntämistä purkuluvista kerättiin tilastot ja käytiin läpi otos purkulupia, joita oli myönnetty vuosina 2018…2020. Purkuhankkeiden kierrätysasteesta laadittiin erillinen raportti, jota käytetään kuvaamaan referenssitasoa ennen CityLoops -hanketta.
Käytiin läpi tilapalvelujen viimeaikaisia tarjouspyyntöjä Mikkelissä ja verrattiin niitä muutamiin esimerkkeihin muissa kaupungeissa Suomessa. Mahdollisuuksia sisällyttää kiertotalouteen liittyviä vähimmäisvaatimuksia tai laatukriteereitä tarjouskilpailuihin tuotiin esiin, mutta demokohteiden kilpailutukseen saatiin
vain vähäisiä tarkennuksia verrattuna vakiintuneeseen käytäntöön. Havaintojen pohjalta Miksein hankintaasiantuntija on laatinut purkuhankkeiden ehdotuksen hankintaohjeeksi, jossa on esitetty tapoja lisätä kiertotalousnäkökulmaa hankintoihin.
Demohankkeissa perehdyttiin Mikkelin kaupungin ja kaupungin jäteyhtiön Metsäsairila Oy:n välillä käytettyyn sidosyksikköhankintaan purku-urakoissa. Samoin dokumentoitiin Mikkelin tilapalvelujen ja Mikkelin
Toimintakeskus ry:n välinen käytäntö, jonka mukaan Toimintakeskus saa veloituksetta ottaa myyntiin purkukohteissa olevaa irtaimistoa ja kiintokalusteita, joita kaupungin yksiköt eivät tarvitse. Näitä käytäntöjä ja
niiden kehittämismahdollisuuksia arvioitiin kiertotalouden tavoitteiden kannalta.
Toisin kuin eräissä muissa CityLoops verkostoon kuuluvissa kaupungeissa, Mikkelin demohankkeissa ei ollut
tavoitteena demonstroida tiettyä uutta liiketoimintamallia tai tietyn rakennusosan tai jätteen jalostamista
uudeksi tuotteeksi. Sen sijaan demokohteiden dokumentoinnilla pyrittiin tekemään näkyväksi purkutoiminnan nykyiset käytännöt, toimijat ja jätevirrat ja osoittamaan niihin liittyvät liiketoiminnan
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kehittämismahdollisuudet, joilla voitaisiin tehostaa kiertotaloutta ja samalla saavuttaa myönteisiä ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Toisin kuin useimmilla muilla CityLoopsin osallistujilla, Mikkelin kaupunki ei kaupunkina ollut sitoutunut ennalta päätettyihin kiertotaloustavoitteisiin hankkeessa. Mikkelissä hankkeen toteuttajina olivat Miksei Oy ja
Xamk, joilla ei ole suoraa vaikutusvaltaa rakennus- ja purkutoiminnan päätöksenteossa. Tämän vuoksi Mikkelin demonstraatioita voidaan luonnehtia ”toimintatutkimukseksi”, jossa nykyistä toimintatapaa tarkkaillaan ulkopuolisena, dokumentoidaan nykykäytäntö, tunnistetaan kehittämismahdollisuuksia ja haasteita ja
tehdään sekä prosessin aikana että demonstraation jälkeen ehdotuksia toimintatapojen muutoksista ja
edistetään uusia kumppanuuksia.

2.4.

Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi

CityLoops -hankkeen kansainväliset partnerit ovat kehittäneet yleisluonteisen mallin rakennus- ja purkujätteen kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi 9.
Mikkelin demohankkeissa ja purkulupatutkimuksessa selvitettiin alueella syntyvät jätevirrat ja arvioitiin niiden hyödyntämiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kehittämismahdollisuuksia pyrittiin löytämään
toisaalta alkuperäisille sidosryhmille eli Metsäsairila Oy:lle sekä Mikkelin Toimintakeskukselle ja toisaalta
kaupallisille toimijoille. Miksei Oy:n rooli kaupunkikonsernin osana on yritysten toimintaedellytysten parantaminen, joten business case -tarkasteluissa haettiin erityisesti synergiaa Miksein yrityspalvelujen sekä
käynnistymässä olevan EcoSairilan yrityspuiston vision kanssa.
Business case -valinnoissa pyrittiin välttämään päällekkäisyyttä muiden tiedossa olevien kansallisten ja EUrahoitteisten hankkeiden kanssa. Mikkelin seudun suhteellisen vaatimattomat jätevirrat asettivat oman rajoituksensa sille, minkälaista liiketoimintaa niiden varaan voidaan rakentaa.
Tunnistetut liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet esitetään luvussa 9.7. Kustakin liiketoimintaideasta
tuotetaan erilliset, yksityiskohtaisemmat raportit.

3. Kiertotalouden lähtötilanne Mikkelin purkuhankkeissa
3.1.

Kiertotalouden indikaattorit

Hankehakemuksessa Mikkelin hankkeen odotettavissa oleville vaikutuksille asetettiin seuraavat mitattavat
tavoitteet:
•
•
•

uudelleenkäytön ja materiaalikierrätyksen tehostaminen on olennainen osa kaupungin hankintaprosessia
kaupungin purkuhankkeissa kierrätysaste on lähellä 95 %
viiden vuoden kuluessa hankkeen alkamisesta Mikkeli on tunnettu ”kiertotalouskaupunki”, joka tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille

Graves Simonsen, Business Cases for Circular Construction & Demolition Projects. Danish Association of Construction
Clients. Deliverable 2.5. 31.3.2021.
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•
•

hankkeen loppuun mennessä on toteutunut 20 uutta työpaikkaa kiertotaloudessa
hankkeen loppuun mennessä kiertotalouden avulla rakentamisen kustannustehokkuutta on parannettu 10 %:lla

Hankkeen aloittamisen jälkeen näitä ennakoituja vaikutuksia on täsmennetty ja lähtötilannetta on selvitetty
tarkemmin. Mikkelin CityLoops-hankkeelle on valittu kaikkiaan 20 indikaattoria, jotka on kuvattu erillisessä
evaluaatiosuunnitelmassa 10. Osa indikaattoreista liittyy Mikkelin kaupungin toimiin kiertotalouden edistämisessä yleisemmin. Osa liittyy uusiin liiketoimintasuunnitelmiin. Evaluaatiosuunnitelman mukaan demohankkeesta raportoidaan seuraavia vaikutuksia:
a) Purkumateriaalien hyödyntäminen purkupaikalla (% kyseisen materiaalin kokonaismäärästä). Indikaattori
#27 11
b) Purkujätteen lajitteluaste purkupaikalla (#28)
c) Kiertotalouden soveltamisesta syntyneet säästöt purkutyössä (#32)
d) Purkuosien uudelleenkäyttö demokohteista (#49). Digitaalisen markkinapaikan kautta myytyjen tuotteiden määrä (#32)
e) Materiaalikierrätykseen toimitettujen purkujätteiden määrä (%-osuus) demokohteista (#52)
f) Energiahyödyntämiseen toimitettu purkujätteiden määrä (%-osuus) demokohteista (#59)
g) Kaatopaikalle sijoitettu purkujätteiden määrä (%-osuus) (#61)
h) Kiertotalouden ratkaisuilla saatu vaikutus kasvihuonepäästöihin (#85).
Hankkeesta tullaan tuottamaan erillinen evaluaatioraportti, jossa esitellään tulokset indikaattorien seurannasta. Tässä demoraportissa raportoidaan alustavia tietoja indikaattorien lähtötilanteesta ja tuloksista demokohteissa. Niiden laskentatapa voi kuitenkin olla jossakin määrin erilainen lopullisessa evaluaatioraportissa.

3.2.

Lähtötilanteen selvittäminen purkulupien otoksella

3.2.1. Johdanto
CityLoops- hankkeessa selvitettiin otoksella kaupungin alueella toteutettujen purkuhankkeiden lupakäytäntöä, syntyviä jätemääriä, jätekustannuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen toteuttivat TkT Raimo
Lilja Miksei Oy:sta sekä Miksein palkkaama harjoittelija AMK-insinööriopiskelija Juha Kärkkäinen elo-joulukuussa 2020. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Mikkelin tilapalvelujen, rakennusvalvonnan, Mikkelin seudun
ympäristöpalveluiden sekä Metsäsairila Oy:n kanssa.

3.2.2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Rakennusvalvonnan tietojärjestelmästä poimittiin kaikki myönnetyt purkuluvat 2018 alusta v. 2020 heinäkuun loppuun asti. Järjestelmästä selvitettiin ne tapaukset, joissa tietojärjestelmästä oli saatavissa kohteiden jätetiedot.

Mikkeli Evaluation plan, Deliverable 6.2. 26.2.2021
indikaattorin järjestysnumero viittaa CityLoops dokumenttiin, jossa on lueteltu kaikkiaan 87 indikaattoria, joista kukin osallistuva kaupunki sai valita soveltuvat
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Purkuluvista valittiin otos, jossa oli 10 Mikkelin kaupungin kohdetta, 11 muiden omistajien suurta kohdetta
(yli 250 kerrosneliötä) ja 12 pientä kohdetta (omakotitalo, talousrakennus tai vastaava).
Suurimmassa osassa kaupungin kohteita jätetietoja ei ollut saatavissa rakennusvalvonnan tietojärjestelmästä, koska urakoitsija ei ollut toimittanut toteutuneita jätetietoja sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi
jätetiedot oli hankittava kohdekohtaisesti. Tietosuojalainsäädännön mukaan viranomainen ei voinut luovuttaa tapauskohtaisia tietoja CL-hankkeelle ilman kohteen haltijan lupaa. Mikkelin kaupunki antoi luvan pyytää omien kohteittensa tiedot Metsäsairila Oy:n vaakajärjestelmästä. Mikkelin omista purkukohteista saatiin tilapalveluilta käyttöön myös purkutyön urakkakustannukset.
Muista kuin kaupungin omista kohteista tiedot jouduttiin pyytämään kohdekohtaisesti kohteen haltijalta.
Pyyntökirje lähetettiin Mikkelin ympäristöpalveluilta valvovan viranomaisen virkatyönä. Lisäksi pyydettiin
lupa tiedustella vaakatiedot Metsäsairila Oy:lta.
Niistä kohteista, joista riittävät tiedot olivat saatavissa, verrattiin purkuhakemuksessa arvioituja jätetietoja
toteutuneisiin jätemääriin, laskettiin lajitteluaste työmaalla, laskettiin työmaalla erilliskerättyjen jätelajien
lukumäärä, laskettiin kunkin jätelajin ominaismäärä kerrosneliötä kohden. Kaupungin kohteiden osalta arvioitiin myös jätteen käsittelykustannuksia käyttämällä Metsäsairila Oy:n sopimushintoja (lokakuu 2019).

3.2.3. Mikkelin purkulupien kokonaismäärät ja käytännöt
Kun lupajärjestelmästä tulostettiin kaikki kirjatut asiat 2018-heinäkuu 2020, joissa oli asiasana ”purkaminen”, saatiin tulokseksi 534 kirjausta. Samasta kohteesta oli yleensä useita kirjauksia. Kohteessa saattoi olla
useita purettavia rakennuksia, joista kukin kirjattiin erikseen tai kirjaus koski purkamiseen liittyviä lisäselvityksiä.
Kohteet jaettiin kahteen ryhmään: yli 250 kerrosneliömetriä suuremmat ja pienemmät kohteet. Suuria kohteita oli 32 kpl ja niiden yhteenlaskettu kerrosala 48277 k-m2. Pieniä purkukohteita oli 107 kpl. Niiden yhteenlaskettu ilmoitettu kerrosala oli 6197 m2. Pienissä kohteissa oli kohteita, joista kerrosalaa ei ollut ilmoitettu. Kohteet saattoivat olla hyvinkin vaatimattomia, esim. grillikatos, vaja tms.
Suurista kohteista kaupungin omia kohteita oli 10 kpl ja loput 22 kpl olivat mm. seurakunnan, valtion, kaupungin vuokrataloyhtiön Mikalo Oy:n tai yritysten kohteita. Kaksi kaupungin kohdetta oli tuhoutunut tulipalossa, joten ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Yksi kohde jätettiin osittain purkamatta. Yksi kohteista ei
ollut vielä toteutettu. Kaikkiaan tiedot saatiin kahdeksasta kaupungin kohteesta.
Muiden toteuttamista isoista (yli 250 k-m2) purkukohteista saatiin kerätyksi riittävät tiedot jätteistä seitsemässä tapauksessa. Metsäsairila Oy:lla on vaakatiedot heille toimitetuista jätteistä, mutta niitä ei voida luovuttaa tutkimukseen kuin omistajan tai urakoitsijan luvalla. Kaikki omistajat eivät vastanneet pyyntöön luovuttaa tietoja.

3.2.4. Mikkelin omien kohteiden jätehuolto
Lajitteluaste työmaalla oli Mikkelin kaupungin omissa kohteissa erittäin korkea. Jäteraporttien perusteella
lajitteluaste oli alimmillaan 97 % ja korkeimmillaan 100 % eli kohteesta ei tullut yhtään jätettä, joka olisi
luokiteltu Metsäsairilassa lajittelemattomaksi rakennusjätteeksi.
Kun karsitaan otoksesta pois pienet kohteet ja erityistapaukset (kuten viljasiilo), ominaisjätemäärä oli samaa suuruusluokkaa: välillä 1238 … 2398 kg/k-m2. Keskiarvo oli 1816 kg/m2 (4 kohdetta).
Purkujätteen määrästä oli betonia ja tiiltä 79…97 % eli keskimäärin 90 % (6 suurta kohdetta). Puuta oli 1…11
% ja keskimäärin 5,5 % (6 suurta kohdetta). Muiden jätelajien osuus on yhteensä alle 5 %.
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Jäteasetuksen12 mukaan rakennus- ja purkujäte on lajiteltava vähintään kahdeksaan eri jakeeseen ”mikäli
tämä on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista”. Jäteasetuksen uudistuksen (987/2021) yhteydessä jätelajien määrä nostettiin yhteentoista. Kaupungin 8 kohteesta yhdessä jäte oli jaoteltu neljään jakeeseen, kahdessa tapauksessa jakeita oli 5, yhdessä 6, kahdessa 7 ja kahdeksan tai yhdeksän jätelajin tapauksia oli kumpiakin yksi. Vaarallisia jätteitä on tässä laskelmassa käsitelty yhtenä ”jätelajina”. Siihen on sisällytetty mm.
asbestijäte, kyllästetyn puun jäte sekä haitallisia aineita sisältävä betoni ja tiilijäte. Jäteasetuksessa luetelluista jätelajeista kipsijätettä oli lajiteltu erikseen yhdessä tapauksessa. Maa-ainesjätettä oli raportoitu
myös vain yhdessä tapauksessa. Maa-ainesta on todennäköisesti sisältynyt betonijätekuormiin. Lasi-,
muovi tai paperi/kartonkijätettä ei ollut mainittu yhdessäkään tapauksessa. Ne ovat päätyneet sekalaiseen
rakennusjätteeseen tai muiden hyötyjätteiden kuormiin. On myös mahdollista, että pilaantuneen maan
poisvienti on teetetty erillisenä urakkana.
Kierrätysastetta ei ole mielekästä laskea kullekin purkukohteelle erikseen, vaan ne on selvitetty Metsäsairilan rakennusjätteen vuositilastojen perusteella eli sektoritasolla.

3.2.5. Muiden kohteiden jätemäärät ja jätehuolto
Verrattuna kaupungin omiin kohteisiin näissä yksityisten tai muiden julkisten rakennuttajien purkukohteissa
oli tapauksia, joissa lajitteluaste jäi huonommaksi kuin kaupungin kohteissa. Yhdessä tapauksessa sekajätteen määrä oli 16,5 %. Kuitenkin viidessä seitsemästä kohteessa lajitteluaste oli yli 98 %. Jätteen toimituspaikat vaihtelivat purku-urakoitsijan mukaan. Betoni- ja tiilijätettä oli viety mm. Mäntyharjuun, Kouvolaan
ja Lappeenrantaan sekä paikalliselle jätteen keräilijälle. Näiden jätteiden lopullisen hyödyntämisen astetta
ei voida selvittää lupapisteeseen tallennetuista tiedoista. Joukossa oli myös tapauksia, jossa toimituspaikka
ei mahdollisesti ollut asianmukainen. Esimerkiksi betonijäte oli erään urakoitsijan suunnitelmassa tarkoitus
käyttää tienrakennukseen, mutta uusiokäyttö ei saanutkaan viranomaisen lupaa.
Lajiteltujen jätelajien lukumäärä vaihteli enemmän kuin kaupungin kohteissa. Heikoimmillaan oli erikseen
lajiteltu vain kaksi jätelajia ja parhaimmillaan seitsemän. Yhdessä kohteessa oli otettu talteen myös lasi (tarkoittanee ikkunat karmeineen), mikä oli ainoa tapaus tässä selvityksessä.
Pienistä, yksityishenkilöiden purkukohteista ei ole mahdollista saada luotettavaa jätetietoa muuta kuin
poikkeustapauksissa. Vain pieni osa purkuluvan hakijoista vastasi lähetettyyn tietopyyntöön. Useimmiten
jäte oli viety Metsäsairilan vastaanottoon pienkuormina, jotka veloitetaan kuormakohtaisesti punnitsematta. Tällöin vastaanoton vaakatietoihin ei myöskään merkitä jätteen syntypaikkaa. Joissakin kohteissa
kaikki jäte on viety Metsäsairilaan sekajätteenä. Usein puujäte hyödynnetään itse polttopuuna. Mineraalijätteitä käytetään omalla tontilla maantäyttöön. Metalliromu toimitetaan yleensä romuliikkeelle. Jonkin
verran toimitetaan ikkunoita ja muita purkuosia kierrätyskeskukseen.
Yhteenveto:
Rakennus- ja purkujätteen lajitteluasteeksi syntypaikalla (indikaattori 28) voidaan merkitä 98 %, mikä
edustaa tyypillistä arvoa sekä kaupungin omissa kohteissa että muissa julkisissa kohteissa.
Purkumateriaalin hyödyntämisestä purkupaikalla (indikaattori 27) ei aineistossa ollut yhtään mainintaa.
Indikaattorin arvoksi voidaan merkitä 0 %.

3.3.
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Mikkelin rakennus- ja purkujätteen jätehuollon lähtötilanne

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 §16
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Mikkelin kaupungin kokonaan omistama Metsäsairila Oy on kunnallinen jäteyhtiö, joka vastaa kunnan vastuulla olevien yhdyskuntajätteiden jätehuollosta Mikkelin alueella. Metsäsairila Oy ottaa vastaan myös yritysten jätettä näiden pyynnöstä jätelaissa tarkoitetun toissijaisen vastuun (TSV) perusteella. Lisäksi Metsäsairila Oy harjoittaa markkinaehtoista jätehuoltoa, jonka liikevaihto jätelain ja hankintalain säännösten mukaisesti ei saa ylittää 10 %:n osuutta kokonaisliikevaihdosta. Tämä markkinoilla toimimisen raja alenee viiteen prosenttiin vuonna 2029.
Kunnan vastuulla olevan jätehuollon osuus toimialueen liikevaihdosta oli v. 2019 95,3 % ja markkinaehtoisen jätteen käsittely- ym. palveluiden osuus toimialueen liikevaihdosta 4,7 %. Merkittävä osa markkinaehtoisesta jätteestä on rakennusjätettä.
Taulukko 2. Metsäsairilan liikevaihdon ja tuloksen jakautuminen

Kaupungin kilpailuttamissa purkukohteissa on noin viiden vuoden ajan sovellettu käytäntöä, jonka mukaan
kaikki kohteessa syntyvät jätteet on toimitettava kaupungin jäteyhtiölle. Purku-urakoitsija vastaa purkukohteen jätehuollosta ja jätteen kuljetusten ja käsittelyn kustannukset sisältyvät urakkahintaan, mutta kohteen
omistaja eli kaupunki määrää, mihin jätteet on kuljetettava. Urakoitsija on oikeutettu käyttämään Metsäsairila Oy:n ja kaupungin neuvottelemaa jätelajikohtaista sopimushinnastoa. Tämä hankintakäytäntö on
vuonna 2020 laajentunut koskemaan myös kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön eli Mikalo Oy:n purkukohteita.
Metsäsairila Oy:n vuoden 2019 tilastojen mukaan lajiteltua rakennus- ja purkujätettä otettiin vastaan v.
2019 yhteensä 30409 tonnia. Siitä hyödynnettiin materiaalina 76 % ja energiantuotannossa hyödynnettiin
lisäksi 20 %. Hyödyntämättä jäivät v. 2019 mineraalivillaeristeet, kipsilevy ja asbesti. Kattohuopa, lasi ja
posliini murskattiin jätepenkan teiden pohjarakenteissa käytettäväksi. Mikäli tulkitaan, että tämä ei täytä
EU:n materiaalihyödyntämisen kriteerejä, tämä pienentää saavutettua kierrätysastetta.
Sekalainen yritysten rakennusjäte ohjataan Metsäsairilassa lajitteluhalliin, jossa kaivinkoneen kouralla jäte
lajitellaan jopa 20 eri jätelajiin kuljetuskontteihin. Tähän lajitteluhalliin otetaan myös muita yritysten jätteitä ja muita sekajätteitä lajiteltavaksi. Lajitteluhalliin tuli sekalaista rakennusjätettä v. 2019 2545 tonnia eli
8,1 % rakennusjätteen kokonaismäärästä. Se lajiteltiin ja saadut hyötyjätejakeet on sisällytetty yllä oleviin
hyödyntämislukuihin.
Kaikesta lajitteluhalliin tulevasta materiaalista noin 33 % on mennyt vuonna 2020 rejektinä penkkaan 13. Jos
oletetaan, että rakennusjätteen osalta rejektin osuus olisi sama, vastaisi tämä 840 tonnia vuonna 2019.
Kun otetaan huomioon lajitteluhallin rejekti, jätelajien jakauma näyttää seuraavalta:
Taulukko 3. Metsäsairila Oy:n kierrätysasteen arviointi v. 2019.
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Jonne Gråsten, 20.9.2021
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Paino (t)

%

BETONI

19536

62,5 %

Materiaalina hyödyntäminen

PUU

4306

13,8 %

Energiana hyödyntäminen

TIILIJÄTE

1657

5,3 %

Materiaalina hyödyntäminen

ENERGIAJÄTE

1537

4,9 %

Energiana hyödyntäminen

Jätelaji

Hyödyntäminen

t

%

t

%

t

4306
1657
1537

METALLIT

920

2,9 %

Materiaalina hyödyntäminen

REJEKTI

840

2,7 %

Loppusijoitus

840

ERISTEVILLA

596

1,9 %

596

KATTOHUOPA

594

1,9 %

Loppusijoitus
Teiden pohjarakenteissa

ASBESTI

376

1,2 %

KESTOPUU

346

1,1 %

Loppusijoitus
Energiana hyödyntäminen

LASI

271

0,9 %

Omassa maarakentamisessa

KIPSILEVY

269

0,9 %

Loppusijoitus

31248

100,0 %

KAIKKI YHTEENSÄ

%

19536

920

594
376
346
271
269
22978

73,5 %

6189

19,8 %

2081

6,7 %

Kierrätysasteeksi saadaan 73,5 %, energiahyödyntämisen osuus oli 19,8 % ja loppusijoituksen 6,7 %.
Purkukohteista syntyy usein myös asfalttijätettä sekä maa-ainesjätettä. Näitä ei Metsäsairilan tilastoissa ole
luokiteltu rakennus- ja purkujätteeksi.
Kaaviona jakauma näyttää seuraavalta:
Kuva 3. Metsäsairila Oy:n rakennus- ja purkujätteen jakauma jätelajeittain v. 2019

Betoni- ja tiilijäte otetaan vastaan joko erikseen tai samassa kuormassa. Tiilillä on hieman halvempi jätemaksu kuin betonijätteellä, joten urakoitsija voi päättää lajitella sen erikseen. Riittävän suuren massamäärän kertymisen jälkeen Metsäsairilan sopimustoimittaja murskaa jätemateriaalit siirrettävällä murskauslaitteella. Murske varastoidaan odottamaan soveltuvaa maarakennuskäyttöä. Tiilen ja betonin murskaus tehdään kerran, pari vuodessa.
Valtaosa syntyneestä murskeesta on käytetty Metsäsairilan omassa maarakentamisessa. Kiertotaloudenkatuun Mikkelin kaupunki käytti 8000 tonnia MARA-kelpoista mursketta v. 2019 ja vuonna 2020 Metsäsairila
Oy käytti 134 tonnia betonimursketta Rämälän jätepisteen kenttään. Jätelaitoksen omalla alueella betonimursketta on käytetty omassa maarakentamisessa suuria määriä. Vuonna 2020 varastossa oli 20 000 t
murskattua betoni- ja tiilijätettä. Vuoden 2021 lopussa varasto oli käytetty loppuun mm. suuren käsittelykentän rakentamiseen. Myös lievästi pilaantuneet tiilet ja betoni voidaan käyttää maarakentamiseen Metsäsairilan omalla alueella.
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MARA-kelpoisen betonimurskeen ja asfalttimurskeen käyttäjät Mikkelissä ilmenevät seuraavasta taulukosta 14:
Taulukko 4. Jätemateriaalin käyttö maarakennukseen Mikkelissä 2018-2020

Listaus Mikkelin kaupungin alueella tehdyistä MARA-rekisteröinneistä 2018-2020
Hakija
Destia
Mikkelin kaupunki
Taskinen esa
Metsäsairila Oy
Destia
UPM Plywood
Maarakennus Talpa Oy
Mikkelin kaupunki
Destia

pvm
kohde
19.3.2020 Kinnarin et. Liittymä
7.5.2020 Ylännetie
25.5.2020 Vehmaskyläntie 14
22.7.2020 Rämäläntie jätepiste
27.5.2020 Vt 5
27.8.2018 Pelloksen vaneritehdas
7.11.2019 Työmiehenkatu 1
30.7.2019 Metsäsairilankatu
26.8.2019 Tuppuralankadun ramppi

laatu
massa / t
betonimurske
1330
asfalttimurske
700
betonimurske
1800
betonimurske
134
asfalttimurske
2270
asfalttimurske
150
1700
betoni- ja tiilimursk
betoni- ja tiilimursk
5800
betonimurske
2800

Murskeella on ollut niukasti paikallista kaupallista kysyntää, koska kaupungilla on EcoSairilan alueella on
erittäin suuri määrä kalliomursketta, joka on saatu edullisesti Mikkelin jätevesipuhdistamon louhintatyömaalta.
Kaikki puujäte, sekä maalaamaton, maalattu puutavara, vaneri, kuitulevy, ovet ja ikkunat murskataan lajittelematta sopimustoimittajan siirrettävällä murskaimella. Murske myydään tällä hetkellä polttoaineeksi
Metsän Woima Oy:n kautta. Metsän Woima Oy on kiinteitä biopolttoaineita teollisuudelle ja voimalaitoksille välittävä yhtiö, joka tarjoaa myös murskauspalveluja 15.
Kestopuujätteet toimitetaan alan toimialayhtiölle Demolite Oy:lle energiahyödyntämiseen. Kestopuu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Demolite on kestopuuta tuottavien yritysten omistama yhtiö, joka toimii vapaaehtoisena tuottajavastuuyhteisönä kestopuulle 16.
Osa rakennus- ja purkujätteestä toimitetaan Metsäsairila Oy:lle ns. energiajätteenä. Tähän jakeeseen voidaan lajitella esimerkiksi muovikalvot, muut muoviosat PVC-tuotteita lukuun ottamatta, pahvi, paperi, tekstiilit. Energiajätteestä voidaan periaatteessa jalostaa REF-kierrätyspolttoainetta. Metsäsairilalle tulee kuitenkin edullisemmaksi toimittaa orgaaninen rakennus- ja purkujäte jätteenpolttolaitoksiin (massapolttolaitoksiin), joiden osakkaana Metsäsairila on tai johon sillä on toimitussopimus. Nämä ovat Riikinvoima Oy:n
voimalaitos Leppävirralla ja Kotkan Energia Oy:n voimalaitos Kotkan Korkeakoskella.
Metalliromu purkukohteista otetaan vastaan sekalaisena metalliromuna ja siitä maksetaan urakkasopimuksessa vahvistettava kiinteä tonnikohtainen hyvitys purku-urakoitsijalle. Metalliromua lajitellaan Metsäsairilassa ja myydään romun välittäjille.
Metsäsairila Oy ei harjoita purkujätteen uudelleenkäyttöön liittyvää liiketoimintaa.
Yhteenveto

Etelä-Savon ELY-keskukselta saatu listaus 2020.
https://metsanwoima.fi/
16
https://www.kestopuu.fi/kierratys/demolite-oy.html
14
15
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Lähtötilanteessa rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteeksi sektoritasolla voidaan merkitä 74 % ja energiaksi hyödyntämisen osuudeksi 20 %. Kaatopaikalle sijoittamisen osuudeksi lähtötilanteessa voidaan
merkitä 6 %. Kierrätysaste yksittäisen purkukohteen kohdalla ei poikkea kovin paljon sektoritason luvuista, koska Metsäsairilan hinnoittelu ohjaa voimakkaasti jätteen lajittelua työmaalla ja lajittelematon
purkujäte lajitellaan keskitetysti Metsäsairilassa.
Luvut pätevät kunnallisen jäteyhtiön toimintaan. Yksityisten jäteyhtiöiden toiminnasta ei ole saatavissa
vastaavia kuntatason indikaattoreita.

3.4.

Rakennusosien uudelleenkäytön lähtötilanne

Kaupungin kohteista on tilapalvelut ottanut talteen uusiin kaupungin kohteisiin soveltuvia materiaaleja ja
rakennusosia, esimerkiksi graniittisia perustuskiviä, portaita, pihakiviä hirsiä, metallisia paloportaita, valaisimia, lvi-kalusteita ja iv-laitteistoja. Uudelleenkäyttöön on myös annettu mahdollisuus Mikkelin Toimintakeskukselle.
Mikkelin Toimintakeskus ry on vapaaehtoisjärjestö, jolla on pitkäaikainen sopimus Mikkelin kaupungin
kanssa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavasta työtoiminnasta. Yhdistys saa kaupungilta korvausta
tästä työstä ja vastaavasti kaupunki välttyy sanktiomaksuilta, joita kunnat joutuvat maksamaan valtiolle, jos
eivät saa pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria työttömiä työllisyys- tai aktivointitoimien piiriin.
Toimintakeskus on sopimuksen mukaisesti sitoutunut järjestämään työttömille työharjoittelupaikkoja tai
muita aktivointitoimia. Toimintakeskuksen ylläpitämä kierrätyskeskus Uutta Elämää on merkittävin yhdistyksen tarjoama työpaikka. Kierrätyskeskuksen vastaanottopaikka on nykyään Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen yhteydessä toimiva Kieppi. Se toimii yhden luukun periaatteella toimivana vastaanottopaikkana kotitalouksille: samaan paikkaan voidaan jättää uudelleenkäyttöön soveltuvat kotitalouksien tavarat sekä kotitalouksien hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet. Vastaanoton piiriin kuuluvat myös kotitalouksien pienimuotoisesta purkutoiminnasta syntyneet purkuosat, kuten WC-istuimet, hanat, pesualtaat. Nämä tarkastetaan ja
puhdistetaan ja toimitetaan myytäväksi kierrätysmyymälään.
Mikkelin kaupungin tilapalvelut on ilmoittanut Toimintakeskukselle, että yhdistyksen henkilökunnalla on
mahdollisuus ottaa veloituksetta myytäväksi kaupungin purkukohteessa olevaa irtaimistoa ja helposti irrotettavia rakennusosia sen jälkeen, kun tilan viimeinen käyttäjä on poistanut tiloista tarvitsemansa irtaimiston. Tilapalvelut merkitsee ja irrottaa purkuosat, joita voidaan hyödyntää toisessa kaupungin kiinteistössä.
Toimintakeskus on toteuttanut pienimuotoista uudelleenkäyttöä tämän suullisen sopimuksen nojalla.
Myyntiin on otettu lähinnä vesikalusteita ja kiintokalusteita sekä satunnaisesti ikkunoita ja ovia. Mikäli kyseessä on homevaurioinen rakennus tai asbestikohde, ikkunoita tai ulko-ovia ei voida irrottaa ennen kuin
haitta-ainepurku on tehty. Purkutyömaalle Toimintakeskuksella ei enää ole pääsyä.
Toiminta on pienimuotoista, koska rajoittavia tekijöitä ovat työnjohdon resurssit, lyhyt aikaikkuna osien irrottamiseen, käytettävissä olevan työvoiman määrä ja työkyky, kuljetuskapasiteetin rajallisuus sekä purkuosien varastointiin ja myyntiin tarvittavan tilan rajallisuus. Uudelleenkäytön taloudellinen merkitys toimintakeskukselle on ollut vähäinen. Tuotteiden hinta on alhainen, esimerkiksi pesualtaita on myyty alkaen 15
€/kpl.
Parissa tapauksessa Toimintakeskus on saanut luvan järjestää purkuosien myyntiä purkukohteessa, jolloin
irrotuksen on tehnyt asiakas itse tai ostanut sen Toimintakeskukselta. Tällainen kampanjamyynti vaatii henkilöresursseja ja tehokasta viestintää.
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Purku-urakoitsijat harjoittavat kaupallista uudelleenkäyttötoimintaa satunnaisesti. Mikkelin kaupungin
kohteissa tämä ei ole mahdollista, koska sopimusehtojen mukaisesti kaikki materiaali on toimitettava Metsäsairila Oy:lle. Joillakin purku-urakoitsijoilla on oma nettikauppa purkuosille tai ne käyttävät kaupallisia digitaalisia kauppapaikkoja.
Yhteenveto
Rakennusosien ja irtaimiston uudelleenkäyttöä esiintyy kaupungin kohteissa satunnaisesti, edellyttäen
että kaupungin omissa rakentamiskohteissa on niille ajankohtaista käyttöä. Purku-urakoitsijoiden kautta
uudelleenkäyttöön on satunnaisesti päätynyt mm. liimapuupalkkeja ja ilmastointilaitteita. Muiden purkamiseen ryhtyvien kohteista, kuten pientaloista, päätyy uudelleenkäyttöön mm. hirsiä, ikkunoita, ovia
ja lvi-osia omatoimirakentamiseen ja erityisesti ns. piharakentamiseen. Osa tästä uudelleenkäytöstä toteutuu valtakunnallisten nettialustojen, kuten tori.fi kautta. Pieni osa päätyy myyntiin Mikkelin Toimintakeskuksen Uutta Elämää myymälän kautta.
Purkuosien uudelleenkäyttö on niin vähäistä Mikkelin seudulla, että indikaattorille (indikaattori 49) ei
voida esittää määrällistä arviota. Se ei ylitä 1 %:n osuutta (mikä olisi 300 t/vuosi).

3.5.

Kiertotalouden ratkaisuilla saatu vaikutus kasvihuonepäästöihin

Purkamisen kasvihuonepäästöihin voitaisiin periaatteessa vaikuttaa korvaamalla neitseellisiä rakennusmateriaaleja uusiomateriaaleilla tai rakennustuotteita purkuosilla, edellyttäen että uudelleenkäytön tai kierrätyksen hiilijalanjälki on pienempi kuin perinteisen tuotteen. Varsinkin metallin, betonin ja tiilen hiilijalanjälki
tonnia kohden on suuri. Toiseksi merkittävin vaikutus on rakennusmateriaalien kuljetustarpeen vähentäminen käyttämällä lähialueella syntyviä purkumateriaaleja tai osia.
Mikkelissä on jonkin verran kokemusta murskatun betonin käyttämisestä maarakentamisessa korvaamaan
neitseellistä kiviainesta. Kaupungin infra-aluepalvelut käyttivät v. 2019 murskattua betonia 6000 t ja muutamia satoja kuutioitua tiilimursketta korvaamaan murskattua kiviainesta Metsäsairilantien (sittemmin Kiertotaloudentie) kantavaan rakenteeseen. Tällä korvattiin 3000 m3 kalliomursketta (0…56 mm). Betoni- ja
tiilimurskeen toimitti Metsäsairila Oy. Määrä vastaa kaupungin infra-aluepalveluiden keskimääräistä vuosittaista kalliomurskeen kulutusta, joka on 2500 m3 (rtr) 17 kantavaan kerrokseen ja 4000 m3 (rtr) jakavaan
kerrokseen sekä 500 tonnia kulutuskerrokseen.
Vuonna 2020 kaupungin infra-aluepalvelut käyttivät Metsurinraitilla kantavan ja jakavan kerroksen materiaalina asfalttirouhetta noin 2500 m3.
Yhteenveto
Lähtötilanteessa kiertotaloudella saavutettavat hiilipäästöjen säästöt voivat yksittäisissä kohteissa olla
merkittäviä. Tällainen oli Metsäsairilan alueen tiehanke vuonna 2019. Tällaisia kohteita ei kuitenkaan
järjestelmällisesti tavoitella kaupungin suunnitteluprosesseissa. Demokohteiden purkubetonin tuottama
teoreettinen hiilijalanjäljen pieneneminen on tarkoitus arvioida myöhemmässä raportointivaiheessa.
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m3 rtr tarkoittaa todellista tilavuutta tiivistyksen jälkeen.

19

3.6.

Purkuhankkeiden kustannustehokkuus

Kaupungin kohteissa purku-urakoitsijan urakkahinta on julkinen tieto. Lähtötilannetta 2018–2019 kuvaavan
otoksen perusteella kaupungin purkuhankkeissa yksikkökustannus on ollut seuraavan taulukon mukainen:
Taulukko 5. Kustannustietoa Mikkelin purkuhankkeista 2018–2019 (otos)
Kohde
Aseman koulu
Viljasiilo ja valssimylly
Taitola (koulu)
Pankarannan vanhainkoti
Otavan päiväkodin piharakennus
Urheilutalo ja asuinrakennus
Urpolan koulu
Vanha meijeri ja asuinrakennus
Tuukkalan sairaala
Pankalamme n terveysasema

Osoite
Keskustie 50, 51600 Haukivuori
Mannerheimintie 10b, 50100 Mikkeli
Raviradantie 18, 50100 Mikkeli
Saattotie 1, 50130 Mikkeli
Vanha Otavantie 112 b, 50670 Otava
Runeberginaukio 1a, 50100 Mikkeli
Rinnekatu 8, 50100 Mikkeli
Tenholankatu 1, 50100 Mikkeli
Tuukkalankylätie 1, 50500 Mikkeli
Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli

Kerrosala
(m2)

1 482
1 433
4 857
4 786
137
1 050
5 453
225
5 350
9 855

Purkuvuosi
2018
2019
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021

Urakkasumma
€
107 600,00
824 400,00
236 500,00
288 550,00
28 880,00
95 400,00
248 000,00
45 200,00
278 000,00
378 000,00

ominaiskulu

jätekust

€/m2
73
23645
575
29975
49
39338
60
46753
211
765
91
16296
45 ei tietoa
201
10211
52
36 981
38
82703

% urakasta
22 %
4%
17 %
16 %
3%
17 %
23 %
13 %
22 %

Taulukossa esitetyt urakkasummat ovat tarjouksessa esitettyjä hintoja. Työn aikana mahdollisesti sovitut
lisätyöt eivät näy tässä taulukossa. Taulukon perusteella yksikkökustannus kerrosneliötä kohden vaihtelee
rakennuksen tyypistä ja koosta riippuen laajassa haarukassa. Suurissa kohteissa saavutetaan mittakaavaetua, kun taas pienissä kohteissa yksikkökustannuksia kasvattavat työmaan perustamisen ja koneiden siirtämisen ja urakoitsijan kiinteiden kustannusten kattaminen. Suurissa kohteissa (yli 1000 k-m2) tyypillinen yksikkökustannus oli 45…91 €/m2. Siilon ja valssimyllyn purkamisessa kustannuksia nosti rakennuksen täysin
poikkeuksellinen sijainti ja korkeus, mikä vaati erityiskaluston käyttämistä.
Näissä kohteissa jätekustannus laskettiin jäteraportin perusteella käyttämällä Metsäsairilan kaupungille
tarjoamia sopimushintoja. Pilaantuneelle betonille jätemaksu määritellään tapauskohtaisesti analyysitulosten perusteella, joten näitä kustannuksia ei voida laskea sopimushintojen perusteella. Lievästi pilaantuneelle betonille, joka voidaan haitta-aineista huolimatta käyttää läjitysalueen tien pohjassa, on annettu sopimushinta. Pilaantuneen betonin jätehuoltoon koskevia kysymyksiä on käsitelty erikseen, eikä sen kustannuksia ole sisällytetty yllä oleviin lukuihin.
Arvion perusteella jätekustannusten tyypillinen osuus urakkahinnasta oli 16…22 %. Suurissa kohteissa tavallinen jätekustannus on ollut 8…10 € kerrosneliötä kohden. Pienissä puurakennuksissa jätekustannuksen
osuus on paljon pienempi kuin betonirakennuksissa. Todelliset jätekustannukset voivat olla suuremmat,
sillä sopimushinnoissa ei ole yksikköhintaa esimerkiksi pilaantuneelle betonille ja vaarallisille jätteille. Metalliromusta maksettava hyvitys on otettu huomioon näissä laskelmissa.

4. Sidosryhmien osallistuminen
Demohankkeiden suunnittelusta, kilpailutuksesta ja urakoitsijoiden valvonnasta vastasi Mikkelin kaupungin
tilapalvelut. CityLoops -hankkeella oli mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöasiakirjoja ja esittää niihin
kiertotaloutta edistäviä näkökohtia. Tilapalvelut, kaupungin rakennusvalvonta sekä Mikkelin seudun ympäristötoimi antoivat hankkeen käyttöön demohankkeita ja muita viimeaikaisia purkuhankkeita koskevia tietoja.
Kaupungin omistama jäteyhtiö Metsäsairila Oy osallistui demohankkeiden suunnitteluun ja antoi hankkeen
käyttöön rakennus- ja purkujätteitä koskevia tilastoja ja kustannustietoa. Metsäsairila Oy osallistui digitaalisen markkinapaikan kokeiluun omilla tuotteillaan.
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Mikkelin Toimintakeskus ry osallistui sidosryhmätoimintaan, purkuosien inventointiin ja digitaalisen markkinapaikan kokeiluun.
Metsäsairila ja Toimintakeskus osallistuivat myös liiketoimintaideoiden kehittämiseen.
Kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy sekä toimitiloja hallinnoiva Naistinki Oy osallistuivat hankkeen levittämisvaiheen ideointiin ja työpajoihin. Demonstraatioiden yhteydessä tehdyistä johtopäätöksistä ja ehdotuksista informoitiin myös kaupungin elinvoimajaostoa.
Aluetason valvonnasta vastaava ympäristöviranomainen Etelä-Savon ELY-keskus osallistui purkamisen ohjauskeinoja koskevaan dokumentointiin.
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä ESEDU Oy on osallistunut CityLoops-hankkeen työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen UTK-hankkeen välityksellä (UTK=Uutta Työtä Kiertotaloudesta). Esedu on yhteistyössä
kaupungin tilakeskuksen ja CityLoops hankkeen kanssa toteuttanut pienimuotoisia kokeiluja mm. tiilien irrottamisesta ja puhdistamisesta, puutavaran lajittelusta uudelleenkäyttöä varten.
CityLoops-hanke osallistui aktiivisesti tiedonvaihtoon muiden EU-rahoitteisten purkamisen kiertotaloushankkeiden kanssa (mm. Rapurc, Purater, Circwaste, Circuit, HYPPY). CityLoops tiimi osallistui näiden järjestämiin webinaareihin ja päinvastoin. Tiedonvaihtokokouksia Teamsin välityksellä pidettiin 3-4 kpl vuodessa.
Liiketoimintaideoiden arviointiin osallistui teemakohtaisesti alan paikallisia ja valtakunnallisia yrityksiä.
Näistä yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty business case -raporteissa.
CityLoops -hanke järjesti 2020…2021 kaupungin tilapalveluiden, Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa yhteensä yli 20 sidosryhmäkokousta, joissa käsiteltiin demokohteiden suunnittelua, seurantaa ja dokumentointia.
CityLoops-hanke esitteli demohankkeen havaintoja ja kehittämisehdotuksia kaupunginhallituksen elinvoimajaokselle 13.4.2021. Hanke järjesti syyskuussa 2021 työpajan, jossa kaupungin kuntapäättäjiä ja keskeisiä
viranhaltijoita arvioi rakentamiseen ja purkamiseen liittyviä nykyisiä käytäntöjä ja kehittämismahdollisuuksia kiertotalouden näkökulmasta.
CityLoops -hanke järjesti laajemmalle sidosryhmälle yhteensä kaksi työpajaa ja yhden webinaarin sekä yhden markkinavuoropuhelutilaisuuden, joissa esiteltiin rakentamisen- ja purkamisen kiertotalouden esimerkkejä Mikkelistä, muualta Suomesta ja kansainvälisiä kokemuksia. Lisäksi haastateltiin paikallisia purkuliiketoimintaa tai rakennusjätteen käsittelyä harjoittavia yrityksiä.

5. Hankintaprosessi
5.1.

Lainsäädännön kiertotalouteen liittyvät vaatimukset
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Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) sekä jätelaissa (JL) esitetyt lakisääteiset vaatimukset ja muut
kansalliset ohjauskeinot on esitetty erillisessä raportissa (Lilja 2020). Keskeisimmät vaatimukset ovat seuraavat:
•
•

•
•
•
•

Purkamiseen ryhtyvän on haettava purkulupa ja sen yhteydessä esitettävä arvio syntyvistä jätelajeista ja suunnitelma niiden jätehuollosta
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys asetuksessa luetelluille 11 jätelajille
ja ne on hyödynnettävä mahdollisimman korkealaatuisesti jätehierarkiaa noudattaen
Ammattimaisesta rakennus- ja purkujätteen kuljettamisesta on kunkin kuorman osalta laadittava
siirtoasiakirja, joka on tarvittaessa esitettävä viranomaiselle
Rakennus- ja purkujätteen kierrätykselle on valtakunnallisesti asetettu 70 %:n tavoite.
YM on julkaissut tilaajalle ja urakoitsijalle oppaat purkuhankkeen toteuttamisesta. Niissä mm. suositellaan purkukartoituksen tekemistä. Opas on luonteeltaan suositus.

Mikkelin kaupungin hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 18.

5.2.

Kaupungin kiertotaloustavoitteiden asettaminen

Mikkelin kaupungille tai kaupunkikonsernille ei ole laadittu kiertotalousohjelmaa tai “tiekarttaa”.
Kaupunginhallitus on v. 2018 hyväksynyt yleisen hankintasäännön 19, jossa edellytetään, että hankintojen
erityispiirteet tunnistetaan järjestelmällisesti ja tunnistamisen tueksi tuotetaan työkalut ja ohjeet, joilla otetaan huomioon:
- Työllistämisvelvoite
- Innovatiivinen potentiaali
- Aluetaloudelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset
- Yritysvaikutusten arviointi
- Hankintojen ympäristövaikutukset.
Yleinen hankintasääntö koskee koko kaupunkikonsernia.
Hankintasääntöä päivitettiin kaupungin omien yksikköjen hankintojen osalta vuonna 2021 20. Tähän dokumenttiin ei sisälly ympäristökriteerejä koskevia päivityksiä. Hankintasäännössä uusia asioita on mm. strategisen hankinnan määritelmä. Hankinta on strateginen, jos sen arvo on yli 1 M€ tai kun se on erityisen merkittävä työllisyyden tai kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta (kaupunkistrategia ja
elinvoimaohjelma).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta 1397/2016
Kaupunginhallitus 17.12.2018 Liite 1 § 465
20
Mikkelin kaupungin päivitetty hankintasääntö 10.5.2021 § 192
18
19
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5.3.

Kaupungin rakennusten purkamiseen liittyvä päätöksenteko

Mikkelin tilapalveluilla on alustava suunnitelma kohteista, joiden purkamista lähivuosina on suunniteltu.
Suunnitelma ei ole julkinen. Käytännössä purettavat kohteet päätetään kaupunkiympäristölautakunnassa
vuosittaisen työohjelman yhteydessä.
Purkuprosessiin liittyvät toimijat ja hankkeiden suunnitteluun, hankintaan ja toteutukseen liittyvät käytännöt on kirjattu erilliseen raporttiin (Vuokko Malk ym. 2021).

5.4.

Demokohteiden kaavoitus ja uudisrakentamissuunnitelmat

Pankalammen terveyskeskus sijaitsee Mikkelin asemakaava-alueella, jota rajaa idässä Pankalammen virkistysalue, pohjoisessa hautausmaa ja lännessä asuinalue, palvelutalo ja liikerakennus. Asemakaava on vuodelta 1975. Kiinteistö on kaavassa varattu sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten rakentamiseen (kaavamerkintä Y eli yleisten rakennusten alue). Terveyskeskuksen alueen asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Alueen tulevaisuutta suunnitellaan kumppanuuskaavoitusmallin keinoin eli yhden tai useamman rakennusyrityksen kanssa. Suunnittelukilpailua on harkittu kumppaneiden ja toimintamallien kartoittamiseksi 21. Suunnitelmien mukaan alueesta tulee pientalovaltainen
alue. Länsiosan rinteeseen on hahmoteltu luhtitaloja ja pientaloja lähemmäs Saattotietä 22.
Tuukkalan sairaala kuuluu Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavan alueeseen. Kaava on laadittu 2014. Alueelle ei
ole asemakaavaa. Sairaala kuuluu palvelu- ja työpaikka-alueeksi kaavoitetulla osalla. Sen pohjoispuolella on
huoltoasema, itäpuolella ”selvitysalue, jolla on virkistystoiminnan ja maankäytön intressejä” sekä maisemallisesti arvokas peltoalue. Eteläpuolella on palveluasumisen yksikkö. Kaupungilla ei ole kiinteistölle toistaiseksi uusia käyttösuunnitelmia. Vaihtoehdot ovat joko asuntorakentaminen 23 tai liikerakennus 24.
Koska kummankaan demokohteen kiinteistölle ei ole olemassa uudisrakennussuunnitelmia, purkukohteissa
ei voida suunnitella esimerkiksi betonimurskeen tai kaivettujen maa-ainesten uudelleenkäyttöä. Kaikki purkumateriaalit on poistettava tontilta ja kaivannot on tasattava ja täytettävä tontilta saatavalla maa-aineksella purkuohjelman mukaisesti.

5.5.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

5.5.1. Lakisääteiset velvoitteet
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 25määrää, että rakennuttajan on huolehdittava, että
rakennushanke voidaan toteuttaa aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Asetuksen 8 § edellyttää, että rakennuttaja laatii purkutyömaalle turvallisuusasiakirjan, jossa selvitetään työn vaaratekijät. Tämä
tarkoittaa, että asbesti ja muut haitta-aineet on tunnistettava ennen töiden aloittamista. Valtioneuvoston
asetus asbestityön turvallisuudesta 26 tarkentaa, että rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo
kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen Länsi-Savo 21.1.2021
maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs, Länsi-Savon haastattelussa 24.7.2021
23
maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs, Länsi-Savo 24.7.2021
24
kaupunginarkkitehti Ilka Tarkkanen, Länsi-Savo 21.1.2021
25
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
26
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015
21
22
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rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.
Asbestikartoituksessa on:
1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti,
2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä,
3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys
Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.
Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 27 määrää, että asbestipurkutyötä saa tehdä vain
asbestipurkutyöluvan omaava yritys. Asbestityöntekijällä on oltava siihen ammattipätevyys ja oltava merkitty asianomaiseen rekisteriin.
EU:n REACH –asetuksesta puolestaan seuraa, että asbestipitoisia materiaaleja ei saa uudelleen käyttää, koskee myös mahdollisten vanhojen varastojen käyttöä.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 28 antaa raja-arvot mm työpaikan pölypitoisuudelle, mineraalivillakuitujen pitoisuudelle ja PAH-pitoisuudelle. Haitta-ainepurun on oltava
riittävän huolellinen, jotta turvataan sisäpurkua tekeville työntekijöille turvallinen työympäristö.
Asbestia koskevat säännökset Suomessa ovat selkeät ja tiukat, joten asbestia koskevat velvoitteet ovat purkamiseen ryhtyvälle ja urakoitsijalle yksiselitteiset. Sen sijaan muista haitta-aineista lainsäädäntö jättää tilaa
tapauskohtaiseen harkintaan. Harkinnassa on otettava huomioon sekä työturvallisuuslainsäädäntö että jätelainsäädäntö. Ratkaiseva rooli on haitta-ainekartoituksen tekijän pätevyydellä ja raportoinnin laadulla.

5.5.2. Pankalammen terveyskeskus
Mikkelin kaupunki on teettänyt kohteesta asbesti- ja haitta-ainekartoituksen Ramboll Oy:lla 29.
Asbesti
Kartoituksessa havaittiin asbestia seuraavissa rakenteissa:
•
•
•
•
•

saunan kiukaan palosuojalevy
Ikkunoiden tuulensuojalevyt
Elementtisaumojen tuulensuojalevyt
pukuhuoneen, käytävän ja arkistohuoneen katon kuitusementtilevy
hissin oven yläpuolen kuitusementtilevy

Muut haitta-aineet
Kosteuseristeenä todettiin bitumia:
• väestönsuojan ja pohjakerroksen pukuhuoneen lattian betonivalujen välissä ja maanvastaisen seinän ulkopinnassa.
• vessojen ja huuhteluhuoneen lattioissa betonivalujen välissä.
Bitumia sisältäneissä näytteissä ei todettu PAH-yhdisteitä.

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (538/2018)
29
Pankalammen terveyskeskuksen asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tutkimusraportti 3.7.2021. Ramboll Oy.
27
28
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Ohje: bitumieristeen sisältävät betonilattiat tulee purkaa <150 mm palakokoon ja toimittaa pilaantuneena
betonina asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen (öljyhiilivetypitoisuudet 610–1600 mg/kg).
Väestönsuojan lattiamaalissa/-tasoitteessa todettiin kohonneita pitoisuuksia lyijyä ja sinkkiä. PCB-yhdisteitä
ei todettu analyysin määritysrajoja ylittävissä pitoisuuksissa (<3,5 mg/kg). Lattiarakenteen näyte on sisällytetty kokoomanäytteeseen, josta tutkittiin hyötykäyttöanalyysit. Todetuista metallipitoisuuksista ei aiheudu
vaikutuksia rakenteen kaatopaikkasijoittamiselle tai hyötykäytölle maarakentamisessa.
Betoni- ja tiilirakenteet
Rakennuksen bitumieristeettömät betonirakenteet sekä tiilirakenteet soveltuvat lähtökohtaisesti hyödynnettäväksi maarakentamisessa, sekä tutkittujen haitta-aineiden ja liukoisuuksien osalta toimitettavaksi tavanomaisen epäorgaanisen jätteen ja ongelmajätteen kaatopaikalle.

Kuva 4. Näytteen otto lattiarakenteesta

5.5.3. Tuukkalan sairaala
Kaupunki on teettänyt kohteesta asbesti- ja haitta-ainekartoituksen 30. Sen perusteella esitettiin seuraavat
arviot haitta-aineista:
Asbesti
Asbestia havaittiin seuraavissa rakennusosissa, joista tehtiin huonekohtainen määräarvio neliömetreinä tai
juoksumetreinä:
•
•
•
•
•
•
•
•
30

Pohjakerroksen käytävän alakaton putkieriste
Pohjakerroksen lämpöalakeskuksen putkieriste
Pohjakerroksen lämpötunnelin putkieriste
Julkisivun mineriittilevyt
ruokasalin, astianpesuhuoneen ja toimistotilojen vinyylilaatta ja musta liima
kirjaston ja keittiöiden lattian musta liima muovimaton alla
Palo-ovien eriste
Peltisten IV-kanavien liitostiivisteet

Tuukkalan sairaalan asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tutkimusraportti 3.7.2020. Ramboll Oy.
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•

tiettyjen huoneiden katon ja koteloinnin lujalevy

Muut haitta-aineet
Maanvastaisissa betonirakenteissa (lattia, seinä, sokkeli) sekä kylpyhuoneiden lattioissa todettiin kosteuseristeenä bitumisively. B-rakennuksen 1.kerroksen maanvastainen betoniseinä tulee toimittaa pilaantuneena betonina asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen (öljyhiilivetypitoisuus 510 mg/kg).
Osassa bitumia sisältävissä rakenteissa todettiin kohonneita PAH-yhdistepitoisuuksia, mikä tulee huomioida
purkutyön toteutuksessa.
Osassa seinä- ja lattiamaaleja todettiin korkeita sinkkipitoisuuksia ja kohonneita pitoisuusia muita raskasmetalleja. PCB-yhdisteitä ei todettu analyysin määritysrajoja ylittävissä pitoisuuksissa (<3,5 mg/kg). Maalattuja seinärakenteita on sisällytetty kokoomanäytteisiin, joista tehtiin kaatopaikkakelpoisuus- ja hyötykäyttöanalyysit. Todetuista metallipitoisuuksista ei aiheudu vaikutuksia rakenteiden kaatopaikkasijoittamiselle
tai hyötykäytölle maarakentamisessa.
Betoni- ja tiilirakenteet
Rakennuksen bitumieristeettömät betonirakenteet (myös maalatut rakenteet) soveltuvat lähtökohtaisesti
hyödynnettäväksi maarakentamisessa, sekä tutkittujen haitta-aineiden ja liukoisuuksien osalta toimitettavaksi pysyvän jätteen, tavanomaisen epäorgaanisen jätteen ja ongelmajätteen kaatopaikalle. Betonijätteiden hyödyntämisessä maarakentamisessa tulee kuitenkin huomioida VNa:ssa 843/2017 määritetyt ehdot ja
toteutettavat lisäselvitykset. Tiilirakenteet eivät sovellu lähtökohtaisesti hyödynnettäväksi maarakentamisessa näytteissä todetun vanadiinin liukoisuuksien perusteella. Tiilijätteet soveltuvat tutkittujen haitta-aineiden ja liukoisuuksien osalta toimitettavaksi pysyvän jätteen, tavanomaisen epäorgaanisen jätteen ja vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

5.6.

Purkumateriaalikartoitus

Purkumateriaalikartoitus on selvitys uudelleenkäyttöön soveltuvista rakennusosista niiden uudelleenkäyttöpotentiaalista sekä yksityiskohtainen arvio purkamisesta syntyvistä jätteistä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Purkumateriaalikartoitus ei ole pakollinen, mutta se on yksi tapa osoittaa, että purkujätteen
jätehuolto täyttää lainsäädännön vaatimukset.
Jäteasetuksen 16 §:n mukaan rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten,
että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää
tai hyödyntää.
Ympäristöministeriö on julkaissut oppaita purkumateriaalikartoituksen laatimiseksi 31, 32. Ympäristöministeriö kannustaa rakennuttajia teettämään purkumateriaalikartoituksen ja käyttämään sitä urakoitsijoiden kilpailuttamisessa ja urakkasopimuksen laatimisessa. YM on tehnyt RAKLI:n kanssa vapaaehtoisen sopimuksen
(ns. Green Deal), jossa RAKLI sitoutuu edistämään tämän käytännön levittämistä jäsenistössään. Mikkelin
kaupunki ei ole RAKLI:n jäsen. Sen sijaan Mikkelin toimistokiinteistöjä hallitseva Naistinki Oy on RAKLI:n jäsen.

Katja Lehtonen. Purkutyöt – opas tekijöille ja teettäjille. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019/29.
Peter Hradl, Margareta Wahlström, Tuuli Teittinen, Katja Lehtonen. Purkukartoitusopas – opas laatijoille. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019/29.
31
32
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5.7.

Urakkakilpailun toteutus

5.7.1. Urakkakilpailun valmisteluvaihe
CityLoops-hankkeella oli tilaisuus vaikuttaa urakkakilpailun valmisteluun sidosryhmäkokouksissa elokuusta
joulukuuhun 2020. Tarjouspyyntö julkistettiin joulukuussa 2020.
Hanketiimi kävi läpi aiemmin toteutettujen Mikkelin kaupungin purkuhankkeiden asiakirjoja ja vertailun
vuoksi myös eräissä muissa kaupungeissa toteutettuja kilpailutuksia. Tavoitteena oli ehdottaa kaupungille
toimintatapoja, joilla voitaisiin edistää hankkeissa kiertotalouden periaatteita. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että lähtötilanne kaupungin kilpailutuksessa ennen demohankkeita oli seuraava:
•

•
•

•

vähimmäisvaatimuksena esitetään urakoitsijan referenssit vastaavien purkuhankkeiden toteutuksesta sekä urakoitsijan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvien vastuiden toteutumisen osoittaminen
alhaisin urakkahinta on ainoa valintakriteeri, eli esimerkiksi jätteiden lajitteluun ja kiertotalouteen
liittyviä laatukriteerejä ei ole ollut käytössä missään kaupungin purkuhankkeessa
kaupungin täysin omistaman jäteyhtiön Metsäsairila Oy:n kanssa on sovittu käytännöstä, jonka mukaan kaikissa kaupungin tilaamissa purku-urakoissa kaikki syntyvät jätteet toimitetaan Metsäsairila
Oy:n käsiteltäväksi. Urakoitsijalle on voimassa Metsäsairilan jätelajikohtainen sopimushinta, joka on
huomattavasti kaupallista listahintaa alempi. Metalliromusta maksetaan kiinteähintainen hyvitys.
Haitta-ainekartoituksessa todetun pilaantuneen jätteen, pilaantuneen maa-aineksen tai vaarallisen
jätteen jätemaksut määräytyvät analyysitulosten perusteella. Kaupungin palkkaama konsultti valvoo pilaantuneen jätteen purkamista, ja erilliskeräilyä, ottaa näytteet ja teettää analyysit, joiden
perusteella konsultti laatii siirtoasiakirjat. Pilaantuneet tai vaaralliset jätteet, joita ei ollut havaittu
haitta-ainekartoituksessa toimitetaan jätekeskukseen tilaajan kustannuksella. Näin urakoitsijalla ei
ole mitään intressiä jättää ilmoittamatta epäillystä haitallisesta jätteestä. Mikäli vaarallista jätettä
muodostuu urakoitsijan materiaalin käsittelytavasta johtuen (esim. vaarallista jätettä sekoitetaan
tavanomaiseen jätteeseen), urakoitsija vastaa niistä kustannuksellaan.

Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille eikä muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään työtapaturmaa. Rakennuttaja oli laatinut tarjouspyynnön liitteeksi lakisääteisen turvallisuusasiakirjan 33, 34 .

5.8.

Markkinavuoropuhelu demohankkeissa

Demonstraatioihin valituista kahdesta purkuhankkeesta kaupungin tilapalvelut järjesti markkinavuoropuhelutilaisuuden 27.8.2020. Tilaisuudesta ilmoitettiin julkisten hankintojen ilmoitusalustalla. Tilaisuuteen osallistui edustajia kahdesta purkuyrityksestä sekä yksi konsultin edustaja. Osa osallistui etänä.
Tilaisuudessa esitettiin seuraavia näkemyksiä:
•

33
34

urakoitsija toivoo, että omistaja ottaa etukäteen talteen uudelleenkäyttöön tarkoitetut esineet, ei
vasta purkutyömaan aikana

Mikkelin kaupunki. Turvallisuusasiakirja. Pankalammen terveyskeskus. Saija Himanen 11.12.2020.
Mikkelin kaupunki. Turvallisuusasiakirja. Tuukkalan sairaala. Miia Havukainen 11.12.2020.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

5.9.

aikataulu ei saisi olla liian kireä, mutta toisaalta myöskään ei ole varaa seisottaa koneita työmaalla
kesäaika on purkajilla kiireisintä aikaa, mm. koska koulujen purkaminen tapahtuu kesälomasesonkina
asbesti- ja sisäpurkua voidaan tehdä limittäin, eli sisäpurkua puhtaissa tiloissa voidaan tehdä ennen
asbestipurun valmistumista
kipsilevyn erillinen talteenotto ei onnistu. Ikkunalasin erillinen talteenotto työmaalla ei onnistu käytännössä.
yksi urakoitsija ilmoitti ottavansa kattohuovan talteen erikseen
Joillakin urakoitsijoilla olisi valmiudet jalostaa betonijäte pitemmälle kuin vain karkeamurskaus alle
150 mm palakokoon. Urakoitsijat voivat tarjota murskausta joko purkupaikalla tai Metsäsairilassa.
Työmaalla murskattuna betonin voisi toimittaa suoraan uuteen käyttökohteeseen (lainsäädännön
asettamia ehtoja noudattaen).
todettiin, että kun purkukohde on kaupungin ydinalueella (Pankalampi), ei ole tilaa betonin paikalla
murskaamiseen ja haitat voivat olla merkittäviä
joissakin puheenvuoroissa ehdotettiin, että mineraalivilla ja kipsi voitaisiin työmaalla sijoittaa betonin joukkoon, kun niitä ei Metsäsairilassa hyödynnetä
todettiin, että aliurakoitsijat eivät lajittele jätettä yhtä hyvin kuin pääurakoitsijan työntekijät
yksi urakoitsija valitti, että metalliromusta maksettava hyvitys (sama kilohinta kaikille romulajeille)
ei kannusta tarkempaan romun lajitteluun
yksi edustaja kertoi, että Senaattikiinteistöjen urakoissa tarjotaan bonusta, jos yli 95 % jätteestä
menee hyötykäyttöön
yritykset totesivat, että tarjouspyynnön liitteenä olevasta purkuselvityksestä ei ole mitään hyötyä
tarjouksen tekemisessä. Sen sijaan urakoitsijat toivoivat, että kohteen näyttötilaisuuksia olisi useampi kuin yksi.
Sähköinen siirtoasiakirja helpottaa kirjanpitoa jätteistä
todettiin, että jos urakoitsijan tehtävänä olisi järjestää rakennusosien uudelleenkäyttö ja sitä käytettäisiin kilpailutuskriteerinä, on vaarana, että uudelleenkäyttö jäisi toteutumatta ja rakennusosat
päätyisivät lojumaan jonnekin
kivijalkoja ja kivirappusia on saatu uudelleenkäyttöön. Suojarakenteita ja aitoja on otettu talteen ja
käytetty uudiskohteisiin. Vesikalusteet eivät urakoitsijoita kiinnosta. Satunnaisesti voi uudelleenkäyttöön mennä ikkunoita ja ovia.
Pohdittiin, voiko ihmisten antaa ottaa tavaroita, jotka ovat saastuneet sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa
joissakin tapauksissa urakoitsija on löytänyt ostajan liimapalkeille ja hallin osille. Betonielementtejä
ei yleensä voi käyttää uudelleen, koska eivät täytä ”eurokoodien” vaatimuksia.
paikalla olevat urakoitsijat ovat pääosin tyytyväisiä Mikkelin käytäntöön, jossa purkujätteet on vietävä Metsäsairila Oy:lle
todettiin, että ainakin tulevaisuudessa kilpailutuskriteerinä voidaan käyttää työmaakoneiden polttoainevalintoja. Biodiesel ei vielä ole vaihtoehto. Koneiden polttoaineen kulutus on viime vuosina
pienentynyt 30…50 %.

Vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset tarjouspyynnössä

Pankalammen ja Tuukkalan tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu saman aikaisesti, ja ne noudattavat samaa
rakennetta ja toimintamallia. Urakoitsijalle annettiin mahdollisuus esittää tarjous vain toisesta hankkeesta
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tai molemmista yhdessä, jolloin niiden välillä voitiin mahdollisesti saavuttaa synergiaetuja ja kustannussäästöjä.
Tarjouspyynnöt noudattivat pääosin kaupungin vakiintunutta toimintamallia, mutta joitakin yksityiskohtia
päivitettiin ottamaan paremmin huomioon hankintalain ja jätelain tavoitteita. Tiivistetysti tarjouspyynnön
sisältö oli seuraava:
Mikkelin kaupungin talonrakennuspalvelut pyytää tarjoustanne Tuukkalan sairaalan ja Pankalammen terveysaseman purku-urakasta perustuksineen oheisten urakka-asiakirjojen mukaisesti. Purku-urakkaan kuuluu myös piha-alueella rakennelmien, varusteiden, teknisten järjestelmien ja pinnoitteiden purkutyöt.
Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana.
Urakkasumma on kiinteä kokonaishintainen. Osatarjous on mahdollista, mutta kaupunki valitsee halvimman kokonaishinnan joko osatarjouksittain (1–2) tai sitten kokonaistarjouksen (3) ollessa halvin. Mikäli tarjoushinnat ovat samanarvoisia, kaupunki käyttää arvontaa valintakriteerinä.
Tarjousten valintaperusteena oli alin hinta. Laatuvaatimukset oli esitetty vähimmäisvaatimuksina. Nämä
olivat seuraavanlaisia:
•

•
•

•

yritys täyttää tilaajavastuulain mukaiset työnantajavelvoitteet. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään
vaaditaan. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoit-sija ja aliurakoitsija, joka ei
ole toimittanut vaadittua selvitystä.
yritys täyttää tietyt luottokelpoisuusvaatimukset ja liikevaihto on ollut 3 vuotta vähintään 800 000 €
yrityksellä on viiden viime vuoden ajalta vähintään kolme vastaavaa purkuhanketta. Yrityksen palveluksessa olevalla purkutyön työnjohtajalla on rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä koulutus ja vähintään kaksi vastaavaa purkuhanketta suoritettuna. Vastaavanlaiseksi kohteeksi katsotaan
vähintään 4 000 brm² toteutettu kivirakenteinen purkuhanke.
Tarjoajayrityksellä tulee olla Sertifioitu ISO9001 laatujärjestelmä sekä ISO14001 ympäristöjärjestelmä, tai vastaava muu yrityksen oma laatima yleinen laatusuunnitelma. Edellisten puuttuessa vähimmäisvaatimuksen täyttää myös työmaakohtainen tilaajan hyväksymä laadunvarmistus-suunnitelma.

Muut vaatimukset:
•
•

•

Urakoitsijan työnjohdon on pystyttävä pyydettäessä saapumaan työkohteeseen
viimeistään seuraavana päivänä
Työmaalla tulee aina olla paikalla suomenkielentaitoinen urakoitsijan edustaja. Työmaakielenä on
suomi. Turvallisuussyistä kaikkien työmaalla työskentelevien tulee pystyä kommunikoimaan sujuvalla suomen kielellä ilman väärinymmärryksen riskiä. Tämä sujuva suomen kielen vaatimus koskee
sekä työnjohtoa että työntekijöitä.
Urakoitsija on tutustunut purkukohteeseen ennen tarjouksen antamista

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa urakkaohjelmassa keskeiset ehdot olivat seuraavanlaisia:
Ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa koskevat vaatimukset:
•
•

Urakoitsijoiden tulee työssään pyrkiä minimoimaan työmaan haitalliset ympäristövaikutukset.
Työssä on noudatettava Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiä.
Urakoitsijan tulee toimittaa kaikki purkujätteet Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukseen. Metallien hyvityshinta on 80,00 €/tonni. Kaikki jätemaksut kuuluvat urakkaan, mutta hinnoittelussa
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•
•

•
•
•

•

sovelletaan Mikkelin kaupungin Talonrakennuspalvelun ja Metsäsairilan välistä jätemaksujen sopimushinnastoa
Purkutyöt toteutetaan lajittelevana purkuna siten, että eri jätelajit erotellaan toisistaan ensisijaisesti purkutyömaalla.
Purkutyösuunnitelmaan sisältyy purkujärjestys ja suunnitelma manuaalisista purkutoimenpiteistä ennen raskaspurkuvaihetta. Jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä suunnitelma vähintään jäteasetuksessa mainittujen kahdeksan jätelajin erilliskeräyksestä, ellei urakoitsija voi osoittaa, että kyseistä jätelajia syntyy merkityksetön määrä. Rakennusjätteen lajittelu voidaan toteuttaa myös ulkoisena palveluna keskitetysti (Metsäsairilassa). Tällöin urakoitsijan velvollisuus on
osoittaa, että keskitetyllä lajittelulla on saavutettu vastaava lajitteluaste.
Rakennuksista on teetetty asbestikartoitus, rakenteiden haitta-aineselvitys ja hammashoitolan purkukartoitus, jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä. Mikäli kohteesta löytyy selvityksestä poiketen
muita haitta-aineita, niiden purku on lisätyötä.
Haitta-aineiden poistamisen jälkeen pitää tilojen puhtaus varmistaa puhdasilmanäytteellä ennen
raskaspurkutyön aloitusta.
Maamassoja ei ole tutkittu. Mikäli maamassoissa todetaan haitta-aineita, toimitetaan pilaantunut
maa Metsäsairilaan. Tällöin tilaajan järjestämä ympäristöasiantuntija ottaa maanäytteitä, suorittaa
kenttämittauksia ja ohjeistaa työn suoritusta. Kuormat tulee peittää kuljetuksen ajaksi. Tilaaja vastaa kuormaus-, kuljetus- ja vastaanottomaksuista.
Mikäli ongelmajäte (pitäisi lukea vaarallinen jäte) muodostuu urakoitsijan materiaalin käsittelytavasta johtuen, vastaa urakoitsija niistä kustannuksellaan.

Tilaaja hankkii kustannuksellaan purkamiseen tarvittavan rakennusvalvonnan purkuluvan. Urakoitsija huolehtii työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta. Urakoitsijan tulee tehdä purkutyöstä meluilmoitus Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin.
Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista esittää tilaajalle purkutyö- ja jätehuoltosuunnitelmat sekä
yleisaikataulu. Purkutyösuunnitelmaan sisältyy purkujärjestys ja suunnitelma manuaalisista purkutoimenpiteistä ennen raskaspurkuvaihetta.
Jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä suunnitelma vähintään jäteasetuksessa mainittujen kahdeksan jätelajin erilliskeräyksestä, ellei urakoitsija voi osoittaa, että kyseistä jätelajia syntyy merkityksetön määrä.
Rakennusjätteen lajittelu voidaan toteuttaa myös ulkoisena palveluna keskitetysti (Metsäsairilassa). Tällöin
urakoitsijan velvollisuus on osoittaa, että keskitetyllä lajittelulla on saavutettu vastaava lajitteluaste.
Jäte-eristä on laadittava siirtoasiakirjat ja urakan päättyessä on tilaajalle toimitettava yhteenveto toteutuneista jätemääristä toimituspaikkoineen.
Urakoitsijan tulee aidata työmaa-alue siten, ettei sivullisille aiheudu vaaraa. Aitana pitää käyttää metallista
verkkoaitaa, minimikorkeudeltaan 2,0 m, portilla sekä häiriintyvien lähimpien kohteiden suunnassa suojaverkolla varustettuna.
Urakoitsijan tulee minimoida työssään työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, kuten melu, pöly, rakennusjätteen leviäminen ympäristöön ja esteettisyys. Ympäristölle aiheutetusta haitasta urakoitsija vastaa
kustannuksellaan.
Kaikki pölyävät purkutyöt tulee suorittaa alipaineistettuna ja osastoituna voimassa olevien viranomaismääräyksien ja ohjeiden mukaan. Tällä varmistetaan purkutöiden turvallinen suorittaminen ja varaudutaan
mahdollisten piilossa olevien vaarallisten aineiden leviämisen minimoimiseen purkualueen ulkopuolelle.
Mikäli kohteesta löytyy muita kuin asiakirjoissa mainitsemattomia terveydelle vaarallisia aineita, niin työ
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tulee välittömästi keskeyttää ja tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Kustannuksista vastaa
tilaaja.

5.9.1. Pankalampea koskevat tarkemmat ohjeet
Urakka-alueen kiinteistö ja välittömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt, rakennukset ja niiden käyttäjät on otettavat huomioon kaikessa työnsuunnittelussa. Viereisellä tontilla sijaitsevan hoitokodin toiminta
tulee huomioida purkutöissä. Lisäksi kevyenliikenteen väylät tulee huomioida tarkasti.
Urakoitsija vastaa purkualueella kulkevien putkilinjojen, maakaapeleiden jne. rikkoutumisista. Tontilla sijaitseva Etelä-Savon Energian muuntamo tulee huomioida aluesuunnitelmassa.
Urakoitsijan tulee huomioida seuraavat rakenteet:
•
•

kaupunginosan käytössä olevat runkolinjat, 400 mm jätevesiviemäri ja 250 mm sadevesiviemäri,
kulkevat tontin läpi ja rakennuksen uusimman osan alla
kiinteistössä on useita väestösuojia

Urakkaan kuuluvat mm.:
•
•
•
•
•

Jätevesipumppaamon ja rasvaerotuskaivon tyhjennys ja puhdistus.
Hissien öljyjärjestelmien tyhjennys; 3 kpl hydraulihissejä, joissa on öljyä noin 200–300 litraa hydraulisäiliöissä.
Päärakennuksen ja hammashoitolan välisten taloteknisten järjestelmien poisto ml. kaukolämpöelementit.
Käytöstä poistetun kaukolämpöputken katkaisu ja purkaminen.
Piha-alueen sähköjärjestelmien purku.

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu asentaa sadevesikaivoihin suodatinkangas hulevesien suodattamiseksi.
Kaivutyö suoritetaan siten, että sortumavaaraa ei synny. Erityisesti on huomioitava työkoneiden aiheuttama reunasortuman vaara. Jäävien luiskien kaltevuus alle 2.5 m syvissä kaivannoissa on 1:1 ja 2.5.3.5 m
syvissä kaivannoissa 1:1.5. Purkukaivannolle ei suoriteta yleistäyttöä. Pohja tasataan konetyötarkkuudella.
Pistemäiset syvät kaivannot, esim. syvät erillisperustukset, täytetään tiivistämättömillä kaivumailla.
Ennen töiden aloittamista purku-urakoitsijan on esitettävä tilaajalle purkutyön työturvallisuutta koskevat
kirjalliset suunnitelmat. Urakoitsija hoitaa kustannuksellaan kaikki työturvallisuusasetusten vaatimat toimenpiteet. Tilaaja asettaa oman työturvallisuuskoordinaattorin.

5.9.2. Tuukkalaa koskevat tarkemmat ohjeet:
Urakoitsijoiden tulee huomioida, että ESE:n lämpövoimala on käytössä töiden aikana. Mahdolliset lämpö-,
vesi- ja sähkökatkokset tulee ajoittaa niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ja niistä tulee sopia
ennalta ESEN:n kanssa.
Urakka-alueen kiinteistö ja välittömässä läheisyydessä olevat muut kiinteistöt, rakennukset ja niiden käyttäjät on otettavat huomioon kaikessa työnsuunnittelussa. Viereisellä tontilla sijaitsevan hoitokoti Majakan
toiminta ja tulee huomioida purkutöissä. Lisäksi kevyenliikenteen väylät tulee huomioida tarkasti, sillä alueella on koululaisliikennettä.
5.9.3.
•

Työnjohtoa ja sosiaalisia velvoitteita koskevat vaatimukset
Ennen purkutyön aloittamista urakoitsijan tulee asettaa työlle rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä purkutöiden työnjohtaja sekä toimittaa tilaajalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle selvitys purkujätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta, lomake liitteenä.
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•
•

Vastaavan työnjohtajan tulee olla paikan päällä kohteessa vähintään 1–2 kertaa viikossa. Nimetyn
työryhmän nokkamiehen tulee olla työmaalla kokoaikaisesti.
Otettaessa työvoimaa tulee mahdollisuuksien mukaan työllistää pitkäaikaistyöttömiä eli sellaisia
henkilöitä, joiden työttömyys on jatkunut vähintään 12 kuukautta. Jos urakoitsijalla on työmaalla
palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava oleskelulupaa ja verotusta
koskevien velvoitteiden täyttämisestä.

5.9.4. Kiertotaloustavoitteet tarjouskilpailun suunnittelussa
Tarjouskilpailuun ei sisällytetty CityLoops-hankkeen ehdotuksista huolimatta laatukriteerejä, joilla olisi edistetty kiertotaloutta ja siihen liittyviä innovaatioita. Hankkeen yksi ehdotus oli, että vaatimuksiin sisällytettäisiin esipurkuun liittyviä vähimmäisvaatimuksia tai syntypaikalla tapahtuvaan alkulajitteluun liittyviä laatupisteitä. Mikkelin kaupunki ei tähän suostunut, koska tämän pelättiin nostavan kokonaiskustannuksia.
Myös laatukriteerien todentamiseen nähtiin liittyvän ongelmia. Esimerkiksi erilliskerättävien jätelajien lukumäärän käyttäminen laatukriteerinä voitaisiin todentaa vasta työn kuluessa. Toteutunut lajitteluaste voidaan todentaa vasta urakan päätyttyä. Toteutunut kierrätysaste ei puolestaan ole urakoitsijan päätettävissä
lainkaan, koska kaikki jätteet on toimitettava kaupungin jäteyhtiölle.
Demokohteiden yhteydessä käytiin hyödyllistä keskustelua, joka johti myöhemmin purkuhankkeiden hankintaohjeen laatimiseen tulevia kohteita varten. (ks. luku 9.3.)
Seuraavat sisällöt tarjouspyyntöasiakirjoissa ja purkuprosessissa syntyivät suoranaisesti CityLoops-hankkeen, kaupungin ja jäteyhtiön välisen vuorovaikutuksen ansiosta:
•
•
•

•

•

•

•

CityLoops-hankkeen aloitteesta purkukohteista järjestettiin markkinavuoropuhelutilaisuus. Urakoitsijoiden osallistuminen tilaisuuteen jäi kuitenkin vähäiseksi.
urakkaohjelmassa edellytettiin, että purkutyöt toteutetaan lajittelevana purkuna siten, että eri jätelajit erotellaan toisistaan ensisijaisesti purkutyömaalla.
urakoitsijalta edellytettiin jätehuoltosuunnitelma osana purkusuunnitelmaa. Vaatimuksessa viitattiin jäteasetuksessa lueteltuihin kahdeksaan erilliskerättävään jätelajiin ja edellytettiin, että poikkeama tästä lajittelusta on perusteltava.
urakoitsijalta edellytetään yhteenvetoa syntyneistä jätteistä. Aiemmin tällaista ei ole edellytetty,
koska kaikki jätteet viedään kaupungin jäteyhtiölle, josta periaatteessa jätemäärät on voitu selvittää. Käytännössä jälkikäteistä valvontaa ei ole tehty.
Pankalammen kohteessa siirtoasiakirjaan merkitään, onko jäte peräisin rakennuksesta A vai B. Näin
voidaan laskea kummankin rakennuksen ominaisjätemäärät ja vertailla niitä ennakkoarvioihin,
aiempien kohteiden tilastoihin sekä hammashoitolasta tehtyyn purkumateriaaliselvitykseen.
Urakkaohjelmaan kirjattiin, että CityLoops -hankkeen nimeämät henkilöt tulevat suorittamaan urakan edetessä työmaan vesistä näytteenottoa, käsipurkuvaiheessa henkilökohtaisia työhygieniamittauksia ja konepurkuvaiheessa ympäristön mittausta, drone kuvauksia ja muuta purkutyön dokumentointia. Näiden toimenpiteiden toteutuksesta vastaa ja sopii CityLoops -hanke valittavan urakoitsijan kanssa ja näistä ei aiheudu aikataulullisia eikä taloudellisia vaikutuksia urakoitsijalle tai tilaajalle.
Tuukkalan kohteessa urakoitsija päätti hankkeen ehdotuksesta ottaa erikseen talteen julkisivusta
puretut tiilet niistä todetun kohonneen vanadiinipitoisuuden vuoksi ja näin estää mahdollinen betonijätteen maarakennuskelpoisuuden pilaantuminen. Tilaaja ei tätä edellyttänyt.

5.10. Urakkakilpailun lopputulos
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Molemmista demokohteista saatiin kuusi tarjousta ja kuusi tarjoajaa tarjosi myös molempia kohteita purettavaksi yhteishintaan. Tarjouskilpailun Pankalammen kohteesta voitti Ahosen Palvelut Oy Jyväskylästä ja
Tuukkalan kohteesta Terra Infra Oy Kouvolasta.
Urakkasopimus tehtiin edellä mainittujen yritysten kanssa.
Urakkaneuvottelussa Tuukkalan kohteen aikataulua muutettiin siten, että toteutusaika olisi 10.5.30.9.2021. Pankalammen kohteen aikatauluksi sovittiin 22.3.-22.8.2021.

6. Kiertotalouden indikaattorien toteutuminen demokohteissa
6.1.

Pankalammen terveyskeskus

6.1.1. Irtaimiston ja purkuosien uudelleenkäyttö
Kaupunki otti kohteesta talteen paloportaat, jotka toimitettiin asennettavaksi kaupungin uuteen päiväkotiin. Kaupunki myi kohteesta uudelleenkäyttöön myös terveysaseman varavoimalaitteiston. Jo aiemmin
kaupunki oli hyödyntänyt kohteesta mm. suihkuverhotankoja, Sovella-kiskojärjestelmiä ja vesikalusteita
omiin peruskorjauskohteisiin.
CityLoops- hankkeen välityksellä kohteesta luovutettiin pieni määrä ikkunoita kahdelle yksityishenkilölle.
Pääurakoitsija irrotti ikkunat ehjänä ilman lisävelvoitusta.
Pankalammen hammashoitolasta teki Xamk:n opiskelijaryhmä inventaarin irtaimiston ja helposti irrotettavien kalusteiden määrästä ja mitoista. Inventaarin perusteella Toimintakeskuksen purkutiimi arvioi purkamisen aikamenekiksi yhteensä 90 henkilötyötuntia ja irtaimiston myyntiarvoksi yhteensä noin 3700 €.
Talteen ja myyntiin otetun irtaimiston ja purkuosien luettelo on tämän raportin liitteessä 1.
Terveyskeskuksen rakennuksista A ja C ei tehty inventaaria irtaimistosta. Tilat oli annettu viranomaisten
taisteluharjoituskäyttöön, minkä seurauksena osa harjoitusalueen irtaimistosta ei ollut uudelleenkäyttöön
soveltuvaa.

Kuva 5. Esimerkki Mikkelin Toimintakeskuksen talteen ottamista vesikalusteista

Kuva 6. Hyödyntämättä jäänyttä irtaimistoa (1)
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Kuva 7. Hyödyntämättä jääneitä vesikalusteita

Kuva 8. Hyödyntämättä jääneitä konttorikalusteita

Kuva 9. Hyödyntämättä jäänyttä sairaalakalustoa

6.1.2. Purkutyön toteutus
Pääurakoitsijana toimii Ahosen Palvelut Oy Jyväskylästä. Yrityksellä on luvat asbestipurkutyöhön ja siihen
rekisteröity henkilöstö. Aliurakoitsijana toimi Penttinen Oy, joka hoiti mm. betonilaatoitusten purkamisen,
asfalttipintojen puhdistuksen ja muuta pienimuotoista pihamateriaalien purkua minikaivinkoneella. Purkujätteiden kuljetuksen hoitivat mikkeliläiset kuljetusyritykset ja osin urakoitsija itse. Jätekontit ja siirtolavat
olivat Ahosen Palvelut Oy:n omia.
Ahosen Palvelut Oy esitti urakkasopimuksessa edellytetyn purkusuunnitelman 16.3.2021. Suunnitelman
mukaan rakennusten runkojärjestelmä on pilari - laatta. Laatat ovat A1 ja B rakennuksissa paikalla valettuja
ja A2 osalla ontelolaattoja. A2 osalla pilareiden päällä on deltapalkit (tai vastaavat teräspalkit) kannattelemassa ontelolaattoja. Ulkoseinät pääosin pesubetoni sandwich-elementtejä. Väliseinät pääosin tiilimuurattuja. Jonkin verran villoitettuja kipsiväliseiniä A2 osalla.

Lattiapinnat pääosin vinyyliä, mattoa, maalattua betonia tai laattaa. Muutamassa tilassa oli laminaatti/parkettilattia asennettu todennäköisesti muovimaton päälle jälkikäteen. Alakatot pääosin metallisäleistä. Kannatus osin metallilla ja osin puurungolla. Kipsialakattoja pinta-alaan nähden hyvin vähän. Alakattojen sisällä menee jonkin verran LVIS-tekniikkaa. Osa tekniikoista on villaeristettyjä.
Työ/vastaanottohuoneiden katot pääosin tasoitettu betonipinta + akustovillat.
Tilaaja hoitaa tekniikoiden tulppaukset, sekä poistaa kylmäaineet IV-koneen jäähdytyspatterista ja ilmalämpöpumpuista ennen purku-urakan aloitusta.
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Työmaa perustettiin 22.3.2021 ja työt käynnistyivät välittömästi. Työmaa ympäröitiin aidalla.
Rakennusten purkujärjestys on seuraava: ensin hammashoitola ja autotalli, sitten varsinainen terveyskeskus. Pyritään pitämään päärakennusta näkö- ja melusuojana päärakennuksen takana sijaitsevalle
palvelutalolle mahdollisimman pitkään. Ensin tehdään haitta-ainepurkutyöt. Sen jälkeen käsin/pienkoneilla tehtävä etupurku ja viimeisenä lajitteleva konepurku.
Haitta-ainepurku aloitettiin poistamalla asbestipitoiset eristeet, tuulensuojalevyt ja kuitusementtilevyt.
Ikkunoiden puitteista paljastui lisäksi kyllästettyä puutavaraa. Sen purkaminen sisällytettiin lisätyönä
haitta-ainepurkuun.

Kuva 10. Asbestipitoisen saumauslevyn purkua

Etupurkuun eli sisäpurkuun perustettiin kaksi ryhmää, joista toinen aloitti hammashoitolassa ja toinen
samanaikaisesti terveyskeskuksessa. Koska purku-urakoitsija tuli toiselta paikkakunnalta, urakoitsija
sopi tilaajan kanssa, että purkua tehdään pääsääntöisesti neljänä viikonpäivänä ja sitä voidaan tehdä
klo 21 saakka.
Esipurkutyön ja asbestipurkutyön jälkeen kaivinkoneella tehdään raskaampi runkovaiheen purku. Konepurkutyöt tehdään lajitteleva purkuna. Purku tehdään palkkiväli/rakennetyyppi kerrallaan ja syntyvät purkumateriaalit lajitellaan suoraan jätelavoille. Tarvittaessa lajittelussa käytetään koneen lisäksi apumiestä.
Puu- ja tiilirakenteiset rakenteet puretaan purkukouralla, betonirakenteet pilkotaan pulveroijalla pieneksi ja
suurimmat raudoitukset poistetaan betonin seasta. Puhdas betoni pulveroidaan < 500 mm kokoon ja pilaantunut betoni <150 mm kokoon. Paksujen ja lujien betonirakenteiden (esim. väestönsuojat) purkamisessa käytetään iskuvasaraa.
Konepurkutyössä puretaan rakennusten lisäksi piha-alueen asfaltit, varusteet, rakenteet, talotekniset laitteet päärakennuksen ja hammashoitolan välistä, kaukolämpöputkien katkaisu ja purkaminen, piha-alueen
sähköjärjestelmien purkutyöt, yms.
Kohteessa käytettävä raskaskalusto
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-2…4 kaivinkonetta työvaiheesta riippuen
-Purku-/lajittelukourat
-Pulverointipihdit
-Iskuvasara
-Vesitykki, kastelusäiliö kasteluun (tarvittaessa)
-vaihtolavat lajiteluille jätteille
-vaihtolava-autot siirtoihin
Pintamaat muotoillaan tontilta löytyvillä maa-aineksilla. Täyttömaata ei tilata. Lopuksi piha-alueelle suoritetaan pintavaaitus mittamiehen toimesta ja laaditaan vaaitustasokuva.

6.1.3. Havainnot purkutyön aikana
Työmaakäynti 23.3.2021
Urakoitsija oli havainnut työtä aloittaessaan, että tiloissa on vaarallisia kemikaaleja ns. ongelmajätehuoneessa ja yksittäisiä purkkeja myös muissa huoneissa. Näitä ei käyttäjä ollut siivonnut pois. Niiden jätehuoltokustannukset maksaa tilaaja. Purkuvaiheessa löytyi tiloista vielä tilojen käyttäjän eli terveyskeskuksen arkistomateriaalia.
Sisäpurkuvaihe aloitettiin poistamalla irtaimisto ja kiintokalusteet, joita Toimintakeskus ei ollut ottanut talteen.
Loisteputket ja muut vaaralliset jätteet otettiin erilleen.

Kuva 11. Talteen otettuja vaarallisia jätteitä

Kuva 12. Irtotavarat heitettiin suoraan sekajätelavoille, jotka
ajettu seinän viereen.

Kaapelikanavat ja kaapelit puretaan etupurkuvaiheessa, jos mahdollista, mutta voidaan myös poimia erilleen raskaspurkuvaiheen jäljiltä. Kaapelikanavien ympärillä olevia villoja ei lajitella erikseen.
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Sisäka�o ennen/jälkeen sisäpurun

Kuva 13.Sisäkaton purku kuuluu esipurkamisen piiriin

Työmaakäynti 25.3.2021
Sisäpurkuun on käytettävissä siihen erikoistunutta kalustoa, mm. Multistripper-laite lattiapäällysteiden irrottamiseen ja bobcat-kuormaaja pieniin kuljetuksiin.

Kuva 14. Muovimaton poisto Multistripper-laitteella

Kuva 15. Pienoiskaivurilla voidaan ajaa portaat ylös, paitsi nyt,
kun on lumen takia liukas lattia.
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Kuva 16. Bobcat-kuormaajalla voidaan tyhjentää sisäpurkumateriaalia suoraan lavoille

Kuva 17. Terveyskeskuksessa on väliseinissä käytetty runsaasti
kipsilevyä, joka lajiteltiin erikseen.

Työmaakäynti 30.3.2021

Kuva 18. Urakoitsija oli havainnut kyllästetyn puun käytön mm. ikkunapuitteista. Ne toimitettiin muun puujätteen joukossa Metsäsairilaan, jossa ne lajiteltiin lajitteluhallissa mekaanisesti
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Työmaakäynti 29.4.2021
Raskaspurku hammashoitolassa aloitettu. Katto purettu, katon aluslaudoitus purkuvaiheessa.
Eristysvilloille varattu oma lava. Kaikki lavat ovat Ahosen Palveluiden omia lavoja.

Kuva 19. Pieniä kontteja siirretään työkoneella jalkamiesten
viereen.

Kuva 20. Suuret kontit on varustettu kahdella pyörällä, jolloin
työkone voi siirtää niitä kuljetusmatkojen minimoimiseksi.

Kuva 21. Puhdas puujäte kerättiin omille lavoille.
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Kuva 22. Lajittelu työmaalla oli huolellista: käsityönä erikseen omille lavoilleen puu, eristevillat, metalli. Muovijätteitä kerätään säkkeihin.

Koneenkuljettajalla jatkuva puheyhteys työmiehiin – kommunikointi työn aikana on välttämätöntä työtapaturmien ehkäisemiseksi.
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Kuva 23. Työmaalla myös aliurakoitsija I. Penttinen, joka on purkanut ulkovalaisimet. Aliurakoitsijan pienellä kaivinkoneella puhdistetaan asfalttipinta purkamista varten ja kerätään talteen betonilaatat pihasta.

Työmaakäynti 3.5.2021
Betonielementti voidaan murskata myös työkoneella ajamalla laatan yli – raudoitukset saadaan erilleen.
Betonimurskeesta syntyy tällä tavalla varsin hienojakoista materiaalia ja ehkä lisää pölypäästöjä. Betonia
puretaan työkoneella vain siihen asti kuin on tarpeen, että saadaan kaikki puuosat ja villat paljastettua.
Käytössä on kolme isoa murskauskonetta rungon purkamiseen. Betoni pilkotaan 500 mm palakokoon ja
betoniraudat poistetaan.
Samaan aikaan puretaan sekä hammashoitolaa että terveyskeskusta – lyhennetään raskaspurkuvaihetta.

Kuva 24. Työmaalla oli otettu ehjänä talteen liimapuupalkkeja.
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Työmaakäynti 10.5.2021

Kuva 25. Betoni murskattiin työmaalla alle 500 mm kappaleiksi

Kuva 26. Betonipölyn leviämistä ehkäistiin vesisumutuksella
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Kuva 27. Bitumisivellyt perustusten osat otettiin erikseen talteen pilaantuneena betonina.

Kuva 28. Styrox perustuksista otettiin talteen käsin.
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Työmaakäynti 3.6.2021
Raskaspurku on edennyt vaiheeseen, jossa kaikki seinät on kaadettu. Raskaiden betonirakenteiden pulverointi maassa jatkuu. Hammashoitolasta on jäljellä vain perustuslaatta ja pari betonista kaivoa. Työmaalla
oli suuri määrä irrotettuja elementtejä ja teräspalkkeja. Teräspalkit ovat kolhiintuneita, eivätkä tällä purkutavalla ole uudelleenkäyttöön soveltuvia.

Työmaakäynti 29.6.2021
Käynnissä on maan alla olevien rakenteiden purku. Kellarikerrosten ympäriltä kaivettu puhdas maa tontin
reunoille.
Maanpinnan alapuolelle ulottuvassa purkutyössä ylimääräisen riskitekijän muodosti terveyskeskuksen rakennuksen alla kulkeva viemärilinja noin 1,5 m rakennuksen perustusten alapuolella. Maanpinnan alaisen
purkutyön yhteydessä urakoitsija joutui kaivamaan suuria määriä maa-ainesta. Tässä yhteydessä ei havaittu
viitteitä haitallisista aineista maaperässä. Käytöstä poistettu kaukolämpöputkisto sekä jätevesipumppaamo
ja rasvanerotuskaivo poistettiin.

Kuva 29. Tässä työvaiheessa hulevesiä kertyi melko runsaasti hammashoitolan perustusten kuoppaan. Koko ajan on käytössä vesisumutin ja toinen vesisuihkutus.
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Kuva 30. Työn loppuvaiheessa urakoitsija käytti lehtipuhallinta styrox-palojen puhaltamiseen yhteen paikkaan. Lehtipuhaltimen
käytöstä aiheutui ylimääräistä pölyaltistusta, sillä maasta kohosi hienoa betonipölyä.

45

Työmaakäynti 2.8.2021
Urakoitsija sai työn valmiiksi hyvissä ajoin ennen määräaikaa, ennen heinäkuun loppua.

Kuva 31. Urakan päättyessä maa-ainekset oli tasoitettu pinnanmuotojen mukaiseksi ja viemärikaivot merkitty huomiovärillä. Mitään rakennusjätettä tai roskia ei ollut nähtävissä.

6.1.4. Havainnot purku-urakoitsijan haastattelusta
Keskeisiä havaintoja purku-urakoitsijan haastattelusta olivat (kirjoittajan tiivistelmä haastateltavan puheenvuoroista) 35:

35

Joona Ahonen, Ahosen Palvelut Oy. Haastattelu 9.4.2021.
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Ahosen Palvelut Oy kannattaa laadullisia pisteytyksiä tarjouskilpailuissa. Eroja urakoitsijoiden välillä on mm.
betonin murskauksen ja epäpuhtauksien suhteen. Yritys on investoinut 800 000 € betonimurskeen käsittelylaitteistoon, jossa mm. tuulierottelulla poistetaan muoviset epäpuhtaudet.
Yhtiö on valmis tarjoamaan betonijätteen murskausta purkupaikalla ja murskeen hyödyntämistä samassa
tai muussa kohteessa, jos kilpailutus sen mahdollistaa.
Urakoitsijan mielestä tilaajan ei tarvitse määritellä lajiteltavia jätejakeita. Eri jätelajien jätemaksut ohjaavat
lajittelemaan jätteet syntypaikalla. Mikkelin mallissa huonoa on kuitenkin se, että kaikenlaisesta metalliromusta maksetaan sama hyvitys tonnia kohden. Tämä ei kannusta lajittelemaan esimerkiksi kuparia erikseen
peltiromusta. (Pankalammen kohteessa urakoitsija ei aloituskokouksessa ehdottanut kuparin erillistä lajittelua muusta romusta.)
Eroja urakoitsijoiden välillä on myös pölyntorjunnassa. Ahosen Palvelut käyttää sumutusta vesitykillä pölyn
hallinnassa. Tätä voitaisiin edellyttää tarjouspyynnössä.
Asbesti- ja sisäpurun yhdistäminen ja erillinen kilpailuttaminen voisi toimia, mutta tästä ei välttämättä ole
taloudellista hyötyä. Sisäpurun tyypillinen osuus kokonaisurakasta on noin 25 %, jätemaksut huomioon ottaen enemmänkin. Jos esipurku kilpailutettaisiin erikseen, ei tämä estäisi Ahosen Palveluita tarjoamaan raskaspurkuvaiheen urakkaa. Raskaspurkuvaihe ei kuitenkaan välttämättä ole urakoitsijalle taloudellisesti sen
kannattavampaa kuin etupurku (riippuu kohteesta). Ahosen Palveluilla esipurku tehdään huolellisesti. Tähän on vaikuttaneet sekä taloudelliset että mukavuustekijät. Huolellisen esipurun jälkeen ei tarvita niin
montaa työntekijää lajittelemaan jätteitä jälkikäteen. Näin ollen hyvin tehty etupurku (eli sisäpurku) säästää
kustannuksissa. Jätemaksujen osuus kokonaiskustannuksista riippuu kohteesta mutta on arviolta noin 20 %.
Lajittelu tehdään siis taloudellisista syistä. Purkukohteissa kattohuovat, puu, metalli, asbesti, villat jne. erotellaan lähtökohtaisesti omiksi jakeiksi. Jätteiden lajitteluun ei ole tulossa lähiaikoina uutta.
Purkuosien uudelleenkäyttöön liittyviä vaatimuksia tai kriteerejä voisi olla kilpailutuksessa. Ahosen Palvelut
ovat myyneet monesta kohteesta esim. nosto-ovia, ikkunoita, yksittäisiä tiskialtaita. Pankalammen kohteessa ei ollut juurikaan materiaaleja, joita olisi kannattanut myydä. Toistaiseksi vanha ei kelpaa ostajille.
Ahosen Palveluilla ei ole omaa nettikauppaa, mutta ovat antaneet esim. ikkunoita Facebookin Roskalavaryhmässä. Tästä on kuitenkin huonoja kokemuksia, irrotettuja ikkunoita ei lopulta tultukaan hakemaan.
Betonimurskeen jalostaminen tuotteeksi on Suomessa huonosti kannattavaa. Rakennuttajat ja jopa ympäristöviranomaiset suhtautuvat betonimurskeen käyttöön maarakentamisessa varauksellisesti. Ahosen Palvelut tuottaa betonimurskeita, CE-merkki haettu. Tuotteita ei kuitenkaan ole vielä päästy myymään markkinoille, lähinnä ajokustannuksissa on säästetty, kun betonimurskeita on käytetty mm. Ahosen Palveluiden
oman toimipisteen piha-alueissa.
Purkumateriaalikartoituksen teettäminen konsultilla ei välttämättä ole järkevää. Todennäköisesti käytetään
aivan liian paljon rahaa perusteellisen kartoituksen tekemiseen. Ahosen Palveluiden purkusuunnitelmaan
sisältyy arviot eri jätelajeista. Purku-urakoitsijalle purkumateriaalien kartoitus on oman työn suunnittelua
(esim. mitä rakenteita kannattaa etupurussa purkaa ja mitä ei.) Purkumateriaalikartoituksen tekeminen
voisi siis olla urakoitsijan vastuulla. Kartoitus ei vaikuta urakkahintaan.
Jos tiilet halutaan hyödyntää alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, ne pitäisi purkaa käsin. Purkaminen on
kuitenkin aika nopeaa. Kustannustehokkainta olisi todennäköisesti irrottaa tiilet kohteessa etupurkuvaiheen yhteydessä. Jos purkutiilistä saisi uuden tiilen hinnan, irrottaminen voisi olla kannattavaa. Reikätiilissä
saumauslaasti on yleensä täyttänyt reikiä, mikä rajoittaa niiden hyödyntämistä.
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Haitta-ainekartoitus saisi olla aineiden osalta kattavampi, esim. kyllästetystä puusta ei yleensä etukäteen
mitään tietoa. Kyllästettyä puuta löytyi mm. räystäsrakenteissa. Tarjouspyynnön liitteiden asiakirjojen tiedot saattavat olla ristiriidassa ja tietoa joutuu keräämään useasta liitteestä.
Urakoitsija totesi, että heidän työmääräänsä demokohteessa lisäsi se, että rakennuksessa oli tehty kattoon
rakennemuutoksia (ns. tuplakatto), joka nosti syntyvän purkujätteen määrää. Pihan asfaltoinnin alla olleet
routaeristeet jouduttiin keräämään manuaalisesti, jotta ne eivät estäisi asfalttijätteen kierrätystä 36.

6.2.

Tuukkalan sairaala

6.2.1. Irtaimiston ja purkuosien uudelleenkäyttö
Tuukkalan sairaala oli ollut ennen purkuvaihetta tyhjillään yli 10 vuotta. Pulut olivat pesiytyneet ylempiin
kerroksiin ja lianneet ne ulosteilla.

Kuva 32. Tänä aikana tiloihin oli tunkeutunut ulkopuolisia, jotka olivat järjestelmällisesti rikkoneet lähes kaikki ikkunat, väliovet ja
saniteettikalusteet, heitelleet irtaimistoa ikkunasta.

36

Joona Ahonen, Ahosen Palvelut Oy. haastattelu 1.2.2022
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Kuva 33. Vandalismin jälkiä pesutiloissa.

Kellarikerrokseen oli murtauduttu ja varastettu kupariputkia ja siinä yhteydessä revitty lämpöputkien ympärillä ja koteloinnissa olevat asbestieristeet. Asbestipölyä oli levinnyt kellarikerrokseen.
Näistä syistä mitään irtaimistoa tai kiintokalusteita ei voitu ottaa talteen uudelleenkäyttöön.
Pihalta otettiin Mikkelin ammattiopiston UTK-hankkeen toimesta kaupungin luvalla talteen muutamia graniittisia laattoja ja toimitettiin käytettäväksi Mikkelipuiston puistorakentamisessa. UTK-hanke otti myös talteen rakennuksen oven lipassa käytetyt tammilankut ja parvekkeiden kattojen tammilautoja. Niistä valmistettiin esimerkiksi pöytälevy ja leipälautoja oppilastyönä.
CityLoops -hankkeen ja UTK-hankkeen yhteistyönä otettiin sisäänkäynnin julkisivusta talteen muutamia
kymmeniä reikätiiliä mahdollista myöhempää uudelleenkäytön kokeilua varten. Kokeilusta kerättiin tietoja
business case -tarkastelua varten.
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Kuva 34. Oven lipan purkupuusta pöytälevy, tammea. Kuva Esa Kohvakka, ESEDU/UTK-hanke 2021.

6.2.2. Purkutyön toteutus
Pääurakoitsijana toimii Terra Infra Oy Kouvolasta. Asbestipurkamisen suorittaa aliurakoitsija Timanttiporaus
ja -sahaus Kaukonen Oy. Betoni jätteen kuljetukset hoiti Savon kuljetus oy. Muut jätteet kuljetti Mikkelin
romu oy.
Terra Infra esitti urakkasopimuksessa edellytetyn purkusuunnitelman 37. Suunnitelman pääkohdat ovat seuraavat:
Purkumenetelmät
Haitta-ainepurku suoritetaan asbestityön turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Haitta-ainepurun
jälkeen tilaajan valvoja tarkastaa työsuorituksen.
Kevytpurku (sisäpurku). Rakennuksen irtaimisto, kevyet väliseinät ja katon alaslaskut poistetaan
käsin sekä koneellisesti ja purkujäte kerätään eriteltynä vaihtolavoille. Työryhmä 2–4 miestä, pieni
(2 tn) kaivinkone ja liukuohjattu kuormaaja.
Haalausaukot tehdään logistisesti oikeisiin kohtiin purettavaa rakennusta. Lajittelu tapahtuu
osittain rakennuksen sisäpuolella ja lastausvaiheessa rakennuksen ulkopuolella.
Raskaspurku suoritetaan purkuvarustein varustetulla kaivinkoneella (pulverointisaksi,
lajittelukoura, tarvittaessa piikkausvasara).
Purkutyö suoritetaan lajittelevana purkuna. Kaivinkone purkaa rakennusta päädystä alkaen ja
kerää betonia allensa. Kone ei mene missään vaiheessa rakennuksen holvin päälle.

37

Terra Infra. Purku- ja turvallisuussuunnitelma. Tuukkalan sairaalan purku. Päiväämätön dokumentti 2021.
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Kun rakennus on purettu kellarin lattian päälle, aloitetaan betonin ajo. Lopuksi puretaan kellarin
lattia ja perustukset.
Arvioidut urakkavaiheiden ajat:
• haitta-ainepurku 20 pv
• sisäpurku 50 pv
• raskaspurku 80 pv
• viimeistely 10 pv
• luovutus 30.9.2021
Koneet ja laitteet
Tela-alustainen kaivinkone 2–3 kpl kokoluokka 28–50 tn lisälaitteet: lajittelukoura, pulverointisaksi,
piikkausvasara, kauhat.
Purkutyö/ purkujärjestys
Työ aloitetaan irtaimiston, loisteputkien ym. poistamisella. Tämän jälkeen suoritetaan haitta-ainepurku.
Koneellinen purkutyö tehdään lajittelevana purkuna.
Purkutyöstä syntyneet jätteet lajitellaan lavoille, pois lukien tiili ja betoni jae, joka kuormataan
maasta.
Purkujätteiden toimituspaikat
Jätteiden toimituspaikka Metsäsairila Oy. Jätteiden lajittelu Metsäsairila Oy:n ohjeiden mukaisesti.
Yleiset suojaustoimenpiteet
Kaikki työntekijät perehdytetään ennen työn aloittamista.
Työmaa aidataan ja varustetaan työmaa kyltein. Työmaalle kuljetaan portista, joka lukitaan yöksi.
Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työhön soveltuva vaatetus, kypärä, turvakengät ja
tarvittaessa hengityssuojaimet sekä valjaat. Haitta-ainepurkutyössä suojaimet asbestityön
turvallisuussuunnitelman mukaisesti.
Pölynhallinta
Kohdetta kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.
Melu
Tavanomainen työkoneen ääni. Tarvittaessa käytetään kuulonsuojausta. Työskentelyaika työmaalla maanantai … perjantai klo. 7.00–18.00. Muina aikoina työskentely tulee sopia erikseen tilaajan kanssa.

6.2.3. Havainnot purkutyön aikana
17.5.2021 asbestipurku ja esipurku oli käynnissä. Pyyhkäisynäytteitä eri tiloista otettu, tämän perusteella
luokitellaan sisäpurkujäte ja ottaen huomioon ilmavirtojen kulkeutuminen. Määritelty ne tilat, joista syntyvä sisäpurkujäte on asbestijätettä.
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Kuva 35. Jätteet kipataan asbestijätettä lukuun ottamatta käsin tai bobcat-koneen voimin ikkunasta tai ulkoseinään tehdystä aukosta suoraan lavalle. Bobcat-kone voidaan nostaa kaivinkoneen kauhalla kerroksiin ulkoseinään tehdystä aukosta.

Puhtaiden jätejakeiden lajittelu on vaikeaa, koska kohde on rikottu ja sotkettu. Jonkin verran pihan siivouksesta syntyy jätettä, jossa on sekaisin maata ja sekalaista jätettä. Kohteessa syntyy näistä syistä tavanomaista enemmän sekalaista rakennusjätettä.
Sisäpurkamisessa on kolme Terra Infran vakituista työntekijää, nokkamies ja purkutyön johtaja.

Kuva 36. Asbestipurkamisen aliurakoitsijalla on käytössä kaksi virolaista työntekijää ja kaksi mikkeliläistä.
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Kuva 37. Sekalaiseen rakennusjätteeseen sisältyivät mm. muovimatot.

Kuva 38. Esipurkamisen yhteydessä oli urakoitsija havainnut, että ikkunoiden puitteissa on käytetty kyllästettyä puutavaraa, jota ei
ollut huomioitu haitta-aineraportissa.
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Ikkunoiden välissä on käytetty mineriittilevyä, joka kuuluu asbestiurakkaan. Tilakeskuksen kanssa on
sovittu, että ikkunoiden poisto voidaan toteuttaa raskaspurkuvaiheessa.

Kuva 39. Mineriittilevyn irrotus ja pakkaus tehdään maassa,
sen jälkeen, kun ikkunan rakenteet on nostettu koneella alas.
Jos mineriittilevy on särkynyt, se otetaan talteen käsin asbestiurakoitsijan toimesta.

Kuva 40. Suuret metallirakenteet, kuten iv-putkistot otetaan
talteen vasta raskaspurkuvaiheessa, jolloin siihen voidaan
käyttää konetta, eikä niitä tarvitse irrottaa ja nostaa alas ihmisvoimin.

Työmaakäynti 2.6.2021
Raskaspurku alkanut 31.5. Purkutyössä 3 kaivinkonetta. Niistä yksi purkaa betonirakenteita pulverointisaksilla ja leikkaa palat alle 500 mm kokoon ja poistaa betoniraudat. Ulkona ei työskennellyt yhtään jalkamiestä jätteen lajittelussa, vaan kaikki lajittelu tehtiin konetyönä.
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Kuva 41. Kaksi lajittelukouralla varustettua kaivinkonetta lajitteli jätteet jakeisiin: metalliromu, betoni- ja tiilijäte, puujäte mukaan
lukien ikkunat, sekalainen rakennusjäte.

Kuva 42. Lajittelukouralla irrotettiin julkisivutiilet omaksi kasaksi erilleen betonijätteestä ja betoniraudoista.
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Kuva 43. Raskaspurussa käytetään apuna sumutuslaitetta. Vesiletkun voisi myös kiinnittää kaivinkoneen kauhaan, mutta se vaikeuttaa työskentelyä. Puusto suojaa pölyn kulkeutumista ABC:n suuntaan. Puusto oli selvästi pölyn peittämää aidan takana.

Merkittävä havainto, että tiilien irrottaminen omaksi kasakseen ei aiheuta merkittävästi lisätyötä. Niistä osa
vaurioituu, mutta suuri osa säilyy kokonaisena ja voitaisiin ottaa talteen. Urakoitsija oli saanut tulokset tiilien kokoomanäytteiden liukoisuustestistä: testitulos vahvistaa, että vanadiinipitoisuus ylittää Mara-rajaarvot (noin 6 mg/kg). Näin ollen ne viedään Metsäsairilaan lievästi pilaantuneena jätteenä. Ne täyttävät kuitenkin kaatopaikkakelpoisuuden ehdot. Lievästi pilaantuneen jätteen jätemaksut sisältyvät urakkaan, kun
ne on mainittu AHA-raportissa.
Kupariputket on eroteltu sisäpurussa, mutta ne toimitetaan sekametallina, koska hyvitystä ei ole eritelty
romulajin mukaan.

Kuva 44. Osa metallista jätetty purkamatta sisäpurussa: suuret iv-putkistot ja metallipalkit. Ne erotellaan raskaspurun edetessä.

56

Sisäkatoista tulee paljon alumiinilevyä. Niissä on eristettä ja muovikalvo, jotka erotellaan sisäpurussa. Joissakin metallikoteloinnissa on asbestinauhaa – silloin luokitellaan asbestijätteeksi.
Mineriittilevyt ikkunoiden välistä on saatu irrotettua ja lajiteltua. Ikkunoiden ympärillä oleva kestopuu lajitellaan ikkunajätteeseen. Ikkunajätteessä on aina myös lasia, jota ei saa lajitella puujätteeseen.
Sisäpurku meneillään rakennuksessa A. Purkamisessa apuna bobcat-jolla työnnetään sisäpurkujätettä ikkunasta suoraan lavalle, mikäli mahdollista. Rakennuksessa B jonkin verran sisäpurkujätettä vielä sisällä, ei
kovin puhtaaksi tyhjennetty. Lattialaminaatti kuoritaan irti bobcatin työvälineellä (kuva). Laminaatti seinältä irrotetaan käsin. Jäte menee sekajätteenä Metsäsairilaan edelleen lajiteltavaksi.
Huomiota kiinnitetty siihen, mistä ovista kuljetaan, ettei ikkunasta pudoteta jätettä päälle. Työpäivän päätteeksi varmistetaan, ettei jää romahtamisvaaraa aiheuttavaa betonijätettä tai kattorakenteita roikkumaan:
työmaalla on iltaisin ja viikonloppuisin käynyt ulkopuolisia ihmisiä.
Pääoven edustan kohta oli painunut koneen painosta, mikä saattaa viitata maanpinnan alapuolella olevaan
sortumavaaraan.
Rakennuksen A pääoven edessä olevat graniittilaatat säilytetään mahdollisuuksien mukaan, kun niiden
purku on vuorossa. Sovittiin, että tiedustellaan Esedulta halukkuutta hakea ne pois Mikkelipuistoon käytettäväksi.
Työmaakäynti 29.6.2021
Bitumipitoinen perustusrakenne jäljellä B-osasta. Urakkaan kuului myös lämpöjohtotunneli lämpökeskuksesta sairaalaan. Lisätyönä tunnelin sulkeminen.

Kuva 45. Pystyssä on viimeinen osa A-rakennusta
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Kuva 46. Perustuksessa on käytetty ns. säästöbetonia, jossa betonin joukossa jopa yli 200 mm luonnonkiviä. Niitä ei voi murskata,
tästä syystä ei päästä alle 150 mm palakokoon kaikissa tapauksissa.

Pölyävä työvaihe, kun ajetaan betonimurskekasan päällä ja erotetaan betonirautoja siitä.
Vesisumuttimen käyttö on lopetettu, koska sitä ei pidetty tarpeellisena. Pölypäästöt eivät yhtiön mielestä
merkittäviä. Työmaan valvoja vahvisti, että valituksia ei ole tullut.
Työmaakäynti 2.8.2021
Meneillään oli viimeisen jätekuorman lastaus. Alueelta poistettiin viimeiset betonia ja kiviä sisältävät maaainekset. Jalkamies kiersi aluetta ja poimi talteen viimeiset näkyvät roskat. Poiskuljetusta odotti viimeinen
lava metalliromua ja työmaa-aidat. Tämän jälkeen kaivinkoneella tasoitettiin maa-ainekset maastomuotojen myötäisesti.
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Lämpökeskuksen tunneli oli purettu ja täytetty alueelta syntyneellä maa-aineksella. Kaivantojen täyttämiseen ei tarvittu työmaan ulkopuolisia maa-aineksia.

6.2.4. Havainnot urakoitsijan haastattelusta
Terra Kierrätys Oy on Terra Infran tytäryhtiö, joka hoitaa jätteiden jatkokäsittelyä Kouvolassa.
Terra Kierrätyksellä on posliinijätteen murskauslinja. Metalliosat otetaan talteen ja kierrätetään. Posliinimurske saniteettikalusteista myydään Wienerbergin tiilitehtaalle tiilen raaka-aineeksi. Tuukkalassa tämä
jätejae on tavallista suurempi, koska paljon vessoja. Koska kaikki jäte on toimitettava Metsäsairilaan, ei
tätä kierrätysvaihtoehtoa voinut käyttää. (posliinimurskeella parannetaan tiilen haponkestävyyttä, jolloin
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sitä voidaan käyttää esimerkiksi savupiipuissa 38. Posliinimurske torjuu myös tiilen kuivatuksessa syntyviä
halkeamisongelmia. 39
Terra Kierrätys ottaa vastaan kierrätyskeskuksilta ja kotitalouksista käyttämättä jääneitä posliinisia saniteettikalusteita ja myös posliinipäällysteisiä seinälaattoja, jotka menevät samaan kierrätykseen. Niissä ei saa
olla laastia mukana.
Terra Kierrätys tuottaa betonimurskeesta MARA-kelpoista seulottua mursketta. Väylävirasto on hyväksynyt
sen käytettäväksi maarakentamisen jakavaan kerrokseen. Tuotteesta on seulottu pois hienoainesta ja
MARA-kelpoisuus tutkittu. Kyseessä on siis upcycling, koska seulotusta tuotteesta saadaan parempi hinta
kuin seulomattomasta. Tätä kierrätysmahdollisuutta ei Tuukkalan kohteesta voitu käyttää.
Keskusteltiin kehittämismahdollisuuksista betonin kierrätyksessä. Terra Kierrätys ottaa vastaan betoniautojen jäännösbetonia ja murskaa sen kierrätykseen betonitehtaalle. Ovat myös tietoisia betonimurskeen
kierrätysmahdollisuuksista uuden betonin valmistuksessa, mutta tämä vaatii CE-merkintää murskeelta ja
BEM-standardien mukaisia testejä.
Terra Kierrätys ylläpitää purkutuotteiden nettikauppaa. www.terrakierrätys.fi Sen myynti on kohtalaisen
vilkasta, mitä kuvastaa, että sen ylläpitoon on nimetty lähes päätoimisesti yhtiön työntekijä. Esimerkiksi
sandwich-seinäelementtejä on myyty hyvään hintaan uudelleenkäyttöön.
Tuukkalassa kaikki metalliromu on toimitettava Metsäsairilaan. Eri metallilajeja ei tarvitse lajitella. Hyvityshinta on 80 €/t. Yhtiö saisi huomattavasti paremman hinnan, jos metallit toimitettaisiin lajiteltuna suoraan
romuliikkeeseen. Romun myynti on joissakin kohteissa kattanut melkein kokonaan muiden jätelajien jätemaksujen kustannuksen. Parhaan hinnan saa messingistä ja sähkökaapelista ja kupariputkista.
Urakoitsija arvioi, että urakan kate on vastaavissa kohteissa noin 20 % eli noin 50 000 €. Tässä kohteessa
metalliromun hinnoittelu voi vähentää tästä 10 000 €. Alan kate ei ole kovin suuri suhteessa koneinvestointeihin. Esimerkiksi pitkäpuominen kaivinkone maksaa uutena 750 000 €. Pulverointisakset 50 000 €, piikkausvasarat noin 20 000 €. Lajittelussa käytetyt kaivinkoneet noin 500 000 €.
Keskusteltiin tiilien vanadiinista. AHA-raportin mukaan tiilijätteen kokoomanäytteessä vanadiinipitoisuus
ylittää raja-arvon, joka on asetettu maarakennukseen soveltuvalle tiilimurskeelle (ns. MARA-asetus). Pohdittiin, että yksi selitys voisi olla vanadiinin esiintyminen saumauslaastissa. Julkisivun muurauksessa on käytetty kahdenlaista saumauslaastia: mustaa vaakasaumassa ja punaista pystysaumassa. Näistä ei ole otettu
näytteitä. Tiilistä on otettu kokoomanäyte, johon tuli mukaan myös muuraus- ja saumauslaastia. Jälkeenpäin ei voida selvittää, mikä näistä materiaaleista aiheutti vanadiinirajan ylityksen.
Miksein ja ESEDUn yhteistyönä otettiin 28.5.2021 tiilistä, pysty- ja vaakasauman laastista sekä muurauslaastista vanadiinianalyysejä varten. Näytteet toimitettiin Xamkille. Tulokset raportoidaan myöhemmin Xamk:n
raportissa.

38
39

GBCF webinaari 18.5.2021
Vanha vessanpönttö saa uuden elämän tiilenä. https://yle.fi/uutiset/3-8475675. 24.11.2015
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Kuva 47. Näytteet otettiin tiilistä, laastista ja kahdenlaisesta saumauslaastista.

7. Purkutyöstä syntyneet jätteet, päästöt ja pölyaltistus
7.1.

Pankalammen terveyskeskus

7.1.1. Sisäpurkamisen toteutus
Urakoitsijan toteuttamassa purkutyössä toteutui erittäin hyvin CityLoops ohjeessa edellytetty esipurku (soft
stripping). Asbestipurkuun valtuutettu aliurakoitsija eristi asbestilla saastuneet tilat ja purki kaikki asbestia
sisältävät materiaalit. Tämän jälkeen pääurakoitsijan sisäpurkutiimi purki sisätiloista LVI-kalusteet, sisäovet,
välikatot, pääosan LVI-putkistosta, sisäpuoliset eristeet ym. Myös ikkunat irrotettiin ennen raskaspurkua.
valokuvia
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7.1.2. Syntyneet purkujätteet
Urakan jälkeen toimitetun jäteraportin mukaan purkamisesta syntyi seuraavat urakoitsijan vastuulla olevat
jätemäärät:
Taulukko 6. Pankalammen arvioidut jätemäärät ja toteutuneet jätemäärät sekä laskennalliset jätekustannukset sopimushintaan

Jätelaji
Betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
Betoni alle 1 m
Lievästi pilaantunut betoni
Pilantunut betoni
Kipsipohjaiset jätteet
Puujätteet
Käsitelty puu
Käsittelemätön puu
Puujäte kuorma
Risut, haketettavat
Kannot, sisältää maa-ainesta
Metallijätteet
Lasijätteet
Muovijätteet
Paperi -ja kartonkijätteet
Maa- ja kiviainesjätteet
Asfaltti (luokitellaan maa-ainekseksi)
Kattohuopajäte
Energiajäte (Muu poltettava jäte)
Lajittelematon rakennusjäte (Lajitteluhalliin)
Rakennusjäte, loppusijoitettava
Eristemateriaali
Asbesti
Kestopuu
Muu vaarallinen jäte
yht.
Lajittelematon rakennusjäte
Lajitteluaste

rakennuttaja urakoitsijan Ahonen: Msairila:
sopimus jätekust
jäteselvitys jäteselvitys toteutui toteutui kg/k-m2 €/t
€
t
t
t
t
9500
1200
11695
10875
1103
5
58356
723
0
0
40
80
1696
172
14
1111
2
0
7
50
91
91
9
65
5937
15
210
183
194
20
7
82
0
7
572
10
0
7
72
81
0
7
568
9
0
0
7
66
3
0
300
200
325
346
35
-80
-26035
10
0
0
12
0
0
0
84
0
0
0
84
0
0
73
0
400
1141
1141
116
0
0
70
134
149
15
79
10562
5
4
20
2
84
317
230
106
90
9
107
11278
1
0
107
92
50
100
28
32
3
50
1382
3
3
3
0
99
317
12
2
4
0
149
278
10
0
0
0
9952
2460
14697
14646
1486
64874
106
90
99,28 % 99,38 %

Rakennuttajan jäteselvityksessä arvioitiin, että kohteessa syntyy seitsemää rakennusjätelajia merkittäviä
määriä. Urakoitsijan jätesuunnitelmassa mainitaan kahdeksan rakennusjätelajia, kun lievästi pilaantunutta
betonia ei lasketa erikseen. Työmaalla myös käytännössä lajiteltiin erilleen vähintään kahdeksan jätelajia,
joten kohteessa toteutui hyvin jäteasetuksen ja urakkaohjelman lajittelutavoitteet.
Taulukon mukaan urakoitsijan toimittama ennakkoarvio (jäteselvitys) betonijätteen määrästä oli vain noin
10 % toteutuneesta. Urakoitsijan arvio oli vain 13 % tilaajan omasta arviosta. Ei ole tiedossa, käyttikö urakoitsija virheellistä arviota urakkalaskennassa. Tämä esimerkki kuvastaa sitä, että jäteselvitys purkuhankkeen valmistelussa tulkitaan vain muodollisuudeksi, jolla ei ole merkitystä hankkeen valmistelussa.
Lievästi pilaantuneen betonin määrä oli yli 20 kertaa suurempi kuin urakoitsijan arviossa. Tämä viittaa siihen, että AHA-kartoitus ei antanut riittävästi apua urakoitsijan arvion tekemiseksi. Pilaantuneen betonin
määrä oli 13,5 % betonijätteen kokonaismäärästä.
Rakennuttajan käyttämän asiantuntijan tekemä jäteselvitys oli kohtuullisen lähellä toteutuneita lukuja. Puujätteen osalta arvio oli kuitenkin alle 10 % toteutuneesta ja myös kipsijätteen ja kattohuopajätteen määrä
oli aliarvioitu.
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Urakoitsija lajitteli työmaalla puujätteen käsiteltyyn (maalattu puu yms.) ja käsittelemättömään puujätteeseen. Tämä ilmeni urakoitsijan omasta jäteseurannasta. Metsäsairilassa kummankin jätelajin jätemaksu on
sama, joten ne luokitellaan ja tilastoidaan samaan luokkaan. Puhdasta puuta ei vastaanotossa erotella käsitellystä, koska kaikki murskataan energiapuuksi. Tässä tapauksessa siis lajittelu työmaalla menee hukkaan.
Urakoitsijan oma luokittelu ja raportointi erosi useissa muissa kohdin Metsäsairilan luokittelusta. Tästä aiheutui eroja urakoitsijan ja jäteyhtiön raportoimissa jätemäärissä. Tämä voi johtaa kiistoihin laskutuksesta.
Raportoinnin pitäisi perustua vastaanotettuihin, punnittuihin jätemääriin. Nyt jäi epäselväksi, mihin perustuivat urakoitsijan raportoimat määrät.
Metsäsairilan jäteraporttiin sisältyi neljän puujätekuorman osalta huomautus, että puujätteen joukossa oli
kestopuuta. Sillä on moninkertainen jätemaksu verrattuna normaaliin puujätteeseen. Metsäsairila Oy:n ilmoituksen mukaan kestopuu lajiteltiin jälkikäteen lajitteluhallissa.
Olisi suositeltavaa laskea jätemäärät kerrosalaa kohti, koska silloin vertaamalla aikaisempiin samankaltaisiin
purkuhankkeisiin voitaisiin helpommin huomata poikkeamat tyypillisestä ominaisjätemäärästä (kg/krs-m2).
Hammashoitolasta laadittiin YM:n oppaan mukainen purkukartoitus. Seuraavassa taulukossa sen tuloksia
verrataan toteutuneisiin jätemääriin.
Taulukko 7. Pankalammen erillisen hammashoitolan jätemäärät: purkukartoituksen arvio ja toteutunut
Pankalammen hammashoitola
kerrosala

k-m2
1416

Msairila:
arvio
purkukartoitutoteutui kg/k-m2 toteutuneesta
t
t
106 % jos tiili olisi betonin seassa
1861
1972
1393
ei lajiteltu erikseen
220
0
8
ei lajiteltu erikseen
360
0 % määrää ei arvioitu kartoituksess
4
8
6
125 %
5
42
51
36
82 %

Jätelaji
Betonijäte
Tiilijäte
Keramiikkajäte
Lievästi pilaantunut betoni
Kipsipohjaiset jätteet
Puujätteet
puujäte käsitelty
puujäte käsittelemätön
Metallijätteet
Lasijätteet
Muovijätteet
Paperi -ja kartonkijätteet
Maa- ja kiviainesjätteet
Asfalttijäte
Kattohuopajäte
Energiajäte (Muu poltettava jäte)
Lajittelematon rakennusjäte
Eristemateriaali
Asbesti
Kestopuu
Muu vaarallinen jäte
yht.
Lajittelematon rakennusjäte
Lajitteluaste
Lajitteluaste ilman asfalttia

15
27

127
18
15,5

365
11
1
50

2727

59
0
0
0
0
457
16
2
12
6
0
2
0
2943
12
99,60 %
99,52 %

41
0
0
0
0
323
11
1
8
4
0
1
0
2078

216 %

ei lajiteltu erikseen
ei lajiteltu erikseen

80 %
70 %
0%
8%
890 %
0%
93 %

Tuloksista voidaan todeta, että purkumateriaalikartoituksen ennustamat jätemäärät olivat hyvin lähellä toteutuneita. Yli sadan prosentin eroja oli vain metallijätteessä (arvio 216 % toteutuneesta) ja villaeristeissä.
Villasta ilmeisesti merkittävä osa on joutunut betonin sekaan. Kokonaismäärä poikkesi toteutuneesta alle
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10 %. Lajittelematonta rakennusjätettä syntyi yli 10 kertaa enemmän kuin kartoituksessa ennakoitiin, mutta
silti osuus kokonaisjätemäärästä oli vain 0,4 %.
Purkumateriaalikartoituksen tarkoitus on osoittaa ne jätelajit, joiden lajittelua erilleen voidaan suositella.
Tässä kohteessa tiili- ja keramiikkajätettä tai lasijätettä ei lajiteltu erikseen. Muovijäte lajiteltiin erikseen,
mutta toimitettiin energiajätteenä energiahyödyntämiseen. Lasijätteen erillistä talteenottoa ei voida pitää
realistisena, sillä lasin erottaminen ikkunoiden karmeista ei ole mahdollista. Periaatteessa ikkunat voitaisiin
toimittaa uudelleenkäyttöön, jos tällainen toimija olisi tarjolla.
Jäteasetuksen luettelemista kahdeksasta jätejakeesta seuraavia ei toimitettu erikseen lajiteltuina:
•
•
•

lasijätteet
muovijätteet
paperi- ja kartonkijätteet

Ikkunalasin sirpaleet joutuivat todennäköisesti epäpuhtautena puujätekuormaan tai metalliromukuormaan
tai betonimurskeen joukkoon.
Muovijätettä kerättiin manuaalisesti erikseen, mutta se päätyi joko energiajätekuormaan tai sekalaiseen
rakennusjätteeseen. Paperi- ja kartonkijätteen erillinen lajittelu voi olla mielekästä rakennustyömaalla,
mutta ei purkutyömaalla.

7.2.

Tuukkalan sairaala

7.2.1. Sisäpurkamisen toteutus
Urakoitsijan toteuttamassa purkutyössä toteutui varsin hyvin CityLoops ohjeessa edellytetty esipurku (soft
stripping). Asbestipurkuun valtuutettu aliurakoitsija eristi asbestilla saastuneet tilat ja purki kaikki asbestia
sisältävät materiaalit. Tämän jälkeen pääurakoitsijan sisäpurkutiimi purki sisätiloista LVI-kalusteet, sisäovet,
välikatot, pääosan LVI-putkistosta, sisäpuoliset eristeet ym.
Ikkunoiden irrottaminen tapahtui raskaspurun yhteydessä. Samoin painavat LVI-elementit poistettiin raskaspurun yhteydessä, jolloin niiden liikuttelu tapahtui koneellisesti.

7.2.2. Syntyneet purkujätteet
Urakan jälkeen Metsäsairila Oy:lta kaupungille toimitetun jäteraportin mukaan purkamisesta syntyi seuraavat jätemäärät:
Yhteensä jätettä syntyi 9019 tonnia, josta yli 8000 tonnia (90 %) oli betoni- ja tiilijätettä. Erilliskerättyjä jätejakeita olivat betoni- ja tiilijäte, puujäte, metalliromu, asfalttijäte. Lisäksi lajiteltiin erilleen bitumin saastuttama betonijäte, lievästi pilaantunut tiilijäte ja pilaantunut tiilijäte. Sekalaista rakennusjätettä syntyi 58,26
tonnia eli 0,65 %. Toisin sanoen yli 99 % lajiteltiin erilliskerättyihin jätejakeisiin.
Jäteasetuksen luettelemista kahdeksasta jätejakeesta seuraavia ei toimitettu erikseen lajiteltuina:
•
•
•
•

kipsipohjaiset jätteet
lasijätteet
muovijätteet
paperi- ja kartonkijätteet

Lajittelematon rakennusjäte sisälsi jäteraportin mukaan pääasiassa ikkunoita karmeineen. Ikkunoita ei purettu ehjinä, vaan lasi murskaantui irrottamisessa ja sen voidaan olettaa päätyneen betonin joukkoon.
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Urakoitsijan arvion mukaan kohteesta syntyi noin 10 t lasijätettä. Jäteraportista jäi epäselväksi, mihin jakeeseen oli joutunut eristevilla (arvioitu määrä 40 t), kipsilevy (arvioitu määrä 10 t) ja energiajäte (arvioitu
määrä 40 t).
Taulukko 8. Tuukkalan sairaalan arvioitu ja toteutunut jätemäärä

Tuukkalan sairaala
kerrosala

k-m2
5350

kuormia
urakoitsijan
jäteselvitys toteutui kg/k-m2 kpl
t
t
Jätelaji
1.) Betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramii
8000
275
1511
Betonijäte alle 500 mm
8085,2
4
Lievästi pilaantunut betoni < 150 mm
400
136,04
4
74,96
Lievästi pilaantunut tiilijäte
1
Pilaantunut tiilijäte
26,1
0
10
2.) Kipsipohjaiset jätteet
19
17
150
102,36
3.) Puujätteet
1
Risut, haketettavat
1,12
20
39
50
209,34
4.) Metallijätteet
0
5.) Lasijätteet
10
6.) Muovijätteet
0
7.) Paperi -ja kartonkijätteet
0
8.) Maa- ja kiviainesjätteet
0
17
Asfaltti
307,64
Kattohuopajäte
0
0
Energiajäte (Muu poltettava jäte)
40
Lajittelematon rakennusjäte (Lajitteluhalliin)
58,26
11
12
40
0
Eristemateriaali
10
18,44
5
Asbesti
0
Kyllästetty puu
10
1686
356
yht.
8720 9019,46
Lajittelematon rakennusjäte (Lajitteluhalliin)
58,26
Lajitteluaste
99,35 %
Taulukosta nähdään, että urakoitsijan jäteselvityksessä on ennakoitu, että työmaalla syntyy yhdeksää eri
rakennusjätelajia yli 10 tonnin määrä. Käytännössä työmaalla erilliskerättiin vain neljää jäteasetuksessa lueteltua jätelajia. Lisäksi lajiteltiin erilleen asfalttijäte sekä pilaantunut betoni ja tiili. Kyllästettyä puuta on
Metsäsairilalta saadun tiedon mukaan lajiteltu jätelaitoksen lajitteluhallissa, mutta sen määrää ei ole raportoitu.
Tämä esimerkki jättää epäselväksi kysymyksen, toteutuivatko kohteessa jäteasetuksen ja urakkaohjelmanlajitteluvelvoitteet.
Urakoitsijan jäteselvityksessä esitetty ennakkoarvio betoni- ja tiilijätteen määrästä osoittautui erittäin osuvaksi. Sen sijaan mineraalivillan, lasijätteen, kipsilevyn ja energiajätteen määrille esitetty arvio urakoitsijan
jäteselvityksessä ei täsmää toteutuneen erilliskeräyksen kanssa. Niitä ei otettu erikseen talteen, vaan ne on
urakoitsijan ilmoituksen mukaan sijoitettu ikkunaromun joukkoon eli sekalaiseksi rakennusjätteeksi. Nämä
on Metsäsairilassa otettu lajitteluhalliin ja eroteltu manuaalisesti. Lasia ei ole yritetty ottaa erikseen
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talteen, vaan ikkunat on rikottu purkamisen yhteydessä, jolloin lasimurska on päätynyt betonin joukkoon.
Kipsilevyä löytyi urakoitsijan mukaan oletettua vähemmän. Mineraalivillaa sisältyi myös peltiromun kuormiin, koska lämpöeristettyjä putkistoja ei käsitelty villan erottamiseksi. Voidaan olettaa, että myös betonin
joukkoon on joutunut mineraalivillaa ja mahdollisesti esiintynyttä kipsilevyä. Jos oletetaan, että jäteselvityksessä arvioitu määrä mineraalivillaa ja lasia on joutunut betonin joukkoon, merkitsee se noin 0,6 % epäpuhtauksia betonijätteessä, mitä ei voi pitää erityisen merkittävänä. Jonkin verran epäpuhtaudet voivat lisätä
haitallisen pölyn syntymistä murskauksessa ja murskeen käytössä. Tätä on pidetty yhtenä erillisen sisäpurun etuna.
Pilaantuneen betonin (bitumipitoisuus) ja tiilen osuus oli yhteensä noin 2,8 % betoni- ja tiilijätteen kokonaismäärästä eli varsin pieni. Tämä viittaa siihen, että kohteessa on saatu hyvin tunnistettua ja eroteltua ne
betonirakenteet, joissa on haitta-aineita.
Asbestin määräksi ennakoitiin urakoitsijan jäteselvityksessä 10 t. Toteutunut määrä oli 18 t, mikä mahdollisesti liittyi siihen, että rakennukseen oli tunkeuduttu ja eristeitä purettu, jolloin asbesti oli saastuttanut
muita tiloja ja materiaaleja.
Kyllästettyä puuta esiintyi ainakin ikkunapuitteiden rakenteissa. Sitä ei ole toimitettu Metsäsairilaan omana
kuormana. Kyllästetty puu on Metsäsairila Oy:lta saadun tiedon mukaan otettu talteen puukuormista lajitteluhallissa. Koska tämä kestopuun käyttö ei ollut tiedossa etukäteen, sen lajittelu olisi kuulunut laskutettavan lisätyön piiriin ja tämä olisi tullut kaupungille kalliiksi.

8. Kustannustehokkuuteen liittyvät havainnot ja pohdinta
8.1.

Pankalampi

Pankalammen kohteen urakkahinta oli 378000 € eli 38 €/kerros-m2.
Jätemaksujen osuus urakkakustannuksista kaupungin sopimushinnoilla laskettuna oli yhteensä 82703 €,
kun otetaan huomioon metalliromusta saatu hyvitys. Vastaava tulo voidaan kirjata kaupungin omistamalle
jäteyhtiölle eli Metsäsairila Oy:lle. Tulolla katetaan jätteiden käsittelyn kustannukset, mutta osasta jätelajeja yhtiö saa myös myyntituloja (metalliromu ja puujäte energiaksi).
Jätemaksut muodostivat urakkasummasta noin 22 % ja kerrosneliötä kohden noin 8 €. Lisäksi urakoitsijan
maksettavaksi tuli jätteen kuljetuksen kustannuksia. Jätehuollon kustannuksia pienensi se, että urakoitsija
käytti omia jätekontteja, joten niistä ei kertynyt vuokrakuluja.
Lievästi pilaantuneen betonin ja tiilen osuus betoni- ja tiilijätteen kokonaismäärästä oli 13,5 % betonijätteen kokonaismäärästä.
CityLoops hanke tilasi purkumateriaalikartoituksen Pankalammen hammashoitolasta (1416 k-m2) Ramboll
Finland Oy:lta, joka on myös Mikkelin kaupungin kilpailuttama purkuhankkeiden konsultti. Kartoituksen sopimushinta oli 5000 € + alv.
Mikkelin Toimintakeskus ry teetti hammashoitolan irtaimistosta ja helposti irrotettavista purkuosista inventaarin XAMK:n opiskelijaryhmällä. Tästä ei aiheutunut kustannuksia ja tiedot annettiin veloituksetta CityLoops hankkeen käyttöön. Toimintakeskus irrotti ja vei myyntiin taulukossa aa esitetyn irtaimiston tai
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purkutuotteet. Niiden myyntiarvoksi arvioitiin yhteensä 3746 €, josta 2500 € oli irrotetun nosto-oven myyntihinnan arvio.
Kaupunki otti kohteesta talteen paloportaat, jotka käytettiin uuden päiväkodin rakentamisessa. Portaiden
arvoksi arvioitiin 4000 €. Uudelleenkäyttöön otettiin myös varavoimalaite.
Kaupungille purkamisesta aiheutuneet kustannukset jakautuivat kustannuslajeittain seuraavasti:
Taulukko 9. Pankalammen purkamisen kustannukset kaupungille

Kustannuslaji
purku-urakka
asiantuntijapalvelut
valvonta,luvat
muu palvelu
YHTEENSÄ

€
391680

%
93,0 %

21632
1521
6 381
421 214

5,1 %
0,4 %
1,5 %
100,0 %

Purku-urakoitsijan veloitukseen sisältyi alkuperäisen urakkasumman lisäksi sovittuja lisätöitä 40. Asiantuntijapalveluista pääosa muodostui haitta-ainekartoituksesta ja haitta-ainepurun valvonnasta. Lisäksi teetettiin
luontoselvitys. Muut palvelut sisälsivät puuston raivausta sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien irrotukset.
Osa työmaan valvonnasta ostettiin palveluna.

8.2.

Tuukkala

Tuukkalan urakkahinta oli 278000 € eli 52 €/kerros-m2 eli 52 € kerrosneliötä kohden. Jätemaksuja urakoitsija maksoi Metsäsairilalle yhteensä 35 667 €, kun otetaan huomioon metalliromusta saatu hyvitys 80 €/t.
Jätemaksut muodostivat urakkasummasta 13 %. Tämä oli jonkin verran pienempi kuin lähtötilanteen tyypillinen prosenttiosuus (seitsemän Mikkelin kohteen keskiarvo oli 14 % ja mediaani 17 %) Lisäksi urakoitsijan maksettavaksi tuli jätteen kuljetuksen kustannuksia noin 10 % urakkasummasta eli yhteensä jätekustannusten osuus oli noin 23 % urakkasummasta.
Mikkelin kaupungin ja Metsäsairila Oy:n tarjoama sopimushinta kaupungin kohteiden purku-urakoitsijoille
on erittäin merkittävä tekijä purku-urakan kannattavuudessa. Tässä kohteessa Metsäsairila Oy:n kaupallisen listahinnan mukaan laskettuna jätemaksujen osuus olisi ollut yli 160 000 € ja osuus urakkahinnasta olisi
ollut 58 %. Sopimushinnat merkitsevät noin 78 %:n alennusta niihin hintoihin, mitä yksityisten kohteiden
urakoitsijat maksaisivat vastaavasta jätemäärästä Metsäsairilaan toimitettuina.
Jätemaksuilla katetaan jätteiden käsittelyn kustannukset, mutta osasta jätelajeja yhtiö saa myös myyntituloja (metalliromu ja puujäte energiaksi).
Pilaantuneen betonin ja tiilen osuus betoni- ja tiilijätteen kokonaismäärästä oli vain 2,8 %. Kahdeksan Mikkelin kaupungin kohteen otoksessa pilaantuneen betonin osuus vaihteli laajassa haarukassa. Kuudessa kohteessa pilaantunutta betonia ei syntynyt lainkaan (tai sitä ei eroteltu työmaalla). Kahdessa kohteessa pilaantuneen betonin osuus oli 30 % … 40 %. Tällä on suuri merkitys kokonaiskustannuksissa.
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Purkamisen kustannukset kaupungille jakautuivat kustannuslajeittain seuraavasti:
Taulukko 10. Tuukkalan purkamisen kustannukset kaupungille

Kustannuslaji €
%
purku-urakka
297590
asiantunt
19959
valvonta,lupa
560
muu palvelu
2815
320924

92,7 %
6,2 %
0,2 %
0,9 %
100,0 %

Purku-urakoitsijan veloitukseen sisältyi alkuperäisen urakkasumman lisäksi sovittuja lisätöitä. Asiantuntijapalveluista pääosa muodostui haitta-ainekartoituksesta ja haitta-ainepurun valvonnasta. Muut palvelut sisälsivät puuston raivausta sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien irrotukset. Osa työmaan valvonnasta ostettiin palveluna.

8.3.

Mahdollisuudet alentaa purkamisen kustannuksia

Hankkeen valmisteluvaiheessa asetettiin tavoite, että demohankkeen tuloksena purkamisen nettokustannuksia voidaan pienentää 10 %. Oheisessa taulukossa urakkakustannuksia kerrosneliötä kohden on vertailtu
kahdeksaan aiemmin toteutettuun kaupungin kohteeseen.
Taulukko 11. Esimerkkejä kaupungin purkukohteiden urakkakustannuksista

Kohde

Aseman koulu
Taitola (koulu)
Pankarannan vanhainkoti
Otavan päiväkodin
piharakennus
Urheilutalo ja
asuinrakennus
Urpolan koulu
Vanha meijeri ja
asuinrakennus
Tuukkalan sairaala
Pankalammen terveysasema
Viljasiilo ja valssimylly

Osoite

Keskustie 50, 51600
Haukivuori
Raviradantie 18,
50100 Mikkeli
Saattotie 1, 50130
Mikkeli
Vanha Otavantie 112
b, 50670 Otava
Runeberginaukio 1a,
50100 Mikkeli
Rinnekatu 8, 50100
Mikkeli
Tenholankatu 1,
50100 Mikkeli
Tuukkalankylätie 1,
50500 Mikkeli
Kiiskinmäenkatu 5-7,
50130 Mikkeli
Mannerheimintie
10b, 50100 Mikkeli

KerPurkurosala vuosi

Urakkasumma

(m2)

jätekust

% urakasta

€

ominaiskulu
€/m2

€

%

1482

2018

107600

73

23645

22 %

4857

2018

236500

49

39338

17 %

4786

2019

288550

60

46753

16 %

137

2019

28880

211

765

3%

1050

2019

95400

91

16296

17 %

5453

2020

248000

45

225

2020

45200

201

ei tietoa
10211

23 %

5350

2021

278000

52

36981

13 %

9855

2021

387000

39

83020

21 %

1 433

2019

824 400

575

29975

4%

68

Jos jätetään pois täysin poikkeuksellinen viljasiilon purkaminen, saadaan seitsemän hankkeen yksikköhinnan keskiarvoksi 104 €/krs-m2 ja mediaaniksi 72 €/krs-m2. Demokohteissa yksikkökustannus urakkahinnan
osalta oli Tuukkalassa 52 €/krs-m2 ja Pankalammella 39 €/krs-m2. Molemmissa demokohteissa kohteen
neliömäärä oli keskimääräistä suurempi ja kerrosten lukumäärä pieni, mikä alentaa yksikkökustannuksia.
Periaatteessa vielä parempi kustannustehokkuus voisi periaatteessa toteutua, jos purkutuotteiden myynti
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai energiahyödyntämiseen tuottaisi niin paljon nettotuloja, että urakoitsija voisi tarjota purkutyötä aikaisempaa edullisempaan hintaan tilapalveluille. Tämä mahdollisuus oli demokohteissa käytännössä suljettu pois, sillä purkuohjelman mukaan kaikki purkujätteet oli toimitettava
kaupungin jätelaitokselle. Urakoitsija ei näin ollen voinut käyttää mahdollisia omia verkostojaan toimittamalla jätemateriaalia tuottavampiin kohteisiin. Toisaalta nykytilanteessa on epätodennäköistä, että esimerkiksi käytettyjen ikkunoiden markkinahinta riittäisi kattamaan työkustannukset, jotka aiheutuisivat niiden
ehjänä irrottamisesta ja logistiikasta työmaalla.
Sinänsä Mikkelissä käytetty sopimushinta, jolla urakoitsija saa tuoda jätteet kaupungin purkukohteesta, on
erittäin edullinen ja tämä heijastuu suoraan kokonaishintaan, jolla tilapalvelut saa hankittua purkutyön. Lisäksi jätelajien hinnan porrastus antaa urakoitsijalle mahdollisuuden säästää jätekustannuksissa optimoimalla lajittelun syntypaikalla. Pankalammen kohdalla jätekustannus muodosti selvästi suuremman osan
urakkahinnasta kuin Tuukkalassa. Pankalammen jätetietojen analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että osittain lajittelua on tehty ”liian hyvin” koska osa lajittelutyöstä meni hukkaan, kun useita jätelajeja on viety
vastaanottopaikkaan samassa kuormassa.
Suurimman osan urakkasummasta muodostaa konetyön ja manuaalisen työn hinta. Perusteellinen sisäpurku ja laadukas asbestipurku nostavat kustannuksia.
Konekustannuksissa urakoitsijat pyrkivät minimoimaan raskaspurkutyön aikataulun, jotta voivat siirtyä seuraavaan kohteeseen ja maksimoida vuoden aikana kertyvän tuoton. Varsinkin Pankalammella tehtiin paljon
konetyötä betonijätteen murskaamiseksi alle 500 mm palakokoon ajamalla elementin päällä kaivinkoneen
telaketjulla. Hintaero murskaamattoman betonin jätemaksuun ei välttämättä kata lisäkustannusta konetyössä.
Kohtalaisen merkittävän lisän jätekustannuksissa aiheuttaa suuri määrä pilaantunutta betonia. Pankalammella pilaantuneen betonin osuus oli 13,5 % betonijätteestä ja Tuukkalassa 2,8 %. On mahdollista, että pilaantuneen betonin tarkemmalla purkamisella ja näytteenotolla voitaisiin vähentää pilaantuneeksi luokittelua. Mikkelin kaupungin nykyisessä käytännössä pilaantuneeksi määritellään samassa tilassa olevan seinän
tai lattialaatan koko paksuus, jos rakenteen läpi poratun näytteen haitta-ainepitoisuus ylittää ohjearvon.
Tuukkalassa jätekustannuksia nosti vanadiinin ohjearvon ylittyminen tiilijätteessä.
Kuljetuspalvelut tilattiin mikkeliläisiltä yrityksiltä alihankintana. Pankalammen kohteessa lavat olivat purkuurakoitsijan omia, mutta kuljetukset paikallisia alihankintoja. Lavakokojen optimoinnilla voidaan merkittävästi vaikuttaa kuljetuskustannuksiin. Betonijätteen kuljetuksessa kuljetustehokkuudessa ei ollut eroja näiden kahden kohteen välillä. Kummassakin käytettiin noin 3 kuljetusmatkaa 100 tonnin kuljetukseen. Puujätteen kuljetuksessa ero oli huomattava: Tuukkalan kohteessa kuormia tarvittiin 17 kpl 100 tonnin kuljetukseen, kun Pankalammella tarvittiin vastaavaan jätemäärään 27 kuormaa. Yksi selitys tähän voi olla Pankalammen kohteessa harjoitettu puujätteen lajittelu laadun mukaan.

9. Demonstraatiohankkeen keskeiset johtopäätökset
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9.1.

Kiertotalouden esteet ja kannustimet

Rakentamisen ja jätehuollon lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot vaikuttavat merkittävästi purkamisen kiertotalouden nykytilaan ja kehittämisnäkymiin. Jätelain 15 § ja jäteasetuksen 16 § sääntelevät harkintaa siitä,
mitkä rakennus- ja purkujätteet pitäisi kerätä erikseen. Harkintaan vaikuttavat käytännön asiat, kuten kunkin jätelajin kokonaismäärä ja muodostuminen purkutyön eri vaiheissa, varastointimahdollisuudet kiinteistöllä ja logistiikan ja kunkin jätelajin käsittelyn kustannukset. Pelkästään lainsäädännön perusteella ei voida
päätellä kuinka monta eri jätelajia pitäisi ottaa erikseen talteen työmaalla, vaan lajitteluratkaisut pitäisi harkita tapauskohtaisesti.
Purkuhanketta koskevassa päätöksenteossa on useita osapuolia, joilla on mahdollisuus vaikuttaa kiertotalouden kehittämiseen purkuhankkeissa. Näitä ovat mm. kaupungin ja kaupunkikonsernin päättäjät, hankkeen tilaaja, rakennusvalvontaviranomainen, ympäristöviranomainen, jätehuoltoviranomainen, kaupungin
jäteyhtiö, yksityiset ja kolmannen sektorin kierrätystoimijat ja purku-urakoitsijat.
Seuraavassa osiossa tarkastellaan strategioita, joilla kiertotaloutta voitaisiin edistää nykytilanteesta.
Tärkeä havainto demohankkeista on se, että nykykäytäntö Mikkelin omissa kohteissa on lajitteluasteen
osalta erinomainen ja jätteiden tonnimääräinen kierrätysaste on hyvällä tasolla. EU:n asettama tavoite ”70
%:n rakennus- ja purkujätteestä hyödynnetty materiaalina” saavutettiin Mikkelin jäteyhtiön toiminnassa jo
CityLoops hankkeen lähtötilanteessa v. 2019. Parantamisen potentiaalia on kuitenkin kierrätyksen laadussa
eli siinä, että purkuosien ja -materiaalien arvo säilytettäisiin nykyistä paremmin tai että purkumateriaalit
jalostettaisiin nykyistä arvokkaammiksi uusiotuotteiksi.

9.1.1. Kunnan käytettävissä olevat ohjauskeinot
Mikkelissä tärkeimmät vaihtoehdot kiertotalouden edistämiseksi purkuhankkeissa ovat seuraavat:
1) Rakennuslupaviranomainen voisi periaatteessa tapauskohtaisesti määrätä purkuluvan ehtona, mitä jätelajeja on otettava erikseen talteen. Rakennusvalvonta pyytää tai voi pyytää purkulupahakemuksesta lausunnon ympäristötoimelta, joka voi tehdä tätä koskevan ehdotuksen. Mikkelin ympäristönsuojeluviranomaisen
oman selvityksen mukaan 41 lausuntoja pyydetään satunnaisesti ja lausuntojen sisältöä ei aina ole otettu
huomioon purkuluvan ehdoissa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ei ole esittänyt omaa tulkintaansa siitä,
miten suuri määrä tiettyä jätelajia edellyttää kohdekohtaista erilliskeräystä. Mikkelin jätehuoltoviranomainen puolestaan ei voi jätelain nykyisten säännösten mukaan antaa jätehuoltomääräyksissä muita kuin asumisen jätteitä koskevia lajittelumääräyksiä 42. Jätehuoltoviranomaisella on rooli mm. jätelaitoksen jätelajikohtaisten taksojen hyväksymisessä. Tässä yhteydessä on mahdollisuus ottaa kantaa mm. siihen, kannustetaanko hinnoittelulla rakennus- ja purku-urakoitsijoita tuomaan Metsäsairilan lajitteluhalliin lajittelematonta rakennusjätettä. Jätetaksalla voidaan myös vaikuttaa siihen, kannattaako urakoitsijan lajitella käsittelemätön puujäte käsitellystä tai tiilijäte betonijätteestä.
Jätelainsäädäntö lähtee siitä, että jätehuollon etusijajärjestystä on noudatettava siinäkin tapauksessa, että
siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Käytännössä tapauskohtainen ehtojen asettaminen purkuluvan yhteydessä
on viranomaisen resurssipuutteen vuoksi pakko rajata vain suurimpiin tai erityisiin purkukohteisiin.

Sari Hämäläinen, Selvitys purkujätteiden haitta-aineista Mikkelin seudulla. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.
23.2.2021.
42
Jätelaki 646/2011 91§ kohta 1)
41
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2) Jos rakennusvalvonta ei ole asettanut jätteiden lajittelua koskevaa ehtoa, voi purkamiseen ryhtyvä, kuten
Mikkelin talonrakennuspalvelut (entinen tilapalvelut) asettaa kyseiset ehdot urakkaohjelmassa, joka on tarjouspyynnön liite. Purkulupahakemuksen liitteenä oleva jäteselvitys on periaatteessa menettely, jolla purkamiseen ryhtyvä etukäteen arvioi, mitä jätelajeja syntyy ja kuinka paljon. Sen pitäisi ohjata kyseisten lajitteluvaatimusten asettamista. Urakkaohjelmassa on edellytetty, että purkutyöt toteutetaan lajittelevana
purkuna siten, että eri jätelajit erotellaan toisistaan ensisijaisesti purkutyömaalla. Purkutyösuunnitelman
tarkennuksista sovitaan yhdessä tilaajan ja Metsäsairilan edustajan kanssa selonottoneuvottelussa ja aloituskokouksessa.
Demonstraatiokohteissa laaditut jäteselvitykset eivät ohjanneet olennaisesti lajittelun toteutusta. Kaikkia
jäteselvityksessä tai urakoitsijan jätehuoltosuunnitelmassa lueteltuja jätelajeja ei käytännössä kerätty erikseen, varsinkaan Tuukkalan kohteessa.
Talonrakennuspalvelut voisivat yhteistyössä ympäristöpalvelujen kanssa laatia kaupungin omissa purkukohteissa noudatettavaksi ohjeen, jossa määritellään, missä tapauksissa kukin rakennus- ja purkujätelaji on kerättävä erikseen. Ohjeet sitoisivat urakoitsijoita, mutta niistä voitaisiin poiketa, jos lajittelu voidaan toteuttaa kiertotalouden kannalta tehokkaammin keskitetysti jätteen vastaanottolaitoksella.
Ympäristöministeriö suosittelee vapaaehtoisen purkumateriaalikartoituksen laatimista ennen purkamiseen
ryhtymistä. Demonstraatiokohteissa Mikkelin kaupunki ei ollut valmis teettämään purkumateriaalikartoitusta siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Toisessa demokohteessa CityLoops -hanke teetti purkumateriaalikartoituksen hankkeen kustannuksella yhdestä rakennuksesta. Kartoituksessa arvioitiin tavallista jäteselvitystä tarkemmin, mitä jätelajeja kohteessa syntyy. Kartoituksessa esitetyt arviot olivat varsin lähellä toteutuneita lukuja useimpien jätelajien kohdalla. Kartoituksen tuloksia ei hyödynnetty urakkaohjelman vähimmäisvaatimuksissa. Purkumateriaalikartoitusta ei tietenkään kannata tehdä, jos sitä ei käytetä kilpailutuksen toteuttamisvaiheessa. Purkumateriaalikartoituksen teettäminen on tilaajalle lisäkustannus, joka pitäisi pystyä perustelemaan joko säästöillä tai ympäristöperusteilla.
3) Talonrakennuspalvelun nykyisessä purkuhankkeiden kilpailutuskäytännössä asetetaan vähimmäisvaatimukset, joilla pyritään huolehtimaan työn turvallisuudesta, vaarallisten aineiden asianmukaisesta käsittelystä, ympäristölle aiheutuvan haitan hallinnasta ja lajittelevasta purkamisesta. Näitä näkökohtia ei käytetä
tarjousten laadullisessa vertailussa. Kiertotaloutta koskevia tapauskohtaisia vaatimuksia ei ole esitetty,
vaan työmaalla tapahtuva lajittelu on jätetty urakoitsijan päätettäväksi.
Mikkelin hankintatoimi ja hankintoja tekevät yksiköt voivat valita sellaisen kilpailutuskäytännön, jossa ei
esitetä teknisiä kiertotaloutta koskevia määräyksiä, mutta kiertotaloutta edistävistä innovaatioista ja verkostoista saisi kilpailutuksessa laatupisteitä. Tämä liittyy kunnan hankintatoimen yleiseen kehittämistarpeeseen, jota pohditaan yksityiskohtaisemmin luvussa 9.3. Jossakin määrin kunta voi kannustaa jätteiden lajitteluun myös sillä, että kunta sitoutuisi käyttämään omissa maarakennus- ja uudisrakennuskohteissa kierrätettyjä materiaaleja tai uusiotuotteita. Yksittäisessä purkukohteessa tämä ei kuitenkaan merkittävästi
muuttaisi urakoitsijoiden nykyistä toimintaa.
4) Mikkelin kaupungin hankintatoimen käytäntönä on esittää purkuohjelmassa ehdoton vaatimus siitä, että
kaikki purkamisessa syntyneet jätteet on toimitettava kaupungin omalle jäteyhtiölle. Urakoitsijalla on oikeus käyttää kaupungin ja sen tytäryhtiön välistä sopimushinnastoa, joka on hintatasoltaan erittäin edullinen normaalihintoihin nähden. Sopimushinnasto on voimakkaasti ohjaava siten, että lajittelemattoman rakennusjätteen hinta on yli 100 €/t, kun lajiteltujen jakeiden hinta esimerkiksi betonilla on noin 5 €/t ja puujätteellä 7 €/t. Tämä hintaero lajittelemattomaan jätteeseen muodostaa tehokkaan kannustimen jätteiden
lajittelulle. Demokohteissa tämä näkyi siinä, että kummassakin tapauksessa vastaanottopaikalle toimitetun
lajittelemattoman purkujätteen osuus oli hyvin pieni, alle 1 %.
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9.1.2. Mitä vaikutuksia CityLoops hankkeella oli demokohteiden purkuprosessissa
CityLoops -hankkeen käytännön vaikutus urakkakilpailun toteutukseen jäi vähäiseksi. Konkreettinen vaatimus oli jäteyhteenvedon toimittaminen ennen urakan luovuttamista, mitä aiemmin ei ollut vaadittu systemaattisesti. Valmistelun aikana kävi ilmi, että aiempi käytäntö, jossa rakennuslupaviranomainen edellytti
siirtoasiakirjojen toimittamista lupajärjestelmään, on kohtuuttoman työläs ja epäkäytännöllinen. Siirtoasiakirjoja voi yhdeltä työmaalta kertyä satoja ja ne ovat yleensä paperidokumentteja. Niissä olevien tietojen tallentaminen järjestelmään on erittäin työlästä, puhumattakaan niissä olevien määrätietojen kokoamisesta. Käytännössä vain hyvin harva urakoitsija on noudattanut tätä velvoitetta, eikä sitä ole valvottu.
Hankkeen ehdotuksesta urakka-asiakirjassa täsmennettiin jätteen alkulajitteluvaatimusta viittaamalla jäteasetuksen kahdeksaan jätelajiin. Tällä ei ollut käytännön vaikutusta urakoitsijoiden normaaliin käytäntöön.
Lajittelua työmaalla ohjasi kaupungin jäteyhtiön hinnoittelu.
Pankalammen hammashoitolasta teetettiin hankkeen kustannuksella purkumateriaalikartoitus. Sillä ei ollut
juurikaan vaikutusta purkutyön toteuttamiseen, koska urakoitsija joka tapauksessa teki oman jätearvionsa.
Urakoitsijalla ei ollut valmiuksia toimittaa purkuosia uudelleenkäyttöön. Purkukartoitus oli irtaimiston ja
helposti irrotettavien osien kohdalla päällekkäinen Mikkelin Toimintakeskuksen teettämän kevyen inventoinnin kanssa. Purkukartoitus teetettiin liian myöhään, jotta sillä olisi voitu vaikuttaa tarjouspyynnön kiertotalousvaatimuksiin.
CityLoops-hankkeen ehdotusta sisäpurkamisen vaatimuksesta (soft stripping ohjeen mukaisesti) ei sisällytetty tarjouspyyntöön. Käytännössä kuitenkin molempien urakoitsijoiden käytäntöön sisältyi erillinen sisäpurkuvaihe, mikä edisti jätteiden erilliskeräilyä ja jätelajien epäpuhtauksien vähentämistä.
Demohankkeen tärkein vaikutus oli dialogin aloittaminen kiertotalouden tavoitteiden edistämisestä Mikkelin hankinnoissa. Tämä on johtanut kehittämistoimenpiteisiin, joista raportoidaan erikseen hankkeen loppuraportissa elokuun 2023 loppuun mennessä.

9.2.

Rakentamisen kiertotalous kaupunkikonsernin päätöksenteossa

CityLoops-hankkeen ehdotuksesta kaupunginhallitus on lokakuussa 2020 antanut kaupunginjohtajalle valtuudet allekirjoittaa ICLEI:n ehdottaman kiertotalouskaupunkien julkilausuman 43. Siinä kaupunki sitoutuu
asettamaan kiertotaloustavoitteita, integroimaan päätöksentekoon kiertotalousnäkökulman, edistämään
kiertotaloutta hankinnoissa sekä raportoimaan edistymisestä ICLEI:lle (network of Local Governments for
Sustainability).
CityLoops hankkeesta riippumatta joukko kunnanvaltuutettuja teki kesäkuussa 2021 valtuustoaloitteen sosiaalisten ja ympäristökriteerien käyttöönotosta rakennushankkeissa 44. Kaupunginhallitus vastasi aloitteeseen 21.6.2021 ja viittasi mm. CityLoops-hankkeen tuella meneillään olevaan hankintaohjeiden päivittämiseen. ”Hankkeessa kehitetään rakennus- ja purkujätteiden ja orgaanisen jätteen lajittelua, kierrätystä ja uudelleen käyttöä sekä laaditaan tätä tavoitetta tukemaan raportteja/malleja onnistuneista hankinnoista sekä
hankintaohjeita Mikkelin kaupungin, konsernin ja koko kansainvälisen konsortion hyödynnettäväksi 45.”

KH § 329 26.10.2020 Euroopan kiertotalouskaupunkien julkilausuman allekirjoittaminen
Soile Kuitunen ym. Kaupunginvaltuusto, §92, 7.6.2021
45
Kaupunginhallitus, § 279, 21.06.2021
43
44
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Demokohteiden toteutuksesta saatujen kokemusten perusteella todettiin, että kaupungin tiukan taloustilanteen vuoksi on virkamiesten erittäin vaikea ehdottaa purkamisen hankkeisiin laadullisia kriteerejä. Kiertotalouden vaatimuksiin olisi saatava vahvempi poliittinen tuki päätöksentekijöiltä. CityLoops-tiimin johtopäätös on, että kiertotaloustavoitteita ja mittareita on pyrittävä sisällyttämään alkavan valtuustokauden
nelivuotisstrategiaan. Strategian pitää sitoa myös kaupungin tytäryhtiöitä (Mikalo Oy, Naistinki Oy, Miksei
Oy ja Metsäsairila Oy).
CityLoops hanke on osallistunut Mikkelin kaupungin ilmasto-ohjelman valmisteluun antamalla luonnoksesta
kommentteja ohjelmaa valmistelevalle ympäristöpalvelut-yksikölle. Ohjelmaan sisällytettiin oma kappale
”Materiaalien kierrätys rakentamisessa”. Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymässä ohjelmassa todetaan mm. seuraavaa:
JÄTEHUOLTO JA KIERTOTALOUS

Ilmastoon, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvässä kokonaisvaltaisessa kehittämisessä tärkeä näkökulma on siirtyminen jätehuollosta kiertotalouteen. Tälle ajattelulle perustuu myös vuonna 2021 uudistunut jätelaki. Ensisijaista on käyttää materiaaleja tehokkaasti, välttää jätteiden tuottamista ja hyödyntää ainevirtoja kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Mikkeli hyväksyi vuonna 2020 Euroopan kiertotalouskaupunkien julkilausuman (Circular cities declaration). Siinä kaupunki sitoutuu kehittämään ja edistämään kiertotaloutta sekä lisäämään siitä tietoisuutta.

Materiaalien kierrätys rakentamisessa
Kiertotalousajattelun mukaisesti rakentamisessa syntyvät materiaalit tulisi mahdollisimman hyvin käyttää
uudelleen ja/tai kierrättää. Purku- ja kierrätysmateriaalien sekä maamassojen hyödyntäminen edellyttää
suunnitelmallisuutta, seurantaa ja ohjeistusta. Materiaalien hyödyntämisen näkökulma tulisikin huomioida
kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa. Mikkeli on mukana kansainvälisessä CityLoops-hankkeessa (Closing the loop for urban material flows), jossa ratkotaan kaupunkien kiertotalouden haasteita. Mikkelissä
hankkeen toteutuksesta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Hankkeessa toteutetaan rakennus- ja purkujätteiden demonstraatioita, joiden tarkoituksena
on kehittää purkukohteiden materiaalien, rakenteiden ja kalusteiden hyödyntämistä.
Tavoitteet
• Kaikki maamassat ja purkumateriaalit, jotka ovat käytettävissä uudelleen ja/tai kierrätettävissä, otetaan
asianmukaiseen hyötykäyttöön.
• Kaupunki toimii kiertotalouden edistäjänä ja toteuttajana ja vakiinnuttaa alueellaan kunnan ja yritysten
yhteistyöhön perustuvaa kiertotalousalueiden toimintamallia.
Toimenpiteet
• Vakiinnutetaan materiaalivirtojen hallinta osaksi suunnittelu- ja toteutusprosesseja.
• Kaupungin rakentamis- ja purkuhankinnoissa vaaditaan urakoitsijoilta toimintajärjestelmä jätehuollon
toteuttamiseksi ja määritellään vastuut.
• Tehostetaan purkuosien ja -materiaalien uudelleenkäyttöä, jätteiden kierrätystä ja maamassojen hyötykäytön koordinointia.
• Lisätään kierrätysmateriaalien käyttöä merkittävissä infrarakentamiskohteissa.

73

• Laaditaan ohjeistus rakentajille rakennus- ja purkujätteen lajittelusta.
• Käytetään kaavamääräyksiä, jotka tukevat kiertotaloutta, kuten rakennusten purettavuutta ja kierrätettävyyttä.
• Kehitetään edelleen Ecosairilan kiertotaloustoimintaa.
• Tuetaan yrityksiä uusien kiertotalouteen pohjautuvien liiketoimintamallien kehittämisessä.
• Helpotetaan käyttökelpoisen tavaran kierrätystä ja tuetaan pienyrittäjyyttä.
Mittarit
• Uudelleen käytetyn materiaalin määrä kaupungin infrarakennuskohteissa (t/v).
• Kaupungin omista purkukohteista suoraan kierrätykseen päätyvä rakennus- ja purkumateriaalin määrä
(t/v)
• Kaupungin omista purkukohteista Metsäsairilan jätekeskukseen päätyvä rakennus- ja purkumateriaalin
määrä (t/v)
• Jätekeskukseen päätyvä rakennus- ja purkumateriaalin määrä (t/v)
• Jätekeskuksesta hyötykäyttöön ohjattu / myyty rakennus- ja purkumateriaalin määrä (t/v)

Kunnanvaltuuston hyväksymä ilmasto-ohjelma antaa poliittisen tuen kiertotalouden edistämistä koskeville
toimille rakentamisen ja purkamisen suunnittelussa. Ilmasto-ohjelmassa valitut toimenpiteet ja mittarit
ovat sopusoinnussa CityLoops-hankkeen tavoitteiden ja indikaattorien kanssa.
Mikkelin demohankkeet koskivat ainoastaan rakennusten purkua. Demohankkeessa saadut kokemukset
rakennusosien uudelleenkäytöstä ja betonimurskeen hyödyntämisestä kaupungin rakennuskohteissa osoittivat, että purkamisen kiertotalouden edistäminen edellyttää muutoksia rakennusten koko elinkaaren suunnitteluun.
Näitä koskevaa vuorovaikutusta tullaan tehostamaan CityLoops-hankkeen ns. levittämisvaiheessa. Tämä työ
onkin jo aloitettu syyskuusta 2021 alkaen. Siitä raportoidaan hankeraportin toisessa osassa.

9.3.

Kiertotalous purkamisen kilpailuttamisessa

Kokemus demohankkeista osoitti, että Mikkelin tilapalveluiden kilpailuttamiskäytännöissä on kehittämistarvetta, jotta hankinnoilla voitaisiin edistää kiertotaloustavoitteita ja innovaatioita nykyistä kunnianhimoisemmin. Nykyisellään kilpailutuksen ainoa vertailukriteeri on halvin hinta. Lainsäädännön vaatimukset kirjataan purku-urakkaohjelman vähimmäisvaatimuksina. Asettamalla kaupungin purkukohteissa määräyksen,
että kaikki purkujätteet on toimitettava kaupungin jäteyhtiölle, talonrakennuspalvelut haluaa varmistaa,
että mitään jätteitä on päädy epäasialliseen käsittelypaikkaan. Ympäristöriskejä on aikaisempina vuosina
syntynyt, kun urakoitsija on toimittanut betonimursketta läjitettäväksi omalle kiinteistölleen tai maarakennuskohteeseen, jolla ei ole ollut lainmukaista hyväksyntää. Kiertotalouden edistäminen on kilpailutusratkaisuissa käytännössä delegoitu kaupungin jäteyhtiön ja Mikkelin toimintakeskuksen toteutettavaksi.
Haitalliset aineet on otettu painokkaasti huomioon purkuhankkeen suunnittelussa. Jokaisesta merkittävästä
kohteesta teetetään asbesti- ja haitta-ainekartoitus käyttäen kilpailutettua konsulttia. Sama konsultti myös
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valvoo haitta-ainepurkua ja siihen liittyviä kuljetuksia. Rajanvetoa pilaantuneen ja pilaantumattoman betonin välillä on tarpeen tarkentaa.
CityLoops -hankkeen tuloksena on laadittu uusi hankintaohje kiertotalouden edistämiseksi purkuhankkeissa. Uusia laadullisia vaatimuksia, vertailukriteerejä tai sopimuskannustimia on ohjeessa ehdotettu seuraavasti:
Markkinavuoropuhelu
-

kysy mielipiteitä kiertotalousvaatimuksista ja niiden toteutumisen arvioinnin kriteereistä
kysy ideoita kiertotalouden ja kestävän kehityksen huomioimiseksi tai edistämiseksi kohteessa/hankinnassa

Hankinnan valmisteluvaihe ja tarjouspyynnön laatiminen
-

määrittele hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset kiertotalouden osalta
o määrittele vähimmäisvaatimukset lajittelulle tarjouspyyntöluonnokseen
o sisällytä vaatimukset purkutyösuunnitelmaan

Tarjousten vertailu
Pisteitä voidaan antaa seuraavien kriteerien perusteella:
• urakoitsijalla on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä
• kuinka suuri osuus purkutöissä käytettävistä laitteista, koneista ja ajoneuvoista toimii tarjouksen kohteena olevalla purkutyömaalla uusiutuvalla energialla tai vähäpäästöisesti
• urakoitsija voi raportoida purkutyömaan hiilijalanjäljen tai purkujätteen kierrätyksellä vältetyt neitseellisten raaka-aineiden hankinnan hiilijalanjäljen
• urakoitsijalla on käytössään verkkokauppa, jonka avulla rakennustuotteita, materiaaleja ja irtaimistoa
voidaan toimittaa uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen
• urakoitsijalla on tarjouksen kohteena olevassa hankkeessa todennettu yhteistyökumppani, joka uudelleen käyttää kohteesta saatavia purettavia rakennustuotteita
• tilaajan asettamien rakennusosien, materiaalien ja irtaimiston uudelleenkäytön ja jätelajikohtaisten
purkujätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden saavuttamisen suunnitelmasta tai osoittamismenettelystä.
• materiaalikohtaisista kriteereistä esim. liittyen kahteen edelliseen kohtaan

Hankintasopimus ja sen valvonta
Sopimuskannustimia voivat olla:
•
•

Uudelleenkäyttökohteiden löytäminen purettaville rakennustuotteille, hyödyntämiskohteiden löytäminen purkujätteelle ja näiden todentaminen hankintayksikön edellyttämällä tavalla.
Tilaajan asettamien rakennusosien, materiaalien ja irtaimiston uudelleenkäytön ja jätelajikohtaisten
tavoitteiden saavuttaminen (urakoitsijan ilmoittamien määrien varmentamisen tekee rakennuttaja tai
rakennuttajan konsultti).

Uutta hankintaohjetta on tarkoitus soveltaa CityLoopsin levittämisvaiheessa v. 2022–2023. Hankintaohje
sitoo kaupungin omaa organisaatiota. CityLoops -hanke ehdottaa sen käyttöönottoa myös kaupungin tytäryhtiöissä.
Talonrakennuspalvelujen kommenteissa todettiin, että laatukriteerien pitää olla mitattavissa ja vertailukelpoisia tarjousten kesken. Ongelmalliseksi koettiin sen todentaminen, että tietty rakennusosa tai materiaali
on mennyt uudelleenkäyttöön tai muuhun hyödyntämiseen urakoitsijan lupauksen mukaisesti.
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Osaa ehdotetuista laadullisista kriteereistä tai ohjauskeinoista ei voida soveltaa, mikäli jatketaan nykyistä
käytäntöä, jossa urakoitsija ei voi esittää muita jätteen hyödyntämistapoja kuin viemisen kaupungin jätelaitokselle.

9.4.

Lajitteleva purkaminen ja materiaalivirtojen hyödyntäminen

9.4.1. Purkumateriaalien uudelleenkäytön organisointi
Demohankkeista saatujen kokemusten perusteella purkumateriaalien ja purkuosien uudelleenkäytön organisointi Mikkelin seudulla on satunnaista. Edes irtaimistoa ei hyödynnetä järjestelmällisesti. Uudelleenkäytön edellytyksenä on purkukohteiden inventointi viipymättä sen jälkeen, kun tilojen viimeinen käyttäjä on
lopettanut tilojen käytön. Jos kohteen poistaminen käytöstä liittyy sisäilmaongelmiin, tämä voi olla irtaimiston uudelleenkäytön esteenä, varsinkin vaikeasti puhdistettavien materiaalien osalta.
Demokohteissa Toimintakeskuksen kautta myyntiin päätyvän irtaimiston ja purkuosien määrä ja arvo jäi
vaatimattomaksi. Tähän olivat syynä mm. pitkä viive rakennuksen käytöstä poiston ja sisäpurun alkamisen
välillä, purkuprosessin aikataulutukseen liittyvät haasteet, Toimintakeskuksen niukat henkilöresurssit ja varastointimahdollisuudet. Irtaimiston inventoinnin teki Xamk:n opiskelijaryhmä harjoitustyönä. Tämä ei ole
pysyvä ratkaisu inventoinnin suorittamiseen. CityLoopsin perustamaan digitaaliseen kauppapaikkaan, joka
perustettiin ensisijaisesti Toimintakeskuksen ja Metsäsairila Oy:n käyttöön, saatiin myytäväksi vain muutamia vesikalusteita. Muut irrotetut osat ja irtaimisto myytiin Toimintakeskuksen Uutta Elämää myymälässä
tai suoramyynnillä.
Mikkelin Toimintakeskus ry:n ja Mikkelin tilapalveluiden välillä tarvitaan kirjallinen sopimus ja menettelytapaohje irtaimiston ja helposti irrotettavien kalusteiden inventoinnista, myytävien purkutuotteiden luovuttamisesta ja mahdollisista myyntitilaisuuksista kohteessa. CityLoops hanke teki ehdotuksen tällaiseksi dokumentiksi. Sopimus on luonnosvaiheessa ja sitä on tarkoitus testata seuraavissa soveltuvissa purkukohteissa.
CityLoops-hanke suosittelee, että sopimuksessa kaupungin ja Toimintakeskuksen välillä määritellään irtaimiston lisäksi, minkä tyyppiset purkuosat kuuluvat Toimintakeskuksen vapaan hyödyntämisoikeuden piiriin. Niiden inventointi kohdekohtaisesti, raportointi ja vienti digitaaliseen markkinapaikkaan kuuluisi Toimintakeskuksen vastuulle.
Purku-urakkaohjelmassa jää epäselväksi se, miten tulkitaan urakoitsijan oikeutta päättää sellaisten purkuosien uudelleenkäytöstä, jotka eivät ole jätettä. Demohankkeiden purkuohjelmassa ilmoitettiin urakoitsijoille, että toimintakeskus merkkaa ja vie rakennusosat pois ennakkoon. Mikäli rakennusosat ovat osa julkisivua, irrottamisesta sovitaan urakoitsijan kanssa. Mitään tällaista rakenteellisiin osiin liittyvää kokeilua ei
demokohteessa toteutettu eikä esitetty Toimintakeskuksen taholta.
Mikäli tulkitaan, että purkuosa, esimerkiksi ilmanvaihtolaite ei ole jäte, vaan se voidaan myydä sellaisenaan
uudelleenkäyttöön, urakkaohjelmassa kaupungin jätelaitokselle annettu yksinoikeus jätteisiin ei koske näitä
osia. Mikkelin Toimintakeskukselle on annettu oikeus varata korvauksetta käyttöönsä rakennusosia ja purkaa ne ennen varsinaista purku-urakkaa tai sopia purkamisesta urakoitsijan kanssa. Sen sijaan urakoitsijan
oikeus uudelleenkäyttökelpoiseen purkuosaan jää avoimeksi. Tätä oikeuksien ja velvollisuuksien rajanvetoa
eri toimijoiden välillä olisi tarpeen selventää jatkossa.
Demohankkeen kokemusten perusteella purkuosien uudelleenkäyttömahdollisuuksien selvittäminen vaatii
paljon työpanosta, erityisosaamista, toimivat digitaaliset kanavat ja asiakasverkoston. Tämän työn teettäminen konsultilla tulee purkamiseen ryhtyvälle kalliiksi. Uudelleenkäytön selvittäminen voisi olla mielekästä
erottaa purkumateriaalikatselmuksesta ja sisällyttää purku-urakkaan. Urakoitsija saisi kilpailuetua
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uudelleenkäyttöä edistävän verkoston ja oman verkkokaupan olemassaolosta. Uudelleenkäytön innovaatioita voidaan edistää hankintamenettelyissä.
Merkittävien purkuosien, kuten betonielementtien, liimapuupalkkien, arvokkaamman puutavaran ja tiilien
uudelleenkäyttöä varten tarvitaan valtakunnalliset käytännöt ja kelpoisuuden osoittamismenettelyt.
Purkuosien laajamittainen uudelleenkäyttö tulee mahdolliseksi vasta, kun purkuvaiheen saavuttavat rakennukset, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon rakennusosien irrotettavuus, rakennuksen purettavuus, muunneltavuus tai siirrettävyys.

9.4.2. Sisäpurkamisen rooli kokonaispurussa
Demokohteissa urakoitsijan noudattivat varsin hyvin CityLoops-hankkeessa laaditun purkuohjeen toimintatapaa (ns. soft stripping), vaikka tätä ei kilpailutusasiakirjoissa edellytettykään. Kummassakin kohteessa
toteutettiin huolellinen haitallisten aineiden tunnistaminen ja asbestipurku, käyttäen asbestiluvan saanutta
aliurakoitsijaa.
Demohankkeissa tunnistettiin tarve mahdollistaa kaupunkikonsernin käytännöissä sisäpurkamisen erillinen
kilpailuttaminen. Tällä menettelyllä voitaisiin nopeuttaa sisäpurkamisen toteuttamista ja näin pienentää
materiaalien pilaantumisen riskiä. YM:n julkaisemassa purkuoppaassa ei ole otettu kantaa erilliseen sisäpurkamiseen. Demokohteiden osalta kävi joidenkin jätelajien osalta niin, että ne otettiin sisäpurussa erikseen talteen, mutta toimitettiin jätelaitokselle yhdessä joidenkin muiden jätelajien kanssa. Esimerkiksi saniteettikalusteiden posliinijäte.
Sisäpurkamisen erillisessä kilpailutuksessa voitaisiin painottaa kokonaispurkua enemmän helposti irrotettavien purkuosien (lvis-laitteet, kiintokalusteet, sisäovet, ikkunat) uudelleenkäyttöä.
Sisäpurkaminen voitaisiin kilpailuttaa nopeasti kohteen käytöstä poiston jälkeen. Sisäpurku ei edellytä purkulupaa. Sisäpurkaminen soveltuisi useiden pk-yritysten liiketoiminnaksi, koska se ei edellytä investointeja
raskaisiin koneisiin. Sisäpurkaminen tarjoaa paikallisia työpaikkoja. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja kilpailu saattaisi parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua myös pienkohteiden purkamisessa.
Lajittelevan purkamisen vieminen uudelle tasolle edellyttää, että puretuille osille ja materiaaleille syntyy
nykyistä enemmän paikallista kysyntää.

9.4.3. Jätelajikohtaisen kierrätyksen kehittäminen
Koska kaupungin kilpailutuskäytäntö edellytti kaiken jätteen toimittamista kaupungin jätelaitokselle, ei urakoitsijoille demokohteissa ollut käytännössä mahdollisuuksia hyödyntää omia käsittelytekniikoita tai verkostoja. Metsäsairila Oy:n jätteen käsittelymenetelmien kehittäminen ei kuulunut demohankkeiden rajaukseen. Näin ollen demohankkeissa ei saatu kierrätystuloksia, jotka poikkeaisivat lähtötilanteen kierrätysasteesta. Tavanomaista korkealaatuisempaa kierrätystä (upcycling) ei demohankkeissa saavutettu eikä siihen
liittyviä kannustimia ollut käytössä kilpailutuksessa.
Demokohteissa urakoitsijalle ei asetettu ehtoja siitä, mitä jätelajeja on erilliskerättävä. Metsäsairilan hinnoittelu ohjasi kuitenkin jätteiden lajittelua melko hyvin.
Seuraavien jätelajien kohdalla olisi ollut mahdollisuuksia parempaan lajitteluun työmaalla. Kierrätystavoitteen nostaminen olisi hyvin todennäköisesti lisännyt kustannuksia nykykäytäntöön verrattuna.
•

mineraalivilloja otettiin sisäpurussa erilleen, mutta merkittävä osa joutui työmaalla muiden jätelajien joukkoon. Pienten jätelajien osalta hintaohjaus ei riitä ainoaksi kannusteeksi. Suomessa on
muutama yritys, jotka kehittävät mineraalivillasta uusiotuotteita. Toistaiseksi näiden tarjoama palvelu kuljetuksineen tulee paljon kalliimmaksi kuin nykykäytäntö. Uudis- ja korjausrakentamisessa
talteen otetut villajätteet soveltuvat kierrätykseen paremmin kuin purkujätteet.
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•

•

•

•

•
•

•
•
•

demokohteissa sekalainen rakennusjäte oli pääosin sisäpurun jätettä, joka oli käsin esilajiteltu. Se
soveltuu todennäköisesti helpommin manuaaliseen lajitteluun lajitteluhallissa kuin täysin lajittelematon rakennusjäte, joten sen jätemaksu voisi olla kannustavampi.
Tuukkalassa urakoitsijalla olisi ollut valmius saniteettiposliinin esikäsittelyyn ja toimittamiseen arvokkaaseen kierrätykseen tulenkestävän tiilen valmistuksessa, mutta tätä mahdollisuutta ei voitu
hyödyntää, koska kaikki jäte oli toimitettava Metsäsairilaan.
tiilijäte ja keramiikkajäte toimitettiin jätelaitokselle betonijätteen mukana, vaikka julkisivutiili Tuukkalassa purettiin erikseen. Pieni hintaero jätemaksussa ei riittänyt kannustamaan lajitteluun työmaalla.
urakoitsijalla oli valmius tarjota betonimurskeen esikäsittelyä epäpuhtauksien poistamiseksi ja jalostamista purkukohteessa maarakennuskelpoiseksi tuotteeksi, mutta tätä kilpailuetua ei voitu demokohteissa käyttää
Pankalammen kohteessa urakoitsija lajitteli työmaalla käsittelemättömän puujätteen ja käsitellyn
(maalatun tms.) puujätteen, mutta vastaanotossa näitä ei eritelty
ikkunoita ei otettu ehjänä talteen, vaikka osa niistä irrotettiin ehjänä. Ikkunat otetaan Metsäsairilassa vastaan paljon alempaan hintaan kuin sekalainen jäte, mutta tämä ei riittänyt motiiviksi urakoitsijalle
eräillä urakoitsijalla on valmiuksia murskata ja seuloa betonijäte purkukohteessa, mutta tätä kilpailuetua ei voitu demokohteissa käyttää
eräillä urakoitsijoilla on tarjolla kattohuopajätteen kierrätysratkaisuja, mutta tätä kilpailuetua ei
voitu demokohteissa käyttää
purku-urakoitsijat pitävät Metsäsairilan maksamaa hyvitystä metalliromusta liian pienenä. Hyvitys
ei ota huomioon eri romulajeja, eikä näin kannusta erilaatuisen romun lajitteluun työmaalla (esim.
pelti, messinki, kupari). Nykymallissa tarkempi lajittelu tehdään Metsäsairilassa, mikäli sillä parannetaan romusta saatavaa katetta.

CityLoops -hankkeen mielestä kaupunkikonsernin nykyinen toimintamalli, jossa kaikki jäte on toimitettava
kaupungin jätelaitokselle ei edistä urakoitsijoiden innovatiivista toimintaa eikä yrityskumppanuuksia. Sen
sijaan tilapalvelujen kustannusten näkökulmasta nykyinen käytäntö on edullinen.
Mikkelin elinvoimastrategiassa erittäin merkittävässä asemassa on nykyisen jätelaitoksen naapuriin kaavoitettu EcoSairilan ekoteollisuusalue. Toistaiseksi sen toiminta on keskittynyt jätevesilaitoksen toimintaan
liittyvään biojätteen ja biolietteen kiertotalouteen. Rakennus- ja purkujätteen yritystoiminnan edistäminen
on luonteva osa EcoSairila -konseptia. Yksityisten yritysten investointien edistämistä alueelle on syytä jatkaa.

9.5.

Liiketoimintamahdollisuudet

9.5.1. Johdanto
Tässä osiossa kuvataan lyhyesti demohankkeiden toteutuksen yhteydessä esiin nousseet liiketoimintaideat.
Niiden tarkempi analyysi ja jatkotoimenpiteet esitetään erillisissä business case -raporteissa, jotka julkaistaan 2022 loppuun mennessä.

9.5.2. Metsäsairilaa koskevat liikeideat.
Sekalaisen rakennusjätteen lajittelupalvelu on jo olemassa oleva Metsäsairila Oy:n palvelu. Liikeideana on
tarjota rakennus- ja purku-urakoitsijalle mahdollisuus toimittaa lajittelematon tai esilajiteltu jäte
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Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyslaitokselle, jossa lajittelua jatketaan kouralla varustetun kaivinkoneen
avulla. Lajitteluhallissa on jätelava 20 eri jätelajille.
Erityisesti korjausrakentamistyömailla ei usein ole tilaa jäteasetuksen edellyttämälle määrälle jätelavoja.
Purkukohteissa on paremmin tilaa, mutta lavakustannus voi nousta turhan korkeaksi, jos pienetkin jätelajit
kerätään omalle lavalleen. Vastaanottopaikkaan voidaan kuljettaa useita jätelajeja yhdessä.
Yrityskumppanuudet: on tarpeen pohtia kaupungin elinvoimastrategian näkökulmasta, onko Metsäsairilan
monopoli kaupungin purkuhankkeiden jätehuollossa perusteltua. Vaihtoehto olisi sisällyttää purkumateriaalien ja purkujätteiden uudelleenkäyttöön tai hyötykäyttöön toimittaminen purku-urakan kilpailutukseen.
Toinen vaihtoehto olisi houkutella EcoSairilan ekoteollisuusalueelle yrityksiä, jotka pystyvät toteuttamaan
rakennusjätelajien käsittelyn ja jalostamisen uusiotuotteiksi.
Kaupungin elinvoimajaoston on syytä pohtia kokonaisvaltaisesti kustannussäästöjä ja työllisyysvaikutuksia,
joita kuntayhtiö nykymallissa tarjoaa ja toisaalta yritystoiminnan mahdollisuuksia, joita nykymalli sulkee
pois.
Nykyinen malli takaa kaupungille vahvan jätevirtojen kontrollin, mikä talonrakennuspalvelujen ja kunnallisen jäteyhtiön mielestä vähentää epäasiallisen jätteen käsittelyn riskiä. Toisaalta kaupungin elinkeinopolitiikan näkökulmasta ei voida lähteä siitä, että yksityinen yritystoiminta merkitsee ympäristöriskiä verrattuna kunnan jätelaitoksen toimintaan. CityLoops-tiimin näkemys on, että yritysten omaehtoinen vastuullisuus, viranomaisten harjoittama jälkivalvonta ja maineriski ovat riittäviä takeita turvaamaan asianmukaisen
jätteenkäsittelyn.
Metsäsairilan strategisessa suunnittelussa on otettava huomioon jätelaissa asetettu markkinaehtoisen toiminnan osuuden rajoittaminen. Olisiko tarkoituksenmukaista painottaa sellaista jätteen käsittelyä, johon
liittyy synergiaetuja kunnallisen jätelaitoksen päätehtävän, eli asumisen jätteen ja puhdistamolietteen käsittelyn kanssa? Näitä löytyisi enemmän esimerkiksi maatalouden orgaanisen jätteen käsittelystä kuin rakennus- ja purkujätteen käsittelystä.

9.5.3. Mikkelin Toimintakeskusta koskevat liikeideat
Irtaimiston ja helposti irrotettavan purkutavaran myynti on toistaiseksi hyvin satunnaista ja pienimuotoista
toimintaa. Demokohteissa Toimintakeskus otti pienen määrän tuotteita myyntiin Pankalammen hammashoitolasta. Huomattavamäärä irtaimistoa jäi hyödyntämättä ajanpuutteen, henkilöresurssien ja varastotilan
puutteen vuoksi. Terveyskeskuksen rakennuksessa inventointia ei tehty lainkaan. Tuukkalassa kaikki irtaimisto oli rikottu tai pilaantunut ilkivallan vuoksi.
CityLoops-hankkeen aloitteesta Tilakeskuksen ja Toimintakeskuksen välille on tekeillä kirjallinen sopimus
uudelleenkäytöstä. CityLoops on tehnyt ehdotuksia sopimuksen malliksi ja toimintatavoiksi.
Toimintamallin edistäminen edellyttää, että sisäpurkuun ryhdytään nykyistä paljon nopeammin sen jälkeen,
kun rakennus on päätetty ottaa pois käytöstä. Malli mahdollistaisi myös myynnin suoraan kohteesta.

9.5.4. Sisäpurku liiketoimintana
Demohankkeen merkittävin havainto oli purkuhankkeiden aikatauluttamiseen liittyvät haasteet. Kaupungin
purkukohteiden purku tapahtuu valtaosin siten, että rakennukset ovat vuosikausia tyhjillään ja sitten, kun
purkamiseen saadaan budjettipäätös, prosessi etenee tiukassa aikataulussa, joka ei mahdollista kunnollista
markkinavuoropuhelua ja rakennusosien uudelleenkäytön ottamista huomioon. Pitkän viiveen vuoksi irtaimisto ja purkuosat ovat menettäneet arvonsa.
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Kokonaispurku-urakoissa uudelleenkäytön taloudellinen merkitys on vähäinen suhteessa purkukustannuksiin. Urakoitsijat ovat valtaosin Mikkelin alueen ulkopuolelta, ja sisäpurku on ankaran aikataulupaineen kohteena.
CityLoops-hanke ehdottaa, että Mikkelissä kokeillaan sisäpurun erillistä kilpailuttamista mahdollisimman
pian sen jälkeen, kun rakennus on jäänyt tyhjilleen. Tällaiseen kilpailutukseen voitaisiin saada enemmän
tarjouksia paikallisilta pk-yrityksiltä.
Sisäpurkuun pitää sisällyttää haitta-ainepurku sekä uudelleenkäyttöön soveltuvien purkuosien uudelleenkäytön organisointi.

9.5.5. Rakennus- ja purkutyömaiden puujätteen paikallinen hyödyntäminen
Mikkelin kaupungin jäteyhtiö Metsäsairila Oy vastaanottaa vuosittain 4000–5000 tonnia rakennus- ja purkutyömaiden jätepuuta. Puujäte murskataan 2–3 kertaa vuodessa. Murskauksen hoitaa polttomurskeen
välittäjä, eli Metsäsairila myy jätteen energiakäyttöön siinä tilassa kuin se tulee jätteen tuojilta. Tällä hetkellä puujätteen ostaja on Metsän Woima Oy, joka välittää sen voimalaitoksille. Jätekasassa on sekaisin
maalaamatonta ja maalattua rakennus- ja purkupuuta, paljon kuormalavoja. Joukossa on rakennusosia kuten ovia, saunan lauteita, kaappeja ja puisia huonekaluja. Kasassa on jopa täysin naulatonta puutavaraa kuten paneelia, lautaa, kakkosnelosta, parrua, lankkua.
CityLoops-hanke ehdottaa, että Metsäsairila Oy kokeilisi soveltuvan yhteistyökumppanin kanssa tämän
puujätteen lajittelemista kuormakohtaisesti. Talteen otettaisiin arvokkain puutavara, joka voi olla parrua,
lankkua, lautaa, paneelia, vaneria, yms. Uudelleenkäytöllä voidaan nostaa puujätteen kierrätysastetta.
EU:n asettaman 70 % kierrätystavoitteen saavuttamisessa mukaan ei lasketa hyödyntämistä energiana.
Etelä-Savon ammattioppilaitoksen v. 2020 Sitran tuella toteutetun pienimuotoisen kokeilun perusteella
käytetyllä, hyvälaatuisella puutavaralla on kysyntää omatoimirakentamisessa, mm. kesämökeillä 46. Puujätteen lajittelulla voisi olla mahdollista saada puujätteelle korkeampi markkina-arvo kuin sen myynnistä bulkkitavarana jätepuumurskeeksi energialaitoksille. Luonnollisesti monia kysymyksiä on ratkaistava liittyen
myytävän puutavaran laatuun, kelpoisuuteen ja vastuukysymyksiin ja toiminnan kannattavuuteen.
Ohuemmasta puutavarasta voidaan tuottaa paikallisesti polttopuuta klapikoneella tai sitä vastaavalla giljotiinilla, joka kestää myös naulaisen puun käsittelyn. Tämä ei nosta puujätteen kierrätysastetta materiaalina,
mutta polttopuulle on paikkakunnalla kysyntää. Jätepuusta tuotettuna päästään mahdollisesti alempiin
tuotantokustannuksiin kuin metsärangasta, joka joudutaan ostamaan metsänomistajilta.
Liiketoimintamallin toteutus edellyttää jalostustoimintaa koskevan kilpailutuksen toteuttamista ja sopimuksen aikaansaamista Metsäsairilan ja kumppaniyrityksen välillä.

9.5.6. Tiilien purku ja uudelleenkäyttö
CityLoops-hankkeessa on kerätty aineistoa purkutiilien käsittelystä ja uudelleenkäytöstä Tanskassa ja esimerkkitapauksista Suomessa.
Julkisivutiilien purkua siten, että tiilijäte ei sekoittunut betonijätteen joukkoon kokeiltiin Tuukkalan demokohteessa. Julkisivutiilien purkua kokeiltiin pienimuotoisesti käsin yhteistyössä Mikkelin ammattiopiston
kanssa.
Liikeideana on tiilien purku alihankintana, tiilien puhdistus ja myynti uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen esikuvana Gamle Mursten yritys Tanskassa.

46

Esa Kohvakka, Purkupuu kiertoon. Raportti Sitralle. ESEDU 2020.
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9.5.7. Betonimurskeen käyttö rakennusmateriaalien tuotannossa
Betonijätteen osuus purkujätteessä on ylivoimaisesti suurin. Pankalammen kohteessa betonin osuus oli 86
% ja Tuukkalan kohteessa 93 % kokonaisjätemäärästä (osuuteen sisältyvät myös pilaantuneet betoni- ja tiililjätteet). Tiilijätettä ei vastaanottopaikalla luokiteltu erikseen, vaan se sisältyi betonijätteen määrään.
Betoni- ja tiilijäte murskataan keskitetysti Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksessa ja käytetään maarakentamiseen yhtiön alueella. Yksittäisissä tiehankkeissa Mikkelin alueella on käytetty betonimursketta
korvaamaan luonnon kiviainesta.
Liikeideana on nostaa purkubetonin jalostusastetta (ns. upcycling). Vaihtoehtoja ovat betonielementtien
purku ehjänä ja käyttäminen uudessa rakentamisessa, betonimurskeen käyttö uuden betonin tuotannossa
ja betonimurskeen jalostaminen uusiotuotteiksi.
Betonimursketta voidaan jalostaa seulomalla, jolloin seulan ylitettä voidaan käyttää tienrakennuksessa jakavana kerroksena. Seulan alitteesta on mahdollista jalostaa rakennustuotteita. Tuotteille on hankittava CEmerkintä, jotta ne täyttävät rakennuslainsäädännön vaatimukset.
Vaihtoehtona keskitetylle betonijätteen murskaamiselle on murskaaminen purkupaikalla. Periaatteessa
mursketuotteet voidaan käyttää uuteen maarakentamiseen purkutontin uudisrakentamisessa, esimerkiksi
parkkipaikan perustamisessa. Murske voidaan kuljettaa toiseen lähellä sijaitsevaan maarakennuskohteeseen, mikäli purkutyö ja uusi maarakennuskohde on ajallisesti sovitettu yhteen ns. massakoordinoinnin
avulla. Koordinoinnin avulla voidaan mahdollisesti pienentää logistiikan kustannuksia ja jätekustannuksia.
Toisaalta keskittämällä vastaanotto ja murskaus Metsäsairilan keskukseen saavutetaan suuria etuja yksikkökustannuksissa ja pystytään tuottamaan suuri määrä tasalaatuista uusiotuotetta.
Mikkelin demokohteissa paikalla tapahtuva murskaus ei ollut mahdollista tarjouspyynnön ehtojen vuoksi.
Kummassakaan kohteessa tontin tuleva käyttö ei ollut vielä selvillä. Kolmas este oli kaupungin ja Metsäsairilan välinen sopimus, jonka mukaan kaikki kaupungin purkukohteesta tuleva jäte on toimitettava kaupungin
omalle jäteyhtiölle.
Betonimurskeen maarakennuskäyttö on Suomessa yleinen käytäntö, ja käytön esteitä on poistanut laajapohjainen kehitystyö ns. UUMA-hankkeissa. Mikkelin kaupungilla ei ole asetettu tavoitteita betonimurskeen käytölle maarakentamisessa. Kaupungilla on suuret varastot kalliomursketta, jota on syntynyt mm.
uuden jätevedenpuhdistamon louhinnassa. Betonimurskeen käyttö Mikkelin maarakentamisessa on jäänyt
yksittäisten esimerkkikohteiden tasolle.
Suomessa on vireillä end-of-waste asetuksen antaminen purkubetonituotteista, jotka täyttävät tietyt laatuvaatimukset. Tällöin valmistettuja uusiotuotteita ei enää kohdella jätteinä, joiden käyttöä säädellään joko
MARA-asetuksella tai kohdekohtaisella ympäristöluvalla.
Muissa CityLoopsin kumppanimaissa, esimerkiksi Hollannissa ja Tanskassa, betonimurskeen maarakennuskäytöstä ollaan luopumassa. Tavoitteena on kierrättää betonimurske uuden betonin valmistamiseen, missä
murske korvaa luonnon kiviainesta ja mahdollisesti myös vähentää sementin kulutusta. Miksei voi tukea
liiketoiminnan suunnittelua CityLoops -kumppaneilta saadun aineiston avulla. Siitä raportoidaan kyseisessä
business case raportissa.

9.5.8. Maaseudun hirsirakennusten purku ja uudelleenkäyttö
Demokohteiden purkamisen yhteydessä tiedostettiin, että kaupungin purkukohteet eivät edusta maakunnan keskimääräistä rakennuskantaa. Puurakentaminen on Suomessa ja Etelä-Savossa vahvasti edustettuna
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erityisesti haja-asutusalueella ja taajamien pientalorakentamisessa. Näissä purkukohteissa pääosa purkujätteestä on puuta.
Tähän liittyy valtakunnallinen haaste päästä jäteasetuksessa edellytettyyn 70 %:n kierrätystavoitteeseen,
sillä puujätteen kierrätys materiaalina on Suomessa vähäistä. Valtaosa puujätteestä päätyy energiahyödyntämiseen. Maaseudun puurakennuksista merkittävä osa lahoaa paikoilleen.
CityLoops-hanke käynnisti v. 2020 kokeilun, jossa edistettiin hirsirakenteisten rakennusten omistajien ja
hirsirakentajien kohtaamista tavoitteena saada hirsirakennusten hirsiä talteen uudis- ja korjausrakentamiseen. Tästä raportoidaan osana kyseistä business case raporttia.
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Liite 1
Taulukko 12. Mikkelin toimintakeskuksen talteen ottama irtaimisto ja purkuosat Pankalammen hammashoitolasta

Purkutiimi
Pankalampi terveyskeskus, hammashoitola
Osoite: Saattotie, 50170 Mikkeli
Kerros
1.

2.

Numero
7
28
32
29-34
37
30
31
18
35
1
15
27
15
10
14
18
16
6
19
8
21
20
26
23
5
24
25
11
22
2
2
13
35
12
9

Tuote
Hana useita
Lavuaari 12 kpl
Kohdevalo
Fujitsu ilmalämpöpumppu
Rullakkolevy
Sähköpatteri
Rosteri pöydän kansi
Naulakko 2 kpl
Astianpesukone
Standit pusseissa
Neuvottelupöytä
Rosterikaiteet
6 x tuolit neuvottelu
Peltilaatikosto
Astiat
Naulakko
Sähköpatteri
Alakaappi
Seinänaulakko
Verhoja laatikoissa
Peilikaappi
Bidee-letku altaista
Inva-allas
Paperistandi
Peili
Toimistotuolit Esalle
Pöytätuulettimet
Työkalulaatikot
Piirtoheitin
Ruokailupöytä
Ruokailutuolit x 6
Korkea jääkaappi
Bosch astianpesukone
Vaaterekki-teline
Silppuri

Purkamisen tarve
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei

Hinta-arvio
50,00 €
100,00 €
2,00 €
50,00 €
2,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
50,00 €
2,00 €
50,00 €
30,00 €
120,00 €
2,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
2,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
5,00 €
50,00 €
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Kellari

Piha-alue

Sekalaista

37
45
46
49
42
50
39
40
38
41
43
48
47
44
51
52
53
54

Rosteriallas 2 kpl
Rosteriallas hanalla
Metallilaatikko
Metallikaappi
Metallihyllykkö Sumulle
Varrellinen valaisin
Puulaatikko
Suojanaamarit
Piirtoheitin
Jakkara
Polttimot ja valaisimet
Sähkötarvikkeet
Työkalulaatikot
Myymäläjakkara
Lämmitystolpat n. 10 kpl
Lämpöpumppu
Tuhkakuppi
Asiakaspaikat kyltti
Sähkölaitteita
valaisimia, kiuas, moottoreita
Nosto-ovet

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

30,00 €
30,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
2,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €
5,00 €
100,00 €
50,00 €
2,00 €
2,00 €

2 500,00 €
3 746,00 €
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