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Etusijajärjestyksen toteutuminen purkutyössä

Ennen purkupäätöstä harkitse, voidaanko rakennus korjata 
tai muuttaa uuteen käyttötarkoitukseen.

Kartoita potentiaalisesti uudelleenkäytettävät rakennusosat. 
Varmista, että haitalliset aineet poistuvat kierrosta. 

Kartoita materiaalit, jotka soveltuvat jatkojalostettavaksi tai 
suoraan uusien tuotteiden valmistuksen raaka-aineeksi.

Jos edellä mainitut eivät onnistu, voidaan betoni- ja 
tiilijätettä hyödyntää maantäytössä ja sekalaista purkujätettä 

rinnakkaispoltossa tai jätteenpolttolaitoksissa.

Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, se sijoitetaan 
kaatopaikalle tai hävitetään polttamalla. 

Lähde: Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa. Hankintaopas. 2019.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161882/YM_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Esimerkkejä kierrätettävistä materiaaleista

Kipsilevyjätteen erilliskeräys ja 
toimitus kipsilevyteollisuuteen 

Metallien ja esim. raudoitusteräksen 
erottelu betonirakenteista ja 

toimittaminen jatkolajitteluun 
romupihalle

Lasien erilliskeräys ja toimitus esim. 
uuden lasin, lasivillan tai vaahtolasin 

raaka-aineeksi

Kattohuovan erottelu puu- ja muista 
rakenteista sekä haitta-aineiden 
poistaminen ja toimittaminen 

bitumikattohuoparouheeksi asfaltin 
valmistukseen 

Puujätteen kierrättäminen 
polttamisen sijaan esim. 
puutuoteteollisuuden tai 

komposiittivalmisteiden raaka-
aineeksi 

Betonimurskeen valmistaminen CE-
merkityksi kierrätyskiviainekseksi 

joko käyttökohteessa tai kolmannen 
osapuolen toimesta



Materiaalien kierrätettävyys
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Esimerkkejä uudelleenkäytettävistä 
rakennusosista – Vesalan ala-aste

Haasteita voidaan ratkaista eri keinoin

• Uudelleenkäytettävien rakennusosien kelpoisuus uusissa rakennustuotteissa ja rakentamisessa – Sääntely

• Riittävä tieto purettavan kohteen rakennusosista – Purkukartoituksen laadinta

• Rakennusosien tarjonnan ja hyödyntäjien kohtauttaminen – Digitaaliset kauppapaikat

• Purkuun liittyvä aikataulutus, vastuut rakennusosien välittämisestä – Uudet toimijat ja liiketoimintamallit

Kuvat: Laura Majoinen. Vesalan ala-aste, purkumateriaalikartoitus. Ramboll 2019.



Materiaalihyödyntämisen lisääminen on monen 
eri tekijän summa

Tietopohjan laadun 
parantaminen

Sähköinen 
siirtoasiakirja

Digitaaliset kauppapaikat
Materiaalitori

Kiertotalous julkisissa 
hankinnoissa

Green Deal -sopimukset

Verkkopohjainen 
rakennusjäteselvitys

Purkukartoituksen 
raportointilomake

Jätetietojärjestelmä

Kelpoisuuskriteerit 
kierrätysmateriaaleille

Jätehuolto osaksi 
työmaalogistiikkaa

Luotettava 
tieto

Parempi 
materiaalien 
talteenotto

Vahvemmat 
kierrätys-
markkinat

Lähde: mukaillen Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun –raportti sekä RAPUT-hanke

Purkukartoitus
haitta-ainekartoitus ja  tutkimukset 

purkumateriaaliselvitys

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/53_2016+Kohdennetut+keinot+kierr%C3%A4tyksen+kasvuun.pdf/e883402b-13dc-4d69-8126-953c80cc1b8f/53_2016+Kohdennetut+keinot+kierr%C3%A4tyksen+kasvuun.pdf?version=1.0
https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Digi_vauhdittamaan_rakennusjatteen_kierr(50135)


Esimerkkejä markkinapaikoista

https://clicinnovation.fi/project/cep/
https://mansyns.fi/
https://www.netlet.fi/
https://www.kierratyskeskus.fi/
https://www.international-synergies.com/what-we-do/synergie40/
http://www.purkutori.fi/
https://www.maaporssi.fi/
https://restado.de/
https://www.materiaalitori.fi/
https://huutokaupat.com/
https://huutomylly.fi/
https://kiertonet.fi/
https://www.tori.fi/koko_suomi/rakennustarvikkeet_ja_tyokalut?cg=3090
https://kiertoon.fi/items
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Tämä on tyhjä sivu. 
Voit syöttää vapaasti mitä 

vain sisältöä tähän.

Materiaalitori.fi
Materiaalitoria on käytettävä, jos 
tarvitsee esimerkiksi kuljetus- tai 
käsittelypalvelua kunnan jätelaitokselta 
vuodessa yli 2000 euron arvosta

– Esimerkiksi HSY:n Sortti-asemat ovat 
julkista palvelua, joka edellyttää 
Materiaalitorin käyttöä

– Arvo on yrityskohtainen, ei 
kohdekohtainen

Yksityisten toimijoiden väliset 
sopimukset eivät vaadi Materiaalitorin 
käyttöä, mutta tuomalla eri 
materiaalivirrat näkyviksi yhteen 
paikkaan, niille voi syntyä uusia 
hyödyntämistapoja

– Mahdollistetaan uuden liiketoiminnan 
syntyminen

– Edistetään purkukohteiden      
materiaalien kiertotaloutta





Kiertonet

• Julkisten organisaatioiden poistaman 
omaisuuden huutokaupat

• Ostajina voivat olla yksityishenkilöt, yritykset ja 
julkiset toimijat

• Kategorioissa mukana rakennustarvikkeet, 
toimistot ja kalusteet



Huutomylly

• Tarkoitettu yritysten tarpeettoman 
omaisuuden myyntiin

• Ostajana voi olla yksityishenkilö, yhdistys, 
seura, kunta, oppilaitos tai mikä tahansa 
muu taho

• Kategorioissa mukana rakennustarvikkeet 
sekä sisustus kalusteet



CircHubs-hanke: Kiertotalous 
rakentamisessa -työpaja

Digitaalisten alustojen tulisi 
sisältää tietoa 

uudelleenkäyttöön tulossa 
olevista rakennusosista.

Tarvitaanko lisäpalveluja
laadunvarmistukseen ja 

logistiikkaan?

• Suunnittelu ja 
hankinnat

• Osaaminen
• Lait 
• Kaavoitus

• Purkukartoitus
• Laadunvarmistaminen
• Tuotteistaminen

Paikalliset vs. valtakunnalliset
alustat 

Lähde: mukaillen Kieppi-hanke 2020

https://www.tampere.fi/tiedostot/k/wnzo1xkaB/Tampereen_kaupunki_kiertotaloussiirtymaan_mahdollistajana_ja_muutoksen_kiihdyttajana_Halonen_2020.pdf


Case: Kiertotalous SATO, Oulunkylä

• Kohteessa kevyt purkukartoitus
• Betonin osuus 95 %, betonimurskeelle vaikea 

löytää käyttökohdetta - ohjauskeinoja tarvitaan!
• Pihakivet käyttöön uudiskohteisiin
• Purkua edeltävä kierrätystapahtuma: ELY-keskus 

vaati kodinkoneiden testausta ja 
palautusoikeutta – ammattimainen kumppani 
tarpeen

• Purkumateriaaleille on käyttömahdollisuuksia, 
esimerkiksi lasi kierrätettiin – on kuitenkin 
kustannuksiltaan kalliimpaa kuin sekalaisessa 
rakennusjätteessä

• Kohde on vielä keskeneräinen

Lähde: Jussi Väisänen, Sato 21.10.2020. Kiertotalousvalmennus-hanke.

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Tulosseminaariesitys-SATO-2020-10-21.pdf


Jätetietojärjestelmä

Hankkeen valmistelu Rakennus- tai purkulupa Purkaminen Hankkeen jatkovaiheet

Purkukartoituksen teko

Purkumateriaaliselvitys

Haitta-ainekartoitukset ja 
tutkimukset

Rakennus- ja 
purkujäteselvitys 

(rakennus- tai purkuluvan 
yhteydessä)

Jätteen siirto työmaalta
Jätteen vastaanottaja/ 

käsittelijä

Rakennus-, korjaus- tai 
purkuhanke

Rakennus- tai purkujäte-
toimenpide

Digitaalinen dokumentti

Kytkentä hyödyntämiseen
Materiaalitori
(YM, Motiva)

Digitaaliset kauppapaikat

T i e t o j ä r j e s t e l m i e n  y h t e e n s o p i v u u s  j a  v e r t a i l t a v u u s

P u r k a m i s e n  h a n k i n t a ,  h a n k i n t a k r i t e e r i t

Digitaalinen tieto edistää rakennus- ja 
purkujätteen hyödyntämistä ja seurantaa

Lähde: Mukaillen Harri Hakaste, Ympäristöministeriö 5.4.2019

Verkkopohjainen 
rakennus- ja 

purkujäteselvitys

Purkukartoituksen 
raportointilomake

Sähköinen 
siirtoasiakirja



Purkumateriaalien kierto kuntoon

• Suunnitellaan purkuhanke kiertotalouskokonaisuutena

• Kohtautetaan tarjonta ja kysyntä

• Luodaan tietoa purkukohteiden materiaaleista, niiden ominaisuuksista, 
hyötykäyttökelpoisuudesta ja kierrätyspotentiaalista

• Etsitään uusia käyttötarkoituksia ja hyötykäyttökohteita

• Huomioidaan kierrätys ja uudelleenkäyttö myös uudisrakentamisessa 
(suunnittelu)

• Luodaan uutta bisnestä 

• Selkeytetään lainsäädäntöä, esim. jätteen määritelmän tulkinnat ja 
kelpoisuus
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Kiitos!

Riikka Kinnunen

winto@winto.fi


