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Asiakkaina ympäristöministeriö, kuntia, kaupunkeja
sekä isoja ja pieniä yrityksiä
Rakentamisen ja purkamisen jätteisiin liittyviä
asiantuntijatöitä
Purkuhankkeiden laadun ja kiertotalouden
parantaminen
Uusiomateriaalien kehitystyötä, tuotteistusta, käytön
ja laadun valvontaa, suunnittelun ohjeistusta
Työmaakokemusta eri rooleissa

Rakennuslehti nro 19. 29.5.2020. Kuva Jussi Partanen
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Kiertotalous purkuhankkeissa
Kun on päädytty rakennuksen purkamiseen, kiertotalouden
mukainen toiminta tarkoittaa käytännössä
purkumateriaalien uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja
hyödyntämistä.
Syntyvän jätteen määrään ei merkittävästi voida enää
vaikuttaa (uudelleenkäyttämällä toki jonkin verran)
Kiertotalous ei toteudu pelkästään purkuhankkeessa;
materiaaleja ei voida käytännössä hyödyntää purettavassa
kohteessa (betonijätettä murskeena ehkä). Varsinainen
materiaalien hyödyntäminen tapahtuu siis muualla taloudessa
Haitallisia aineita sisältävien materiaalien poistaminen kierrosta tärkeää, jotta kierrätysmateriaaleista
saadaan kierrätyskelpoisia ja turvallisia
Purkuhankkeeseen liittyvissä hankinnoissa kiertotalouden näkökulmasta on tärkeää, että
Teetetään purkukartoitus suunnitteluvaiheessa
Määritellään erilliskeräysvaatimukset purku-urakkaan
Jos kohteessa on uudelleenkäyttökelpoisia rakennusosia, -materiaaleja tai irtaimistoa
suunnitellaan (ja kilpailutetaan) niihin liittyvät toimenpiteet

Purkukartoitus

Purkukartoitus teetetään ennen purku-urakkaa, mielellään jo
hankesuunnitteluvaiheessa
Tavoitteet
Tunnistaa ja saada näkyväksi, mitä purkumateriaaleja purkamisessa syntyy
Saada haitallisia aineita sisältävät materiaalit pois kierrosta
Ilmoittaa purkumateriaalit markkinapaikkoihin -> markkinat; tarjonta ja
kysyntä
Hyödyntää tulokset purku-urakan kilpailutuksessa -> tilaaja asettaa
vaatimukset esimerkiksi uudelleenkäyttöön irrotettaville osille ja
purkujätteiden erilliskeräykselle ja materiaalikierrätykselle

Purkukartoituksen teettäminen ei edistä kiertotaloutta ellei sen tuloksia hyödynnetä!
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Purkukartoituksen hankinta
Määritellään kartoituksen sisältö ja laajuus

haitta-ainekartoitus, uudelleenkäytettävät, muut purkumateriaalit
Haitta-aineiden osalta kartoitettava/tutkittava muutkin kuin asbesti
Uudelleenkäytettävien osalta on tärkeää määritellä laajuutta, tarkkuutta ja tavoitetta
Purkumateriaalimäärien laskennan tarkkuus; digitaalinen malli vs. arviolaskelma suunnitelmakuvien,
rakennuksen tyypin ja kohdekäynnin perusteella

halutaanko, että kartoittaja ilmoittaa materiaaleja esim. Materiaalitoriin
raportointitapa ja vaatimukset sisällölle
pelkkä viittaus ympäristöministeriön purkukartoitusoppaaseen ei ole riittävä

Lähtötietoaineisto tarjouspyyntöön
Kerrotaan, mihin tarkoitukseen ja miten kartoituksen tuloksia käytetään
Kartoitustyöhön osallistuvien osaamis/pätevyysvaatimukset
Aikataulu
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Purkutöiden hankinta
Purku-urakan suunnitelma-asiakirjat ovat usein talonrakennuksen
suunnitelma-asiakirjamalleilla tehtyjä. Yleensä purkumateriaaliasiat on
kuitattu hyvin ylimalkaisilla viittauksilla jätelainsäädäntöön. Purkujätteet
muodostavat kuitenkin suuren osan purkamisen kustannuksista, joten niiden
painoarvo myös purkutöiden hankinnassa ja laatuvaatimuksissa tulisi olla
nykyistä suurempi.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulisi esittää selkeästi myös purkumateriaaleja
koskevat vaatimukset esimerkiksi erilliskeräyksestä
Jos uudelleenkäyttöön irrotettavia osia on tunnistettu, niiden irrotus, käsittely
ja muut toimenpiteet pitää yksilöidä selkeästi, jotta purku-urakoitsijoiden on
mahdollista huomioida sen kustannukset tarjouksessaan
Uudelleenkäyttö (osien tunnistus, myynti, irrotus) voidaan teettää myös
erillisenä vaiheena tai erillisenä urakkana ennen purku-urakkaa

Kiinteistön omistajalla/haltijalla/rakennuttajalla parhaat
mahdollisuudet vaikuttaa
Aikataulu
Varataan riittävästi aikaa selvityksille, ml. purkukartoitus
Varataan riittävästi aikaa purkutöille; ehjänä irrotettavien rakennusosien irrottaminen ja
tarkasti tehty lajittelu vie enemmän aikaa
Kattavat ja hyvin tehdyt esiselvitykset luovat edellytykset hyvälle purkutyön suunnittelulle
Purkukartoituksen tekemisessä tarvitaan eri alojen asiantuntijoita, kuten AHA-asiantuntijaa,
uudelleenkäyttökelpoisten osien asiantuntijaa sekä purkujätteiden kierrätyksen asiantuntijaa
Hyvä purkusuunnittelu
Purkutyöselostus; vaaditaan sekä rakennusteknistä osaamista että purkujätteisiin liittyvää
osaamista
Huomioidaan myös jätehuollon järjestäminen työmaalla ja siihen tarvittava tila; esim. 8
erilliskerättävää jätejaetta vaatii tilaa
Purku-urakoitsijalta tarkennukset purkumenetelmiin, jätehuollon järjestämiseen työmaalla ja
työn suoritukseen liittyviin asioihin
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Kiinteistön omistajalla/haltijalla/rakennuttajalla parhaat
mahdollisuudet vaikuttaa
Kaupalliset asiakirjat
Sisällytetään urakkaan myös laatu- ja kierrätysvelvoitteet ja tavoitteet, jotta niiden
toteutumista voidaan myös valvoa
Purku-urakoitsijoilta voidaan edellyttää tarjouspyyntövaiheessa esimerkiksi
kiertotalousosaamisen osoittamista
Sanktiot ja porkkanat, joilla voidaan edistää kiertotaloustavoitteita
Maksueriin sidotaan myös purkumateriaalien hyödyntämisvaatimusten täyttyminen
Asiantunteva rakennuttajan valvonta
Haitallisten aineiden poiston valvonta
Purkutyösuorituksen valvonta ja turvallisuusasiat
Purkujätteiden erilliskeräyksen ja kierrätystavoitteiden toteutumisen valvonta
Rakennusvalvontaviranomainen ei käytännössä tee varsinaista työnaikaista valvontaa eikä
ympäristöviranomaisilla ole purkuhankkeissa varsinaista viranomaisroolia
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Uudelleenkäytön edistämisen haasteita
Uudelleenkäyttöpotentiaalia omaavan irtaimiston, kalusteiden, koneiden, laitteiden ja
rakennusosien tunnistaminen vaatii erikoisosaamista

Potentiaalisten osien valokuvaaminen, mittaaminen sekä myynti ja irrotuksen järjestäminen on käytännössä
uutta toimintaa, jota ei purkuhankkeissa ole huomioitu -> mahdollisuus uuden liiketoimintasektorin
kehittymiselle
Helposti irrotettavat vs kantavat- ja rakenteelliset osat uudelleenkäyttöprosessin kannalta eri asioita

Purkamista ohjaa käytännössä halvin hinta
Oletus: Purku-urakan halvin hinta tarkoittaa myös purkumateriaalien
tehokasta kierrätystä
Realismi: Ehjänä irrotus ja tarkempi erilliskeräys (esim. lasit ja kipsilevyt)
vaatii enemmän käsityötä → enemmän kustannuksia/aikaa
Ellei vaatimuksia tarkenneta, mikään ei muutu

Neitseelliset raaka-aineet tai uudet tuotteet edelleen halpoja,
kierrätysmateriaalien keräys ja jalostus ei ole ilmaista
Edelläkävijyys ja sitoutuminen kiertotalouden mukaiseen toimintaan
tarkoittaa myös sitoutumista hieman suurempiin purkukustannuksiin
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Suuntaa yritetään muuttaa myös hallinnollisilla
keinoilla
Jätelainsäädännön uudistus
Jäteasetuksessa rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvoitteita kiristetty (JL 15a § ja
JA 16 §)
Sähköinen siirtoasiakirja (siirtoasiakirjarekisteri)
Jätelakiin uusi 11 a § ”Uudelleenkäytön valmistelun edistäminen”
MRL uudistus käynnissä
Rakennus- tai purkuhankkeeseen ryhtyvän velvollisuus selvittää hankkeessa syntyvät
materiaalit luvan hakemisen yhteydessä tarkentuu
Rakennus- ja purkumateriaaliselvitys tulee velvoittavaksi (kaksiosainen velvoite;
Lupavaiheen arvioraportointi + Lopputarkastusvaiheen toteumaraportointi)
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