
KIERTOTALOUDEN 
Uudet tuulet!

PURKUKARTOITUS osana uutta

Timo Jalonen 
31.08.2022



Liikevaihto

MEUR

120
Asiakkaina
Teollisuus
Rakentaminen
Julkishallinto
Kiinteistökehittäjät
Yksityishenkilöt

Ammattilaisia

450

NPS

+82,26
-100 – +100

Projekteja

4 000
/vuodessa

Henkilöstön 
tyytyväisyys

+22
NPS

LOTUS NUMEROINA

PURETTUA NELIÖMETRIÄ

5 000 000



Purkaminen Suomessa

Suomessa puretaan vuosittain noin 4 000 rakennusta, joita 

valtaosa painottuu 1970-luvun kouluihin ja kerrostaloihin. 

Purkumateriaalien hyödyntäminen on rakentamisen 

kiertotalouden ydintä. 

• 85 % rakennus- ja purkujätteistä syntyy korjaamisessa ja 

kokonaisten rakennusten purkamisessa. 

• 60 % syntyy korjaamisesta 

• 25 % kokonaisten rakennusten purkamisesta

• 15 % uudisrakentamisesta



Jätteiden kertymät Suomessa

88 976
79 %

14 727
13 %

7 669
7 %

1 152
1 %

Kaivostoiminta ja louhinta

Rakentaminen

Teollisuus

Sähkö-, kaasu-, lämpö ja
ilmastointihuolto

tuhatta tonnia 
vuodessa



Kiertotalouden TIEKARTTA Suomessa

Suomi julkaisi kansallisen kiertotalouden tiekartan ensimmäisenä maailmassa vuonna 2016 ja 

se päivitettiin vuonna 2019 (Sitra, 2016; Sitra 2019). Tiekartan tavoitteena on tehdä 

Suomesta kiertotalouden globaali edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. 

Lisäksi Suomessa on vuoden 2021 alussa julkaistu kiertotalouden edistämisohjelma, jossa 

Suomi tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuutta vuoteen 

2040 mennessä. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet.

Esimerkkihankkeita:

• Betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Vaaratonta sementti- ja betonijätettä hyödynnetään maarakentamisessa.

• Betonijäte ohjataan uudelleenvalmistukseen

Betonijäte otetaan talteen, kierrätetään ja valmistellaan hyödynnettäväksi uudelleen. 

Betonimursketta voidaan käyttää esimerkiksi uuden betonin valmistuksessa. 

466/2022 (1.9.2022) Kiertotalous-Suomen lanseeraustilaisuus pidetään 
Helsingin keskustakirjasto Oodissa 27.9.2022.



Mitä KIERTOTALOUDELLA tarkoitetaan 
purkuhankkeissa?

Purkukartoitus

Uudelleenkäyttö

Kierrätys

Hyödyntäminen energiana

Loppukäsittely

Jätteen synnyn ehkäisy Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja 
haitallisuutta

Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti 
valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten

Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jäte on kierrätettävä.

Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte 
muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana.

Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, 
jäte on loppukäsiteltävä.

Purkutöidenkin kiertotaloustavoitteet liittyvät pääasiassa materiaalien käsittelyyn ja ohjaamiseen 
jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti:

Sitran mukaan kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme arvoa vähintään 
kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä.



Purkumateriaaleille on olemassa toimivat kierrätysmahdollisuudet.
Materiaalit lajitellaan jo purkutyömaalla ns. lajittelevana purkuna.
ReROCK on sertifioitu purkubetonimurske soveltuu käytettäväksi muun muassa pysäköintialueiden, virkistys-, urheilu- ja 
ulkoilureittien, ratapihojen, teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastokenttien pohjissa ja tienpohjissa.

Betoni® 
Tiili 

Harkot

Maa-aines
Kipsi

Asfaltti
Bitumi

Kattohuopa

Puu

Metalli

Eristevilla

Muovi
Lasi

Kaapeli

Kierrätys

Energiahyödyntäminen

PURKUMATERIAALIT KIERTOON

Uudelleenkäyttö

Second Hand

Suunnittelijat uudelleen-
käyttöä varten

Uusiokäyttö vähentää CO2-päästöjä.



1. Hankesuunnittelu

2. Toteutussuunnittelu

Purkuluvan haku

3. Työvaihesuunnittelu

Purkuhankkeen vastuut

Purkusuunnitelma**
Työmaan aluesuunnitelma
Purkutyösuunnitelma*
• Purkutapasuunnitelmat
• Suojaukset
• Pölyn- ja meluntorjunta
Tehtäväsuunnitelmat*
Jätehuoltosuunnitelma**

Purkukartoitus*
• Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset
• Purkumateriaaliselvitys

Purkutyöselostus*
• Rakenteiden purkutapaselostus
• Suojasuunnitelmat
• Ympäristöhaittojen ehkäisy
• Purkupiirustukset

Suunnitelma/Selvitys Laatija

Asiantuntija

Asiantuntija/suunnittelija

Päätoteuttaja
Päätoteuttaja
Purku-Urakoitsija

Purku-Urakoitsija
Purku-Urakoitsija / Päätoteuttaja

Vaihe

4. Toteutus Työvaiheaikataulut*
Selvitys purkujätteestä*

Purku-Urakoitsija
Purku-Urakoitsija

Hankkeeseen ryhtyvä

Tilaaja

Hankkeeseen ryhtyvä

Hankkeeseen ryhtyvä

*Lotuksen palvelu
**Lotuksen palvelu (pääurakoitsija)

Suunnittelijat uudelleen-
käyttöä varten



Aikataulu korjaushankkeessa 
Tarvesuunnittelu

Hankesuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Rakentamisvaihe 

Käyttöönotto 

2022 2023 2024

Tarjouspyyntö

Purkaminen 

Purkukartoitus ja 
haitta-ainetutkimus

Kartoituksien ja 
tutkimuksien 
täydentäminen

Selvitysten 
päivittäminen 
huoltokirjaan 

”esipurku” 
”lajitteleva purku”
”ehjänä purku”

Aikaresurssin tarve!



Miksi PURKUKARTOITUS
kannattaa teettää?

Suomi oli sitoutunut EU:n jätedirektiivin kautta hyödyntämään maassa 

syntyvistä rakennus- ja purkujätteistä materiaalina vähintään 70 % 

vuoteen (2020) mennessä. Tällä hetkellä hyödyntämisasteen 

arvioidaan olevan 50 %:n luokkaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu!

Purkukartoitus tulisi tehdä aina, ellei syntyvän rakennus- ja 

purkujätteen määrä ole vähäinen. 

LÄHDE: Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:29

Purkukartoitus toimii rakennus- tai purkamislupahakemuksen liitteenä 

selvityksenä syntyvän rakennusjätteen määrästä sekä suunnitelmana 

jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä selvityksenä 

käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäytön edellytyksistä

Tilaajan on mahdollisuus tuoda omaa kiertotalous- tai 

ympäristöpolitiikkaa läpinäkyväksi



PURKUKARTOITUKSEN tilaaminen

Lähtötiedot, jotka edesauttavat tarjouksen 

tekoa:

• Rakennusvuosi

• Pohja- ja asemapiirustukset

• Aikaisemmat aineistot: kartoitukset, selvitykset ja 

tutkimukset

• Kohteen liikkumisrajoitukset (esim. turvaselvitykset)

• Aikataulu EEJ-betonin raja-arvot ovat tiukat!?



Raportin sisältö, sisällysluettelo

• Kohdetiedot

• Työmaa, toimeksianto, rajaukset

• Jätteiden uusio- ja hyötykäyttö

• Lajittelu ja käsittely paikkakunnalla/alueella

• Haitta-aineet

• Jätteiden hallinta purkutyön aikana

• Liitteet

• Haitta-ainekartoitus

• Kuntokartoitus

• YM lomakkeet

• Purkumateriaaliselvitys

• Rakenneosat

• Runko, väliseinät, alakatot, lattiapinnat, 

talotekniikka, kalusteet ja varusteet

• Pukujätemäärät

• Talteen otettavat tuotteet

• Uudelleenkäyttöön soveltuvat osat

• Hyödyntämisaste

• Kohteen lähialue

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on Suomessa mahdollista 
rakennuspaikkakohtaista varmentamista käyttäen. 
Tuotteiden soveltuvuuden testaukselle tai todentamiselle ei ole 
toimivaa järjestelmää.



YM-lomakkeet, liitteet

Sisältö

• Raportointilomakkeet

• Kohteen tiedot

• Tulosdiagrammit

• Haitallisia aineita sisältävät 
materiaalit

• Rakennusosat (hyödyntäminen)

• Uudelleenkäyttö

Liitteet

• Haitta-ainekartoitus

• Kuntokartoitus

• Kattokartoitus
Viranomaisten resurssit ohjaukseen ja valvontaan



LOTUS DEMOLITION 
SECOND HAND -PROSESSI

Me lotuslaiset etsimme ja löydämme purettavista teollisuuslaitoksista poistettaville laitteille
ja koneille uusia koteja niin Suomesta kuin maailmaltakin. 
Me välitämme, sanan monissa merkityksissä. Jälleenmyyntimme avulla voimme konkreettisesti auttaa purkutyön tilaajia 
ympäristötavoitteittensa täyttämisessä: vähennämme syntyvän jätteen määrää ja pienennämme purkuhankkeen hiilijalanjälkeä.

“Sen lisäksi, että puramme 
rakennuksesi, etsimme 
koneille ja laitteillesi ostajan”



SECOND HAND -PROSESSI

“Sen lisäksi, että puramme rakennuksesi, etsimme koneille ja 
laitteillesi ostajan”

1. PÄÄTÖS KOHTEEN
PURKAMISESTA

2. PÄÄTÖS
LAITTEIDEN
JÄLLEENMYYNNISTÄ

3. OSTAJIEN ETSINTÄ
JA ALUSTAVAT
NEUVOTTELUT

4. JÄLLEENMYYTÄVIEN
LAITTEIDEN
TARKASTUS 
(OSTAJAN TOIMESTA)

5. HINTA- JA
AIKATAULU-
NEUVOTTELUT

6. JÄLLEENMYYNTI-
SOPIMUS

7. PURKUTYÖ
- Laitteiden siirron valmistelu
- Laitteiden irrotus 
(Yleensä ostajan toimesta)

8. LAITTEIDEN
TOIMITUS
OSTAJALLE



PURKUHANKE – LOTUSEXTRA

Tarvekartoitus ja 
hankesuunnittelu

Suunnitelmat ja 
kilpailutus

Purkutyöt Purkujätteiden 
jätehuolto

Hankkeen 
päättäminen

*Second hand
tuotemyynti

Aivan kuten rakennuksen rakentaminen myös sen purkaminen on 
prosessi, jonka jokainen vaihe vaatii omanlaistaan osaamista sekä 
työmaan eri toimintojen saumatonta yhteensovittamista.



REAALIAIKAINEN PROJEKTITIETO – LOTUSEXTRA

Työturvallisuus-
havainnot

Jätteen siirtoasiakirja
Työmaa-
päiväkirja

Maksuerät

Työvaiheet 
ja lisätyöt

Liitteet ja
Dokumentit

Tarjous/Sopimus

Urakoitsijat

Purkamisen 
hiilijalanjälki

Projektin 
jätteet

Ajankohtaiset Uutiset

Raportit

LotusExtrassa seuraat projektia reaaliajassa



Kiitos!


