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Tapahtuman sisältö

• Mikä on purkukartoitus ja miksi purkukartoitus 
ylipäätään kannattaa teettää? 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu, mikä 
muuttuu?

• Miten purkuhankinnoissa voidaan edistää 
kiertotaloutta? 

• LOTUKSEN tuotteet ja palvelut kiertotalouteen



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-, lämpöhuolto ja
jäähdytysliiketoiminta

tuhatta tonnia 
vuodessa



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:



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 talteen otetaan, kierrätetään ja valmistellaan hyödynnettäväksi uudelleen. 
Betonimursketta voidaan käyttää esimerkiksi uuden betonin valmistuksessa. 



Mikä on PURKUKARTOITUS?

Ennen purkutöitä tehtävä kartoitus, jossa: 

• selvitetään rakennuksessa esiintyvät haitalliset aineet, 
haitallisia aineita sisältävät materiaalit, niiden sijainti ja 
määrät 

• selvitetään muiden purkamisessa syntyvien materiaalien 
lajit, määrät ja sijainti. 

• annetaan myös ohjeita ja suosituksia haitallisten aineiden 
poistomenetelmistä 

• ohjeistetaan uudelleenkäyttökelpoisten ja kierrätettävien 
materiaalien käsittelyä sekä hyödyntämistä



PURKUKARTOITUKSEN vaiheet

• Aineistotutkimus

• Olemassa olevaan suunnittelu- ja tutkimusaineistoon 
tutustuminen

• Kohdekatselmus

• Kenttätutkimus

• AHA-kartoitus
• Rakenteiden mittaus
• Rakennuksen dokumentointi

• Purkumateriaaliselvitys

• Purkumateriaalivirtojen määrälaskenta
• Suositukset hyödyntämisestä ja käsittelystä



1. Hankesuunnittelu

2. Rakennesuunnittelu

Purkuluvan haku

3. Työvaihesuunnittelu

Purkuhankkeen vaiheet ja vastuut

Purkusuunnitelma
Työmaan aluesuunnitelma
Purkutyösuunnitelma
• Purkutapasuunnitelmat
• Suojaukset
• Pölyn- ja meluntorjunta
Jätehuoltosuunnitelma
• Kierrätys 
• Hyödyntäminen

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 / Päätoteuttaja

Vaihe

4. Toteutus Työvaiheaikataulut
Selvitys purkujätteestä
• Siirtoasiakirjat
• Selvitys purkujätteen loppusij

Purku-Urakoitsija
Purku-Urakoitsija

Hankkeeseen ryhtyvä

Tilaaja

Hankkeeseen ryhtyvä

Hankkeeseen ryhtyvän vastuu



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 60 %:n luokkaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu (2021 loppuun mennessä)

• 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



Miten tilaaja voi purkuhankinnoissa 
edistää kiertotaloutta?
• Rakentamiseen liittyviä julkisia hankintoja tehdään vuosittain 

noin 7 miljardilla eurolla. Julkisilla hankkijoilla on suoran 
talousvaikuttamisen lisäksi myös esikuvallinen vastuurooli. Esimerkiksi 
kuntien ja kaupunkien hankintapäätökset kertovat omalta osaltaan 
sitoutumisesta kiertotalouden edistämiseen

• Tilaajalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen miten rakennusten tai muun 
infrastruktuurin korjaamisessa ja purkamisessa syntyviä jätteitä 
käsitellään. 

• Tätä kautta voidaan mahdollistaa tai heikentää materiaalien 
soveltumista hyödynnettäviksi. Lainsäädännön edellyttämistä 
minimivaatimuksista voidaan edetä pitkälle kiertotalouden suuntaan, ja 
samalla toteuttaa tilaajan omaa kiertotalous- tai 
ympäristöpolitiikkaa.



Purkutyöt
Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt
Hissipurkutyöt
Linjasaneerausten purkutyöt
Rakennusten ja kiinteistöjen purkutyöt
Saneerauspurkutyöt
Teollisuuden purkutyöt

lotusdemolition.fi

Materiaalien käsittely
Käytämme yhteistyökumppaneinamme luotettavia 
Ympäristöalan ammattilaisia.

Lotus - Purkamisen suunnannäyttäjä
Olemme Pohjoismaiden kokenein purkuyritys ja alan 
markkinajohtaja sekä suunnannäyttäjä, joka tarjoaa 
asiakkailleen kokonaisvaltaisia purkupalveluita. 
Toimimme valtakunnallisesti Suomessa ja hoidamme 
lisäksi purkuprojektit myös kansainvälisesti.

LOTUKSEN palvelut purkuprojekteihin

Tutkimukset ja kartoitukset
Purkukartoitukset
Asbesti- ja haitta-kartoitukset ja -tutkimukset
Kosteuskartoitukset
Kuntotutkimukset
Sisäilmatutkimukset
Työhygieeniset mittaukset

LOTUS ja vastuullisuus
• ReROCK CE-merkitty kierrätyskiviaine
• SkipUp Puolittaa kuljetusten hiilijalanjäljen
• Purkutyön hiilijalanjälkilaskenta



Työturvallisuushavainnot

Jätteen siirtoasiakirjat

Työmaapäiväkirja

Maksuerät
Työvaiheet ja lisätyöt

Liitteet/Dokumentit

Tarjous/Sopimus

Urakoitsijat
Purkamisen hiilijalanjälki

Projektin materiaalit

Ajankohtaiset Uutiset

LOTUSExtra tuo purkuprojektit 
läpinäkyviksi

Projektionnistumisen arviointi



PURKUKARTOITUKSEN tilaaminen

Lähtötiedot, jotka edesauttavat tarjouksen tekoa:

• Rakennusvuosi

• Pohjakuvat (ark-kuvat)

• Asemapiirustus

• Aikaisemmat aineistot: kartoitukset, selvitykset ja 
mahdolliset tutkimukset

• Kysymykset tilauksista asiantuntujoillemme

• Timo Jalonen, timo.jalonen@lotusdemolition.fi, 
0503038586



Useimmin kysyttyjä kysymyksiä?

• Milloin asbesti- tai haitta-ainekartoitus on teetettävä?
Lain mukaan asbestikartoitus on pakollinen kaikille purettaville ja saneerattaville rakennuksille, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994 (Valtioneuvoston asetuksessa 
asbestityön turvallisuudesta 798/2015). Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää olla selvillä haitta-aineista

• Onko purkukartoitus pakollinen?
Purkukartoitusta suositellaan kaikille purkukohteille. Kiinteistön omistaja tai sen haltija voi itse tehdä purkumateriaaliselvityksen, mutta on suositeltavaa käyttää 
ulkopuolista asiantuntijaa.

• Jos kohdetta ei pureta heti, niin onko tarve teettää uusi purkukartoitus?
Mikäli rakennusta ei heti purkukartoituksen jälkeen pureta, kartoitus tulisi tarpeen mukaan päivittää, jos rakennuksen rakenteissa tai käytössä tapahtuu merkittäviä 
muutoksia.

• Minkälaisia mittareita purun kilpailutukseen?
Esim. Purkutyön hiilijalanjäljen mittaaminen (oikeat purkumenetelmät ja materiaalien hyödyntäminen). Materiaalipankit. 

• Mitä purkukartoitus maksaa?
Purkukartoituksen hinta määräytyy kohteen koon sekä aikaisempien tutkimusten perusteella. 
Kysy lisää asiantuntijaltamme!

• Täyttääkö raportti ympäristöministeriön ohjeiden vaatimukset?
Kyllä täyttää. Oppaat löytyvät täältä

• Minkälainen on Purkukartoitus-raportti ja mitä se pitää sisällään?
Kysy malliraporttia asiantuntijaltamme!



Raportin sisältö, Kohdetiedot ja tulokset



Raportin sisältö, Haitta-aineet ja uusiokäyttö



Raportin sisältö, Muut materiaalit



Raportin sisältö, sisällysluettelo

• Kohdetiedot

• Työmaa, toimeksianto, rajaukset

• Jätteiden uusio- ja hyötykäyttö

• Lajittelu ja käsittely paikkakunnalla/alueella

• Haitta-aineet

• Jätteiden hallinta purkutyön aikana

• Liitteet

• YM lomakkeet
• Kartoitukset (asbesti, kunto, haitta-aine)

• Purkumateriaaliselvitys

• Rakenneosat
• Runko, väliseinät, alakatot, lattiapinnat, 

talotekniikka, kalusteet ja varusteet
• Pukujätemäärät
• Talteen otettavat tuotteet
• Uudelleenkäyttöön soveltuvat osat
• Hyödyntämisaste
• Kohteen lähialue





Kiitos!


