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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.

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.

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

Puujätteen kierrättäminen
polttamisen sijaan esim.
puutuoteteollisuuden tai
komposiittivalmisteiden raakaaineeksi

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

Betonimurskeen valmistaminen CEmerkityksi kierrätyskiviainekseksi
joko käyttökohteessa tai kolmannen
osapuolen toimesta

Materiaalihyödyntämisen lisääminen on monen
eri tekijän summa
Sähköinen
siirtoasiakirja
Verkkopohjainen
rakennusjäteselvitys

Tietopohjan laadun
parantaminen
Purkukartoitus

Purkukartoituksen
raportointilomake

haitta-ainekartoitus ja tutkimukset
purkumateriaaliselvitys

Jätetietojärjestelmä

Digitaaliset kauppapaikat

Luotettava
tieto
Parempi
materiaalien
talteenotto

Materiaalitori

Kiertotalous julkisissa
hankinnoissa

Vahvemmat
kierrätysmarkkinat

Green Deal -sopimukset
Kelpoisuuskriteerit
kierrätysmateriaaleille
Lähde: mukaillen Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun –raportti sekä RAPUT-hanke

Jätehuolto osaksi
työmaalogistiikkaa

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

Tämä on tyhjä sivu.
Voit syöttää vapaasti mitä
vain sisältöä tähän.

– Esimerkiksi HSY:n Sortti-asemat ovat
julkista palvelua, joka edellyttää
Materiaalitorin käyttöä
– Arvo on yrityskohtainen, ei
kohdekohtainen
– Julkisia jätteen haltijoita eli
hankintayksiköitä velvollisuus koskee
vuoden 2021 alusta

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
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Purkukohteen jäteraportti
• Purkumateriaaleja ja -jätteitä koskeva yhteenveto
• työmaan tiedot
• ehjänä irrotetut ja uudelleenkäytetyt rakennusosat, koneet, laitteet ja
materiaalit
• jätelajit ja niiden jätekoodit (EWC)
• jätelajien vastaanottopaikat ja niihin toimitetut jätemäärät jätelajeittain

• Kohteen purkujätteiden materiaalikierrätys-, hyödyntämis- ja
loppusijoitusasteiden laskenta
• Vertailu ennakkoon tehdyn purkumateriaaliselvityksen tietoihin
• arviot poikkeamien syistä

• Purkutyömaalta muualle toimitetuista purkujätteistä tulee olla
tehtynä siirtoasiakirjat

Lähde: Purkukartoitus – opas laatijalle. 2019.

Jäte- ja tuotetietojärjestelmän mahdollisuudet
rakennus- ja purkumateriaalien kohdalla
YLVA

Jätehuoltorekisteri

TURRE

Jätesiirtorekisteri

Kuntien
Toiminnanrekisterit jätteen
harjoittajien
kuljetuksista
vaakajärjestelmät

Muut
kuljettajien ja
käsittelijöiden
järjestelmät

• Jätetiedon jäljitettävyyden parantaminen
• Jätetiedon luotettavuuden ja laadun kehittäminen
• Raportoinnin helpottaminen – kukin tieto kerättäisiin vain
kerran – avoimet rajapinnat
• Tiedonsaannin parantaminen

Sähköinen siirtoasiakirja

Rakennus- ja purkujäteselvitys
Pysyvän rakennustunnuksen käyttö tunnisteena

Kiitos!
Riikka Kinnunen
winto@winto.fi

