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Purkukartoitus purkuavustuksen ehtona
Harri Hakaste, ympäristöministeriö

Purkuavustus jopa 90 %
purkukustannuksista
• Purkuavustuksen kohde: ARA-vuokratalot
• Edellytyksenä omistajayhteisön talouden
tervehdyttäminen tai tal. vaikeuksien ennaltaehkäisy
• Avustuksen suuruus on yleensä enintään 70 %
purkukustannuksista.
• Avustusta on voinut saada enintään 90 %, jos
- purettava vuokratalo sijaitsee alueella, jossa
asuntomarkkinatilanne ja väestökehitys vaikeat
- yhteisö on huomattavissa ja pitkäaikaisissa
taloudellisissa vaikeuksissa
• Saamisen edellytyksenä purkukartoituksen
tekeminen, viimeistään maksatusvaiheessa
• ARA suosittelee Materiaalitorin käyttöä purkujätteen
hyötykäytön edistämisessä
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Purkuavustuksen tilanne
• ARA:n purkuavustusten myöntövaltuus vuodelle 2020 8 milj. euroa
• Myönnettyjä purkuavustuksia elokuun puoliväliin mennessä 28, käsittelyssä 6
• Myönnettyjen avustusten yhteissumma n. 3,6 milj. euroa → keskimääräinen
avustus n. 129 000 euroa
• Kaikkien haettujen avustusten myöntämisen jälkeen avustusvaltuutta jäljellä
n. 51 % (4,1 milj €)

• Purkukartoitus toimitettu toistaiseksi vain osasta hankkeista, loput toimitetaan
maksatuksen yhteydessä
• Lisätiedot ara.fi > Lainat ja avustukset > Muut avustukset > Purkuavustus
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Purkumateriaalien kiertotalouden elementit
1. Reunaehdot kelpoisuuden
osoittamiselle
• Purkumateriaalien laadulle kriteerit
• Hyödyntämiskohteille omat reunaehdot

3. Edellytykset liiketoiminnalle
• Hyödyntämispotentiaalin tunnistaminen
• Purkuprosessit ja viranomaisohjaus
kuntoon
• Asenteet ja viestintä

2. Kysyntä ja tarjonta kohtaamaan
• Purkumateriaalien raportointi
digitaaliseen alustaan hyvissä ajoin
ennen purkamista
• Kytkentä vaihdanta-alustoihin
• Rakennus- ja purkujätetilastot ajan
tasalle – purkukartoitus – rakennus- ja
purkujäteselvitys – siirtoasiakirja – YLVA

4. Osaaminen oikealle tasolle
• Purkumateriaalien kartoittaminen –
materiaalimäärien arviointi,
hyödynnettävyys, vaaralliset jätteet
• Säästävän purkamisen menetelmät
• Purkumateriaalien jatkokäsittely ja
jalostaminen
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Purkujäteselvitys maankäyttö- ja
rakennuslaissa, ehdotuksen periaatteet
• Rakennus- ja purkujäteselvitys siirtyy MRL-uudistuksessa asetuksesta lain puolelle
• Selvitys koskisi kaikkia luvanvaraisia hankkeita, joissa syntyy purkujätettä.
Puhtaasti uudisrakentamista koskevia hankkeita selvitys ei koskisi

• Syntyvät purkumateriaalit raportoidaan (verkkoalustaan) jäteasetuksen kahdeksan
erilliskerättävän jätelajin pohjalta. Erikseen raportoidaan vaaralliset rakennus- ja
purkujätteet.
• Selvitys päivitetään lopputarkastuksen yhteydessä. Samalla ilmoitetaan jätteen
toimituspaikat ja käsittely. Päivitys voi tapahtua jätteen siirtoasiakirjan avulla
• Raportointia ja tietojen arkistointia varten perustetaan valtakunnallinen
tietokanta/rekisteri. Tietoja voidaan hyödyntää rakennus- ja purkujätetilastoinnissa
sekä materiaalien vaihdanta-alustoissa (vapaaehtoisuuden pohjalta).
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Purkamisen kiertotaloutta edistetään monin tavoin
Kiertotalouden
strateginen ohjelma
Muovitiekartta,
rakentamisen toimenpiteet

Hyppy-hanke (GNF, HAMK,
Metropolia, Sykli)

Purkumateriaalien kelpoisuus eri
käyttötarkoituksiin (Ramboll. Laurea,
TTL, HAMK)

CityLoops (H2020-hanke,
Miksei Oy, ESAMK)

Kiertotalouskriteerit
haltuun työpajasarja Rakli

Kiertotalousvalmennushanke (GBC Finland, Sitra)

CIRCuIT (HSY, TY, PKS
Kierrätyskeskus, Vantaan
kaupunki)
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