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Kuka omistaa purkujätteen?

Periaatteessa rakennuksen tai infrastruktuurin omistaja omistaa materiaalit ja 
rakennusosat, joista tulee jätteitä. Tyypillisesti rakennuksen omistaja on vastuussa 
purkujätteiden asianmukaisesta käsittelystä ja saa mahdolliset voitot niiden 
myynnistä, mikäli omistajuutta ei ole siirretty toiselle taholle (esimerkiksi purku-
urakoitsijalle).

Rakennusmateriaalien ja -osien omistajan on oltava selvillä omaisuudestaan. Tämä 
on tärkeää erityisesti ennen purkua tai suuria kunnostustöitä, jolloin materiaalit 
voivat muuttua jätteeksi ja vaarallisia aineita sisältävistä jätteistä on huolehdittava. 
Siksi omistaja tilaa purkukartoituksen.

Tiesitkö, että…

… jätteet on määritelty EU:n lainsäädännössä, eikä niitä voida suoraan käyttää tuotteiden 
valmistukseen? Jätteen täytyy täyttää End-of-Waste -kriteerit1) ennen kuin sitä voidaan käyttää 
uudelleen.

… kaikki materiaalit ja rakennusosat eivät automaattisesti muutu jätteiksi? Monet rakennusosat 
(esim. ovet, patterit) voidaan purkaa ja käyttää uudelleen ilman, että niistä tulee jätettä. Tämä voi olla 
mahdollista myös suuremmille irrotettaville rakennusosille, kuten rakennepalkeille ja paneeleille.

1) Jätepuitedirektiivi (EY) N:o 98/2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32008L0098

?
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Mikä on purkukartoitus?

Purkukartoitus on kiinteistön omistajan järjestämä kartoitus, jossa inventoidaan 
tulevissa purku- tai korjaushankkeissa vapautuvat materiaalit ja rakennusosat sekä 
niiden käsittely- ja hyödyntämisvaihtoehdot2).

Purkukartoitukseen kuuluu kaksi vaihetta3):
a) Purku- tai kunnostustyössä vapautuvien materiaalien ja rakennusosien 

tunnistaminen (sekä vaaralliset että vaarattomat) ja niiden määrän sekä laadun 
arvioiminen. 

b) Lisätiedot siitä, mitkä materiaalit tulisi, jos mahdollista, kerätä erikseen, mitä 
materiaaleja voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää, ja miten. Lisäksi voidaan 
antaa suosituksia jätteenkäsittelyn järjestämisestä yms. 

Suomessa purkumateriaaliselvitys on vapaaehtoinen, mutta sen tekemistä 
suositellaan kaikille purkukohteille. Asbestikartoitus on pakollinen kaikille 
purettaville ja saneerattaville rakennuksille, jotka on rakennettu ennen vuotta 1995.

2)  Wahlström ym. 2019. Purkukartoitus – opas laatijalle (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-037-8), 
 Euroopan Komissio (2017), Rakennusten purku- ja kunnostustöitä edeltäviä jätehuoltotarkastuksia koskevat ohjeet 

(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521)
3) Euroopan Komissio (2016), EU:n rakennus ja purkujätteen käsittely- ja kierrätysmalli (https://ec.europa.eu/growth/

content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) 
4) Deloitte (2017), Resource Efficient Use of Mixed Wastes: Improving management of construction and demolition waste 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/ )

Tiesitkö, että…

… purkukartoitukset ovat pakollisia tai ainakin yleinen käytäntö useimmissa EU-maissa? Deloitten4) 
tekemän selvityksen mukaan yli puolet jäsenmaista on asettanut määräyksiä purkukartoituksesta.

... hyvin tehty purkukartoitus voi lisätä rakennuksen arvoa? EU:n purkukartoitusohjeiden mukaan 
purkukartoituksen laadun voi varmistaa käyttämällä sertifioitua, riippumatonta purkukartoittajaa ja/tai 
materiaalien jäljitettävyysjärjestelmää.
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Mitä tehdä vaarallisia aineita sisältäville materiaaleille?

On tärkeää, että vaarallisia aineita sisältävät materiaalit ja tuotteet tunnistetaan 
ennen purkutöitä. Tällaiset materiaalit sekä sähkölaitteet tulee poistaa 
ensimmäisenä ja ne on käsiteltävä asianmukaisesti ja turvallisesti. 

Purkukartoitusraportissa on selkeästi ilmoitettava, jos kenttätutkimuksessa ei ole 
ollut mahdollista tutkia kaikkia rakennuksen osia, esimerkiksi paikkoja, jotka ovat 
peitettyjä tai muuten saavuttamattomissa, mutta jotka saattavat sisältää vaarallisia 
materiaaleja.

Purkukartoituksen suorittajalla tulee olla mahdollisesti vaarallisten materiaalien 
arvioimiseksi hyvät tiedot rakennusmateriaaleista ja -tuotteista, rakennustavoista ja 
lainsäädännön vaatimuksista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asbestiin ja POP-
yhdisteitä sisältäviin aineisiin, kuten tervaan. 
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Miten purkukartoitus järjestetään?

Purkukartoitus tehdään yhteistyössä kiinteistön omistajan, ulkopuolisen 
purkukartoittajan ja joissain tapauksissa myös urakoitsijan kanssa, joka on 
vastuussa syntyvän jätteen ja uudelleenkäytettävien materiaalien ja rakennusosien 
käsittelystä. 

Purkukartoituksessa tehdään ensin haitta-ainekartoitus ja -tutkimukset, joissa 
tunnistetaan ja paikallistetaan haitallisia aineita sisältävät rakennusmateriaalit ja 
annetaan suosituksia näiden materiaalien purkamisesta ja käsittelystä. Joidenkin 
haitta-aineiden raportoiminen voi olla pakollista (esim. asbesti), mutta suositeltavaa 
on kartoittaa kaikki mahdolliset haitta-aineet terveys- ja ympäristöhaittojen 
välttämiseksi. 

Seuraavaksi tehdään purkumateriaaliselvitys, jossa arvioidaan purkamisessa 
muodostuvien vaarattomien jätteiden määrät, tunnistetaan uudelleenkäytettävät ja 
kierrätettävät materiaalit ja annetaan suosituksia niiden käsittelytavoista.

Suomen purkukartoitusoppaan mukaan purkukartoitus koostuu seuraavista 
vaiheista:

a) purettavaa kohdetta koskevaan aineistoon tutustuminen 
b) kenttätutkimus
c) purkumateriaalien määrän ja laadun arviointi
d) purkumateriaalien käsittelysuositusten laadinta
e) raportointi
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Mitä raportoidaan?

Purkukartoitusraportissa tulee esittää perustiedot rakennuksesta tai rakenteesta, 
kuten omistaja, purkukartoittaja ja purku-urakoitsija. Myös kartoituksessa käytetyt 
lähteet sekä tutkimus- ja näytteenottomenetelmät tulee raportoida.  

Haitta-ainekartoituksen ja -tutkimusten raportoinnissa suositellaan käytettävän RT-
ohjetta RT 18-11245 Haitta-ainetutkimus: rakennustuotteet ja rakenteet.

Purkumateriaaliselvityksen raportoinnissa purkumateriaaleista suositellaan 
ilmoitettavan materiaalin määrä, jätekoodi, sijainti purkukohteessa ja mahdolliset 
lisätiedot esim. materiaalin kunnosta tai suositellusta käsittelytavasta.

Raportissa listataan myös purkukohteeseen kuuluvat uudelleenkäyttökelpoiset 
osat ja laitteet. Näiden materiaalien määrät tulee kuitenkin sisällyttää raporttiin 
purkumateriaaleista, mikäli niistä tulee kuitenkin jätettä. 

Raporttiin on suositeltavaa sisällyttää valokuvia purkukohteesta ja sen tärkeistä 
yksityiskohdista, kuten materiaalien liitoskohdista tai mahdollisista vaurioista. 
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Teollisuusrakennusten osalta on tärkeää tietää, mitä 
toimintoja rakennuksessa on ollut, milloin ja missä osissa 
rakennusta, sillä ne määrittelevät suurilta osin mitä aineita 
rakennuksessa on käytetty tai varastoitu.

Rakennuksissa yleisimmin esiintyviä haitallisia aineita tai 
materiaaleja ovat asbesti, PCB-yhdisteet, elohopeaa sisältävät 
loisteputket, bromatut palonestoaineet, terva, kreosootti, 
radioaktiiviset aineet (esim. palovaroittimissa), mineraaliöljyt 
sekä kyllästetty puu, joka sisältää arseenia, kromia ja / tai 
kuparia.

Asbestia on käytetty 1900-luvulla laajasti useissa eri 
sovelluskohteissa, kuten rappauksissa ja lattiapäällysteissä. 
Vain koulutetut asbestikartoittajat osaavat tunnistaa kaikki 
nämä sovelluskohteet. 

Turvallisten purkumenetelmien varmistamiseksi on tärkeää 
arvioida sekä materiaalin tyyppi (esim. sidottu vai sitomaton) 
että sen tila (esim. mahdolliset vauriot).

Osa rakennusmateriaaleista voidaan käyttää uudelleen uusissa 
rakennuksissa. Uudelleenkäyttö säilyttää näiden materiaalien 
arvon. Usein uudelleenkäytettäviä materiaaleja ovat 
esimerkiksi mukulakivet, savitiilet, takorauta ja valurauta.  

Purkukartoitus on hyvä sisällyttää tarjouspyyntöihin. Tämä 
helpottaa purku-urakoitsijoita tekemään tarkemman 
hintatarjouksen. 

Jopa 20–30 % betonin valmistukseen käytettävistä 
luonnollisista kiviaineksista voidaan korvata kierrätetyllä 
betonimurskeella sillä ehdolla, että purkuvaiheessa tuotetaan 
puhdasta betonifraktiota. Jotkut EU-maat ovat kehittäneet 
kansalliset end-of-waste -kriteerit betonimurskeelle. 

Teollisuus-
rakennukset

Haitalliset 
aineet

Asbesti

Asbesti (2) 

Uudelleen-
käyttö

Hinnoittelu

Betoni

Vinkkejä… 
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www.vtt.fi/sites/parade

rawmaterialsacademy.eu

PARADE - Best practices for Pre-demolition Audits ensuring high 
quality Raw materials


