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Hankkeessa toteutetut haastattelut

Tilaaja Purku-
urakoitsija

Jätteen 
käsittelijä
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Miten kiertotalous toteutuu hankintaprosessissa –
tilaajan näkökulma
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Tarjouspyynnössä 
kerrotaan materiaalit 
ja annetaan viitteitä 

hyödyntämiseen

Urakoitsija päättää 
käytännössä

Valvonta kattaa 
myös kierrätyksen

Ei määritellä 
tarkemmin, miten 

hyödynnetään

Jäteraportit 
edellytetään

Purkusuunnitelmat

Kolmas osapuoli
joskus mukana 



Haastava uudelleenkäyttö – tilaajan näkökulma
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Puhtaat 
maamassat 

Viipale-
rakennukset 

Rakennus poliisin 
tai armeijan 

käyttöön ennen 
purkua

Ei merkittävää 
uudelleenkäyttöä 
(purkumateriaalit)

Kalusteet 
päätyvät usein 
sekajätteeseen



Logistiikan mahdollisuudet tilaajan 
näkökulmasta
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Kuormien 
optimointi

Käyttö suoraan 
kohteessa

Välivarastointi Jaetut lavat / 
suursäkit

Lajittelukeskukset



Purkumateriaalien hyödyntämisen haasteita  –
tilaajan näkökulma
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Ehjänä 
irrotettavat 
materiaalit 

Sisäinen kysyntä 
ja tarjonta  ja 

niiden 
kohtaaminen

Myynnin vaikeus

”Siisti” purku 
kallista

Lavoille kertyvä 
ylimääräinen jäte

Rajapinnassa 
toimiminen

Mahdolliset 
haitta-aineet



Hankkeessa toteutetut haastattelut

Tilaaja Purku-
urakoitsija

Jätteen 
käsittelijä
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Miten kiertotalous näkyy urakoitsijan 
näkökulmasta hankinnoissa?

Vaatimusten 
ympäripyöreys Vähäinen valvonta

Raha ratkaisee Jätetietojen 
hyödyntäminen?



Jätejakeet ja hyötykäytön tilanne
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Metallit Katto-
huopa Betoni

Tiilet Puu Energia-
jae

Kipsi-
levyt Villat Irtaimisto



Lajittelun ja logistiikan haasteita 
purkutyömailla – urakoitsijan näkökulma
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Lajittelua ei 
koeta 

pakollisena

Tilanahtaus 
hankaloittaa

Tiukat 
aikataulut

Ohjaako 
hinnoittelu 
lajitteluun?

Välivarastointi vai 
ohjaaminen 

suoraan 
hyödyntäjälle?



Haasteena irtaimisto, talotekniikka ja 
muu uudelleenkäytettävä materiaali
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Tavaraa jää 
paljon

Toteutus 
käytännössä; 

kuka purkaa ja 
koska?

Varastotila Jakelukanavat

Nettihuutokaupat Kysyntä



Mikä edistäisi purkutoimintojen 
materiaalitehokkuutta? 
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Purkukohteen 
hyvä tuntemus

Irtaimiston 
”iskujoukot”

Kysyntä 
kohtaamaan 

tarjonta

Pätevyys-
vaatimus

Tilaaja 
maksamaan 

jätekulut

Lajittelusta 
korvaus 

urakoitsijalle

Tiukemmat 
vaatimukset jatko-
hyödyntämiselle

Tehokkaampi 
seuranta

Syntypaikka-lajittelu 
pakolliseksi kaikille 

työmaille

Enemmän 
vuoropuhelua

Bonusta 
materiaali-

tehokkuudesta



Johtopäätöksiä



Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia

• Lainsäädäntö ei suoranaisena esteenä
à CE-merkintävaatimus rajoittaa

• Lajittelu jää urakoitsijan harteille
– Voiko urakoitsijaa palkita materiaalitehokkuudesta? 
– Urakoitsijaa auttaa tieto alueen hyötykäyttäjistä

• Ala kaipaa koulutusta
àNyt koulutuksessa keskitytään vain rakentamiseen, ei purkuun
àPurkukoulutusta tarvitaan eri tasoille
àKoulutuksessa keskityttävä työturvallisuuteen, työmenetelmiin ja 

laitteisiin, materiaaleihin, lajitteluun ja kierrätyksen vaatimuksiin
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Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia
• Purkutöihin enemmän aikaa jotta irtaimiston myynti 

mahdollista
à ammattimainen toimija jotta toiminta kattavaa

• Toisaalta, myynti ei kannata jos kysyntää ei ole tai 
uudelleenkäyttö ei ole mahdollista

• Purkujätteet mukaan esim. kaupunkien tiekarttoihin
• Materiaalitehokkuus mukaan hankintakriteereihin
• Uudelleenkäyttöä tulisi edellyttää, eri rajoittaa
• Ohjeistusta parannettava
• Ennen kaikkea

à ei kannata purkaa erikseen jos ei ole markkinoita? 
à miten kysyntää luodaan? 
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KIITOS!
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