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Helsingin kierto- ja jakamistalouden 
tiekartta 2020-2035

• Rakentaminen yksi neljästä teemasta

• Purkuhankkeisiin liittyvät toimenpiteet:

• Toimenpide14

• Lisätään purku-urakoihin kiertotalousvaatimuksia.

• Toimenpide 15

• Luodaan ja otetaan käyttöön toimintamalli purku- ja 

korjausrakentamishankkeiden irtaimiston ja 

rakennusosien uudelleenkäytölle.
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Purkuohjeet

• Käytössä palvelurakennuksissa

• Asuntotuotannolle muokataan omat

• Muokattu ympäristöministeriön ohjeista

• Sisältää:

• Ohjeet purku-urakoiden laadukkaaseen toteutukseen

• X0 Purkuprosessin kuvaus

• X1 Purkuhankkeen projektinjohtajan muistilista

• X2 Purkujätteet

• X3 Purkusuunnitteluohje

• X4 Valvontaohje
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Uudelleenkäyttöä 
tehdään jo

• Irtaimisto ja kalusteiden uudelleenkäyttö, 

kunnostaminen ja puhdistaminen

• Koulujen teknisen työn laitteet

• ICT-laitteet (mm. tietoliikenneverkot)

• Ammattikeittiölaitteet

• Turvalaitteet, lukitus

• Liikuntasalin varusteet esim. puolapuut

• Suojellut kohteet
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Pilottikohteet
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Purkupilotit
Hankkeet:

• Maatullin ala-aste, sisäilmakohde

• Metsolan ala-aste, sisäilmakohde

• Kaarelan raitin koulu

• 2 päiväkotia (myöhemmin)

Pilottihankkeissa:

• selvitetään kaupungin resursseja ja keinoja edistää irtaimiston ja 

rakennusosien uudelleenkäyttöä 

• pilotoidaan erilaisia purkumateriaaliselvityksiä ja löytämään 

sopiva taso ja ohjeistus

• selvitetään purkujätteen vastaanottajia

• selvitetään mahdollisuuksia asettaa erilaisia 

kiertotalousvaatimuksia purku-urakoille, päivitetään asiakirjoja

• luodaan kaupungin sisäinen toimintamalli ja ohjeistus 

purkuhankkeiden kiertotalouden edistämiselle
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Maatullin ala-aste
Tavoite: 

pilotoida karkeamman purkumateriaaliselvityksen ja 

uudelleenkäyttösuunnitelman tekoa konsultin toimesta

 lisätä kiertotalousvaatimuksia purku-urakkaan

Vaiheet:

• Purkusuunnittelu 

• Erilliskerättävien purkujätteiden määräarviot: 

purkusuunnittelija/konsultti (valmis)

• Uudelleenkäyttökartoitus: konsultti (valmis)

• Uudelleenkäyttösuunnitelma: konsultti (valmisteilla)

• Purku-urakka

• Purkujätteiden lajitteluun liittyvät vaatimukset

• Uudelleenkäyttösuunnitelman huomioiminen, esim. 

rakennusosien irrotus, purkubetonin käsittely
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Uudelleenkäyttöön tunnistetut 
rakennusosat

• Tiililaattapintaiset 

sandwich elementit

• Kupariverhous

• Puuikkunat

• Puu-alumiini-ikkunat

• Ulko-ovet

• Laakaovet

• Sisäovia

• Siirtoseinä/ovi

• Liikuntasalin jakoseinä

• Sälekatto

• Kiintokalusteita

• Naulakot

• Koripallotelineet

• Puolapuut

• Köydet ja renkaat

• Ammattikeittiölaitteet

• Lämmönsiirrin

• Lämmityspatterit

• Huippuimurit

• Ilmanvaihtokone

• Tuloilmakone

• Ulospuhallussäleikkö

• IV-laitteiden lumisuoja 
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1. Kaupungin uudishanke, 
olemassa olevat kohteet

2. Kaupungin 
kierrätyskeskukset

3. Yksityiset 
vastaanottajat (yksityiset 

hankkeet, yritykset) 

Uudelleenkäyttösuunnitelma

Suunnitelmassa 

huomioidaan 

haitta-

ainekartoitus

Vaiheissa selvitettävää:

• Hyödynnettävät rakennusosat ja määrä

• Missä voidaan hyödyntää

• Vastaanottaja 

• Kelpoisuus

• Puhdistustarve 

• Irrotuksen organisointi

• Tarvitaanko varastointia vai nouto suoraan kohteesta/työmaalta

• Logistiikan järjestäminen

• Myynnin organisointi

• Aikataulu

• Mitä irrotetaan ja poistetaan ennen urakkaa, mitä kuuluu urakalle



Metsolan ala-aste
Tavoite: 

 pilotoida uudelleenkäyttökartoituksen ja -suunnitelman 

tekoa kaupungin omin resurssein

 lisätä kiertotalousvaatimuksia purku-urakkaan

Vaiheet:

• Purkusuunnittelu (valmis)

• Erilliskerättävien purkujätteiden määräarviot: 

purkusuunnittelija/konsultti

• Uudelleenkäyttökartoitus ja -suunnitelma: kaupunki

• Purku-urakka (aloitettu valmistelut)

• Purkujätteiden lajitteluun liittyvät vaatimukset

• Uudelleenkäyttösuunnitelman huomioiminen, esim. 

rakennusosien irrotus, purkubetonin käsittely

• Purkutyöselostuksen ja urakka-asiakirjojen päivitys ja 

kiertotalousvaatimusten lisääminen
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Uudelleenkäyttökartoitus ja -
suunnitelma
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Suunnitelmassa 

huomioidaan 

haitta-

ainekartoitus

Kaupungin 

kierrätyskeskukset: 
- Stara Logistiikka

- Uusix-verstas

- Pakilan työkeskus

- Pääkaupunkiseudun 

kierrätyskeskus (Kierke)



Uudelleenkäyttösuunnitelma

• Kaupunki myy Stara Logistiikan kautta irtaimistoa, laitteita ja 

kiintokalusteita ennen urakan kilpailutusta

• Stara Log irrottaa ja noutaa

• Stara Log myy toimipisteessä ja myyntialustalla (Kiertonet)

• Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus (Kierke) kokeilee 

irtaimiston myyntiä ennen urakan kilpailutusta

• Ilmoitukset myyntialustalla

• Ostaja noutaa kohteesta

• Urakoitsijalta pyydetään hintoja rakennusosien irrotukselle 

• Urakoitsija irrottaa kaupungille sovitut rakennusosat työmaalle 

• Stara Log myy myyntialustalla (Kiertonet)

• Ostaja noutaa työmaalta
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Kaarelan raitin koulu

Pilotoitu rakennusosien myyntiä

• Tehtiin uudelleenkäyttökartoitus Stara Rak

(päätoteuttaja), Stara Log ja Kierken kanssa

• Kierke otti tiloihinsa myyntiin erilaisia 

rakennusosia ja irtaimistoa kuten ovia, 

valaisimia, kahvoja, naulakoita, kaappeja, 

pöytiä 

• Myytiin Stara Log kautta ikkunoita 

Kiertonetissä (yht. n. 40), nouto työmaalta

• Puolapuut menivät uudelleenkäyttöön 

Pirkkolan jäähallille
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Kokemuksia ja 
tunnistettuja haasteita
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Kiertotaloutta voidaan 
toteuttaa usealla tasolla

• Purkuhankkeessa:

• ei vaadi irrotusta, esim. irtokalusteet

• suhteellisen helposti irrotettavat, esim. valaisimet, 

kiintokalusteet

• urakoitsijan irrotettava tai purettava ehjänä, esim. ikkunat

• Uudelleenkäyttö:

• Myynti:

• myynti kaupungin kierrätyskeskusten kautta suoraan tai 

myyntialustalla

• myynti yksityisten toimijoiden myyntialustoilla

• Kaupungin hankkeet

• kiintokalusteiden yms. uudelleenkäyttö 

perusparannushankkeissa tai olemassa olevissa kohteissa, 

esim. koripallotelineet, ulkoleikkivälineet 

• rakennusosien uudelleenkäyttö katu- ja puistorakentamisessa

• rakennusosien uudelleenkäyttö uudis- /perusparannuskohteissa
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Tunnistettuja haasteita 1/2 

• Aikataulut
• Uudelleenkäytettävät rakennusosat oltava lähtökohtana uudishankkeen suunnittelussa jo 

hankesuunnitteluvaiheesta, oltava tieto tarjonnasta, hankkeiden yhteensovittaminen haaste

• Purkumateriaaliselvityksen ja uudelleenkäytön selvittäminen vaatii aikaa ennen urakan 

kilpailutusta

• Ehjänä purkaminen vaikuttaa purkuhankkeen aikatauluun ja kustannuksiin

• Toimintamallit

• Uudelleenkäyttö omissa hankkeissa vaatii rakennusosien varastointia, johon ei tällä hetkellä 

ole mahdollisuutta

• Edellyttää uudenlaista ajattelua ja osaamista suunnittelijoilta ja tilaajalta

• Kelpoisuuden, terveellisyyden ja turvallisuuden osoittaminen

• Sisäilmakohteissa toimiminen

• Vaatii tiedonkulkua ja organisointia kaupungin hankkeiden ja kiinteistöjen välillä



Tunnistettuja haasteita 2/2

• Myynti kaupungin kierrätyskeskusten kautta toimipisteessä tai myyntialustoilla

• Miten myynnistä saadaan kustannustehokkainta

• Kuka maksaa/organisoi mittaamisen, ilmoitusten teon, irrotuksen, kuljetuksen ja myynnin

• Tällä hetkellä myynnin tulot ei kohdistu purku-urakalle

• Tarvitaan yksityisiä toimijoita, kaupungin omat resurssit ei riitä

• Sisäilmakohteista myynti, vastuu puhdistuksesta on ostajalla

• Jos urakoitsija irrottaa: 

• irrotettavat rakennusosat on oltava tiedossa ennen urakan kilpailutusta

• vaikuttaa hintaan, irrotetaan vain myydyt

• myynnin ja luovutuksen välissä voi olla useita kuukausia 

• Purkumateriaaliselvitys:

• Mikä on sopiva tarkkuustaso

• Mikä on riittävä tieto uudelleenkäytön suunnitteluun / selvittämiseen

• Millä tarkkuustasolla tilataan konsultilta
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Seuraavat tavoitteet

• Pilotit jatkuvat ja kokemukset kasvavat, 

niiden mukaan kehitetään ja muutetaan 

toimintaa

• Kehitetään urakka-asiakirjoja ja 

kiertotalousvaatimuksia

• Selvitetään eri toimintatapoja rakennusosien 

ja irtaimiston myymiselle

Kokeilujen ja yhteistyön kautta eteenpäin!
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Kiitos!

Yhteystiedot Tilat –palvelu:

Annukka Eriksson

annukka.eriksson@hel.fi

Anni Tyni

anni.tyni@hel.fi
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