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Ytekki Oy
Vuonna 2007 perustettu, nyt viidettä vuotta aktiivisesti erityisesti rakentamisen ja purkamisen 
kiertotalouden edistäjänä Suomessa
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Oppaat purkamiseen
Purkutyöt –ohje tekijälle ja teettäjälle (YM)
Purkukartoitus –ohje (YM)
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa (YM)
KorjausRYL –käsikirjoitus (Rakennustieto)

Asiakkaina ympäristöministeriö, kuntia, kaupunkeja 
sekä isoja ja pieniä yrityksiä
Rakentamisen ja purkamisen jätteisiin liittyviä 
asiantuntijatöitä
Purkuhankkeiden laadun ja kiertotalouden 
parantaminen
Uusiomateriaalien kehitystyötä, tuotteistusta, käytön 
ja laadun valvontaa, suunnittelun ohjeistusta
Työmaakokemusta eri rooleissa

Rakennuslehti nro 19. 29.5.2020. Kuva Jussi Partanen



Purkukartoitus

Purkukartoitus teetetään ennen purku-urakkaa, mielellään jo 
hankesuunnitteluvaiheessa
Tavoitteet

Tunnistaa ja saada näkyväksi, mitä purkumateriaaleja purkamisessa syntyy
Saada haitallisia aineita sisältävät materiaalit pois kierrosta
Suunnitella keinot, joilla uudelleenkäyttöön saadaan sinne soveltuvat 
rakennusosat ja –materiaalit 
Hyödyntää tulokset purku-urakan kilpailutuksessa -> tilaaja asettaa 
vaatimukset esimerkiksi purkujätteiden erilliskeräykselle ja 
materiaalikierrätykselle
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Purkukartoituksen teettäminen ei edistä kiertotaloutta ellei sen tuloksia hyödynnetä!



Rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö

Rakennusosien uudelleenkäyttö on purkuvaiheessa ainoa 
keino vähentää syntyvän jätteen määrää
Uudelleenkäytön boostaaminen

Uudelleenkäyttökelpoisen irtaimiston, kalusteiden, koneiden, 
laitteiden ja rakennusosien markkinapotentiaalin tunnistaminen 
vaatii erikoisosaamista 
Purkukartoituksessa tulisi tehdä ”kevyt uudelleenkäyttökartoitus 
ja potentiaalin arviointi”
Varsinainen uudelleenkäytön järjestäminen on oma työvaihe!

Lopputuloksen kannalta tehokkainta olisi hoitaa tämä purku-urakasta 
erillisenä osiona 
Mahdollisuus uuteen liiketoimintaan
Edellyttää suunnittelua ja sopimista (laajuus, osien mittaus ja 
valokuvaus,  myyntitapa/myyntikanava, irrotuksen järjestäminen 
kustannukset/tuotot, raportointi)
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Purkujätteet
Purkukartoituksessa tunnistettu syntyvät jätelajit ja laskettu niiden määräarviot

Erilliskeräys- yms. vaatimukset viedään purku-urakka-asiakirjoihin (pelkkä 
viittaus jätelainsäädäntöön ei riitä). Näin purku-urakoitsijaksi valikoituu 
todennäköisemmin myös kiertotalousasiat osaava toimija
Jätehierarkian mukaisen etusijajärjestyksen noudattaminen; ensisijaisesti 
materiaalikierrätys
Haitallisia aineita sisältävien materiaalien poistaminen hallitusti ja tarkasti
Purku-urakoitsijoilta edellytetään purkutyösuunnitelmaa ja sen osana tai liitteenä 
jätehuoltosuunnitelmaa, jossa purkaja esittää eri materiaalien vastaanottajat ja 
hyödyntämistavat -> arvioidaan vaatimusten mukaisuus ja edellytetään 
tarvittaessa huomioimaan paremmin hankekohtaiset vaatimukset
Purkukartoituskonsultin asiantuntemusta kannattaa hyödyntää tässä; 
rakennuttajan tai kiinteistön omistajan ei tarvitse tietää purkumateriaalien 
kierrätyksestä kaikkea
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Kierto”talous”
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Pääsääntöisesti halvin urakoitsija 
valitaan

Purku-urakkaan sisällytetään 
mahdollisimman vähän käsityötä, 
jätteet sinne, missä halvin hinta
Ehjänä irrotus ja tarkempi 
erilliskeräys pitkälti käsityötä 
→kalliimpaa → jos ei vaadittu, ei 
myöskään lasketa urakkaan 

Neitseelliset raaka-aineet edelleen 
halpoja, kierrätysmateriaalien keräys 
ja jalostus ei ole ilmaista

Edelläkävijyys ja sitoutuminen 
kiertotalouden mukaiseen 
toimintaan tarkoittaa myös 
sitoutumista hieman suurempiin 
purkukustannuksiin 

Kipsijäte

Kipsijätteen käsittelylaitos

Kipsilevy

Ei erilliskeräystä



Kehitystyötä tehdään
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Käynnistetty ympäristöministeriön hanke, jossa kerätään kokemuksia ja kehitysajatuksia 
purkukartoitusmenettelystä

Kiinteistön omistajat / purkukartoituksen tilaajat
Purkukartoituksen tekijät
Purkajat

Tavoitteena
Kehittää purkukartoitusmenettelyä ja sen tulosten hyödyntämistä
RAPURC –hanke digitalisoi purkukartoituksen raportointilomakkeen
Tuottaa tarvittavat tiedot ja määrittelyt purkumateriaaliselvityksen digitalisoinnille

Purkumateriaaliselvitys on rakentamis- tai purkamisluvan hakemisen yhteydessä edellytettävä ilmoitus 
syntyvien purkumateriaalien määristä (MRL)
Tulee sisältämään jätteiden lisäksi myös uudelleenkäyttökelpoisten osien raportoinnin
Uutena asiana myös toteumatiedon raportointivelvollisuus

Digitaalisuus ja tietojen siirtyminen sähköisesti eri järjestelmien välillä
Ennakkotieto: purkukartoitus – purkumateriaaliselvitys – Materiaalitori ja sähköiset kauppapaikat
Toteumatieto: sähköiset siirtoasiakirjat, Materiaalitori – purkumateriaaliselvitys(toteuma) – jäte- ja 
tuotetietojärjestelmä – jätetilastot



Hyödyt ja kiertotalous 
toteutuu, kun 
tarkastellaan 
laajempaa 
kokonaisuutta
Edellyttää nykyisten 
toimintatapojen ja 
asenteiden muutosta 
ja yhteistyötä yli 
hanke- ja 
organisaatiorajojen
Ohjauskeinoja 
tarvitaan, jotta 
kierrättämisestä tulee 
pakollinen tapa 
toimia. Sen jälkeen 
kiertotalous alkaa 
toimia 
markkinaehtoisesti

8



Kiitos!

Katja Lehtonen

p. 050 316 0942
katja.lehtonen@ytekki.fi

www.ytekki.fi
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