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esiPuhe

Rakennusten ikääntyessä joutuvat omistajat väistämättä tilanteeseen, jossa on har-
kittava korjausten suhteen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ottaen huomioon tekni-
siä, taloudellisia, esteettisiä, kulttuurisia ja monia muita mahdollisia näkökulmia ja 
seikkoja voidaan päätyä mm. seuraaviin ratkaisuihin: rakennukset ”ajetaan alas” 
mahdollisin välttämättömin korjauksin, rakennukset perusparannetaan ja mahdol-
lisesti laajennetaan tai rakennukset puretaan ja korvataan uusilla. Viime vuosina 
edellä mainittuihin näkökulmiin ja seikkoihin on liittynyt erittäin voimakkaasti 
tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta sekä uusiutuvien ener-
gialähteiden hyödyntämisen lisäämisestä.

Lahden vanhusten asuntosäätiö päätyi omissa harkinnoissaan Lahdessa sijaitse-
vien Paulinpolku 1–4 sekä Harjulankatu 5:ssä kahden 1970-luvun lopulla ja yhden 
1980-luvun alussa rakennetun, vanhuksille tarkoitetun asuinrakennuksen kohdalla 
ratkaisuun, että ne puretaan ja korvataan uusilla. Valitun ratkaisun keskeisiä erityis-
perusteita olivat kiinteistön sijainti Lahden kaupungin keskusta-alueen välittömässä 
läheisyydessä, hyvien palvelujen äärellä sekä uuden asemakaavan mahdollistama 
merkittävä lisärakentamismahdollisuus. 

Ratkaisuun liittyen omistaja asetti erääksi keskeiseksi tavoitteeksi uusien raken-
nusten toteuttamisen energiatehokkuudeltaan voimassa olevia määräyksiä tiukem-
miksi, ns. passiivi-/nollaenergiatasoisiksi. Nämä omistajan tekemät päätökset olivat 
ennakkoluulottomia ja rohkeita – erityisesti siksi, että vastaavanlaista, yhtä mittavaa 
hanketta energiatehokkuuden parantamiseksi ei ollut aiemmin Suomessa toteutettu. 
Hankkeen haasteellisuuteen oman lisänsä toi myös väistöasumisen järjestäminen. 

Tämä ”Onnelanpoluksi” nimetty hanke hyväksyttiin ARAn kehityshankkeeksi työ-
nimellä ”Energiatehokas elinkaariasuminen erityisryhmille”. Tavoitteena oli tuottaa 
tietoa hankkeesta hyödynnettäväksi kyseisessä hankkeessa sekä myöhemmin vas-
taavanlaisia hankkeita toteutettaessa. Hanke on yksi ARAn Asumisen uudistaminen 
2009–2012 -projektin pilottihankkeista. Hanketta on ARAn lisäksi rahoittanut Sitra.

Kehityshankkeen sisällöllisenä painopisteenä oli rakennusten energiatehokkuus: 
millaisilla suunnitteluratkaisuilla ja millaisin hankintamenettelyin tavoiteltu taso olisi 
saavutettavissa. Selvityksen kohteeksi otettiin myös rakennusten purkamiseen liitty-
vien seikkojen ja ongelmakohtien kartoittaminen sekä väistöasumisen järjestäminen.

Energiatehokkuusteeman ohjaavana tahona hankkeessa oli VTT, joka on vastannut 
myös kehityshankkeen raportoinnista. Osana hankintamenettelyä hyödynnettiin 
RAKLI:n hankintaklinikkakäytäntöä työpajoineen ja seminaareineen.

ARAn verkkosivuilla julkaistavat kolme raporttia liittyvät Onnelanpolku-hank-
keen suunnitteluun, rakentamisen valmisteluun ja ensimmäisen rakennuksen pur-
kuvaiheeseen. Tässä raportissa on nimensä mukaisesti analysoitu 1970-luvun beto-
nirakenteisen kerrostalon purkamista. Kaksi muuta raporttia käsittelevät energiate-
hokkuutta hankkeen suunnittelussa (ARAn raportteja 2/2013) ja hankintamenettelyssä 
(ARAn raportteja 3/2013).

Tämän raportin on laatinut VTT:n asiantuntija Pekka Tuominen. Omine komment-
teineen raporttien sisältöihin ovat olleet vaikuttamassa erityisesti Lahden vanhusten 
asuntosäätiön puolelta kiinteistöjohtaja Markku Tyrväinen ja ARAn puolelta allekir-
joittaneen ohella kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, kehittämisinsinööri Lauri 
Paronen sekä kehittämisarkkitehti Sampo Vallius.

Tammikuussa 2013

Martti Polvinen
Rakennuttamisjohtaja, ARA
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1 Tausta

Tässä selvityksessä esitetään pääpiirteittäin Onnelanpolku-projektissa tehty vanhojen 
palvelu talojen purkaminen uudisrakentamisen tieltä.

Onnelanpolun palvelutaloprojektissa päätettiin, että vanhat rakennukset puretaan 
ja niiden tilalle rakennetaan uudet. Päätös pohjautui tehtyyn kustannusvertailuun. 
Urakkatarjous pyynnössä pohjana käytettiin järvenpääläisestä kohteesta tehtyä pur-
kuselvitystä, jonka ovat laatineet Hannu Koski ja Anna-Leena Perälä [1]. Toteutettava 
purkamis tapa määriteltiin urakkasopimuksessa, tässä esitetyllä analyysillä ei ole ollut 
suoraa vaikutusta vanhojen rakennusten purkamiseen Onnelanpolku-projektissa. 
Useat lähdeviitteiden aiemmat raportit ovat laatineet Hannu Koski ja Anna-Leena 
Perälä VTT:ltä.

Jätteiden määrät on arvioitu pääasiassa jätekuormien punnitusten perusteella. 
Rakennuksesta on leikkauskuva liitteessä 1. Ongelma jätteiden suuruusluokkaa on 
arvioitu muiden samantyyppisten kerrostalojen perusteella. VTT:n työhön ei kuu-
lunut varsinaista asbestikartoitusta tai muiden vaarallisten aineiden selvittämistä.
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2 Lainsäädäntö ja määräyksiä

jätelaki (1072/1993) ja jäteasetus (1390/1993)
määrittelevät, että jätettä on aine tai esine, jonka sen tuottaja tai haltija on pois-
tanut tai aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä (295/1997)
annetaan tarkempia määräyksiä rakennusjätteistä. Päätös koskee erityisesti ra-
kentamisen uudis-, korjaus- ja purkutyömaita. Sen tarkoituksena on vähentää 
rakennusjätteen määrää ja haitallisuutta sekä lisätä jätteen hyödyntämistä. Tätä 
päätöstä ei sovelleta rakennuskohteisiin, joissa syntyvän muun rakennusjätteen 
kuin maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteen määrä on enintään 5 tonnia tai 
maa- aines-, kiviaines-, ja ruoppausjätteen määrä on enintään 800 tonnia. 
Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet kerättävä 
ja kuljetettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään 
toisistaan ja muista rakennusjätteistä ja -aineista: 

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet 
2) kyllästämättömät puujätteet 
3) metallijätteet 
4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet. 

maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
rakennuksen purkamisesta sanotaan: 
127. § Rakennuksen purkamislupa. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa 
purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu 
rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaa-
vassa niin määrätään. 
139. § Purkamisluvan edellytykset. Purkamisluvan myöntämisen edellytyk-
senä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien pe-
rinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen 
toteuttamista. 
Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset 
huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten raken-
nusosien hyväksi käyttämisestä. 
154. § Rakennuksen purkamisen järjestäminen 
Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edel-
lytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan 
syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.
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Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (2011/14)
rakennuksen purkamisesta sanotaan:
10. § Betoni- ja tiilijäte. Jätteiden sijoittaminen maaperään on kielletty. Vähäisiä 
määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä saa kuitenkin ympäristönsuojeluviran-
omaisen luvalla hyödyntää maarakentamisessa edellyttäen, ettei sijoittamisesta 
aiheudu ympäristön pilaantumista. Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus Lah-
den seudun ympäristöpalveluille vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä. 
Ilmoituksessa on esitettävä betoni- ja tiilijätteen määrä, alkuperä ja hyödyntä-
mispaikka.
21. § Rakennus- ja purkutyöt. Asemakaavoitetuilla alueilla häiritsevää melua 
aiheuttavia töitä ei saa tehdä yöaikaan klo 22.00–7.00. Rakennus- ja purkutöissä 
meluisimpia työvaiheita voidaan suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 
7.00–18.00, yksityistaloudessa klo 7.00–22.00.

etelä- ja Länsi-suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 
(Pirkanmaan ympäristökeskus keskus 43/2009)

sanotaan rakennusten materiaalitehokkuudesta:
Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen, maa-ainesjätteen syn-
nyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden ja muunneltavuuden parantaminen uudis-
rakenta misessa ja korjausrakentamisessa sekä purkuosien hyödyntämisen edis-
täminen. Purku osien ja materiaalien hyödyntämisessä on otettava huomioon 
rakennus materiaalien mahdolliset ympäristölle tai terveydelle haitalliset aineet.
Toimenpide 1.4.2 Tehostetaan rakennusten purku- ja ylijäämäosien välitys-
tä. Laajennetaan rakennusosien purku- ja ylijäämäosien uudelleenkäyttö- ja 
kierrätys toimintaa erityisesti kasvukeskuksissa sekä edistetään Internetin käyt-
töä välitys toiminnassa. Rakennusosien kierrätystahoja aktivoidaan ja lisätään 
tiedottamista kierrätysväylistä (mm. www.rakennusluuppi.fi ja muut Interne-
tin välityspaikat). Käynnistetään yhteistyötä välitystoiminnan tehostamiseksi 
alueilla.

eu:n jätehuollon puitedirektiivissä (2008/98/eY)
määrätään:
11. artikla, 2. b) vuoteen 2020 mennessä vaarattoman rakennus- ja purkujätteen, 
jäteluettelon luokassa 17 05 04 määriteltyä luonnosta peräisin olevaa ainesta 
lukuun ottamatta, valmistelua uudelleenkäytettäväksi, kierrätystä ja muuta 
materiaalien hyödyntämistä, mukaan luettuina maantäyttötoimet, joissa jätettä 
käytetään korvaamaan muita materiaaleja, on lisättävä vähintään 70 painopro-
senttiin.

meluilmoitus 
tulee tehdä erityisen häiritsevistä melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista 
myös rakentamisesta, korjaamisesta tai purkamisesta (Ympäristönsuojelulaki, 
60. §). Meluilmoitus tulee jättää 1 kk ennen meluisaa työvaihetta. Lomakkeessa 
ilmoitetaan mm. aiheuttamispaikka, toiminnan laatu, toiminnan kesto, melu-
päästöt, melun ja tärinän leviäminen sekä niiden torjunta ja seuranta, tiedotus 
sekä lisätiedot.
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3 Purkamisen valmistelu: osapuolet, 
tehtävät ja vastuut

Purkamisen pääosapuolet ovat rakennuttaja, rakenne- ja purkusuunnittelija, pää-
toteuttaja ja urakoitsija tai urakoitsijat. Heidän tehtävänsä ja vastuunsa purkutyön 
suunnittelussa ja toteutuksessa esitetään tässä kuten Rakennustiedon Purkutöiden 
suunnitteluohje (2009) ne määrittelevät. Purkutyön suunnittelun päävaiheet on esi-
tetty kuvassa 1.

Kuva 1. Purkamisen suunnittelun vaiheet (Lähde: Purkutöiden suunnittelu, 2009).

Rakennuttajan vastuulla on purkuohjelman laatiminen ja pätevien suunnittelijoiden 
ja urakoitsijoiden valinta. Rakennuttaja organisoi ja varmistaa tiedonkulun eri osa-
puolien kesken ja mm. huolehtii, että turvallisuusasiakirja toimitetaan urakoitsijalle 
tarjous pyyntö asiakirjojen mukana.

Ennen purkamisen yksityiskohtaista suunnittelua rakennuttaja teettää haitallisten 
aineiden kartoituksen, kosteusvaurioselvityksen ja kuntotutkimuksen. Selvitysten 
pohjalta laaditaan turvallisuusasiakirja, haitallisten aineiden selvitys ja purkutyöse-
lostus. Myös rakennuksen mahdollinen kulttuurihistoriallinen arvo selvitetään.

Rakenne-/purkusuunnittelijan tehtävänä on laatia purettavista rakenteista pur-
kutyöselostus ja purkupiirustukset. Vanhojen piirustusten paikkansapitävyys tar-
kistetaan ennen niiden käyttöä. Purettavien rakenteiden kantavuus, vakavuus, mah-
dollisen tuentatarve ja materiaalit tutkitaan. Työturvallisuusriskit eri työvaiheissa 
kartoitetaan ja niistä tiedotetaan rakennuttajalle ja urakoitsijalle. Vaativissa purkukoh-
teissa rakennesuunnittelija tarkastaa urakoitsijoiden purkutyösuunnitelmat ennen 
purkamista. 

Päätoteuttaja laati purkusuunnitelman ja määrittelee yksityiskohtaisempien 
purku työ suunnitelmien tarpeen. Urakoitsija velvoitetaan laatimaan tarvittaessa kir-
jalliset purkutyö suunnitelmat, tai jos päätoteuttaja tekee työn itse, laatii työmaajohto 
suunnitelman. Pienissä ja helpoissa kohteissa täytetty lomake Purkutoimenpiteet ja 
-sopimus (Ratu 5009) voi toimia samalla kohteen purkusuunnitelmana, johon pur-
kutyösuunnitelmat lisätään.
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Työturvallisuus huomioidaan suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Työtur-
vallisuudesta tiedotetaan kaikille asianosaisille ja työturvallisuustehtävät ja vastuut 
määrätään sopimuksilla vastuuhenkilöille. Päätoteuttaja on vastuussa viranomais-
ilmoituksista ja luvista sekä työn tekijöiden perehdyttämisestä ja ammattitaidosta.
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4 Purkaminen: menetelmät ja työvaiheet

Ongelmajätteiden poistamisen jälkeen kerrostalo voidaan purkaa kahdella päämene-
telmällä: lajittelevalla tai ei-lajittelevalla purkutekniikalla. Lajittelevassa purkutek-
niikassa osa rakennus osista sekä materiaaleista erotellaan työmaalla ja toimitetaan 
sopiviin vastaanottopisteisiin. Menettely edellyttää tarkkaa etukäteissuunnittelua. 
Lajittelevan purkutekniikan päävaiheet on esitelty liitteessä 2.

Ei-lajittelevassa purkutekniikassa lajittelematon purkumateriaali toimitetaan joko 
kaatopaikalle sijoitettavaksi sekajätteenä tai jätteenkäsittelylaitokseen lajiteltavaksi 
ja toimitettavaksi edelleen. Tarkoitukseen sopivia lajittelulaitoksia ei ole Suomessa 
kovin paljon. 

Kohteen ominaisuuksista ja sijainnista sekä olosuhteista riippuu, mitkä purkutuot-
teet on syytä lajitella ja mitkä toimitetaan sekajätteenä kaatopaikalle. 

Kumpaakin edellä mainittua tekniikkaa käytettäessä rakennuksen rungon purka-
minen muodostaa oman kokonaisuutensa, jossa on mahdollista soveltaa useita vaih-
toehtoisia menetelmiä. Työhön voidaan käyttää erilaista pienkalustoa tai massiivista 
pitkäpuomista purkukonetta. Myös purkukuulan käyttö voi tulla kyseeseen. Mikäli 
betonielementit ovat hyväkuntoisia ja niille on tiedossa käyttökohde, irrottaminen 
kokonaisena voi olla järkevää. 

Riippumatta siitä käytetäänkö lajittelevaa vai ei-lajittelevaa purkutekniikkaa työn 
päävaiheet ovat: 

1. asbestin ja muiden ongelmajätteiden purku
2. rakennuksen siivous irtojätteistä
3. rakennuksen runkoon kuulumattomien materiaalien poisto
4. rakennuksen rungon purku rakennusosittain ja materiaaleittain
5. betonin ja terästen erottelu
6. tarvittaessa perustusten maamassojen poisto ja siirto.
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5 Purkujätteen arviointi

Purkujätteiden määrät on selvitetty jätekuormien punnitusten perusteella Onne-
lanpolku-palvelutalon tilalta puretusta rakennuksesta. Punnituskuormakirjat ovat 
kohteesta Paulinpolku 1, joka on rakennettu vuonna 1979. Puretun rakennuksen 
asuntoala on 1 324 m2, ja siinä oli 40 asuntoa. Punnitusten tuloksista on esitetty yh-
teenveto taulukoissa 1–3. Jätekuormia oli 23.1.–22.3.2012 yhteensä 22. Metallijätettä 
purkamisessa syntyi yhteensä 68,5 tonnia, josta rautaa oli 55,6 tonnia ja sekapeltiä 
12,9 tonnia. Puujakeessa jätettä syntyi 26,7 tonnia ja rakennusjakeessa 20,2 tonnia. Ra-
kennusjakeeseen kuuluu purkamisessa syntyvää sekalaista jätettä, joka ei kuulu me-
talli- eikä puujakeeseen. Huomattava osa on betonia ja muita rakennusmateriaaleja.

Kokonaan purettavasta rakennuksesta tulee tehdä asbestikartoitus ja muiden on-
gelmajätteiden tarkempi selvitys. Ongelmajätteitä on voi esiintyä esimerkiksi eris-
temateriaaleissa ja liimoissa. Jos riskimateriaaleja havaitaan, niihin pitää suhtautua 
laskelmissa kuin ne olisivat ongelmajätettä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on myös 
pieniä määriä ongelmajätteitä vanhoissa laitteissa ja loisteputkissa.

Joissakin sähkölaitteiden osissa voi esiintyä pieniä määriä vaarallisia aineita. On-
gelmajätteitä saattaa olla vanhoissa kohteissa myös tasoitteissa, maalien osana sekä 
ikkunoiden lasien tiivisteissä. Hyödyllisiä lähteitä ongelmajätteiden kartoittamiseen, 
käsittelyyn ja poistamiseen ovat esim. lähdeluettelon julkaisut [3–6].

taulukko 1. metallijakeen kuljetukset.

Pääjae määrä, 
kg sivujae määrä, 

kg Päiväys Vastaanottaja

Metalli, sekapelti 2760 6.2.2012 Stena Recycling Oy

Metalli, leikattava rauta 3380 8.2.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, sekapelti 2320 30.1.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, sekapelti 2760 27.1.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, leikattava rauta 2740 6.2.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, sekapelti 2380 27.2.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, leikattava rauta 3380 8.2.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, sekapelti 2660 24.2.2012 TVS Kierrätys Oy

Metalli, leikattava rauta 12800 Rakennusjae 250 20.3.2012 Romu Keinänen Oy

Metalli, leikattava rauta 11150 Rakennusjae 1100 20.3.2012 Romu Keinänen Oy

Metalli, leikattava rauta 11250 Rakennusjae 500 22.3.2012 Romu Keinänen Oy

Metalli, leikattava rauta 10900 22.3.2012 Romu Keinänen Oy

Yhteensä 68480 1850
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taulukko 2. rakennusjakeen kuljetukset.

Pääjae määrä, 
kg sivujae määrä, 

kg Päiväys Vastaanottaja

Rakennusjae 1760 25.1.2012 Stena Recycling Oy

Rakennusjae 2640 24.1.2012 Stena Recycling Oy

Rakennusjae 6080 31.1.2012 Stena Recycling Oy

Rakennusjae 3960 2.3.2012 Stena Recycling Oy

Rakennusjae 3940 8.2.2012 Stena Recycling Oy

Siirto metallin sivujakeista 1850

Yhteensä 20230

taulukko 3. Puujakeen kuljetukset.

Pääjae määrä, 
kg sivujae määrä, 

kg Päiväys Vastaanottaja

Puujae 2920 26.1.2012 Stena Recycling Oy

Puujae 2100 26.1.2012 Stena Recycling Oy

Puujae 9300 23.1.2012 Stena Recycling Oy

Puujae 8280 23.1.2012 Stena Recycling Oy

Puujae 4000 24.1.2012 Stena Recycling Oy

Yhteensä 26600
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6 Jätteiden sijoituspaikat

Tiivistelmä purkumateriaalien käyttömahdollisuuksista on esitetty taulukossa 4. Ker-
rostalon materiaaleja ja tuotteita voidaan tarjota kierrätettäväksi sellaisenaan, mikäli 
niissä ei ole ongelmajätteitä. Mahdollisia kierrätystuotteita ovat esimerkiksi sisäpur-
kuvaiheesta tulevat tarkastetut hyväkuntoiset keittiökalusteet, vaatekaapit, liedet, 
sisäovet, kerrostaso-ovet, ulko-ovet, jääkaapit, lavuaarit, hanat, hyllyköt, valaisimet 
ja muut varusteet. Mahdollisia kierrätysväyliä ovat mm. www.rakennusluuppi.fi ja 
muut Internetin välityspaikat sekä kierrätykseen sopivia materiaaleja ja rakennus-
osia vastaanottavat yritykset. Tässä tapauksessa materiaaleja vastaanottivat Stena 
Recycling Oy, Romu Keinänen Oy ja TVS Kierrätys Oy.

Huonokuntoisia sähkö- ja elektroniikkatavaroita vastaanottavat Lahden alueella 
Tramel Oy ja MS-Uusiomateriaalit. Huonokuntoiset puupohjaiset tuotteet voi viedä 
poltettavaksi ottamalla huomioon vastaanottajan vaatimukset.

Purettavasta rakennuksesta tulee myös paljon 3-lasisia ikkunoita ja parvekeovia, 
joita voi tarjota kierrätykseen esim. maatalous- tai varastokäyttöön. Liian usein van-
hat ikkunat viedään kaato paikalle sekajätteeksi. Mikäli ikkunoille ei löydetä käyttöä 
sellaisenaan, tulisi niiden materiaalit hyödyntää. 

Erilaiset ongelmajätteet tulee toimittaa ongelmajätteen vastaanottopisteeseen tai 
suoraan ongelma jätelaitokselle. Metalliosat, joissa ei ole ongelmajätettä, toimitetaan 
metallia vastaan ottaviin romualan yrityksiin.

Purettavasta kerrostalosta syntyy purkujätettä eniten teräsbetonirungosta. Van-
hojen ulkoseinä elementtien uudelleen käyttö sellaisenaan toisessa kohteessa voi olla 
hankalaa, ellei mahdotonta. Jos betonirunko murskataan työmaalla, betonit ja teräkset 
tulee erotella toisistaan. Purku betonin ja betonimurskeen mahdollisimman kattava 
hyödyntäminen nostaisi oleellisesti koko purku kohteen hyödyntämisastetta.
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taulukko 4. Purkumateriaalien käyttömahdollisuuksia (Vtt:n arvio 2009, [1]).

Vaihe osa
uudelleen-

käyttö 
tuotteena

kierrätys 
materiaaliksi

energia-
käyttö

Loppu- 
sijoitus
kaato- 

paikalle

ongelma-
jäte

sisäpurku Kiinteät kalusteet x x x

Väliovet ja karmit x x x

Liedet x x

LVI-tarvikkeet x x x*

Ongelmajäte x

Pintamateriaalit x x

rukopurku Ikkunat x x x*

Betonielementit x* x x*

Tiilet x x

Kivi, yms. x

Puutavara x x

Puulevyt x

Muut levyt x x*

Betoniteräs

Muu teräs x

Muu metalli x x*

Muovieristeet x* x

Muut eristeet x

Ongelmajäte x

Muu x x x x*

* selvityksen mukaan
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LiiTTeeT

Liite 1. Rakennuksen leikkauskuva.
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Liite 2. Lajitteleva purkutekniikka. (Lähde: Rakentajain kalenteri 1980)
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