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PURKAMINEN
LISÄÄNTYY
Miksi rakennuksia puretaan?
Tulevaisuuden näkymät



MIKSI RAKENNUKSIA PURETAAN?

• Peruskorjausiässä olevat rakennukset eivät tekniikaltaan tai 
toiminnallisuudeltaan vastaa nykypäivän tarpeita

– Vaihtoehtoina raskas peruskorjaus tai rakennuksen purku + uudelleenrakentaminen

• ”Rakennuksen purku tontin käytön uudelleen järjestämisen vuoksi”
• Tällä hetkellä pääosin:

– Koulu- ja päiväkotirakennukset
– ”Lähiöostarit”
– Toimistorakennukset
– Tuotantorakennukset
– Asuintalot
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA HAASTEET

• Perinteiset purku-urakat vs. haastavat ja monimuotoiset urakat
– Purku-urakka osana laajaa kokonaisuutta

• Purkutyöt lisärakentamishankkeissa
– Vastuunjako – kuka vastaa purkuhankkeesta ja haitta-aineista?

• Purkuhankkeen tilaajana taloyhtiö
• Kierrätys
• Haasteet purkutyön toteutuksessa

– Purkujärjestys
– Osittainen/jaksotettu purku
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PURKUSUUNNITTELU
Purkusuunnittelun vaiheet ja 
sisältö



RAKENNUKSEN PURKUHANKE
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Tutkimukset 
purettavassa 

rakennuksessa Raportointi 
Suunnittelu Purkulupa-asiat

Purku-urakan 
valmistelu Purku-urakan 

valvonta

• Kuntotutkimukset
• Haitta-ainetutkimus 

(asbestikartoitus)
• Ympäristötekniset 

tutkimukset tontilla
• Lähtötiedot 

purkusuunnittelua 
varten

• Haitta-aineiden 
purku – määrä, 
laatu ja sijainti

• Purkutyöselostus ja 
sen liitteet

• Kaupalliset 
asiakirjat

• Rakennesuunnittelu

• Purkulupahakemus 
ja sen liitteet

• Neuvottelut
• Purku-urakan 

kilpailutus

• Haitta-ainepurkutyön 
valvonta

• Haitalliset aineet 
jätteenä



PURKUKOHTEEN HAITTA-AINETUTKIMUS 
JA ASBESTIKARTOITUS

• Kiinteistön omistajalla on ensisijainen vastuu rakennuksessa käytettyjen 
rakennusmateriaalien tai käytössä olevien laitteiden sisältämien haitallisten 
aineiden tunnistamisesta ja niiden purkamisesta, jotta ne eivät joudu 
ympäristöön

• Asbestikartoitus pakollinen ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa
• Betonirakenteisiin imeytyneet haitta-aineet tutkitaan tarvittaessa
• Haitta-ainetutkimus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen 

rakennuksen purkusuunnittelua
– Haitta-ainetutkimuksen tuloksia tarvitaan purku-urakan suunnitteluun, kilpailutukseen 

sekä purkulupahakemukseen (käytännöt vaihtelevat kaupunkikohtaisesti)
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Haitalliset aineet rakennuksessa huomioidaan purkutyön 
työturvallisuuden ja jätteenkäsittelyn näkökulmista



HAITTA-AINEET PURKUSUUNNITTELUSSA

• Rakennuksessa olevat haitta-aineet
• Haitta-ainepurkutyössä huomioitavat asiat

– Asbestipurku
– Muun vaarallisen jätteen purku

• Haitta-ainepurkutyöt purkujärjestyksen kannalta
• Purkumenetelmät

– Asbestipurkumenetelmät
– Ohjeistukset haitallisten aineiden purkuun:

 Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku
 Ratu 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku
 Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku
 Ratu 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku

• Vaarallinen jäte
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PURKUSUUNNITTELU

• Purkutyöselostus
– Purkukohteen ja purkutyön kuvaus ja laajuustiedot
– Purettavien rakenteiden kuvaus
– Purkutyön valmistelevat työt
– Työn suoritus
– Vaatimukset työn lopputulokselle

• Valokuvadokumentaatio
• Piirustukset purettavista rakennuksista/rakenteista
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Purkusuunnittelun tavoitteena on, että rakennuksen purku tapahtuu 
turvallisesti ja terveellisesti, ympäristöä vahingoittamatta.



PURKAVA
LISÄRAKENTAMINEN
Erityisesti huomioitavaa
purkavassa lisärakentamisessa



PURKAVASSA LISÄRAKENTAMISESSA
ERITYISESTI HUOMIOITAVAT ASIAT
• Vastuunjako

– Sisältyykö haitta-aineet ja purku kokonaisuudessaan rakennusoikeuden ostajalle vai myyjälle
– Kirjaukset huolellisesti sopimukseen

• Haitta-aineet purkavassa lisärakentamisessa
– Mikäli purettavassa rakennuksessa on paljon mahdollisia haitta-aineita, rakennusoikeuden ostaja 

tekee suhteellisen suuren riskivarauksen.
– Haitta-aineet ja niihin vaadittava kustannusvaraus on helppo tarkentaa asbestikartoituksella/haitta-

ainetutkimuksella, joten mahdollisesti tutkimukset suositeltavaa teettää ennen sopimusta
• Purkutöiden suunnittelu

– Purkusuunnittelu erillisenä vai osana muita suunnitelmia
– Suunnitelmissa tärkeä kohta on vaatimukset työn lopputulokselle

Purkuraja ja purkutöiden laajuus
Vaadittu tilanne purkutyön päätyttyä

– Haitta-ainepurkutyöt 
Laajojen korjausten/purkutöiden yhteydessä rakenteissa olevien haitta-aineiden purku
Arvioitava purettavien rakenteiden mukaan

– Purkujätteen tai rakenneosien hyödyntäminen tai uudelleenkäyttö
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