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Toimittajalta

H elsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsenlehden 
Teemanumero ilmestyy nyt kahdennentoista kerran. Teemana on 
tällä kertaa Rakentamisen kiertotalous.

Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjunta vaativat myös rakennus-
teollisuudelta uutta ajattelua. Paljon on jo tehty, mutta kehitys kohti vä-
hähiilisyyttä on ja sen on oltava jatkuvaa. 

Kierrättäminen on rakentamisessa yksi konkreettinen kiertotaloustoi-
menpide. Suomessa rakennusjätteiden hyödyntämisaste on eurooppalaisit-
tain vielä verraten alhainen. Etenkin rakennusten korjaamisessa ja purkami-
sessa syntyvien jätteiden uusiokäyttö ja kierrätys ovat tulevien vuosien to-
dellisuutta. Purkuhankkeet ovat tärkeässä roolissa rakentamisen kiertota-
louden edistämisessä, koska niissä syntyy noin 85 % rakennusjätteestä. Ta-
voitteena on kaatopaikalle päätyvän rakennus- ja purkujätteen vähentämi-
nen sekä kierrätyksen painopisteen siirtäminen jätehierarkiassa ylöspäin.

Yksi konkreettinen avaus oli helmikuussa 2020 Ympäristöministeri-
ön ja Rakli ry:n solmima purkamisen Green deal -sopimus, eli vapaa-
ehtoisen sopimuksen materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkami-
sessa. Samaa tavoitetta vauhdittavat ympäristöministeriön julkaisemat 
kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta.

Kiertotalous ei ole yhden toimijan show vaan se vaatii kaikkien osa-
puolien sitoutumista niin rakentamisessa kuin koko yhteiskunnassa. 
Kiertotaloudesta puhutaan ja sen ympärille on syntynyt jo lukuisia hank-
keita: teorioista käytäntöön siirtyminen vie kuitenkin aikaa, vasta ensi-
askeleet on otettu.

Sirkka Saarinen
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Kiertotaloudessa kertaalleen pal-
velleet hyödykkeet pääsevät 

elinkaarensa päätyttyä uuteen käyt-
töön, parhaimmillaan joko suoraan 
sellaisenaan tai jatkojalostettuina 
kierrätystuotteina. Tavoitteena on, 
että luonnosta käyttöön otetut ma-
teriaalit hyödynnetään nykyistä tar-
kemmin, jolloin voidaan paitsi sääs-
tää luonnonvaroja, myös vähentää 
syntyvän jätteen määrää.

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja 
säästää luonnonvaroja sekä samal-
la torjua ilmastonmuutosta ja luon-
non monimuotoisuuden köyhtymis-
tä. Suomelle laaditaan parhaillaan 
strategista kiertotalouden edistä-

misohjelmaa. Tavoitteena on tehdä 
kiertotaloudesta talouden uusi pe-
rusta, jossa tuotanto ja kulutus 
mahtuvat maapallon kantokyvyn 
rajoihin.

Koko elinkaari huomioon
Rakennetun ympäristön näkökul-
masta parhaiten kiertotaloutta voi 
edistää hyödyntämällä entistä tehok-
kaammin olemassa olevaa raken-
nus- ja infrastruktuurikantaa. Kun 
rakennetaan uutta, muuntojousta-
vuuden huomioiminen, helppo kor-
jattavuus ja purettavuus rakennuk-
sen koko elinkaaren aikana ja kierrä-

tysmateriaalien käyttö, ovat keinoja 
viedä eteenpäin kiertotalouden peri-
aatteita. Elinkaaren lopussa purku-
materiaalin lajittelua ja hyötykäytön 
mahdollisuuksia tulee parantaa.

Tähän mennessä kiertotalou-
desta rakennetussa ympäristössä 
ei vielä ole kovin monia esimerkke-
jä. Kehitystä tarvitaan monella ta-
solla, niin laajemmin alue- ja kau-
punkitason ja yksityiskohtaisem-
missa rakennus- ja rakennushanke-
tason kriteereissä kiertotaloudelle.

Lähde: Harri Hakaste, Puu rakenta-
misen kiertotaloudessa -seminaari 
19.9.2019

Ensiaskeleet otettu

Rakentamisen kiertotaloudessa 
paljon potentiaalia
Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia kaikista maailman raaka-aineista 
ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalous vähentää sekä uusien raaka-ainei-
den tarvetta että kasvihuonekaasupäästöjä, joten siihen siirtymiseen kannustetaan vahvasti 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden 
käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman 
pitkään yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. - Sitra

Kiertotalouden edistäminen rakennuksen elinkaaren aikana
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Rakennuksen 
elinkaari

Rakentaminen Käyttö ja huolto

Suunnittelu Korjaaminen

Purku

Rakennustuotteiden 
valmistus

• Rakennusjätteen ehkäisy, 
lajittelu ja kierrätys
• Käyttövaiheeseen 

valmistautuminen
• Energian ja veden käyttö

• Kierrätysmateriaalin 
hyödyntäminen raaka-aineena
• Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
• Kestävien, korjattavien ja 

kierrätettävien tuotteiden valmistus
• Energian ja veden käyttö

• Olemassa olevan 
rakennuskannan käyttö
• Muuntojoustavuuden, 

monikäyttöisyyden ja 
pitkäikäisten ratkaisujen 
suosiminen
• Purettavuuden ja 

korjattavuuden edistäminen

• Säästävien korjausratkaisujen 
käyttö ja turhan purkamisen 
välttäminen
• Rakennus- ja purkujätteen 

lajittelu, uudelleenkäyttö ja 
kierrätys

• Rakennusten oikea käyttö ja 
oikea-aikainen huolto
• Tilojen jakamistalous ja käyttöajat
• Veden ja energian kierrätys

• Rakennus- ja purkujätteen 
lajittelu, uudelleenkäyttö ja 
kierrätys
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Sopimusosapuolet valikoituvat 
sopimuksen aihealueen perusteella. 
Hyvin toimineessa muovikassien 
Green Deal -sopimuksessa toisena 
osapuolena on luontevasti Kaupan 
liitto. Esimerkiksi julkisten hankinto-
jen Green Dealeissa tavallisimpia 
sopimuskumppaneita ovat kunnat 
tai muut hankintaorganisaatiot.

Yksittäinen yritys sitoutuu edis-
tämään allekirjoitetun Green Dealin 
tavoitteita ja toteuttamaan niihin liit-
tyviä toimenpiteitä tekemällä yh-
teiskuntasitoumuksen. Nämä sitou-
mukset tehdään yhteiskuntasitou-
mus2050 -sivustolla.

Kunnianhimoiset ja  
seurattavissa olevat tavoitteet
Green Deal -sopimuksissa rima nos-
tetaan tarkoituksella korkealle. Tavoit-
teena on myös saada mukaan mah-
dollisimman kattavasti koko toimiala.

Green Deal -tavoitteet riippuvat 
toimialasta: Jollain toimialalla kun-
nianhimoinen tavoite voi olla se, 
että saadaan datapuoli kuntoon. 
Muutaman vuoden kuluttua sopi-
musta voidaan sitten täydentää 
määrällisillä tavoitteilla. Toimialalla, 
jossa jo tiedetään, missä mennään, 
voidaan puolestaan asettaa heti 
määrällisiä tavoitteita esimerkiksi 
päästöjen vähentämiseksi.

Sopimuksiin liittyy myös kattava 
seuranta. Ensimmäinen väliarviointi 
diilin toimivuudesta tehdään 1-3 
vuoden kuluttua sopimuksen solmi-
misesta. Tarvittaessa tavoitteita ja 
toimenpiteitä täsmennetään. Jos 
näyttää siltä, ettei diilillä saavuteta 
sille asetettuja tavoitteita, voi valtio 
pohtia muita vaihtoehtoja tavoittei-
den saavuttamiseksi.

Rakentamisessa paljon  
diilimahdollisuuksia
Entä rakentamiseen liittyvät Green 
Dealit? Mahdollisuuksia on paljon. 

Vapaaehtoiset GREEN DEAL 
sopimukset edistävät kiertotaloutta
Green Deal on vapaaehtoinen 
sopimus valtion ja eri toimi-
joiden välillä. Sopimusten ta-
voitteena on kestävän kehi-
tyksen edistäminen eri toimi-
aloilla esimerkiksi ilmasto-
haasteisiin vastaamalla ja 
kiertotaloutta edistämällä. 
Suomen ensimmäinen Green 
Deal -sopimus solmittiin 
vuonna 2016 ympäristömi-
nisteriön ja Kaupan liiton vä-
lille muovikassien kulutuk-
sen vähentämiseksi. 

Jätelain uudistuksen tuoma 
Materiaalitori.fi auttaa yrityksiä 

löytämään jätehuoltopalveluja. 
Mikäli jätteen haltijalla ei ole jät-
teelleen markkinaehtoista jäte-
huoltopalvelua tiedossa, on pal-
velua etsittävä Materiaalitorissa 
ennen kuin sitä voi pyytää kun-
nan jätelaitokselta kunnan toissi-
jaisena jätehuoltopalveluna.

Yritysten tulee järjestää jäte-
huoltonsa ensisijaisesti yksityisiä 
tai markkinaehtoisia palveluja 
hyödyntäen ja vasta toissijaisesti 
palvelutarjonnan puuttuessa kun-
nan lakisääteisiä palveluja pyytä-
en. Materiaalitoria on käytettävä, 
kun tarvittavan toissijaisen jäte-
huoltopalvelun arvo ylittää 2 000 
euroa vuodessa.

Green Deal -ohjauskeino on laa-
jasti käytössä Hollannissa. Siellä 

sopimuksia on solmittu vuodesta 
2011 lähtien noin 200. Teemoina ovat 
energia, biotalous, raaka-aineet, bio-
diversiteetti, rakentaminen, liikkumi-
nen, ruoka, vesi ja ilmasto. Isossa-
Britanniassa on kehitetty Courtauld 
Commitment -sopimusmalli vähittäis-
kauppasektorille. Ranskassa puoles-
taan on solmittu ensimmäiset vihreät 
sopimukset rakennussektorin kanssa 
sementin ja laastin kierrättämiseksi. 

Ministeriön sopimuskumppanina  
esimerkiksi etujärjestö
Green Dealin toinen sopimusosa-
puoli on aina valtio: Teemasta riip-
puen esimerkiksi ympäristöministe-
riö, liikenne- ja viestintäministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, eh-
kä myös työ- ja elinkeinoministeriö 
tai opetusministeriö.

Materiaalitorin käyttö tuli vuoden 
alusta monille yrityksille pakolliseksi

1.1.2020 voimaan tullut jätelain uudistus velvoittaa Mate-
riaalitorin käyttöön jätteen haltijat, jotka tarvitsevat kun-
nan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2 000 eu-
ron arvosta. Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä 
velvollisuus koskee 1.1.2021 alkaen.
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vapaaehtoisen sopimuksen materi-
aalitehokkuuden edistämiseksi 
purkamisessa.

Koneurakoinnin ja työkoneiden 
päästöt kuriin -hankintojen Green 
Deal sopimus solmittiin lokakuussa 
2019 Teknisen Kaupan Liitto ry:n 
kanssa. Alustavia keskusteluja on 

käyty myös esimerkiksi puuraken-
tamiseen liittyen. Helmikuussa 2020 
ympäristöministeriö solmi yhdessä 
Rakli ry:n kanssa kestävän purka-
misen green deal -sopimuksen, eli 

www.materialitori.fi

Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat 
ja tarvitsijat voivat löytää toisensa. Kierrätysmateriaaleja käyttämällä voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta. Materiaali-
torin avulla pyritään keräämään Suomessa syntyvät materiaalivirrat näkyvämmiksi yhteen paikkaan, jotta niiden ympärille 
syntyisi uusia hyödyntämistapoja ja materiaalit päätyisivät yhä enemmän hyötykäyttöön.

Materiaalitori löytyy osoitteesta www.materiaalitori.fi. Syyskuun 2020 alussa sillä oli kirjautuneita käyttäjiä 726 yhteensä 591 
yrityksestä/organisaatiosta. Ilmoituksia oli yhteensä 78, joista 35 materiaalin tarjoajaa, 11 materiaalin etsijää ja 32 palvelun 
tarjoajaa.

Eniten ilmoituksia palvelun alusta lähtien on ollut tarjotusta betonista (lähes 400 000 t), seuraavaksi sekalaisesta rakennus- ja 
purkujätteestä, tuhkasta, muovista ja maa-aineksesta.

Päätavoite on lisätä purkumateriaalien uudelleen-
käyttöä ja kierrättämistä kannustamalla kiinteistö-

omistajia/rakennuttajia laatimaan purkukartoitus vä-
hintään kokonaisten rakennusten purku- sekä laajois-
sa korjaushankkeissa.

Green deal kannustaa myös käyttämään entistä 
tehokkaammin verkkopohjaisia maanlaajuisia vaih-
danta-alustoja, kuten esimerkiksi Materiaalitoria, jois-
ta materiaalit voidaan löytää hyödynnettäviksi muiden 
toimijoiden toiminnassa. Sopimuksen tavoitteena on 
lisäksi vahvistaa purkumateriaaleihin ja niiden hyö-
dyntämiseen liittyvää tietopohjaa sekä kehittää työka-
luja, ohjeistusta ja tiedonsiirtoa purkumateriaalien uu-
delleen käytön ja kierrättämisen lisäämiskesi. Sopi-
mus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Raklin jäsenistä ensimmäisinä sopimukseen sitou-
tuivat Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP 
Kiinteistösijoitus ja Ylva.

Sopimuksella pyritään: 
• parantamaan korjaus- ja purkuhankkeissa syntyviin 

purkumateriaaleihin liittyvän ennakkotiedon keräämistä 
ja laatua, sekä purkumateriaalien uudelleenkäytön ja 
kierrättämisen ennakkosuunnittelua ja toteutusta edis-
tämällä purkukartoituksen käyttöön ottoa niin, että 
Raklin kiinteistöomistajajäsenten tämän sopimuksen 
määritelmän mukaisista korjaus- ja purkuhankkeista 50 
prosentissa on vuoden 2022 loppuun mennessä ja 75 
prosentissa vuoden 2025 loppuun mennessä toteutettu 
purkukartoitus ennen purkuluvan hakemista 

• vahvistamaan purkumateriaaleihin liittyvää tieto-
pohjaa keräämällä purkukartoituksessa tietoja en-
nakkoon arvioiduista korjaus- ja purkuhankkeissa 
syntyvistä purkumateriaaleista, sekä niiden purku-
kartoituksessa tunnistetusta uudelleenkäyttö- ja 
kierrätyspotentiaalista

• edistämään purkukartoituksessa tunnistettujen ra-
kennusosien ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä 
ja kierrättämistä (esimerkiksi ilmoittamalla mahdol-
lisimman aikaisessa vaiheessa uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen näkökulmasta mahdollisesti potentiaa-
liset materiaalit tarvittavilta osin johonkin markkina-
paikkaan kuten Materiaalitoriin)

• kehittämään olemassa olevien purkumateriaalien 
uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä edistävien työka-
lujen (purkukartoitus ja Materiaalitori) toiminnalli-
suuksia ja mahdollisuuksien mukaan materiaalite-
hokkaan purkamisen ohjeistusta, sekä tukemaan 
mahdollisuuksien mukaan tiedonsiirron kehittämis-
tä yleisesti (mukaan lukien uusien digitaalisten työ-
kalujen kehittäminen).

Sopimus on ensivaiheessa suunnattu kiinteistöomis-
tajille, mutta sopimusta voidaan tarvittaessa ja mah-
dollisuuksien mukaan päivittää koskemaan myös 
infrapurkamista, mikäli myöhemmin tunnistetaan hy-
viä toimintatapoja, joilla voidaan sopimuksen kautta 
tukea kestävää infrapurkamista ja purkamisessa syn-
tyvien purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrät-
tämistä.

Kestävän purkamisen green deal -sopimus

Helmikuussa 2020 ympäristöministeriö solmi yhdessä Rakli ry:n kanssa kestävän purka-
misen green deal -sopimuksen, eli vapaaehtoisen sopimuksen materiaalitehokkuuden 
edistämiseksi purkamisessa.
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Maassamme syntyy noin 1,6 mil-
joonaa tonnia rakennus- ja pur-

kujätettä. Siitä suurin osa, noin 85 
prosenttia, syntyy korjaamisessa ja 
kokonaisten rakennusten purkami-
sessa. Suomen tavoite on, että ra-
kentamisessa ja purkamisessa muo-
dostuvan jätteen hyödyntämisaste 
materiaalina nostetaan 70 prosent-
tiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoite 
on asetettu EU:n jätedirektiivissä. 
Viimeisen arvion mukaan hyödyntä-
misaste oli vuonna 2017 noin 54 
prosenttia, joten tehtävää riittää.

Hyödyntämistavoitteet ohjaavat 
purkutyötä
Purkuhankkeet ovat tärkeässä roo-
lissa rakentamisen kiertotalouden 
edistämisessä, koska noin 85 % ra-

Ympäristöministeriön kolme 

uutta opasta kestävästä pur-

kamisesta vauhdittavat alan 

kiertotaloutta ja ilmastotyötä. 

Oppailla halutaan parantaa 

purkuhankkeiden laatua se-

kä lisätä rakennus- ja purku-

materiaalien hyödyntämistä.

Uudet Uudet 
oppaat oppaat 
rakennusten rakennusten 
kestävään kestävään 
purkamiseenpurkamiseen

kennusjätteestä syntyy rakennusten 
korjaamisessa ja purkamisessa. Ra-
kennusosien ja -materiaalien uudel-
leenkäyttöä ja kierrätystä kehitetään 
jatkuvasti. Hanketta suunnitellessa 
on hyvä kartoittaa uudet mahdolli-
suudet ja määritellä purkukohteessa 
syntyville jätteille hyödyntämista-
voitteet. Purkupalvelun hankinnassa 
esitettävät tavoitteet ohjaavat tarjo-
uksen tekijöitä lajittelevaan purkami-
seen ja purkujätteiden hyödyntämis-
kohteiden kartoittamiseen.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys  
lisäävät kustannustehokkuutta
Jätteiden lajittelua on käytännössä 
tehtävä koko purkutyön etenemisen 
ajan. Se vaatii ammattitaitoa, toimi-
via välineitä ja myös aikaa. Monivai-

heinen purkutyö ja huolellinen lajit-
telu kuitenkin palkitaan jätehuolto-
kustannuksissa. Käyttökelpoisilla 
rakennusosilla voi välttää uuden 
ostamista tai myydä ne eteenpäin. 
Kierrätettävät materiaalit vastaan-
otetaan edullisella hinnalla, jopa 
maksutta. Sen sijaan sekalaista ra-
kennusjätettä on vaikeaa, joskus 
jopa mahdotonta käsitellä kohtuu-
kustannuksin.

Purkutyö-, hankinta- ja purku-
kartoitusoppaat auttavat purku-
hankkeen suunnittelussa, asiantun-
tijoiden ja urakoitsijoiden hankin-
nassa ja purkutyön toteutuksessa.

Purkuhankkeen suunnittelu
Purkuhanke on vaativa kokonai-
suus, jossa tarvitaan rakentamisen, 
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Kattavan purkukartoituksen teko on 
suositeltavaa, mutta ei pakollista. 
Haitta-ainekartoitukset sen sijaan 
ovat välttämättömiä. 

Asbestikartoitus on pakollinen 
kaikissa ennen vuotta 1994 valmis-
tuneissa rakennuksissa, myös sa-
neerauksen yhteydessä. Asbesti-
purkutyöt ovat myös tarkasti sään-
neltyä. Muitakin, nykyisin haitalli-
seksi tiedettäviä yhdisteitä on käy-
tetty vuosien mittaan muun muassa 
joissakin maaleissa, liimoissa, sau-
mausmassoissa, eristeissä ja kyl-
lästeaineissa. Oheisessa Purkukar-
toitus- ja purkutyön pikaoppaassa 
on yhteenveto rakennusmateriaa-
leissa käytetyistä haitta-aineista ja 
niiden tyypillisistä käyttökohteista.

Haitta-ainekartoituksen tekoon 
tarvitaan asiantuntija, jolla on esi-

torina ja hankkeen valvojana. Ra-
kennesuunnittelijaa tarvitaan selvit-
tämään rakennuksen kantavat ra-
kenteet ja mahdolliset tuentatar-
peet purkamisen aikana.

Materiaalien ja haitta-aineiden 
kartoitukset

Rakennuksessa käytetyistä materi-
aaleista täytyy olla selvillä, jotta 
purkutyö, haitta-aineita sisältävien 
jätteiden käsittely ja muiden jättei-
den hyödyntäminen voidaan suun-
nitella hyvin. Kattavassa purkukar-
toituksessa selvitetään haitta-ainei-
den lisäksi rakennusosien ja -mate-
riaalien sopivuus uudelleenkäyt-
töön, kierrätykseen, maarakentami-
seen ja hyödyntämiseen energiana. 

työturvallisuuden, rakennusmateri-
aalien mahdollisten haitta-aineiden, 
jätehuollon sekä niihin liittyvän lain-
säädännön tuntemusta.  Purku-
hankkeeseen ryhtyvän täytyy muun 
muassa huolehtia työturvallisuuteen 
vaikuttavien lähtötietojen hankin-
nasta, asiantuntevasta purkamisen 
suunnittelusta ja toteutuksesta se-
kä hankkeen valvonnasta.

Rakentamisen ammattilaiset 
apuna
Purkuhankkeen suunnitteluun, kil-
pailutuksiin, valvontaan tai työn tur-
vallisuuden varmistamiseen on saa-
tavissa apua. Purkuhankkeita tun-
teva rakennuttajakonsultti voi esi-
merkiksi toimia hankkeen projekti-
päällikkönä, turvallisuuskoordinaat-
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merkiksi AHA-henkilösertifikaatti tai 
muu luotettava selvitys koulutukses-
ta ja kokemuksesta. Henkilösertifi-
kaatin hankkineet kartoittajat löyty-
vät oheisen asiantuntijahaun avulla.

Selvitykset ja kartoitukset purku-
työn tukena
Purkupalvelun tarjoaja tarvitsee koh-
teen rakenteista luotettavat pohja-
tiedot purkusuunnitelman tekemistä 
ja työturvallisuuden varmistamista 
varten. Materiaali- ja haitta-ainekar-
toitukset auttavat sekä purkusuun-
nitteleman että purkujätteiden hyö-
dyntämis- ja käsittelysuunnitelman 
teossa. Hyvät pohjatiedot ovat avain 
kustannustehokkaan purkutyötarjo-
uksen saamiseen.

Ympäristöministeriön julkaise-
massa hankintaoppaassa on esitetty 
soveltuvuusvaatimuksia ja vähim-
mäiskriteerejä asiantuntijoiden ja 
purku-urakoitsijoiden hankintaan.

Purkukartoitus – opas laatijalle
Petr Hradil, Margareta Wahlström, Tuuli Teittinen, Katja Lehtonen
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Purkutyöt 
– opas tekijöille ja teettäjille

Katja Lehtonen
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Purkutyön toteutus ja valvonta

Purkuhankkeeseen nimetään pääto-
teuttaja, joka organisoi purkutyön 
kokonaisuuden.  Päätoteuttaja huo-
lehtii purkukohteen työturvallisuu-
desta, töiden yhteensovittamisesta 
ja siitä, että tarpeelliset suunnitelmat 
ja sopimukset on tehty ja että niitä 
noudatetaan. Purku-urakoita kilpai-
lutetaan usein niin, että purku-ura-
koitsija toimii päätoteuttajana. Pal-
veluhankinnassa täytyy silloin var-
mistaa, että urakoitsija on kykenevä 
huolehtimaan kokonaisuudesta.

Purkupalvelun hankinta
Purkupalvelun tarjouspyynnössä on 
hyvä määritellä vähimmäiskriteerit 
urakoitsijan soveltuvuudelle. Refe-
renssit kokoluokaltaan ja vastuiltaan 
vastaavista purkuhankkeista ja käy-
tössä oleva laatu- ja ympäristöhallin-
tajärjestelmä ovat yleisesti käytettyjä 
vähimmäiskriteerejä. Vastuiden ja 
velvoitteiden tarkka erittely tarjous-

pyynnössä, ja jatkossa urakka-asia-
kirjoissa selkeyttää ja helpottaa työn 
valvontaa.

Purku-urakoitsija tarvitsee tarjouk-
sen tekoa varten kattavat tiedot koh-
teesta, muun muassa materiaali- ja 
haitta-ainekartoitusten raportit, koh-
teen piirustukset ja purkutyöselostuk-
sen, turvallisuusasiakirjan ja urakka-
ohjelman. Rakennusosien ja -jätteiden 
hyödyntämistavoitteet kannattaa 
myös määritellä tarjouspyyntöön sekä 
edellyttää kirjanpitoa jätteiden käsitte-
lystä ja todennettavaa jäteraportointia 
ennen urakan päättymistä.

Purkukohteen valvonta
Purkutyön tilaaja valvoo, että hanke 
toteutetaan tavoitteiden, suunnitel-
mien ja lupamääräysten mukaisesti. 
Purku-urakoitsija valvoo oman hen-
kilökuntansa ja aliurakoitsijoiden 
työsuoritusta ja työturvallisuutta.

Viranomaisvalvonta on jaettu eri 
lakien nojalla eri tahoille. Kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen val-
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muassa valujen tukirakenteissa. 
Puhdasta puuta voidaan myös kier-
rättää materiaalina puukuitulevyn 
valmistuksessa ja käyttää poltto-
puuna. Puupohjaiset levyt ja pinta-
käsitellyt puujätteet hyödynnetään 
energiana voimalaitoksissa. Paine-
kyllästetyt ja kreosoottikyllästetyt 
puut täytyy toimittaa haitta-ainei-
den vuoksi erikseen niiden vastaan-
ottopaikkoihin.

Purkukohteiden muovijätteet, 
PVC:tä lukuun ottamatta kerätään 
yleensä polttokelpoisen rakennus-
jätteen joukkoon. Muovin kierrätys 
on kuitenkin kehittymässä ja myös 
purkukohteissa on hyvä lajitella ai-
nakin PE- ja PP-muovit kierrätettä-
väksi uusiomuovin raaka-aineeksi. 
Kuivaa ja puhdasta kipsilevyjätettä 
voidaan käyttää uuden kipsilevyn 
valmistuksessa, maali tai tapetti 
pinnassa ei haittaa. Ikkunalasia 
käytetään vaahtolasin ja lasivillan 
valmistukseen. Puhdasta mineraali-
villajätettä voidaan myös käyttää 
uuden villan valmistuksessa. Bitu-
mikattohuopaa, jonka valmistuk-
sessa ei ole käytetty asbestia (vuo-
desta 1994 alkaen), käytetään as-
faltin valmistuksessa.

Puhdas betonimurske korvaa 
luonnon kiviaineksia
Purkukohteissa syntyvällä betonilla 
ja muilla mineraaliaineksilla voidaan 
korvata luonnon kiviaineksia maa-
rakentamisessa, silloin kun MARA-
asetuksessa annetut laatuvaati-
mukset täyttyvät ja suunnitelmasta 
on ilmoitettu alueen ELY-keskuksel-
le. Hyödyntämiselle voi hakea myös 
ympäristölupaa. Purkukohteessa 
voidaan tehdä pienimuotoista hyö-
dyntämistä kunnan asettamien eh-
tojen mukaisesti.

Haitta-aineita sisältävät  
asianmukaiseen käsittelyyn

Haitta-aineita sisältävät laitteet ja 
materiaalit täytyy poistaa ennen 
muuta purkua tai purun aikana muu 
työ keskeyttäen. Ennen purkutyön 
aloittamista poistetaan kaikki valai-
simet ja sähkölaitteet. Asbestipitoi-
set materiaalit puretaan asbestipur-
kutyöluvan hankkineen ja rekisteröi-
tyneen purkajan toimesta. Myös 
muita haitta-aineita sisältävät mate-
riaalit puretaan erilleen mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa. 
Muuhun purkujätteeseen levites-
sään haitta-aineet voivat pilata jät-
teen hyödyntämismahdollisuudet.   

Kierrätysmahdollisuudet  
kehittyvät
Metallit ovat itsestään selviä kierrä-
tettäviä materiaaleja. Myös betoni-
raudat erotellaan kierrätykseen. Hy-
väkuntoisia puurakenteita käyte-
tään usein uudelleen, lautoja muun 

voo purkukohteessa rakennuslain-
säädännön toteutumista ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen jä-
tehuoltoa sekä melun- ja pölyntor-
juntaa. Aluehallintovirasto toimii 
työsuojeluviranomaisena ja valvoo 
purkutöiden työturvallisuutta, muun 
muassa asbestipurkutyötä. Pelas-
tusviranomaiselle ilmoitetaan kiin-
teistön öljysäiliön puhdistuksesta ja 
poistamisesta.

Purkutyö- ja hankintaoppaista 
saa lisätietoja laadukkaan ja kierto-
taloustavoitteiden mukaisen purku-
työn hankintaan ja toteutukseen.

Purkujätteiden hyödyntäminen 
ja käsittely
Käyttökelpoiset laitteet, kalusteet, 
rakenteet ja materiaalit kannattaa 
poistaa purkukohteesta ennen var-
sinaisen purkutyön alkamista. Jos 
omissa toiminnoissa ei ole uudel-
leenkäyttökohteita, auttavat erilai-
set markkinapaikat välittämään niitä 
uusille käyttäjille.

Ympäristö-
ministeriön 
marraskuussa 2019 
julkaisemat kolme 
purkutöihin liittyvää 
opasta voi ladata 
suoraan valtio-
neuvoston julkaisut 
-nettisivulta.

Kiertotalous julkisissa 
purkuhankkeissa
Hankintaopas

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JULKAISUJA |  2019:31
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Rakentamisen materiaalivirroista 
suurimman erän muodostavat 

kiviainekset. Niitä käytetään Suo-
messa noin 100 miljoonaa tonnia 
vuodessa. Varsinaisista rakennus-
materiaaleista käytetään eniten be-
tonia, jota valmistetaan noin 15 
miljoonaa tonnia vuodessa. Sen 
valmistukseen käytetään noin 1,5 
miljoonaa tonnia sementtiä ja noin 
13 miljoonaa tonnia kiviainesta. 
Luonnosta otettavasta kiviainek-
sesta noin 5 % käytetään betonin 
valmistukseen. 

Pitkä käyttövaihe
Betonirakentamisen kiertotalouden 
kannalta hyvä perusta on tuotteiden 
erittäin pitkä elinkaari; lyhyimmil-
läänkin se on kymmeniä vuosia. 
Monet betonista valmistetut tuot-

teet ovat todennäköisesti käytössä 
vähintään 100 vuotta. Esimerkiksi 
50 vuoden käyttöiälle suunniteltujen 
betonirakenteiden keskimääräinen 
todellinen tekninen käyttöikä ylittää 
150 vuotta.

Betonirakenteen elinkaaren ai-
kanakin tapahtuu kiertotalouteen 
liittyvä prosessi: betonin karbonati-
soituminen. Betonin sisältämä se-
menttikivi sitoo ilmassa olevaa hiili-
dioksidia osaksi kemiallista raken-
nettaan. Ilmiö on periaatteessa 
käänteinen sementin poltolle. 

Viimeisimpien tutkimusten mu-
kaan noin neljännes kalkkikivestä 
vapautuneesta hiilidioksidista sitou-
tuu takaisin betoniin jo rakenteen 
normaalin elinkaaren aikana. Elin-
kaaren päätyttyä hiilidioksidin sitou-
tuminen nopeutuu. Suomen ole-
massa oleva betonirakennuskanta 

sitoo karbonatisoitumisen kautta 
välittömästi noin kolmasosan siitä 
hiilidioksidista, joka vapautuu kalk-
kikivestä Suomen kahdessa se-
menttitehtaassa.

Uudelleenkäyttöä ja kierrätystä
Kiertotalouden keskeinen elementti 
on materiaalin hyödyntäminen alku-
peräisen käyttötarkoituksen päätyt-
tyä. Betonirakenteisten tuotteita 
uudelleenkäytetään ja materiaalia 
kierrätetään monin eri tavoin. 

Betonisten rakennustuotteiden 
uudelleenkäyttö tuotteina joko sa-
maan tai vastaavan tasoiseen käyt-
tötarkoitukseen tulee kysymykseen 
lähinnä silloin, kun tuotteet voidaan 
helposti irrottaa ehjinä. Betoniset 
päällystekivet ja muut betoniset 
ympäristötuotteet voidaan puoles-

Kiertotalous 
betonirakentamisessa

Sementti- ja betoniteollisuus on hyödyntänyt jo pitkään muiden teollisuuden alojen 

sivuvirtoja sekä kehittänyt kierrätyskäyttöä omille sivuvirroilleen. Kiertotalous toimii.

Betonin ja betonituotteiden valmistuksessa on perin-
teisesti käytetty sementtiä korvaavana seosaineena 

kivihiilivoimalaitosten savukaasuista erotettua lentotuh-
kaa ja terästeollisuudessa syntyvää masuunikuonaa. 
Niillä voidaan sekä alentaa betonin hiilijalanjälkeä ja 
kustannuksia että vaikuttaa sen teknisiin ominaisuuk-
siin. 

Esimerkiksi käyttämällä masuunikuonaa seosainee-
na voidaan parantaa betonin kloridintunkeutumisvas-
tusta ja mahdollistaa kovettumisen lämmönkehityksen 
hallinta niin, että massiiviset valut voidaan toteuttaa il-
man lujuuskatoa. 

Kierrätyspohjaisia seosaineita käytetään vuosittain 

noin 350 000 tonnia. Lentotuhkan osuus on noin kol-
mannes ja masuunikuonan noin kaksi kolmannesta. 

Biopolttoaineiden korvatessa kivihiiltä tuhkan hyö-
dyntämismahdollisuudet betonin valmistuksessa heik-
kenevät, koska ns. biotuhkat ovat kivihiilituhkia epäho-
mogeenisempia ja niiden hiili- ja alkalipitoisuudet ovat 
huomattavasti korkeammat. 

Hydrataatiolämpö hyödynnetään
Betonielementtitehtaiden lämmitystarpeesta merkittävä 
osa saadaan sementin kovettumisen tuottamasta ns. 
hydrataatiolämmöstä. Samoin harkkoja ja päällystekiviä 

Hiilijalanjälki pienemmäksi, 
tekniset ominaisuudet paremmaksi
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suuremman määrän neitseellistä 
kiviainesta. Betonimurskeen sitou-
tuminen kosteissa olosuhteissa  nä-
et lisää sen kantavuutta. Siksi beto-
nimurskeen hyödyntäminen teiden 
ja pysäköintialueiden rakentamises-
sa säästää merkittävän määrän 
luonnon kiviainesta, josta yli 90 %:a 
käytetään joka tapauksessa maara-
kentamiseen. 

Murskattaessa myös betonin ky-
ky sitoa ilman hiilidioksidia karbo-
natisoitumalla kasvaa merkittävästi. 

Betonirakenteen sisältä paljastuu 
runsaasti tuoretta hiilidioksidia no-
peasti sitovaa emäksistä betonipin-
taa ja samalla myös hiilidioksidia 
sitova pinta-ala moninkertaistuu. 
Hiilidioksidin sitomisen kannalta on 
siis eduksi, mitä pienempään raeko-
koon betoni murskataan.

Betonimursketta kertyy Suo-
messa vuosittain noin miljoona ton-
nia, josta noin 80 % käytetään 
kierrätyskiviaineksen valmistami-
seen.

taan käyttää useimmiten helposti 
uudelleen. 

Käytöstä poistuvat betoniraken-
teet on yleensä järkevintä murskata, 
jolloin raudoitusteräs voidaan ero-
tella uudelleensulatukseen ja beto-
nimurske käyttää maarakennus-
käyttöön.

Betonimurskeen käyttäminen 
maarakentamisessa on mielekästä 
myös siitä syystä, että betonimurs-
kepohjainen kierrätyskiviaines kor-
vaa itseään noin kolmanneksen 

Rakennuskäyttöön palaavat tiilet, 
pilarit, palkit, päällystekivet 
sellaisenaan sekä betoni- ja 
tiilimursketta (n. 1000 000 tn/v)

Polttoaineet

Raaka-aineet

Betoni, sementti, 
tiili, kevytsora, 
laastit

KIVEN KIERTOTALOUS

Tuotantoprosessi

Tuotteet

Purkaminen rakennuksen 
käyttöiän päässä

Biokaasu, pelletit, jäteöljy

autonrengasmurske, puuhake,  

pakkausjäte, lihaluujauho

Kivihiili, polttoöljy, maakaasu

Tuotantoprosessissa syntyvä 

prosessilämpö ja kierrätysvesi 

otetaan talteen.

Kivirakennukset käytössä ~200 vuotta

n. 50% kierrätyspolttoainetta

Teräs, betoni ja tiilimurske
palaavat takaisin tuotanto-
prosessiin.

Masuunikuona, lentotuhka 
~350 000+ tn/v

Kalkkikivi, savi

Primäärimateriaalit

Kierrätys / biomateriaalit

Sivutuotteena syntyy 
kaukolämpöä.

Kierrätysaste

valmistavissa betonituotetehtaissa käytetään vain har-
voin ostoenergiaa tuotteiden kovettumisolosuhteiden 
ylläpitämiseksi.

Betonin ja betonituotteiden valmistuksessa syntyy 
suhteellisen vähän sivuvirtoja. Merkittävin sivuvirta on 
ylijäämäbetoni, jota syntyy erilaisten elementtien ja mui-
den betonituotteiden valmistuksessa sekä työmailta 
kuormien ja pumppujen mukana palaavana ylijäämänä. 

Ylijäämäbetonin annetaan normaalisti kovettua joko 
muotteihin valettuna tai kasoissa. Kovettunut betoni 
toimitetaan murskaukseen muun purkubetonin tapaan.

Myös myllyjen ja betoninkuljetusautojen ja pumppu-
jen pesussa syntyvästä vedestä ja lietteestä syntyy yli-
jäämäbetonia. Nykyään yhä useammalla betonitehtaal-
la on käytössä suljettu tai lähes suljettu pesuvesien 
kiertojärjestelmä. 

Myllyjen pesuvesiä käytetään sekoitusvesinä beto-
nin valmistuksessa. Muun kaluston, kuten kuljetusauto-

jen pesusta kertyneet vedet selkeytetään ja käytetään 
yhä uudelleen kaluston pesuun. Vain altaiden pohjalle 
kertyvä liete ja kiviaines poistetaan kierrätykseen muun 
ylijäämäbetonin ohessa. 

Materiaalihukat uudelleenkäyttöön
Muuta materiaalihukkaa syntyy lähinnä elementtien val-
mistuksessa. Metallihukkaa, kuten raudoitusterästen ja 
verkkojen paloja sulatetaan ja käytetään uudelleen. 
Lämmöneristeiden hukkapalat palautuvat yleensä eris-
tetehtaalle. Useilla tehtailla on käytössään mineraalivil-
lahukkaa varten koneita, jotka repivät hukkapalat pu-
hallusvillaksi. Hukkapalat menevät pienempään tilaan ja 
syntynyttä puhallusvillaa voidaan käyttää yläpohjien li-
sälämmöneristämiseen. 

Elementeissä käytettyjen tarvikkeiden pakkausjäte 
ohjataan soveltuvin osin energiantuotantoon.
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Suomalainen sementtiteollisuus 
on viimeisen parinkymmenen 

vuoden aikana vähentänyt huomat-
tavasti hiilidioksidipäästöjään. Sen 
on mahdollistanut sementin valmis-
tusprosessi, jossa hyödynnetään 
masuunikuonaa ja lentotuhkaa sekä 
polttoprosessi, jossa hyödynnetään 
erilaisia teollisuuden jätteitä ja sivu-
tuotteita. Ne päätyvät kaatopaikan 
sijasta betoninvalmistukseen. 

Suomen sementtiteollisuuden  
osuus hiilidioksidipäästöistä on 1,6 %.  
Se on kansainvälisesti erittäin hyvä 
luku, EU-alueen keskiarvo on 2,7 % 
ja Kiinan peräti 10 %. Suomen hyvä 
luku on seurausta sekä kovasta 

HIILIPIHIYTTÄ 
sementtiteollisuuteen

Suomen betoni- ja sementtiteollisuuden tavoitteena on olla hiili-

neutraali vuonna 2050. Suurimpia haasteita on sementinvalmis-

tuksessa syntyvän hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen.

työstä että ympäristömyönteisestä 
näkemyksestä pitkältä ajalta.

Vaikka sementinteolla on Suo-
messa yli sadan vuoden historia, 
sitä ei suinkaan tehdä nykyään sa-
malla tavalla. Paraisilla aloitettiin 
kierrätyspolttoaineiden käyttöko-
keilut jo vuonna 1998. Varhaisessa 
vaiheessa aloitetut kokeilut ovat ol-
leet myöhemmän kehityksen kan-
nalta erittäin tarpeellisia. Sen ansi-
osta tänä päivänä korvataan jo 40 
prosenttia polttoaineesta kierrätys-
polttoaineilla, tulevaisuudessa vie-
läkin enemmän.

Toinen iso ympäristöasia oli pää-
tös uudesta sementtiuunista: Lap-

peenrannan tehtaalla korvattiin 
vuonna 2007 kaksi uunilinjaa uudel-
la nykyaikaisella tekniikalla. Sen an-
siosta saavutettiin kerralla 25 % 
energiatehokkuusloikka.

Potentiaalia edelleen
Potentiaalia sementin hiilidioksidi-
päästöjen vähentämiseen on edel-
leen. Keski-Euroopassa ollaan Suo-
mea pidemmällä seostettujen se-
menttien käytössä: siellä markkinat 
ovat hyväksyneet eri lailla lentotuh-
kan, kuonan ja muiden seosainei-
den käytön. Suomessa myös kylmä 
talvi asettaa omat vaatimuksensa 
betonin lujuuden kehitykselle.

Meneillään oleva iso investointi 
Raahessa merkitsee sitä, että Finn-
sementti voi jatkossa käyttää suu-
remman määrän kuonaa tulevai-
suudessa. Lappeenrannassa otet-
tiin vuoden alussa käyttöön uusi 
Oiva-sementti, joka on erillisjauhe-
tusta kuonasta tehtyä. Kapasiteetti 
Raahessa riittää jo nyt Lappeenran-
taan, uusi investointi kolminkertais-
taa kapasiteetin. Se otetaan käyt-
töön myös Paraisilla loppuvuodes-
ta. Tulevaisuudessa voidaan tuottaa 
esimerkiksi CEM3-tyyppisiä se-
menttejä, kunhan kysyntää löytyy.

Meneillään on myös tutkimus, 
jossa Lappeenrannan yliopistossa 
tutkitaan voidaanko hiilidioksidista 
tehdä liikennepolttoainetta. VTT:n 
kanssa puolestaan tutkitaan mah-
dollisuutta siirtyä sementinvalmis-
tukseen, joka polttoaineen sijasta 
tehdään sähköllä.

SEMENTIN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
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Suomessa syntyvästä rakennus- 
ja purkujätteestä toiseksi suurin 

osuus – heti betonin jälkeen – on 
puuta. Koska puun käyttöä rakenta-
misessa pyritään lisäämään, on sii-
tä syntyvän jätteen käytölle kehitet-
tävä samalla uusia käyttökohteita, 
joissa puu säilyy hiilivarastona mah-
dollisimman pitkään.

Ratkaisuja puun kiertotalouden 
edistämiseksi etsittiin ympäristömi-
nisteriön Kasvua ja kehitystä puusta 
-tukiohjelman syksyn 2019 haku-
kierroksella. Tukea myönnettiin tällä 
hakukierroksella hieman yli 500 000 
euroa yhteensä seitsemälle hank-
keelle, joissa selvitetään mm. ra-
kennustuotteiden kierrätettävyyttä 
uudisrakentamisessa, sekä puu-
tuotteiden valmistuksessa syntyvi-
en sivuvirtojen hyödyntämistä.

”Kiertotalous on laaja aihe, ja se 
näkyi myös hanke-ehdotuksissa. 
Haku toteutettiinkin tällä kertaa 
kahdessa vaiheessa, joista ensim-

mäisessä hakijoilla oli mahdollisuus 
kehittää hankeideoitaan asiantunti-
joiden ohjauksella, ja mahdollisesti 
löytää uusia kumppaneita niiden 
toteuttamiseen. Prosessin lopputu-
loksena rahoitusta voitiin myöntää 
erityisen monipuoliselle valikoimalle 
hankkeita”, sanoo ympäristöminis-
teriön puurakentamisen ohjelman 
ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Puujätteestä tarjolla  
vielä vähän tietoa
Tällä hetkellä lähes kaikki Suomen 
puupohjainen rakennus- ja purkujä-
te käytetään energiantuotantoon, 
jossa sillä on tärkeä rooli. EU:n jäte-
direktiivin mukaisia hyödyntämisen 
kriteerejä puun polttaminen ei kui-
tenkaan täytä.

Gaia Consultingin tekemässä 
selvityksessä todetaan, että purku-
puun uudelleenkäytön tehostami-
nen edellyttäisi erityisesti uusien 

hyödyntämistapojen kehittämistä, 
kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen 
edistämistä sekä todennäköisesti 
myös uusia säädöksiä.

Potentiaalisia purkupuun materi-
aalihyödyntämisen keinoja olisivat 
selvityksen mukaan mm. käyttö 
puupohjaisten levyjen valmistuk-
sessa sekä runkopuun, hirsien, 
puupalkkien, ikkunoiden ja ovien 
uudelleenkäyttö vähemmän vaati-
vissa kohteissa ja korjaamisessa. 
Myös käytössä ja kehitteillä olevat 
digitaaliset apuvälineet ja purkukar-
toituksen kaltaiset työkalut tulevat 
parantamaan purkupuun hyödyntä-
misen edellytyksiä.  Purkukartoitus 
on uusi, vapaaehtoinen toimenpide 
purkumateriaalien ja haitallisten ai-
neiden kartoitukseen.

Lähde: Harri Hakaste, Puu rakenta-
misen kiertotaloudessa -seminaari 
19.9.2019

Ympäristöministeriöltä avustusta

PUURAKENTAMISEN 
kiertotalouden hankkeisiin
Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman kolmannella hakukierroksella myön-

nettiin yhteensä noin 500 000 euroa tukea puurakentamista ja kiertotaloutta kehittäville hankkeille.

Puun kiertotalouden haaste: materiaalihyödyntämisasteen nosto

5

Puun hyödyntäminen

Energiana

Materiaalina
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kiksi kokeiluja, joissa purettavien 
rakennusten materiaaleja käytetään 
uusissa rakennuksissa. Lisäksi sel-
vitetään nykyisen rakennuskannan 
käyttötarkoituksen muuntelumah-
dollisuuksia. Hankkeessa myös 
edistetään kiertotalouden mukaisia 
ratkaisuja uusien rakennusten koh-
dalla.

CIRCuIT -hanke saa rahoitusta 
EU:n Horisontti 2020 –ohjelmasta. 
Kokonaisbudjetti on noin 10 miljoo-
naa euroa.

esimerkein, kuinka rakentamisen 
kiertotalouden ratkaisut voidaan 
tuoda teoriasta käytäntöön. Tavoit-
teena on, että kaupungit saavat 
käyttöönsä pysyviä toimintamalleja 
kaupunkisuunnittelun ja rakentami-
sen avuksi.

Tavoitteena on, että kokeilujen 
kautta kaupungit siirtyvät kohti kier-
totalouden konkreettista toteutu-
mista kaupunkiympäristön rakenta-
misessa.

Hankkeessa järjestetään esimer-

Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut HSY, Tampereen yliopisto, 

Vantaan kaupunki ja Pääkaupunki-
seudun kierrätyskeskus ovat mukana 
kansainvälisessä Circular Constructi-
on In Regenerative Cities (CIRCuIT) 
-hankkeessa.

Nelivuotinen hanke yhdistää 30 
toimijaa pääkaupunkiseudulta, 
Kööpenhaminasta, Hampurista ja 
Lontoosta rakentamisen kiertota-
louden edistämiseksi.

Hankkeessa havainnollistetaan 

CIRCuIT 
Kansainvälinen CIRCuIT-hanke pureutuu siihen, miten kaupungit pystyvät hyödyntämään 

rakentamisen kiertotalouden ratkaisuja entistä paremmin kaupunkisuunnittelussa.

- hanke pyrkii konkreettiseen 
 kierrättämiseen rakentamisessa

Toimintamalleja testataan konk-
reettisin kokeiluin Helsingissä ja 

Kanta-Hämeessä, ja tietoa parhais-
ta käytännöistä kerätään laaja-alai-
sesti. Euroopan aluekehitysrahas-
ton rahoittaman hankkeen tavoit-
teena on edistää purkamisen kier-
totaloutta ja uuden liiketoiminnan 
syntymistä.

Helsingin alueella etsitään yh-
dessä Helsingin kaupungin kanssa 
parhaita käytäntöjä mm. irtaimiston 
kiertoon saamiseksi purku- ja kor-
jausrakentamiskohteissa. Kanta-
Hämeessä hanke kerää kokemuk-

sia vihreän rahoituksen käytöstä 
kuntien rakennus- ja purkuhank-
keissa. Kiertotalousliiketoimintaa 
tarkastellaan myös kolmannen sek-
torin toimijoiden näkökulmasta.

Tietoa hyvistä käytännöistä ja 
rakentamisen kiertotalouden edis-
tämiskeinoista kerätään valtakun-
nallisesti ja kansainvälisesti. Hanke 
seuraa esimerkiksi Ympäristöminis-
teriön uusien oppaiden soveltamis-
ta purkuhankkeiden valmistelussa 
ja kilpailutuksessa.

Hankkeessa tutkitaan myös 
edellytyksiä rakennusosien uudel-

leenkäyttöön sekä teknisen kelpoi-
suuden että hyväksyttävyyden nä-
kökulmasta. Tarkoituksena on mm. 
selvittää, miten osien uudelleen-
käyttö olisi mahdollista kevennetyl-
lä hyväksymismenettelyllä turvalli-
suusnäkökulma huomioiden.

Hanke alkoi syyskuussa 2019 ja 
kestää tammikuuhun 2022. Siinä 
ovat mukana Green Net Finland 
(koordinaattori), Hämeen ammatti-
korkeakoulu HAMK, Metropolia 
ammattikorkeakoulu ja Suomen 
ympäristöopisto SYKLI Oy

HYPPY 
Rakennusosat ja materiaalit kiertoon -kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY) -hanke 

kehittää kunnille toimintamalleja, joilla purettavat rakennusosat ja -materiaalit saadaan 

tehokkaammin uudelleen käyttöön ja kierrätykseen.

- hanke vauhdittaa purkamisen 
 kiertotaloutta kunnissa
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rakennusalalla tärkeää myös kiristy-
vän ympäristölainsäädännön vuok-
si. EU:n jätedirektiivin mukaan 
vuonna 2020 jäsenmaiden on kier-
rätettävä rakennus- ja purkujätteis-
tään 70 prosenttia materiaalina. Ki-
vivillan kierrätysmahdollisuuksien 
parantuessa lakisääteisten velvoit-
teiden täyttämisestä tulee yrityksille 
helpompaa.

hokkaammaksi ja ympäristöystä-
vällisemmäksi. Vuoden mittaisen 
pilottivaiheen aikana kerättiin koke-
muksia oikeanlaisista keräilyastiois-
ta sekä opeteltiin toimintatapoja.

Käytännössä leikkuuhukka laji-
tellaan sen syntypaikalla, jossa huk-
kapalat kerätään keräysastioihin. 
Sen jälkeen ne kuljetetaan Eko-Ex-
pertille, joka jatkojalostaa niistä 
puhdasta puhallusvillaa.

Kierrätysasteen nostaminen on 

Kivivillaa käytetään rakentamises-
sa eristemateriaalina. Syntyvän 

leikkuuhukan päätyminen kaatopai-
kalle kuormittaa ympäristöä sekä 
aiheuttaa yrityksille kustannuksia 
jätemaksujen muodossa.

Paroc on tarjonnut aiemminkin 
rakennusteollisuudelle villan kierrät-
tämisen mahdollisuuksia, mutta nyt 
Eko-Expertin ja L&T:n kanssa solmi-
tun yhteistyösopimuksen myötä ko-
ko kierrättämisen ketju saadaan te-

KIVIVILLA kiertämään
Paroc, Lassila & Tikanoja ja Eko-Expert lanseerasivat tammikuussa 2020 ensimmäisinä 

Suomessa kierrätysjärjestelmän kivivillalle. REWOOL-järjestelmän myötä rakennus-

teollisuudessa ja työmailla käytettävästä kivivillasta syntyvä leikkuuhukka saadaan 

tehokkaasti uusiokäyttöön. Hukkapalojen kierrätys säästää sekä rahaa että ympäristöä

ja tukee rakennusalan hiilineutraaliustavoitteita. 

Kuva: Paroc
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kriteerejä voidaan merkittävästi vä-
hentää materiaalinkulutusta, synty-
vän jätteen määrää, kuljetuksia ja 
näistä aiheutuvia päästöjä.

Kierto- ja jakamistalouden tie-
kartassa tavoitteeksi on asetettu 
kiertotalouskriteerien sisällyttämi-
nen asteittain kaikkiin kaupungin 
hankintoihin. Tarvikehankinnoista 
laaditaan koko kaupunkiorganisaa-
tiota koskeva ja toimialoittain tar-
kennettava ohjeistus. Sen tavoittee-
na on optimoida tilausmääriä sekä 
tehostaa tarvikkeiden käyttöä ja 
kiertoa. On myös tarkoitus selvittää 
tuoteryhmät, joiden osalta palvelu-
hankinta on tuotehankintaan verrat-
tuna elinkaarivaikutuksiltaan pa-
rempi vaihtoehto. Kaupungin han-

kennusten ylläpidossa ja purkami-
sessa. Kaavoituksessa pyritään tu-
kemaan olemassa olevan raken-
nuskannan säilyttämistä. Raken-
nushankkeissa pilotoidaan erilaisia 
kiertotalouskriteerejä ja toimivat 
ratkaisut otetaan käyttöön. Hank-
keiden elinkaaren aikaiset kustan-
nukset tuodaan näkyville.

Kahden miljardin  
vuosihankinnat  
kiertotalouskriteereillä
Helsingin kaupunki tekee vuosittain 
hankintoja yli kahdella miljardilla eu-
rolla, mikä on noin 40 prosenttia 
kaupungin menoista. Lisäämällä 
hankintoihin kiertotaloutta edistäviä 

Helsinki haluaa edistää voimak-
kaasti kierto- ja jakamistalout-

ta. Tavoitetta tukemaan on valmis-
tunut Helsingin kierto- ja jakamista-
louden tiekartta. Tiekarttaan on va-
littu neljä painopistealuetta: raken-
taminen, hankinnat, viherjätteet se-
kä jakamistalous ja kiertotalouden 
uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Koko rakentamisen prosessi  
kiertotalouteen
Helsingissä kiertotalousnäkökulma 
tullaan huomiomaan rakentamisen 
koko prosessissa eli maankäytön 
suunnittelussa, aluerakentamis-
hankkeiden esirakentamisessa, 
infra- ja talonrakentamisessa, ra-

Helsingin kierto- ja jakamistalouden TIEKARTTA
Helsingissä on tunnistettu kierto- ja jakamistalouden merkitys suurten 

kestävyyshaasteiden ratkaisussa. Kiertotalouden hankkeita toteutetaan 

yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa.
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kintoihin lisätään tuotteiden kestä-
vyyttä edistäviä kriteereitä. Toimi-
pisteiden kalustehankinnat tullaan 
jatkossa tekemään ensisijaisesti 
kaupungin oman kierrätyssivuston 
kautta.

Viherjätteiden ja ravinteiden  
suljettu kierto
Kaupungin toiminnassa on tavoit-
teena siirtyä kohti viherjätteiden ja 
ravinteiden suljettua kiertoa. Puis-
tojen ja viheralueiden hoidossa 
muodostuvien viherjätteiden käsit-
telyä kehitetään ja tehostetaan, jot-
ta materiaalien arvo säilyy mahdolli-
simman korkeana ja ravinteet saa-
daan uudelleen tehokkaaseen käyt-
töön. Tämä myös vähentää jättei-
den käsittelystä ja kuljetuksista ai-
heutuvia päästöjä. Uusia viherjättei-
den käsittelytapoja, kuten hyödyn-
tämistä kasvualustoissa tai risujen 
haketusta paikan päällä, pilotoidaan 
ja yhteistyötä yksityisten toimijoi-
den ja pääkaupunkiseudun muiden 
kuntien kanssa lisätään.

Jakamistalouden ratkaisut  
osaksi kaupunkisuunnittelua
Kierto- ja jakamistalouden liiketoi-
minnan kestävä kasvu ja työpaikko-
jen määrän kasvu edellyttävät uusia 
innovaatioita ja eri toimialojen yh-
teistyötä. Helsingin kaupunki halu-
aa toimia tässä tärkeänä alustana ja 
mahdollistajana.

Yhtenä tavoitteena on luoda 
Helsinkiin edellytyksiä kumppa-
nuuksille, joissa erilaiset yritykset ja 
yhteisöt tuottavat toisilleen lisäar-
voa kiertotalouden keinoin. Ne voi-
vat esimerkiksi hyödyntää toisiltaan 
ylijääviä materiaaleja ja jakaa kes-
kenään teknologiaa.

Helsinki tarjoaa asukkailleen jo 
nyt digitaalisten palveluiden kautta 
kaupungilla vapaina olevia tiloja esi-
merkiksi työskentelyä tai kokouksia 
varten. Tilankäyttöä tullaan tehosta-
maan edelleen. Kaupungin palvelu-
rakennusten suunnittelussa haetaan 
aktiivisesti ratkaisuja, joilla voidaan 
tehostaa tilojen käyttöä ja välttää 
turhaa rakentamista. Tavoitteena on 
tehdä tilatehokkuudesta ja jakamis-
talouden ratkaisuista kiinteä osa 
kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta.

Kierto- ja jakamistalouden tiekartta hyväksyttiin Helsingin kaupunkiym-
päristölautakunnassa 12. toukokuuta 2020. Tiekartan laatiminen on 
yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteistä, joiden avulla 
Helsinki pyrkii kohti hiilineutraaliutta. Tiekarttaan valittujen painopistei-
den lisäksi Helsinki edistää myös kiertotalouteen vahvasti kytkeytyviä 
muita toimia, kuten ruokahävikin vähentämistä sekä jätteiden lajittelua 
ja kierrätystä.

Kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteiden etenemistä voi 
seurata Helsingin ilmastovahti -palvelussa osoitteessa ilmastovahti.hel.fi.

Tiekartan painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat, viherjät-
teet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdolli-
suudet. Tiekartta sisältää alla olevat 31 toimenpidettä:
• Koulutuksen järjestäminen rakentamisen kiertotaloudesta
• Kiertotalouden edistäminen maankäytössä ja kaupunkisuunnittelussa
• Kiertotalouskriteerien pilotointi tontinluovutusehdoissa
• Toimintamallin luominen infrarakentamisen ylijäämämateriaalien 
 hyödyntämiselle
• Betonin käyttöön liittyvien vaihtoehtojen selvittäminen infra-
 rakentamisessa
• Muovin käytön vähentäminen ja kierrätysmateriaalit infra-
 rakentamisessa
• Elinkaaripilottihankkeiden toteuttaminen infrarakentamisessa
• Hyvien käytäntöjen siirtäminen tulevien hankkeiden ohjaukseen
• Kansallisen infrarakentamisen päästölaskennan edistäminen
• Betonin käyttöön liittyvien vaihtoehtojen selvittäminen talon-
 rakentamisessa
• Kiertotalouden periaatteita noudattavien uudis- tai peruskorjaus-
 hankkeiden suunnittelu ja toteutus
• Kiertotalousvaatimusten lisääminen palvelu- ja asuinrakennusten
 suunnittelulle ja toteutukselle
• Tiedon kokoaminen rakennushankkeiden elinkaarikustannuksista
• Kiertotalousvaatimusten lisääminen purku-urakoihin
• Purkumateriaalien uudelleenkäyttöä koskevan toimintamallin 
 luominen
• Kokousten ja tilaisuuksien tarjoiluja koskevan linjauksen laatiminen
• Kalusteiden hankinta
• Tarvikehankintoja koskevan ohjeistuksen laatiminen
• Ulkokalusteissa käytettävien vaihtoehtoisten materiaalien 
 selvittäminen ja pilotointi
• Tuotteiden kestävyyttä edistävien kriteereiden lisääminen kaupungin 

hankintoihin
• Palveluhankintoja koskevien selvitysten tekeminen
• Tarpeettomien kertakäyttötuotteiden ja yksittäispakkausten käytön
 vähentäminen hankinnoissa  
• Uusien teknologioiden pilotointi viherjätteiden hyödyntämisessä
• Osallistuminen biohiilen käyttöä tutkiviin ja edistäviin hankkeisiin
• Toimintamallin kehittäminen kaupungin viherjätteiden käsittelyyn 
 ja kasvualustatuotantoon
• Jakamistalouden edistäminen asemakaavoituksessa
• Oppaan laatiminen asuinkerrostaloille kierto- ja jakamistalouden 
 palveluista
• Kaupunkitasoisten suunnitteluohjeiden laatiminen asukaskäyttöisille
 tiloille
• Kaupungin tilojen käytön seurantajärjestelmän luominen
• Tilojen käytön tehostaminen kaupungin palvelurakennusten 
 suunnittelussa
• Toimintamallin luominen bio- ja kiertotalousyritysten ekosysteemin
  vahvistamiseksi
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Keravalainen purkutalo 
KIERRÄTETTIIN 
TAITEEN KOTITALOKSI

Kierrätystä tämäkin: 

keravalainen tyhjillään 

ollut ja purkamista 

odottava kerrostalo 

luovutettiin taiteelle. 

Syntynyt taidenäyttely 

oli avoinna syyskuun 

loppuun saakka.

Kaupungin omistama viisikerrok-
sinen purkukuntoinen kerrostalo 

Keravan Ahjossa annettiin Purkutai-
de-projektin käyttöön, joka teki siitä 
”Taiteen kotitalon”.

Taiteen kotitalo on Purkutaiteen 
kahdeksas ja toistaiseksi kunnian-
himoisin taidetoteutus tyhjillään 
purkua odottavassa rakennukses-
sa. Toteutukseen mukaan valitut 94 
ammattitaiteilijaa ja taiteen harras-
tajaa saivat vapaat kädet omien ti-
lojensa muuntamiseen kokonaisval-
taisiksi taideteoksiksi. Yhteensä 30 
erilaiseen huoneistoon syntyi laaja 
kattaus keskenään erilaisten teok-
sia, jotka ympäröivät näyttelyssä 
kulkijan.

Moukaritie 4 valmistui  
vuonna 1971
Moukaritie 4:ssä sijaitseva viisiker- 
roksinen betonielementtitalo valmis- 
tui vuonna 1971. Viimeiset asukkaat 
jo rapistuneesta vuokrakerrostalos-
ta muuttivat pois vuonna 2017. 
Kaupunki piti peruskorjausta liian 
kalliina ja päätti purkaa rakennuk-
sen. Sen purkuajankohta ei ole vielä 
tiedossa.

Mäen päällä sijaitsevasta betonielementtikerros-
talosta tuli Taiteen kotitalo – tosin vain väliaikai-
sesti. Aikaisemmin vaaleaa julkisivua koristavat 
nyt sateenkaaren värit ja julkisivuun maalatut 
usean taiteilijan teokset.
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8art / Kasia 
Vuorisen: 
X Male?:ssa 
tunnistaa 
tuttuja 
kasvoja.

Jarno Sinivaaran taidetta.

Olohuoneeseen  
on rantautunut 
jättiläis-
hyönteinen: 
Kotisirkka on 
Sini Havukaisen
teos.

Jugix2-
nimimerkin 
toteuttama 
psykedeelinen 
huone.



 
  
  
 

• Yhdistys on perustettu vuonna 1906, sillä on noin 1800 jäsentä. Yhdistys on valtakunnallisen 
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n suurin jäsenyhdistys

• Yhdistys on ammatillinen henkilöjärjestö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja edistää jäsentensä am-
mattitaitoa ja kehittää rakentamisessa ja kiinteistöalalla työskentelevien toimihenkilöiden yh-
teistyötä. Yhdistys järjestää mm. ammattiin liittyviä edullisia koulutustilaisuuksia jäsenilleen.

• Yhdistyksen jäsenten käytössä on jäsenhintaan kaksi vapaa-ajanasuntoa Jämsän Himoksella 
sekä koulutus- ja virkistyspaikka Kallioniemi Helsingin Laajasalossa. Yhdistys kannustaa jäseni-
ään myös liikkumaan ja kulttuurielämyksiin tarjoamalla heidän käyttöönsä liikunta- ja kulttuu-
riseteliedun.

• Yhdistyksen toimisto on Voimatalossa, osoitteessa Malminkatu 16, 00100 Helsinki, käyntiosoite 
on Malminrinne 3 B, 3. krs, puh. (09) 646 343, sähköposti info@hrmy.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Yhdistyksen kotisivut osoitteessa www.hrmy.fi

YHDISTYKSEN  
YHTEISTYÖYHDISTYKSET  
JA ALAOSASTOT

Mestari-Laulajat ry
Rakennusmestarikeilaajat ry
Rakennusmestariklubi ry
Helsingin Rakennusmestariveneilijät HRV ry
Golf
Hiihto- ja yleisurheilu
Kalakerho
Kallioniemi
Kulttuuri- ja perinnekerho
Mailapelit
Nuorten kerho
Rakennusmestarien Rouvat
Rakennusmestariveteraanit
Suunnistus
Uinti

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2020

Puheenjohtaja Timo Saarikko

1. varapuheenjohtaja Joonas Anttila

2. varapuheenjohtaja Jere Väisänen

Teemu Appelgren
Harri Holopainen
Trang Huynh
Rami Järvinen
Jerkko Koskinen
Tapio Päiväläinen
Jari Raukko
Tapio Vuorinen
Karl-Johan Wennerström

Yhdistyksen järjestösihteeri
Sanna Eronen

Helsingin Rakennusmestarit ja 
-insinöörit AMK ry
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