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Suomen kiertotaloustavoitteet

”Purkumateriaalien hyödyntäminen on rakentamisen 
kiertotalouden ydintä. 85% rakennus- ja purkujätteistä 
syntyy korjaamisessa ja kokonaisten rakennusten 
purkamisessa, ja purkuprosessien hallintaan tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota. Purkamisen roolia mm. 
uudisrakennushanketta edeltävänä hankkeena on syytä 
korostaa nykyistä enemmän”

”Suomen tavoitteena on päästä rakennus- ja purkujätteissä 
EU:n jätedirektiivin asettamaan 70%:n 
materiaalihyödyntämisasteeseen vuoden 2020 aikana. 
Viimeisimmän arvion (2017) mukaan hyödyntämisaste oli n. 
54%”



MRL uudistus

• Ilmastoselvitys

• Hiilijalanjälki

• Hiilikädenjälki

• Purkujäteselvitys

• Luvanvaraisiin rakennushankkeisiin, joissa 
purkua

• Arviointi lupaan ja toteaminen 
loppudokumentointiin

• Tietomallintaminen

• Suunnitelmamalli lupaan ja toteumamalli 
kansalliseen rakennuskannan 
tietomallikantaan

• Materiaaliseloste

• Materiaali- ja tilalouhinta



Lineaariajattelusta elinkaariajatteluun

• Rakentaa uutta, korjata vanhaa vai tilalouhinta?

• Rakenneoptimointi

• Muuntojoustavuus, pitkäaikaiskestävyys, ilmastonmuutokseen varautuminen

• Purettavuus

Rakentaminen

Käyttö

Purkaminen

Rakentaminen
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Purkaminen
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Runkoaineen 

korvaaminen

Betoni

Kierrätys murskana

Sementin korvaaminen



Teräs

50 % kierrätettyä
- Malmipohjaisessa teräksessä kierrätetyn 

teräksen osuus on n. 25%

- Valokaariuunilla valmistetussa teräksessä 

kierrätetyn teräksen osuus on 100% 

97 % kiertoon

Masuunikuonaa 

sementin 

korvaajaksi

3 % uudelleen käyttöön



Puu

Polttoon



Kipsi

Kierrätyskipsiä raaka-

aineena

Levyt kiertoon



Lasi

Lasivillan raaka-

aine

Vaahtolasin raaka-

aine



Kiertotalousaste

20-25 %

Talteenotettu 2 %

• Neitseellinen 98 %

• Uusiutuva <1 %

• Kierrätetty 2 %

Palautettu 45 %

• Kierrätys ja käyttö 

raaka-aineena 5 %

• Down cycling 85 %

• Energiajäte <1 %

Loppusijoitus 10 %



Teräs purkukohteissa

• Teräs on arvokasta ja siksi se erotetaan muusta 
raaka-aineesta tehokkaasti

• Lajittelua työmaalla voitaisiin tehostaa entisestään

• Arvometallit erikseen

• Kupari

• Messinki

• Alumiini

• Rosteri

• Pienempiin osiin pilkkominen parantaa arvoa ja 
helpottaa liikuttamista ja varastointia työmaalla

• Tarvitaan toimiva lajittelutekniikka ja -logistiikka 
työmaille

• Ei ole tilaa

• Ei ole järjestelmää



Yhteenveto

• Uudelleen käyttöä olisi tehostettava

• Standardiratkaisut

• Pilottikohteet

• Suunnitteluosaaminen

• Kierrätys- ja uusiutuvat materiaalit neitseellisen korvaajana



Puhalletaan yhteen hiileen!
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