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Case Hernematala



Hernematalan purku
• huoltamo- ja varastorakennus Helsingin Hernesaaressa
• valmistui vuonna 1964 Volvo-Auto Oy:lle
• kokonaissala 5 500 m2
• kokonaistilavuus 

32 000 m3 



Kiertotalouden parantaminen purku-urakassa
• opiskelijoiden innovaatioprojekti
• aineistona tarjousasiakirjat ja haastattelut
• viisi ehdotusta



• urakkaohjelmaan 
kiertotaloutta 
edistäviä ehtoja

• tavoitekierrätysaste 
(työmaakohtainen)

• kannustimia ja/tai 
sanktioita

• suunnitteluun 
enemmän aikaa

• kilpailutukseen 
kattava kierrätys-
suunnitelma

• eri jätejakeet ja 
sijoituskohteet

• suora uusiokäyttö 
arvotetaan 
korkeammalle kuin 
kierrätysasemille 
vietävä jäte

• kunnilla tulisi olla 
tieto alueen 
jäteasemista ja 
kierrätysasteista

• tilaaja voi huomioida 
tämän valitessaan 
kiertotalouden 
näkökulmasta 
parhaiten toimivaa 
urakoitsijaa
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• ympäristöasioihin 
panostaminen 
auttaa yritystä 
erottumaan

• haasteena tiukat 
aikataulut: kattavat 
suunnitelmat 
kohdetasolla vaikea 
toteuttaa

• lisää 
suunnitteluaikaa

• yrityksillä tulisi olla 
julkinen 
kierrätysasteraportti

• aiemmista 
purkukohteista 
pitäisi saada 
toteutuneet 
kierrätysasteet
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Materiaalivirrat
• opiskelijoiden innovaatioprojekti (vielä kesken)
• jätelain etusijajärjestys
• lajitteleva ja tarpeen mukaan säästävä purku
• puhdas betonipurkujäte

• pulveroitiin paikalla maksimiraekokoon # = 300 mm
• läjitettiin pulveroinnin jälkeen, käytetään kohteessa
• betoniteräkset erotettiin



Hernematalan
purkujätemäärät 

jätelajeittain 



Hernematalan
pois viety purkujäte 

jätelajeittain 



Puujätteen hyödyntäminen
• puujäte toiseksi suurin jätejae tilastojen mukaan
• valtaosa hyödynnetään energiaksi polttamalla
• puujätteestä on mahdollista tehdä biopolttoainetta 

pyrolyysillä eli kuivatislauksella

Metallin erotus Puujätteen murskaus Puumurskeen 
kuivaus Pyrolyysireaktori Syklonierotus

Puujäte Lauhdutus Bioöljy

Jätekaasu

Kantokaasu

Biohiili



Muut materiaalijakeet
• lajittelu ja keräys työmaalla edistää hyödyntämistä

• lajittelun kehittäminen ja automatisointi
• vuokrauspalvelujen tarjoaminen

• puhtaasta lasijätteestä useita tuotteita
• eristeet, täyteaineet, raepuhallusaineet, vaahtolasi,  kasvien 

juurtumista edistävät aineet
• muovijätettä voisi hyödyntää pyrolyysilaitoksessa
• kipsijäte vaatisi nykyistä parempaa erottelutekniikkaa



Logistiikka
• vesireittien käyttö (esim. Hernematalasta Vuosaareen)

• haasteena satamalogistiikka ja vilkas vesiliikenne
• kuskittoman ajoneuvon käyttäminen 

• arvioitiin, että monien seikkojen 
vuoksi tällaiset kaupunkien 
sisällä toimivat ajoneuvot ovat 
käytössä vasta 10-15 päästä

• lastaus ja purku onnistuu robottien 
avulla jo nykytekniikalla



Melumittaukset 
akustisella kameralla
• kolme kertaa nopeampi mobiili-

murskain pitää n. 4-5 dB kovempaa 
melua kuin kauhamurskain

• murskausaika vs. murskaimen melu, 
kummasta suurempi haitta?

• molemmilla suurimmat äänenpaineet 
matalilla taajuuksilla 

• murskekasat absorboivat melua
• selkeä, lähes 10 dB pudotus 

murskekasan takana



Ranta-hanke, kiertotalous ja kestävä kehitys



KIITOS!
www.metropolia.fi
www.facebook.com/MetropoliaAMK
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
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