
Kiertotalouden 
edistystarinoita 

rakentamisen 
hankkeissa 

– poimintoja 
CIRCWASTE-hankkeen

osahankkeista



Tehtävänä valtakunnallisen jätesuunnitelman 
tavoitteiden saavuttaminen: 

Rakennusjätteiden hyödyntämistavoite on 
70 %. Lajittelua ja hyödyntämiskeinoja 

kehitettävä! 
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Porissa pilotoidaan rakennusten ja 
rakenteiden purkuprosessia

12.11.2018 4Pauliina Hakala

• Pori osallistuu Rakennusten ja rakenteiden 
purkuprosessin laadunhallinta ja jätehuolto 
–projektiin 
• Porin kaupungilla 3 purkupilottikohdetta:
• Paritalon purku (Puunaulakatu 6, purettu jo)
• Päiväkodin purkusaneeraus (Koivula, meneillään)
• Koulujen purku (Herralahti ja Herttua, alkamassa)

• Seurattu myös hotellin purku (Omenahotelli, purettu jo)o)
• Koulujen purussa syntyneet betonimassat laskettu 

opinnäytetyönä, massat pyritään hyödyntämään Porin 
kaupungin infrakohteissa



Pauliina Hakala, Porin kaupunki



Hiilijalanjälkilaskelmat Porin asuntomessukohteista
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• SAMK toteuttanut hiilijalanjälkilaskelmat viidestä 
omakotitalokohteesta Porin asuntomessualueella  
http://tulevaisuudenrakentaminen.samk.fi

• Rakennusmateriaalien hiilijalanjälki ja rakennuksen käytönaikainen 
hiilijalanjälki eivät kulje käsi kädessä vrt. kivitalo – puutalo; 
lämmitystavan valinnalla ratkaiseva merkitys

http://tulevaisuudenrakentaminen.samk.fi/asuntomessut-2018-pori/


Puutalon, 150 m2, rakentamisen ja käytön 
hiilijalanjälki 50 vuoden ajalle laskettuna 

Perustukset

Alapohja
Puiset ulko- ja 
väliseinät

Yläpohja

Ikkunat ja ovet

LVI-sähkö, 
50 v

Lämmitys kaukolämmöllä, 50 vuoden aikana

Lämmin käyttövesi, 
50 vuoden aikana

Valaistus, 
50 v

Kuluttajalaitteet, 50 
vuoden aikana

Vesikatto



Passiivikivitalon, 96,5 m2, rakentamisen ja 
käytön hiilijalanjälki 50 vuoden ajalle laskettuna

Betoniset perustukset

Alapohja
Betoniset ulko-
ja väliseinät

Yläpohja

Ikkunat ja ovet

LVI-sähkö, 50 vuoden aikana

Lämmitys maalämpöpumpulla, 50 vuoden aikana

Lämmin käyttövesi, 50 vuoden aikana

Valaistus, 50 vuoden aikana

Kuluttajalaitteet, 50 vuoden aikana

Vesikatto



Porilaisesta koulukeskuksesta tulossa jaettu 
kiinteistö täysipäiväiseen käyttöön 

12.11.2018 9Pauliina Hakala

• Tavoitteena on ekologinen ja 
energiatehokas koulurakennus, jonka 
tilat ovat iltaisin kaupunkilaisten 
käytössä

• Hankkeen suunnittelu 2018-2019 ja 
toteutus alkaa 2020

• Pohjois-Porin koulukeskuksen 
rakennushanke kuuluu SYKE:n
Kiertotalouskiihdyttämön Älykäs 
rakentaminen –kategorian 
hankkeisiin
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Keskussairaalan jätteiden koostumus vuonna 2017

Kia Paasivirta

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri



Circwaste-hankkeen ansioita
• Sisäisen keskustelun lisääntyminen jätteiden kierrätykseen liittyen

• Henkilöstökyselyn perusteella suurin este jätteiden syntypaikkalajittelulle on 
lajitteluastioiden puute omassa yksikössä

• Lääkehuoneiden lääkemäärien optimointi lääkehävikin pienentämiseksi
• Jätejaeryhmien sisältöjen tarkempi analysointi, jonka perusteella

kehittämiskohteiden tarkentaminen
• KSSHP:n ensimmäisen ympäristöohjelman laatiminen ja sisäisen

keskustelun lisääntyminen ympäristöasioihin liittyen
• Uusien näkökulmien huomioiminen uuden sairaalan rakentamisessa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kia Paasivirta



12.11.2018 13Havainnekuva: JKMM arkkitehdit Oy
Kia Paasivirta

Uusi sairaala – Keski-Suomen Sairaala Nova
• Kaikki toiminnot siirtyvät saman katon alle kerralla, vastaavaa ei muualla

Suomessa
• Jätteille imukeräysjärjestelmä ja                                                                         

keskitetyt jätekeräyspisteet
sekä oikea mitoitus
käyttöasteen mukaan
• Yhtenäinen prosessi ja                                                                                  

samat toimintamallit kaikkialla
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Anssi Kokkonen / Simo Paukkunen

Pohjois-Karjalan 
rakennusjäte 
2016

- Suurin osa betonia ja 
bitumiseoksia, iso osa lopuista 
tarkemmin tuntematonta jätettä

- Rakentamisessa syntyneiden 
muovijätteiden määräarvio 
maakunnassa noin 126 tonnia



Liiketoimintapotentiaalin arviointi 
alueella tuotetuille muovi- ja lasijätteille

Anssi Kokkonen / Simo Paukkunen



Vetosauva PE85%/kuitu15% Vetosauva PE75%/kuitu25% Vetosauva PE50%/kuitu50%

Kierrätysmuovigranulaateille koesarjat ja analyysit 

Karelian muovilaboratoriossa ja UEF:n kemian 

laitoksella. Materiaali analyysin perusteella polyeteeniä 

(LLDPE).

Testisauvoja ruiskuvalukoneella sekä jatkotestinä 

kuidun lisäykset muovin sekaan (komposiittia).

Kierrätysmuovi toimi valukoneessa ilman ongelmia.

Testeissä samoja tuloksia kuin uudella PE:llä, paitsi 

Charpy-iskukokeessa päästiin samoihin arvoihin vasta 

pakastamalla testisauva.

Havukuidun lisäys muovin sekaan mm. romahdutti 

murtovenymän (kuvat vas. ylh.) sekä iskukestävyyden 

(kuvat vas. alh.)

Kuidun määrällä on huomattavia vaikutuksia niin 

lujuusominaisuuksiin, kuin myös lämpötilan 

aiheuttamiin muutoksiin ominaisuuksissa.

kierrätysmuovi

PE85%/kuitu15%

PE75%/kuitu25%
PE50%/kuitu50%

Kierrätetystä maatalousmuovista tehdyn raaka-
aineen ominaisuudet

Anssi Kokkonen / Simo Paukkunen



Kierrätysmuovikomposiitista tehtyjä 
kuppeja, oikealla värjättynä.

Esineiden valmistaminen komposiittimateriaalista 
onnistui helposti ilman mitään erityisiä ongelmia.
Suurin ongelma kierrätetyssä maatalousmuovissa on 
sen ominaishaju, joka ei ole kovin miellyttävä.
=> Soveltuvuus elintarvikekäyttöön ei muutoinkaan 
mahdollista

0 200 400 600 800 1000 1200

Neitseellinen LDPE-muovi

Kierrätysmuovi PE

Muovisekoitus 75 % neitseellistä+ 25% uusiomuovia

Komposiitti 25 % kuitua, neitseel linen muovi

Komposiitti 25 % kuitua, kierrätysmuovi

€/tonni

Raaka-ainekustannusvertailu

Raaka-ainekustannukset (10/2018)

Kierrätetystä maatalousmuovista tehdyn raaka-
aineen ominaisuudet

Anssi Kokkonen / Simo Paukkunen
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Tavoitteena rakennusjätteen syntypaikkalajittelun 
kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Matti Mikkelä, Puhas Oy

Arvio lähtötilanteesta Joensuussa 2017* Tilanne Circwaste-pilottityömailla 2018

Rakennusjätteestä lajiteltiin arviolta noin 70 % 
(kiviaines, puu, metalli)

Rakennusjätteestä lajiteltu noin 97 % (12–18 
jätelajia)

Sekalaista rakennusjätettä syntyi noin 30 % Sekalaista rakennusjätettä (lakaisupöly, pölypussit) 
noin 3%

Vaarallisia rakennusjätteitä ei kerätä erikseen Vaaralliset jätteet kerätään erikseen (mm. 
aerosolit, kiinteät maalijätteet)

Materiaalina kierrättysaste noin 28 % Materiaalina kierrätysaste noin 60 %



Hankkeen viimeinen pilottityömaa (päättyy 8/2019), 
tavoitteena:

Matti Mikkelä, Puhas Oy

• Rakennusjätteestä lajitellaan 98 % (18 jätelajia)
• Vaaralliset jätteet kerätään erikseen
• Materiaalina kierrättämisen aste reilusti yli 70 %
• Analyysi optimaalisesta lajittelun tasosta jatkossa – mikä on 

lajittelun/lajittelemattomuuden hinta?



CIRCWASTE - tavoitteena jätesuunnitelman toteuttaminen
VALTSUn tavoitteet rakennussektorille ovat:

Sitouttaminen:

Taustatutkimukset:

Ohjeistus:

Edellytysten luominen:
(Käytetään in-situ-tekniikoita vähentämään jätemääriä.)

Tuuli Myllymaa, SYKE

Kokeilut:



CIRCWASTEn osahankkeissa on edistetty useita 
valtakunnallisen jätesuunnitelman rakentamisen 
jätteisiin liittyviä tavoitteita

• tehostaneet rakennusjätteiden kierrätystä, 
• löytäneet hyödyntämiskohteita rakentamisen jätemateriaaleille,
• lisänneet tietoisuutta asianmukaisesta rakennusjätteiden lajittelusta,
• osoittaneet hyödyn tarkastella luonnonvaroja ja hiilijalanjälkeä yhtäaikaisesti,
• AMK-yhteistyö siirtänyt uusinta osaamista ja näkökulmia konkreettisesti myös 

opiskelijoille,
• tuottaneet/tuottavat aineistoja hyödynnettäväksi esim. valtakunnallisissa 

ohjeistuksissa (esim. purkukatselmus),
• jaettu resurssien käyttö voi toimia kunnan kiinteistöissä ja
• osoittaneet että mahdollisuuksia kierrätysasteen kasvattamiseen on löydettävissä

Tuuli Myllymaa, SYKE

Rakennusjätteiden lajittelun pilottihankkeet ovat: 



Kiitos!
Lisätietoja:
Tuuli Myllymaa, SYKE
Matti Mikkelä, Puhas Oy
Pauliina Hakala, Porin kaupunki
Anssi Kokkonen, Karelia AMK
Kia Paasivirta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Tuuli Myllymaa, SYKE


