
From System 
Thinking to

System 
Doing

Reestablishing value(s) in a 
sustainable economy



Agenda for 
today

• Introduction to systems thinking

• It’s the (circular)ECONOMY, stupid!

• Value value

• Practice makes perfect



There is one slide I ALWAYS show in all my talks 



This is it…



The image illustrates our current system collapse



As we are optimizing and altering our organizational patterns



With the ground fast
approaching…



The System must 
change!



An introduction to 
systems thinking

I’ll be concise 
on this topic, 
but there are 

some basic 
insights that 
need to be 

shared



Which 
termites 

design and 
manage 

the 
Mound?



Which 
termites 

design and 
manage 

the 
Mound?

The answer is: 

None of them!



Which 
termites 

design and 
manage 

the 
Mound?

Then, Who or 
What does?



Which 
termites 

design and 
manage 

the 
Mound?

Like any
System, the
mound is 
governed by
laws



Which 
termites 

design and 
manage 

the 
Mound?

In this Case, 
Natural 
Selection



Which 
termites 

design and 
manage 

the 
Mound?

Which
identifies
Deciding
Factors



Like these two



What decides for us?

In our Money Driven Economy, the
Level of Profitability decides on 
Success and Survival of a Business or 
Service, not whether something is 
morally or ethically defendable



Businesses are 
therefore the 
current 
Instruments of 
System Change



There is, however, one 
problem, remember?



A system’s 
behaviour
can not be 

derived from 
its constituent 

parts



A system’s 
behaviour is 
subject to 
historical 
unicity



Constituent 
parts are thus 
subject to both 
Laws and 
Historical Unicity



Is System 
Complexity 
too much?



Let us 
become 
practical



Transformation

relies on 

Implementation



City regions implement at the “right” level
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Cities are 
therefore our most 
likely Platforms for 
System Change



Circularity is an unquestioned
necessity for Sustainability

Let me say it one more time: Exponential Growth is 
Impossible within a finite system
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Critical Raw 
Materials set 
System 
Boundaries



Circularity is 
an

unquestioned
necessity for
Sustainability

The natural
ecosystem is 

regenerative and
restorative, our
economy must 

mimic its principles

Circularity allows us
to apply

increasingly better
design to the same

underlying set of 
available building 
blocks (materials)

Increased quality is 
increased value

qualitative growth
remains as a result

of qualitative
development



A Circular
Economy

We may chose a path towards the
future, which is sustainable

A circular economy is NOT a recycling 
economy, it is based on value
creation and retention

Recycling is therefore a means, not
an end



A Circular
Economy

The key to Circularity lies 
in CIRCULAR DESIGN

The key to a Circular
Economy lies in 
CIRCULAR FINANCE



Circular
Product 
Design

Design for Disassembly (dry joints, no composites)

Design for future adaptability (modularity, 
“legofication”)

Design for functional value retention

Use sustainable energy sources, only

Create closed loops for water

Nutrient retrieval is essential, but secondary to
functionality retrieval (CE is value based)

No toxins may be used or cycled

Design for social fairness



Circular
Design 

applies to
products
AND their
financing

• You pay for mitigating measures. 

• Waste valorisation relies on waste to remain
present

• TCO goes up, unless you account for True 
Cost and True Value

• Acountancy isn’t “that far” yet…

“Sustainability
thinking” leads to
the optimization

of a failing system

• TCU goes down, even in the current system

“Circularity” 
unlocks

profitability
potential by

designing residual
value into it



Circular
Design 

applies to
products
AND their
financing

Circular financing is TCU based

It ideally expresses CE’s higher
earn out potential at lower costs

It requires acceptance/validation
in accountancy, however!



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

Between Financier and
Investor (High Risk vs Low 
Risk)

In time (Construction vs
Deconstruction)



TCU

Time (20 year write-off)

Elevator B

Elevator A

Higher cost for developer

Higher cost for investor

Lower cost for tenant

The Classic Dilemma

Higher cost for
tenant

Lower cost for investor
(residual value)

Lower cost for developer



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

It takes courage to let go of 
“purchase and write-off” accounting

Publically owned companies are 
forced to think in quarters, not
decades

We need the Big Four; improved
accounting standards are required



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

Moving to a Product Service System is GREAT, 
but not always possible (initial investment must 
come from somewhere)

How about a transitional or deferred ownership
model? Share the risks?

Everything ultimately hinges on reliability of 
numbers (value retention over time!)

High reliability = low risk perception



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

Reliability of numbers relies on integrated data management

Each product must be coupled with a Material Passport; this
provides the Value Context (i.e. buildings; BIM plus Passport)

This passport MUST interface with Supply Chain Management 
and Post Use Market Places (virtual and physical)

Build a "Madaster"!

Asset Management = Value Management



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

M-Mobility as an example (Mitsubishi, KPMG, Delta)

Define KPI’s

Benchmark purchasing price

Defer ownership to Producer, Product Service System only

Initial CE Lease fee = Benchmarked purchasing price

Extend write off by internal write-off (20 to 30 years)

Tender for lowest Service Fee

Most sustainable option is now least expensive



TCU

Time (20 year Circular Lease)

Elevator B

Elevator A

Lower cost for investor

Same cost for developer; KPI’s benchmarked

Producer retains

ownership;

Asset value written off 

over 30 in stead of 20 

years



TCU

Time (20 year Circular Lease)

Elevator B

Elevator A

Lower cost for investor

Same cost for developer; KPI’s benchmarked

Producer retains ownership;

Asset value written off over 30 in stead

of 20 years

Total Value 

Proposition for

Producer A



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

The Key factor in 
this, is that you
make Residual
Value count on 
Day One!



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

Less OpEx AND less CapEx

Lower founding costs

Less reservations

Less materials and logistics

Less unneccesary labour

Less down time

Less failure costs



Circular
Finance is 
hindered
by split 

incentives

Oh yeah, almost
forgot: You also save 
our technologically
advanced society 
from catastrophic
system collapse



Three 
more 
things

Enter: “Reevaluation”

Reassess the value of currently written
off/undervalued assets

Transfer this value to financing new 
assets



Three 
more 
things

Enter: Block Chain (or comparable)

Unalienable content

Open access to a required extent

Allows for distributed storage, safe for
“eternity”!



Three 
more 
things

Enter: Track and Trace. 

Know which value is represented

Know where it is within the system

Know when it becomes available for reuse

Know who owns it



Practice makes perfect

The case of Park 20|20



Park 20|20



Park 20|20



Collaborative Design for 

Disassembly

Buildings as Material BanksProduct of Service and 

Circular Procurement

Building Information Modelling

Park 20|20 C2C & CE



Circular tendering and Purchasing

• Collaborative bidding outperforms competitive

bidding

• Prefer Product Service Systems

• Ask for the highest quality for a fixed budget

(Benchmark), not for the lowest price for stated

specifications

Park 20|20



A comparison was set up to compare two equally

sized buildings of 8.500 m2 Gross Floor Area, both

located in Hoofddorp, The Netherlands,

constructed in 2014 (traditional) and 2015 (C2C

inspired).

The numbers supplied in the comparison are based

on Delta Development Group internal reporting for

the C2C inspired building or provided by

contractor Boele van Eesteren / VolkerWessels for

the reference building

Park 20|20



Park 20|20

Traditional Building C2C Inspired Building
Advantage of C2C 
(CE)

Rental Value 1,470,875 1,807,075 336,200

Annual Cost to
Investor

-271,293 -226,488 44,805

Residual Value Core & 
Shell

-686,582 1,301,646 1,988,228

Construction Costs -18,844,500 -21,955,500 -3,111,000

NPV Exploitation 27,310,886 33,501,615 6,190,729

ROI 109.75% 136.61% 26.86%

IRR (unleveraged) 5.25% 6.08% 0.84%

(NPV = Net Present Value, ROI = Return on Investment, IRR =Internal Rate of Return)



Sustainability measures 
cost you money

Circularity measures 
make you money



Now, let us go 
out and build our 
future!





15.11.2019INFRA ry 2



15.11.2019INFRA ry 3



15.11.2019INFRA ry 4

Väylien kunto ja korjausvelan määrä riippuu 
tulevasta rahoituksesta ja sen suuntaamisesta

Väylien 
korjausvelka 
kasvoi vuoteen 
2015 saakka–
erillinen 
lisärahoitus 
katkaisi 
korjausvelan 
kasvun 2015-
2018

Rahoitus ei sisällä pienten parantamishankkeiden rahoitusta



TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA 

15.11.2019INFRA ry 5



15.11.2019INFRA ry 6



Kiertotalous 
infrarakentamisessa 

15.11.2019
Nykyisen lainsäädännön haasteet

Betonimurske

Jani Pieksemä, Rudus Oy



Rudus Oy  
Kierrätysliiketoiminta 



Betoroc-murske
• Murskaamalla ja seulomalla betonijätteestä valmistettu CE-merkitty tuote

• Käyttö ~ 500 000 t/a

• Käyttökohteita ~ 60 kpl/a

• Hyödyntämismenettelyt

• YL

• Mara

• Kunnalliset menettelyt

• EoW
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Jätteen vastaanotto

Betoroc myynti



BeM käyttö YL:n mukaisesti



BeM käyttö Vna 843/2017 mukaisesti



Hyödyntäminen muilla viranomaismenettelyillä



Betonimurskeen EoW



Kiitos!



END OF WASTE –
RAAKA-AINEET KIERTOON 

SUJUVAMMIN
Arto Arvola

Asiantuntija

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
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MITEN MATERIAALIT KIERTÄMÄÄN?

• MARA-asetus (rajatut tuotteet ja rajatut 
käyttökohteet)

• MASA-asetus - valmistuminen?

• Jäteluokittelun päättyminen:

• EU-tason menettelyt eräille metalleille ja 
lasimurskalle

• Kansallisen tason asetus betonimurskeelle 
tulossa

• Muut tapauskohtaisesti JäteL 5§

15.11.2019 End of Waste / Arvola 2



VAATIMUKSET JÄTESTATUKSEN POISTOLLE

Jäte on läpikäynyt 
hyödyntämistoimen

• Ammattimainen tai 
laitosmainen toiminta, 
ympäristölupa

• Yksinkertaisimmillaan 
laaduntarkastus tai vaikka 
murskaus haluttuun 
palakokoon

• Toisessa päässä 
kemiallinen tai biologinen 
prosessointi tai 
regenerointi

• Menetelmä kuvattava 
selkeästi ja 
kokonaisuudessaan. 

Tuotteella on 
käyttötarkoitus 

• Kerrottava tuotteen 
käyttö ja siihen 
sovellettavan tuotelain 
vaatimukset 

• Mainittava kaikki 
käyttötarkoitukset ja lait

• Tuotetta ”on määrä 
käyttää erityisiin 
tarkoituksiin”

• Tuote sellaisenaan valmis 
tuote, ei saa tehdä enää 
jätteenkäsittelyprosesseja 

Tuotteella on markkinat tai 
kysyntää 

• Varmistetaan materiaalin 
jatkokäyttö

• Voidaan varmistaa:

• Toimitussopimuksilla

• Myyntitunnusteluilla

• Lausunnoilla 
potentiaalisilta ostajilta

• T&K-tapauksissa yhteistyö 
ulkopuolisten kanssa voi 
osoittaa kysyntää

• Arvioitava myös hintaa vs. 
neitseellinen raaka-aine 
(liian kalliisti tuotetulla 
materiaalilla ei ehkä ole 
markkinapotentiaalia)

Täyttää tekniset 
vaatimukset 

• Materiaali on 
tuotevaatimusten 
mukainen

• Täyttää sovellettavan 
kemikaalilainsäädännön 
vaatimukset (REACH: 
rekisteröinti, 
lupamenettely, 
rajoitukset; CLP: luokitus, 
pakkaaminen, merkinnät)

• Mahdolliset myös 
rakennustuote-
lainsäädäntö, 
lannoitelainsäädäntö

Käyttö ei aiheuta haittaa tai 
vaaraa

• Tunnettava koostumus ja 
mahdolliset 
epäpuhtaudet sekä niiden 
haittaominaisuudet ja 
vapautuminen

• Huomioitava myös 
fysikaaliset, biologoset ja 
kemialliset ominaisuudet, 
joita ei 
tuotelainsäädännössä 
säädetä

15.11.2019 End of Waste / Arvola 3

Kaikki 5 vaatimusta pitää täyttyä, jotta EOW-päätöksen voisi saada



EOW-PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN

• Ei enää jäte, vaan tuote

• Noudatettava soveltuvaa tuotelainsäädäntöä

• Käyttöä ei voida rajoittaa ellei samalla rajoiteta neitseellistä tuotetta

• Käyttö ei vaadi ympäristölupaa

• Kierrätystuote kilpailee samoilla markkinoilla neitseellisen materiaalin 
kanssa 

15.11.2019 End of Waste / Arvola 4



YTP:N EHDOTUS MENETTELYN HELPOTTAMISEKSI

• Vaihtoehtoinen tapa ympäristöluvan lisäksi

• Ilmoitusmenettely (vrt. PIMA-kunnostus tai koeluontoinen toiminta):
• Haettava ajoissa ennen haluttua jätestatuksen poistamista
• Tarkat tiedot mm. jätemateriaalista, käsittelymenetelmistä ja sijainnista
• Viranomainen voi antaa päästö- ja valvontamääräyksiä 

• Ympäristölupaa joustavampi ja kevyempi

• Ei riskiä ympäristöluvan muiden päätösten avaamisesta

• Vastaa HO:n kirjauksiin kierrätysraaka-aineiden markkinoiden 
vahvistamisesta, kiertotaloutta edistävien hallinnon ja lainsäädännön 
ohjauskeinoista sekä kiertotalouden esteiden purkamisesta.

15.11.2019 End of Waste / Arvola 5



Miten uudet menettelyt vaikuttavat 
tilaajan käytäntöihin?
Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä YM 15.11.2019

11.11.2019Erja Vallila



Väylän tunnuslukuja

14.11.2019

väyläomaisuus 

20 mrd €

henkilöstö,
vakinaisia noin

400
asiantuntijaa

Työllistämme
välillisesti 

14 000
ihmistä

rakenteilla kehittämis-
hankkeita yhteensä

2,6 mrd € arvosta

Vuosibudjetti 
2019 noin 

1,6 mrd €

Väyläverkon 
korjausvelka

2,6 mrd €



Väyläviraston tavoitteena on edistää 
uusiomateriaalien käyttöä

• Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (980/2018, 13 §) ja Ratalaki (110/20017, 5 
§)

• Maantiet ja rautatiet on kehitettävä ja kunnossapidettävä ja siihen on 
investoitava siten, että edistetään ympäristölle asetettavien tavoitteiden 
toteutumista ja että maantie- ja rataverkon ja liikenteen ympäristölle 
aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja 
luonnonvaroja käytetään säästeliäästi.

• Väyläviraston ympäristötoimintalinja:
• Otamme toiminnassamme huomioon elinkaaren aikaisen kestävän ja 

luonnonvaroja säästävän materiaalien käytön.
• Kehitämme väylänpidon hankintoja niin, että materiaalien ympäristövaikutukset 

huomioidaan hankinnan kohteen teknisissä määrittelyissä tai toimittajan 
soveltuvuusehdoissa tai valintaperusteissa niin, että hankinnan kohteen 
elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset pienenevät.

• Laajennamme palveluntuottajien mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, jotka edistävät luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä vanhojen 
väylärakenteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä.

• Kehitämme jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen ohjeistusta. Viemme 
ohjeet tehokkaasti käytäntöön.



Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi
• Hankinta- ja hankeprosessien kehittäminen 

uusiomateriaalien näkökulmasta
• Oman ohjeistuksen ja alan yhteisten 

laatuvaatimusten kehittäminen
• UUMA-hankkeisiin osallistuminen (rahoitus, 

koerakentamiskohteet, selvitykset)
• LCA/LCC-laskentojen valtakunnalliseen ja 

pohjoismaiseen kehitysyhteistyön osallistuminen
• Käynnissä rakentamiseen liittyvä CO2-arvojen 

määrittelytyö
• Tiestötietojärjestelmän kehittäminen (suunnitelma-

ja toteumatietovarasto, uusiomateriaalitiedon 
laajamittainen tallentaminen ja hyödyntäminen)

• Palveluntuottajille paremmin mahdollisuuksia tarjota 
vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka edistävät 
luonnonvarojen säästeliästä käyttöä sekä vanhojen 
väylärakenteiden ja uusiomateriaalien hyötykäyttöä.
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Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi
- ohjeiden päivitystyö 2017-2020
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Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi –
selvitykset ja ohjeet
• Uusiomateriaalien käytön ohjeistus ja hankekäytännöt- Selvitys sisältää

• Materiaalien kestävään käyttöön keskittyvän kirjallisuusselvityksen
• Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) tieohjeiden analyysin
• Kuuden eri investointihankkeen toimintatapojen selvityksen
• Haastattelututkimuksen

• Havaittuja keskeisiä kehitystarpeita ohjeistuksessa ja hankekäytännöissä
• Terminologian ja ohjeen kohderyhmän selkeyttäminen
• CE-merkintään liittyvien velvoitteiden selkeyttäminen
• Ohjeen rakenne
• Vastuiden sekä riskienjaon huomioiminen
• Materiaalihyväksynnän kehittäminen ja ohjeistaminen
• Kestävän käytön huomioon ottaminen
• Hankekäytäntöjen yhtenäistäminen

• Selvityksen tulosten pohjalta käynnistettiin uusiomateriaalien käyttöä koskevan ohjeistuksen uusiminen ja sisällön 
suunnittelu. Tavoitteena tuoda uusiomateriaalit hankinnan ohjeistukseen.



Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi –
selvitykset ja ohjeet
• Uusiomateriaalien hyödyntämistä liikenneväylähankkeissa 

koskeva kehitysprojekti LIFE15 IPE/FI/004 CIRCWASTE 
FINLAND Liikenneviraston C.22 –osahanke

• Kuuluu valtakunnalliseen CIRCWASTE LIFE-IP projektiin, joka 
koostuu yhteensä 19 eri osahankkeesta. 

• ->Kokemuksia uusiomateriaaleista tierakenteissa. 
Väyläviraston tutkimuksia 7/2019. 

• Selvitystyön tuloksia hyödynnetään Uusiomateriaalit 
tierakenteissa -julkaisun laadinnassa, jossa esitellään mm. 
toimivaksi todettuja uusiomateriaalirakenneratkaisuja.

• ”Käsikirja” tierakenteiden suunnitteluohjeen tueksi 
valmistuu v. 2019-2020.

• Myös: Siltojen ja muiden taitorakententeiden
purkubetonijätteen hyödyntäminen. Väyläviraston tutkimuksia 
8/2019
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Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi –
Uusiomateriaaliohje, ohjeluonnos
• Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa (luonnos): 
• Tulee korvaamaan Uusiomateriaalioppaan (2014) ja Sivutuotteiden 

käyttö tierakenteissa (2007)- ohjeen. 
• Mm. kiertotalousnäkökulmaa ja materiaalihyväksyntää selkeytetään.
• Uusiomateriaalien käytön periaatteet:

• teknisesti kestävää
• ympäristön kannalta hyväksyttävää ja kestävää
• taloudellista
• kiertotalouden periaatteiden mukaista
• ilmastopäästöjä vähentävää tai sellaista, että rakenteen elinkaaren 

aikaiset päästöt eivät lisäänny
• luonnonvaroja säästävää

• Uusiomateriaalien käyttömahdollisuus selvitetään alustavasti kaikissa tie-
ja ratahankkeissa ja potentiaalisille kohteille tehdään 
uusiomateriaaliselvitys
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Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi 
Uusiomateriaaliohje, ohjeluonnos
• Uusiomateriaalien käytölle vaaditaan materiaalihyväksyntä.
• Materiaalihyväksynnän tavoitteena

• helpottaa uusiomateriaalien käyttöä hankkeilla
• varmistaa rakenteiden tekninen toimivuus
• selkeät ja riittävät ohjeet uusiomateriaalien käytöstä
• luotettava tieto uusiomateriaalien ominaisuuksista ja 

ympäristöturvallisesta käytöstä. 
• Materiaalihyväksyntä on ollut mahdollista saada myös 

nykyisin voimassa olevan ohjeen perusteella, mutta 
mahdollisuutta ei ole käytetty (tyyppihyväksyntä 
sivutuoteohjeessa, 2007).

• Uudessa ohjeessa menettely tullaan ohjeistamaan aiempaa 
tarkemmin. 
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Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi -
Uusiomateriaaliohje, ohjeluonnos

• Tavoiteltavat vaikutukset
• Hankekohtainen päätöksenteko selkeytyy ja nopeutuu
• Tutkimus- ja kehitystoimintaa fokusoidaan nykyistä tarkemmin
• Markkinoille tulee lisää hyvin tuotteistettuja materiaaleja
• Uusiomateriaalien käyttö lisääntyy

10



Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi 

• Aikatauluja:
• Hankinnan ohjeistuksen ja hankinta-asiakirjojen kehitystyö on meneillään.
• Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa –ohjeluonnos oli julkisella 

lausuntokierroksella 18.3. -26.4.2019
• Sidosryhmätilaisuus (Väyläviraston uusiomateriaali-iltapäivä) järjestettiin 28.3.2019. 

Tilaisuuden aineistosta löytyy lisätietoa Väylän uusiomateriaaliselvityksistä ja 
ohjeluonnoksesta:

• https://vayla.fi/-/vaylaviraston-uusiomateriaali-iltapaiva#.XPDfsBFlJ9A

• Lausuntokierroksella saatiin 16 lausuntoa eri organisaatioista ja lisäksi Väylästä 
sisäisiä kommentteja.

• ”Käsikirja” tierakenteiden suunnitteluohjeen tueksi valmistuu v. 2019-2020.
• Tiestötietojärjestelmän ja ympäristöraportoinnin kehittäminen on meneillään.
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Väyläviraston toimenpiteitä
uusiomateriaalien käytön edistämiseksi 

• Kiitos!
• Erja Vallila, asiantuntija
• erja.vallila@vayla.fi

• Lisätietoja myös:
• Laura Valokoski, asiantuntija, laura.valokoski@vayla.fi
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Purkukartoitus ja hallittu purkuprosessi

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä 15.11.2019
Ympäristöministeriö

15.11.2019
Katja Lehtonen
Ytekki Oy



Hankkeen tyypistä, 
vaativuudesta ja 

kokoluokasta riippuu 
tarvittavien 

selvitysten ja 
suunnittelun taso



Purkukartoitus
Haitta-ainekartoituksen ja -tutkimusten tavoitteena on
- tunnistaa ja paikallistaa haitallisia aineita sisältävät 

rakennusmateriaalit
- esittää suosituksia haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien 

poistomenetelmistä ennen purkua
- laatia arvio purkutyössä syntyvien vaarallisten jätteiden määrästä

Purkumateriaaliselvityksen tavoitteena on
- tunnistaa uudelleenkäytettävät ja kierrätettävät materiaalit ja 

rakennusosat ja antaa suosituksia niiden käsittelytavoista
- tuottaa kattava luettelo tavanomaisista jätteistä ja niiden määristä 

materiaalien erilliskeräyksen ja materiaali-hyödyntämisen 
edistämiseksi

Purkukartoitus koostuu seuraavista vaiheista
- purettavaa kohdetta koskevaan aineistoon tutustuminen 
- kenttätutkimukset
- purkumateriaalien määrän ja laadun arviointi ja laskenta
- purkumateriaalien käsittelysuositusten laadinta



Purkukartoituksen tulosten raportointi
Haitta-ainekartoitus ja –tutkimukset
Rakennusosat ja irtaimisto, jolla 
uudelleenkäyttöpotentiaalia
Muut purkujätteiksi päätyvät 
materiaalit

Ympäristöministeriön 
raportointityökalu (excel)
Purkukartoituksen suorituksesta, 
lähtötiedoista ja 
tutkimusmenetelmistä sekä 
materiaalien hyödyntämiseen 
liittyvistä suosituksista ja ohjeista 
voidaan ja on suositeltavaa tehdä 
myös sanallinen yhteenveto



Mihin purkukartoituksella saatua tietoa käytetään

Ehjänä irrotettavat ja uudelleenkäytettävät rakennusosat
Kuka tekee irrotuksen, myynnin/luovutuksen? (ennen purku-urakkaa joku toimija vai 
purku-urakoitsija)

Huomioitava aikataulussa (huom. ilkivalta)

Esitettävä purku-urakan asiakirjoissa + valvonta

Haitallisia aineita sisältävien materiaalien poisto turvallisesti
AHA-kartoituksessa tunnistetut materiaalit

Purkutyön aikana esiin tulleiden epäilyksen alaisten tutkiminen ja poistaminen

Jos AHA-kartoitusraportissa on esitetty epävarmuusarvioita -> huomioitava riski urakka-
ajan pidentymiselle

Valvonta ja todentaminen 



Mihin purkukartoituksella saatua tietoa käytetään

Betonijätteen määrä merkittävä
Onko murskaus mahdollista purkutyömaalla
Huomioitava aikataulussa
Voidaanko hyödyntää purkukohteessa tai lähialueella
Esitetään toimintatapa, vastuut ja betonimurskeen laatuvaatimukset urakka-asiakirjoissa

Materiaalikierrätykseen kelpaavat materiaalit (esim. metallit, kipsi, lasi, kattohuopa, 
käsittelemätön puu, tietyt muovit)

Esitetään tavoitteet/vaatimukset materiaalikierrätykseen ohjattavista purkumateriaaleista
Tavoitteiden asettaminen tulee tehdä realistisesti
Valvottava toteuma!

Purku-urakan jäteraportti ja toteuman vertaaminen purkukartoituksen määriin
Voidaan laskea jätteiden kierrätys ja hyödyntämisasteet
Merkittävien erojen selvittäminen
Mahdollisuus sanktioihin/kannustimiin purku -urakan hinnassa



Mihin purkukartoituksella saatua tietoa käytetään
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Katja Lehtonen
p. 050 316 0942
katja.lehtonen@ytekki.fi
www.ytekki.fi
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Purkutöiden hankintakriteerit

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät
15.11.2019
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen



Vapaa-
ehtoisia

Lain minimi-
tason 

ylittäviä

Edellyttävät 
tapaus-

kohtaista 
harkintaa

Kierto-
talouden 

edistäminen





Rakennuttaja-
konsultin
hankinta

Purku-
kartoituksen

hankinta

Purku-
töiden

hankinta

Materiaali-
kohtaiset
kriteerit

Hankinnan kohteet



Rakennuttaja-
konsultin
hankinta

• Oleellisten kiertotaloutta tukevien tietojen siirtyminen 
hankkeen eri osapuolille.

• Jätelajien määrien ja toimituspaikkojen tarkistaminen.



Purku-
kartoituksen

hankinta

• Purkukartoituksen hyvien käytäntöjen toteuttaminen.
• Määräarviot materiaalivirroista sekä niiden 

uudelleenkäytön ja kierrätyksen potentiaalista.
• Hyödyntämisehdotukset ja vaikutusarviot.



Purku-
töiden

hankinta

• Purkutöiden hyvien käytäntöjen toteuttaminen.
• Lajittelu ensisijaisesti työmaalla.
• Työmaan ympäristöhaittojen minimointi.
• Kannusteita etsiä hyödyntämiskohteita eri materiaalivirroille.



Materiaali-
kohtaiset
kriteerit

• Kriteerejä eri materiaalivirtojen käsittelyyn 
etusijajärjestyksen mukaisesti.



Esimerkki: purkukartoituksen hankintakriteerit









Kiitos mielenkiinnosta.

matti.kuittinen@ym.fi
www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen
#VähähiilinenRakentaminen



Haitallisia aineita 
koskevan RT-kortin 

uusiminen
TkT Olli-Pekka Kari

Rakennustieto Oy

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä 15.11.2019 1



Haitallisten aineiden ohjekokonaisuuden 
uusiminen
RT 18-11244 Haitta-ainetutkimus. 
Tilaajan ohje

RT 18-11245 Haitta-ainetutkimus. 
Rakennustuotteet ja rakenteet

RT 18-11246 Asbesti 
rakentamisessa

RT 18-11247 Asbestikartoitus, 
tutkimusmenetelmä

RT 18-11248 Asbestikartoitukseen 
perustuva purkutyön suunnittelu ja 
toimenpiteet kiinteistössä

RT x - Haitalliset aineet 
rakentamisessa

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä 15.11.2019 2



RT-kortin uusimisen tavoitteet

Lainsäädännön edellyttämät päivitystarpeet

Haitta-ainetutkimusten tilaajille ja tutkimusten tekijöille 

ohje haitallisten aineiden selvittämiseen kokonaisuutena 

ja tarkoituksenmukaisella laajuudella

Kiertotalouden edistäminen

Lausunnolle Q1/2020, julkaisu Q2/2020

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä 15.11.2019 3
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Digitaaliset työkalut 
kiertotaloudessa
Materiaalitori sekä uusi jäte- ja 

tuotetietojärjestelmä

15.11.2019 
Jenni Lehtonen, YM

Riikka Kinnunen, Winto



Materiaalitori

2

• Digitaalinen alusta, jossa 
voi ilmoittaa ja etsiä 
tarjolla olevia ja tarvittavia 
jätteitä, sivuvirtoja sekä 
näihin liittyviä palveluja

• Kierrätysmateriaalien 
tuottajien ja hyödyntäjien 
kohtaamispaikka

• Tavoitteet
• Kiertotalouden 

edistäminen
• Läpinäkyvyyden 

lisääminen kunnan 
toissijaisen 
jätehuoltopalvelun 
(TSV-palvelun) 
käyttöön



Materiaalitori

• Yrityksille ja julkisille organisaatioille

• Maksuton

• Kielet: suomi ja tulossa ruotsi

• Avattu huhtikuussa 2019

• Palvelun tarjoaa ympäristöministeriö ja sitä ylläpitää 

valtionyhtiö Motiva Oy

• Tällä hetkellä palvelussa on 128 rekisteröitynyttä 

yritystä/organisaatiota

• Tarjolla mm. maa-aineksia, tuhkaa, tekstiilejä, teräsputkia, 

betonimursketta

• Etsitään mm. maa-aineksia, muovia, tekstiilejä, SER:iä

• Jätehuoltopalveluja

• Kiertotalouden asiantuntijapalveluja

3



Jätelaki muuttuu 1.1.2020

• Kunnan toissijaiseen jätehuoltopalveluun (TSV) liittyvät menettelyt täsmentyvät 

vuoden 2020 alussa voimaantulevan jätelain muutoksen (438/2019) myötä

• Jo nykyisin kunta on velvollinen järjestämään toissijaisesti sellaisen jätteen 

jätehuollon, joka ei kuulu kunnan ensisijaiselle vastuulle silloin, kun:

• jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja

• jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan 

jätehuoltojärjestelmässä

• Palveluntarjonnan selvittämiseen ei ole kuitenkaan ollut läpinäkyvää välinettä, joten idea 

Materiaalitorista syntyi

• Lainmuutos pähkinänkuoressa: jätteen haltijan tulee ensin etsiä tarvitsemaansa 

jätehuoltopalvelua Materiaalitorista yksityisiltä markkinoilta ja jos kohtuullista 

palvelua ei löydy, voi palvelua pyytää kunnalta TSV-palveluna 

• Hankintayksiköt lain piiriin vuoden 2021 alussa

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 4



Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

• Tavoitteena kehittää jäte- ja tuotetiedon raportointiin ja seuraamiseen 

käytettäviä tietojärjestelmiä ja perustaa tarvittaessa uusi ja varsinainen jäte-

ja tuotetietojärjestelmä
• Osana uutta järjestelmää on tarkoitus sähköistää jätteiden siirtoasiakirjat

• Taustalla direktiiveistä (jätealan direktiivit, SUP) tulevat uudet vaatimukset 

jäte- ja tuotetiedon raportointiin ja toisaalta jo pitkään tunnistetut puutteet 

tiedoissa, niiden laadussa ja saatavuudessa

• Meneillään selvitys, jossa

• Kerätään yhteen jäte- ja tuotetiedon tietojärjestelmiin liittyvät kehittämistarpeet 

• Tarkastellaan joidenkin EU-maiden tietojärjestelmiä 

• Kuvataan tarvittavat tietojärjestelmäratkaisut tarpeisiin vastaamiseksi 

• Tarvittavaa tietojärjestelmäuudistusta aletaan toteuttaa vaiheittain ensi 

vuonna 
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Siirtoasiakirjarekisteri
• Tavoitteena on siirtyä sähköisiin siirtoasiakirjoihin Suomen sisällä 

tapahtuvissa jätekuljetuksissa ja kerätä asiakirjoihin kertyvä jätetieto 

viranomaisrekisteriin
• Sähköisiä siirtoasiakirjoja käytössä jo paljon

• Siirtoasiakirja laaditaan 
• vaarallisesta jätteestä 
• rakennus- ja purkujätteestä (pl. pilaantumaton maa-aines)
• pilaantuneesta maa-aineksesta 
• sako- ja umpikaivolietteestä 
• hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä 
• uutena POP-jätteestä

• Taustalla jätedirektiivin muutos, joka edellyttää vaarallisen jätteen 

seuraamista nykyistä tarkemmin

• Rekisterin on tarkoitus olla käytössä vuoden 2021 alusta alkaen, jolloin 

tiedonsiirto ainakin vaarallisesta jätteestä alkaisi
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Digitaalisuus rakentamisen 
kiertotaloudessa 

Ympäristöministeriö

15.11.2019



Jätetietojärjestelmä

Hankkeen valmistelu Rakennus- tai purkulupa Purkaminen Hankkeen jatkovaiheet

Purkukartoituksen teko

Purkumateriaaliselvitys

Haitta-ainekartoitukset ja 
tutkimukset

Rakennus- ja 
purkujäteselvitys 

(rakennus- tai purkuluvan yhteydessä)

Jätteen siirto työmaalta
Jätteen vastaanottaja/ 

käsittelijä

Rakennus-, 

korjaus- tai 

purkuhanke

Rakennus- tai 

purkujäte-

toimenpide

Digitaalinen 

dokumentti

Kytkentä 

hyödyntämiseen

Materiaalitori (YM, 

Motiva)

Digitaaliset kauppapaikat

T i e t o j ä r j e s t e l m i e n  y h t e e n s o p i v u u s  j a  v e r t a i l t a v u u s

P u r k a m i s e n  h a n k i n t a ,  h a n k i n t a k r i t e e r i t

Digitaalinen tieto edistämään rakennus- ja 
purkujätteen hyödyntämistä ja seurantaa

Lähde: Mukaillen Harri Hakaste, Ympäristöministeriö 5.4.2019

Verkkopohjainen 

rakennus- ja 

purkujäteselvitys

Purkukartoituksen 

raportointilomake

Sähköinen 

siirtoasiakirja



Materiaalitorin käyttö rakentamisen ja 
purkamisen materiaaleille

• Materiaalitoria on käytettävä vuoden 2020 alusta alkaen, jos tarvitsee 
esimerkiksi kuljetus- tai käsittelypalvelua kunnan jätelaitokselta 
vuodessa yli 2000 euron arvosta
– Esimerkiksi HSY:n Sortti-asemat ovat julkista palvelua, joka edellyttää 

Materiaalitorin käyttöä
– Arvo on yrityskohtainen, ei kohdekohtainen
– Julkisia jätteen haltijoita eli hankintayksiköitä velvollisuus koskee vuoden 

2021 alusta

• Yksityisten toimijoiden väliset sopimukset eivät vaadi Materiaalitorin 
käyttöä, mutta tuomalla eri materiaalivirrat näkyviksi yhteen 
paikkaan, niille voi syntyä uusia hyödyntämistapoja
– Mahdollistetaan uuden liiketoiminnan syntyminen
– Edistetään purkukohteiden materiaalien kiertotaloutta
– Myös muut materiaalit kuin jätteet mahdollista tuoda järjestelmään

– tuotteen uudelleenkäyttö sellaisenaan, korjattuna tai vain hieman muunneltuna, 
EoW, sivuvirrat



Materiaalitorin jatkokehityksen kysymyksiä

• Kuka tekee purkukartoituksen raportointilomakkeen ja kuka siirtää 
tiedot Materiaalitoriin?

• Mitkä materiaalit siirretään Materiaalitoriin? Kaikki vai erityisesti 
uudelleenkäytön tai uusiokäytön kannalta kiinnostavat?

• Millä edellytyksillä tiedon siirto olisi automatisoitavissa?

• Missä vaiheessa ja millä tarkkuudella tieto on kerättävä, että syntyy 
tietosilta potentiaalisille hyödyntäjille? 

• Mikä tieto on oleellista Materiaalitorin ilmoituslomakkeella? 

• Kuka vastaa rakennusosien irrottamisesta ja toimittamisesta 
purkukohteesta hyödyntäjälle?

• Materiaalitoriin tuotavien rakennusosien myynnin ohjeistukset 
julkisella sektorilla – myytävien tuotteiden ja materiaalien 
luovuttamisen salliminen markkinoilla toimivalle taholle



Jätetietojärjestelmän mahdollisuudet rakennus- ja 
purkumateriaalien kohdalla

• Jätetiedon jäljitettävyyden parantaminen

• Jätetiedon luotettavuuden ja laadun kehittäminen

• Raportoinnin helpottaminen – kukin tieto kerättäisiin vain kerran

• Tiedonsaannin parantaminen

Rakennus- ja purkujäteselvitys

Pysyvän rakennustunnuksen käyttö tunnisteena

YLVA
Jätehuolto-

rekisteri
TURRE

Jätesiirto-
rekisteri

Kuntien 
rekisterit jätteen 

kuljetuksista

Toiminnan-
harjoittajien 

vaakajärjestelmät

Muut 
kuljettajien ja 
käsittelijöiden 
järjestelmät

Sähköinen siirtoasiakirja



Sähköisen siirtoasiakirjan käyttö

• Tietojen automaattinen siirtyminen sähköisistä siirtoasiakirjoista 
jätetietojärjestelmään mahdollistaisi

1. tarvittavat tiedot rakennus- ja purkujätteen tilastointiin 

2. tarvittavat tiedot jätedirektiivin ja jätelain velvoittamiin 
raportointeihin

3. vuosittaisen yhteenvedon jätteen tuottajalle / kuljettajalle / 
kerääjälle / välittäjälle / käsittelijälle 

4. toteumatiedon rakennus- ja purkujäteselvitykseen

5. arvio- ja toteumatiedon valvonnan apuvälineeksi

• Vaikka vastuu toteumatiedosta on tilaajalla, tieto siirtyisi 
automaattisesti – edellyttäisi kuitenkin tiedon tarkistamista



Kiitos!
Lisätietoa jenni.lehtonen@ym.fi

Riikka.kinnunen@winto.fi

mailto:jenni.lehtonen@ym.fi
mailto:Riikka.kinnunen@winto.fi


BIM kiertotalouden
mahdollistajana?

Ilkka Niskanen

Digi rakentamisen
kiertotalouden vauhdittajana

Rakentamisen kiertotalouspäivä
Ympäristöministeriö 15.11.2019
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11/18/2019 VTT 2

BIM lyhyesti

• Rakennuksen tietomalli (Building Information Model, BIM) on rakennuksen koko 
elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa
• Määrittää rakennuksen geometrian ja mahdollistaa sen esittämisen kolmiulotteisesti
• Eri suunnittelijaosapuolet laativat omat tietomallinsa (esim. arkkitehdin rakennusosamalli, 

rakennesuunnittelijan rakennemalli, talotekniikkasuunnittelijan LVI-järjestelmämalli)
• Yhdistelmämalli koostaa eri suunnittelualojen suunnittelumallit 



11/18/2019 VTT 3

BIM lyhyesti

• BIM tarjoaa eri sidosryhmille yhtenäisen tiedon rakennuksesta helposti 
siirrettävässä muodossa

• Parantaa mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön ja edistää yhteisen 
ymmärryksen syntymistä 

• BIM-malli muodostaa tietopankin, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja 
analyyseissa 

• BIM-mallien käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana
• Suomessa esim. Senaatti-kiinteistöt alan edelläkävijöitä
• Isossa-Britanniassa BIM pakollinen kaikissa julkisissa rakennushankkeissa vuodesta 

2016 lähtien



11/18/2019 VTT 4

BIM rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa

• Suunnittelu- ja rakennusvaihe
• Suunnitteluprosessin läpinäkyvyys
• Analysoinnin ja laskelmien tukena, esim.

• Törmäystarkastelut eri objektien välillä 
• Energia-, valaistus- ja ympäristövaikutussimuloinnit
• Mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen nopean vertailemisen

Energia-analyysi BIM-mallissa, http://www.tekla.com/



11/18/2019 VTT 5

BIM rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa

• Ylläpitovaihe
• BIM-mallien hyödyntäminen vielä vähäistä mutta jatkuvassa kasvussa
• BIM-mallit monitoroinnin ja analyysin tukena, esim. 

• Rakennuksen olosuhteet (nykyhetki + historiatieto)
• Kokoustilojen varaustilanne
• Energiakulutuksen seuranta



11/18/2019 VTT 6

BIM kiertotalouden mahdollistajana: 

mahdollisuudet ja haasteet

• Rakennuksen elinkaaren loppupäässä BIM-mallien hyödyntämismahdollisuudet 
lähes täysin käyttämättä

• BIM-malliin voidaan sisällyttää tai linkittää tiedot rakennuksessa käytetyistä 
materiaaleista
• Materiaalitieto voidaan kohdentaa yksittäisiin rakenteisiin tai rakennuksen osiin
• Mahdollistaa erilaiset luokittelut ja laskennat 

• BIM -mallien avulla kohti suunnitelmallista materiaalien uudelleenkäyttöä
• Rakennuksen purkuvaiheen suunnittelu ja toteutus

• Materiaalivirtojen hallinta ja uudelleenkäytettävien materiaalien ohjaus niitä parhaiten 
hyödyntäville tahoille

• Visualisoinnit purkusuunnittelun tukena (esim. materiaalien mukaiset värikoodaukset)



11/18/2019 VTT 7

BIM kiertotalouden mahdollistajana: 

mahdollisuudet ja haasteet

• Suunnittelu- ja rakennusvaiheen optimointi kiertotalouden näkökulmasta
• Mahdollisimman suuri osa materiaaleista uudelleenkäyttöön
• Materiaalivalintojen vertailu ja kustannusarvioiden laadinta -> käytetyille materiaaleille 

määritetään hinta rakennettaessa ja kierrätysarvo tulevaisuudessa
• Green BIM yhdistää tietomallintamisen ja kestävän kehityksen tavoitteet

• Tukee mm. kokonaisvaltaisempaa elinkaarikustannusten arvioimista

• BIM-mallien avulla voidaan lisätä ja parantaa ylläpidon suunnitelmallisuutta
• BIM-mallin avulla ennakoivan ylläpidon suunnittelu ja aikainen reagointi mahdollisiin 

vaurioihin
• Edistää rakennuksen ja materiaalien kuntoa ja laatua 



11/18/2019 VTT 8

BIM kiertotalouden mahdollistajana: 

mahdollisuudet ja haasteet

• Haasteita
• BIM-mallien kattavuus 

• Materiaalitiedon lisäys BIM-malliin tehtävä yleensä käsityönä

• Kiertotalouden kannalta tiedon ajantasaisuus tärkeää
• Usein BIM-mallit jäävät ns. As-Design asteelle 
• Vähintään As-Built ja mieluiten As-Is / As-Maintained
• BIM-mallien päivittäminen tehdään tänä päivänä yleensä käsityönä käyttäen kaupallisia työkaluja

• Lisää tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan kokonaisvaltaiseen rakennusten tiedon hallintaan 
sekä tietomallien helpompaan/automaattiseen päivitykseen 



11/18/2019 VTT 9

Kiitos
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Mitä on RFID?

12/11/2019 VTT – beyond the obvious



Mitä on RFID?

• RFID (Radio frequency Identification) on tunnistusteknologia, joka 
perustuu radiotaajuiseen kommunikaatioon ja tehonsiirtoon

• Tunniste on paristoton ja saa energiansa lukijan lähetteestä
• Radioaallot läpäisevät ei-johtavan materiaalin, kuten pahvin ja puun, 

mutta eivät esim. metallia



Passiiviset RFID-teknologiat

 Taajuus 125 kHz

 Induktiivinen kytkentä

 Lyhyt kantama

 Esim. lemmikit

 Taajuus 13.56 MHz

 Induktiivinen kytkentä, lyhyt 
kantama

 Esim. varkaudenesto, 
kulunvalvonta, NFC

(maksaminen, matkaliput…)

 Taajuus 860…960 MHz

 Kaukokenttäkytkentä, pitkä kantama

(~ 10 m)

 Logistiikka, ilmailuteollisuus, tietullit…

LF HF UHF



RFID-teknologiaa hyödynnetään myös…

…rautateillä,
…metsässä,

…urheilukisoissa
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RFID 

rakennusteollisuudessa

työnjohto
ali-

hankkijat

tavarantoimittajat

konevuokraamo

kuljetus

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/GSM_base_station_2.JPG/450px-GSM_base_station_2.JPG


RFID rakennusteollisuudessa:
Rakennusvaihe ja rakennuksen käyttövaihe

Olemassa olevia sovelluksia:

 Logistiikka ja materiaalivirtojen tunnistaminen

 Henkilöiden seuranta (turvallisuus)

 Työkalujen seuranta

 Huolto (esimerkiksi huoltokäynnin / kohteen rekisteröinti)

Käyttö tyypillisesti ns. suljetuissa järjestelmissä, jossa tunnisteesta hyötyy 
tunnisteen asentava taho.
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RFID rakennusteollisuudessa:

Uudet mahdollisuudet?

•RFID-pohjaiset mittaukset rakennuksen elinaikana: rakenteisiin haudatut anturit 
ylläpidon helpottamiseksi

• Esim. kosteus- ja lämpötila-anturi seinärakenteessa

•Materiaalitiedon välittäminen läpi elinkaaren, ml. purkutilanne
• Tunniste voidaan asentaa joko ennen rakennusvaihetta tai vasta purettaessa, 
jotta materiaali voidaan tunnistaa ja kierrättää oikein
• Tunniste kulkee materiaalin mukana koko rakennuksen elinajan, haasteina:

• rakennusten pitkä elinikä (toisaalta tämä hyödyntää passiiviteknologian etuja)
• kustannusten ja hyödyn eriytyminen



12/11/2019 VTT – beyond the obvious

Esimerkkejä 

RFID:n käytöstä
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RFID-tunnisteen optimointi sovellukseen

• Tunniste voidaan suunnitella
upotettavaksi esim. puisiin
materiaaleihin tai toimimaan
metallilevyn päältä. 

• Erityisesti RFID-tunniste voidaan
sijoittaa rakenteisiin, kuten seinien
sisään

• Kipsilevyn taakse
• Eristevillaan
• Puuhun
• Jopa betonivaluun



Biohajoava, selluyhteensopiva UHF RFID –tagi

 Edullinen UHF RFID-tagi puumateriaalin merkitsemiseen

 Selluyhteensopiva ja biohajoava: ei häiritse prosessia 
joutuessaan paperitehtaan sellukattilaan

 Voidaan kiinnittää tukkiin manuaali- tai 
automaattiapplikaattorin (integroitu harvesteriin) avulla

 Tagin eri muodot mahdollisia: kiila tukkiin kiinnitettäväksi ja 
esim. naula puutuotteisiin 

 VTT:n patentoima

 Sovelluksia:
• Tukkien seuranta metsästä sahalle
• Puumateriaalin seuranta läpi arvoketjun

• Rakennusmateriaali (hirret, laudat, palkit, 
ikkunanpuitteet, ovet…)

• huonekalut



RFID-teknologiaan (NFC) perustuva kosteusanturi

betonivalun sisällä
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• Voidaan lukea käsilukijalla 
muutaman senttimetrin 
etäisyydeltä



RFID-kosteusanturi (UHF) betonin sisällä

 Voidaan lukea noin 50 cm etäisyydeltä
 Ei paristoa
 Mittaa lämpötilaa ja kosteutta



RFID-paikannus: perhosten seuranta

 Tutkimusprojektissa (HY, VTT) 
täpläverkkoperhosten
käyttäytymistä seurattiin RFID-
teknologian avulla

 Ultrakevyt (~ 8 mg) RFID-tagi

 Testihuone jaettu 4 m * 4 m * 4 m 
soluihin, joissa lukija-antennit
nurkissa

 RFID-tagi antaa kullekin perhoselle
yksilöllisen tunnisteen

 seuraamalla radiosignaalia lukija-
antennien avulla voidaan perhosen
liikerataa seurata

RFID 

reader
x

y
z

RFID tag

Reader 

antenna
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Rakentamisen 
muovitiekartta

Toimenpiteet ja toteutus 2019-2021

Päivi Piispa 15.11.2019



Muovitiekartan rakentamisen toimenpiteet

Tehdään inventaario 
rakennetun ympäristön 

muovien määrästä ja 
kierrätyspotentiaalista

Selvitys esitelty Muovifoorumissa 
5.4.2019, julkaistu YM-sivuilla ja 
www.muovitiekartta.fi sivuilla

Green Deal pakkausmuovien 
vähentämiseksi 2020-2027

* ohjeistus, RT ja muut
* kehityshanke, YM

RT ja muut toimialajärjestöt, kaupan 
liitot, tuottajavastuuyhteisöt, yritykset.

Circular Plastics Challenge 
kehityshanke: muovien 
materiaalitehokkuus, 

uusiomuovien käyttöönotto, 
korvattavuus ja 
vähentäminen

Yhteistyössä Business Finlandin kanssa

Kehitetään rakennusten 
tuoteselostemalli , 

materiaalipassi, edistämään 
muovien /materiaalien 

tunnistamista, kierrätystä ja 
uusiokäyttöä 

ARA, Senaatti-kiinteistöt, 
Helsingin yliopistokiinteistöt: 

suunnitelma muovien 
vähentämisestä ja 

kierrätysasteen nostamisesta

Hankepilotit: Porvoo, Hamina, Lahden 
vanhusten asuntosäätiön senioritalo,
Juupajoen Living Lab uudisrakennus, 

Snellmaninkatu 10 käynnissä

Toteutetaan julkisia 
hankintaprojekteja

Kunnissa yhteistyössä KEINO:n ja 
kehittämällä kriteeristöä mm. 

Motivan ja Pohjoismaisen 
Joutsenmerkin kanssa

2

http://www.muovitiekartta.fi/


Muovit kiertoon työpajasarja keväällä 2020

* Muovit uudisrakentamisessa to 6.2.2019  (12-16)

* Muovit korjausrakentamisessa to 12.3.2019 (12-16)

* Muovit rakentamisen hankinnoissa ti 21.4.2019 (12-16)

* Materiaalikierto rakentamisessa ke 27.5.2019 (10-16)

Yhteistyössä FGBC, Motiva, Pohjoismainen Joutsenmerkintä, RIL ja 
Ympäristöministeriö. Lisätietoja tammikuun alussa 2020.
Päivi Piispa 15.11.2019
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Rakentamisen muovi-inventaario

• Selvityksen tavoite: suomalaisissa rakennuksissa  

käytettyjen eri muovien määrät ja tyypit

• Asuinrakennukset, koulut ja päiväkodit

• Esiselvityksen pohjalta arvioidaan muovitiekartan 

toimenpiteiden kohdistamista ja tarkentamistarpeita

• Toteutus: YM + VTT

• Sidosryhminä mukana: Rakennusteollisuus RT, 

Muoviteollisuus ry.

YM:n toimenpiteet:

- Tulokset julkaistu 

Muovifoorumissa 5.4.

- Englanninkielinen versio 

selvityksestä julkaistu 

marraskuussa YM:n ja 

www.muovitiekartta.fi

sivuilla.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 4
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Green Deal pakkausmuovien keräysasteen, kierrätysasteen ja 

uusiomuovien käyttöasteen nostamisesta 2020-2027
• Selvitetään rakentamisen pakkausmuovien määrät ja laatu

• Tilastoinnin ja seurannan kehittäminen

• Erilaisten talonrakennus- ja infratyömaiden muovien 

käytön analysointi (so. Pilottihankkeet)

• Kertakäyttöpakkauksia korvaavat ratkaisut.

• Rakentamisen pakkausmuovien keräysaste nostetaan 70-90 

%:iin vuonna 2027, Rakentamisen pakkausmuovien 

kierrätysaste nostetaan 90 %:iin vuonna 2027 ja talteen 

otetuista pakkausmuoveista valmistettujen kierrätysmuovien 

käyttöaste nostetaan 30 %:iin vuonna 2027.

Neuvottelut YM ja RT vetoisesti:

- Sopimusosapuolet: pakkaus-, 

muovi-, kemian-, teknologia-, 

sähkötarvike- ja ympäristöteolli-

suus- ja palvelut, kaupan liitot

- YM:n sitoutuu kehityshankkeella 

ja tilastointia kehittämällä

- RT ohjeistus: hyvät 

työmaakäytännöt

- 30.8. ja 4.10. neuvottelut.

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 5



Rakentamisen muovien materiaalitehokkuus, korvaaminen ja 

uusiomuovit
• Laajempi kehityshanke: 2020-2022

• Monipuolinen tarkastelu erilaisista 

vaihtoehdoista

• Korvaavien vaihtoehtojen ilmasto- ja 

ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten 

arviointi

• Sisältö ja teemat tarkentuvat keskusteluissa 

tutkimuslaitosten, korkeakoulujen kanssa ja 

Business Finlandin kanssa.

YM:n toimenpiteet:

- Käynnistetään kehityshanke 2020 

alussa Business Finlandin kanssa:

- Muovijakeiden uusiokäyttö

- Biopohjaiset muovien korvaajat

- Muovipohjaiset liimat ym. 

tuotteet puurakentamisessa

- Kierrätyksen uudet 

liiketoimintaratkaisut

- Rakennustekniset ratkaisut.

Päivi Piispa 17.9.2019 RYMO:n johtoryhmä
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ARA:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin yliopistokiinteistöjen 

rooli ja julkiset hankinnat
• Pilottihankkeet käynnissä: 

Senaatti: Porvoon toimitilan saneeraushanke, Haminan 

varuskunnan terveyskeskuksen purkuhanke, Lahden 

vanhusten asuntosäätiön/ ARA:n CLT-uudisrakennushanke, 

Helsingin yliopiston Juupajoen uudisrakennus, 

Snellmaninkatu 10 korjausrakentamishanke.

• Selvitetään erilliskeräysasteen, kierrätettävyyden nostamisen 

toimenpiteitä (hyvät työmaakäytännöt),  kustannus- ja hiili-

jalanjälkivaikutuksia, hankintojen kiertotalous – ja elinkaari-

kriteerit ja uusiomuovien käytön lisäämistä rakentamisessa.

YM:n toteuttaa:

- Selvitys ja hankkeita esitelty 5.4. 

2019 Muovifoorumissa

- Asiantuntija-arvio eri 

rakentamishankkeista, muovien 

kierrätettävyydestä, 

uusiokäyttöpotentiaalista

- Hankintapilotteja yhdessä 

KEINOn kanssa

- työpajoja suunnittelijoille ja 

tilaajille keväällä 2020.

Päivi Piispa 17.9.2019  RYMO:n johtoryhmä
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Rakentamisen muovit ja materiaaliseloste /-passi

• Laajempi selvityshanke,  2019 /2020 vuodenvaihteessa

• Olemassa olevien tuotetietojen tarkennustarpeiden selvitys 

mm. muovien materiaalitietojen osalta

• Liitynnät: 

• MRL:n kokonaisuudistuksessa nousseet tarpeet 

rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksista ja 

niiden paremmasta hallinnasta (materiaaliseloste)

• Rakentamisen kiertotalouden mahdollistamisen 

tietopohjan vahvistaminen

• Valtakunnallisen jätesuunnitelman materiaali-

inventaario

YM:n toimenpiteet:

- RTS:n kanssa on keskusteltu kahdesti

- Tuotetiedot eivät ole tällä hetkellä 

tarkkoja tuotteiden materiaalien 

osalta

- Edellyttää tuotetietojen 

kehityshanketta, joka edellyttää 

pitkäjänteisen valmistelun 

toimijakentän kanssa

- Seminaari 2020

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 8



Kiertotaloussprintti-jatkohanke

Rakentamisen kiertotalous ajankohtaispäivät

15.11.2019

Senior Sustainability Specialist Jessica Karhu, Green Building Council Finland

Johtava asiantuntija, TkT Nani Pajunen, Sitra



Systeeminen muutos.

Tieto ja osaaminen.

Digitalisaatio.

Materiaalit, tuotteet ja teolliset prosessit.

Suunnittelu.



Asuinpaikka

Asuinmuoto

Asuinneliöt

Energiamuoto

Liikkuminen

Jakaminen

Korjausrakentaminen

SisäilmaRakentamisen laatu

Rakennusten ylläpito

Rakennusmateriaalit

Ostopäätös - Tunteella vai järjellä?



Kiertotalous – mennyt ja tuleva

Kiertotalouskriteerien
mukaiset materiaalit ja tuotteet

Kaikki materiaalit ja tuotteet, 
jotka tulevat kiertoon

Tämä
hetki

x
t



Kiertotaloudenmukainen rakentaminen.



Kiitos

nani.pajunen@sitra.fi

jessica.karhu@figbc.fi

mailto:nani.pajunen@sitra.fi
mailto:jessica.karhu@figbc.fi


Kiertotaloustoimet 
sementin valmistuksessa

Ulla Leveelahti

15.11.2019



Merkittävä rooli kiertotaloudessa

• Raaka-aineena hyödynnetään vuosittain 
260 000 t teollisuuden jätteitä tai sivutuotteita.

• Kierrätysraaka-aineiden osuus 15 %

• Polttoaineena hyödynnetään vuosittain 
85 000 t kierrätyspolttoainetta

• Kierrätyspolttoaineiden osuus 40 %



Materiaali kiertoon ja 
energia talteen



Sementtiuunin ainutlaatuinen rakenne 
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Sementtiuunissa on Kierrätyspolttoaineet ovat

• Syntypaikkalajiteltuja

• Erilliskerättyjä

• Prosessoituja 

• Tasalaatuisia

• Uudelleen käyttöön 
kelpaamattomia

Kierrätyspolttoaineet sopivat sementtiuuniin

• Korkea 
polttolämpötila

• Pitkä viipymäaika

• Energia ja materiaali 
hyödynnetään 100 %

• Ei muodostu 
läjitettäviä 
pohjatuhkia



Kierrätyspolttoaineiden hyödyntäminen
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Kiitos!



Rakennettu ympäristö osana kiertotaloutta
Poikkitieteellinen lopputyöprojekti Aalto yliopistosta



Kokeilun tavoitteena 
löytää ratkaisuja 
kiertotalouden 
asettamiin haasteisiin  
monitieteellisen 
yhteistyön avulla. 



Except otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kiertotalous ja kiinteistökehittäminen 
– tilaajan vaikuttamismahdollisuudet

Lauri Ruokonen 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Tilaajan työkalut kohti kiertotaloutta
Työkaluja tulee käyttää ennen hanketta sekä sen aikana 

1. Tietämys 2. Kriteeristö 3. Yhteistyö 4. Valvonta

Ennen hanketta Hankkeen aikana



Design research project 
Rakennusmateriaalit ja kiertotalous 



1. Circular economy in construction and real estate

2. Sustainability transitions for plasterboard (kipsilevy)

3. System thinking, future scenarios and wicked questions
(introduction) Smaller pictures 
of the life of plasterboard, the 
material (then adding people 
on top, random)



1. Circular economy in construction and real estate

2. Sustainability transitions for plasterboard (kipsilevy)

3. System thinking, future scenarios and wicked questions

Miten voimme muuttaa 
suhtautumistamme rakennusmateriaaleihin? 



We (co-)design based on regenerative principles,
for disassembly and adaptability, and consider 
buildings as bank of resources and materials
as part of multiple circular economies.

Suunnittelustrategiat
● Lisäaineiden määrä ja laatu 
● Suunniteltu pitkäikäiseksi ja purettavaksi
● Vaihtoehtoiset materiaalit

Tieto
● Heikko ymmärrys koskien 

kiertotaloutta (esim. pidetään 
kierrätämisenä tms.)

● Syyttelykulttuuri

Kysy epämukavia 
kysymyksiä
(wicked questions)



Yhdistävät tekijät



Yhteiset tuloksemme 

Tiedon jakaminen, läpinäkyvyys ja helppo saatavuus 

● Eri rakennusprosessien vuorovaikutus (esim. 
purkutöiden ja uudisrakentamisen välillä)

● Kasvava tietämys koskien rakennusten ja tuotteiden 
elinkaaren loppuvaiheita

● Kestävää kehitystä ja kiertotaloutta koskevan 
tietämyksen kasvaminen koko toimitusketjussa 

● Suunnittelustrategiat ennen liiketoimintamalleja



Lauri Ruokonen
lauri.ruokonen@aalto.fi

Delphine Rumo
delphine.rumo@aalto.fi

Kiitos tarkkaavaisuudesta!



Tulevaisuuden 
kiertotalouskeskukset
Satu Huuhka

Asiantuntija, Ekokumppanit Oy



Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs)
• Business Tampereen koordinoima 6Aika –

ohjelmasta rahoitettu hanke.

• Tavoitteena tukea kiertotalouden innovaatioiden 
kaupallistamista 6-kaupunkien alueella.

• 6-kaupunkien (ml. Tampereen) 
kiertotalouskeskukset toimivat hankkeen 
pilottialustoina.

• Useita hanketoteuttajia ja toimialoja.
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Ekokumppanien osuus CircHubsissa
• Tampereen kiertotalouskeskuksena Hiedanranta

– Älykkään ja kestävän kaupunkikehittämisen keihäänkärkialue

– Tavoitteena hiilinegatiivinen kaupunginosa

– Kiertotalous keinona hiilinegatiivisuuden tavoitteluun

 Ekokumppanien osuuden tarkoituksena on tukea 
Hiedanrannan kehittämistä.

 Työn keskittymisalueeksi valittiin talonrakentamisen 
materiaalien kiertotalous.

 Energia, vesi ja ravinteet kuuluvat oleellisena osana 
kiertotalouteen, mutta ne on rajattu tämän tarkastelun 
ulkopuolelle.

18.11.2019 3
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Hiedanranta



Ekokumppanien osuus CircHubsissa
• Tampereen kiertotalouskeskuksena Hiedanranta

– Älykkään ja kestävän kaupunkikehittämisen keihäänkärkialue

– Tavoitteena hiilinegatiivinen kaupunginosa

– Kiertotalous keinona hiilinegatiivisuuden tavoitteluun

 Ekokumppanien osuuden tarkoituksena on tukea 
Hiedanrannan kehittämistä.

 Työn keskittymisalueeksi valittiin talonrakentamisen 
materiaalien kiertotalous.

 Energia, vesi ja ravinteet kuuluvat oleellisena osana 
kiertotalouteen, mutta ne on rajattu tämän tarkastelun 
ulkopuolelle.
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Tyon keskittymisalueet ja julkaisut
1. Purkumateriaalien nykyisten kierrätysvaihtoehtojen 

kartoitus (Jussi Lahti)

– Esitysmateriaali

– Raportti

2. Rakennusten rakentamisesta ja purkamisesta johtuvien 
materiaalivirtojen tarkastelu (Mario Kolkwitz)

– Esitysmateriaali

– Video

3. Talonrakentamisen kiertotalousratkaisujen ohjauskeinot 
ja -kriteerit (Satu Huuhka)

– Esitysmateriaali

– Raportti

18.11.2019 6

:

https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2019/09/3_lahti_purkumateriaalit.pdf
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/cicrhubs-purkumateriaalien-jatkokasittelyvaihtoehdot.pdf
https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2019/09/4_kolkwitz_material-flows.pdf
https://youtu.be/qyi-JRfYaG8
https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2019/09/5_huuhka_ohjauskeinot.pdf
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/cicrhubs-talonrakentamisen-hiilineutraaliuden-ohjaaminen-tampereen-hiedanrannassa-kiertotalouden-keinoin.pdf


Talonrakentamisen kiertotalouden ohjaaminen

• Mitä ohjataan?

– Ohjauksen tavoitteet eri mittakaavatasoilla

• Mitä ohjausvälineitä kunnilla on käytettävissä?

– Säädösohjaus

– Talousohjaus

– Informaatio-ohjaus

• Esimerkkejä kiertotalouskriteereistä eri 
ohjausvälineille

18.11.2019 7
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Ohjaamisen
prosessi

Eri ohjaus-
keinot käytössä



Kiitos!
Lisätietoja: satu.huuhka@tuni.fi



Circular Construction In Regenerative

Cities (CIRCuIT)
Henna Teerihalme 15.11.2019



Nelivuotinen rakentamisen kiertotalouden hanke vielä alkumetreillään

• Hankeaika: 1.6.2019-31.5.2023

• Rahoitus: EU:n Horisontti 2020-ohjelma, kokonaisrahoitus 9,8 M €, josta Suomen osuus n. 2,3 

M € 

• 4 kaupunkia/kaupunkiseutua: Helsingin seutu, Kööpenhamina, Hampuri, Lontoo

• 30 partneria

• Suomesta mukana HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto ja Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus

• HSY Suomen kaupunkiklusterin koordinaattorina 







Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Yhteystiedot:

Henna Teerihalme, hankepäällikkö, HSY
henna.teerihalme@hsy.fi

Tiina Haaspuro, projektitutkija, HSY
tiina.haaspuro@hsy.fi

mailto:henna.teerihalme@hsy.fi
mailto:tiina.haaspuro@hsy.fi


Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta 

liiketoimintaa (HYPPY)

Ilkka Aaltio, Green Net Finland

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivä

Ympäristöministeriö, Helsinki
15.11.2019



Mikä on HYPPY-hanke?

• Kehityshanke, jossa kehitetään mukana oleville kunnille konkreettisten 
kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan 
kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta 
kiertotaloustoimintaa.

• Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama 2,5-vuotinen hanke 
(toteutus 9/2019-1/2022).

• Hanketoteuttajat: Green Net Finland (koordinaattori), Metropolia AMK, 
Hämeen AMK ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

• Mukana olevat kunnat: Helsinki, Forssa, Hämeenlinna ja Riihimäki

• Hankkeen kokonaisbudjetti on 376 560 euroa.
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HYPPY-hankkeen päätavoite

• Hankkeen päätavoitteena on kehittää mukana oleville kunnille 
konkreettisten kokeilujen kautta purku- tai korjausrakentamiskohteiden 
rakennusosien ja purkumateriaalien parempaan kiertoon tähtääviä 
toimintamalleja, jotka mahdollistavat uutta kiertotaloustoimintaa.

• Kehitystyötä tehdään kuntien osoittamien tarkastelukohteiden pohjalta.
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Hankkeessa toteutettavat kokeilut/tarkastelut Helsingissä

1. Toimintamalli purku-/korjausrakentamiskohteen irtaimiston 

uudelleenkäyttöön/kiertoon saamiseksi

2. Rakennusosien uudelleenkäyttöön tähtäävä kelpoisuustarkastelu (edellytysten 

tutkiminen, tapauskohtaisesta rakennusosakohtaiseen tarkasteluun ja suositukset). 

Otetaan muutama esimerkki tutkittavaksi käytännössä.

3. Purkumateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostaminen. Rakennusosat, 

joissa tunnistettu liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitetään materiaalijaekohtaisten 

tarkasteluiden kautta (liike)toimintamalleja. 

4 15.11.2019Ilkka Aaltio



Kanta-Hämeessä toteutettavat kokeilut/tarkastelut:

1. Monitoimikeskus (Forssa) ja purkukohde esim. koulu (Riihimäki): Vihreän rahoituksen 

saaminen uudisrakennuskohteeseen, johon sisältyy myös käytöstä pois jäävän 

rakennuksen purku. Purkuhankkeen valmistelu ja kilpailutus uusia YM:n hankintaoppaita 

hyödyntäen.

2. Rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyys. Tunnistetaan rakennushankkeita, 

joissa purettavan rakennuksen osia on käytetty uudelleen toisessa kohteessa. Selvitetään 

rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyvät hyväksymismenettelyt.

3. Luotsi-säätiö (Hämeenlinna): Kehitetään säätiön liiketoimintaa esim. vahvistamalla sen 

kykyä ja osaamista toimia yhtenä lenkkinä rakennusmateriaalien hyödyntämisessä nykyistä 

monipuolisemmin.
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HYPPY-hankkeen tuloksena

1. Kokeiltu kiertotaloutta edistäviä uusia toimintamalleja kunnissa.

2. Selvitetty erityisesti kokeiluihin liittyen toimijakenttää, jota aktivoidaan 

mukaan esim. kokeilujen toteutukseen.

3. Edistetty rakennusosien uudelleenkäytön hyväksyttävyyttä markkinoilla

4. Edistetty purkujätteiden ja -materiaalien parempaa kiertoa.

– Tutkittu, miten vihreän rahoituksen rakennuskohteissa voidaan painottaa purkutöiden 

osuutta kokonaisuudessa. 

– YM:n uusien hankintaoppaiden soveltaminen kuntien purkutöiden hankinnoissa.

5. Kehitetty uusia (liike)toimintamalleja rakennusosien ja materiaalien kiertoon 

saamiseksi (kauppapaikat, arvoketjut, jatkojalostus).
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Kiitos!
Lisätietoja:

https://gnf.fi/fi/gnf/hyppy
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Green Net Finland ry

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki

Ilkka Aaltio, toiminnanjohtaja
ilkka.aaltio@gnf.fi

p. 050 551 3633

Johanna Valio, HYPPY hankepäällikkö

johanna.valio@gnf.fi

p. 050 367 8889
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Teollisuuden sivuvirtoja

KUONA

400mt

LENTOTUHKA

300mt

RIKASTEHIEKKA (EU)

1.2mrd t



Ratkaisumme

TEOLLISUUDEN 
SIVUVIRTA

LISÄAINEET

=

[ geopolymeereja]



Geopolymeeri rakennusmateriaalina

KIINTEÄT

VAAHTOMAISET

• Puristuslujuus: 5-100 MPa (14d)

• Kuivumisaika: 30 minuuttia (5 MPa)

• 1400 -2000 kg/m3 ( 250-1000 kg/m3)

• Taivutusvetolujuus, routiminen, 

lämmönkestävyys, hapon kestävyys (… ) 

betoniin verrattavissa

• Tuotantoprosessit

• Puristus

• Märkävalu

• Pursotus

• 3D-tulostus



=

CO2-päästöyhtälö

- 90%

päästövähennys



Betolarin tuotealueita

• Maanstabilointi

• Tien rakennekerrokset

• Kaivoskuilujen täyttö

• Murskeet, sepelit

• Ulko- ja pihakivet

• Maisemointi

• Reunakivet

• Katukivet

MAARAKENTAMINEN PIHARAKENTAMINEN

Muurikivien valmistusta Betolarin partnerin linjastolla, lokakuu 2019.

Viherlipeäsakkamursketta, kesäkuu
2019.



Arkeologiset löydökset

Inkojen seinä, Cuscossa 1000 

AD

10-kulmaisia valuja, 

saumattomia.

Pyramidit. Egypti, >2500 BC



Kiitos!

Maria.Korppi@betolar.com

Visit: www.betolar.com
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