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Ikkunakierrätys

Kiertotalous purkamisessa –
teematapaaminen
26.3.2021

SEINÄJOKI | KASKINEN | KUOPIO | NOKIA | VAASA

Tero Peltomäki
tero.peltomaki@revisol.fi

Taustaa

Kiertotalous rakentamisessa säästää luonnonvaroja, vähentää energiankulutusta 
sekä pienentää päästöjä, mutta alan toimintamallit ovat vasta kehittymässä. 
Suomessa päätyy korjaus- ja purkurakentamisen myötä arviolta yli 20 000 tonnia 
hyötykäytettävää rakennuslasia muualle kuin kierrätykseen.  

– Kierrätetyn materiaalin käyttäminen säästää neitseellisiä raaka-aineita, kuten 
hiekkaa. Kierrätetyn lasisirun sulattaminen vaatii myös vähemmän energiaa. Tämä 
pienentää merkittävästi esimerkiksi lasivillan tuotannon hiilidioksidipäästöjä, kertoo 
Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser. 
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Saneerauskohteet

• Kun lasia hyödynnetään uusioraaka-aineena, niin lasi 
tulee olla puhdasta, sen joukossa ei saa olla puuta, 
metallia, kittiä tms. jakeita, jotta lasin hyödyntäminen on 
mahdollista.

• Kun saneerauskohteissa ikkunat otetaan ehjänä irti 
muutenkin, miksi niitä ei voisi vaihtolavalle kasaamisen 
sijaan sijoittaa lasipukkiin, jolla ne saadaan kuljetettua 
ehjänä käsittely-yksikköön saakka?

• Perinteinen tapa on kasata lasit vaihtolavalle ja ajaa lava  
jätteenkäsittelylaitokselle, jolloin lasit rikkoutuvat ja lasi 
jää hyödyntämättä. Muu pokajäte ehkä hyödynnetään.

• Huonoin vaihtoehto on, jos ikkunat ajetaan suoraan 
loppusijoitukseen kaatopaikan penkalle.

Purkukohteet

• Purkukohteissa ikkunoita harvemmin 
otetaan pois ennen koneiden tuloa tontille 
– näin menetetään hyödyntämiskelpoisia 
materiaaleja, kuten lasia, jota 
konekäsittelyn jälkeen on hankala tai jopa 
mahdoton ottaa massasta talteen

• Lasien poisottamattomuutta 
purkukohteissa perustellaan pääasiassa 
kustannuksilla tai miten turhaa se on, kun 
talo muutenkin puretaan

• Näillä kommenteilla unohdetaan tai ei 
edes haluta miettiä ympäristönäkökulmaa

Lähde: www.talotarinat.fi, kuva Päivi Leinonen
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FAQ

• Asunnossa on ollut sisäilmaongelmia, 
vaikuttaako tämä ikkunoiden 
kierrätettävyyteen?
 Ei vaikuta

• Mikä osuus ikkunakokonaisuudesta 
saadaan kierrätettyä tai hyödynnettyä?
 Lähes 100 % (lasi, metallit, puu)

• Pitääkö ikkunoista ottaa pois 
sälekaihtimet?
 Ei tarvitse, ne otetaan pois 

käsittelyprosessissa

• Pihlan video ikkunakierrätyksestä 
https://youtu.be/SEih7bSpY0s

Yrityksestä

• Revisol perustettu vuonna 1981

• Liikevaihto 12,2 M€ (3/2020)

• Työntekijöitä keskimäärin 60 henkilöä

• Käsittely-yksiköt
• Seinäjoki, Kaskinen, Kuopio, Vaasa, Nokia
• Joensuu (Q4/2021)

• Lisätietoja: 

Tero Peltomäki
avainasiakaspäällikkö
p. 044 4757 008
tero.peltomaki@revisol.fi
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