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• Kaksi purkukohdetta, josta irrotettu lasirakenteita ehjänä
• Kohde 1 Katajanokka

• teräsrunkoisia lasirakenteita n.50m2, toimiston väliseinärakennetta. Asennettu
v.2002

• Ehjänä irrotus ja siirto välivarastoon n. 100€/m2
• Maalattua teräsrakennetta 500kg (3kgCO2/kg) ja 6-8mm turvalasia 1000kg (2,1

kgCO2/kg)
• Hiilipäästön säästö 3600kgCO2 = 24 000km autoilua (150gCO2/km)
• Soveltuu mm.toimiston väliseiniksi
• Lähde: CO2data.fi



Toimisto KERA:an

• Osien puhdistamien
• Osien kiinnittäminen
• Uusi pintakäsittely
• Lasien kiinnitykset
• Levyrakenne teräsosien ja katon

väliseen tilaan
• Vältetään saumamassojen käyttöä,

koska lasirakenteet tarkoitus siirtää
edelleen n.5v päästä

• Toimiston avajaiset 11/2021
• Käytetään kierrätettyjä ja

uudelleenkäytettäviä materiaaleja
lattiassa, tilanjakajina ja sisustuksessa



• Kohde 2 Myyrmäki
• Alumiinirunkoisia lasirakenteita n250m2. Asennettu v.2015
• Ehjänä irrotus ja siirto välivarastoon n. 60€/m2
• Maalattua alumiinirakennetta 500kg (7,2kgCO2/kg) ja 8mm turvalasia 5000kg (2,1

kgCO2/kg)
• Hiilipäästön säästö 14 100kgCO2 = 94 000km autoilua. (150gCO2/km) tai 220m2

150mm betonielementti (0,17kgCO2/kg)
• Soveltuu toimiston väliseiniksi, toimistojen puhelinkopeiksi, asuntojen tilanjakajiksi

Lähde: CO2data.fi



Tuotteistamista ja
ideointia

• Ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja uusiksi
tuotteiksi

• Valmistellaan osat samaan
käyttötarkoitukseen

• Kehitetään erilaisia tapoja myydä ja
markkinoida tuotteita

• Tuotteista tehtävä visuaalisesti
houkuttelevia

• Miten toimitaan kahdessa eri
rajapinnassa materiaalin
hankkimisessa ja materiaalin
myynnissä

• Kanava jälleenmyyntiin



Kokemuksia käytännöistä
• Ehjä irrottaminen on suunniteltava purettavan rakennuksen omistajan

kanssa etukäteen
• Sisärakenteiden, kevyempien rakenteiden sekä irtaimiston irrottaminen ennen

varsinaista purkuvaihetta
• Raskaampien rakenteiden irrottaminen oltava kilpailutettuna osana purku-urakkaa

• Ehjänä irrotettavien tuotteiden dokumentointi ja taustatiedon
kerääminen

• Työvaiheiden ja logistiikan suunnittelu
• Uudelleenkäytettävien tuotteiden markkinointi ja myynti
• Tuotteiden kelpoistaminen ja laadunvarmistus uudis- ja

korjausrakennuskohteen vaatimuksien mukaan
• Hyödyntäminen selkeintä ja arvontuoton näkökulmasta parasta, jos

purkaja ja uudis- tai korjauskohteen tekijä sama taho tai yhteistyöstä
sovittu etukäteen



Havaintoja uudelleenkäytöstä
• Teknisten vaatimuksien todentamisen ja käytännön toteutuksen

kehittämiseksi lisää todellisia hankkeita.
• Myös digitaalisuus tarvitsee käytäntö tuekseen.

• Julkisten toimijoiden ja merkittävien kiinteistörakentajien tulee asettaa
tavoitteita rakennustuotteiden uudelleenkäytölle uudis- ja
korjauskohteissa, mukana tulee olla oleellisia vaatimuksia sisältäviä
rakenteita.

• Uudelleenkäytön edistämiseksi yhteistyöhön tarvitaan mukaan
viranomaiset ja rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden toimijat laaja-
alaisesti, tässä parannettavaa

• Kiertotaloustavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan ohjeistusta ylimmiltä
kansallisilta tahoilta



Olemme
nähneet
tätä  liikaa.
Puramme vanhaa arvokkaasti ja rakennamme
uutta luonnonvaroja säästäen
Petri Salmi ja Mikko Piitulainen
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