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RAMBOLL LYHYESTI
OMISTAJANA RAMBOLL-SÄÄTIÖ
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Tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja 
rakennusten suunnitteluun, rakennuttamiseen, 
rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin 
liittyviä asiantuntijapalveluita.

Erityisen vahva läsnäolo Pohjoismaissa, 
Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, 
Manner-Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

16 500 
asiantuntijaa

EUR 
1,9 mrd
liikevaihto

PALVELUT MAAILMANLAAJUISESTI

• Kiinteistöt ja 
rakentaminen

• Infra ja liikenne
• Kaupunkisuunnittelu

Lähes 300 
toimipistettä 
35 maassa

• Vesi
• Ympäristö ja terveys
• Energia
• Johdon konsultointi



RAMBOLL SUOMESSA
VUODESTA 1962

24 paikkakunnalla
Suomessa

Tarjoamme monialaista asiantuntemusta 
kestävän yhteiskunnan ratkaisujen 
suunnitteluun, projektinhallintaan 
ja ylläpitoon.
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240 M€
(2019)

42 M€
Projektinjohto ja 

kiinteistökonsultointi
82 M€
Infra ja liikenne

26 M€
Ympäristö ja 

terveys

82 M€
Kiinteistöt ja 
rakentaminen

8 M€
Vesi

2 500 
asiantuntijaa



HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITE

• Rakentaminen on hyvin materiaali-intensiivinen sektori ja kiertotalouden edistämisen 
ydinalueita. Keskeisiä esteitä hyödyntämisen lisäämiselle on purkumateriaalien 
kelpoisuuden osoittaminen uudessa käytössä. Ominaisuuksien ohella 
kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden hyödynnettävyyteen vaikuttaa oleellisesti se, mihin 
materiaalia käytetään. Erilaiset käyttötarkoitukset ja -kohteet asettavat erilaisia 
vaatimuksia esim. materiaalien sisäilmapäästöille, rakenteellisille ominaisuuksille, 
paloturvallisuudelle tai kosteusvarmuudelle. Tarkasteluun vaikuttaa oleellisesti se, onko 
kyseessä materiaalin uudelleenkäyttö vai muu materiaalihyödyntäminen, eli kierrätys. 

• Hankkeen tavoitteena on määritellä reunaehtoja keskeisten rakennusjätejakeiden ja 
rakennusosien materiaalihyödyntämiselle käyttötarkoituksen näkökulmasta. 
Hankkeen pohjalta tavoitteena on saavuttaa valtioneuvoston yhteinen näkemys 
rakennusmateriaalien ja -tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen periaatteista 
myös EU:n rakennustuoteasetuksen muutosprosessia varten.



HANKKEEN RAKENNE JA TYÖRYHMÄ

Sidosryhmä-
työpaja I

III Markkinapotentiaali ja ohjauskeinot
Materiaalien hyödyntämisen lisääminen

Hyödyntämisen laadun parantaminen
Markkinoiden edistäminen 

I Rakennus- ja purkujätejakeiden 
uudelleenkäyttö- ja kierrätyspotentiaali

Määrät, käyttökohteet
Riskit ja reunaehdot eri käyttötarkoitusten          

näkökulmasta

II Purkumateriaalien  terveellisyys 
uudelleenkäytössä 

Keskeiset turvallisuus- ja terveysriskit uudelleen-
ja kierrätyskäytössä 

Merkitys viranomaisohjauksen kannalta

Sidosryhmä-
työpaja 2

Tapaus-tutkimukset

IV Johtopäätökset ja suositukset
Kriteerit julkisille rakennushankkeille

Sääntelyn ja ohjauksen kehittäminen, ml. 
suositukset EU:n rakennustuoteasetuksen 

uudistamisen valmisteluun

Policy Brief Loppuraportti

Tutkittavat 
materiaalit

• Betoni

• Tiilet

• Puu

• Metallit

• Ikkunat

• Lämmöneristeet

• Muovi



RATKAISTAVAT ONGELMAT

Purkukartoitus 

– massa

- haita-aineet

Merkittävimmät 
purkumateriaalit

Kelpoisuuden 
todentaminen 
(kriteerit, prosessi, 
vastuujako jne.)

Loppukäyttäjien 
terveysriskit

Uudelleenkäyttö

Markkinan ehdot 
Liiketoimintamallit 
sääntely

Purkukohde
Uudiskohde tai korjauskohde

Puraterin uutuusarvot

Kierrätys

Käyttötarkoitus



TUOTEHYVÄKSYNTÄ RAKENNUSHANKKEESSA

Tuotehyväksynnän lait, 
säädökset, standardit 

(tuotevaatimukset + talouden 
toimijan laatuhallinta)

Rakentamisen 
ryhtyvä, 
tilaaja ja 
toteuttaja

Suunnittelija

Talouden 
toimijat 

(valmistaja, 
maahantuoja 
tai jakelija)

Ministeriöt
Rakennus-
valvonta

Varmentaa Suunnitella

Kelpoistaa



TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETELMÄT

EUROOPAN UNIONIN JÄSENMAIDEN 
YHTEISET 

TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETELMÄT

HARMONISOITU STANDARDI

(Hen)

PAKOLLINEN CE - MERKINTÄ

VAPAAEHTOINEN ETA

(EUROOPPALAINEN TEKNINEN 
ARVIOINTI)

MUUTTUU PAKOLLISEKSI CE –
MERKINNÄKSI, KUN HAETAAN ETA.

SUOMEN KANSALLISET 
TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETELMÄT

VOIMASSA OLEVA 
TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUS

(YMPÄRISTÖMINISTERIÖ)

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LAADITTU ARVIOINTIPERUSTE

(VTT)

VARMENNUSTODISTUS

VALMISTUKSEN LAADUNVALVONTA

FPC, FACTORY PRODUCTION 
CONTROL ILMOITETUN LAITOKSEN 

TOIMESTA.

RAKENNUSPAIKKAKOHTAINEN 
VARMENNUS

VARMENNETAAN 
TAPAUSKOHTAISESTI VALITUILLA 

MENETELMILLÄ JA KOOTAAN 
HYVÄKSYTTÄVÄ 

TUOTEHYVÄKSYNTÄDOKUMENTAATIO

Nykyiset tuotehyväksyntämenetelmät, joiden arviointiperusteita 
voitaisiin soveltaa uudelleen käytettävien rakennusosien 
tuotehyväksyntään.

Rakennustuote kelpoistetaan
rakennuskohteeseen rakentamiseen 

ryhtyvän ja rakennusvalvonnan 
hyväksymällä 

tuotehyväksyntämenetelmällä (testaus, 
asiantuntijan lausunnot, alkuperäiset 
tuotehyväksyntädokumentit jne.).  

Erilliset purkurakennusosille suunnatut tuotehyväksyntämenetelmät?    



Purkutuoteryhmä
Ennen ja purun jälkeen 

(Purkukohde)

Käyttötarkoitus / sijainti 
rakennuksessa ja 

rakenteessa

Tuotehyväksyntä
Kelpoistaminen

uudessa 
kohteessa/ 

korjauskohteessa

Käyttötarkoituksen 
vaatimukset

Purkutuoteryhmä uudelleenkäyttö – Prosessi vaihtoehto 1  

Purkutuoteryhmä 
ja rakenteet, joissa 
purkutuote 
sijaitsee.

Purkukartoitus;              
Haitta-ainekartoitus; 
Purkusuunnittelu; 

Purettavien rakennusosien 
tuotehyväksyntä-
menetelmät ja mahdolliset 
tuotehyväksyntä-
dokumentaatiot: selvitetään 
historia ja tekniset asiakirjat.

Kuntotutkimukset, irrotus ja 
mahdollinen käsittely ja 
jatkotoimenpiteet 
(puhdistus yms.)

Purkutuotteille arvioidaan uudet 
käyttötarkoitukset;
• Mekaaninen lujuus ja 

vakaus
• Paloturvallisuus
• Hygienia, terveys ja 

ympäristö
• Käyttöturvallisuus ja 

esteettömyys
• Meluntorjunta
• Energiansäästö ja 

lämmöneristys
• Luonnonvarojen kestävä 

käyttö
Käyttötarkoituksien mukaisesti 
arvioidaan purkutuotteelle 
suunniteltavat ja toteutettavat 
jatkotoimenpiteet esim. 
mantteloinnit tai lisäraudoitus, 
palomaalaus yms.. 

Arvioidaan purkutuotteen 
olemassa olevilla 
arviointiperusteilla AVCP –
luokka ja sen mukaisesti 
arvioidaan suunniteltujen ja 
mahdollisesti toteutettujen 
jatkotoimenpiteiden esim. 
manttelointien tai 
lisäraudoituksien, 
palomaalauksien yms. riittävyys 
ko. AVCP – luokkaan ja 
arviointiperusteiden 
vaatimuksiin sekä turvalliseen 
käyttöön uudessa 
käyttötarkoituksessa.
Tarvittaessa purkutuotetta 
suunnitellaan ja kehitetään lisää 
tai se kierrätetään. 

Purkutuotteiden 
ominaisuuksien 
toteamisessa ja niiden 
suorituskykyjen tasojen 
varmentamisessa 
sovelletaan olemassa 
olevia harmonisoituja 
standardeja, 
tuotestandardeja,  
arviointiperusteita, EAD, 
ETAG, ETA, asetuksia 
jne.; sovelletaan vanhaa 
ja kehitetään uusia 
tuotehyväksyntämenet
elmiä merkintöineen, 
purkutuoteryhmille 
omia Suomen 
kansallisia asetuksia, 
standardisarja. 

Sisäilma- ja terveysvaikutus 
huomioiden todetun 
haitta-aineen ja materiaalin 
ominaisuudet, tuleva 
käyttö- ja sijainti 
rakennuksessa sekä 
rakenteissa



Purkutuoteryhmä
Ennen ja purun jälkeen 

(Purkukohde)

Käyttötarkoitus / sijainti 
rakennuksessa ja 

rakenteessa

Tuotehyväksyntä

Kelpoistaminen uudessa kohteessa/ korjauskohteessa

Käyttötarkoituksen 
vaatimukset

Purkutuoteryhmä uudelleenkäyttö – Prosessi vaihtoehto 2  

Purkutuoteryhmä 
ja rakenteet, joissa 
purkutuote 
sijaitsee.

Purkukartoitus;              
Haitta-ainekartoitus; 
Purkusuunnittelu; 

Purettavien rakennusosien 
tuotehyväksyntä-
menetelmät ja mahdolliset 
tuotehyväksyntä-
dokumentaatiot: selvitetään 
historia ja tekniset asiakirjat.

Kuntotutkimukset, irrotus ja 
mahdollinen käsittely ja 
jatkotoimenpiteet 
(puhdistus yms.)

Purkutuotteille arvioidaan uudet 
käyttötarkoitukset;
• Mekaaninen lujuus ja 

vakaus
• Paloturvallisuus
• Hygienia, terveys ja 

ympäristö
• Käyttöturvallisuus ja 

esteettömyys
• Meluntorjunta
• Energiansäästö ja 

lämmöneristys
• Luonnonvarojen kestävä 

käyttö
Käyttötarkoituksien mukaisesti 
arvioidaan purkutuotteelle 
suunniteltavat ja toteutettavat 
jatkotoimenpiteet esim. 
mantteloinnit tai lisäraudoitus, 
palomaalaus yms.. 

Arvioidaan purkutuotteen 
olemassa olevilla 
arviointiperusteilla AVCP –
luokka ja sen mukaisesti 
arvioidaan suunniteltujen ja 
mahdollisesti toteutettujen 
jatkotoimenpiteiden esim. 
manttelointien tai 
lisäraudoituksien, 
palomaalauksien yms. riittävyys 
ko. AVCP – luokkaan ja 
arviointiperusteiden 
vaatimuksiin sekä turvalliseen 
käyttöön uudessa 
käyttötarkoituksessa.
Tarvittaessa purkutuotetta 
suunnitellaan ja kehitetään lisää 
tai se kierrätetään. 

Purkutuotteiden 
ominaisuuksien 
toteamisessa ja niiden 
suorituskykyjen tasojen 
varmentamisessa 
sovelletaan olemassa 
olevia harmonisoituja 
standardeja, 
tuotestandardeja,  
arviointiperusteita, EAD, 
ETAG, ETA, asetuksia 
jne.; sovelletaan vanhaa 
ja kehitetään uusia 
tuotehyväksyntämenet
elmiä merkintöineen, 
purkutuoteryhmille 
omia Suomen 
kansallisia asetuksia, 
standardisarja. 

Sisäilma- ja terveysvaikutus 
huomioiden todetun 
haitta-aineen ja materiaalin 
ominaisuudet, tuleva 
käyttö- ja sijainti 
rakennuksessa sekä 
rakenteissa



Umpitiili

Reikätiili

Erilaiset 
KaHit

Erilaiset 
poltetut tiilet 

ja kalkki-
hiekkakivet

Purkukohde Käyttötarkoituksen 
vaatimukset

Tuotehyväksynt
ä

Kelpoistaminen

Tiilien ja KaHien koestus

- Standardit

- Otantatutkimus, esim. 10 
tiiltä/erä

Tiili ja KaHi

Ennen purkua
Rakennesuunnitelmista
- Rasitukset
- Tiilien laatu
- Käytetty laasti ja raudoitus
- Dimensiot 
Silmämääräinen tarkastelu
- Tehdään kaikkiin purettaviin 

tiilirakenteisiin
- Näkyvät vauriot
- Pintakäsittelyt

Purkutyön jälkeen
Silmämääräinen tarkastus
- Kunto/näkyvät vauriot

Kantava rakenne
- Tiilien puristuslujuuden 

selvittäminen otantana, 
kimmovasarakoe tai 
poranäytteet by65 
mukaan

- Tiilien 
vedenimuominaisuuksien 
selvittäminen otantana

- Ulkokäyttöön tulevien 
tiilien 
pakkasenkestävyyden 
selvittäminen otantana

Kantava rakenne, 
rakenteellinen toiminta
- Rakenteiden mitoitus EC 

mukaan

Rakennuspaikkakohtainen 
hyväksyntä



MUOVIT JA LÄMMÖNERISTEET
HYÖDYNTÄMISEN JA KELPOISTAMISEN ANALYYSI
• PURATER-hankkeessa keskitytään muovien ja eristeiden osalta seuraaviin rakennusosiin:

• Muoviputket

• Muovieristeet (EPS, XPS)

• Mineraalivillaeristeet

• Menetelmä: kirjallisuusselvitys ja haastattelut

• Haastattelut

• Toistaiseksi vain puhtaita ylijäämäeristeitä tai -muoviputket kierrätetään. Mineraalivillajätteen kierrätys 
pilotointivaiheessa.

• Kierrätyksen ja uudelleenkäytön haasteena:

• Eristeiden alkuperän selvittäminen haastavaa

• Vanhoissa eristeissä voi olla aineita, joiden käyttö nykyisin on kiellettyä

• Kustannukset: uudet eristeet halpoja, kuljetus kallista

• Uudelleenkäyttö edellyttäisi purkamista ehjänä ja lämmöneristysominaisuuksien selvittämistä

-> Kierrätys raaka-aineena uudelleenkäyttöä realistisempi ja kannattavampi vaihtoehto. 



KIITOS!


