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• Yksi Euroopan johtavista 
tutkimuslaitoksista. Omistajamme 
on Suomen valtio. 

• Tehtävämme on edistää tutkimuksen 
ja teknologian hyödyntämistä ja 
kaupallistamista elinkeinoelämässä 
ja yhteiskunnassa

• Rakennetun ympäristön 
kiertotalous vahva fokusalue

• Henkilöstö: n. 2100

• Liikevaihto: 150 M€
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PURKUPALVELUT
• Rakennusten purkutyöt 
• Teollisuuden purkutyöt 
• Asbestipurku 
• Kierrätys 

LAHTI I VANTAA I HELSINKI I TURKU I PORI I TAMPERE I
JYVÄSKYLÄ I LAPPEENRANTA I OULU 

• Yhteenlaskettu 
liikevaihto yli 40 M€

• Henkilöstö n. 150 hlöä



Rakennusjätepuun käsittelymahdollisuudet
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Uudelleenkäyttö

• Suomessa muodostui noin 270 000 tonnia rakennusjätepuuta vuonna 2020 (Eurostat)
• Rakennusjätepuu on haluttu polttoaine, nyt energiahyödyntäminen pääasiallinen käsittely

Kierrätys

Liimapuupalkki

Rajoitetusti Suomessa, 
lisääntyy todennäköisesti 
tulevaisuudessa 

Puumuovi-
komposiitti Lastulevy

Puhtaan puujätteen 
käyttö puumuovi-
komposiitissa 
teknisesti mahdollista 
(hintakysymys)

Biohiili
Ulkomailla kierrätys 
lastulevyissä, 
Suomessa ei 
(haasteena pitkät 
kuljetusmatkat, 
neitseellisen 
materiaalin suuri 
saatavuus)

Käyttö: Viheralueilla 
maanparannus-
aineena, veden-
puhdistuksessa, 
betonissa (Käyttö-
kriteerit tarvitaan)

Liimapuu
palkki



ICEBERG – puujätteestä kemikaalia (esimerkki 
osallistumisestamme)
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Ratkaisu:
- Puujäte sisältää 20 % ligniiniä
- Ligniinistä voidaan eristää ns. ”bio”- fenolifraktio (nopean pyrolyysin

kautta saadusta öljystä) 
- Fenoli-formaldehydiliiman valmistuksessa biofenolifraktio voi korvata 50 

% fossiilisesta fenolista

Toteutus:
- 4 partnerin yhteistyö: 

- VTT – ligniinifraktion eristys
- Tecnalia (ES) - liiman kehitys
- MEGARA RESINS (GR) – liiman valmistus
- Soprema (FR) – liiman käyttö

- ICEBERG-hankkeessa demonstroidaan käyttö puupaneeleissa
- Puupaneelit käytetään varastorakennuksen rakentamisessa 

Pyrolyysiöljystä erotettu ligniinifraktio



Lessons learned
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Innovatiivisilla ratkaisuilla pitkä tie 
(labratyöstä – tuotantoon)

-> EU-hankkeen tavoite: 
löytää uusia 
innovatiivisia 
ratkaisuja 

Demonstrointi oleellinen osa 
teknologian käyttöön ottamisessa 
(esim. tarvittavat 
prosessimuutokset, 
investointitarpeet, mahdolliset 
rejektit jne)

Tärkeätä tuottaa tietoa puujätteen 
korkea-arvoisen kierrätyksen 
edellytyksistä eri toimijoille (myös 
poliitikoille)

-> Tarvittavat ajurit, 
mahdollisuudet/haasteet

-> Demo antaa todelliset 
tiedot päätöstä varten



EHJÄNÄ PURKAMISEN& 
UUDELLEENKÄYTÖN

DEMONSTRAATIO
TAMPEREELLA



Lamminpään aluehanke – rakennusosat uudelleenkäyttöön 
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Mitä tehtiin ja miksi:

- Alueelta purettiin yhteensä 15 kiinteistöä jotka pääosin teollisuuskiinteistöjä

- Osa rakennuksista purettiin perinteisin menetelmin ja osa 
valjastettiin uudelleenkäytön kehityskohteiksi (4 kpl) 

- Tavoitteena uudelleenkäytön työtapojen kehittäminen, uudelleenkäyttöön 
soveltuvien tuotteiden irrottaminen laadukkaana rakenteesta, rakennusosien 
löydettävyyden ja dokumentoinnin kehittäminen digitaalisen tietomallinnuksen 
avulla uudelleenkäytön suunnittelun tueksi.

Toteutus - koko arvoketju mukana 
- Purkupiha – purku-urakoitsija 
- Pohjola Rakennus – purku-urakan tilaaja  
- Rakennusliike Tekson - uudelleenkäyttö
- VTT - RFID paikannus ja tietopankki  tiedon keruu ja dokumentointi 

- Tecnalia (ES) – 3D tietomallinnus  tiedon keruu ja dokumentointi 

 Luotiin elektroninen materiaalipassi
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Lessons learned
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 Ehjänä irrottamisen ja uudelleenkäytön suunnittelu jo ennen purku-urakan kilpailuttamista 

Rakennusosan / irtaimiston ehjänä irrottaminen ja kuljettaminen varastoon ilman varmuutta 
kysynnästä ja hinnasta !

 Ehjänä puretuille osille uusi käyttökohde ja suunnitelmat valmiina  

 Urakoitsija tietää mikä siirtyy urakoitsijan omaisuudeksi ja mikä ei. Yksilöidään ja sovitaan ennakkoon, mitä 
irrotetaan, suunnitellaan aikataulu ja resurssit, arvioidaan vaikutukset tuotantoprosessiin 

 Varataan toteutukselle mahdollisimman paljon aikaa ennen purkutöitä ja purku-urakan aikana 

 Kommunikoidaan hyvissä ajoin eri osapuolten roolit, käydään läpi menetelmät ja vaikutukset prosessiin

 Vaikutus menetelmiin (käsityö vs. konetyö)  Nosturit, nostimet, polttopillit, timanttileikkurit, 
puukkosahat, tarraimet yms. ….vai kourapurku  

 Työturvallisuus (nostot lisääntyy) 

 Ilkivalta

 Syntyvien aukkojen peittäminen uudelleen (pölyn hallinta, asbestipurku), Sähkön, veden ja kaukolämmön 
irtikytkennät  vaikutus työmaahan 

 Huomioitava haitta-aineiden sijannit ja kohteen sisäilmaongelmat

 Suoraan kohteesta myynti tai siirto  riittävästi myyntiaikaa

Se mille on kysyntää käy kaupaksi, loput tavanomaisen purku-urakan kautta kierrätykseen 



EHDOTUS 
TOIMINTAMALLISTA 
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KIITOS!
kati.tuominen@purkupiha.fi
050 471 8233 
elina.pohjalainen@vtt.fi
050 371 8508
margareta.wahlström@vtt.fi
040 584 7390

mailto:kati.tuominen@purkupiha.fi
mailto:Elina.pohjalainen@vtt.fi
mailto:Margareta.wahlstr%C3%B6m@vtt.fi
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