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1. Johdanto 

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyy kaivosteollisuuden jälkeen eniten jätettä. Valtakunnallisessa 
jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 - Kierrätyksestä kiertotalouteen rakentamisen jätteet on nostettu 
yhdeksi neljästä painopistealueesta1. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla 
kunkin painopistealueen jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä kierrätystä ja hyödyntämistä 
edistetään. 
 
Rakennusosien uudelleenkäyttö toteuttaa jätehierarkian ylintä, tavoiteltavinta tasoa, jossa 
vähennetään jätteen syntyä. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan sitä, että purkukohteista tai 
saneerauskohteista tunnistetaan ja otetaan talteen käyttökelpoiset rakennusosat ja materiaalit ja ne 
käytetään sellaisenaan uudelleen samassa käyttötarkoituksessa samassa tai jossain muussa 
kohteessa. Tällöin nämä materiaalit ja osat eivät päädy jätteeksi. Rakennusosien ja -materiaalien 
uudelleenkäyttöön liittyy kuitenkin joitakin haasteita, kuten niiden kysyntä, irrottaminen ehjänä, 
käyttökelpoisuuden osoittaminen ja myös asenteet käytettyjä materiaaleja kohtaan. Tässä 
selvityksessä tarkastelun kohteeksi valittiin käytettyjen rakennusosien kelpoisuuden osoittaminen ja 
siihen liittyvät haasteet. Kelpoisuuden osoittamisen tarkasteluun valittiin kolme eri tyyppistä 
rakennusmateriaalia tai -osaa: puhallusvilla, liimapuupalkki ja käytetyt tiilet/tiiliseinä. Kelpoisuuden 
osoittamiseen liittyviä asioita selvitettiin seuraavilla metodeilla 

• lainsäädäntöselvitys rakennustuotelainsäädännön ja jätelainsäädännön osalta 
• tuotekohtaisten standardien selvitys ja tarkastelu niiden hyödyntämisestä kelpoisuuden 

osoittamisessa  
• Rakennustuoteteollisuus ry:n ja Puutuoteteollisuus ry:n edustajien haastattelut 
• puhallusvillan valmistajan ja potentiaalisen uudelleenkäyttäjän haastattelut 
• betonituotteiden valmistaja, joka voisi käyttää vanhasta tiiliseinästä sahaamalla irrotettuja 

tiiliosia uusien betonituote-elementtien valmistuksessa 
• eri kuntien rakennusvalvontaviranomaisten haastattelut  

 
Tämän selvitystyön toteutti Ytekki Oy Kouvola Innovationin REUSE -hankkeeseen. REUSE-hankkeen 
tavoitteena on kehittää purku- ja ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä rakennusteollisuudessa. 
Erilaisille rakennus-, purku- ja ylijäämämateriaaleille voi löytyä tuottavampaakin käyttöä kuin 
käyttäminen maanrakennustyömailla täyttöaineksena. REUSE-hankkeessa pyritäänkin 
kiertotalouden edistämiseen rakennusteollisuudessa ja erilaisten hukka- ja purkumateriaalien 
hyötykäytön edistämiseen. Kiertotalousnäkökohtien huomioiminen rakennussektorilla voi hyödyttää 
toimialan liiketoimintaa ja nostaa alueen kiertotalousosaamista myös rakennusalalla. REUSE-hanke 
tuottaakin uusia liiketoiminta- ja yhteistyömalleja Kymenlaakson alueen rakennus- ja purkualan 
yrityksille 2. 
 
Selvitystyötä ohjasivat Ville Räty Kouvola Innovation Oy:stä ja Katja Ahola XAMK:sta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2030 -Kierrätyksestä kiertotalouteen 
2 Kouvola Innovation, REUSE -hanke. www.sivut https://www.kinno.fi/seudun-kehittaminen/kinno/projektit/reuse-
edistaa-rakennus-ja-purkuteollisuuden-kiertotaloutta 

https://www.kinno.fi/seudun-kehittaminen/kinno/projektit/reuse-edistaa-rakennus-ja-purkuteollisuuden-kiertotaloutta
https://www.kinno.fi/seudun-kehittaminen/kinno/projektit/reuse-edistaa-rakennus-ja-purkuteollisuuden-kiertotaloutta


 

2. Lainsäädäntö 

Lainsäädännön osalta tarkasteltiin pääasiassa rakennustuotteita ja rakentamista koskevaa 
lainsäädäntöä, jota tulee noudattaa aina rakentamisessa ja rakennustuotteiden valmistamisessa. 
Lisäksi tarkasteltiin lyhyesti jätelainsäädäntöä, josta johtuu mm. yleinen periaate noudattaa 
etusijajärjestystä. 

 

2.1. Rakennustuotteita koskeva lainsäädäntö 
 
Rakennustuotteita koskevan lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että rakennustuotteista 
saatava tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista, kun suunnittelija ja rakentaja arvioivat tuotteiden 
soveltuvuutta rakennettavaan kohteeseen. Lainsäädännön tehtävänä on myös edistää 
rakennustuotteiden myyntiä sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Rakennustuotteisiin liittyvä 
keskeinen EU-säädös on niin sanottu EU:n rakennustuoteasetus, joka tuli voimaan 
kokonaisuudessaan 1.7.2013, jolloin rakennustuotteiden CE-merkintä tuli kattavasti pakolliseksi myös 
Suomessa. Rakennustuoteasetuksessa ((EU) N:o 305/2011) säädetään, kuinka rakennustuotteen 
ominaisuuksista kerrotaan ja millä edellytyksillä rakennustuotteet voidaan CE-merkitä. Lisäksi 
asetuksen tavoitteena on rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja kaupanesteiden poistamiseen EU:n 
sisämarkkinoilla. 
 
Rakennustuoteasetuksen liitteessä I on lueteltu rakennuskohteen perusvaatimukset. 
Rakennuskohteen perusvaatimukset muodostavat pohjan, kun on laadittu rakennustuote- tai 
tuoteryhmäkohtaisia eurooppalaisia harmonisoitujen tuotestandardeja, joiden perusteella valmistaja 
tekee tuotannon laadunvarmistuksen, tuotteiden tyyppitestaukset, tuotannon laadunvalvonnan ja 
tuotteiden CE-merkinnän.  
 
Nämä perusvaatimukset liittyvät seuraaviin asioihin: 
 

• Mekaaninen lujuus ja vakaus 
• Paloturvallisuus 
• Hygienia, terveys ja ympäristö 
• Käyttöturvallisuus ja esteettömyys 
• Meluntorjunta 
• Energiansäästö ja lämmöneristys 
• Luonnonvarojen kestävä käyttö 

 
Kiertotalous ei siis suoraan ole mainittu rakentamisen perusvaatimuksissa, mutta laveasti 
ymmärrettynä sen voidaan katsoa kuuluvan osaltaan luonnonvarojen kestävän käytön vaatimukseen. 
Tässäkin asiassa, kuten kiertotalouden toimintamallin integroimisessa koko talousmalliin, on 
haasteena se, että lainsäädäntö on sektorikohtaista ja etenkin jäte-tuote-kemikaalilainsäädännön 
rajapinnoissa ja soveltamisessa ei useinkaan ole riittävästi huomioitu käytettyjen materiaalien 
uudelleenkäyttöä tai jätteiden hyödyntämistä riittävällä tavalla, jotta ne saataisiin säilymään 
kierrossa.  
 
Käytettyjä rakennustuotteita ei voi CE-merkitä uudelleen, ellei voida jollakin tavalla osoittaa, että 
tuote valmistetaan uudelleen. CE-merkintään liittyy olennaisena osana koko tuotannon 
laadunvarmistuksen toimenpiteet, joiden tulee kattaa valmiin tuotteen ominaisuuksien tutkimisen 
lisäksi myös tuotantoprosessin (mm. raaka-aineet, koneet, laitteet, henkilöstö, aliurakoitsijat) 



 

laadunhallinta, arviointi ja jatkuva parantaminen. Koska tätä menettelyä ei siis voida käyttää 
käytettyjen rakennusosien kelpoisuuden osoittamisessa, vaihtoehdoksi jää rakennuspaikkakohtainen 
kelpoisuuden osoittamismenettely, jota tässä selvityksessä tarkastellaan kolmen valitun materiaalin 
osalta. 
 
Kaikkia uusiakaan rakennustuotteita ei voida CE-merkitä, kuten tapauksessa, jossa rakennustuote ei 
kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista 
teknistä arviointia (ETA -menettely). Tällöin niiden kelpoisuuden osoittamiseen on muita reittejä, jotka 
on määritelty laissa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012) sekä asetuksessa 
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 555/2013. Laki tarjoaa rakennustuotteen 
kansalliselle hyväksynnälle kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa, joista valmistaja voi valita sopivimman. 
Näiden lisäksi on neljäs vaihtoehto, joka tarkoittaa tapaus- eli rakennuspaikkakohtaista 
hyväksymismenettelyä 

1. rakennustuotteen tyyppihyväksyntä, joka perustuu ympäristöministeriön asetuksina 
annettaviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. 

2. varmennustodistus, joka tarjoaa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyemmän menettelyn 
rakennustuotteen hyväksymiselle  

3. valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen, jolloin valtuutettu varmentaja varmentaa 
rakennustuotteen tuotantoprosessin 

4.  rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti 
 
Lain mukaisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden 
osoittaminen, voidaan osoittaa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote 
täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset. 
 
Suomi on EU:n puheenjohtajakaudellaan 2019 tehnyt aloitteen rakennustuoteasetuksen 
muuttamisesta niin, että kiertotalousasiat huomioitaisiin siinä nykyistä paremmin ja mm. käytetyille 
rakennusmateriaaleille luotaisiin selkeämmät menettelyt, joiden mukaisesti niiden kelpoisuus 
voitaisiin osoittaa ja siten edistää niiden käyttöä rakentamisessa. Asia on otettu käsittelyyn, mutta 
rakennustuoteasetuksen muuttaminen on pitkä prosessi ja samaan kokonaisuuteen liittyy 
todennäköisesti myös muunkin lainsäädännön, kuten kemikaalilainsäädännön muutostarpeita sekä 
useiden tuotestandardien muutostarpeita, joten kovin nopeasti eurooppalaisen lainsäädännön 
tasolla ei tähän asiaan saada muutoksia. 
 
 
2.2. Jätelainsäädäntö 
 
Jätelainsäädännöstä johtuu velvoite noudattaa etusijajärjestystä. Alla olevassa kuvassa 
rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäyttö on kohdan 1. mukaista toimintaa, jolloin ei ole vielä 
kyse jätteen käsittelystä, vaan jätteen synnyn ehkäisystä. Kohta 2. tarkoittaa jo jätteen käsittelyä, joka 
ammattimaisena toimintana edellyttää lähtökohtaisesti aina ympäristölupaa. On hieman tulkinnan 
varaista, milloin uudelleenkäytön osalta on kyse selkeästi uudelleenkäytöstä ja milloin 
uudelleenkäyttöön valmistelusta ja siten jätteen käsittelystä. Jos rakennusmateriaali tai osa 
pystytään ilman merkittäviä muuntamistoimia ohjaamaan suunnitelmallisesti seuraavaan 
käyttökohteeseen, jossa se käytetään alkuperäisenkaltaiseen käyttötarkoitukseen, kyseessä voidaan 
katsoa olevan uudelleenkäyttö. 
 
 



 

 
Kuva 1. Jätehuollon etusijajärjestys (kuva: Ympäristöministeriön  
Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa -hankintaopas) 
 
 
3. Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen 

Uudelleenkäytettävien rakennusosien ja materiaalien kelpoisuuden osoittamisessa on useimmissa 
tapauksissa ainoa vaihtoehto rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen. Kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen voi aina edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa 
kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, mikäli rakennustuotteen kelpoisuutta 
rakentamisessa käytettäväksi ei ole muulla tavoin osoitettu. 
 
Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittamismenettely on aina kohdekohtaista ja sen sisältö 
riippuu aina materiaalista ja käyttötarkoituksesta. Uudisrakentamiskohteiden suunnitelmissa usein 
edellytetään, että rakentamisessa on käytettävä uusia, CE-merkittyjä tuotteita, joiden ominaisuudet 
täyttävät suunnitelmissa asetetut vaatimukset. Jotta käytettyjä osia tai materiaaleja olisi mahdollista 
käyttää, kohteen suunnittelijalla tulisi olla tieto tarjolla olevista materiaaleista ja niiden 
ominaisuuksista, jotta ne voidaan huomioida kohteen suunnitelmissa ja sitä kautta hyväksyttää 
käytettäväksi rakennuskohteessa. Toki rakentamisvaiheessakin voidaan muuttaa käytettäviä 
materiaaleja, mikäli se ei vaikuta heikentävästi kohteenlopputulokseen tai ole voimassa olevien 
määräysten vastainen. 
 
Rakennuskohteiden suunnitelmissa voitaisiin huomioida uudelleenkäytettävät rakennusosat 
poistamalla yleinen vaatimus uusien rakennustuotteiden käytöstä ja sillä, että tuotteen kelpoisuuden 
osoittaminen voidaan tehdä myös muuten kuin CE-merkinnällä. Pääsuunnittelija on kuitenkin 
vastuussa kohteen suunnitelmista ja siitä, että ne ovat rakentamisen määräysten mukaiset, joten 
myös suunnittelijoiden avuksi tarvittaisiin käytettyjen rakennusmateriaalien kelpoisuuden 
osoittamisen periaatteet, joiden mukaisesti ne voidaan hyväksyä. 
 



 

 
 
4. Uudelleenkäytettävät rakennustuotteet 

Tässä luvussa on käsitelty kolmen eri rakennustuotteen uudelleenkäyttöön ja etenkin niiden 
kelpoisuuden osoittamiseen liittyviä asioita. Havainnot ja johtopäätökset perustuvat kirjoittajan 
tekemiin Rakennustuoteteollisuuden ja Puutuoteteollisuuden edustajien sekä materiaalituottajien ja 
niiden uudelleenkäyttöä suunnittelevien tahojen haastatteluihin. 
 
Käytetyn materiaalin kelpoisuuden osoittaminen on tärkeää, jotta rakennustuotteesta voidaan antaa 
sen käyttäjälle riittävät tiedot sen ominaisuuksista, kuten tulee tehdä uusienkin rakennustuotteiden 
osalta. Tämä turvaa sekä ostajan/käyttäjän mahdollisuuksia vertailla vaihtoehtoja ja valita kulloinkin 
käyttötarkoitukseen sopiva tuote, että toisaalta käytetyn tuotteen myyvän tahon vastuuta tuotteen 
käyttökelpoisuudesta ja turvallisuudesta. Kelpoisuuden osoittamiseen käytettyjen tuotteiden osalta 
liittyy kuitenkin uusia vastaavia tuotteita enemmän haasteita, koska niiden valmistuksen aikaisesta 
laadunvalvonnasta ja tuotteen ominaisuuksista ei välttämättä ole tietoja saatavilla ja vaikka olisikin, 
tuotteen käytön aikaisista olosuhteista johtuneita mahdollisia vaikutuksia tuotteen kuntoon ei voida 
aina yksiselitteisesti osoittaa tai silmämääräisesti havaita. 
 
Käytettyyn materiaaliin liittyy aina vähintäänkin epäilyksiä sen kunnosta ja nykyään mikrobi- ja 
kosteusvauriot tai niiden mahdollisuus nousevat helposti kynnyskysymykseksi siihen, uskalletaanko 
käytettyä tuotetta käyttää. Myös asenteet vaikuttavat asiakkaiden valintoihin. Suurin osa haluaa vielä 
rakentaa vain uusilla materiaaleilla etenkin silloin, jos hintaero ei ole uuden ja käytetyn välillä 
kovinkaan suuri. Koko ajan todennäköisesti lisääntyy kuitenkin myös ympäristöasioiden 
huomioiminen ja ihmisten valveutuneisuus, jolloin kierrättäminen ja uudelleenkäyttö koetaan arvona, 
joka voi vaikuttaa myös valintoihin. Tuotteiden turvallisuusasiat ovat kuitenkin rakentamisessa 
erittäin tärkeä asia ja myös herkkä asia etenkin silloin, kun kyseessä on materiaalit, jotka voivat 
vaikuttaa rakennusten sisäilmastoon.  
 
 
4.1. Puhallusvilla 

 
Puhallusvillaa käytetään rakennusten lämmöneristeenä lähinnä yläpohjissa ja seinissä. Puhallusvilla 
voi olla lasi- tai kivipohjaista tai se voi olla puukuitupohjaista. Puhallusvillan uudelleenkäytön osalta 
selvitettiin haastatteluilla sekä mineraalipohjaisen että puukuitupohjaisen villan uudelleenkäyttöön 
liittyviä asioita. Uudelleenkäyttöä olisi halukkaita tekemään haastatellut Eko-Expert ja Ekovilla, jotka 
myös valmistavat ja asentavat uusia puhallusvillaeristeitä. 
 
Puhallusvillan valmistajien ja asentajien mukaan kiinnostusta asiakkaiden suunnalta olisi käytetyn 
puhallusvillan hyödyntämiseen ainakin silloin, kun esimerkiksi omakotitaloa laajennetaan tai 
saneerataan ja kohteesta joudutaan poistamaan vanhaa puhallusvillaa purkutöissä ja vastaavasti 
samassa kohteessa tarvitsee asentaa lisävillaeristystä. Käytetyn puhallusvillan hyödyntäjiä voisi 
löytyä myös esimerkiksi omakotitalojen lisälämmöneristyksen tilaajista kohteissa, joissa vanhaa 
eristekerrosta kasvatetaan lisäämällä uutta eristettä. Käytetyn materiaalin hinnan tulisi 
haastateltujen mukaan olla kuitenkin olla selvästi edullisempi kuin uuden vastaavan.  
 
Talteenotetun villan ominaisuuksien tutkiminen voisi jossain määrin olla mahdollista, mutta käytetyn 
villan varastointi ja tutkimustulosten odottaminen saattaa muodostua esteeksi tai kustannustekijäksi, 
jolloin vanha villa on taloudellisesti kannattavampaa viedä kaatopaikalle. Eristejätteistä ei useilla 



 

kaatopaikoilla peritä jäteveroa, joten villan loppusijoittaminen on melko edullista, joka heikentää 
myös sen uudelleenkäytön taloudellista kilpailukykyä. 
 
 

 
Kuva 2. Ekovillan asennus (Ekovilla Oy) 

 
 

4.1.1. Tuotestandardit 
 

Rakentamisessa eristeenä käytettävälle puhallusvillalle on olemassa harmonisoitu eurooppalainen 
standardi, jonka mukaisesti tuote on CE-merkittävä. Tämä standardi kattaa kuitenkin vain mineraali- 
eli lasi- tai kivivillasta valmistettavan puhallusvillan, eli se ei kata esimerkiksi biopohjaisia 
puhallusvilloja, kuten selluvillaa. Jotta selluvilla on voitu CE-merkitä, sille on laadittu vapaaehtoinen 
EAD, eli eurooppalainen tekninen dokumentti ja sen pohjalta Ekovilla on laadituttanut sen 
valmistamaa selluvillaa koskevan ETA:n eli eurooppalaisen teknisen arvioinnin. Standardissa tai EAD 
ja ETA -dokumenteissa määritellään tuotteen valmistuksen ja lopputuotteen laadun ja 
tasalaatuisuuden kannalta oleelliset tuotannon laadunhallintamenettelyt sekä testausmenetelmät ja 
vaatimukset, joiden mukaan valmiin tuotteen laatu osoitetaan ja ominaisuudet ilmoitetaan tuotteen 
suoritustasoilmoituksessa ja CE-merkissä.  
 
Näissä tuotannon laadunvarmistusta käsittelevissä dokumenteissa on puhallusvillan ominaisuuksia 
koskevia testausvaatimuksia mm. lämmönjohtavuudelle, palo-ominaisuuksille, tiheydelle, 
kosteuspitoisuudelle sekä painumalle. Lisäksi on olemassa yleinen, lämmöneristeiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva standardi, jossa on kuvattu menettelyt eri 
vaatimustenmukaisuusluokkien (AVCP -luokat) mukaisessa arvioinnissa. Tuoteryhmäkohtaisesti 
voidaan AVCP -luokilla määritellä tiukempia varmennusmenettelyitä ja kolmannen osapuolen, eli 
ulkopuolisen varmennuslaitoksen sertifiointia. Korkeammat, ulkopuolista sertifiointia vaativat AVCP -
luokat on tarkoitettu vaativimpiin kohteisiin tai tuotteille, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia 
esimerkiksi rakennuksen turvallisuuteen tai terveyteen. 
 

SFS-EN 14064-1:2010 (Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Mineraalivillasta (MW) paikalla 
tehtävät puhallusvillatuotteet. Osa 1: Tuotestandardi puhallusvillatuotteille ennen asennusta) 
 
EAD 040138-01-1201 (European Assessment Document; In-situ formed loose fill thermal and/or 
acoustic insulation products made of vegetable fibres) 
 
SFS-EN 13172 Lämmöneristeiden vaatimustenmukaisuuden arviointi 



 

 

4.1.2. Kelpoisuuden osoittaminen käytetystä materiaalista 
 

Tuotestandardien mukaisesti oleellinen osa valmiin tuotteen laadunvarmistusta on tuotantolaitoksen 
koko tuotantoketjun laadunvarmistus. Tuotteen valmistajalla tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, 
jossa on kuvattu menettelyt mm. johdon katselmuksille ja laadunhallintajärjestelmän toimivuuden 
jatkuvalle arvioinnille, tuotantolaitteiden ylläpidolle, resurssien varaamiselle, mittalaitteiden 
kalibroinneille, tuotteen varastoinnille ja asiakastoimituksille, tuotteiden jäljitettävyydelle sekä 
näytteenotolle ja tuotteiden laadunvalvontatestausten tekemiselle.  
 
Käytetyn tuotteen osalta tuotannon laadunvarmistuksella ei voida enää kokonaisuudessaan hallita 
tuotteen laatua, johon vaikuttaa myös sen käyttöhistoria ja olosuhteet, joissa se on ollut 
alkuperäisessä käytössä jopa vuosikymmeniä. Tuotestandardeja voidaan kuitenkin soveltuvin osin 
käyttää rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamisessa. Tuotestandardien 
testausmenetelmät soveltuvat kyllä pääosin myös käytetystä tuotteesta tehtäviksi ja niillä voidaan 
tuotteen teknisiä ominaisuuksia testata. Puhallusvillojen osalta kohdassa 4.1.1. mainittujen 
ominaisuuksien testaamisella saadaan käytetyn puhallusvillaerän ominaisuudet tutkittua. 
Tuotestandardeissa ei kuitenkaan ole huomioitu alkuperäisestä käyttökohteesta ja olosuhteista 
johtuvia vaikutuksia esimerkiksi mikrobivaurioiden, mahdollisen muun pilaantumisen tai 
haittaeläinten tai niiden ulosteiden aiheuttamien hygieniariskien arviointiin. Nämä vaikutukset voivat 
merkittävästi vaikuttaa käytetyn tuotteen kelpoisuuteen, joten olisi tarpeen suunnitella arviointi- ja 
testausmenettelyt, joilla olosuhteiden vaikutukset voidaan huomioida. 
 
Käytetyn tuotteen osalta tuotteen testaaminen ainakaan kaikilla tuotestandardien mukaisilla 
menettelyillä ei useinkaan ole kovin helposti toteuttavissa käytännössä. Testaus tai ainakin tuotteen 
testaustarpeen arviointi tulisi tehdä kohdekohtaisesti (esim. purkukohde), jotta käyttökohteen 
olosuhteiden vaikutukset voidaan huomioida. Yhdestä kohteesta talteen otettavan materiaalin määrä 
voi olla melko pieni ja kattavien testien tekemiseen menee aikaa jopa useita viikkoja. Usein 
kustannustehokkuuden kannalta käytetty villa tulisi kuitenkin saada uuteen käyttökohteeseen 
käytännössä suoraan vanhasta kohteesta.  
 
Käytetyn tuotteen kelpoisuuden osoittaminen uuteen käyttökohteeseen edellyttää pääsääntöisesti 
rakennusvalvonnan hyväksyntää kohteissa, jota koskee viranomaisen myöntämä rakennus- tai 
toimenpidelupa. Koska käytettyjä tuotteita ei siis voida CE-merkitä, rakennusvalvontaviranomainen 
edellyttää rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää, joka voisi olla esimerkiksi kohdassa 5. kuvattu 
asiantuntijalausunto. Jotta asiantuntija voisi antaa käytetyn tuotteen kelpoisuudesta lausunnon, on 
oletettavaa, että myös tämä edellyttää silmämääräisen arvioinnin lisäksi myös tuotteen 
ominaisuuksien tutkimustuloksia. Johtopäätöksenä siis on se, että jotta tällainen menettely olisi 
mahdollinen, tulisi kohteet, joista puhallusvillaa olisi mahdollista ottaa talteen, tunnistaa hyvissä 
ajoin etukäteen ja tehdä edellä mainitut toimenpiteet käytetyn villan kelpoisuuden osoittamiseksi. 
 

 

4.2. Liimapuupalkki 
 

Liimapuupalkkeja käytetään rakennusten kantavissa rakenteissa. Liimapuulla (GLT, Glue Laminated 
Timber) tarkoitetaan lamelleista liimaamalla valmistettua rakenteellista puutuotetta. Se koostuu 
vähintään kahdesta, enintään 45 mm paksusta sahatavaralamellista, joiden syysuunta on 
liimapuutuotteen pituussuuntainen. Liimapuukannatteet valmistetaan Suomessa männystä tai 



 

kuusesta. Painekyllästettävien rakenteiden valmistukseen kelpaa vain mänty. Liimapuun 
enimmäiskorkeus on noin 2 m ja enimmäispituus noin 30 m 3.  
 
Liimapuupalkkeja valmistetaan eri kokoisia ja usein myös mittatilaustyönä kohteen vaatimusten 
mukaisesti. Liimapuupalkit ovat rakennuksen turvallisuuden kannalta vaativia rakenteita ja ne 
mitoitetaan niiden käyttökohteeseen rakennesuunnittelijan toimesta.  
 
 

 
kuva 3. Purettu liimapuupalkki (Delete Finland oy) 

 
 

4.2.1. Tuotestandardit 
 
Liimapuupalkeille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi, jonka mukaisesti 
tuotannon laadunvarmistus on tehtävä. Liimapuupalkkien rakenteelliseen mitoitukseen käytetään 
Eurokoodi -järjestelmää ja niiden pohjalta laadittuja suunnitteluohjeita (esimerkiksi Puuinfon 
Liimapuukäsikirja). 

 
SFS-EN 14080:2013 (Puurakenteet. Liimapuu ja liimattu sahatavara. Vaatimukset) 
 
Eurokoodit 

 

 
3 Puuinfo. https://www.puuinfo.fi/puutieto/insin%C3%B6%C3%B6ripuutuotteet/liimapuu-glt 

https://www.puuinfo.fi/puutieto/insin%C3%B6%C3%B6ripuutuotteet/liimapuu-glt


 

Liimapuun valmistuksen päävaiheet ovat: puutavaran kuivaus, lujuuslajittelu ja sormijatkaminen; 
lamellien höyläys, liiman levitys ja liimaus, kannatteiden höyläys ja muotoilu; pintakäsittely ja 
pakkaus. Eli merkittävä osa liimapuupalkkien laadunvarmistusta tapahtuu tuotantoprosessin 
laadunvarmennuksella ja palkin valmistukseen käytettävän puutavaran laadunvarmennuksella. 

 
 

4.2.2. Kelpoisuuden osoittaminen käytetystä materiaalista 
 
Kantavat rakenteet ovat rakennusten turvallisuuden kannalta erittäin kriittisiä. Yleensä 
liimapuupalkki on mitoitettu käyttökohteen vaatimusten mukaisesti, mutta toki käytössä on myös 
standardituotteita, jotka vain sahataan käyttökohteen mittojen (pituus) mukaisesti.  
 
Liimapuupalkin kunto sen alkuperäisen käyttöhistoria päätyttyä on merkittävin tekijä sen 
uudelleenkäyttömahdollisuuksiin. Palkin kunnon arvioinnin tulisi aina tehdä rakennesuunnittelija tai 
muu riittävän pätevyyden omaava asiantuntija. Liimapuupalkin kuntoarviointi tulisi aloittaa jo sen 
alkuperäisessä käyttökohteessa, jolloin voidaan arvioida siihen mahdollisesti kohdistuneet rasitukset 
kuten esimerkiksi ylikuormat, tulipalot tai kosteus- ja mikrobivauriot. Lisäksi tulisi arvioida palkkiin 
tehtyjen vanhojen kiinnitysten ym. aiheuttamat mahdolliset heikennyksen alkuperäisiin lujuus ja 
kantavuusominaisuuksiin. Myös purkutyön aikaiset mahdolliset vauriot palkin kuntoon tulee arvioida. 
 
Hyväkuntoisia liimapuupalkkeja voidaan käyttää uudelleen, mutta käyttökohteissa tulisi huomioida 
riittävät varmuusmarginaalit käytetyn tuotteen osalta. Vanhasta palkista voidaan sahata päädyissä 
mahdollisesti olevat vanhat kiinnityskohdat pois. Varsinaisesti vanhaa palkkia ei yleensä pystytä 
testaamaan sen lujuusominaisuuksien määrittämistä varten, joten tässäkin tapauksessa riittävän 
perehtyneen asiantuntijan arviointi ja lausunto sekä uuden kohteen rakennesuunnittelijan 
hyväksyntä ovat tapoja, joilla käytettyä liimapuupalkin käyttö uudessa kohteessa voitaisiin 
huomioida. Vaikka käytetyt liimapuupalkit voivatkin päällisin puolin näyttää kelvollisilta uudelleen 
käyttöön, tämä tuoteryhmä voi olla sellainen, jossa voi olla haastavaa löytää taho, joka pystyisi 
ottamaan vastuun käytetyn tuotteen ominaisuuksista ja siten soveltuvuudesta uuteen 
käyttökohteeseen. Riskiä sellaiselle, jossa kantavan rakenteen toimivuutta ja lujuutta ei voida taata, 
ei voida rakentamisessa ottaa. 
 
 
4.3. Tiiliseinä 

 
Tanskassa on arkkitehtitoimisto Lendager Groupin toimesta tehty hankkeita, joissa 
uudisrakennuskohteita on suunniteltu ja toteutettu hyödyntäen vanhoista, purettujen rakennusten 
tiiliseinistä sahattuja paloja. Käytännössä siis vanhaa tiiliseinää hyödynnetään osana uuden 
julkisivuelementin valmistusta, yleisesti julkisivuelementin uloimpana, julkisivupintana. 
Julkisivuelementit valmistetaan yleisesti tuotantolaitoksissa, joissa määrämittaiset elementit 
tehdään muoteissa niin, että eri seinän kerrokset voidaan liittää toisiinsa hallituissa tuotanto-
olosuhteissa. Tyypillisesti julkisivuelementissä on tällöin uloimman kerroksen lisäksi raudoitettu 
betonivalu, johon julkisivupinnoite kiinnittyy sekä mahdollisesti lisäksi myös tuulensuoja, 
kosteussulku ja lämmöneristysrakenteita riippuen elementtityypistä. Julkisivuelementit voivat olla 
kantavia tai ei-kantavia rakenteita ja ne suunnitellaan aina kohteen rakennesuunnittelijan toimesta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Kierrätetystä tiiliseinästä tehdyillä uusilla julkisivuelementeillä toteutettu rakennus 
(https://lendager.com/en/news/a-groundbreaking-project-rises/) 

 

4.3.1. Tuotestandardit 
 

Betonisille julkisivuelementeille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi SFS-EN 
14992 + A1. Lisäksi suunnittelua ohjaavat eurokoodit, joita tulee noudattaa. 

 
SFS-EN 14992 + A1 (Betonivalmisosat. Seinäelementit) 
 
EN 1990. Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet 
 
EN 1992. Eurokoodi. betonirakenteiden suunnittelu 
 

Julkisivuelementtien valmistuksessa tuotantolaitoksen laadunhallintajärjestelmä ja sen toimivuus on 
olennainen osa laadunhallintaa, kuten muidenkin CE-merkittyjen rakennusmateriaalien osalta. Koska 
julkisivuelementti koostuu eri kerroksista, riippuvat mm. testattavat ja suoristustasoilmoituksessa 
ilmoitettavat ominaisuudetkin käytettävistä materiaaleista. Esimerkiksi betonirunkoa koskevat 
yleiset valmisbetonin vaatimukset sekä rakenteelliset vaatimukset ja raudoitusteräksiä niiden 
suunnittelusta ja tuotestandardeista johtuvat vaatimukset. Olennaisia ominaisuuksia ovat myös 
julkisivupinnoitteen osalta sen kiinnittyminen betonivaluun. Jos julkisivuosuus elementistä 
valmistetaan vanhoista tiiliseinistä sahatuista paloista, tulee varmistua siitä, että tiiliseinäpalat 
pysyvät koossa, eli aikanaan tiilien muurauksessa käytetyn laastin ja muuraustyön laadun tulee olla 
riittävä, jotta palat kestävät käsittelyä ja että palat pystytään muuraamaan uuteen julkisivuun 
laadukkaasti. Lisäksi tulee myös varmistaa, että vanha tiiliseinä tai muurauslaasti ei sisällä haitallisia 
aineita, kuten esimerkiksi asbestia. 
  

 
4.3.2. Kelpoisuuden osoittaminen 
 
Kun käytetään vanhoja tiilijulkisivupaloja uuden julkisivuelementin valmistukseen, kyseessä on 
käytännössä uuden tuotteen (julkisivuelementti) valmistaminen. Tällöin uusien elementtien 

https://lendager.com/en/news/a-groundbreaking-project-rises/


 

valmistus tehdään kyseisessä tuotantolaitoksessa tehtaan laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti ja 
valmistuksessa käytettävät materiaalit ja osat sekä niiden soveltuvuus tuotantoprosessiin arvioidaan 
osana tuotantoprosessia. Tässä tapauksessa tulisi siis varmistaa tiiliseinän palojen osalta ainakin 
niiden koossapysyvyys ja mittatarkkuus sekä mahdolliset betonivalun tartuntaan vaikuttavat asiat.  
 
Kun uusi rakennustuote pystytään CE-merkitsemään ja elementtien osalta kelpoisuus ja mitoitus on 
huomioitu jo uuden rakennuskohteen suunnitteluvaiheessa, kelpoisuuden osoittaminen on melko 
yksinkertaista eikä vaadi erillistä rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää. Kun suunnitellaan 
uudiskohdetta, kaavoitus ja alueelliset määräykset vaikuttavat rakennusmateriaalivalintoihin ja myös 
mahdolliset väri- tai ulkoverhousmateriaalit voivat olla kaavamääräyksillä rajattuja, joka tulee 
huomioida. Jos suunnitellaan uuden kohteen julkisivuelementit hyödyntäen purettavan tai purettujen 
rakennusten vanhoja tiiliseiniä, tulee erityisesti huomioida tiiliseinien kunnon ohella se, että kyseistä 
materiaalia on varmasti riittävästi saatavilla uuteen kohteeseen ja huomioida myös se, että 
todennäköisesti purkuvaiheessa tai tiiliseinäpalojen siirroissa ja käsittelyssä osa paloista 
todennäköisesti vaurioituu. 
 
 
5. Rakennusvalvontaviranomaisten näkemykset 

 
Kuten aiemmin tässä selvityksessä on todettu, käytettyjen rakennusosien ja materiaalien 
kelpoisuuden osoittaminen joudutaan tekemään pääsääntöisesti rakennuspaikkakohtaisesti, koska 
CE-merkintä ei ole mahdollinen. Tarkasteluissa olleista kolmesta materiaalista tiiliseinän palojen 
käyttö osana uuden elementin valmistusta voidaan katsoa olevan uuden tuotteen valmistamista, 
jolloin uusi julkisivuelementti voidaan CE-merkitä.  
 
Käytettyjen rakennustuotteiden hyväksyttävyydessä ja kelpoisuuden osoittamisessa kuntien 
rakennusvalvontaviranomaisilla on siis merkittävä vaikutusmahdollisuus siinä, miten ja minkälaisilla 
dokumenteilla käytetyn osan kelpoisuus uuteen kohteeseen voidaan osoittaa. Kuten edellä luvussa 4 
on kolmen eri rakennusosan tai materiaalin tarkastelussa selvitetty, eri materiaaleilla kelpoisuuden 
osoittamistavat vaihtelevat riippuen niiden käyttötarkoituksesta ja käyttötarkoituksesta johtuvista 
vaatimustasoista esimerkiksi turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. 
 
Helpoimmin käytetyn rakennusosa uudelleenkäyttö onnistuukin siis todennäköisemmin vähemmän 
vaativissa rakennuskohteissa, joita ovat esimerkiksi autotallit, varastot ja muut piharakennukset. 
Myös vanhojen rakennusten korjaamisessa ja kunnostamisessa käytettyjen osien ja materiaalien 
käyttö on todennäköisesti helpommin hyväksyttävää kuin esimerkiksi asuintalojen 
uudisrakentamisessa. Myös käytetyn osan sijainti rakennuksessa vaikuttaa merkittävästi 
kelpoisuuden osoittamiseksi vaadittuihin menetelmiin; kantavissa rakenteissa ja sisäilmakontaktissa 
olevien materiaalien osalta terveellisyys ja turvallisuusvaatimukset ovat melko korkeat ja niiden 
täyttymisen osoittaminen käytetyllä materiaalilla voi olla haastavaa. Tällaisissa tapauksissa myös 
imagoasiat ja pelot sisäilman laatuun liittyen voivat muodostua merkittäväksi esteeksi ja riskiksi. 
 
Tässä selvityksessä rakennusvalvonnoista kysyttiin kelpoisuuden osoittamismenettelyjä kolmen 
tarkastelussa olleen materiaalin osalta seuraavilla kysymyksillä 
- miten näiden kolmen rakennusosan/materiaalin kelpoisuuden osoittaminen voitaisiin 

mielestänne tehdä silloin, kun ne irrotetaan edellisestä käyttökohteesta ja ne aiotaan käyttää 
uudelleen rakentamisessa 

- miten rakennusvalvontaviranomaisena suhtaudutte, jos suunnittelija esittää käytetyn 
rakennusmateriaalin/rakennusosa käyttöä rakentamisessa 

- minkälainen dokumentaatio vaaditaan käytetyn rakennusmateriaalin kelpoisuudesta 



 

 
Vastauksia ei saatu kovin kattavasti, mutta yhteenvetona voidaan todeta, että lähtökohtaisesti 
rakennusvalvontaviranomainen suhtautuu positiivisesti rakennusosien ja -materiaalien 
uudelleenkäyttöön. Niiden kelpoisuus tulee kuitenkin arvioida ja osoittaa. Osoittamistapana 
ehdotettiin asiantuntijatahon lausuntoa materiaalin laadusta ja kelpoisuudesta. Tarkemmin ei 
määritelty, mikä taho tai mitkä pätevyysvaatimukset asiantuntijalla tulisi olla. 
 
Kelpoisuuden osoittamistapaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa edellä mainitut seikat (mm. turvallisuus 
ja terveellisyysasiat sekä sijainti rakennuksessa). Kelpoisuuden osoittamistavaksi onkin siis mahdoton 
esittää yleispätevää sääntöä, koska rakennusmateriaalit ja niiden käyttötarkoitus ovat niin erilaisia. 
Tarkempia materiaalikohtaisia vaatimuksia käytetyille rakennusosille ja materiaaleille ei ole vielä 
mietitty eikä niihin löydy ohjeistusta. Tämä olisi kuitenkin erittäin tarpeellista kaikkien osapuolten 
näkökulmasta uudelleen käytön edistämiseksi. 
 

 

6. Johtopäätökset ja jatkotoimenpidesuositukset 
 
Rakentaminen on Suomessa ja Euroopassa tarkasti säänneltyä, koska se vaikuttaa merkittävästi 
yhteiskuntaan, elinympäristöömme ja ihmisiin. Rakennusosien uudelleenkäyttöä halutaan yleisesti 
edistää, mutta käytännössä käytettyjä rakennusosia ja -materiaaleja ei ole huomioitu esimerkiksi 
rakennustuoteasetuksessa, joka hankaloittaa niiden käyttöä. Koska yhteistä eurooppalaista 
lainsäädäntöä ei siis käytettyihin materiaaleihin ja niiden kelpoisuuden osoittamiseen ole, olisikin 
mahdollista edistää asiaa kansallisesti huomioiden kuitenkin rakennustuoteasetuksen 
perusvaatimukset. Tämä edellyttäisi ohjeistusten ja menettelyjen luomista, joka pitäisi tehdä 
rakennusosakohtaisesti, jotta menettelyistä saadaan tarkoituksenmukaiset. Tällaisia tarkasteluja ja 
ohjeiden tekemistä tulisi koordinoida valtakunnallisesti esimerkiksi ympäristöministeriön ja 
mahdollisesti Suomen rakennusvalvontaviranomaisten TOPTEN -organisaation toimesta, jotta niissä 
noudatettaisiin samoja periaatteita ja yhdenmukaisia menettelyjä ja saataisiin siten yleisesti 
hyväksyttävät ohjeet. Näiden pohjalta Suomen olisi ehkä mahdollista viedä asiaa konkreettisesti myös 
EU:n päätöksentekoon, jotta käytetyt rakennusosat ja niiden kelpoisuuden osoittamismenettelyt 
tulisivat myöhemmin osaksi rakennustuotelainsäädäntöä. 
 
Käytettyihin, vanhoihin rakennusosiin liittyy jossain määrin imagohaittaa etenkin 
uudisrakentamisessa. Nykypäivänä paljon julkisuudessakin esillä olevien sisäilmaongelmien johdosta 
etenkin puuhun ja muihin huokoisiin materiaaleihin voi helposti liittyä pelkoja homevaurioista, vaikka 
sellaisesta ei olisi näyttöä. Jos käytettyjen osien kelpoisuuden osoittamiseksi ei ole yleisiä 
hyväksyttyjä periaatteita, kuluttajien ja käyttäjien luottamusta niiden laatuun on vaikea saavuttaa. 
Samoin taho, joka käytetyn materiaalin irrottaa ja toimittaa tai myy uuteen kohteeseen voi joutua 
vastuuseen ja kantaa taloudellisen riskin, jos myöhemmin epäillään kyseisen materiaalin 
aiheuttaneen ongelmia uudessa käyttökohteessa.  
 
Rakennusosien uudelleenkäyttöön liittyen tulisi toteuttaa pilottihankkeita, joissa testataan 
uudelleenkäyttöön liittyviä menettelyjä aina potentiaalisten osien ja materiaalien tunnistamisesta 
(purkukartoitus), irrotustavoista, huomioimisesta suunnitelmissa ja kelpoisuuden osoittamistavoista. 
Purettavista rakennuksista irrotettavissa osissa ja niiden uudelleenkäytössä on osapuolina 
huomattavasti useampia toimijoita, kuin uuden tuotteen valmistuksessa ja myynnissä kuluttajille. 
Tämä aiheuttaa haasteita vastuukysymyksissä, jotka olisi syytä myös tarkemmin huomioida. Olisi 
tärkeää myös valtakunnallisesti koordinoida tai vähintään jakaa aktiivisesti tietoa eri hankkeissa 
toteutettavista saman aihepiirin selvityksistä. Tällä hetkellä tehdään paljon rakentamiseen ja 



 

purkamiseen liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa selvitetään osana myös 
purkumateriaalien hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä. Tällaisia ovat ainakin EU:n rahoittamista 
hankkeista CIRCWASTE ja CIRCUIT -hankkeet sekä EAKR -rahoitteinen HYPPY -hanke. Aktiivisella 
tiedottamisella ja viestinnällä voitaisiin välttää päällekkäisyyksiä samojen asioiden selvittämisessä ja 
siten hyödyntää tehokkaammin hankkeiden rahoitus ja panokset tärkeiden asioiden viemisessä 
konkreettisesti eteenpäin. 
 
Käytetyiltä materiaaleilta myös odotetaan yleensä sitä, että ne ovat halvempia kuin uudet tuotteet. 
Usein käytetyn osan irrottamiseen vanhasta kohteesta, sen kelpoisuuden tarkastamiseen, 
mahdolliseen varastointiin ja haasteisiin logistiikan ja aikataulujen suhteen liittyy useita 
kustannustekijöitä, joiden johdosta vanha osa ei aina ole edullisempi kuin uusi. Uudelleenkäytöllä 
säästettävä jätekustannus on vanhan rakennuksen purkukustannuksissa lähes aina niin pieni osa 
verrattuna edellä mainituista seikoista, kuten lisääntyvästä käsipurkutyöstä, aiheutuviin 
kustannuksiin, että tämä ei ohjaa purku-urakoitsijoita materiaalien ja osien talteenottoon. 
Nykypäivänä tosin ihmisten valveutuneisiin kiertotalous- ja ympäristöasioissa yleisesti kasvaa ja 
kierrätystä voidaan pitää itseisarvona, jolla on painoarvoa myös taloudellisuuden rinnalla. 
Rakentamisen turvallisuutta ja terveellisyyttä ei kuitenkaan edes kiertotalouden hengessä haluta eikä 
voida riskeerata, joten käytettyjen osien kelpoisuuden osoittaminen on tärkeää ja siihen tulisi luoda 
luotettavat ja mahdollistavat menettelyt. 
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