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Työn tavoitteena oli selvittää, miten rakennuksen perustamistapa vaikuttaa siinä käytettävien 

materiaalien uusiutuvuuteen sekä purkamisvaiheessa syntyvän jätteen kierrätettävyyteen. 

Tarkasteltavina perustusratkaisuina olivat maanvarainen laatta paalutuksilla, betoninen ala-

pohja sekä teräspilariperustus, ja tutkimusaineistona käytettiin näillä menetelmillä rakennet-

tujen päiväkotien materiaalien määräluetteloja.  

 

Määräluetteloiden materiaalit lajiteltiin ensin materiaaliryhmittäin, minkä jälkeen niistä las-

kettiin uusiutuvien ja uusiutumattomien materiaalien sekä eri jätejakeiden massaosuudet. 

Rakennuksia vertailtiin sekä niiden koko materiaalin käytön että perustuksiin kuluneen ma-

teriaalin käytön suhteen.  

 

Työn tulos luonnonvarojen käytön kannalta oli se, että perustamistapa vaikuttaa selvästi ra-

kentamisessa käytettäviin materiaaleihin. Uusiutuvien materiaalien käytön suhteen teräspi-

lariperustus osoittautui selväksi parhaaksi ratkaisuksi, betonisella alapohjalla tehty toisiksi 

parhaaksi ja maanvaraisella laatalla paalutuksilla huonoimmaksi. Jätteiden kierrätyksen 

osalta työn tulos oli, että betoninen alapohja on paras perustamisvaihtoehto, maanvarainen 

laatta toisiksi paras ja teräspilariperustus huonoin ratkaisu. Kaikkien perustamistapojen jät-

teiden teoreettinen kierrätysosuus osoittautui hyvin korkeaksi, yli 85 %. 
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1 JOHDANTO 

 

Luonnonvarojen loppuminen on yksi aikamme suurimmista uhista. Suomessa eniten koti-

maisia luonnonvaroja käyttää rakennusala (Ilmasto-opas.fi), joten rakentamisessa kulutetun 

materiaalin määrään on syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Suomessa aloitettiin 

vuonna 2015 noin 30 000 uutta asuntorakennushanketta (Sontag et al. 2016, 6), minkä 

vuoksi rakennusratkaisujen, esimerkiksi perustamistavan, vaikutus materiaalin käyttöön ja 

rakennusjätteiden kierrätykseen olisi tärkeää huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Rakennus-

teollisuuden luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää kolmella tavalla: hyödyntämällä 

materiaali tarkasti sekä lisäämällä uusiutuvien materiaalien osuutta ja kierrätyskelpoisen ma-

teriaalin määrää. Tämä paitsi vähentää luonnonvarojen kulutusta, myös pienentää luonnon 

monimuotoisuudelle koitunutta haittaa, aiheutettuja päästöjä ja syntyvän jätteen määrää. 

 

Uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävällä käytöllä varmistetaan, että ra-

kennusmateriaaleja on saatavana tulevaisuudessakin. Rakennustuotannossa käytettävistä 

luonnonvaroista määrällisesti eniten käytetään maa-aineksia, betonia, puuta ja terästä. Näistä 

puu on Suomen ainoa teollisesti merkittävä uusiutuva luonnonvara, joten sen käytöstä on 

muodostunut rakennusteollisuuden uusi trendi. Rakennusjätteen kierrätys puolestaan vähen-

tää neitseellisen materiaalin käyttöä ja säästää näin luonnonvaroja ja energiaa. Suomessa 

tulee EU:n jätedirektiivin (2008) mukaan kierrättää 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuo-

teen 2020 mennessä. Tällä hetkellä jätteestä kierrätetään vain 26 %, joten EU:n jätedirektii-

vin tavoitteeseen onkin vielä paljon matkaa. (Kyyrönen 2004, Korpivaara et. al. 2013, 11–

13.) 

 

Työn tavoitteena on selvittää, miten rakennuksen perustamistapa vaikuttaa luonnonvarojen 

kulutukseen rakennusvaiheessa. Vertailtavana on kolme päiväkotia, joiden perustustavat 

ovat maanvarainen laatta ja paalutus, anturaperustus perusmuurilla sekä teräspilariperustus. 

Niiden rakennusmateriaaleista selvitetään uusiutuvan ja uusiutumattoman materiaalin määrä 

sekä syntyvät jätejakeet ja kierrätyskelpoisen materiaalin osuus. 
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2 RAKENNUSALAN LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ 

 

Tässä luvussa perehdytään rakennusteollisuuden käyttämiin materiaaleihin ja niiden ympä-

ristövaikutuksiin, minkä lisäksi tarkastellaan perustamistavan vaikutusta materiaalien käyt-

töön. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus materiaalin käytön trendeihin.  

 

2.1 Rakennusteollisuudessa käytettävät materiaalit 

 

Rakennusteollisuudella on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, sillä se on Suomen suurin 

kotimaisten luonnonvarojen kuluttaja (10 miljoonaa tonnia vuodessa). Lisäksi kolmannes 

Euroopan hiilidioksidipäästöistä ja noin 40 % energian kulutuksesta liittyy rakennuksiin. 

Materiaalien hankinta vaatii myös paljon maa-alaa ja vettä. Rakennusalan ympäristövaiku-

tuksia voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää järkevän materiaalinkäytön avulla. (Häkki-

nen et al. 2013.)  

 

Luonnonvarat voidaan jakaa kahteen ryhmään: uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Uusiutuma-

ton luonnonvara ei uusiudu luonnollisesti tai uusiutuu hyvin hitaasti siihen nähden, miten 

sitä käytetään. Uusiutuva luonnonvara korvautuu luonnollisesti ja pääsääntöisesti nopeam-

min kuin sitä kulutetaan. Rakennusteollisuuden käyttämistä materiaaleista uusiutumattomia 

ovat maa-ainekset, metallit, mineraalit, muovit ja bitumi. Uusiutuvista materiaaleista käyte-

tään lähinnä puuta eri muodoissa. (Kyyrönen 2004; Suomen ympäristöopisto.)  

 

Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa, ja Suomessa sitä käytetään vuo-

dessa noin 5 miljoonaa kuutiometriä. Se soveltuu esimerkiksi rakennusten ala-, väli- ja ylä-

pohjiin, tukirakenteisiin, väliseiniin ja julkisivuihin. Betoni on materiaalina edullinen, kos-

teutta hyvin kestävä, palonkestävä, luja ja jäykkä materiaali, minkä lisäksi se toimii hyvin 

äänieristeenä ja vaimentaa värähtelyä. Betonin osuus onkin noin 15 % julkisuvuista ja 45 % 

runkorakenteista. Betonin käytön suurimpia ongelmia on siihen tarvittavan sementin valmis-

tuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Esimerkiksi vuonna 2013 sementin valmistus tuotti 

1,8 % kaikista Suomen hiilidioksidipäästöistä. Sementtiteollisuus on kuitenkin mukana 
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päästökaupassa, ja sementinvalmistuksen päästöjä on onnistuttu vähentämään 24 % vuoden 

1990 tasosta. Sementin valmistus kuluttaa myös paljon energiaa. Toisaalta betonin haitallisia 

ympäristövaikutuksia pienentää se, että betonin seosaineena voidaan hyödyntää muun teol-

lisuuden sivutuotteita. Esimerkiksi kivihiilen poltosta syntyvää lentotuhkaa käyttämällä voi-

daan vähentää kokonaisenergiankulutusta jopa 40 % ja hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %. Rau-

dan valmistuksen sivutuotteena syntyvää masuunikuonaa hyödyntämällä voidaan vähentää 

kokonaisenergiankulutusta jopa 50 % ja hiilidioksidipäästöjä jopa 40 %. (Mattila 2016b ja 

2016d.) 

 

Metalleista rakennuksissa käytetään eniten terästä, kuparia ja alumiinia. Teräs on tärkein 

käyttömetalli, ja esimerkiksi vuonna 2013 Suomen teräsrakenneteollisuuden tuotantomäärä 

oli 57 000 tonnia (Teräsrakenneyhdistys b). Se on todella luja, pitkäikäinen, palamaton ja 

kosteutta hyvin kestävä materiaali, jonka ominaisuuksia on helppo säätää (Teräsrakenneyh-

distys a). Metallien louhiminen kuluttaa kuitenkin paljon energiaa, aiheuttaa maisemavauri-

oita ja saastuttaa ympäristöä, ja minkä lisä teräksen sinkitsemiseen kuluu paljon energiaa 

(Hänninen 2012). Myös metallien valuvaihe vaatii paljon energiaa sekä ympäristölle ja ih-

misille haitallisia kemikaaleja.  

 

Tiiltä on käytetty rakentamiseen vuosituhansien ajan. Rakennusteollisuus RTT ry:n (2014) 

mukaan Suomessa on kolme tiilenvalmistajaa, joiden tuottamia tiiliä myytiin vuonna 2014 

noin 30 miljoonaa kappaletta. Tiilen etuina rakentamisessa ovat palamattomuus, lahoamat-

tomuus, hyvä lämpötilan- ja kosteudenvaihteluiden kesto. Se myös kuivuu muita kivimate-

riaaleja nopeammin, 6-12 kuukaudessa, mikä vähentää kosteusriskejä rakennusvaiheessa. 

Tiilten raaka-aine savi nostetaan yleensä tehtaan läheisyydestä, valmistuksessa syntyy hyvin 

vähän jätevettä ja prosessissa hyödynnetään muiden teollisuudenalojen sivutuotteita. Tiilen 

käyttöikä on vähintään 80–100 vuotta ja se varaa hyvin lämpöä itseensä. Bionova Consul-

tingin vuoden 2013 tutkimuksen mukaan tiiliseinä on pitkällä aikavälillä hiilineutraali, sillä 

58 vuodessa rakennuksen lämmityksessä vältetyt hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat, kuin 

mitä tiilten valmistuksessa on syntynyt. (Tiili-info a ja b; Bruck 2003, 16–38.) 
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Puu on monipuolinen rakennusmateriaali, jota käytetään esimerkiksi runkorakentamiseen, 

verhoiluihin, ikkunoihin ja väliaikaisiin muotteihin. Suomessa puun osuus kaikista raken-

nusmateriaaleista on noin 40 %, ja lähes 90 % pientaloista on puurunkoisia. Kerrostalora-

kentamisessa puun asema ei vielä ole merkittävä, sillä viimeisen 20 vuoden aikana puuker-

rostaloja on rakennettu vain 500. Syynä tähän ovat esimerkiksi paloturvallisuusmääräykset 

ja kustannustehokkuus. Puun käyttöä on pyritty viime vuosina lisäämään rakentamisessa, 

sillä se on ainoa teollisesti hyödynnettävissä oleva uusiutuva rakennusmateriaali. Puulla on 

myös muita materiaaleja pienempi hiili- ja vesijalanjälki, mikä tekee siitä ympäristöystäväl-

lisen raaka-aineen. Ongelmia puun rakennuskäytössä saattavat aiheuttaa materiaalin epäho-

mogeenisuus, hydrofiilisuus ja palavuus. Puun lujuus vaihtelee sen mukaan, mistä suunnasta 

sitä kuormitetaan, mikä on tärkeää ottaa huomioon rakennuksia suunniteltaessa. Puuta on 

toisaalta helpompi ja kevyempi työstää kuin muita materiaaleja, mutta toisaalta sitä ei voi 

valaa muottiin kuten betonia ja terästä, tai liittää toiseen kappaleeseen ilman mekaanista lii-

täntää. (Palonheimo 2000, 52–29; Lier 2012.) 

 

Rakennuksien eristämiseen käytetään uusiutumattomista materiaaleista mineraalivillaa, la-

sivillaa, polystyreeniä, polyuretaania sekä uusiutuvista materiaaleista valmistettuja puukui-

tueristeitä, kuten ekovillaa, selluvillaa ja pellavaeristeitä. Alapohjissa yleisin materiaali on 

EPS eli polystyreeni, minkä lisäksi noin 10 % rakentajista käyttää kevytsoraa ja 10 % poly-

uretaania. Ulkoseinissä käytetyistä eristeistä vajaa puolet on mineraalivillaa ja kolmasosa 

lasivillaa. Niitä korvataan yhä enemmän sellu- ja pellavaeristeillä. Yläpohjan eristämisessä 

puolestaan käytetään eniten puukuitueristeitä. Energian käytön kannalta puukuitueriste on 

mineraali- ja lasivillaa parempi vaihtoehto, sillä sen valmistamiseen kuluu energiaa 1000 

kWh/tonni, kun taas lasi- ja mineraalivillan valmistukseen kuluu energiaa 5000–8000 

kWh/tonni. (Hänninen, 2012; Suomirakentaa.fi, 2016.)  

 

Kipsilevy on monipuolinen rakennusmateriaali, jota voidaan käyttää esimerkiksi väliseinien, 

kattojen, lattioiden ja märkätilojen rakentamiseen. Kipsilevyt valmistetaan kipsikivestä, ve-

destä sekä kartongista. Valmiin levyn painosta noin 93 % on kipsiä ja loput 7 % kartongin 

lisäksi vettä, tärkkelystä sekä orgaanisia pinta-aineita. Luonnonkipsikiven lisäksi valmistuk-
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sessa voidaan hyödyntää kierrätettäviä kipsilevyjä ja voimalaitosten savukaasujen puhdis-

tuksen ohessa syntyvää teollisuuskipsiä. Vaikka kipsilevy on lähes kokonaan uusiutumaton 

materiaali, sen valmistuksesta aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää vält-

tämällä uuden luonnonkipsin käyttöä. (Rakentaja.fi, 2014.) 

 

2.2 Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset 
 

Rakennusmateriaaleja on vertailtu niin luonnonvarojen käytön, energian kulutuksen kuin ai-

heutettujen kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. Kuvassa 1 on esitetty eri materiaalien val-

mistukseen kuluvien luonnonvarojen määrä Woodproducts -sivuston mukaan. Uusiutuvien 

luonnonvarojen ja uusiutumattomien luonnonvarojen sekä raaka-aineiden piilovirrat on eri-

telty. Taulukosta nähdään, että betonin, Lecaharkon ja Siporexin valmistukseen tarvitaan 

kokonaisuudessaan vähemmän luonnonvaroja kuin mitä puun valmistukseen, mutta puun 

valmistukseen tarvitaan vain uusiutuvia luonnonvaroja. Teräksen osalta kulutus muodostuu 

suurelta osalta piilovirroista kuten louhinnan sivukivestä. Luonnonvarojen loppumisen nä-

kökulmasta paras vaihtoehto onkin korvata muita rakennusmateriaaleja puulla. (Woodpro-

ducts.fi.) 

 

 

Kuva 1.  Rakennusmateriaalien luonnonvarojen kulutus (Woodproducts.fi). 
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Materiaalien valinta vaikuttaa rakentamisvaiheen energiankulutukseen. Arktes Oy (2006, 

10) on tutkinut rakentamisen ympäristövaikutuksia, ja sen mukaan talonrakennustuotannon 

energian kulutuksesta suurin osuus, 70 %, kuluu rakennusaineteollisuudessa. Materiaalien 

kuljetukseen kuluu 23 % ja rakennustyömaan energiankäyttöön vain 7 %. Kun tarkastellaan 

rakennusmateriaalin valmistukseen kulunutta energiaa, alumiinin (49,0 kWh/kg), PVC-

muovin (18 kWh/kg), tiilen (8,8 kWh/kg) ja lasivillan (6,5 kWh/kg) valmistukseen kuluu 

eniten energiaa. Vähiten energiaa tarvitaan betonin (0,25 kWh/kg), sahatavaraa (0,7 

kWh/kg) ja sementin (1,4 kWh/kg) valmistukseen. Myös Rakentajan ekolaskuri –sivustolla 

on vertailtu materiaalien valmistukseen tarvittavaa energiaa, ja niiden arvot on esitetty ku-

vassa 2 (Hänninen 2012). Molempien lähteiden mukaan vähiten energiaa kuluttavat puu ja 

betoni, eniten taas muovit ja teräs. Kuvasta nähdään, että puun käsittely lisää sen tuottami-

seen tarvittavaa energiaa. Rakentamiseen kuluvaa energiamäärää voidaankin merkittävästi 

pienentää suosimalla vähän energiaa valmistuksessa vaativia materiaaleja ja lähellä valmis-

tettuja materiaaleja, kuten puuta.  

 

 

Kuva 2. Rakennusmateriaalien valmistukseen kuluva energia (Hänninen 2012). 
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Rakentamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vaihtelevat osakokonaisuuksien mukaan. Ra-

kennusmateriaalien ympäristövaikutukset -raportin esimerkkitutkimuksessa todettiin, että 

keskimäärin eniten hiilidioksidipäästöjä aiheutuu perustamisesta ja rungon, parvekkeiden, 

hormien ja portaiden rakentamisesta. Tontin muokkauksesta voi aiheutua erittäin paljon 

päästöjä riippuen sen muokkaustarpeesta. Rakentamisen, korjausrakentamisen ja purkami-

sen hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin toisiksi pienimmät. Vähiten päästöjä aiheutuu ei-

kantavien väliseinien, ikkunoiden, varusteiden, pintamateriaalien, ovien ja lasitusten raken-

tamisesta. Perustamisvaiheen ja rungon rakentamisen päästöt ovat merkittävä osa rakennuk-

sen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä, joten perustamistapaan tulisi myös tämän vuoksi 

kiinnittää erityistä huomiota.  (Ruuska et al. 2013, 15–16.) 

 

Rakennusmateriaalien valinnalla on merkitystä myös rakentamisesta aiheutuviin hiilidioksi-

dipäästöihin. Taulukossa 1 on esitetty joidenkin rakennusmateriaalien ympäristöprofiilit yk-

sikössä CO2ekv kg/kg eli hiilidioksidipäästöt yhtä kilogrammaa kohti. Ympäristöprofii-

leissa on huomioitu raaka-aineiden hankinta, materiaalin valmistus, kuljetus työmaalle sekä 

työmaa-aikainen hukka. Taulukosta nähdään, että suurimmat kertoimet ovat eristemateriaa-

leilla sekä teräksellä, ja pienimmät betonilla ja puulla. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

miseksi tulisikin etenkin terästä korvata mahdollisuuksien mukaan puulla. Lastulevyn ja va-

nerin profiileista taas nähdään, ettei uusiutuvan materiaalin käyttö ole automaattisesti ilmas-

tonmuutoksen kannalta parempi vaihtoehto. (Ruuska & Häkkinen 2013, 69.) 
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Taulukko 1.  Rakennusmateriaalien ympäristöprofiilit (Ruuska & Häkkinen 2013, 69). 

Materiaali CO2-ekv kg/kg 

EPS 3,41 

PE-muovi 2,27 

Mineraalivilla 1,03 

Sinkitty teräs 1,1 

Vaneri 0,64 

Lastulevy 0,61 

Kipsilevy 0,42 

Kevytsora 0,4 

Betonipaalu 0,15 

Puu 0,09 

 

Luonnonvarojen kulutuksen, energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen lisäksi rakennusmate-

riaaleille voidaan laskea myös muita ympäristöystävällisyyttä kuvaavia tunnuslukuja. Esi-

merkiksi Manfred Bruck on Tiiliteollisuuden vihreän rakentamisen käsikirjassa (2003, 30-

33) laskenut tiilelle, teräsbetonille, polystyreenille ja mineraalivillalle niiden vaikutuksen 

yläilmakehän otsonikatoon (ODP), alailmakehän otsonin muodostumiseen (POCP) ja maa-

perän happamoitumiseen (AP).  Tulosten perusteella mineraalivillalla on pienin negatiivinen 

vaikutus ympäristöön kaikilla osa alueilla. Tiilen ekopotentiaaliarvot ovat hieman suurem-

mat. Betoni vaikuttaa materiaaleista eniten yläilmakehän otsonikatoon ja maaperän happa-

moitumiseen, polystyreeni taas edesauttaa alailmakehän otsonin muodostumiseen.   

 

2.3 Perustamistavan vaikutus materiaalien käyttöön 
 

Perustuksen tehtävä on johtaa rakennuksen aiheuttama kuorma maaperälle. Rakennuksen 

perustustavat voidaan jakaa neljään luokkaan: anturaperustukset, pilariperustukset, maanva-

rainen laattaperustus ja muut perustamistavat, kuten paaluperustus. Anturaperustuksen (kuva 

3) toteutustapoja on useita: anturat voidaan tehdä betonista tai harkoista, perusmuuri voidaan 

muurata harkoista, valaa betonista tai valaa polystyreenimuottiin, tai käyttää antura-sokke-

lielementtiä. Hyvin kantavalle perustusmaalle voidaan rakentaa pilariperustus (kuva 4), 
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jossa rakennuksen aiheuttama rasitus siirtyy pilareiden kautta anturoille ja niistä maapoh-

jalle. Pilariperustan etuja ovat vähäinen maankaivuun tarve ja rakentamisen nopeus, minkä 

lisäksi routasuojausta tai salaojia ei välttämättä tarvita. Pilarit voidaan valmistaa joko beto-

nista tai teräksestä. Maanvaraisessa laattaperustuksessa (kuva 5) maapohjalle tuleva kuorma 

jaetaan jäykällä laattarakenteella mahdollisimman laajalle. Paalutusta (kuva 6) käytetään eri-

tyisesti heikosti kantavilla mailla, ja se voidaan tarittaessa yhdistää muihin perustamistapoi-

hin. Paalutukseen on ennen käytetty puupaaluja, mutta nykyään on siirrytty betoni- ja teräs-

pilareiden käyttöön. (Talonrakentajan tietokirjat, 2010, 6-68.) 

 

 

Kuva 3. Anturaperustus tuulettuvalla alapohjalla (Rakentaja.fi 2012 a).  

 

 

Kuva 4. Pilariperustus (Rakentaja.fi 2012 b). 
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Kuva 5. Maanvarainen laattaperustus (Asuntotieto 2007). 

 

 

Kuva 6. Paaluperustus. Paalut ulottuvat kantavaan kerrokseen asti (Ruukki 2014). 

 

Perustamistavan vaikutuksesta luonnonvarojen kulutuksen suhteen ei juurikaan löydy tietoa. 

Rakentajan ekolaskuri –sivustolla on vertailtu pintapuolisesti perustamistapoja luonnonva-

rojen käytön kannalta. Sen mukaan pilariperustukseen kuluu vähiten materiaaleja, eikä se 

jätä purkamisen jälkeen jälkiä luontoon. Betoni- tai harkkomuurin eduksi mainitaan vähäi-

nen kaivuu- ja täyttötyön tarve, mikä säästää maa-aineksia ja energiaa. Maanvarainen laatta 

vaatii suuret kaivuu- ja täyttötyöt, minkä lisäksi siihen kuluu muita rakenteita enemmän 

energiaa. Materiaalin kannalta huonoimmaksi vaihtoehdoksi mainitaan betonipaalutus, sillä 

paaluttamiseen voi kulua enemmän betonia kuin mitä varsinaiseen rakennukseen. (Hänninen 

2012.) 
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2.4 Uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisääminen rakennuksissa 
 

Kuten edellä on todettu, ovat uusiutuvat luonnonvarat pääsääntöisesti ympäristön kannalta 

parempia vaihtoehtoja kuin uusiutumattomat, ja uusiutuviin panostavalla voitaisiin pienen-

tää merkittävästi rakennusalan ympäristölle aiheuttamaa haittaa. Puurakentamisesta onkin 

tullut ympäristöystävällisyytensä vuoksi nopeasti kasvava trendi, minkä lisäksi muiden uu-

siutuvien materiaalien mahdollisuuksia tutkitaan ja kehitetään. 

 

 Tutkimuksia puurakenteisten talojen ylivoimaisuudesta muihin ratkaisuihin nähden tehdään 

jatkuvasti lisää. Esimerkiksi itävaltalainen Rhomberg Bau –rakennusyhtiö panostaa korkei-

den puukerrostalojen rakentamiseen. Yhtiön myyntijohtaja Harald Professner kehuu yhtiön 

rakentamaa kahdeksankerroksista puurakenteista toimistotaloa kertoen, että se valmistui 

puolet nopeammin kuin vastaava perinteinen rakennus, ja että rakennusvaiheessa aiheutui 

92 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin mitä vastaavan betonitalon rakentamisesta olisi 

aiheutunut (Laukkanen, 2012). Sitran vuoden 2011 tutkimus tarjoaa hieman maltillisempia 

tuloksia arvioimalla, että puukerrostalon rakennusvaiheen hiilidioksidipäästöt olivat 29 % 

pienemmät kuin vastaavan betonikerrostalon. Helsingin Sanomien (2013) mukaan Suomi 

tunnetaan puurakentamisen maana, vaikkei puurakentaminen juuri näy julkisissa rakennuk-

sissa tai suurissa kerrostaloissa.  

 

Puun lisäksi esimerkiksi järviruoko soveltuu rakennuskäyttöön. Sen hyödyntäminen on Suo-

messa vielä vähäistä, mutta ruokorakentamisen trendi on rantautunut muualta Euroopasta 

Suomeenkin. Pääosin ruokoa käytetään kattorakentamiseen, minkä lisäksi se toimii lämpö- 

ja äänieristeenä. Ruokorakentamisessa olisi reilusti lisäämispotentiaalia, sillä materiaalia on 

tarjolla pelkästään eteläsuomalaisissa kunnissa yli 30 000 hehtaaria. Järviruoko on pitkäikäi-

nen materiaali, joten ruokokatto voi säilyä yli 50 vuotta. (Ympäristö.fi, 2014.) 

 

 

 



13 
 

3 RAKENNUSMATERIAALIEN KIERRÄTYS 
 

Tässä kappaleessa käsitellään rakennusjätteen kierrätyksen tilannetta ja jätteen määriä Suo-

messa. Lisäksi luodaan katsaus rakennusjätettä koskeviin käsitteisiin ja lainsäädäntöön sekä 

käydään läpi tapoja, joilla rakennusjätteen kierrätysastetta voitaisiin nostaa. 

 

3.1 Jätelainsäädäntö ja jätteen määritelmät 
 

Jätteellä tarkoitetaan Jätelain (646/2011) mukaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätteen hyödyn-

täminen tarkoittaa toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotan-

tolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muu-

toin käytettäviä aineita tai esineitä. Jäte siis palautetaan tuotannon ja kulutuksen kiertoon. 

Kierrätys on Jätelaissa määritelty toiminnaksi, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaa-

liksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen, kun taas uusiokäyttö on tuot-

teen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin 

suunniteltu.  

 

Uusiokäytön ja kierrätyksen erona on siis se, että uusiokäytössä jäte hyödynnetään sellaise-

naan ja kierrättäessä sitä käsitellään ennen hyödyntämistä. Esimerkiksi kun purettavasta ote-

tut tiilet käytetään uuden tiiliseinän tekoon, se on uusiokäyttöä, mutta jos tiilet murskataan 

täyttöaineeksi tienrakentamiseen, on kyse kierrätyksestä. Kuitenkin termejä käytetään usein 

sekaisin tai kierrätystä käytetään yleisnimityksenä kaikelle materiaalihyödynnykselle, jos-

kus jopa energiakäytölle. Tässä työssä käytetään materiaalihyödynnyksestä samaa termiä, 

jota lähdeaineistossa on käytetty. Käytännössä uusiokäyttö tarkoittaa aina uusiokäyttöä, 

mutta kierrätys voi tarkoittaa joko jätteen uusiokäyttöä, kierrätystä tai näitä molempia.  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 

(2008/98/EY) määrää, että jäsenmaiden tulisi edistää jätehierarkian soveltamista käytän-

nössä. Jätehierarkia on määritelty direktiivissä ensisijaisuusjärjestelmäksi, ja sen mukaan tu-

lisi ensisijaisesti pyrkiä jätteen synnyn ehkäisyyn, ja syntynyt jäte uusiokäyttää, kierrättää, 



14 
 

hyödyntää muuten esimerkiksi energiana ja vasta viimeisenä vaihtoehtona sijoittaa kaato-

paikalle. Jätehierarkiasta voidaan poiketa silloin, jos se on perusteltua teknisen toteutuksen, 

taloudellisen hyväksyttävyyden ja ympäristönsuojelun vuoksi. Rakennusjätteen kierrätyksen 

kannalta tämä tarkoittaa sitä, että jätteen hyödyntämistä tulisi siirtää enemmän uusiokäytön 

ja kierrätyksen suuntaan. Esimerkiksi puu tulisi mieluummin uusiokäyttää tai kierrättää kuin 

polttaa. Tämä etusijajärjestys on määritelty myös Suomen jätelaissa.  

 

Jätelaissa (646/2011) on annettu jätteiden käsittelyyn liittyviä määräyksiä, jotka koskevat 

myös rakennustyömaita. Pykälän 12 mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alku-

perästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jät-

teen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvit-

taessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille. Pykälän 13 mukaan ”jä-

tehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, 

yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityi-

sen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai 

-paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityi-

sesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-

tavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä.” Lisäksi 

pykälän 13 mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Pykälän 15 mukaan lajiltaan 

ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään. Tuottajavastuun 

piiriin kuuluvia jätteitä ei rakennustyömailla juurikaan synny, joten rakennustyömaiden jä-

tehuolto on rakentamisesta vastaavien vastuulla. Pykälän 118 mukaan toiminnanharjoittajan 

on pidettävä kirjaa jätteistä, mikäli niitä syntyy vähintään 100 tonnia vuodessa tai syntynyt 

jäte on vaarallista. Rakennus- ja purkujätteen haltijan on pykälän 121 mukaan laadittava 

siirtoasiakirja, mikäli jätettä siirretään ja luovutetaan.  

 

Valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä (295/1997) määrätään rakennusjätteen vä-

hentämisestä ja keräyksestä. Pykälän 4 mukaan päätoteuttajan on yhteistyössä suunnitteli-

joiden, urakoitsijoiden ja muiden osapuolten kanssa suunniteltava ja toteutettava rakentami-
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nen siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, käyttökelpoiset materiaalit otetaan tal-

teen ja ne käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen. Rakennusaineita on käytettävä 

säästeliäästi ja niiden käyttöä on mahdollisuuksien mukaan korvattava rakentamiseen jät-

teellä, eikä syntyvistä rakennusjätteistä saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-

ristölle eikä merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle. 

 

Kierrätysmateriaalien käytöstä rakennuksissa on annettu ohjeita Suomen rakentamismää-

räyskokoelman pohjarakenteita koskevassa osuudessa (RakMK B3). Sen luvussa 3 määrä-

tään kierrätysmateriaalien käytöstä seuraavaa: Maarakenteissa käytettävien kierrätysmateri-

aalien on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja maanrakennuskelpoisuudeltaan sovelluttava käyt-

tökohteeseen ja oltava riittävän tasalaatuisia. Käytettäessä kierrätysmateriaaleja kuormitet-

tuihin maarakenteisiin niiden pitkäaikaiskestävyys on testattava sillä rasitusmäärän ja -tason 

yhdistelmällä, joka maarakenteeseen voi kohdistua sen käyttöaikana. Kierrätysmateriaalien 

käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa rakennuksessa oleskeleville henkilöille eikä niiden 

käyttö saa aiheuttaa rakennuspaikalla tai sen ympäristössä pohjaveden tai maapohjan pilaan-

tumisen vaaraa eikä vaurioita, esimerkiksi korroosiota, niiden kanssa kosketuksiin tuleville 

rakenteille. 

 

3.2 Rakennusjätteen kierrätyksen nykytilanne 
 

Vuonna 2010 rakennusjätettä syntyi 24,6 miljoonaa tonnia, mikä oli 26 % kaikesta Suomessa 

syntyneestä jätteestä (94 milj. tonnia). Tästä määrästä jopa 94 % oli erilaisia maa-aineksia. 

Pelkästä talonrakennuksesta jätettä syntyi 2 miljoonaa tonnia eli 2 % kaikesta jätteestä. Lä-

hes 60 % jätteestä syntyy korjausrakentamisessa, purkuvaiheessa 27 % ja loput 16 % uudis-

rakentamisesta. Syntyviä pääjätevirtoja on maa-ainesten lisäksi viisi: metalli (10 %), puu (26 

%), betoni ja mineraalit (25 %), sekalainen jäte (20 %) ja käsittelemätön jäte (19 %). Puu-

pohjaisesta jätteestä hyödynnetään eli pääosin poltetaan energiaksi 86 %. Metallijätettä käy-

tetään romuteräksen raaka-aineena ja sitä hyödynnetään jätteistä eniten, 92 %. Betoni- ja 

mineraalijätteestä hyödynnetään esimerkiksi maarakennuksessa noin 72 %. Sekalaisesta jät-

teestä 90 % käytetään energiana, maanrakennukseen tai romuteräksen valmistukseen ja loput 

10 % päätyy kaatopaikoille. Käsittelemätön jäte puolestaan päätyy suoraan kaatopaikalle. 
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Kuvassa 7 on esitetty rakennusjätteen pääjätevirrat ilman maa-aineksia. (Korpivaara et al. 

2013, 11; Ruuska et al. 2013. 18–20.) 

 

 

Kuva 7. Rakennusjätteen pääjätevirrat ilman maa-aineksia (Ruuska et. al. 2013, 19). 

 

Valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä (295/1997) määrätään, että erilleen muista 

jätteistä tulee kerätä 1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet; 2) kylläs-

tämättömät puujätteet; 3) metallijätteet; sekä 4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet.  

Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi eri jätehuoltoyhtiöillä on omat määräyksensä jätteen 

lajittelulle. Esimerkiksi SITA:n mukaan rakennusjätteeseen kuuluu sekalainen puujäte, muo-

vit ja styroksi, kipsilevyt, pahvi ja kartonki, tiili ja betoni, eristelevyt, lasi, metalli, kaapeli, 

sekalainen rakennus- ja purkujäte sekä ongelmajäte (SITA). Helsingin seudun ympäristöpal-

velut HSY ohjeistaa jakamaan jätteen seuraaviin luokkiin: puujäte, metallijäte, kipsilevyt, 

polttokelpoinen rakennussekajäte, kaatopaikalle menevä rakennussekajäte, tiili- ja betoni-

jäte, maa- ja kiviainekset, painekyllästetty puu sekä asbesti (HSY 2016). Kymenlaakson jät-

teen ohjeistus on puolestaan suppeampi: ”lajittele ja hyödynnä, palavat energiajätteeseen, 

metallit omaan keräykseen ja loput kaatopaikalle” (Kymenlaakson jäte). 

 

26%

25%20%

19%

10%

Rakennusjätteen pääjätevirrat

Puu Betoni ja mineraalit Sekalainen jäte Käsittelemätön jäte Metalli
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Betoni- ja tiilijätteen kierrätys on hyvällä mallilla, sillä niiden kierrätysaste on noin 80 % eli 

parempi kuin esimerkiksi paperilla (Kaskiaro 2015). Käytön jälkeen betoni yleensä murska-

taan, ja mursketta käytetään esimerkiksi uuden betonin valmistukseen tai maarakenteissa 

luonnonkiviainesta korvaamaan. Betoniteräs erotellaan erikseen betonista ja se hyödynne-

tään uuden metallin valmistuksessa. Suuret betonielementit voidaan myös purkaa kokonai-

sina ja käyttää uudelleen sellaisenaan. Betonin keräyspisteitä on Suomessa yli 20. Myös tii-

lelle on useita uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia. Kokonaisia tiiliä voidaan käyt-

tää sellaisinaan, ja tiilimursketta täyttö- ja sideaineena tienrakentamisessa ja putkikaivan-

noissa, betonin, mineraalivillan ja kalkkihiekkakiven lisäaineena sekä apuaineena kasvinvil-

jelyssä. Betoni- ja tiilijätteen kierrätyspotentiaalia lisää se, että niitä voidaan hyödyntää, 

vaikka ne purkuvaiheessa hajoaisivatkin.  (Bruck 2003, 28; Mattila 2016 a ja 2016 c.) 

 

Rakennusteollisuuden puujätteisiin kuuluvat tavallisen käsittelemättömän puun lisäksi me-

lamiini eli pinnoitettu puu, parketti, lastulevyt, lämpökäsitelty puu, maalattu puu sekä mdf-, 

hdf- ja ldf –kuitulevyt (HSY 2016). Hyvälaatuinen purkupuu voitaisiin hyödyntää materiaa-

lina, mutta käytännössä suurin osa siitä menee tällä hetkellä poltettavaksi. Kestopuun kier-

rätyksestä Suomessa vastaa Demolite Oy, jonka kautta kestopuuta käytetään esimerkiksi 

silta-, satama- ja tierakennukseen, sähkö- ja televerkkotyömailla ja viherrakentamisessa 

(Kestopuu.fi, 2016). 

 

Esimerkiksi kattohuovissa käytettävän bitumin kierrätyksestä löytyy ristiriitaista tietoa. 

HSY ohjeistaa laittamaan bitumikattohuovan polttokelpoisen sekajätteen joukkoon (HSY 

2016), kun taas KIHU-hankkeen raportissa sitä ei suositella poltettavaksi suuren mineraali-

määrän vuoksi. Vaikka bitumia ei vielä Suomessa juurikaan hyödynnetä materiaalina, on 

sillä erittäin suuri kierrätyspotentiaali asfalttiteollisuuden parissa. Tällä hetkellä asfalttiteol-

lisuudessa käytetään lähinnä neitseellistä bitumia, mutta se on huomattavasti kattohuopajät-

teiden sisältämää bitumia kalliimpaa. (Leiskallio et al. 2014.) 
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Rakentamiseen käytetään vuodessa yli 100 miljoonaa tonnia erilaisia kiviaineksia. Tästä 70–

80 miljoonaa tonnia on luonnon kiviainesta, vaikka rakentamiseen mahdollisesti soveltuvia 

uusiomateriaaleja tuotetaan lähes yhtä paljon. Käytettävä neitseellinen materiaali voitaisiin 

siis korvata lähes kokonaan uusiomateriaalilla, jota saadaan esimerkiksi rakennusteollisuu-

dessa, lievästi pilaantuneista maista ja ylijäämämaista. Kiviaineksen uusiokäytön lisäämi-

sellä voitaisiin saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä, kuten pohjavesien ja soraharjujen 

säästämistä. Rakennus- ja purkujätteen kierrätystoiminnasta syntyvistä materiaaleista asfalt-

tijäte, betonimurske ja tiilimurske ovat Uusiomaa eli UUMA-rakentamiseen soveltuvia ma-

teriaaleja. (Motiva 2013.)  

 

3.3 Kierrätyksen hyödyt ympäristölle 
 

Jätteen hyödyntäminen säästää luonnollisesti huomattavia määriä luonnonmateriaaleja. Eni-

ten hyötyä on metallien kierrättämisestä, mutta muidenkin materiaalien hyödyntämisessä on 

säästöpotentiaalia. Esimerkiksi kun kierrätetään tonni metallijätettä ja korvataan sillä pri-

määriteräksen tuotantoa, on uusiutumattomien luonnonvarojen säästöpotentiaali 1,71 tonnia. 

Kun tonnilla betonijätettä korvataan saman verran luonnonsoraa, on uusiutumattomien luon-

nonvarojen säästöpotentiaali 1,04 tonnia. Vaikka polttaminen ei olekaan materiaalihyödyn-

nystä, sillä voidaan säästää uusiutumattomia luonnonvaroja: polttamalla tonni puujätettä voi-

daan korvata 0,29 tonnia uusiutumattomia luonnonvaroja. (Häkkinen et al. 2013.) 

 

Materiaalien hyötykäyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Rakennusjätteen käsittelystä ja hyö-

dyntämisestä aiheutuu kasvihuonepäästöjä, mutta koska samalla vältytään uuden materiaalin 

tuotannosta aiheutuvia päästöjä, voidaan puhua päästövähennyksistä. Suurimmat päästövä-

hennykset saadaan puun energiakäytöstä, sillä sen käsittely ei aiheuta juuri ollenkaan kasvi-

huonekaasupäästöjä, mutta kun puuta hyödynnetään tonnin verran, vältytään 900 kg CO2-

ekv. päästöiltä. Vaikka metallin käsittelystä hyödyntämistä varten syntyy paljon päästöjä 

(400 kg CO2-ekv. / tonnia jätettä) sen hyödyntämisellä vältetään primääriteräksen valmis-

tuksesta syntyvä n. 1100 kg CO2-ekv. tuotto. Tällöin nettopäästöksi jää noin 700 CO2-ekv./ 

tonni hyödynnettyä jätettä. Vastaavat luvut ovat sekajätteellä 480 kg CO2-ekv. / tonnia jätettä 

ja käsittelemättömällä jätteellä n. 100 kg CO2-ekv. betonitonnin päästösäästöjen ollessa 

muutaman kymmenen kg CO2-ekv. arvoisia. Käsittelemättömän jätteen hyödynnyksestä ei 
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synny päästösäästöjä, sillä sen käsittely aiheuttaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin 

sen hyödyntämisellä vältetään. Kokonaisuudessaan jätteiden käsittelyllä säästetään noin 

760 000 tonnia CO2-ekv. verrattuna siihen, että kaikki jätteet toimitettaisiin hyödyntämättö-

minä kaatopaikoille. Tärkeintä olisi tehostaa sekalaisen ja käsittelemättömän jätteen hyö-

dyntämistä. (Häkkinen et al. 2013.) 

 

3.4 Rakennusjätteen kierrätyksen tavoitteet ja haasteet 
 

EU:n jätedirektiivi (2008) edellyttää, että sen jäsenmaissa kierrätetään materiaalina 70 pro-

senttia jätteistä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamisessa suurin haaste on puu-

jätteen suuri määrä ja sen alhainen kierrätysaste. Siksi erityisesti puujätteen kierrätystä tulisi 

tehostaa, sillä hyvälaatuinen puujäte soveltuu hyvin materiaalihyödynnettäväksi. Ongel-

mana on, että purkupuussa voi olla hometta, kosteusvaurioita ja muita epäpuhtauksia, eikä 

tällaista huonolaatuista puujätettä kannata turvallisuuden vuoksi käyttää. Hyvälaatuinen 

puujäte tulisikin voida erottaa huonolaatuisesta jo purkuvaiheessa, ja kerätä erikseen. (Kor-

pivaara et al. 2013, 12; Good News from Finland, 2014.) 

 

Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelman loppuraportissa on esitelty kierrä-

tystä estäviä tekijöitä. Merkittävimpänä ongelmana pidetään lajittelusta ja kierrätyksestä saa-

tavaa vähäistä taloudellista hyötyä: lajittelu on hidasta ja vaatii paljon työvoimaa, ja käytet-

tyjen rakennusosien ja kierrätysmateriaalin hinnat ovat alhaalla ja kysyntä vähäistä. Mikäli 

kierrätys ei ole taloudellisesti järkevää, harva yritys panostaa siihen. Suunnittelu- ja toteu-

tusratkaisut saattavat estää materiaalia säästävän purkamisen, jolloin materiaalin kierrätys 

vaikeutuu. Myös asenteet ja tiedon puute haittaavat uusiokäyttöä ja kierrätystä. Lisäksi jät-

teen säilytyksessä on ongelmia: jätteiden suojaus voi olla puutteellista tai niiden säilytys olla 

vaarallista ja viedä liikaa tilaa. Rakennusjätteiden vastaanottoverkosto ja tietämys jätteisiin 

liittyvistä vastuista ovat riittämättömiä. (Korpivaara et al. 2013, 15-18.) 

 

Yksi keino kierrätyksen lisäämisessä olisi osaamisen lisääminen. Materiaalitehokkaat toi-

mintatavat olisi hyvä saada rutiineiksi jo kouluttautumisvaiheessa, minkä lisäksi työnanta-

jien tulisi aktiivisesti vaatia materiaalitehokkuutta sekä ylläpitää ja parantaa hyviä käytäntöjä 
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työmailla (Korpivaara et al. 2013, 15). Rakennusjätteen lajittelun teoriapuolta tulisinkin käsi-

tellä jo opintovaiheessa, ja viimeistään työssäoppimispaikoissa opetella kierrätys käytän-

nössä.  

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 
 

Työn lähdemateriaalina on kolmen eri päiväkodin materiaaliluettelot, jotka on jaoteltu ra-

kennusosittain. Materiaaliluetteloissa on esitetty kunkin rakennusosan materiaali ja massa. 

Työssä materiaalit on lajiteltu materiaalijakeiden mukaan, minkä jälkeen on laskettu jokai-

sen jakeen kokonaismassa. Massojen perusteella on laskettu jakeiden prosenttiosuudet kai-

ken käytetyn rakennusmateriaalin massasta sekä laskettu uusiutuvan ja uusiutumattoman 

materiaalien osuudet. Samoin jätteiden kohdalla materiaalit on lajiteltu ensin jätejakeittain, 

minkä jälkeen on laskettu niiden massaosuudet kaikesta rakennuksista tulevasta jätteestä. 

Jakeet on lisäksi jaettu kierrätyskelpoisiin ja kierrätyskelvottomiin sekä laskettu niiden osuu-

det kokonaisjätemäärästä. 

 

 Työn ulkopuolelle on jätetty päärakennuksiin kuulumattomat osat, kuten roskakatokset, ul-

kovarastot ja aidat. Käsittelemättä on myös jätetty ovet, ikkunat ja tikkaat, sillä rakennuksen 

perustamistapa ei vaikuta niihin. Erilaiset maa- ja kiviainekset (kivi, sora, hiekka) muodos-

tavat erittäin suuren osan materiaaleista, joten laskentaa on tehty sekä ne huomioiden että 

ilman niitä. Materiaaliluettelojen merkintöjen epäselvyyksien vuoksi työssä on tehty joiden-

kin materiaalien kohdalla oletuksia. Esimerkiksi kaikki koolaukset on oletettu olevan taval-

lista puuta, ellei mainintaa muusta ole, ja kaikki kuitulevyt on oletettu puukuitulevyiksi. Te-

rästä tiheydeltään vastaavat kappaleet, joiden materiaalia ei ole kerrottu, on oletettu te-

räkseksi, sillä se on rakenteissa paljon käytetty materiaali. Joitakin epäselviä ja määrältään 

merkityksettömiä materiaaleja ei ole otettu laskennassa huomioon. 

 

Tarkasteltavista päiväkodeista käytetään nimityksiä laattapäiväkoti, anturapäiväkoti ja pila-

ripäiväkoti. Laattapäiväkoti on tehty maavaraiselle laatalle ja paalutettu teräsbetonipilareilla, 

ja siinä on betoniset seinät. Anturapäiväkodissa on perusmuurilla toteutettu anturaperustus, 
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ontelolaatoista tehty tuulettuva alapohja ja puiset seinät. Pilaripäiväkoti on teräspilariperus-

teinen rakennus, jossa on puurakenteiset seinät. Vertailussa apuna käytetään päiväkotien ker-

rospinta-aloja. Laattapäiväkodin pinta-ala on 1495 m2, anturapäiväkodin 497 m2 ja pilaripäi-

väkodin 1177 m2. 

 

Päiväkodeissa on käytetty todella monia erilaisia materiaaleja. Niistä uusiutumattomiin on 

lajiteltu maa-ainekset, metallit, betoni, laasti, epoksi, muovit, kattohuovissa käytetty bitumi, 

kumi ja mineraalivillat. Uusiutuviin materiaaleihin kuuluvat puu, eristeenä käytettävä Eko-

villa ja LDF-tuulensuojalevyt. Kipsilevyt on jaoteltu erikseen, sillä ne sisältävät sekä uusiu-

tuvia että uusiutumattomia materiaaleja. Kipsilevyjen massasta uusiutumattomiin materiaa-

leihin lasketaan 93 % ja uusiutuviin 7 %. 

 

Tarkasteltavat päiväkodit sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Kouvolassa, missä jätehuol-

losta vastaavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Kymenlaakson jäte. Kuten edel-

lisessä luvussa on mainittu, ohjeistaa HSY nettisivuillaan rakennusjätteiden lajittelussa huo-

mattavasti tarkemmin kuin mitä Kymenlaakson jäte tekee. Siksi päiväkodeissa käytetyt ra-

kennusmateriaalit on lajiteltu pääosin HSY ohjeistuksen mukaan eli jakeet ovat puujäte, me-

tallijäte, kipsilevyt, polttokelpoinen rakennussekajäte, kaatopaikalle menevä rakennusseka-

jäte, tiili- ja betonijäte, maa- ja kiviainekset, painekyllästetty puu sekä asbesti. Polttokel-

poiseksi rakennusjätteeksi on luokiteltu lattiamatot, sahanpurueristeet, bitumikattohuopa, 

suuria metalliosia sisältävät puurakenteet, Haltex-levyt, laminaatti, lahopuu ja palanut puu 

sekä muoviputket. Kaatopaikkajätteeksi on määritelty ikkunat, peilit sekä eristevillat ja muut 

eristemateriaalit. Kuitenkin myös muoveja, esimerkiksi polystyreenistä valmistettuja eriste-

levyjä, voidaan kierrättää tai uusiokäyttää, ja ideaalitapauksessa nekin kerätään erilleen. Tä-

män vuoksi nämäkin jakeet on huomioitu materiaalien lajittelussa. Myös bitumikattohuopa 

on kierrätyskelpoista, mutta koska sen materiaalihyödynnys on Suomessa vasta alkutekijöis-

sään, se lajitellaan tässä työssä polttokelpoiseen sekajätteeseen. Päiväkodeissa käytetty Eko-

villa on luokiteltu polttokelvottomaan sekajätteeseen, sillä siihen on lisätty palonestoaineita 

(Kymenlaakson jäte). 
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5 PERUSTAMISTAVAN VAIKUTUS TARKASTELTAVIEN RA-

KENNUSTEN MATERIAALIEN JAKAUTUMISEEN 

 

Tässä osiossa käydään läpi tutkimusaineistona olleiden päiväkotien materiaalien käyttö. Päi-

väkotikohtaiset tulokset on esitetty osuuksina kaikkien materiaalien kokonaismassasta, li-

säksi tulosten vertailuun on laskettu kunkin materiaalin massan suhde päiväkodin pinta-

alaan.  

 

5.1 Uusiutumattomien ja uusiutuvien materiaalien käyttö 

Koko laattapäiväkodin rakentamiseen kului 9032 tonnia materiaaleja, josta uusiutumattomia 

oli 8723 tonnia (96,6 %) ja uusiutuvia 309 tonnia (3,4 %). Maa-aineksia oli tästä noin puolet 

eli 4638 tonnia. Taulukossa 2 on esitetty eri materiaalien osuudet koko rakennuksesta, kun 

maa-aineksia ei oteta huomioon. Taulukosta. nähdään, että betonin ja sementin osuus kai-

kesta materiaalista on ylivoimaisesti suurin, noin 80 %. Vaikka puumateriaalit ovat ilman 

maa-aineksia toiseksi suurin materiaaliryhmä, on uusiutuvien materiaalien osuus massasta 

vain 7 %. Myös terästä ja teräsbetonia käytettiin paljon. Muoveista suurin osa on polyure-

taania, polypropeenia ja polystyreeniä. Muut materiaalit –luokkaan kuuluvat epoksit, lasi-

villa ja alumiini. Laattapäiväkodin paalutuksiin kului yhtensä 273,9 tonnia betonia ja terästä, 

mikä on noin 6 % käytetyistä materiaaleista ilman maa-aineksia. 

 

Taulukko 2. Materiaalien jakautuminen laattapäiväkodissa ilman maa-aineksia. 

Materiaali Massa (t)  Osuus kokonaismassasta 

Betoni ja sementti 3432,5  80,12 % 

Puumateriaalit 295,0  6,89 % 

Teräsbetoni 246,9  5,76 % 

Teräs 207,7  4,85 % 

Muovit ja kumit 29,8  0,70 % 

Kipsilevyt 20,0  0,47 % 

Lasi 14,2  0,33 % 

Ekovilla 12,8  0,30 % 

Mineraalivilla 8,4  0,20 % 

Laasti 7,2  0,17 % 

Bitumi 7,0  0,16 % 

Muut materiaalit 4,8  0,11 % 
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Koko anturapäiväkodin rakentamiseen kului 3694 tonnia materiaaleja. Uusiutumattomia 

materiaaleja käytettiin 4005 tonnia (98 %) ja uusiutuvia 79 tonnia (2 %). Erilaisia maa-ai-

neksia käytettiin noin 3386 tonnia eli 83 % kaikesta materiaalista. Kun niitä ei oteta huomi-

oon, nousee uusiutuvan materiaalin osuus 11,1 % rakennusmateriaaleista. Materiaalien ja-

kautuminen koko rakennuksen osalta ilman maa-aineksia on esitetty taulukossa 3. Myös 

tässä rakennuksessa selvästi suurin osuus on betonilla ja sementillä, puun ollessa toisiksi 

suurin materiaaliryhmä.  

 

Taulukko 3. Materiaalien jakautuminen anturapäiväkodissa ilman maa-aineksia. 

Materiaali Massa (t) Osuus kokonaismassasta 

Betoni ja sementti 548,5 76,77 % 

Puu 73,5 10,29 % 

Tiilet 49,2 6,88 % 

Teräs 13,2 1,85 % 

Muovit ja kumi 12,2 1,71 % 

Mineraalivilla 7,6 1,06 % 

Puukuitulevyt 5,7 0,80 % 

Keraamiset laatat 3,0 0,41 % 

Kipsilevy 1,0 0,15 % 

Bitumi 0,5 0,072 % 
 

Pilaripäiväkodin rakentamiseen käytettiin yhteensä 4308 tonnia materiaaleja, josta uusiutu-

via oli 145 tonnia (3 %) ja uusiutumattomia 4162 tonnia. Maa-aineksia, lähinnä soraa, kului 

3958 tonnia eli 91 % kaiken materiaalin massasta. Käytettyjen materiaalien määrät ja osuu-

det kokonaismassasta, kun maa-aineksia ei oteta huomioon, on esitetty taulukossa 4. Nyt 

puun osuus nousee 40 % kaikesta materiaalista. Toiseksi suurin osuus on kipsilevyllä, 26 %, 

ja kolmanneksi suurin, 12 %, mineraalivillalla. Terästä ja polyeteeniä on kumpaakin vajaa 

10 % kaikesta materiaalista. Polyeteeni, jota on käytetty muun muassa lattialämmitysele-

menteissä ja peruspalkeissa, on erotettu muista käytetyistä muoveista (polyuretaani, poly-

propeeni, lasikuituvahvistettu polymeerikomposiitti) sen suuren määrän vuoksi. Kun maa-

aineksia ei oteta huomioon, saadaan uusiutuvan materiaalin osuudeksi 40 %.  
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Taulukko 4. Pilariperusteisen päiväkodin materiaalien osuudet, kun maa-aineksia ei huomioida. 

Materiaali Massa (t) 

Osuus kokonais-

massasta  

Puu 138,7 39,683 % 

Kipsilevy 90,0 25,751 % 

Mineraalivilla 42,1 12,039 % 

Teräs 31,5 9,025 % 

Polyeteeni 25,3 7,239 % 

Muut muovit 9,0 2,584 % 

Bitumi 6,3 1,815 % 

Lasivilla 4,3 1,232 % 

Keraaminen laatta 1,2 0,354 % 

Puukuitulevyt 0,4 0,107 % 

Bitumivuorattu paperi 0,3 0,096 % 

Kupari 0,3 0,076 % 

 

Kun maa-ainekset lasketaan mukaan, on uusiutuvan materiaalin osuus kaikissa päiväko-

deissa hyvin pieni, 2-3,4 %. Mikäli maa-aineksia ei oteta huomioon, nousee uusiutuvan ma-

teriaalin osuus päiväkodista riippuen 7-40 %. Tällöin laatta- ja anturapäiväkodeissa betonin 

osuus on 80 % kaikesta materiaalista, puun osuuden ollessa noin 10 %. Pilaripäiväkodissa 

taas ei ole käytetty ollenkaan betonia ja puu onkin eniten käytetty materiaali. Sekä puu- että 

pilaripäiväkodissa on käytetty puupohjaisia rakennuslevyjä. Vaikka niiden osuus kokonais-

massasta on hyvin pieni, on niillä voitu korvata uusiutumattomasta materiaalista, kuten muo-

vista, valmistettuja rakennuslevyjä. Kaikissa päiväkodeissa käytettiin eristeenä mineraalivil-

laa, laatta- ja pilaripäiväkodeissa lisäksi lasivillaa. Ainoastaan laattapäiväkodissa on käytetty 

myös Ekovillaa. Mineraali- ja lasivillan korvaaminen Ekovillalla lisäisi uusiutuvien materi-

aalien osuutta etenkin pilaripäiväkodissa, jossa mineraalivillan osuus materiaaleista on suuri.  

 

Vertailuun käytettävät päiväkodit ovat kaikki erikokoisia. Tämän vuoksi niiden käyttämiä 

materiaalimääriä on verrattu niiden kerrospinta-alaan. Seuraavassa taulukossa 5 on vertailtu 

eri materiaalijakeiden määrää pinta-aloihin verrattuna. Taulukosta nähdään, että eniten maa-

aineksia käytettiin anturapäiväkodin rakentamiseen, ja vähiten pilaripäiväkodin. Ero voi joh-

tua niin perustamistavan vaatimuksista kuin rakennuspaikan alkutilasta. Eniten luonnonva-

roja käytettiin laattapäiväkodin rakentamiseen ja vähiten pilaripäiväkodin. Laattapäiväkodin 

suurta materiaalin käyttöä selittävät teräsbetonipilarit. Uusiutuvia luonnonvaroja suhteessa 
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massaan käytettiin eniten laattapäiväkodissa, vaikka uusiutuvien osuus sen kokonaismas-

sasta onkin pienin. Vastaavasti teräspilaripäiväkodissa käytetyn uusiutuvan materiaalin 

suhde pinta-alaan on pienin, mutta uusiutuvan materiaalin massan osuus koko rakennuksen 

massasta on ylivoimaisesti suurin. Betonia, terästä ja puuta käytettiin suhteessa pinta-alaan 

eniten laattapäiväkodissa, kun taas mineraalivillaa ja kipsilevyä käytettiin eniten pilaripäi-

väkodin rakentamiseen. Muovin käytössä päiväkodeissa ei juuri ilmenny eroa.  

 

Taulukko 5. Päiväkotien materiaalin käyttö suhteessa pinta-alaan. 

  
Laatta-päivä-

koti 

Antura-päivä-

koti Pilaripäiväkoti 

Pinta-ala (m2) 1495 497 1177 

Maa-ainesten suhde pinta-alaan 

(kg/m2) 3102 6804 3363 

Muiden materiaalien suhde pinta-

alaan (kg/m2) 2866 1437 297 

Uusiutumattomien materiaalien 

suhde pinta-alaan (kg/m2) 2661 1278 179 

Uusiutuvien materiaalien suhde 

pinta-alaan (kg/m2) 206 159 118 

Uusiutuvien materiaalien osuus il-

man maa-aineksia (%) 7 % 11 % 40 % 

Tärkeimmät materiaalijakeet:       

Betoni (kg/m2) 2296 1104 0 

Teräs (kg/m2) 139 27 27 

Puu (kg/m2) 197 148 118 

Kipsilevy (kg/m2) 13 2 76 

Muovi (kg/m2) 20 25 29 

Mineraalivilla (kg/m2) 6 15 36 

 

Koko rakennukseen kohdistuvan vertailun pohjalta näyttää siltä, että luonnonvarojen käytön 

kannalta teräspilaripäiväkoti on selvästi paras perustamistapa. Eniten sen vähäiseen uusiu-

tumattomien luonnonvarojen käyttöön vaikuttaa se, ettei rakenteisiin ole käytetty betonia. 

Toiseksi paras vaihtoehto on betonisella perusmuurilla tehty anturaperusteinen rakennus, 

joskin sen uusiutuvien materiaalien osuutta nostaneekin puinen runko. Eniten luonnonvaroja 

kuluttava maanvarainen laatta yhdistettynä paalutukseen on vertailun mukaan huonoin pe-

rustamistapa.  
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Kaikkien päiväkotien osalta suoritettiin vertailu myös perustuksiin ja alapohjarakenteisiin 

kuuluvien osuuksien materiaalijakaumista, sillä niiden kohdalla perustamistavan vaikutus 

on suurin. Taulukossa 6 on esitetty vertailua suhteessa pinta-alaan. Selkeyden vuoksi taulu-

kossa ei ole esitetty materiaaleja, joiden osuus oli hyvin pieni (kupari, epoksi, kumi). Laat-

tapäiväkodin perustuksiin ja alapohjarakenteisiin kuuluvassa osassa materiaaleja käytettiin 

634 tonnia, anturapäiväkodin 3209 tonnia ja pilaripäiväkodin 4083 tonnia. Uusiutuvaa ma-

teriaalia oli käytetty kaikkien kohdalla alle 2 % kaikesta materiaalista. Seuraavassa taulu-

kossa on esitetty kaikkien materiaalien määrät massan suhteena päiväkodin pinta-alaan.  

 

Taulukko 6. Perustusten ja alapohjarakenteen materiaalit suhteessa pinta-alaan. 

  
Laatta-päivä-

koti 

Antura-päivä-

koti Pilaripäiväkoti 

Pinta-ala (m2) 1495 497 1177 

Maa-ainesten suhde pinta-alaan 

(kg/m2) 2474 5384 3363 

Muiden uusiutumattomien materi-

aalien suhde pinta-alaan (kg/m2) 1745 1071 52 

Uusiutuvien materiaalien suhde 

pinta-alaan (kg/m2) 25 0,3 54 

Tärkeimmät materiaalijakeet:       

Betoni, laasti ja teräsbetoni (kg/m2) 1495 1034 0 

Teräs (kg/m2) 67 16 24 

Muovi (kg/m2) 15 21 20 

Puu (kg/m2) 25 0,3 54 

 

Taulukosta nähdään, että anturapäiväkodin perustusten rakentamiseen tarvittiin suhteessa 

sen pinta-alaan eniten maa-aineksia. Tähän voi vaikuttaa perustamistavan lisäksi rakennus-

alueen pohja ja sen vaatima muokkaus. Selvästi eniten uusiutumattomia luonnonvaroja suh-

teessa pinta-alaan käytettiin laattapäiväkodissa, mikä johtuu suurelta osin teräsbetonisista 

paaluista. Selvästi vähiten uusiutumattomia luonnonvaroja ja eniten uusiutuvia luonnonva-

roja, eli puuta, käytettiin pilaripäiväkodissa. Anturapäiväkodin perustuksiin käytettiin vähi-

ten uusiutuvia materiaaleja, mutta myös terästä kului vähän. Myös perustusten ja alapohja-

rakenteen materiaalikäytön perusteella voisi sanoa, että maavarainen laatta on luonnonvaro-
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jen säästämisen kannalta huonoin perustamistapa sen suuren betoninkäytön vuoksi. Antura-

perustus betonisella perusmuurilla on hieman parempi vaihtoehto materiaalien kokonaiskäy-

tön kannalta, mutta siinä uusiutuvien materiaalien osuus on hyvin pieni. Mikäli rakennuksen 

perustuksissa ja alapohjarakenteessa halutaan käyttää luonnonvaroja säästeliäästi ja suosia 

uusiutuvia materiaaleja, on teräspilariperustus siis paras perustamistapa. 

 

5.2 Kierrätettävän materiaalin määrä 

 

Päiväkotien materiaalit on lajiteltu seuraaviin jätejakeisiin: maa-ainekset, betoni, sementti ja 

laasti, puujäte, metalli, muovi, kipsilevyt, kestopuu, keraamiset laatat ja levyt, kaatopaikka-

jäte, polttokelpoinen sekajäte sekä vaarallinen jäte. Päiväkodeista saatavat metallijakeet ovat 

teräs, alumiini ja kupari. Muoveihin kuuluvat polypropeeni, polyuretaani, polystyreeni, po-

lyeteeni, polyesteri, polymeerikomposiitit sekä polyvinyylideenifluoridi. Polttokelpoinen 

sekajäte on pääosin bitumikattohuopaa ja laminaattia. Kaatopaikkajätteeseen kuuluvat eris-

tevillat (mineraalivilla, lasivilla ja Ekovilla), lasikuituvahvistetut polymeerikomposiittilevyt 

ja kumi. Epoksi on vaarallisuutensa ja hyödyntämiskelvottomuutensa vuoksi omana jäteja-

keenaan. Materiaalien kierrätyskelpoisuutta laskettaessa on oletettu, että materiaalit ovat 

vielä rakennuksen purkamisenkin jälkeen käyttökelpoisessa kunnossa.  

 

Laattapäiväkodin materiaaleista uusiokäyttö- tai kierrätyskelpoista jätettä kaikesta jätteestä 

on 99,7 % eli 8983 tonnia. Polttokelpoista sekajätettä syntyi vain 0,1 % ja epoksijätettä 0,03 

%. Täysin hyödyntämiskelvotonta kaatopaikkajätettä jätteestä on vain 0,43 %, josta suurin 

osa oli erilaisia eristevilloja. Valtaosa jätteestä on maa-aineksia (51 %) tai betonia, sementtiä 

tai laastia (42 %). Taulukossa 7 on esitetty laattapäiväkodissa käytettyjen materiaalien ja-

kautuminen jätejakeittain, kun maa-aineksia ei oteta huomioon. Tällöin kierrätyskelpoisten 

materiaalien osuudeksi jää 99 %. 
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Taulukko 7. Laattapäiväkodin jätejakeet. 

Jätelaji Massa (t) 

Osuus jätteistä 

(%) Kierrätyskelpoisuus 

Betoni, sementti ja laasti 3763,3 85,7 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Puujäte 271,7 6,2 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Metalli 208,3 4,7 %  Kierrätys 

Muovit 43,7 1,0 %  Kierrätys 

Kaatopaikkajäte 38,6 0,9 %  Ei 

Kestopuu 22,2 0,5 %  Kierrätys 

Kipsilevyt 20,0 0,5 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Keraamiset laatat ja levyt 16,8 0,4 %  Uusiokäyttö 

Polttokelpoinen rakennus-

sekajäte 8,1 0,2 %  Ei 

Epoksi 1,3 0,03 %  Ei 

 

Anturapäiväkodin materiaaleista uusiokäyttö- tai kierrätyskelpoista jätettä kaikesta jätteestä 

on noin 99,8 % eli 4065 tonnia. Polttokelpoista sekajätettä syntyi vain 0,1 %. Mineraalivil-

lasta ja kumista koostuvan täysin hyödyntämiskelvottoman jätteen osuus on vain 0,2 %, ja 

polttokelpoisen rakennussekajätteen osuus vain 0,01 %. Valtaosa jätteestä on maa-aineksia 

(83 %), joita on 3363 tonnia. Seuraavaksi suurimmat jakeet ovat betoni ja sementti (14 %) 

sekä puu (2 %). Maa-ainesten suuren määrän vuoksi jätejakeiden osuudet on laskettu myös 

ilman niitä, ja tulos on esitetty taulukossa 8. Taulukosta nähdään, että nyt betonin osuus on 

83 %, puun noin 12 %, metallin noin 2 % ja muovin noin 2 %. Kierrätettävien materiaalien 

osuudeksi jää nyt 98,8 %. 

Taulukko 8. Anturapäiväkodin jätejakeet ilman maa-aineksia. 

Jätelaji Massa (t) 

Osuus jätteistä 

(%) Kierrätyskelpoisuus 

Betoni, sementti ja laasti 590,5 83,1 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Puujäte 82,1 11,6 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Metalli 13,2 1,9 %  Kierrätys 

Muovit 11,7 1,6 %  Kierrätys 

Kaatopaikkajäte 7,9 1,1 %  Ei 

Keraamiset laatat ja levyt 3,0 0,4 %  Uusiokäyttö 

Kipsilevyt 1,1 0,2 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Kestopuu 0,8 0,1 %  Uusiokäyttö ja kierrätys 

Polttokelpoinen rakennus-

sekajäte 0,5 0,07 %  Ei 
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Pilaripäiväkodin materiaaleista uusiokäyttö- tai kierrätyskelpoista jätettä kaikesta jätteestä 

on 4254 tonnia eli 98,7 %. Valtaosa jätteestä on maa-aineksia (91 %), minkä vuoksi muiden 

jätejakeiden osuudet on laskettu ilman niitä. Ilman maa-aineksia kierrätettävän jätteen osuus 

jää 85 %. Jätejakeitten osuudet on esitetty taulukossa 9. Kierrätyskelpoisen materiaalin mää-

rää vähentää se, että rakennuksessa käytettiin paljon mineraali- ja lasivillaa, minkä takia 

kaatopaikkajätteen määrä nousee 13 prosenttiin.  Polttokelpoisen sekajätteen osuus on vain 

prosentti. Puujätteellä on jakeista suurin osuus, 39,4 %. Hyödyntämiskelpoisista jätteistä 

seuraavaksi suurimmat jakeet ovat kipsilevyt (25 %), muovi (9,8 %) sekä kuparista ja teräk-

sestä koostuva metallijae (9,1 %).  

 

Taulukko 9. Pilaripäiväkodin jätejakeet ja niiden osuudet ilman maa-aineksia. 

Jätelaji Massa (t) 

Osuus jätteistä           

(%) 

 

Kierrätyskelpoisuus 

Puujäte 137,7 39,4 % 

Uusiokäyttö ja    

kierrätys 

Kipsilevyt 90,0 25,8 % 

Uusiokäyttö ja     

kierrätys 

Kaatopaikkajäte 46,4 13,7 % Ei 

Muovit 34,3 9,7 % Kierrätys 

Metalli 31,8 9,1 % Kierrätys 

Polttokelpoinen rakennus-

sekajäte 6,7 1,9 % 

Ei 

Kestopuu 1,4 0,4 % 

Uusiokäyttö ja    

kierrätys 

Keraamiset laatat ja levyt 1,2 0,4 % Uusiokäyttö 

 

Jätejakeiden määrät verrattuna päiväkotien pinta-aloihin on esitetty taulukossa 10. Vertailun 

vuoksi on laskettu myös se, kuinka paljon muovien tai puujätteen poltto materiaalihyödyn-

nyksen sijaan laskee kierrätettävän materiaalin määrää kussakin päiväkodissa. Maa-ainesten 

määrät ja osuudet ovat samat kuin aikaisemmassa uusiutuvien ja uusiutumattomien materi-

aalien vertailussa, minkä vuoksi ne on jätetty tästä vertailusta pois. Taulukosta 10 nähdään, 

että eniten kierrätyskelpoista materiaalia pinta-alaan suhteutettuna syntyy laattapäiväkodissa 

ja vähiten pilaripäiväkodissa. Eniten kierrätyskelvottomia jätteitä syntyy pilaripäiväkodista, 

jonka jätteistä vain 85 % on kierrätettäviä. Muovin poltto kierrätyksen sijaan ei juuri vaikuta 

laatta- tai anturapäiväkotiin, mutta pilaripäiväkodin jätteiden kierrätyskelpoisuusastetta se 
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vähentää kymmenisen prosenttia. Dramaattisin vaikutus on polttokelpoisen puun polttami-

sella. Mikäli puu poltetaan sen kierrätyksen sijaan, pilaripäiväkodin materiaalien kierrätys-

kelpoisuusaste vähenee puolella ja muidenkin päiväkotien kohdalla vaikutus näkyy selvästi. 

Taulukossa vaaralliseen jätteeseen on laskettu sekä kestopuun että epoksin määrät. Kaikista 

päiväkodeista syntyy vaarallista jätettä kestopuun muodossa, mutta vain laattapäiväkodista 

syntyy purkamisen aikana epoksia, joka on vaarallisuutensa lisäksi hyödyntämiskelvotonta. 

 

Taulukko 10. Päiväkotien jätemäärien vertailu. 

  

Laattapäivä-

koti 

Anturapäivä-

koti Pilaripäiväkoti 

Pinta-ala (m2) 1495 497 1177 

Kokonaisjätemäärä suhteessa  

pinta-alaan (kg/m2) 2939 1430 297 

Kierrätyskelpoisen jätteen määrä 

suhteessa pinta-alaan (kg/m2) 2907 1413 252 

Kierrätyskelvottoman jätteen 

määrä suhteessa pinta-alaan 

(kg/m2) 32 17 45 

Kierrätyskelpoisen materiaalin 

osuus jätteistä (%) 99 % 99 % 85 % 

Kierrätyskelvottoman jätteen 

määrä, jos muovi poltetaan 

(kg/m2) 61 41 74 

Kierrätyskelpoisen materiaalin 

osuus ilman muovia (%) 98 % 97 % 75 % 

Kierrätyskelvottoman jätteen 

määrä, jos puujäte poltetaan 

(kg/m2) 214 182 162 

Kierrätyskelpoisen materiaalin 

osuus ilman puuta (%) 93 % 87 % 45 % 

Vaarallisen jätteen määrä suh-

teessa pinta-alaan (kg/m2) 15,7 1,6 1,2 

 

Jätteiden kierrätyksen kannalta perustamistapojen paremmuusjärjestys riippuu siitä, mitä 

tarkastellaan. Jätteiden kierrätysprosentteja tarkasteltaessa näyttää maanvarainen laatta ja 

paalutus olevan paras perustamistapa, mutta toisaalta sen pinta-alaan nähden siitä syntyy 
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reilusti enemmän jätettä kuin muista ratkaisuista. Betonisella perusmuurilla tehdyssä antu-

rapäiväkodissa taas kierrätyskelvotonta jätettä syntyy pinta-alaan suhteutettuna kaikista vä-

hiten. Pelkästään jätteen määrää tarkastellessa on pilariperustus paras vaihtoehto, mutta sen 

jätteiden kierrätysaste on huonoin. Tämä johtunee siitä, ettei pilaripäiväkodissa ei ole käy-

tetty raskasta betonia, minkä vuoksi kevyillä kaatopaikka- ja sekajätteillä on massasta suu-

remmat osuudet kuin muilla. Jätemääriin ja niiden kierrätettävyyteen vaikuttavat perustus-

ratkaisun lisäksi etenkin rakennuksen eristemateriaalin valinta. Jätteiden kierrätettävyyden 

kannalta anturaperustus on paras ratkaisu, sillä siitä syntyvällä jätteellä on todella korkea 

kierrätettävyysprosentti ja suhteessa pinta-alaan kierrätyskelvotonta jätettä syntyy vähem-

män kuin muista päiväkodeista. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Rakennusalan luonnonvarojen käyttö ja syntyvät jätemäärät ovat hyvin suuria, minkä vuoksi 

luonnonvarojen säästeliäs käyttö on alalla erityisen tärkeää. Uusiutuvien materiaalien suosi-

minen varmistaa paitsi luonnonvarojen riittämisen, myös vähentää rakentamisvaiheen hiili-

dioksidipäästöjä ja energian käyttöä. Jätteiden kierrätyksen lisäämisen motiiveina toimii ym-

päristöystävällisyyden lisäksi Euroopan Unionin lainsäädäntö. 

 

Rakennusten perustamistavan vaikutus luonnonvarojen käytön osalta työn tulos tukee ai-

heesta saatavilla olevaa tietoa. Selvästi eniten materiaalia suhteessa pinta-alaan käytettiin 

maanvaraisella laatalla paalutusten kera rakennetussa laattapäiväkodissa ja vähiten pilaripäi-

väkodissa. Kuitenkin jokaista perustamistapaa edusti vain yksi rakennus, mikä vaikuttaa tu-

loksen luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Saatuihin tuloksiin voi myös vaikuttaa se, että 

etenkin pilaripäiväkodin materiaaleista monet jouduttiin päättelemään puuttuvien tietojen 

vuoksi. Oletukset tehtiin annettujen tiheyksien perusteella eivätkä epäselvät materiaalimää-

rät olleet kovin suuria, joten mahdolliset virhepäätelmät tuskin muuttavat lopputulosta oleel-

lisesti. 
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Taulukosta 5 nähdään, että anturapäiväkodin rakentamiseen tarvittiin suhteessa sen pinta-

alaan eniten maa-aineksia. Tähän voi vaikuttaa perustamistavan lisäksi rakennusalueen 

pohja ja sen vaatima muokkaus. Selvästi eniten uusiutumattomia luonnonvaroja suhteessa 

pinta-alaan käytettiin laattapäiväkodissa, minkä syynä on paalutuksesta aiheutuva betonin 

suuri osuus materiaaleista. Selvästi vähiten uusiutumattomia luonnonvaroja ja eniten uusiu-

tuvia luonnonvaroja, eli puuta, käytettiin pilaripäiväkodissa. Tähän vaikuttaa vähän materi-

aalia vaativan pilariperustuksen lisäksi rakennuksen puurunko. Anturapäiväkodin perustuk-

siin käytettiin vähiten uusiutuvia materiaaleja, mutta myös terästä kului vähän. Perustusten 

ja alapohjarakenteen materiaalikäytön perusteella voisi sanoa, että maavarainen laatta paa-

lutuksineen on luonnonvarojen säästämisen kannalta huonoin perustamistapa sen suuren be-

toninkäytön vuoksi. Anturaperustus betonisella perusmuurilla on hieman parempi vaihto-

ehto materiaalien kokonaiskäytön kannalta, mutta siinä uusiutuvien materiaalien osuus on 

hyvin pieni. Mikäli rakennuksen perustuksissa ja alapohjarakenteessa halutaan käyttää luon-

nonvaroja säästeliäästi ja suosia uusiutuvia materiaaleja, on teräspilariperustus siis paras pe-

rustamistapa. 

 

Työssä vertailtiin luonnonvarojen käyttöä materiaalien massojen perusteella, sillä tutkimus-

aineistona käytettävissä materiaaliluetteloissa ei kaikista rakennusaineista ollut muuta tietoa. 

Massojen perusteella vertailun ongelmana on kuitenkin se, että monilla uusiutumattomilla 

rakennusaineilla, kuten betonilla ja teräksellä, on suuret tiheydet verrattuna uusiutuviin ma-

teriaaleihin. Tämä korostaa käytettyjen uusiutumattomien luonnonvarojen määrää. Uusiutu-

mattomien korvaaminen uusiutuvilla, kuten esimerkiksi teräspalkin vaihtaminen puupalk-

kiin, ei välttämättä näy kokonaisuudessa, sillä puumateriaalien yhteenlaskettu massa ei 

kasva samassa suhteessa kuin mitä uusiutumattomien massa vähenee. Massojen sijaan voisi 

vertailla rakennusosia kappalemäärien osalta, esimerkiksi kuinka monta prosenttia käyte-

tyistä eristelevyistä on uusiutuvista materiaaleista. Tämän soveltaminen erilaisiin perustuk-

siin lienee haastavaa, sillä perustuksiin tarvittavat rakennustarvikkeet eivät välttämättä ole 

vertailukelpoisia. Käytettyjen materiaalien pinta-alojen tai tilavuuksien vertailu eliminoisi 

erilaisten tiheyksien vaikutuksen, ja menetelmä sopisi myös perustusten vertailuun. Toi-

saalta esimerkiksi tukirakenteissa saman lujuuden saavuttaminen vaatii enemmän puuta kuin 

terästä, jolloin pelkän tilavuusmitan käyttö voi vääristää vertailua. 
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Erilaisia maa-aineksia kului päiväkotien rakentamiseen todella paljon. Niiden osalta teräs-

pilari vaikuttaisi parhaalta ja maanvarainen laatta yhdistettynä paalutukseen huonoimmalta 

perustamistavalta. Kuitenkin rakentamispaikat ovat voineet olla muokkaustarpeeltaan hy-

vinkin erilaiset, mikä voi vaikuttaa perustamistapaa enemmän maa-ainesten käyttöön. Laat-

tapäiväkodissa käytetty paalutus viittaa siihen, että rakennus on todennäköisesti rakennettu 

heikosti kantavalle maalle, jonka muokkaamiseen rakennuskelpoiseksi on voitu tarvita pal-

jon materiaaleja. Vastaavasti pilariperusteinen rakennus on todennäköisesti rakennettu hyvin 

kantavalle maalle, kuten kalliolle, jolloin maa-aineksia ei ole tarvittu yhtä paljon.   

 

Tarkasteltavissa päiväkodeissa lähes kaikki jätteet olisi mahdollista kierrättää, ja ihanneti-

lanteessa EU:n jätedirektiivissä (2008) vaadittu 70 % kierrätystavoite saavutettaisiin hel-

posti. Kierrätettävien materiaalien määrä olisi vielä tätäkin suurempi, mikäli bitumikatto-

huopa olisi luokiteltu kierrätettäviksi poltettavan jätteen sijaan. Todellisuudessa materiaalia 

tuskin voidaan hyödyntää näin kattavasti. Tällä hetkellä jätehuoltoyhtiöt eivät vastaanota 

erikseen rakennusteollisuuden muovijätettä, vaan se päätyy poltettavaksi tai kaatopaikalle 

sekajätteen mukana. Myös puun hyödyntäminen tarkoittaa usein käytännössä polttoa. Li-

säksi kierrätyksen täyden potentiaalin saavuttaminen vaatisi materiaalien säilymistä täysin 

käyttökelpoisina, joten rakennus täytyisi purkaa ilman rakennusosien hajoamista, kostumista 

tai likaantumista. 

 

Perustamistavan vaikutuksesta kierrätysmateriaalin määrään ei tässä työssä saatu yksiselit-

teistä vastausta. Pilariperusteisesta rakennuksesta syntyy vähiten jätettä, mutta siitä synty-

vien jätteiden kierrätysastekin on alhainen. Maanvaraisella laatalla paalutusten kera perus-

tetusta rakennuksesta syntyy eniten jätettä, mutta siitä lähes kaikki on kierrätettävää. Beto-

nisella perusmuurilla tehdystä rakennuksesta taas syntyy vähiten kierrätyskelvotonta jätettä, 

minkä lisäksi jätteiden teoreettinen kierrätysaste on 99 %. Tämän aineiston perusteella an-

turaperustus on siis paras perustusratkaisu, mikäli halutaan panostaa rakennusmateriaalien 

kierrätettävyyteen. Voi kuitenkin olla, että perustustapaa enemmän tuloksiin vaikuttavat 

muut rakenneratkaisut, kuten käytettävien rakennuslevyjen ja eristeiden valinta.  
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YHTEENVETO 
 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää rakennuksen perustamistavan vaikutusta sen materiaalin 

käyttöön. Lähdeaineistona olivat kolmen päiväkodin materiaaliluettelot, joiden perusteella 

laskettiin uusiutuvan materiaalin määrä sekä rakennusta purettaessa syntyvän kierrätyskel-

poisen jätteen määrä.  

 

Työn tulos materiaalien käytön kannalta oli se, että perustamistapa vaikuttaa selvästi raken-

tamisessa käytettäviin materiaaleihin. Uusiutuvien materiaalien käytön suhteen teräspilari-

perustus osoittautui parhaaksi ratkaisuksi, sillä sen materiaaleista 40 % oli uusiutuvia. An-

turaperustus betonisella perusmuurilla on toiseksi paras vaihtoehto 11 % uusiutuvien mate-

riaalien osuudella. Luonnonvarojen käytön kannalta maanvarainen laatta paalutuksineen on 

huonoin perustamistapa, sillä vain 7 % uusiutuvan materiaalin osuuden lisäksi sen rakenta-

miseen käytettiin kokoon nähden selvästi eniten materiaaleja. Myös luonnonvarojen koko-

naiskäytön kannalta tulos on samanlainen: pinta-alaan suhteutettuna eniten sekä uusiutuvia 

että uusiutumattomia materiaaleja käytettiin eniten maanvaraisella laatalla paalutusten kera 

tehtyyn rakennukseen ja vähiten pilariperusteiseen rakennukseen.  

 

Työn tulos perustamistavan vaikutuksesta materiaalien käyttöön ei ole yhtä yksiselitteinen. 

Parhaalta perustusratkaisulta vaikuttaa anturaperustus, sillä siitä syntyvistä jätteistä 99 % 

voidaan kierrättää, minkä lisäksi siitä syntyy pinta-alaan suhteutettuna vähiten kierrätyskel-

votonta jätettä. Myös maanvaraisella laatalla ja paalutuksella tehdyn päiväkodin jätteiden 

kierrätysmahdollisuus on 99 %, mutta rakennuksesta syntyy kokoon suhteutettuna huomat-

tavasti enemmän jätettä kuin betonisella perusmuurilla tai pilariperusteisena rakennetusta 

päiväkodista. Pilariperustusteisen rakennuksen materiaalien kierrätysaste on vain 85 %, 

mutta sen purkamisessa syntyy kaikista vaihtoehdoista vähiten jätettä.   
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