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Työssä tutkitaan Suomessa saatavien rakennusjätteiden käytön mahdollisuutta 

kuitukomposiittien raaka-aineena. Suomessa rakennusteollisuuden jätteitä ei käytetä EU:n 

asettamien tavoitteiden mukaisesti hyödyksi vaan suuri osa päätyy kaatopaikalle tai 

hyödynnettäväksi energiana. Mahdollisuuksia raaka-aineiden hyödyntämiseksi 

kuitukomposiittien valmistuksessa tutkitaan kirjallisuuskatsauksella ja kyselytutkimuksella. 

Tilastoista, tutkimuksista sekä kyselyn tuloksista voidaan päätellä että mahdollisuus käyttää 

yhä suurempi määrä rakennusteollisuuden jätteistä kuitukomposiittien valmistukseen on. 

Ongelmana jätteen tehokkaaseen hyödyntämiseen raaka-aineena on sen kerääminen 

epäkelpoisen jätteen joukosta, puhdistaminen sekä muu valmistelu sopivaan muotoon. 

Yrityksillä on mielenkiintoa kehittää jätteen keräystään, mikäli siitä on rahallista hyötyä tai se 

velvoitetaan lailla. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kierrätettyjen materiaalien käyttö yleistyy jatkuvasti maailmalla. Yhä useammin tähdätään 

kohti ympäristöystävällistä tapaa valmistaa tuotteita ja niiden raaka-aineita. 

Kuitukomposiittien kysyntä on kasvanut viime vuosina maailmanlaajuisesti ja näin myös 

niiden raaka-aine tarve on kasvanut. Kuitukomposiitit valmistetaan usein haketetusta puusta 

ja granulaateistä, joten pienistäkin ainesmääristä voidaan tehdä komponentteja. 

Rakennustyömaiden jätemäärät ovat suuret ja siksi niihin kohdistuu kotitalousjätettä 

kovemmat kierrätysvaatimukset. Kuitenkin vieläkin kaatopaikalle ja poltettavaksi päätyy 

suuria määriä kierrätettäväksi kelpaavaa jätettä. Tässä työssä pohditaan 

rakennusteollisuuden jätteiden käytön mahdollisuutta kuitukomposiittien raaka-aineena. 

Tähän liittyy oleellisesti kuinka paljon raaka-ainetta voisi olla tarjolla, kuinka se saadaan 

kerättyä ja tietysti mitä kaikkia raaka-aineita on mahdollista saada. 

 

Kuitukomposiitit ovat monimuotoisia materiaaleja ja niitä voidaan valmistaa useista eri 

materiaaleista. Rakennusteollisuus jättää jälkeen käytännössä kaikkia tarvittavia 

materiaaleja. Tällä hetkellä kuitukomposiitteja valmistetaan ainakin puuteollisuuden 

jätteistä, tai materiaaliylijäämästä joka muutoin käytettäisiin esimerkiksi energian 

tuottamiseen. 

 

1.1 Yleistä 

Tilastokeskuksen (2009) mukaan Suomessa syntyi vuonna 2007 74 miljoonaa tonnia 

kaatopaikalle sijoitettavaa jätettä. Tästä noin 25 miljoonaa tonnia oli rakentamisessa 

syntyvää jätettä. Rakennusjätteeksi lasketaan kaikki rakentamisessa, korjaamisessa ja 

purkamisessa syntyvä jäte.  Rakentamisen kaatopaikalle sijoitettavat jätteet olivat 98 % 

polttokelvotonta maa-ainesta. (Myllymaa et al., 2006, s. 14; Tilastokeskus 2009.) 

 

Suomessa työmaalla velvoitetaan lajittelemaan erilleen maa- ja kiviaines, betoni-, tiili-, 

kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet, kyllästämättömät puujätteet sekä metalli- ja 

ongelmajätteet (VNp 3.4.1997/295). Talonrakennusjätteiden hyötykäyttömääristä ei ole 

tarkkoja lukuja, mutta Kojon ja Liljan (2011) raportin mukaan, 32 % hyödynnettäisiin 
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materiaalina, 29 % energiana ja loput sijoittuisivat kaatopaikalle. (Kojo, R. & Lilja, R., 

2011.) 

 

Kierrätyksen määrä on jatkuvasti kasvussa. Uudet määräykset pyrkivät vähentämään 

kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää ja lisäämään kierrätettävän, joko poltettavan tai 

uusiokäytettävän, jätteen määrää. Direktiivin 2008/98/EY mukaan tulisi vuoteen 2020 

mennessä pyrkiä uusiokäyttämään 70 % rakennusjätteestä materiaalina. Meinander et al. 

(2012) kuitenkin toteaa kestävän kierrätyksen tulevaisuuden kehityssuuntien 

tutkimuksessaan että Suomen on vaikea saavuttaa 70 prosentin tavoitetta. (2008/98/EY.) 

 

Kierrätysliiketoimintaa harjoitetaan tai ainakin harkitaan harjoitettavan yhä useammassa 

kuljetusalanyrityksessä. Asiakkaiden vaatimukset kierrätyspalveluiden tarjoamisesta ovat 

lisänneet kierrätyksen ja hyötykäytön määrää kuljetettavasta jätteestä. Yksi suuri ryhmä 

jätteen kierrättäjissä ja uusiokäyttöön sen myyjissä ovat rakennusten purkamisiin 

erikoistuneen yritykset. Purku-urakat ovat hinnoiteltu erittäin alhaisiksi, joten kaikki 

mahdollinen tulo saatavasta jätteestä tuo kannattavuutta yritykselle. Kannattavuuden lisäksi 

rakennusjätteiden kierrätystä ohjataan säännöksillä kohti uusiokäyttöä ja kierrätystä, 

kaatopaikan sijaan. (Kokkonen, 2004, s. 34-35.) 

 

Rakennusjätettä lajitellaan pääasiallisesti kahdella tapaa, syntypaikkalajittelulla ja 

kierrätyslaitoslajittelulla. Syntypaikkalajittelu on kierrätyksen kannalta tehokkaampaa, sillä 

suoraan oikealle lavalle lajiteltuna, voidaan varmistaa, ettei sen sekaan pääse mitään siihen 

luokkaan kuulumatonta. Täysin eroon lajittelukeskuksesta ei kuitenkaan päästä 

syntypaikkalajittelullakaan, vaan täydentävää lajittelua vaaditaan. (Kokkonen, 2004, s. 37-

38.) 

 

Eri tutkimukset osoittavat että kierrätettyjä materiaaleja voidaan käyttää kuitukomposiittien 

raaka-aineena. Suomessakin potentiaalia olisi valtava määrä. Siihen kuitenkaan ei 

välttämättä ohjaa neitseellisen raaka-aineen helppo ja kohtalaisen edullinenkin saatavuus. 
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1.2 Kuitukomposiitit 

Kuitukomposiitti on kuitumateriaalin, muovin ja täyteaineiden seos. Kuitukomposiittien 

raaka-aineena käytetään sidosaineita eli kerta- ja kestomuoveja, useita erilaisia kuituja sekä 

apu- ja täyteaineita. Jokainen lisätty aine määrittää kuitukomposiitin ominaisuuksia. 

Lopputuotteen käyttökohteen mukaan niitä voidaan käyttää saavuttaakseen halutut 

ominaisuudet, kuten esimerkiksi paremman palonkestävyyden. Sidosaineilla eli muoveilla, 

sidotaan lujitekuidut kiinni matriisiin. Lujitekuidut kantavat mekaaniset rasitukset ja 

apuaineet lisäävät ominaisuudet. Kuvassa 1 on havainnollistettu kuitukomposiittien rakenne. 

(Saarela et al., 2003, s. 18.) 

 

 

Kuva 1. Muovikomposiitit (Saarela et al., 2003). 

 

Muovikomposiitit ovat kilpailukykyinen vaihtoehto muihin materiaaleihin verrattuna. 

Niiden parhaimpiin ominaisuuksiin kuuluvat suuri lujuus ja jäykkyys suhteessa 

ominaispainoon, mahdollisuus suunnata lujuusominaisuuksia, muotoiluvapaus, suurten 

rakenteiden yhtenäinen valmistus sekä hyvä kemiallinen kestävyys. Suurin yksittäinen 

rajoittava tekijä on alhainen lämmönkestävyys. Myöskin huono sähkön ja lämmönjohtokyky 

voidaan, tapauksesta riippuen, luokitella huonoiksi ominaisuuksiksi. (Airasmaa et al., 1991 

s. 14-21.) 

 

1.2.1 Lujitekuidut 

Kuitumateriaalia kutsutaan yleisesti lujitteiksi tai lujitekuiduiksi. Lujitteen tehtävänä 

komposiitissa on parantaa mekaanisia ominaisuuksia eli kantaa kuormaa. Kuitumateriaali 

voi olla jatkuvakuituista tai katkottua, lyhyt- tai pitkäkuituista. Lujitekuituina 
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kuitukomposiiteissa voidaan käyttää esimerkiksi lasi- ja aramidikuituja, mutta myös 

luonnonkuituja. Lasikuidun käyttö on maailmanlaajuisesti ylivoimaisesti yleisintä, mutta 

luonnonkuitujen käytön lisääntyminen on havaittavissa selkeänä trendinä. Suomessa 

luonnollinen valinta luonnon kuiduksi on puukuitu, jota on saatavilla runsaasti (Koto, T. & 

Tiisala, S., 2004). Lisääntyvään käyttöön vaikuttaa suuresti luonnonkuidusta valmistetun 

komposiitin kierrätettävyys ja siihen ohjaavat lainsäädännön muutokset. Lähteenä voidaan 

myöskin käyttää kierrätettyä materiaalia, jolloin hankintahinta on usein alhaisempi kuin 

kuiduksi alun perin valmistetulla materiaalilla. (Saarela et al., 2003, s. 18.) 

 

Luonnonkuitujen suurimmat edut ovat biohajoavuus, ympäristöystävällisyys ja alhainen 

hinta verrattuna ei-luonnollisiin kuituihin. Ne ovat myös valmistusystävällisiä sillä ne 

kuluttavat työkaluja vähemmän eivätkä ärsytä ihoa. Luonnon kuituja voidaan uudelleen 

käyttää useita kertoja menettämättä mekaanisia ominaisuuksia. Rajoittavina tekijöinä 

luonnonkuitujen käytölle puolestaan voidaan sanoa niiden mekaanisten ja fyysisten 

ominaisuuksien epätasaisuus. Ne imevät itseensä kosteutta ja ovat alttiita erilaisten sienten 

ja hyönteisten hyökkäyksille. Näitä ongelmia on kuitenkin saatu eliminoitua oikeanlaisilla 

käsittelyillä ja täyteaineilla sekä sekoitussuhteella matriisiaineeseen. (Saarela et al., 2003, s. 

18.) 

 

Puukuituja käsitellään monipuolisemmin kuin muita materiaaleja ennen käyttöä 

kuitukomposiiteissä. Käsittely muistuttaa puupelleteille tehtäviä toimenpiteitä ja sisältää 

yleensä kuivauksen, haketuksen ja pelletöinnin. Puuaineksen kosteus vaikuttaa myös 

lopputuotteen ominaisuuksiin. Vaikkakin ekstruusioprosessissa osa kosteudesta saadaan 

poistettua, on raaka puuaines yleensä liian kosteaa käyttää sellaisenaan. Kuiva puu 

haketetaan, yleensä rumpuhakkurilla, ja seulotaan haluttuun kokoluokkaan. Haketettu 

puuaines vielä lopuksi jauhatetaan esimerkiksi vasaramyllyssä, jotta siitä saadaan 

tasalaatuista. (Kärki, T., Bruun, M., Hyvärinen, M., 2012, s. 12-13.) 

 

Butylina, Martikka ja Kärki (2010) toteavat tutkimuksessaan erilaisen kuitumateriaalin 

käytön vaikuttavan tiheyteen ja sitä kautta myös komposiitin kosteusturpoamaan. 

Lämpökäsitellyn puun huomattiin vaikuttavan turpoamaan vähentävästi ja parantavan siis 

tuotteen mittapysyvyyttä. Pitkäkuituinen puujauhe puolestaan heikensi komposiitin 
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mittapysyvyyttä lisäämällä sen turpoaman määrää. Lisäksi lämpökäsitellystä kuidusta 

valmistettu komposiitti oli pelleteistä tai jauhosta valmistettua lujempaa sekä 

iskunkestävämpää.  

 

1.2.2 Muovit 

Kuvassa 2 on esitetty muovien eri laatuluokat. Ylhäällä ovat vähiten käytetyt erikoismuovit, 

keskellä tekniset muovit ja alimpana luokkana valtamuovit. Eniten käytetyt valtamuovit 

voidaan jakaa kahteen luokkaan: kerta- ja kestomuoveihin. Kertamuovit ovat synteettisiä 

orgaanisia polymeerejä, jotka kovettuvat kiinteäksi aineeksi silloittumisreaktiossa. 

Kertamuoveja ei kuitenkaan käytetä kuitukomposiittien valmistuksessa, sillä ne yleensä 

vaativat korkeampia lämpötiloja, kuin mitä puukuitu kestää, muovautuakseen. Kestomuovit, 

eli termoplastiset muovit, koostuvat polymeeristä sekä lisäaineista. Kierrätettynä voidaan 

luonnollisesti saada vain kestomuoveja, sillä niitä voidaan, toisin kuin kertamuoveja, 

muovata uudelleen lämmön avulla muuttamatta sen rakennetta (Koto, T. & Tiisala, S., 

2004). (Saarela et al., 2003, s. 18-20, 35, 53, 57, 74.)  

 

 

Kuva 2. Muovien luokitus (Muoviteollisuus, 2014) 

 

Kestomuovit koostuvat pääosin yhdestä polymeeristä, mutta toisinaan käytetään myös 

kahdesta tai useammasta polymeerista valmistettuja seoksia. Seoksilla halutaan saavuttaa 
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tietynlaisia työstö- tai tuoteominaisuuksia. Kuitukomposiiteissä käytettyjä muovilaatuja ovat 

esimerkiksi polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyvinyylikloridi (PVC) ja polystyreeni 

(PS). Kaikille edellä mainituille valtamuoveille on tyypillistä korkea moolimassa sekä 

alhainen lämmönkesto. Esimerkiksi vain hiilestä ja vedystä koostuvan polypropeenin 

sulamislämpötila on 160–175 °C. Amorfiset ja osakiteiset muovit puolestaan eroavat 

toisistaan visuaalisilla ominaisuuksilla (Muoviteollisuus, 2014). Osakiteiset eivät ole 

läpinäkyviä kun puolestaan amorfiset voivat olla. (Saarela et al., 2003, s. 53-54.) 

 

Kierrätettyjen muovien mekaaniset ominaisuudet ovat yleensä heikommat kuin 

neitseellisten. Tämän vuoksi joudutaan rakenteessa käyttämään enemmän kuitumateriaalia 

riittävien mekaanisten ominaisuuksien saavuttamiseksi. Näin ollen kierrätetystä muovista ei 

voida tehdä yli 50 tilavuusprosenttia muovipitoisuudeltaan olevia komposiitteja, mikäli 

niiltä halutaan yhtä hyviä mekaanisia ominaisuuksia kuin neitseellisestä materiaalista 

tehdyltä. (Thomas et al., 2013, s. 200-202.) 

 

Polyeteeni (PE) 

Polyeteeni voidaan jakaa kahteen pääryhmään, suur- ja pientiheyspolyeteeniin (HD-PE 

(high density PE) ja LD-PE (low density PE)). Nämä kaksi voidaan erottaa toisistaan 

tiheyden eli ominaispainon perusteella. Pienen tiheyden polyeteeni painaa 0,91-0,93 g /cm3 

ja suurtiheyksinen tätä enemmän, kuitenkin alle 1g/cm3. Yleisesti polyeteenien 

ominaisuuksiin voidaan luetella hyvä kemikaalinkestävyys, alhainen lämmönkestävyys, 

hyvä sähköneristys, sitkeys, kellastumisherkkyys UV-säteilyssä, liukas ja vahamainen pinta, 

hyvä kuumasaumautuvuus, soveltuvuus elintarviketeollisuuden pakkauksiin, hyvä 

ekstruusiotyöstettävyys sekä keveys. Seostamattomana sen ominaisuudet määräytyvät 

tiheyden ja moolimassan perusteella. (Järvinen, 2008, s. 29-30.) 

 

LD-PE:llä on mm. pienin sulamislämpötila, lujuus sekä korkein käyttölämpötila, verrattuna 

muihin polyeteeneihin. Korkean tiheyden polyeteenin ominaisuuksia voidaan parhaiten 

hyödyntää tuotteissa joissa vaaditaan jäykkyyttä ja lujuutta. (Airasmaa et al., 1991, s. 34-

35.) 
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Polypropeeni (PP) 

PP on käyttökohteiltaan monipuolisin muovi. Sen tiheys on 0,9-0,91 g/cm3 ja kiteisyysaste 

40-70 %, riippuen käsittelytavasta (Airasmaa et al, 1991). Se voidaan jakaa kolmeen 

päätyyppiin: homo-, blokkiko- ja satunnaiskopolymeeriin. Ekstruusioon soveltuva 

homopolymeeri on perinteisin polypropeenin muoto. Se on rakenteeltaan kiteinen ja 

muistuttaa ominaisuuksiltaan korkeatiheyksistä polyeteeniä. Se ei ole yhtä liukas pinnaltaan 

eikä kestä pakkasta yhtä hyvin kuin PE, mutta lämmönkestävyys on korkeampi. 

Polypropeenin ominaisuuksiin kuuluu myös PE:ä parempi mittatarkkuus ja helpompi 

prosessoitavuus. (Järvinen, 2008, s. 40-42.) 

 

Polyvinyylikloridi (PVC) 

Polyvinyylikloridi kuuluu amorfisiin muoveihin. Se tarvitsee aina kemiallisia stabilaattoreita 

prosessoinnin mahdollistamiseksi. Suuri osa sen työstöä ja ominaisuuksia parantavista 

aineista luokitellaan myrkyllisiksi ja sen käyttöä onkin vähennetty juuri sen palaessa 

aiheutuvan suolahapon vuoksi. Se voidaan polymeroida kolmella eri tapaa: suspensio-, 

massa- ja emulsiopolymeroinnilla, joista suspensiomenetelmä on käytetyin. Jokaisen 

peruspolymeerityypin ominaisuuksia voidaan muokata edelleen käyttökohteen mukaan 

hyvin laajasti pehmitin- ja lisäaineilla. Yleisimmät pehmitteet ovat dioktyyliftalaatti ja 

trikresyylifosfaatti ja täyteaineet ovat kaoliini ja liitu (Airasmaa et al. 1991) 

Valmistusvaiheessa PVC voi olla joko pulveri- tai granulaattimuodossa. Se on erittäin 

käytetty rakennusteollisuudessa, juuri jäykkyytensä, sitkeytensä ja ulkoilmakestävyytensä 

ansiosta. Suurin käyttökohde Suomessa on putket ja profiili, kuten esimerkiksi 

ikkunankehykset. (Järvinen, 2008, s. 48-51.) 

 

1.2.3 Täyte- ja apuaineet 

Täyteaineita käytetään lisäämään tuotettavan kappaleen tilavuutta. Yleisesti täyteaineiksi 

luokitellaan ne ainesosat, joiden tilavuusprosentti on vähintään 8-10. Täyteaineita 

käyttämällä voidaan pienentää valmistuskustannuksia säästämällä muista raaka-aineista 

sekä lisätä haluttuja ominaisuuksia komposiittiin. Täyteaineiden käytöllä on myös vaikutus 

tuotteen valmistusnopeuteen ja hävikkiin tuotetta valmistettaessa. Täyteaineilla ei voida 

kuitenkaan yleisesti parantaa mekaanisia ominaisuuksia, vaan niiden viedessä tilaa 
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esimerkiksi kuidulta ja sidosaineilta, ne pikemminkin voivat heikentää rakennetta. (Saarela 

et al., 2003, s. 57.) 

 

Merkittävimmät ominaisuudet täyteaineelle ovat partikkelin muoto, koko, kokojakauma ja 

ominaispinta-ala. Muita ominaisuuksia ovat tiheys, kovuus, väri, öljynabsorptiokyky, 

kemialliset ominaisuudet sekä lämpö- ja sähköominaisuudet. Suurin vaikutus täyteaineen 

toimivuuteen on sen täyttökyvyllä ja pakkaustiiviydellä. Tähän vaikuttavat eniten partikkelin 

muoto ja muotojakauma sekä koko että kokojakauma, mutta myös partikkelien pinta-ala 

sekä huokoisuus. Usein paras tulos saavutetaan kun käytettävien lisäaineiden partikkelien 

koko jakautuu siten että ne yhdessä täyttävät tilan tiiviisti, eli seoksella on laaja 

partikkelikokojakauma. (Saarela et al., 2003, s. 58.) 

 

Mineraalien käyttö täyteaineena pääsääntöisesti lisää puukuitukomposiitin lujuutta ja 

kovuutta. Huuhilo et al. (2010) esittävät tutkimuksessaan mm. kalsiumkarbonaatin 

vaikutuksen puumuovikuitukomposiitin turpoamiseen, lujuuteen ja kovuuteen. Mineraalin 

sekoittaminen komposiittiin lisäsi sen vetolujuutta 18,8 % ja iskulujuutta 5 %, verrattuna 

vastaavaan komposiittiin ilman kalsiumkarbonaattia. Myös valmistuksen muottivaiheen 

jälkeinen turpoaminen oli huomattavasti pienempi, kun mukaan oli sekoitettu mineraalia.  

 

Täyteaineet tulevat keskeisiksi kun puhutaan kierrätettävyydestä ja tuotteen 

ekologisuudesta. Käyttämällä esimerkiksi kierrätettyjä täyteaineita, voidaan tuotteen 

ekologisuus arvoa nostaa. Yhteiskunnan ja ympäristön vaatimat kierrätysvaatimukset 

vaikuttavat täyteaineen valintaan. (Saarela et al., 2003, s. 57.) 

 

1.2.4 Valmistus 

Kuitukomposiittien valmistuksessa käytetään PE, PP ja PVC muovilaatuja ja 

valmistusmenetelmiä on monia. Yleensä, jos käytetään luonnonkuituja lujittamassa 

rakennetta, valmistus tapahtuu ekstruusiolla. Menetelmä sopii hyvin jatkuville kappaleille, 

jotka myöhemmin leikataan haluttuun pituuteensa.  

 

Ekstruusiovalmistusmenetelmässä raaka-aineet syötetään syöttösuppilosta ruuvipuristimeen 

(Saarela et al., 2003). Muovi syötetää ekstruusiossa yleensä granulaatteina. 
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Ruuvipuristimessa sekoitettu massa puristetaan suulakkeen läpi, muodostaen halutun 

tuotteen. Kuitukomposiittien valmistuksessa käytetään yleisesti kaksiruuvipuristinta. 

Sylinterin sisällä pyörivät ruuvit plastisoivat muovin paineen, kitkan ja lämmön avulla. 

Ruuvin ja sylinterin väliin jäävä tila pienenee jatkuvasti kohti suulaketta ja aiheuttaa paineen 

kasvun. Ruuvin muoto tulee valita käytettävien raaka-aineiden mukaan (Saarela et al. 2003). 

Ruuvin tärkeät mitat ovat sen halkaisija sekä sen pituuden ja halkaisijan suhde. (Järvinen 

2008, s. 175.)  

 

Valmistettaessa profiilia, koostuu laitteisto syöttö ja sekoituslaitteiden lisäksi lopputuotteen 

profiilin mukaisesta suulakkeesta, jäähdytys- ja veto- ja katkaisulaitteistosta. Kuvassa 3 on 

esitetty havainnekuva putken valmistuksesta ekstruusiolaitteistolla. Kuvassa oleva 

kelauslaite ei luonnollisestikaan sovellu suorien kappaleiden valmistamiseen, vaan sen tilalla 

voi olla esimerkiksi valmistuotehylly. (Järvinen, 2008, s. 177.) 

 

 

Kuva 3. Putken valmistus ekstruusiolla. Kuvan kelauslaitteen paikalla voi 

kuitukomposiittejä valmistettaessa olla esimerkiksi hyllytyslaite. (Järvien, 2008, s. 177.) 

 

1.3 Rakennusteollisuuden jätteet 

Rakennustyömailla syntyvästä jätteestä vuosina 2007 – 2011 oli 93 % mineraalijätettä. 

Loput 7 % koostui metalli-, lasi-, puu- ja sekajätteestä. Pois lukien mineraalijätteet, 

mahdollisesti kierrätettävää ainesta syntyy kokonaisuudessa noin 1,3 miljoonaa tonnia 
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vuosittain. Tästä valtaosa, 58 % oli puuainesta. Kuvassa 4 on esitetty tilastokeskuksen 

mukainen rakentamisen jätekertymä ilman mineraalijätettä. (Tilastokeskus, 2011.) 

 

Kuva 4. Rakennusteollisuuden jätteet (pois lukien mineraalit) Suomessa vuosina 2009- 2011 

(Tilastokeskus, 2011) 

 

Työmaita velvoitetaan lajittelemaan maa- ja kiviaines, betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, 

keramiikka- ja kipsijätteet, kyllästämättömät puujätteet sekä metalli- ja ongelmajätteet. 

Työmaan sekalainen rakennusjäte sisältää usein runsaasti hyödyntämiskelpoista jätettä. 

Kuntaliiton kyselyn mukaan 241 vastanneella kunnalla oli yhteensä 58 rakennusjätteen 

hyödyntäjää. Puumuovikomposiitteihin sopivia jakeita olivat mm. erilaiset keraamit ja 

kiviainekset sekä muovi ja puujäte. Tällä hetkellä rakennusjätteen päämäärä ohjautuu 

pääasiallisesti hinnan perusteella. Se muodostuu kuljetuskustannuksista ja suurimmilta osin 

vastaanottohinnasta. (Kokkonen, 2004, s.18; Kuntaliitto, 2003.) 

 

Talonrakentamisen jätteistä on mahdollista saada, ainakin tietyissä tapauksissa, kaikkia 

puumuovikomposiitin valmistukseen käytettäviä materiaaleja. Puujätettä, eli 

kuitukomposiitin mahdollista pääraaka-ainetta kertyy vuosittain noin puoli miljoonaa tonnia 

ja muita aineita, suurelta osin muoveja, kertyy noin 200 000 tonnia. (Myllymaa et al., 2006) 

 

Metalli
20 %

Lasi
3 %

Puu
58 %

Sekalaiset 
(kotitalous)

19 %
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1.3.1 Muovien kierrätys Suomessa 

Muovijätevirrat ovat Suomessa yksittäisiä ja erillisiä. Suuri osa muovia sisältävästä jätteestä 

sisältää kymmeniä kemiallisesti erityyppisiä muoveja muun jätteen seassa. Niille on jo sen 

vuoksi vaikea löytää soveltuvia hyötykäyttöreittejä. Kaatopaikalle päätyvä osa on noin 5 

paino-% kokonaiskaatopaikkajätteen määrästä. Kaatopaikkamaksujen nousu, neitseellisen 

raaka-aineen hinta sekä kasvanut ympäristötietoisuus ovat lisänneet jätemuovien 

hyötykäyttöä viime vuosina. Myös tuottajan asettaminen vastuuseen loppuun käytetystä 

tuotteesta lisää kierrättämisen määrää. Voidaan sanoa että muovien uusiokäytön ympärille 

on kasvanut oma liiketoiminnan haaransa viime vuosina. (Järvinen, 2008, s. 158-159.) 

 

Muovien käyttöä ei säännellä lainsäädännöllisesti, mutta niitä ohjataan aktiivisesti kestävään 

ja uusiokäyttöön. Monet suomalaiset muoveja valmistavat, kierrättävät tai työstävät 

yritykset kuuluvat ympäristölupamenettelyn piiriin, yleensä käytettyjen liuottimien tai 

voimalaitosten vuoksi. Tällöin myös jätteiden käsittely on tarkoin selvitetty ja tietoisuus 

muovien uusiokäyttömahdollisuuksista lisääntynyt. (Järvinen, 2008, s. 159-160.) 

 

Järvisen (2008) mukaan maassamme toimii kymmenkunta yritystä, jotka puhdistavat 

muovin uudelleen käytettäväksi materiaaliksi. Vuonna 2008 kapasiteettia on löytynyt 

Suomesta noin 30000 muovitonnin uudelleen jalostamiseen. Kaikkea tuota määrää ei ole 

Suomessa kuitenkaan pystytty käyttämään, vaan osa on myyty Aasiaan, tekstiiliteollisuuden 

raaka-aineeksi. Käyttökohteet ovat melko rajalliset, mutta mm. 2000-luvun alussa on alettu 

valmistamaan uusiomuovilankkua. Sillä on korvattu painekyllästettyä lankkua. (Järvinen, 

2008, s. 161.) 

 

EU-asetukseen perustuva muovien merkintä tapa helpottaa niiden oikeanlaista 

kierrättämistä. Taulukossa 1 on esitetty muovityyppien merkinnät ja niiden lyhenteet. 

Kuitukomposiittien rakenneosiksi käyvät näistä mm. PE-muovit, PVC, PP ja PS (Saarela et. 

al 2003). Suurin osa muovilajeista kelpaa energiaksi ja niitä kierrätetään energiajätteenä. 

PVC muovi on erittäin käytetty rakennusmateriaalien keskuudessa. (Muoviteollisuus Ry, 

2015) 

 

Taulukko 1. Muovityyppien merkinnät (Muoviteollisuus Ry:tä, 2015, mukaillen). 
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Muovin nimi ja lyhenne Merkki 

Polyetyleenitereftalaatti (PET) 

 

Polyeteeni high-density (PE-HD) 

 

Polyvinyylikloridi (PVC) 

 

Polyeteeni low-density (PE-LD) 

 

Polypropeeni (PP) 

 

Polystyreeni (PS) 

 

Muut muovit ja sekoitemateriaalit 

 

 

Likaisen muovin puhdistaminen uusiokäyttöön, korvaamaan neitseellistä muovia, ei 

kuitenkaan ole itsestään selvyys. Uusiokäytettävän muovin täytyy olla puhdasta sekä 

tasalaatuista, jotta siitä voidaan valmistaa puumuovikomposiittien valmistamisessa yleisesti 

käytetty granulaatteja. Hyvälaatuista muovia voidaan käyttää murskauksen jälkeen 

sellaisenaan, mutta huonolaatuinen täytyy pestä ennen granulointia. Pesun kustannuksia ei 

ole Suomessa arvioitu vaan Suomessa valmistettu vähäinen määrä likaista muovihaketta 

toimitetaan pestäväksi Kaukoitään. (Myllymaa et al., 2006, s. 27.)  

 

Ympäristökeskuksen raportissa Myllymaa (2008) toteaa että käyttämällä 

puumuovikomposiitteja pelkän muovin sijaan voidaan muovia käyttää huomattavasti 

vähemmän ja tämä johtaisi päästöjen alenemiseen. Thomas et al. (2013) toteavat kirjassaan 

että käyttämällä kierrätettyä muovia, menetetään suuri osa muovin mekaanisista 

ominaisuuksista ja kuitua tuleekin käyttää vähintään 50 tilavuus- % (Thomas et al., 2013). 

Taulukkossa 2 on esitetty muovin valmistuksen energiakulutus valmistettuna raakaöljystä ja 
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kierrätysmuovista CO2-ekv g/tonni muovia. Kierrätettyä muovia käyttämällä saadaan siis 

noin 94 % päästösäästöt. (Myllymaa et al., 2008, s. 44.) 

 

Taulukko 2. Muovin valmistuksen energiakulutus raakaöljyä ja kierrätysmuovia käyttäen 

(Myllymaa et al., 2008) 

 Raakaöljy Kierrätysmuovi 

CO2 2790000 167000 

CH4 2535 152 

N2O 75 5 

CO2-ekv 2866485 171587 

 

Tämä heijastuu suoraan myös kuitukomposiittien valmistuksen energian käyttöön. 

Kuitukomposiiteissa käytetään muovia 10–50 % tuotteen painosta, joten raaka-aineen 

valmistuksen päästöjen väheneminen vähentää merkittävästi myös lopputuotteet 

kokonaispäästöjä.  

 

1.4 Kierrätetyt materiaalit kuitukomposiiteissa 

Kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja komposiitteja on tutkittu viime vuosina yhä 

lisääntyvissä määrin. Jätteen tuoton jatkuva lisääntyminen ja ekotehokkuusajattelu luovat 

suuremman tarpeen jätteen tehokkaammalle käytölle. Kuitukomposiitit ovat helposti 

sovellettavissa oleva kohde erilaisten muovi- ja kuitumateriaalien uusiokäytölle. 

 

Félix, Domeño ja Nerín (2012) tarkastelivat tutkimuksessaan puumuovikomposiittien 

valmistusta kaatopaikalta saaduista materiaaleista, keskittyen pääosin lopputuotteen 

myrkyllisyyteen sen kuumetessa ja hajuun. He käyttivät tutkimuksessaan LDPE (low density 

polyethylene) ja PE/EVA (polyethylene/ethylene vinyl acetate) muoveja, joita oli käytetty 

maataloudessa ja teollisuudessa, sekä sahanpurua kuormauslavoista. Muovit pestiin vedellä 

ennen pilkkomista sopiviksi paloiksi ja kuormauslavat jauhatettiin. Muoviyhdisteitä ja 

sahanpurua sekoitettiin eri suhteilla ja lisäksi osaan testattavista sekoitettiin pieniä määriä 

maleiinianhydridiä ja Recycloblend 660-lisäainetta. Ihmiselle vaarallisia yhdisteitä ei 

testimateriaaleissa ilmennyt, mutta kaikkia hajuja ei pystytty peittämään lisäaineilla. 

Valmistettujen materiaalien mekaanisia ominaisuuksia ei testattu. (Félix et al., 2012) 
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Ashori ja Nourbakhsh (2008) tutkivat artikkelissaan kierrätetyn korkean tiheyden 

polyeteenin (HDPE), polypropeenin (PP) ja sanomalehden käyttöä puumuovikomposiittien 

valmistuksessa. Materiaalit olivat peräisin kotitalous ja teollisuusjätteistä. Sanomalehteä 

käytettiin ainoana kuituna 55–85 tilavuus- % määrinä ja seokseen lisättiin liitäntäainetta 

(maleated PP) kuitumäärän mukaan. Aineet sekoitettiin ilmasekoituksella ja paneeli 

puristettiin käsiohjatulla kuumapuristimella. Molemmista muoveista tehdyt komposiitit 

käyttäytyivät melko samalla tavalla koestuksissa. Kuitenkin pienemmän kuitumäärän 

komposiitit ja ne joissa käytettiin vähemmän liitäntäainetta, kestivät taivutusta heikoiten. 

Samoin lisäaine vaikutti vedenimeytymiskykyyn vähentämällä sitä. Tulokset osoittivat että 

mittastabiilia ja riittävät mekaaniset ominaisuudet omaavaa kuitukomposiittia voidaan 

valmistaa kierrätetyistä materiaaleista, ainakin lisäämällä pieniä määriä liitäntäainetta. 

(Ashori et al., 2008) 

 

Riikan yliopiston tutkimuksessa Kajaks, Kalnins, Uzulis ja Matvejs (2014) tutkivat vanerin 

valmistuksen sivutuotteina tulevien kuitumateriaalien käyttöä kuitukomposiitin raaka-

aineena. He käyttivät vanerin hionnasta saatavaa pölyä, vanerin sahauksesta saatavaa 

ylijäämä puuta sekä jalostetun vanerin ylijäämä kuitua. He valmistivat näistä sekä 

polypropeenista 40 % ja 50 % sekoitussuhteella kuitukomposiittia joka koeistettiin. 

Tuloksissa huomattiin että kaikista lähteistä saaduista kuiduista pystytään valmistamaan 

kuitukomposiittia. Ominaisuuksiin eniten huomattiin vaikuttavan liitäntäaineen (maleated 

polypropylene, MAPP) määrä. Sillä pystyttiin parantamaan huomattavasti kuitukomposiitin 

vetolujuutta, taituslujuutta sekä iskunkestävyyttä. Liitäntäaineen määrä vaikutti myös 

merkitsevästi komposiitin veden absorbtiokykyyn, suurempi määrä pienensi imeytyvän 

veden määrää. (Kajaks et al., 2014) 

 

1.5 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on selvittää onko nykyisin kierrätettävissä olevassa rakennusalan jätteessä 

jotakin ainesta, jota voidaan käyttää kuitukomposiitin raaka-aineena, tai onko 

rakennusjätteestä helposti eroteltavissa kuitukomposiitteihin sopivaa raaka-ainetta 

esimerkiksi tehostamalla syntypaikkalajittelua. Aihetta tutkittiin sekä sähköpostilla 
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välitettävällä kyselytutkimuksella, joka osoitettiin usealle kymmenelle Etelä-Suomen 

alueella työskentelevälle rakennusliikkeelle että kirjallisuus katsauksella.  
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2 TUTKIMUS 

 

 

Tutkimus tehtiin käyttämällä kierrätetyn materiaalin käyttöä kuitukomposiiteissä 

käsitteleviä tutkimuksia sekä tilastoja ja sähköpostikyselyä. Artikkeleissa ei suoraan testata 

rakennusteollisuuden jätteiden käyttöä kuitukomposiiteissa, vaan muun kierrätetyn 

materiaalin käyttöä yleisemmällä tasolla. Vastaavien materiaalien käyttöä tutkimalla 

voidaan kuitenkin päätellä, kuinka rakennusteollisuuden jätteistä saatavat materiaalit 

toimisivat kuitukomposiittien raaka-aineena. Mahdollisia raaka-ainemääriä ja laatuja 

voidaan päätellä rakennusteollisuuden jätteitä käsittelevistä raporteista. Kyselyllä oli 

tarkoitus selvittää kuinka rakennusteollisuuden yritykset lajittelevat jätteet nykyisin ja 

olisiko käytäntöjä muuttamalla saada suurempaa määrää kuitukomposiittien raaka-ainetta 

talteen. Kysely lähetettiin sähköpostikyselynä 52:lle rakennusalan yritykselle Etelä-Suomen 

alueella. 

 

2.1 Aineisto ja menetelmät 

Aineistona tutkimuksessa käytetään sekä kirjallisuudesta löytyviä tutkimuksia muovin ja 

kuitumateriaalien sekä lisäaineiden käytöstä kuitukomposiittien valmistuksessa että 

kyselytutkimusta. Tutkimuksissa katselmoidaan raaka-aineiden laadun vaikutusta 

ominaisuuksiin, kuten lujuuteen ja työstettävyyteen sekä mistä lähteistä saatavaa materiaalia 

voidaan jo nyt käyttää kuitukomposiittien valmistukseen. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää 

kuinka rakennusteollisuuden yritykset Suomessa suhtautuvat kierrätykseen, sen 

mahdolliseen lisääntymiseen ja sen luomiin uusiin mahdollisuuksiin. 

 

2.2 Kysely 

Kyselytutkimus on menetelmä, jolla pyritään saamaan yleinen kuva vastaajajoukon 

mielipiteistä, asenteista tai käsityksistä. Sen tuottamaa tietoa voidaan yleensä käyttää 

esitietona yhä tarkemmalle tutkimukselle eli se toimii siis yleiskartoituksena. 

Kyselytutkimus on systemaattinen ja objektiivinen ja sillä tavoitellaan katettavan kyselyssä 

oleva ilmiö mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Usein kyselytutkimus dataa käsitellään 

numeerisessa muodossa, jotta sen objektiivisuus säilyisi. Usein ongelmaksi muodostuu se 

että vain henkilöt joita asia todella koskettaa, vastaavat kyselyyn. Tällöin jakauma 
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vastauksissa saattaa olla vääristynyt. Perusperiaatteena kuitenkin pidetään, joukon koosta 

riippumatta, vastaajien rehellisyyttä. Kysely suoritetaan usein sitä varten suunnitellulla 

kaavakkeella. (Metodix, 2015) 

 

Kysely suoritettiin sähköpostikyselynä kevään 2013 aikana ja se koostui kahdeksasta 

avoimesta kysymyksestä. Pienellä kysymysten määrällä yritettiin saada mahdollisimman 

paljon vastauksia, jotta aineistosta tulisi merkittävä. Kyselyssä kysymykset kohdistuivat eri 

jätelajien kierrätykseen, kierrätysmenetelmiin ja mahdollisuuteen lisätä kierrätyksen 

määrää. Kyselylomake löytyy kokonaisuudessa liitteestä 1 ja niiden tarkoitusperä on avattu 

seuraavassa kappaleessa. 

 

Kysely toimitettiin yhteensä 52 eri rakennusalan yritykselle Etelä-Suomen alueella. 

Yritykset vaihtelivat kooltaan micro kokoisista suuriin yrityksiin. 52 yrityksestä vain 48 

tavoitettiin sähköpostitse. Vastauksia saatiin viisi kappaletta, vastausprosentin jääden 10,4 

%:n. Suurin osa vastauksista, kolme kappaletta, tuli micro-kokoluokan yrityksiltä, yksi 

pienestä ja yksi keskisuuresta yrityksestä.  

 

Kaikkiaan viiden eri yrityksen vastaukset olivat hyvin samankaltaisia. Kappaleessa 2.2.2 

käydään vastaukset läpi sanallisesti. Kaikkia koskevat samat kierrätyssäännökset ovat 

käytössä, suuremmilla yrityksillä suuremmissa määrin kuin pienillä. Yhteistä mieltä oltiin 

mahdollisuudesta lisätä kierrätystä, etenkin jos siitä voisi saada selkeää rahallista hyötyä.  

 

2.2.1 Sähköpostikyselyn kysymykset 

Kuinka järjestätte kierrätyksen työmailla, onko käytössä syntypaikka- vai 

kierrätyskeskuspainotteinen lajittelumenetelmä? Ensimmäisellä kysymyksellä selvitetään 

yrityksen lajittelutyyli työmailla, jotta voidaan päätellä onko yrityksellä mahdollisuutta 

kierrättää useampia lajikkeita. 

 

Mikäli käytetään syntypaikkalajittelua, niin montako eri jätejaetta erotellaan? Toinen 

kysymys on jatkokysymys todennäköiselle vastaukselle ensimmäiseen kysymykseen, sillä 

suurin osa Suomen rakennusliikkeistä käyttää syntypaikkalajittelumenetelmää. 
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Onko tekninen toteutus riittävä vai tulisiko sitä mielestänne kehittää? Minkä kehittämiseen 

keskittyisitte erityisesti? Kysymyksellä on tarkoitus selvittää pystytäänkö nykyinen 

kierrätettävä määrä hoitamaan helposti ja onko mahdollista lisätä lajiteltavia jakeita. 

 

Kuinka näette jätteen logistisen järjestelyn työmäärän nyt? Jätejakeiden kuljettamisen 

vaatima työmäärä. 

 

Erotellaanko työmaillanne jotain jaetta, jota ei erikseen velvoiteta lajiteltavaksi? Tällä 

kartoitetaan yritysten jo mahdollisesti vapaaehtoisesti hyödyntämiä lajikkeita.  

 

Onko työmaillanne mahdollisuus erottaa jotain tiettyä jaetta, mikäli siitä olisi mahdollista 

hyötyä? (esimerkiksi tietyt muovityypit) Tämä on puolestaan osittainen jatkokysymys jolla 

kartoitetaan jo tutkittuja mahdollisuuksia uusien jätejakeiden lajitteluun. 

 

Hoidatteko keräyslavojen tyhjennykset itse omalla kalustolla, ostopalveluna joltain 

liikennöitsijältä vai onko asia jonkun jätehuoltofirman hoidettavana? Tämä kysymys hakee 

vastauksen siihen, kierrättävätkö yritykset jätteensä omalla kalustolla vai ostopalveluna. 

 

Kuinka suhtautuisitte uuteen eroteltavaan materiaaliin, mikäli uusi säännös niin vaatisi? 

Yleinen mielipide uusista mahdollisista jätteiden lajitteluvelvollisuuksista. 

 

2.2.2 Vastaukset 

Rakennusliike 1 on micro-kokoinen rakennusliike ja se lajittelee jätteet 

syntypaikkalajittelulla. He lajittelevat kaksi jätejaetta eivätkä koe työmäärää liialliseksi. He 

hoitavat jätteiden kuljetuksen itse ja suhtautuvat myönteisesti mahdollisiin uusiin 

jätejakeisiin. 

 

Rakennusliike 2 käyttää niinikään syntypaikkalajittelua. He lajittelevat vähintään kolme eri 

jätejaetta kuormalavoille sekä talousjätteen omaan astiaansa. Näiden lisäksi toisinaan 

lajitellaan myös rautaromu. Tekninen toteutus riittää kun pahveille saadaan oma puristaja. 

Logistinen järjestely on heille helppo, eikä vie liikaa tilaa. Heiltä löytyy myös mahdollisuus 
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jaotella lisää jakeita, mikäli niistä hyödytään tai niin käsketään tekemään. Liikennöinnin 

hoitaa yhteistyökumppani. 

 

Rakennusliike 3 lajittelee jätteensä syntypaikkalajittelulla kolmeen eri jätejakeeseen, 

muovit, palavat ja ei-palavat (esim. gyprokit). Kehittämistä kierrätysjärjestelmästä löytyy ja 

toiveissa olisi vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää, jotta saataisiin kustannuksia 

alennettua. He eivät jaottele ylimääräisiä jakeita ja kokevat työmäärän huikeaksi, mutta 

kuitenkin olisivat valmiita lisäämään eroteltavien jakeiden määrää jos siitä on hyötyä, esim. 

rahallisesti. Rakennusliike 3 suhtautuu mahdollisiin uusiin jaoteltaviin jakeisiin positiivisesti 

ympäristön kannalta, mutta kokevat haasteeksi muodostuvan esimerkiksi yksittäisen 

työntekijän eri muovilaatujen tunnistamistaidon. Heidän jätteensä liikkuu omalla kalustolla. 

 

Rakennusliike 4 jaottelee jätejakeensa syntypaikalla. Jokaiselle työmaalle tehdään niiden 

erilaisuuden vuoksi oma jätesuunnitelma ja kierrätettävät jätejakeet määräytyvät sen 

mukaan. He lajittelevat puu-, energia-, metalli- sekä sekajätteen ja tarpeen vaatiessa myös 

muovin ja pahvin erikseen. Näiden lisäksi lajitellaan luonnollisesti myös ongelmajätteet. 

Usein lajittelun ongelmaksi muodostuu ahtaus työmailla. Useiden jäteastioiden sijoittelu voi 

olla vaikeaa ja heidän mielestään tämän vuoksi tulisi jätteiden kierrätystä kehittää jotta 

mahdollisimman monta eri jaetta, määrästä huolimatta, saataisiin lajiteltua. Ylimääräiset 

lajiteltavat jätteet ilmenevät jätesuunnitelmasta ja niitä lajitellaankin jos niissä nähdään 

taloudellinen hyöty. Lisää jätejakeita ollaan valmiita myös ottamaan, mikäli 

keräysmenetelmä on hyvä ja jakeen lajittelemisesta on hyötyä. Perustellusti siis ollaan 

valmiita ottamaan lisää lajiteltavia jakeita kerättäväksi. Kuljetuksen heillä hoitaa 

jätehuoltoyritys.  

 

Rakennusliike 5 erottelee kuusi eri jaetta syntypaikkalajittelussa: energia, metalli, kivi, 

joskus lasi, sekajäte sekä joskus ongelmajäte. He kokevat teknisen toteutuksen 

riittämättömäksi, sillä jätteet tulisi saada siirrettyä helpommin pienempään 

kuljetustilavuuteen, jotta voitaisiin minimoida työmaalogistiikka. Talvella esimerkiksi 

lumen sekoittuminen jätejakeisiin koetaan ongelmaksi. He eivät lajittele ylimääräisiä 

jätejakeita, mutta olisivat valmiita sen tekemään mikäli se on helposti eroteltavissa muusta 
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materiaalista. Ongelmaksi lisäjakeissa koetaan tilan puute työmaa-alueella. Liikennöinnin 

hoitaa heidän yhteistyökumppani. 

  

2.3 Kyselyn tulokset 

Kyselyn tuloksia ei voida pitää erityisen merkittävänä vähäisen vastausprosentin vuoksi. 

Kuitenkin niissä nähdään selkeä yhtenevä linja, joten voidaan olettaa niiden kuvaavan hyvin 

rakennusteollisuuden alalla olevaa käytäntöä. 

 

Jokaisen vastaajan linja oli että ”kerätään mitä käsketään” ja käytössä oli ainoastaan 

syntypaikkalajittelumenetelmä. Keräilyastioita käytettiin vaihtelevasti, pääosin yrityksen 

koon ja työmaan mukaan, kahdesta kahdeksaan erilaista. Lajittelusta aiheutuvaa työmäärää 

ei koettu ongelmaksi. Sen sijaan ongelmia voi esiintyä, mikäli kierrätystä tehostettaisiin 

entisestään, tilan puutteen vuoksi työmailla, joissa ei yleensä ylimääräistä tilaa jätelavoille 

tai astioille ole. Yksi vastaajista mainitsi myös, että muovien lisälajittelu voi olla ongelma 

tekijätasolla, sillä nykyisinkään ei eri muovilajikkeita välttämättä tunnisteta. Käytännössä 

tämä johtaisi siihen, ettei kierrätettyä kuitukomposiitin raaka-aineeksi sopivaa muovilaatua 

voida käyttää sellaisenaan, vaan se tulisi tarkistaa ainakin jossain määrin ennen jatkotoimia. 

 

Useampi vastaaja mainitsee että kiinnostusta tarkempaan kierrätykseen kuitenkin on, 

erityisesti mikäli siitä voisi olla taloudellista hyötyä. Myös tehokkaampia kierrätys 

laitteistoja kaivattiin, joilla saataisiin esimerkiksi jätteen kuljetustilavuutta pienennettyä. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi paikallaan puristavaa jätekonttia. Tärkeänä asiana 

pidettiin kierrätyslaitteiston yleistä toimivuutta. Uusia jakeita on mahdollista ottaa 

kierrätykseen mukaan, mikäli niiden keräilyjärjestelmä on toimiva ja kannattava. 

 

2.4 Pohdintaa verraten tutkimuksiin 

Uudelleen käytetyistä raaka-aineista ja erilaisten prosessien sivuvirroista on mahdollista 

tehdä kuitukomposiittia. Tutkimuksissa on käsitelty erilaisia raaka-aineita, kuten 

sanomalehtiä (Alireza et al., 2008), kaatopaikalta saatua muovia (Félix et al., 2012)  ja 

vaneriteollisuuden sivutuotteita (Kajaks et al., 2014), menestyksekkäästi tällaisen 

komposiitin raaka-aineena. Kaikki tutkimukset osoittivat että komposiitissa pitää käyttää 

jonkinlaista seosainetta vahvistamaan matriisin syntyä.  



24 

 

 

 

Usein kierrätettyyn materiaaliin liittyy oleellisesti sen likaisuus. Uudelleen käytettynä 

materiaalissa on helposti seassa jotain muuta ainetta, kuten muovissa likaa tai puuaineksen 

seassa betonia. Materiaalin tulisi olla mahdollisimman puhdasta jotta sitä voidaan käyttää 

kuitukomposiitin valmistukseen. Félix et al. (2012) tutkimuksessa mm. muovit pestiin ennen 

niiden murskausta ja jauhatusta komposiitin materiaaliksi sopivaksi. Kierrätetyn raaka-

aineen käyttö voi siis luoda uudenlaisia haasteita kuitukomposiitin valmistuksessa, kuten 

esimerkiksi lopputuotteessa ilmeneviä hajuhaittoja. 
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3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Rakennusteollisuuden jätteet sisältävät kaikkia kuitukomposiitteihin tarvittavia raaka-

aineita. Haasteen rakennusteollisuuden jätteen käytölle kuitukomposiittien valmistuksessa 

tuovat raaka-aineen likaisuus sekä epätasainen saatavuus. Jotta rakennusteollisuudesta 

saatavaa jätevirtaa pystyttäisiin hyödyntämään täydellisesti, tulisi raaka-aineiden 

jalostamismenetelmiä kehittää siten että ylimääräiset partikkelit, kuten betoninmurut, 

saataisiin tehokkaasti poistettua kuituaineksesta. Myöskin muovien lajittelua täytyy tehostaa 

jo alkuvaiheessa jotta eri muovityypit saataisiin heti oikeaan astiaan sekä hyödynnettyä 

oikein. Tämä vaatii sekä lisäkoulutusta sitä suorittavalle tasolle työmailla, että lisää 

lajitteluastioita. Lisääntyvä lajitteluastioiden määrä puolestaan, jo entuudestaan ahtaille 

työmaille, voi olla ongelmallista ilman uusia tilaratkaisuja. Tämän lisäksi haittaavana 

tekijänä muovien uudelleen käytössä on niiden likaisuus. Pesu vaatii paljon energiaa ja 

erityisen linjaston ja Myllymaa et al. (2008) toteaakin että nykyisillä hinnoilla kuljetetaan 

uusiokäyttömuovi pestäväksi Aasiaan.  

 

Rakennusteollisuuden jätteen määrä riittäisi nykyisellään kohtalaisen suureenkin 

tuotantomäärään kuitukomposiitteja. Kierrätysaste, sekä energiaksi että materiaaliksi, 

talonrakennusjätteillä on tällä hetkellä vain noin 60 %. EU:n asettama tavoite vuoteen 2020 

mennessä on pystyä kasvattamaan vastaava luku 70 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukainen 

jätemäärä rakennusteollisuudesta on vuosittain noin 18 miljoonaa tonnia, josta valtaosa, 93 

% koostuu mineraalijätteistä. Lopuista 1,3 miljoonasta tonnista lähes 58 % on puuainesta ja 

19 % kotitalousjätettä. EU:n asettama kierrätyksen kasvutavoite lisäisi parhaimmassa 

tapauksessa kuitukomposiitteihin kelpaavien jätteiden määrää lähes 100000 tonnia 

vuositasolla, pelkästään rakennusteollisuuden jätteistä.  Kuitenkaan kovinkaan kaukaa ei 

kierrätettyjä raaka-aineita kannata lähteä kuljettamaan lopputuotteen edullisuuden vuoksi. 

 

Tärkeintä olisi saada kierrätetyt materiaalit mahdollisimman homogeenisina ja puhtaina jotta 

niiden jatkojalostus olisi mahdollisimman helppoa. Muovin peseminen puhtaaksi vie suuren 

määrän energiaa ja on mahdollista ettei se olisi edes taloudellisesti kannattavaa verrattuna 

neitseellisen muovin käyttöön. Tasaisen laadun varmistaminen on varmasti yksi suurimmista 
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kysymyksistä muovien kohdalla. Muovilajeja on useita, mutta niiden tunnistaminen ja 

kierrättäminen erillään voi tuottaa hankaluuksia. Puulajit ovat helpompi tunnistaa ja 

jauhattaa kuitumateriaaliksi. 

 

Kuitumateriaaliksi käy lähes kaikki puumateriaali. Puumateriaalia rakennusteollisuuden 

jätteistä on suurin osa(58 % mineraalien jälkeen jäävästä osuudesta). Lähestulkoon kaikki 

puumateriaali kelpaa kuitukomposiitin kuiduksi. Kuitenkin homogeenisen kuitukomposiitin 

valmistukseen tulisi myös pääraaka-aineen olla hyvinkin tasalaatuista. Puulajien helppo 

tunnistus voisi tuoda vuositasolla huomattavan määrän raaka-ainetta 

puumuovikomposiittien valmistukseen. Rakennusteollisuuden jätteinä vuosittain jää jopa 

750000 tonnia puumateriaalia. Jos tästä saataisiin edes 5 % kierrätettyä 

puumuovikomposiittien tarpeisiin, riittäisi se noin 47000 tonnin kuitukomposiitin 

valmistamiseen (80 % puukuituosuudella). Tämä määrä riittäisi yli 15 miljoonan kilometrin 

puumuovikomposiitti laudan valmisukseen (oletuksena 3 kg/jm). Tästä määrästä voitaisiin 

valmistaa esimerkiksi reilu 1,5 miljoonaan neliötä terassia. Myös kierrätettävissä oleva 

muovi riittäisi määrällisesti helposti kuitukomposiittien tarpeisiin. Myllymaa et al. (2006) 

mukaan jätteiksi jää vuosittain 200000 tonnia muovia, josta myös 5 % keräysmäärällä 

saataisiin noin 50000 tonnia kuitukomposiittia (20 % painosta muovia).  

 

Helpoimmat materiaalit rakennusteollisuuden jätteistä kuitukomposiitteihin olisivat 

jauhoksi jauhettavissa olevat keraamit ja muut täyteaineet. Niitä on usein saatavilla 

kohtalaisen suuria ja homogeenisia määriä ja niiden erottelu syntypaikkalajittelulla on 

huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi eri muovilaatujen. Kalsiumkarbonaattia löytyy 

rakennuksista monissa eri muodoissa. Se voi olla esimerkiksi kalkkikivenä tai marmorina ja 

näin ollen sitä voi myös päätyä jätteeksi rakennuksen purkuvaiheessa. Kalsiumkarbonaatti 

on Huuhilon et al. (2010) tutkimuksen mukaan hyvin toimiva täyteaine 

puumuovikomposiittien valmistuksessa. Sillä voidaan lisätä kovuutta ja lujuutta 

kuitukomposiittiin ja samalla korvata kalliin muovin käyttöä. 

 

Kaikkia mahdollisia raaka-aineita ei voida käyttää kuitukomposiitteihin. Lopullinen valinta 

käytettävistä raaka-aineista muodostuu viime kädessä kuitenkin tuotteen käyttötarkoituksen 

sekä mukaan, eikä raaka-aineen hinnan. Asetetut jätedirektiivit ohjaavat jätteiden 
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uusiokäyttöön, joita mukaillen myös Suomen säännöksen asetetaan. Lakien myötä 

rakennusliikkeillä varmasti on kiinnostusta kehittää ja lopulta hyötyä tarkemmasta jätteiden 

kierrättämisestä. Syntypaikkalajittelun tehostaminen on ensimmäisiä askelia tarkemman 

materiaalikäytön puolesta. Lajittelun tehostaminen vaatii lisäkoulutusta toimijatasolla sekä 

uusia lajittelukäytäntöjä, kuten esimerkiksi monipuolisempia roskalavoja. Tarkempi 

syntypaikkalajittelu voi myös vaatia tiedon siitä mihin jätettä tullaan käyttämään. Tällöin 

voidaan suuremmilta työmailta kierrättää erikseen tietyntyyppiset jätteet, kuitukomposiitin 

raaka-aineiksi.  

 

Asiaa tulisi tutkia jatkoa ajatellen ottamalla esimerkiksi kohtalaisen suuri rakennustyömaa, 

josta saataisiin rakennusjätettä suuria määriä ja testata mitä rakennusjätteestä voidaan 

todellisuudessa ottaa uusiokäyttöön kuitukomposiitin valmistuksessa. Tekemällä otanta 

useammalta rakennustyömaalta voitaisiin kartoittaa keskiarvollisesti mitä kaikkea ja kuinka 

likaista materiaalia työmailta saadaan. Lopuksi voidaan tutkia, sopivatko saadut 

komponentit jo johonkin olemassa olevaan kuituseokseen vai tulisiko näille kehittää 

kokonaan uusi materiaali, jossa juuri kyseistä jaetta voidaan käyttää. Joka tapauksessa on 

selvää että mahdollisuuksia jätteiden uusiokäytössä kuitukomposiittien raaka-aineena on 

paljon. 
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LIITE I, 1 

 

Kyselylomake. 

 

Hei, 

 

Teen tutkimusta Lappeenannan teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta 

University of Technology, LUT) rakennusteollisuuden jätteiden käytöstä ja sen 

mahdollisuuksista Etelä-Suomen alueella. Tarvitsen lisää tietoa 

rakennusliikkeiden kierrätystavoista ja käytössä olevista menetelmistä ja 

pyydän Teitä vastaamaan alla esitettyihin kysymyksiin muutamalla lauseella. 

Vastata voit suoraan tähän viestiin, kysymyksen alle. Kaikki tiedot 

käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään tutkimuksessa nimettömänä. 

Vastauksestanne on suuri apu tutkimukselle! Suuret kiitokset vaivannäöstä! 

 

 

 

Kuinka järjestätte kierrätyksen työmailla, onko käytössä syntypaikka- vai 

kierrätyskeskuspainotteinen lajittelumenetelmä? 

V: 

________________________________________ 

 

Mikäli käytetään syntypaikkalajittelua, niin montako eri jätejaetta 

erotellaan? 

V: 

________________________________________ 

 

Onko tekninen toteutus riittävä vai tulisiko sitä mielestänne kehittää? Minkä 

kehittämiseen keskittyisitte erityisesti? 

V: 

________________________________________ 

 

Kuinka näette jätteen logistisen järjestelyn työmäärän nyt? 

V: 

________________________________________ 



 

 

 

 

 

LIITE I, 2 

 

Erotellaanko työmaillanne jotain jaetta, jota ei erikseen velvoiteta 

lajiteltavaksi? 

V: 

________________________________________ 

 

Onko työmaillanne mahdollisuus erottaa jotain tiettyä jaetta, mikäli siitä 

olisi mahdollista hyötyä? (esimerkiksi tietyt muovityypit) 

V: 

________________________________________ 

 

Hoidatteko keräyslavojen tyhjennykset itse omalla kalustolla, ostopalveluna 

joltain liikennöitsijältä vai onko asia jonkun jätehuoltofirman hoidettavana? 

V: 

________________________________________ 

 

Kuinka suhtautuisitte uuteen eroteltavaan materiaaliin mikäli uusi säännös 

niin vaatisi? 

V: 

________________________________________ 

 

 

 

Suuret kiitokset vaivannäöstä! Mikäli haluatte kopion valmiista työstä, 

ilmoittakaa sähköpostiosoite tähän. 

 

 

 

 

ystävällisin terveisin, 

 

Veli-Mikko Ikonen 

+358 50 378 3687 

veli-mikko.ikonen@lut.fi 


