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Työn tavoitteena oli selvittää rakennus- ja purkujätemateriaalista valmistetun tuotteen tuo-

teturvallisuuteen vaikuttavia asioita ja millaista vaikutusta jätteellä on mahdollisesti ihmisiin 

ja ympäristöön. Työ kertoo, miten rakennuksissa olevia vaarallisia aineita tulee käsitellä ja 

miten ne tulee erotella tavallisesta rakennus- ja purkujätteestä. Vaarallisten jätteiden ohella 

käsiteltiin myös valmiin tuotteen tuoteturvallisuutta ja vaikutusta sisäilman laatuun. Työ teh-

tiin kirjallisuus selvityksenä, missä lähteinä käytettiin tieteellisiä artikkeleita ja muita luotet-

tavien tahojen julkaisuja. 

 

Tuloksena työssä saatiin selvitettyä millaisia riskejä rakennus- ja purkujäte sisältää ja miten 

niitä voidaan minimoida, jotta tuoteturvallisuus varmistuu. Merkittävänä turvallisuusteki-

jänä on tehdä tarkka haitta-ainekartoitus aina ennen rakennus- ja purkutöiden aloitusta. Li-

säksi purkutyöt tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta ja turvallisuusmääräyksiä nou-

dattaen. Työssä saatiin selville myös millä aikavälillä on tiettyjä vaarallisia aineita käytetty 

ja millaisissa rakennusmateriaaleissa.  

 

Lopuksi yhteenvedossa ja johtopäätöksissä kootaan yhteen, miten työssä tutkitun tuotteen 

eli kierrätetyn raaka-aineen tuoteturvallisuus varmistetaan ja pohditaan, millaisia hyötyjä 

tuoteturvallisuuden edistämisellä saadaan aikaan. 
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The aim of this study was to find out the issues that affect product safety of a product made 

of construction and demolition waste and what kind of impact waste may have on people 

and the environment. The study explains how hazardous substances in buildings should be 

handled and how they should be separated from safe construction and demotion waste. Study 

was carried out as a literature review using scientific articles and other publications from 

trusted sources. 

 

The study revealed the risks of construction and demolition waste and how they can be min-

imized to ensure product safety. An important safety factor is to carry out an accurate map-

ping of contaminants in the building before starting construction and demotion work. In ad-

dition, demotion work must be carried out by a professional and in accordance with safety 

regulations. The study also found out in which period certain hazardous substances have 

been used and in which building materials. 

 

In the end, the summary and conclusion summarize how the product safety of the product is 

ensured and consider the benefits of promoting product safety. 
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1  Johdanto 

Tämä kandidaattityö tehtiin LUT-yliopiston Kuitukomposiittilaboratoriolle. Työn tarkoituk-

sena oli tehdä kirjallisuusselvitys rakennus- ja purkujätteen sekä siitä valmistettavan tuotteen 

tuoteturvallisuudesta. Suomi on viime aikoina pyrkinyt olemaan kiertotalouden edelläkävi-

jämaa, minkä vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota yhdyskunnan suuriin jätevirtoihin ja 

saada muutosta syntymään jo jätteen syntylähteellä. Rakennus- ja purkujäte kattaa kolmas-

osan koko maailmassa tuotettavasta jätteestä (Maziar et al. 2019, s. 1). Tästä määrästä päätyy 

suurin osa kuitenkin yhä kaatopaikalle kierrättämättömänä. Euroopan unionin tavoitteena on 

ollut kierrättää 70 % syntyvästä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä vuodesta 2020 asti 

(EU 2008). Jotta kierrätystä voidaan edistää, täytyy raaka-aineiden turvallisuus varmistaa, 

muuten kierrätyksellä voidaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Työssä saadaan sel-

ville millaisia vaarallisia aineita rakennus- ja purkujäte voi sisältää ja miten niiltä voidaan 

suojautua. Lisäksi selvitetään, miten vaarallisia aineita tulee käsitellä ja millaisissa materi-

aaleissa vaaralliset aineet usein esiintyvät. Työ kertoo myös millä aikakausilla rakennetuissa 

rakennuksissa on riski kohdata kyseisiä vaarallisia aineita ja millaista haittaa ne voivat mah-

dollisesti aiheuttaa ihmisille ja ympäristölle. 

 

1.1  Työn tavoitteet ja kulku 

Tutkimuksen tavoitteena on saada koottua tiivistetysti olennaista tietoa rakennus- ja purku-

jätteen turvallisuudesta kirjallisuusselvityksen muodossa. Rakennus- ja purkujätteen turval-

lisuutta tutkivaa kandidaattityötä ei ole saatavilla viimevuosilta, joten tämä työ on ensim-

mäinen laatuaan ja aiempiin tutkimuksiin ei ole syytä verrata. Tutkimusongelmana on, 

kuinka turvallisuus varmistetaan, kun rakennus sisältää niin paljon erilaisia materiaaleja, 

joista osat ovat erittäin vaarallisia terveydelle. Työssä käytetään kolmea tutkimuskysymystä, 

jotka ovat: 

- Miksi rakennus- ja purkujätemateriaalista valmistetun tuotteen tuoteturvallisuus on 

tärkeää? 
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- Miten rakennus- ja purkujätemateriaalista valmistetun tuotteen tuoteturvallisuus var-

mistetaan? 

- Mistä johtuu rakennus- ja purkujätemateriaalista valmistetun tuotteen riskit? 

 

Tutkimus antaa aluksi yleiskatsauksen rakennus- ja purkujätteen määriin Suomessa, Euroo-

passa ja maailmalla. Seuraavaksi käsitellään mistä jäte koostuu ja miten sen sisältävät ylei-

simmät materiaalit kierrätetään.  Luvussa 4 käsitellään työn pääaihetta eli tuoteturvallisuutta 

sekä jätteessä esiintyviä vaarallisia aineita, niiden aiheuttamia turvallisuus riskejä ja kuinka 

kyseisiä aineita tulee käsitellä. Lopuksi luvussa 5 kootaan yhteen rakennus- ja purkujätema-

teriaalista valmistettavan tuotteen eli raaka-aineen turvallisuuteen vaikuttavat asiat. 
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2  Tutkimusmenetelmät 

Kandityö tehtiin kirjallisuusselvityksenä missä on tarkoitus hakea tietoa käyttäen erilaisia 

tieteellisiä julkaisuja, virallisia tilastoja, virallisten tahojen julkaisuja sekä rakennustieto kor-

tistoja. Työssä pyrittiin selvittämään mahdollisimman luotettavien lähteiden avulla, miten 

rakennus- ja purkujätemateriaalin turvallisuus ja vaarat huomioidaan sekä varmistetaan. 

 

Tieteellisten artikkeleiden hakuun käytettiin LUT-yliopiston verkkokirjastoa Lut Primoa 

sekä Googlen tieteellisten julkaisuiden hakukonetta Scholaria. Haettavia artikkeleita rajattiin 

siten että ne eivät olisi yli 10 vuotta vanhoja. Joissain tapauksissa tästä voitiin joustaa, kun 

selvitettiin ettei artikkelin väittämät olleet vanhentuneet. Lisäksi tietoa haettiin myös muista 

luotettavista julkaisuista, kuten Euroopan unionin tilastoista ja Suomen virallisesta tilastosta. 

Vaikka kyseiset lähteet eivät olleet tieteellisiä artikkeleita ne kuitenkin edustivat luotettavan 

ja virallisen tahon tilastoja. Artikkeleiden ja tilastojen lisäksi työn tärkeimpinä lähteinä käy-

tettiin Ympäristöministeriön julkaisuja ja Rakennustiedon julkaisemia RT ja Ratu kortteja. 

Nämä antoivat paljon tiivistettyä ja luotettavaa tietoa rakennusten purkamisesta ja niihin liit-

tyvistä turvallisuusmääräyksistä Suomessa.  
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3  Rakennus- ja purkujäte 

Rakennus- ja purkujäte muodostaa kolmasosan kaikesta maailmassa tuotettavasta jätteestä. 

Jätteen määrä ja raaka-aineiden tarve kasvaa maailmassa yhä, mikä luo painetta kierrättämi-

selle ja paremmalle jätteiden käsittelylle. Euroopan unionin jätedirektiivin 2008/98/EC (EU 

2008) mukaan 70 % vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä on kierrätettävä vuoteen 2020 

mennessä. Rakennus- ja purkujätettä muodostuu vanhojen rakennusten purkamisesta ja kun-

nostuksesta sekä uusien rakentamisesta. Rakennus- ja purkujäte on siis suuri raaka-aineen 

lähde ja oikein hyödynnettynä turvallinen sekä taloudellisesti kannattava kierrätyskohde. 

Tästä eteenpäin viitataan rakennus- ja purkujätteeseen pelkästään purkujätteenä. 

 

3.1  Määrät Suomessa, Euroopassa ja maailmalla 

Suomessa purkujätettä syntyi vuonna 2019 13,7 miljoonaa tonnia, mikä on 12 % kaikesta 

syntyneestä jätteestä, kuten Kuva 1 osoittaa. Purkujätteen suhteellista määrää vääristää se, 

että Suomessa 75 % kaikesta tuotetusta jätteestä syntyy kaivostoiminnan seurauksena. Nämä 

kaivostoiminnan jätteet ovat mineraalijätettä eli sivukiveä mitä syntyy, kun louhitaan raaka-

aineita maaperästä. Kun verrataan purkujätteen määrää muihin jätteisiin pois lukien kaivos-

toiminta, on määrä noin 50 % kaikesta jätteestä. (Suomen virallinen tilasto 2019a) 
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Kuva 1. Jätemäärät luokittain Suomessa vuonna 2019. (Suomen virallinen tilasto 2019a) 

 

Euroopan unionin alueella purkujäte muodostaa 35,9 % kaikesta jätteestä ja on suurin yksit-

täinen jätteen lähde kaivostoiminnan tullessa toisena 26,6 % osuudella. Kokonaisuudessaan 

jätettä tuotettiin EU:n alueella 2,6 miljardia tonnia vuonna 2018, mistä purkujätteen osuus 

oli 940,6 miljoonaa tonnia. (Eurostat 2018a.) 

 

Maailmalla purkujätettä arvioidaan syntyvän yli 10 miljardia tonnia vuosittain. Suuret muut-

toliikkeet ja väestönkasvu kaupungeissa ovat kiihdyttänyt purkujätteen syntyä entisestään. 

Pelkästään Kiinassa tuotettiin 2,3 miljardia tonnia purkujätettä vuotuisesti vuosien 2003 ja 

2013 välillä, mikä on lähes yhtä paljon kuin EU:n alueella kaikkea jätettä yhtensä. Täytyy 

kuitenkin huomioida väkiluvun suuri ero Euroopan unionin ja Kiinan välillä. Myös Yhdys-

vallat tuottaa arviolta yli 500 miljoonaa tonnia purkujätettä vuotuisesti. (Maziar et al. 2019, 

s. 1.) 

 

Rakennus- ja 
purkujäte 12 %

Kaivostoiminta 75 %

Teollisuus 8 %

Palvelut ja 
kotitaloudet 4 %

Sähkö-, kaasu-, 
lämpö-, ja 

ilmastointihuolto
1 %
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3.2  Koostumus 

Purkujäte on monimuotoista jätettä sillä rakennukset sisältävät paljon erilaisia materiaaleja. 

Lisäksi käytön aikana tapahtuvat muutokset, kuten kosteusvauriot ja öljyvuodot muokkaavat 

jätteen koostumusta ja sen kierrätysmahdollisuuksia. 

 

Suomessa purkujäte koostuu pääosin mineraalijätteistä, 13 239 000 t, kuten betonista, tiilistä 

ja kiviaineksesta, mitä syntyy pääosin rakennusten runkojen ja perustusten purkamisesta. 

Toiseksi eniten syntyy puujätettä, 381 000 t, rakennusten runkojen, kattorakenteiden ja pin-

tojen purkamisesta sekä rakennusvaiheessa valumuottien ja rakennustelineiden käytöstä. 

Kaikista jätteistä vaarallisia on yhteensä 287 000 t. Lisäksi jäte sisältää pienempiä määriä 

kipsilevyjä, metallia, lasia, muovia sekä eristeitä (Lehtonen 2019, s. 65; Suomen virallinen 

tilasto 2019b.)  

 

Taulukko 1. Rakennus- ja purkujätteen koostumus Suomessa jäteluokittain, per 1000 tonnia 

(Suomen virallinen tilasto 2019b) 

 

Vaarallisiin jätteisiin kuuluu etenkin vanhoissa purkukohteissa käytetyt asbestia sisältävät 

eristeet ja laatat, raskasmetalleja sisältävillä maaleilla maalatut pinnat, painekyllästetty puu 

ja PCB-yhdisteitä sisältävät lakat, maalit, liimat ja saumausaineet. Lisäksi vaarallisia jätteitä 

Jätelaji Määrä (1000 tonnia) 

Mineraali 13 239 

Puu 381 

Kotitalous jätteet 20 

Metalli 1 

Eläin- ja kasviperäset jätteet 1 

Muut 26 

Yhteensä 13 667 

Joista vaarallisia 287 
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ovat PAH-yhdisteet, kuten kivihiilipiki, öljyhiilivedyt, kuten polttoaineet ja moottoriöljyt ja 

mikrobivaurioiset rakenteet. (Lehtonen 2019, s. 62–63.) 

 

3.3  Kierrätys 

 

Purkujätteen kierrätystä on pyritty edistämään viimevuosina yhä enemmän, jottei suurin osa 

raaka-aineista päätyisi kaatopaikalle. Kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutok-

sen torjumiseksi on elintärkeää saada hyödynnettyä jo käytössä olevia raaka-aineita uudes-

taan niin paljon kuin mahdollista. Lisäksi on myös huomioitava vaarallisten jätteiden vaa-

tima erityiskäsittely.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Euroopan unionin jätehierarkia. Muokattu lähteestä: (Zhang et al. 2021, s. 5–6). 

 

Euroopan unionin jätehierarkian mukaan jäte tulisi vasta viimeisenä vaihtoehtona sijoittaa 

kaatopaikalle (Kuva 2). Hierarkian mukaan ensimmäisenä jätteen syntymistä tulee estää esi-

merkiksi keksimällä rakennukselle uusi käyttötarkoitus. Jos aine kuitenkin päätyy jätteeksi, 

Rakennuksen uudelleen käyttö

Rakennuksen korjaaminen

Rakennuksen purkaminen 
ja kierrätys

Purkujätteen 
hyödynnys 
energiana

Loppusijoitus 
kaatopaikalle
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eli rakennus pääsee huonoon kuntoon, tulisi se korjata, jotta siitä tulee jälleen käyttökelpoi-

nen. Seuraavana vaihtoehtona on jätteen kierrätys, jos rakennus on pakko purkaa tai sille ei 

löydy uudiskäyttömahdollisuuksia. Kierrätykseen kelpaamaton jäte on mahdollista polttaa, 

jotta siihen sitoutunut energia saadaan hyötykäyttöön. Viimeisenä vaihtoehtona tulee polt-

toon ja kierrätykseen kelpaamattoman jätteen sijoittaminen kaatopaikalle. (Zhang et al. 2021, 

s. 5–6.)  

 

3.3.1  Betoni- ja tiilijäte 

Mineraalijätteeksi laskettava betoni voidaan uudelleen käyttää murskeena maarakentami-

sessa, kunhan se ensin rekisteröidään valtioneuvoston MARA-asetuksen mukaisesti (Valtio-

neuvosto 2017). Korkealaatuisella murskeella voidaan korvata kokonaan luonnonkiviainek-

sesta valmistetun murskeen, mikä vähentää louhinnan tarvetta ja ei vapauta neitseellisiä 

luonnonvaroja kiertoon. Betoni on nykyään turvallinen raaka-aine kierrättää, mutta vanhem-

missa purkukohteissa on saatettu käyttää lisäaineena PCB-yhdisteitä ja asbestia parantamaan 

kosteus- ja paloturvallisuutta. (Lehtonen 2019, s. 66.)  

 

Tiilijäte kuuluu betonin tavoin mineraalijätteisiin ja siitä voidaan valmistaa myös mursketta. 

Tiilistä ja harkoista valmistettu murske on kuitenkin hauraampaa kuin puhtaasta betonista 

valmistettu, joten sitä voidaan käyttää kuormittamattomissa maarakennuskohteissa. Savesta 

valmistettuja poltettuja tiiliä voidaan käyttää myös uudestaan, kunhan ne ensin puhdistetaan 

laastista. Betoni- ja tiilijäte saatetaan kerätä työmaalla myös yhteen, jolloin tiilen murske 

heikentää koko murskeen kestävyyttä. (Lehtonen 2019, s. 66.) 

 

3.3.2  Puujäte 

Puujäte jakautuu käsittelemättömään ja käsiteltyyn puujätteeseen, joista käsitelty voidaan 

luokitella vaaralliseksi jätteeksi riippuen käsittelyssä käytetystä aineesta. Vaaralliseen puu-

jätteeseen kuuluu tietyt maalatut ja kyllästetyt puut sekä erilaiset liimapuut, kuten vaneri ja 
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lastulevyt. Käsitelty puujäte hyödynnetään kokonaan energiajätteenä polttolaitoksissa. (Leh-

tonen 2019, s. 70.) 

 

Käsittelemätön puujäte tulisi kerätä erikseen käsitellystä ja EU:n jätehierarkian mukaan en-

sin käsitellä raaka-aineena ennen hyödyntämistä jätteenpolttolaitoksissa. Suomessa puu-

raaka-aineen halpa hinta ja suuri saatavuus ei kannusta kierrättämään puujätettä raaka-ai-

neena lastulevyn ja puumuovikomposiittien valmistuksessa, vaan jäte päätyy usein poltetta-

vaksi. Myös fossiilisten polttoaineiden kallistuessa biomassasta on tullut yhä houkuttele-

vampi energiamuoto myös muualla Euroopassa, missä neitseellistä puuraaka-ainetta ei ole 

yhtä paljon saatavilla kuin Suomessa. Tämän takia puujäte on houkuttelevampaa käyttää 

energiana kuin uutena raaka-aineena. (Knauf 2014, s.1–2; Lehtonen 2019, s. 70.) 

 

3.3.3  Metalli 

Metalli on arvokas raaka-aine ja siksi sen kierrätys onkin tarkempaa ja kannattavampaa kuin 

muiden purkujätteiden. Metallia ei voida hyödyntää energiajätteenä sillä se ei pala voima-

laitoksissa ja sitä ei tule sijoittaa kaatopaikalle sillä se on liian arvokasta. Metallijätteestä 

maksetaan, kun se kierrätetään ja joistain arvokkaammista metalleista, kuten alumiinista ja 

kuparista saa jopa korkeampaa hintaa, jos ne kerätään erilleen tavallisesta rautaromusta. 

Myös metallijäte on voitu pinnoittaa vaarallisia aineita sisältävillä maaleilla. Nämä vaaralli-

set aineet eivät kuitenkaan estä kierrätystä, kuten puujätteen osalta.  (Lehtonen 2019, s. 71.) 
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4  Tuoteturvallisuus 

4.1  Tuoteturvallisuuden määritys ja VOC-päästöt 

Tuotteiden tuoteturvallisuutta ja sen vaikutusta sisäilmaan tutkitaan niistä haihtuvien yhdis-

teiden mukaan. Tuotteen valmistuksessa käytetyt maalit, liimat tai liuottimet voivat haihtua 

valmistuksenkin jälkeen hengitettävään sisäilmaan. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli VOC-

päästöt (eng. volatile organic compound) aiheuttavat sisäilman laadun heikentymistä, siksi 

onkin tärkeää käyttää tuotteita ja materiaaleja, joiden haihtuvat päästöt ovat mahdollisimman 

pienet. Päästöjä seurataan Suomessa vapaaehtoisella M1-ja M2-luokituksella. M1-luokitus 

sisältää raja-arvot haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä ammoniakin ja formaldehydin 

päästöille, rakennus- ja sisustusmateriaaleissa, kiintokalusteissa ja huonekaluissa sekä il-

manvaihtolaitteissa, kuten Taulukosta 2 voidaan lukea. M2-luokka sisältää M1-luokkaa löy-

semmät vaatimukset. Päästöjen lisäksi luokitukset tutkivat tuotteen hajua. Rakennusmateri-

aalien ja huonekalujen M-päästöluokitukset eivät ole pakollisia, mutta luokitukseen liitty-

mällä voi mainostaa sisäilmaystävällisiä ja vähäpäästöisiä ratkaisuja kuluttajille. (Rakennus-

tietosäätiö 2018; Sisäilmayhdistys 2008a) 

 

EU-LCI arvo tarkoittaa EU:n asettamia raja-arvoja haihtuville orgaanisille yhdisteille. M1- 

ja M2-luokat mukailevat yksittäisen haihtuvien yhdisteiden mittauksessa EU:n raja-arvoa, 

mutta määrittävät omat raja-arvot kokonaispäästöille. Jokaisella orgaanisella haihtuvalla yh-

disteellä on oma EU:n määrittämä raja-arvo. Arvot vaihtelevat välillä 1–120 000 µg/m3, ja 

ne kuvaavat arviota päästöistä 28 päivän ajalta toisin, kuin kokonaisemissio arvo, joka kuvaa 

päästöjä tunnin ajalta yksikössä mg/m2. Testaus suoritetaan standardin CEN/TS 16516 mu-

kaan. (Eurostat 2018b) 

 

 

 

 



16 

 

   

 

 

Taulukko 2. Luokituskriteerit M1- ja M2-luokissa rakennusmateriaaleille (Rakennustie-

tosäätiö 2018) 

Tutkittavat ominaisuudet Luokka M1 Luokka M2 

Haihtuvien orgaanisten yh-

disteiden kokonaisemissio 

(TVOC) [mg/m2h] 

≤ 0,2 ≤ 0,4 

Yksittäisten haihtuvien or-

gaanisten yhdisteiden 

(VOC) emissiot [µg/m3] 

≤ EU-LCI ≤ EU-LCI 

Formaldehydin emissio 

[mg/m2h] 

≤ 0,05 ≤ 0,125 

Ammoniakin emissio 

[mg/m2h] 

≤ 0,03 ≤ 0,06 

EY:n asetuksen nro 

1272/2008 luokkiin Carc. 

1A ja 1B kuuluvien  

CMR-yhdisteiden emissiot 

[mg/m3] 1 

≤ 0,001 ≤ 0,001 

Haju ei haise ei haise 

 

VOC-päästöistä suurin osa syntyy kuitenkin teollisuuden ja liikenteen toimesta. Päästöjä ra-

jataan Valtioneuvoston asetuksella 29.1.2015/64 (Valtioneuvosto 2015). Nämä päästöt eivät 

kuitenkaan ole suorassa vaikutuksessa sisäilmaan ja tuoteturvallisuuteen, vaan vaikuttavat 

savusumun ja otsonin muodostumiseen ulkoilmassa. (Sisäilmayhdistys 2008b) 

 

4.2  Vaaralliset aineet 

Purkujätteen kierrätyksen mahdollistamisen ja edistämisen kannalta on tärkeää varmistua 

kierrätettävän raaka-aineen sisällöstä. Jos kierrätettävä raaka-aine sisältää vaarallisia aineita 

ja sitä ei käsitellä sen vaatimalla tavalla, voi purku- ja kierrätysprosessin tai uudelleenkäytön 

aikana syntyä haittaa niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Tässä luvussa käsitellään tarkem-

min millaisia vaarallisia aineita voi purkujäte sisältää, missä materiaaleissa nämä aineet 

esiintyvät ja miten näitä aineita tulisi käsitellä, jotta ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän 

haittaa purkamisen ja kierrättämisen aikana.  
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4.2.1  Asbesti 

Asbesti on yleisnimitys kuudelle kuitumaiselle silikaattimineraalille. Mineraalit ovat kry-

soliitti, antofylliitti, aktinoliitti, amosiitti, krokidoliitti ja tremoliitti. Asbestia käytettiin ra-

kennuksissa aina 90-luvulle saakka monissa eri käyttötarkoituksissa, kunnes sen havaittiin 

olevan terveydelle vaarallinen karsinogeeni ja käyttö asteittain kiellettiin. Käyttökohteita oli 

rakennuksissa satoja, ellei tuhansia erilaisia. Asbestia on käytetty muun muassa eristeenä 

kuumuden ja palonkestoa vaativissa kohteissa, kuten lämminvesivaraajissa, äänieristys ja 

akustiikkalevyissä, betonin ja julkisivulaattojen lisäaineena, muovitapeteissa, lattiamateriaa-

leissa, kemikaaleissa, kiteissä sekä saumausaineissa (Työterveyslaitos 2016a, s. 1–17; Frank, 

A. & Joshi, T. 2014.) 

 

Asbestia löytyy paljon nykyaikana purettavista rakennuksista, jotka on rakennettu 1920- ja 

1990-lukujen välillä (Liite 1). Suurin osa Suomessa käytetystä asbestista on yhä rakennus-

kantaan sidottuna, mikä aiheuttaa turvallisuusriskejä remontoinnin ja purkamisen kannalta. 

Suomessa astui voimaan vuonna 2016 laki, joka määrää tarkasti, kuinka asbestia sisältävän 

rakennuksen purku ja remontointi työt tulee suorittaa. Jokaiseen ennen vuotta 1994 raken-

nettuun kohteeseen tulee suorittaa asbestikartoitus ammattilaisten toimesta, kun aiotaan suo-

rittaa rakennus tai purkutöitä. Kartoituksen avulla selvitetään mitkä materiaalit sisältävät as-

bestia, jolloin kyseiset materiaalit pyritään purkamaan ensimmäiseksi ennen muita raken-

teita. Asbesti on vaaratonta rakennuksissa, kun se on sitoutunut materiaaliin eikä pääse pö-

lisemään. Vaara syntyy purkuvaiheessa, kun materiaalit murtuvat ja vapauttavat pölyä il-

maan. Pölymuodossa asbesti kulkeutuu helposti hengityksen kautta elimistöön. Purkukoh-

teen turvallisuuden varmistamiseksi asbestia purkavan henkilön on käytettävä suojavarus-

teita ja hengityssuojainta eikä purkamisen aikana samassa tilassa saa olla suojaamattomia 

henkilöitä. Laki määrää purkamisen suorittamisesta kuusi erilaista hyväksyttyä tapaa, jotka 

ovat osastointimenetelmä, purkupussimenetelmä, asbestia sisältävien rakenteiden irrotus ko-

konaisena ja käsittely muualla kuin työmaalla, upotusmenetelmä, märkäpurku tai muulla uu-

della tavalla, mikä mahdollistaa vaaditun turvallisuustason. Osastointimenetelmällä asbesti-

purkutila eristetään muista tiloista. Osaston ja muun tilojen välille tulee luoda viiden Pasca-

lin paine-ero, pois lukien krokidoliitin purku, missä vaaditaan 10 Pascalin paine-ero. (Työ-

turvallisuuslaki 2015; Työterveyslaitos 2016b.) 
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Kuva 3 osoittaa, kuinka tärkeää on kartoittaa tarkasti kaikki rakennuksessa esiintyvät vaa-

ralliset aineet. Monissa jo aiemmin remontoiduissa rakenteissa voi olla useita kerroksia vaa-

rallisia aineita eikä pelkästään pintakerroksen laatoituksen kartoitus riitä. Päällimmäinen as-

bestia sisältävä kvartsivinyylilaatta on liimattu asbestipitoisella bitumiliimalla asbestia sisäl-

tävän magnesiummassavalun päälle. Magnesiummassa on valettu 1950–60-lukujen aikana 

alkuperäisen valuasfaltti pinnoitteen päälle, mikä on pohjustettu bitumilla. Molemmat ker-

rokset sisältävät vaarallisia PAH-yhdisteitä ja valuasfaltti myös öljyhiilivetyjä. Lisäksi alku-

peräinen laudoitus on kyllästetty PAH-yhdisteitä sisältävällä aineella. (RT 18-11245 2016, 

s. 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Esimerkkikuva 1800-luvun lopulla rakennetun koulurakennuksen välipohjasta, 

mikä on peruskorjattu 1950–60-lukujen aikana (RT 18-11245 2016, s. 2). 

 

Asbestin saastuttamat purkujätteet tulee sijoittaa kaatopaikalle, sillä aineen uudelleen käyttö 

on ehdottomasti kielletty. Jätettä ei saa sekoittaa minkään kierrätykseen menevän materiaa-

lin kanssa sillä se altistaisi myös kierrätysketjun työntekijät vaaraan. 
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4.2.2  Raskasmetallit 

Raskasmetallit ovat ympäristölle ja terveydelle haitallisia alkuaineita, minkä takia ne luoki-

tellaan vaarallisiksi aineiksi. Raskasmetallit kulkeutuvat etenkin ravinnon mukana ja kasau-

tuvat ravintoketjun huipulle eli suurpetojen elimistöön mihin ihminenkin kuuluu. Ne häirit-

sevät ihmisissä ja eläimissä metallotioneiinien eli metalleja sitovien proteiinien synteesiä, 

vaurioittavat munuaisia sekä heikentävät luustoa (Lavery et al. 2008, s. 1.) Raskasmetalli ei 

ole virallinen termi, mutta siihen luetaan kuuluvaksi usein lyijy (Pb), sinkki (Zn), nikkeli 

(Ni), arseeni (As), koboltti (Co), kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu) ja elohopea (Hg). 

Näistä metalleista yleisimmin ihmiseen päätyy lyijy, jota vapautuu teollisuudesta ja jät-

teidenpolttolaitoksista ilmaan, mistä se kulkeutuu kasveihin ja sitä kautta ravintoketjussa 

ylöspäin. (Ruokavirasto 2019; Chen & Zhou 2019, s. 1.)  

 

Purku- tai rakennuskohteen raskasmetallit tulee kartoittaa ennen purkutyön aloittamista, sillä 

saastunutta purkujätettä ei saa sekoittaa tavallisen jätteen kanssa. Raskasmetalleja esiintyy 

usein pinnoitteissa, kuten maaleissa ja lakoissa, energiansäästö- ja loisteputkivalaisimissa, 

vanhoissa sähköjohdoissa ja kattopeltien pinnoitteissa. Etenkin vanhoissa maalatuissa pin-

noissa voi olla runsaasti raskasmetalleja, kun taas uusissa maaleissa pitoisuudet ovat tarkasti 

säädeltyjä ja pieniä (Komulainen et al. 2011, s. 2). Lisäksi raskasmetalleja esiintyy vanhoissa 

muovi- ja PVC-lattiamatoissa sekä painekyllästetyssä puussa (Komulainen et al. 2011, s. 6–

8; Lehtonen 2019, s. 63.) 

 

4.2.3  PCB-yhdisteet 

PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat pysyviä ympäristömyrkkyjä, joita on käy-

tetty laajasti rakentamisessa 1950 ja 1980 lukujen välillä (Liite 1). Yhdisteiden yleiset käyt-

tökohteet ovat olleet lattiamaalit, saumausaineet, lämpölasisten ikkunoiden tiivistysmassat 

sekä sähkölaitteiden jäähdytysneste. Yhdisteitä on käytetty sen palonesto- ja kosteudenpitä-

vyysominaisuuksien vuoksi. PCB-yhdisteet ovat vaarallisia etenkin lapsille ja sikiöille, sillä 

ne aiheuttavat kehityshäiriöitä ja syöpää. Eläimillä, kuten linnuilla ja kaloilla yhdisteet on 
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myös havaittu aiheuttavan lisääntymishäiriöitä. (Seppälä & Munne 2013, s. 1; Komulainen 

et al. 2011, s. 1–4.)   

 

PCB-yhdisteet ovat rasvaliukoisia, jonka takia ne liukenevat jo pelkästä kosketuksesta ihon 

läpi elimistöön. Lyhytaikaisella vaikutuksella ei ole suurta vaaraa, mutta pidempiaikaisessa 

altistumisessa, esimerkiksi töissä saatavan säännöllisen altistuksen seurauksena, alkavat yh-

disteet kerääntyä rasvakudoksiin ja maksaan. Yhdisteet ovat pysyviä eli ne eivät katoa luon-

nosta itsekseen ja niiden hävittäminen on haastavaa. PCB-yhdisteet voidaan hävittää poltta-

malla, kunhan polttolämpötila saavuttaa 1100 °C vähintään 2 sekunnin ajan. (Ympäristömi-

nisteriö 2019a s. 21; Seppälä & Munne 2013, s. 1.) 

 

Remontointikohteen lattiamaalien PCB-yhdisteet tulee kartoittaa, jos rakennus on raken-

nettu ennen vuotta 1990 jolloin yhdisteiden myynti, käyttö ja valmistaminen kiellettiin Suo-

messa ja lattiamaalien poistoa suunnitellaan. Yhdisteitä sisältäviä maaleja on usein käytetty 

paljon betonilattioiden maalaukseen, mutta myös muiden lattiapintojen pinnoittamiseen sekä 

parvekelaatoissa kovana ja kiiltävänä maalikerroksena. Saumausaineiden PCB pitoisuudet 

tulee kartoittaa, jos rakennus on valmistunut vuosien 1957–1979 milloin elastisissa sau-

mausmassoissa on käytetty kyseisiä yhdisteitä. Myös lämpölasi-ikkunoiden tiivistysmassat 

täytyy tarkastuttaa, jos laseja ollaan uusimassa ja ne on valmistettu ennen vuotta 1979. Läm-

pölasi-ikkunasta voidaan kierrättää puhdas lasipinta, mutta ikkunan runko johon saumausai-

netta on päätynyt, tulee käsitellä ongelmajätteenä. Saumausaineiden käsittely ei vaadi eri-

tyistä suojavarustusta, sillä yhdisteet ovat sitoutuneena sauma-aineeseen, mutta maalattujen 

laattojen ja muiden lattioiden hiomisen aikana tulee olla suojavarusteet ja hengityssuojain, 

sillä pölyävät yhdisteet pääsevät helposti kosketuksiin hengitysilman ja ihon kanssa. (Ko-

mulainen et al. 2011, s. 1–4.) 

 

4.2.4  PAH-yhdisteet 

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, kuten kivihiilipikeä ja kivihiiliter-

vaa käytettiin veden- ja kosteudeneristeenä, kyllästysaineena ja kattohuopateollisuuden 
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raaka-aineena 1800- ja 1900-luvuilla ennen öljypohjaisten materiaalien saapumista markki-

noille (Kuva 4). Öljypohjainen tervatuotteiden korvaaja bitumi, on myös PAH-yhdisteitä 

sisältävä tuote, jonka takia yhdisteet jatkoivat rakennusteollisuudessa oloaan aina 1990-lu-

vulle saakka. Bitumi ei sisällä yhtä paljon myrkyllisiä PAH-yhdisteitä kuin kivihiilipiki ja -

terva. Nykyisin PAH-yhdisteitä käytetään kyllästetyn puun valmistamisessa. Yhdisteet ovat 

karsino- ja mutaatiogeenisiä eli aiheuttavat syöpää sekä mutaatioita (Vasudha & Ki-Hyun 

2015, s. 2; Komulainen et al. 2011, s. 2–4.) 

 

 

Kuva 4. PAH-yhdisteiden mahdollisia sijainteja 1900-luvun alun kerrostalon perustuksissa 

(Komulainen et al. 2011, s. 3.) 

 

PAH-yhdisteet tulee kartoittaa, jos rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994. Yhdisteet 

imeytyvät kosketuksessa ihon läpi, joten purku ja kartoitusvaiheessa on syytä käyttää stan-

dardin SFS-EN ISO 13982-1/A1 mukaista tyypin 5 suojapukua ja standardin SFS-EN 374-

1 mukaisia suojakäsineitä. Materiaalin pölyttämistä on myös vältettävä, sillä PAH-yhdisteet 
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pölyyntyessään leviävät helposti. Lisäksi osa yhdisteistä kykenee haihtumaan hengitysil-

maan. (RT 18-11245 2016, s. 6.) 

 

PAH-yhdisteitä sisältävät massat, kuten höyrysuluissa ja vesieristeissä käytetyt bitumi ja ki-

vihiilipiki, ovat liimautuneet tiukasti kiinni runkomateriaaliin, kuten puuhun tai betoniin 

(Kuva 4). Yhdisteet myös imeytyvät hyvin kosketuksissa oleviin materiaaleihin, joten ainei-

den täydellinen poisto on mahdollista vain, kun poistetaan myös muut kosketuksissa olleet 

materiaalit. Remontoitaessa kaikki saastuneet materiaalit tulee pyrkiä poistamaan, jos se on 

mahdollista. Massoilla on sivelty usein myös maanvastaisia seinärakenteita ja perustuksia, 

jonka vuoksi yhdisteiden poisto ei ole mahdollista ilman koko rakennuksen purkamista. Jos 

kaikkia saastuneita aineita ei poisteta, tulee ne kapseloida rakenteiden sisään, jottei yhdis-

teitä pääse haihtumaan hengitysilmaan. Kapseloinnissa on mahdollista käyttää esimerkiksi 

metallilaminaattikalvoa tai epoksipinnoitetta, jotka omaavat riittävän diffuusiovastuksen 

PAH-yhdisteitä kohtaan. PAH-yhdisteillä saastuneet materiaalit luetaan vaarallisiksi jät-

teiksi ja ne sijoitetaan kaatopaikalle tai poltettavaksi. Asfaltissa ja kattohuovissa käytettyä, 

vähemmän vaarallisia aineita sisältävää bitumia voidaan kuitenkin kierrättää asfaltin raaka-

aineeksi. (TM Rakennusmaailma 2021; Komulainen et al. 2011, s. 2–4.) 

 

4.2.5  Öljyhiilivedyt 

Öljyhiilivetyjä ei ole käytetty rakennusmateriaaleissa pois lukien asfaltti ja betonielement-

tien valussa käytetyt muottiöljyt. Nykyään muottiöljyinä käytetään biohajoavia kasvipohjai-

sia tai synteettisiä öljyjä. Öljyhiilivetyjä päätyy rakennuksiin niiden käyttöaikana esimer-

kiksi ajoneuvojen huoltotoimenpiteistä tai epäkunnossa olevien laitteiden vuotaessa öljyä. 

Betoni tai puulattialle valuva öljy imeytyy herkästi rakenteisiin saastuttaen materiaalit. Jos 

valunut öljy on käytettyä, eli jäteöljyä voi sen mukana levitä myös raskasmetalleja ja PAH-

yhdisteitä. (Komulainen et al. 2011, s. 8–9; RT 18-11245 2016, s. 15.) 

 

Kun huoltamo tai tehdaskäytössä olleita rakennuksia puretaan tai muutetaan toiseen käyttö-

tarkoitukseen, kuten asuinrakennukseksi, tulisi tutkia ovatko betoni ja puu imeneet öljyä 
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itseensä. Imeytynyt öljy vapauttaa yhdisteitä, jotka ovat haitallisia hengitettynä. Sen vuoksi 

tulee remontoitaessa pyrkiä poistamaan kaikki saastuneet materiaalit tai kapseloida ne sa-

malla tavalla kuin PAH-yhdisteillä saastuneet rakenteet. Kapseloinnissa lattia pinnoitetaan 

epoksimassalla, tämän päälle laitetaan salaojamatto, joka antaa ilmavirran kulkea epoksiker-

roksen päällä tuulettaen haitallisia yhdisteitä pois. Salaojamaton päälle tulee uusi lattiara-

kenne. Purettuja saastuneita jätteitä ei saa sekoittaa kierrätykseen menevien raaka-aineiden 

kanssa, vaan ne tulee sijoittaa kaatopaikalle tai poltettavaksi, kuten muutkin vaaralliset jät-

teet. (Komulainen et al. 2011, s. 8–9.) 

 

4.2.6  Mikrobivaurioiset rakenteet 

Rakennuksiin voi syntyä mikrobikasvustoa, kun sen rakenteisiin pääsee kertymään kosteutta 

huonon ilmanvaihdon, vuotavien rakenteiden ja putkistojen sekä huonon salaojituksen ja sa-

devesien ohjauksen seurauksena. Ajan saatossa kosteus luo mikrobi- ja sienikasvustolle otol-

liset kasvuolosuhteet.  Kun mikrobit pääsevät kasvamaan, ne vapauttavat itiöitä ilmaan ja 

rakenteisiin. Jos itiöt pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan, voivat ne aiheuttaa ihmisille hen-

gitystieinfektioita, astman pahenemista tai kehittymistä, yskää ja hengenahdistusta. Mikrobit 

myös vaurioittavat rakenteita, kuten puuta, lahottamalla sitä. Lahonnut puu on haurasta eikä 

kestä sille laskettuja kuormia. (Hayleeyesus & Manaye 2014, s. 1–2; Stachniewicz 2018, s. 

1–3.) 

 

Mikrobivaurioituneet rakenteet tulee poistaa tai puhdistaa ja kuivata. Jos rakenne on päässyt 

lahoamaan ja mikrobikasvusto on vaikeasti poistettavissa, on se syytä poistaa ja korvata uu-

della. Kun mikrobivaurio kohdistuu epäorgaanisiin materiaaleihin, kuten betoniin, ei ta-

pahdu lahoamista. Tällöin vaurioitunut rakenne voidaan puhdistaa ja kuivata. Alue ensin 

puhdistetaan mikrobikasvustosta, jonka jälkeen se tulee kuivata joko lämmittämällä, ime-

mällä ilmaa rakenteen läpi tai laskemalla rakennetta ympäröivän ilman suhteellista kosteutta. 

Mikrobi- ja kosteusvaurion syyt tulee myös selvittää, jotta tilanne ei pääse uusiutumaan sa-

moista syistä. Työntekijöiden tulee käyttää purkamisen aikana asianmukaisia suojavarusteita 

ja hengityssuojaimia. Jos mikrobivaurio on levinnyt laajalle, tulee purkaminen suorittaa 

osastointimenetelmällä, kuten asbestin purussa. Näin turvataan muiden työntekijöiden 
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turvallisuus ja vältytään levittämästä mikrobeja muualle rakennukseen. (Ympäristöministe-

riö 2019b, s. 31–66; Ratu 82–0383 2011, s. 2–10) 
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5  Johtopäätökset ja yhteenveto 

Tässä kandidaattityössä selvitettiin millaisia vaarallisia jätteitä rakennus- ja purkujäte sisäl-

tää, millaisissa materiaaleissa sitä esiintyy ja millaisia vaikutuksia sillä on ihmisiin ja ympä-

ristöön. Lisäksi saatiin selville, miten haitta-aineet tulee kartoittaa työmaata suunniteltaessa 

ja kuinka aineet poistetaan sekä loppusijoitetaan turvallisesti. Selvityksen kohteena olivat 

yleisimmät haitta-aineet kuten asbesti, PAH- ja PCB-yhdisteet, raskasmetallit, öljyhiilivedyt 

sekä mikrobivaurioiset rakenteet. Rakennus- ja purkujätteen ohella käsiteltiin myös valmiin 

raaka-aineen ja tuotteiden turvallisuutta tutkivia M1- ja M2-luokituksia. 

 

Vaaralliset jätteet luovat uhkia kierrättämiselle ja tuoteturvallisuudelle. Työssä tutkittavan 

tuotteen eli uuden raaka-aineen turvallisuus tulee varmistaa oikein tehdyllä purkamisella ja 

kierrättämisellä. Ennen purkamista ja remontointia tulee kohde haitta-aine kartoittaa ammat-

tilaisen toimesta, jotta rakennus- tai purkutyö voidaan suorittaa turvallisesti ja jätteet kier-

rättävät oikein. Kaikki saastuneet jätteet tulee pitää erillään puhtaasta, kierrätyskelpoisesta 

jätteestä. Kun koko purku- ja kierrätysketjun ajan vaaralliset jätteet pysyvät erillään puh-

taasta jätteestä, voidaan raaka-aineen tuoteturvallisuudesta varmistua. 

 

Tuoteturvallisuuden varmistamisella voidaan saada Suomessa hyötykäyttöön yli 13 miljar-

dia kiloa raaka-ainetta joka vuosi. Tämä vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, edis-

tää kiertotaloutta ja torjuu ilmastonmuutosta. Lisäksi varmistetaan ihmisten ja luonnon hy-

vinvointi sekä turvallisuus. 
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