


Puretut rakennusosat
uudelleenkäyttöön
ehjänä



• Perustettu 8/2020
• on purettujen materiaalien uudelleen

käyttöön erikoistunut
asiantuntijaorganisaatio, joka suunnittelee
cleantech-rakennushankkeita.

• Kehittämällä uusia innovatiivisia
purkuteknologioita, joiden avulla eri
rakennusosat säilyttäisivät
uudelleenkäyttöarvonsa.

• Missiomme on rakentaa
luonnonvaroja säästäen.



Asiantuntijat ja referenssit
• Petri Salmi

• kokemusta 15 vuotta
• Rakennusinsinööri infra
• Betoni- ja kalliorakenteiden korjaus- ja

lujitusrakentaminen
• Suunnittelunohjas
• Isojen rakennusurakoiden hankintaa ja vetämistä

rakennuttajaorganisaatiossa

• Mikko Piitulainen
• kokemusta 26 vuotta
• Talonrakennusinsinööri
• Rakennesuunnittelu
• Suunnittelun johtaminen

• Anne-Marie Mäntylä
• Materiaalien tuotehyväksynnät
• Purkukartoitukset
• Korjausrakentaminen
• Mm Purater-hanke



Käytettyjen
betonirakenteiden
tuotehyväksyntä ja
testaus



Perusteet
• Uudelleen käytettävälle rakennustuotteelle ei ole harmonisoitua

tuotestandardia
• Valmistusmenetelmä poikkeaa standardin mukaisesta
• Uudet betonielementit valmistetaan kiviaineksesta, sementistä ja

vedestä ja ne tarvittaessa raudoitetaan. Valun yhteydessä
asennetaan liitoskappaleet

• Uusiokäytössä osat irrotetaan timanttisahaamalla ja liitososat
asennetaan jälkikiinnitysmenetelmin

• EU:n Rakennustuoteasetus; Liite 1 Rakennuskohteen
perusvaatimukset



Ennakointivaihe
Ominaisuuksien
varmentaminen
irrotusta varten

Asennuksen
laadunvarmistus

uudessa kohteessa

Testaus etenee vaiheittain

1. Ennakointivaihe:

• Uudelleen käytettäväksi modifioitavat
rakenteet katselmoidaan ja mitataan paikalle

• Rakenteiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta
reuse-elementeiksi selvitetään olemassa
olevien rakennesuunnitelmien ja
rakennelaskelmien perusteella sekä
suunnitteluajankohdan normien perusteella

2. Ominaisuuksien varmentaminen
irrotusta varten

• Irrotettavien betoniväliseinärakenteiden
katselmus, valinta ja dokumentointi

• Betonin lujuuden testaus otantana
rakenteesta irrotettavista koekappaleista
(SFS-EN 13791)

• Betonin lujuuden hajonnan tutkiminen
kimmovasaramittauksin (SFS-EN 12504-2)

3. Asennuksen laadunvarmistus uudessa
kohteessa

• Irrotus- ja modifiointityön laadunvarmistus
• Sovelletaan vastaavia asennustoleransseja

kuin muussa elementtiasennuksessa
• Kiinnitysosien / liitosten laadunvarmistus



Testausohjelman sisältö



Spolia
Case



Re-use lasituotteet
Case- Katajanokka

• Teräsrunkoisia lasirakenteita n.50m2, toimiston väliseinärakennetta.
• Asennettu v.2002
• Ehjänä irrotus ja siirto välivarastoon n. 50€/m2
• Maalattua teräsrakennetta 500kg (3kgCO2/kg) ja 6-8mm turvalasia 1000kg (2,1

kgCO2/kg)
• Hiilipäästön säästö 3600 kgCO2 = 24 000km autoilua (150gCO2/km)
• Spolian Keran toimiston väliseiniin



Spolia TAITE
Keravan asuntomessut -24

Spolia Design Oy
NRT Arkkitehdit Oy



RE-USE FACTORY
• Ensimmäiseksi valmistuvalle alueelle perustetaan re-use tehdas,
jossa modifioidaan ja varastoidaan rakennunsosia ja -materiaaleja
• Tehtaan tuotanto käytetään Vattuniemen alueen
uudisrakennuksissa
• Voidaan tuoda muualta tai kuljettaa tuotteita myös muualle
• Vastaanottomaksu hinnoitellaan kilpailukykyiseksi
purkumateriaalin kierrätykseen nykyisin
• Uudelleenkäytettävät tuotteet myydään modifionnin ja
varastoinnin kustannuksilla ulos
• Uudisrakentamisen ehtoihin uudelleenkäytön voimakas ohjaus
• Jos käyttää rakennusosia uudelleen voi saadaa samaan hintaan
lisää rakennusoikeutta
• Pop-up tilat, jonne asukkaat voivat tuoda omia tuotteita
korjattavaksi tai myyntiin



Kiitos

Yhteystiedot:
www.spolia.fi
Anne-Marie Mäntylä, 040 642 8412
anne-marie@spolia.fi

Mikko Piitulainen, 050 545 9398
mikko@spolia.fi
Petri Salmi, 040 707 8191
petri@spolia.fi

http://www.spolia.fi/

