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Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten rakennus- ja purkujätteiden tehokkaampi erot-

telu purkamisessa ja jätejakeiden tarkempi lajittelu vaikuttavat jätteiden kierrätyskustannuk-

siin ja voidaanko näillä toimilla saavuttaa kustannussäästöjä. Tutkimuksessa tarkastellaan 

lisäksi rakennus- ja purkujätteen tehokkaamman kierrätyksen vaikutuksia hyödyntämisas-

teeseen. VNA 179/2012:ssa on asetettu, että vuonna 2020 vaarattomasta rakennus- ja pur-

kujätteestä 70 % on hyödynnettävä muutoin kuin energiana tai valmistamalla siitä 

polttoainetta.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan voidaan saada kustannussäästöjä, jos panostetaan rakennus- ja 

purkujätteen erotteluun purkamisessa ja jätejakeiden lajitteluun. Tutkimuksen case Yritys A 

saavutti yhdellä purkutyömaalla noin 32 000 euron kustannussäästön, joka oli 35 % työmaan 

jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista. Kahden tämän kokoisen purkutyömaan säästöllä 

voisi palkata 1,8 työntekijää vuodeksi. Säästöä saatiin kartoittamalla uusia ja vaihtoehtoisia 

jätteen vastaanottopaikkoja nykyisten rinnalle. Uusina jätejakeina työmaalla eroteltiin kipsi, 

lasi ja eristevilla. Tämän tutkimuksen perusteella Yrityksellä A täyttyy jo nykyisellään ra-

kennus- ja purkujätteelle asetettu 70 %:n hyödyntämistavoite, sillä yrityksen rakennus- ja 

purkujätteestä on yli 70 % betoni- ja tiilijätettä sekä metalleja. Betoni- ja tiilijätettä hyödyn-

netään maarakentamisessa ja metalleja kierrätetään uuden materiaalin valmistukseen.
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The aim of this master's thesis was to study how effective separation of construction and 

demolition waste and more accurate recycling affects to the waste recycling costs and can 

these actions lead to cost savings. The effect of more accurate recycling on the recovery rate 

of waste is also examined in this study. In VNA 179/2012 there have been set that in year 

2020 70% of non-hazardous construction and demolition waste must be recovered some 

other means than as a fuel or an energy waste.  

 

As it is shown in this study, the cost savings can be achieved if the effort have been put to 

the separation of construction and demolition waste and to recycling of waste. In this study 

the Company A reached the cost savings of 32 000 € in one demolition site which was 35% 

of all the waste recycling costs of this site. With the amount of cost savings from two sites 

this size, Company A could hire 1,8 construction workers for a year. Cost savings were 

achieved by searching new and alternative recycling plants alongside existing ones. As new 

waste fractions gypsum, glass and insulation wool were separated in demolition site. Ac-

cording to this study the 70 % recovery rate set by decree has been already fulfilled by the 

Company A as the construction and demolition waste of company contains over 70% of 

concrete, bricks and metals. Concrete and bricks are recovered to earth construction and 

metals are recovered to manufacture new materials. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän diplomityö on tehty Insinööritoimisto Gradientti Oy:n (jäljempänä Insinööritoimisto 

Gradientti) tilauksesta. Tämän diplomityön tarkoitus on parantaa Insinööritoimisto Gradien-

tin palvelutarjontaa kierrätyssektoriin liittyen, sillä Insinööritoimisto Gradientti haluaa aut-

taa ratkaisemaan asiakkaiden rakennus- ja purkujätteen kierrättämiseen liittyviä haasteita ja 

ongelmia. Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää, vaikuttaako rakennus- ja purkujätteen te-

hokkaampi erottelu ja kierrätys hyödyntämisasteeseen ja millainen vaikutus sillä on jätteiden 

kierrätyskustannuksiin. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Rakennus- ja purkujätettä on kaikki rakentamisessa, korjaamisessa, uudistamisessa ja pur-

kamisessa syntyvä jätemateriaali. Rakennus- ja purkujäte voidaan jakaa yleisesti kolmeen 

kategoriaan: rakennukset, tiet ja kaivannot. Rakennus- ja purkujätteen koostumukseen vai-

kuttaa, syntyykö jäte rakentamisesta, korjauksesta vai purkamisesta. Lisäksi koostumukseen 

vaikuttaa rakennuksen tyyppi tai käyttökohde ja ikä. Rakennus- ja purkujäte koostuu muun 

muassa maa- ja kiviaineksista, betonista, puusta, metalliromusta sekä lasi- ja paperijätteestä. 

On arvioitu, että rakennus- ja purkujätteestä voitaisiin kierrättää 90 %. (Salmenperä et al. 

2016, 22; Peuranen & Hakaste 2014, 11; Christensen 2011, 104–105.)  

 

Rakentamisen jätteet ovat kaivostoiminnan ja louhinnan jälkeen seuraavaksi suurin jätteiden 

syntysektori Suomessa. Jätettä syntyi vuonna 2015 yhteensä noin 96,6 miljoonaa tonnia, 

josta rakentamisen jätettä oli noin 15,1 miljoonaa tonnia.  Kuvassa 1 on esitetty vuoden 2015 

jätteiden kertymät sektoreittain. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017; Suomen virallinen 

tilasto (SVT) 2018c).  
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Kuva 1. Suomen jätemäärät vuodelta 2015 (1 000 tonnia vuodessa) (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017).  

 

Rakennus- ja purkujätteen määrän vaihtelu on riippuvainen rakentamisen volyymista, ja ra-

kentamisen volyymin vaihtelu on riippuvainen suhdanteiden vaihteluista. Kuvassa 2 on esi-

tetty Suomen virallisen tilaston julkaisema tuotannon suhdannekuvaaja vuosilta 2005–2018 

(helmikuu). Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan Suomen kansantalouden 

kehitystä kuukausitasolla. Kuvassa 3 on esitetty Suomen virallisen tilaston julkaisema ku-

vaaja myönnetyistä rakennusluvista ja aloitetuista rakennushankkeista vuosien 2000–2018 

(tammikuu) aikana. Kuvan 3 myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennushankkei-

den kuvaaja noudattaa kuvan 2 tuotannon suhdekuvaajaa.  

 

 

Kuva 2. Tuotannon suhdannekuvaaja vuosilta 2005-2018 (helmikuu) (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018a).   
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Kuva 3. Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet Suomessa (Suomen virallinen tilasto (SVT) 

2018b). 

 

Suomessa rakentamiskulttuuri on muuttunut kertakäyttöisempään suuntaan, jolloin vanhat 

rakennukset puretaan uusien rakennuksien tieltä. Osa rakennuskannasta on tullut tiensä pää-

hän, jolloin purkaminen on kustannussyistä kannattavampaa kuin korjaus. Syy purkamiseen 

voi olla myös se, että vanhalle rakennukselle ei löydy käyttöä tai vanhan rakennuksen tiloja 

on vaikea muokata uuteen käyttötarkoitukseen. Talojen energiatehokkuuden parantamiseen 

liittyvät tekijät voivat vaikuttaa, valitaanko purkaminen korjaamisen sijaan. Rakennus- ja 

purkujätteen määrä on lisääntynyt. Samaan aikaan rakennus- ja purkujätteen laatu on muut-

tunut yhä sekalaisemmaksi. Kun työmaiden aikataulut ovat tiukat, jätteiden lajittelusta ja 

kierrätyksestä karsitaan työn nopeuttamiseksi ja työnteon helpottamiseksi. Ilmeisesti kierrä-

tyslaitosten vastaanottomaksu sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle ei ole tarpeeksi korkea 

motivoidakseen rakentajia tai purkajia lajittelemaan ja kierrättämään jätejakeita.  

 

Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö korostuvat, kun puhutaan toimista hillitä ilmaston 

muutosta, luonnonvarojen riittävyydestä ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Jotta 

sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kierrätykseen panostettaisiin, on asetettu tiukempia ta-

voitteita ja velvoitteita koskien sekalaista rakennus- ja purkujätettä. Jätteistä annetussa val-

tioneuvoston asetuksessa 179/2012 on asetettu, että vuonna 2020 vaarattomasta rakennus- ja 

purkujätteestä on hyödynnettävä 70 % muutoin kuin energiana tai valmistamalla siitä polt-

toainetta. Hyödyntämistavoite ei koske maa-aineksia. Lisäksi kaatopaikoista annetun valtio-

neuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti 1.1.2016 alkaen kaatopaikat eivät ota vastaan 
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rakennus- ja purkujätettä, joka sisältää yli 15 % biohajoavaa tai orgaanista jätettä. Raja-arvo 

kiristyy 10 %:iin vuonna 2020. Tiukentuneet kaatopaikkasijoitusrajoitukset ovat havahdut-

taneet rakennus- ja purkujätettä tuottavat ja käsittelevät yritykset kiinnostumaan uusista vas-

taanottopaikoista, jätteenkäsittelymenetelmistä ja sitä myötä jätteiden lajittelusta. 

 

Myös Insinööritoimisto Gradientin asiakkaat kaipaavat yhä enemmän apua kierrätykseen 

liittyvissä haasteissa, esimerkiksi he haluavat tehostaa kierrätystä saaden samalla kustannus-

säästöjä ja nostaa profiiliaan ympäristöosaajana. Tässä diplomityössä tarkasteltiin kierrätyk-

sen tehostamisen vaikutuksia kahdelle Insinööritoimisto Gradientin asiakkaalle. 

Insinööritoimisto Gradientti on vuonna 2004 perustettu ympäristöalan konsulttiyritys, joka 

tarjoaa kierrätykseen liittyviä palveluita, kuten jätteiden hyötykäyttökelpoisuusselvityksiä 

uusiokiviainekselle ja sen CE-merkintää. Insinööritoimisto Gradientti tarjoaa myös ympä-

ristöhallintaan ja pilaantuneisiin alueisiin liittyviä palveluita kuten lupaprosessien hoita-

mista, raportointia ja tarkkailua sekä pilaantuneiden alueiden tutkimuksia ja kunnostuksen 

valvontaa.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää rakennus- ja purkujätteen tehokkaamman kier-

rätyksen vaikutuksia jätteiden kierrätyskustannuksiin ja hyödyntämisasteeseen. Tutkimuk-

sen tarkastelu on tehty yhdelle purkualan yritykselle ja yhdelle jätteiden käsittelijälle. 

Purkualan yrityksestä käytetään tässä työssä nimitystä Yritys A ja jätteiden käsittelijästä 

käytetään nimitystä Yritys B. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Yritykselle A uusia ja 

vaihtoehtoisia vastaanottopaikkoja rakennus- ja purkujätteen eri jakeille kierrätyskustannus-

ten pienentämiseksi ja kierrättämisen tehostamiseksi. Vastaanottopaikkoja kartoitettiin tä-

män työn aikana olevia purkutyömaita koskien. Vastaanottopaikkoja kartoitettiin lähinnä 

Etelä-Suomesta. Yrityksen identiteetin suojaamiseksi tässä työssä esitetään yritykselle kan-

nattavia vastaanottopaikkoja, jotka ovat sekä olemassa olevia että uusia varteenotettavia 

vaihtoehtoja. Yritys A:lla oli tutkimuksen aikana kolme purkutyömaata, joissa yritys tehosti 

rakennus- ja purkujätteen kierrätystä. Näiden työmaiden perusteella selvitettiin erottelevan 

purun vaikutuksia jätteiden kierrätyskustannuksiin ja hyödyntämisasteeseen. 
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 Yritykselle B selvitettiin sekalaisen rakennus- ja purkujätteen tehokkaamman kierrätyksen 

teoreettisia kustannusvaikutuksia. Lisäksi Yritykselle B tehtiin arvio kierrätyksen tehosta-

misen vaikutuksista yrityksen jätteiden vastaanottokustannuksiin sekä lajitteluun, käsitte-

lyyn ja kuljetukseen. 

 

1.3 Työn toteutus ja rakenne 

 

Työn alussa, teoriaa käsittelevissä kappaleissa 2-5, esitellään ensin rakennus- ja purkujättei-

den jätejakeet, jotka on valittu tässä tutkimuksessa tarkempaan tarkasteluun. Työssä tutus-

tutaan rakennus- ja purkujätteen lajittelun ja käsittelyn ohjauskeinoihin. Lisäksi työssä 

tarkastellaan rakennus- ja purkujätteen nykytilannetta Suomessa ja millaisia haasteita raken-

nus- ja purkujätteen kierrätykseen liittyy. Työssä on esitelty vielä ennen varsinaista tutki-

musosioita rakennus- ja purkujätteen jakeille muutamia erilaisia 

hyödyntämismahdollisuuksia, joilla voidaan korvata jätejakeiden energiahyödyntämistä ja 

loppusijoittamista. 

 

Tutkimusosio toteutettiin yritys case- tutkimuksena. Tutkimuksen Yritykselle A ja B lasket-

tiin rakennus- ja purkujätteen tehokkaamman kierrätyksen vaikutuksia jätteiden kierrätys-

kustannuksiin. Yrityksen A osalta tutkimuksessa tarkasteltiin myös tehokkaamman 

kierrätyksen vaikutuksia VNA 179/2012:ssa vaarattomalle rakennus- ja purkujätteelle ase-

tettuun 70 %:n hyödyntämisasteeseen. Tämä tutkimus oli osa isompia projekteja, joiden ta-

voitteena oli kehittää molempien yritysten kierrätysliiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Näin 

ollen tätä tutkimusta tehtiin yhteistyössä Insinööritoimisto Gradientin projektipäällikkö 

Kimmo Laaksosen kanssa, jolla on noin 20 vuoden työkokemus kierrätysalasta. Hän on työs-

kennellyt useissa kierrätysalan yrityksissä operatiivisissa-, kehitys- sekä johtotehtävissä mm. 

Lassila & Tikanoja Oy:ssä, Stena Recycling Oy:ssä sekä Delete Finland Oy:ssä. 

 

Yritys A on purkualan yritys, jonka purkukohteet vaihtelevat teollisuusrakennusten purusta 

asuinrakennusten purkuun. Yritys A:n purkutoiminnasta syntyväjäte on näin ollen pääsään-

töisesti vanhojen rakennusten purkujätettä. Yrityksellä A on myös oma kierrätyskeskus, jolla 

on ympäristölupa vastaanottaa ja käsitellä metalleja, betoni- ja tiilijätettä, rakennus- ja pur-

kujätettä, puujätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, koneita ja laitteita, pakkausmateriaaleja 
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sekä maa-aineksia. Kierrätyskeskus ei toimi vielä täydellä kapasiteetilla, esim. rakennus- ja 

purkujätettä otetaan vastaan ja käsitellään ainoastaan tarvittaessa.  

 

Yritys B on jätteen kuljettaja, jolla on ympäristöluvan mukainen jätteen käsittelylaitos. Yri-

tys B on laajentamassa liiketoimintaa jätteen käsittelyn osalta. Yritys B:n nykyinen jätteen 

käsittelylaitos on melko pieni ja jätteen käsittely ja erottelu on yksinkertaista. Yhtenä jäteja-

keena Yritys B vastaanottaa sekä rakennus- että purkutyömaiden jätettä ja jäte toimitetaan 

yrityksen käsittelylaitokselle pääsääntöisesti sekalaisena rakennus- ja purkujätekuormana. 

Yritys B:lle tulevassa sekalaisessa rakennus- ja purkujätteessä ei lähtökohtaisesti ole betoni- 

ja tiilijätettä eikä vaarallisia jätteitä. Yritys vastaanottaa erikseen myös muita jätejakeita ku-

ten energia- ja puujätettä.  

 

Yrityksen A kanssa käytiin aluksi neuvotteluja, joissa kartoitettiin yrityksen nykytilanne ja 

tarpeet kierrätykseen liittyen. Yritykselle A kartoitettiin uusia ja vaihtoehtoisia vastaanotto-

paikkoja ja osalle jätejakeista vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä. Kartoituksen tarkoituk-

sena oli löytää yritykselle varteenotettavia yhteistyökumppaneita, jotta jätteiden 

kierrätyskustannuksia osataan ennakoida työmailla jatkossa paremmin. Yritys A tarvitsi 

apua selvittääkseen, miten erottelevampi purku vaikuttaa jätteiden kierrätyskustannuksiin, 

voiko erottelevan purun ansiosta saada kustannussäästöjä sekä miten erottelevampi purku 

vaikuttaa hyödyntämisasteeseen. Kappaleessa 6 on esitetty tutkimusosio Yrityksen A osalta. 

 

Yritys B tilasi tämän tutkimuksen alussa Insinööritoimisto Gradientilta vastaavan kierrätys-

liiketoiminnan kehitysprojektin kuin Yritys A. Kierrätysliiketoiminnan kehitysprojekti piti 

sisällään muun muassa vastaanottopaikkojen kartoituksen. Tarkoitus oli selvittää tehostetun 

jätteiden kierrätyksen vaikutuksia kustannuksiin. Tutkimuksen edetessä selvisi, että yritystä 

kiinnosti tässä vaiheessa etupäässä vastaanottopaikat sekalaiselle rakennus- ja purkujät-

teelle. Kevään 2018 aikana Yritykseltä B ei saatu lähtötietoja nykyisistä vastaanottopai-

koista, jätemääristä tai rakennus- ja purkujätteen tarkemmasta laadusta. Tästä syystä 

Yritykselle B tehtiin rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamisesta ainoastaan teo-

reettiset kustannusvaikutuslaskelmat. Yritykselle B tehtiin lisäksi arvio kierrätyksen tehos-

tamisen vaikutuksista vastaanottokustannuksiin sekä lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen. 

Kappaleessa 7 on esitetty tutkimusosio Yrityksen B osalta. 
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2 TYÖSSÄ TARKASTELTAVAT JÄTEJAKEET 

 

Jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 179/2012 (jäljempänä VNA 179/2012) on 

rakennus- ja purkujäte määritelty seuraavasti: ”rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman 

uudis- ja korjausrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai muussa vas-

taavassa rakentamisessa syntyvää jätettä”. Tässä työssä tarkastellaan rakentamisessa ja pur-

kamisessa syntyviä jätteitä. Tarkastelussa on erityisesti jätedirektiivin mukaiset vaarattomat 

rakennus- ja purkujätteet, pois lukien rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät maa-ainek-

set. Jätejakeet, jotka ovat tässä työssä tarkemmassa tarkastelussa, ovat seuraavat: betoni- ja 

tiilijäte, bitumikatejäte, muovi- ja energiajäte, eristevilla-, kipsi-, lasi-, metalli- ja puujäte 

sekä sekalainen rakennus- ja purkujäte.  

 

2.1 Betoni- ja tiilijäte 

 

Betoni- ja tiilijätettä syntyy pääasiassa purkutyömailla rakennusten purkamisesta. Purettu 

betonijäte sisältää betonirakenteen raudoituksen ja purettu tiilijäte sisältää siihen kuuluvan 

laastin. Kuvassa 4 on esitetty purettua betonijätettä. 

 

 

Kuva 4. Purettua betonijätettä. 
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2.2 Bitumikatejäte 

 

Bitumin käyttö huopien kyllästeaineena on vakiintunut 1900- luvun alussa. Bitumikatetta 

käytetään kosteuden eristyksessä muun muassa sokkelissa ja vesikattojen pinnoituksessa. 

Nykyään bitumikatteen pohjakangas on usein lasikuitua tai polyesteria. (Ympäristö 2018a). 

Bitumikatejäte tunnetaan myös kattohuopajätteenä. Tässä työssä käytetään nimitystä bitu-

mikatejäte. Bitumikatejätettä syntyy sekä rakennus- että purkutyömailla. Rakennustyömailla 

syntyvä bitumikatejäte on bitumikatteen hukkapaloja ja purkutyömailla syntyvä bitumikate-

jäte on vanhaa, purettua bitumikatetta. Kuvassa 5 on purettua kattohuopaa. 

 

 

Kuva 5. Kattohuopajätettä eli bitumikatejätettä (Tarpaper Recycling Finland Oy 2018). 

 

2.3 Muovi- ja energiajäte 

 

Muovi on tavallisesti öljystä synteettisesti valmistettua ainetta. Muovit voidaan jakaa kerta- 

ja kestomuoveihin. Kestomuovit voidaan kierrättää ja työstää uudelleen muokkaamalla me-

kaanisesti. Muoveja voidaan kierrättää myös kemiallisesti, jolloin kemiallisella muokkauk-

sella saadaan muovijäte takaisin peruskemikaaleiksi. Muovijätteen kierrätyksen haasteita 

ovat muovijätteeltä vaadittava puhtaus ja eri muovilaatujen lajittelu ja erottelu toisistaan. 

Näin ollen muovijätettä hyödynnetään usein energiana. (Veijala 2011; Christensen 2011, 

220).  
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Energiana hyödynnettävää jätettä kutsutaan energiajätteeksi. Energiajäte voi koostua seka-

laisen muovijätteen lisäksi muista palavista materiaaleista kuten puujätteestä ja likaisesta 

pahvi- ja paperijätteestä. Sen sijaan pakkausjätteeksi kutsutaan pakkausmateriaaleista koos-

tuvaa jätettä, jota voidaan kutsua myös energiajätteeksi. PVC-muovi luokitellaan vaaral-

liseksi jätteeksi, joten sitä ei saa olla energia- eikä pakkausjätteessä. Kuvassa 6 on 

energiajätettä.  

 

 

Kuva 6. Energiajätettä. 

 

2.4 Eristevillajäte 

 

Tässä työssä kutsutaan mineraali- ja selluvillaa yhteisnimityksellä eristevilla. Mineraalivil-

laa valmistetaan kierrätyslasista (lasivilla) ja kivilajeista (kivi- tai vuorivilla). Mineraalivil-

lan sideaineena on tavallisesti käytetty fenolihartsia ja lisäksi villa on usein käsitelty öljyllä 

vedenhylkimiskyvyn parantamiseksi. Vuorivilla on usein vihertävää ja lasivilla kellertävää. 

(Ympäristö 2018a.) Selluvilla valmistetaan kierrätyspuukuidusta eli lähinnä sanomalehti-

kuidusta (Eko-Expert Oy 2018). Eristevilloja käytetään lämpö- ja äänieristeenä ja vuorivillaa 

käytetään myös hormien ja tulisijojen paloeristeenä. Eristevillaa valmistetaan levyinä ja ir-

tonaisena puhallusvillana (Eko-Expert Oy 2018; Ympäristö 2018a). Kuvassa 7 on kivi- tai 

vuorivillaa ja lasivillaa. 



17 

 

 

 

Kuva 7. Vasemmalla vihertävä eristevilla on kivi- tai vuorivillaa ja oikealla kellertävä eristevilla on lasivillaa. 

 

2.5 Kipsijäte 

 

Kipsijäte koostuu pääasiassa kipsilevyistä. Kipsilevyissä on kipsiydin ja sen ympärillä kar-

tonki. Kipsiydin on valmistettu luonnonkipsistä, voimalaitosten savukaasujen puhdistuk-

sesta muodostuvasta kipsistä tai kierrätyskipsistä. (Knauf Oy 2018). Kipsijätettä syntyy sekä 

rakennus- että purkutyömailla. Rakennustyömailla kipsijäte on kipsilevyjen hukkapaloja ja 

purkutyömaiden kipsijäte on purettua, vanhaa, rakenteissa ollutta kipsijätettä.  Kuvassa 8 on 

kipsilevyjä. 

 

 

Kuva 8. Kipsilevyjä (Perttola 2018). 
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2.6 Lasijäte 

 

Lasia on kolmea tyyppiä: alkalikalkkilasia, lyijylasia ja boorisilikaattilasia. Lasin fysikaali-

set ja kemialliset ominaisuudet vaihtelevat lasityypeittäin. Alkalikalkkilasia kutsutaan myös 

natronkalkki- tai soodalasisiksi. Tasolasit, talouslasi ja pakkauslasi, kuten pullot ja purkit 

sekä hehkulamput on valmistettu alkalikalkkilasista. Lasijäte voidaan luokitella alkuperäisen 

käytön perusteella esimerkiksi seuraavasti: pakkauslasi, tasolasivalmisteet (ikkunalasi), läm-

möneristeenä käytetty lasikuitu, valaimiset (loisteputket, hehkulamput), kuvaputkinäytöt 

(CRT-lasi), lasiastiat ja lämpölasituotteet (Ristola & Varis 2008,40-41). Rakennus- ja pur-

kutyömailla syntyvä lasijäte on pääasiassa tasolasivalmisteita, kuten ikkunalasia. Kuvassa 9 

purettua tasolasia. 

 

 

Kuva 9. Purettua tasolasia (Varjos 2018). 

  

2.7 Metallit 

 

Metalleja käytetään monipuolisesti rakentamisessa, kuten kaiteissa, portaissa, putkissa, 

seinä- ja kattorakenteissa. Tässä työssä metallia tarkastellaan lähinnä kierrätysasteen kan-

nalta, koska metallin kierrätys on yleisesti tunnettu ja toimiva kierrätysmuoto. Kuvassa 10 

on metalliromua. 
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Kuva 10. Metalliromua.  

 

2.8 Puujäte 

 

Rakentamisessa syntyvä puujäte koostuu muun muassa lautatavaran hukkapaloista, puuta-

varasta rakennetuista telineistä ja suojakaiteista, muottivalulaudoista ja kuormalavoista. 

(Veijala 2011, 47). Purkamisen puujätteet koostuvat purettavista puurakenteista, kuten lau-

doista, rimoista, puulevyistä, puisista ovista ja ikkunan pokista sekä muista puutuotteista. 

Kyllästetty puujäte on vaarallista jätettä ja se on kerättävä erikseen. Kuvassa 11 on puujä-

tettä. 

 

 

Kuva 11. Puujätettä.  
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2.9 Sekalainen rakennus- ja purkujäte 

 

Sekalainen rakennus- ja purkujäte on pääasiassa lajittelematonta rakennus- tai purkutyö-

maan jätettä. Sekalainen rakennus- ja purkujäte saattaa sisältää sekä hyödynnettäviä että 

hyödyntämiskelvottomia jätteitä. Sekaisessa rakennus- ja purkujätteessä voi olla mukana ki-

viaineksia. Tämän tutkimuksen case-työmaiden sekalainen rakennus- ja purkujäte sisälsi ki-

viainesta vain vähän tai ei ollenkaan. Kuvassa 12 on sekalaista rakennus- ja purkujätettä. 

 

 

Kuva 12. Sekalaista rakennus- ja purkujätettä.   
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3 RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEEN LAJITTELUN JA 

KÄSITTELYN OHJAUSKEINOT 

Suomen jätelainsäädännön perustana on EU:n jätepolitiikka. EU:n ja Suomen jätepolitiikalla 

edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja samalla varmistetaan, että jäte ei aiheuta hait-

taa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Jätepolitiikan perustana on kuusi periaatetta (Ym-

päristö 2013a): 

1. Ehkäisyn periaate: jätteen syntyä ja haitallisuutta vähennetään sekä mahdollisuuk-

sien mukaan ehkäistään. 

2. Pilaaja maksaa: kaikista jätehuollon kustannuksista vastaa jätteen tuottaja. 

3. Tuottajavastuu: eräiden tuotteiden jätehuollosta vastaa tuotteen valmistaja ja maa-

hantuoja jätteen tuottajan sijaan. 

4. Varovaisuusperiaate: ennakoidaan riskejä jätteiden ja jätehuollon osalta. 

5. Läheisyysperiaate: jätteet käsitellään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. 

6. Omavaraisuusperiaate: jätteiden käsittelyn suhteen Euroopan yhteisö ja jokainen jä-

senmaa on omavarainen.  

 

Suomen jätelainsäädäntö pohjautuu EU:n jätedirektiiviin. Jätedirektiivissä määritellään mm. 

jätehierarkiasta, jätteen synnyn ehkäisystä ja jätteiden uudelleen käytöstä ja kierrätykseen 

liittyvistä toimista. Jätedirektiivissä määritellään myös jäsenvaltioiden velvollisuudesta te-

hostaa rakennus- ja purkujätteen kierrätystä ja materiaalien hyödyntämistä vuoteen 2020 

mennessä siten, että 70 %:n kierrätysaste täyttyy ilman energiahyödyntämisen huomioi-

mista. (2008/98/EY). 

 

3.1  Etusijajärjestys 

 

Etusijajärjestys perustuu jätepolitiikan jätteen synnyn ehkäisyn periaatteeseen sekä jätedi-

rektiiviin. Etusijajärjestys ohjaa kaikkea toimintaa jätelain 646/2011 8 § mukaisesti. Etusi-

jajärjestys tarkoittaa, että syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on ensisijaisesti 

vähennettävä. Jos jätteen syntyä ei voida ehkäistä, on jäte valmisteltava uudelleenkäyttöä 
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varten tai toissijaisesti jäte voidaan kierrättää. Jos jätettä ei voida uudelleen käyttää tai kier-

rättää, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona 

on jätteen loppukäsittely ja sijoittaminen kaatopaikalle. (Jätelaki 646/2011.) 

 

VNA 179/2012 15 §:ssä velvoitetaan erikseen rakennushankkeeseen ryhtyvää vähentämään 

rakennus- ja purkujätteen määrää ja haitallisuutta. Hankkeen suunnittelussa ja toteuttami-

sessa on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava jätelain 646/2011 8 § mukaisesta etu-

sijajärjestyksen toteuttamisesta; käyttökelpoiset esineet ja aineet otetaan talteen ja uudelleen 

käytetään. (VNA 179/2012.) Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 154 § mukaan raken-

nuksen tai sen osan purkaminen on toteutettava siten, että käyttökelpoiset rakennusosat on 

mahdollista hyötykäyttää, sekä syntyvän rakennusjätteen käsittelystä on huolehdittava.  

 

VNA 179/2012 16 §:ssä on asetettu tavoitteeksi rakennus- ja pukujätteelle, että vuonna 2020 

rakennus- ja purkujätteestä hyödynnytetään vähintään 70 % muutoin kuin energiana tai val-

mistamalla siitä polttoainetta. Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistavoite ei koske kallio- 

ja maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia eikä vaarallisia jätteitä.  

 

3.2 Erilliskeräysvelvoite ja jätteiden erilläänpitovelvollisuus 

 

VNA 179/2012 16 §:ssä ohjataan rakennus- ja purkujätteen haltijaa järjestämään erilliske-

räys, jotta rakennus- ja purkujätteestä voidaan suurin osa valmistella uudelleen käyttöä var-

ten tai kierrättää tai hyötykäyttää jätelain 8 § mukaisesti. Erilliskeräys on järjestettävä 

seuraaville kahdeksalle rakennus- ja purkujätteen jätejakeelle VNA 179/2012 15 § säätämin 

edellytyksin: 

1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet, 

2) kipsipohjaiset jätteet, 

3) kyllästämättömät puujätteet, 

4) metallijätteet, 

5) lasijätteet, 

6) muovijätteet, 

7) paperi- ja kartonkijätteet, 

8) maa- ja kiviainesjätteet.  
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Jätelain 646/2011 15 § mukaan erilliskeräys on toteutettava siinä laajuudessa kuin se on 

teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. 

 

Jätelaissa 646/2011 on määrätty jätteiden erilläänpitovelvollisuudesta. Laadultaan ja lajil-

taan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan jätehuollossa. Erilläänpito-

velvollisuus on toteutettava siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista huomioiden terveys- ja 

ympäristövaikutukset, etusijajärjestyksen ja asianmukaisen jätehuollon järjestämisen sekä 

siinä laajuudessa kuin se on taloudellisesti mahdollista. Jätelaissa 646/2011 määrätään li-

säksi, ettei vaarallista jätettä saa laimentaa eikä sekoittaa muulla tavoin erilaiseen jätteeseen 

tai aineeseen, jotka poikkeavat lajiltaan tai laadultaan. (Jätelaki 646/2011.) Asbestijätteestä 

on määrätty erikseen, että toiminnassa syntyvä asbestijäte on pidettävä erillään muusta jät-

teestä sekä kerättävä ja kuljetettava viivytyksettä käsittelyyn (VNA 179/2012). 

 

3.3 Rakennus- ja purkulupa 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 18. luvun mukaan rakentamiseen, korjaamiseen ja 

purkamiseen tarvitaan lupa tai tietyissä tapauksissa toimenpiteestä riittää ilmoitus. Raken-

nus- ja purkamislupahakemuksessa tai -ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen 

määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, ellei jätteen määrä ole vähäinen (VNA 895/1999). 

Purkamislupahakemuksessa on esitettävä, miten purkutyö järjestetään, millaiset edellytykset 

on syntyvän rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn ja millaiset edellytykset on hyötykäyttää 

käyttökelpoisia rakennusosia. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee rakennus-, 

toimenpide- ja purkamisluvat. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.) 

 

3.4 Asbestikartoitus 

 

Jos rakennushankkeeseen voi sisältyä asbestipurkua, on rakennuttajan tai rakennushanketta 

ohjaavan tai valvovan tahon huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä asbestityön tur-

vallisuudesta annetun asetuksen 798/2015 (jäljempänä VNA 798/2015) mukaisesti. Asbes-

tikartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti sekä selvitetään asbestin 

ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä. Kartoituksessa selvitetään rakenteissa olevan 
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asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä ja/tai purettaessa. As-

bestin purkamisesta on tehtävä etukäteen ilmoitus alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluvi-

ranomaiselle. Ilmoitus tehdään kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen työn 

aloittamista. Ilmoituksessa esitetään muun muassa työn luonne, alkamisaika ja arvioitu 

kesto, paikka, työn tilaaja, työntekijät, työntekijöiden terveydentila, miten työ toteutetaan, 

miten asbestipölyn leviämistä estetään työympäristöön ja minne kaatopaikalle asbestijätteet 

toimitetaan. (VNA 798/2015). 

 

3.5 Kaatopaikkasijoitusta koskevat rajoitukset 

 

Jos rakennus- ja purkujätettä joudutaan sijoittamaan kaatopaikalle, on huomioitava, että kaa-

topaikoille saa toimittaa vain esikäsiteltyä jätettä kaatopaikoista annetun valtioneuvoston 

asetuksen 331/2013 (jäljempänä VNA 331/2013) 15 § mukaisesti. Lisäksi on huomioitava, 

että orgaanisen aineen ja biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta koskien on rajoituksia 

VNA 331/2013 28 § ja VNA 179/2012 16 a § mukaisesti. Kaatopaikoille saa sijoittaa 

1.1.2016 lähtien sellaista tavanomaista jätettä, jossa saa olla enintään 10 % biohajoavaa ja 

muuta orgaanista ainesta. Biohajoavan ja muun orgaanisen aineen määritys on tehtävä or-

gaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC) tai hehkutushäviöinä (LOI). Rakennus- ja purku-

jätteen osalta orgaanisen aineen osuus saa olla enintään 15 % vuoteen 2020 asti. 10 % 

vaatimus kaatopaikalle sijoitettavan jätteen orgaanisen aineen osuudesta astuu voimaan 

1.1.2020 myös rakennus- ja purkujätteelle. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen on lisäksi täy-

tettävä muut mahdolliset kyseisen kaatopaikan kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. (VNA 

179/2012; VNA 331/2013.) 

 

3.6 Jätevero 

 

Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää on pyritty vähentämään jäteveron avulla. Kaato-

paikalle sijoitettavasta jätteestä on maksettava jäteveroa 70 €/t vuoden 2016 alusta lähtien 

jäteverolain 1126/2010 6 § mukaisesti. Jäteverolain 1126/2010 verotaulukkoliitteen mukaan 

rakennus- ja purkujätteet ovat jäteveron alaista jätettä. Jäteveroa ei kuitenkaan makseta laji-

telluista jätteistä, joita voidaan hyödyntää kaatopaikan välttämättömissä rakenteissa tai ra-

kennuksissa kaatopaikan perustamisessa, käytössä tai käytössä poistamisen aikana. Lasijäte 
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ja halkaisijaltaan yli 150 mm betonijäte eivät kuitenkaan ole verottomia. (Jäteverolaki 

1126/2010).  

 

3.7 Tuottajavastuu 

 

Osa jätteistä kuuluu tuottajavastuun piiriin jätelain 646/2011 6. luvun mukaisesti. Tuottaja-

vastuulla tarkoitetaan, että tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus järjestää 

ja kustantaa tuotteiden jätehuolto silloin, kun tuote poistetaan käytöstä. Rakennus- ja purku-

jätteistä tuottajavastuun piiriin kuuluvat esimerkiksi pakkaukset. Pakkauksia ovat kaikki 

tuotteen ympärillä olevat muoviset, pahviset tai muut sellaiset kääreet, pussit, kelmut ja peh-

musteet, kertakäyttöiset kuormalavat, alustat ja kehikot, pakkausten tuki- ja välipuut, lavojen 

ja pakkausten kiinnittämiseen tarkoitetut metalli- ja muovihihnat sekä uudelleen käytettävät 

kuormalavat ja laatikot. (Jätelaki 646/2011; Ympäristö 2013b.) 

 

Pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston asetuksen 518/2014 (jäljempänä 

VNA 518/2014) 7 §:ssä ja 8 §:ssä säädetään pakkausjätteeseen liittyvistä uudelleenkäyttöä 

ja kierrätystä koskevista yleisistä tavoitteista sekä kierrätysasteista. Yleinen tavoite on, että 

käytettyjä pakkauksia uudelleen käytetään ja kierrätetään vähintään 90 % siitä pakkausten 

kokonaismäärästä, joka toimitetaan markkinoille ja uudelleenkäyttöön kyseisenä vuonna. 

Markkinoille toimitettujen pakkausten kierrätystavoite on vähintään 65 %.  Yleiset tavoitteet 

tulee saavuttaa vuosittain, viimeistään 1.1.2020 lähtien. Jokaiselle pakkausjätejakeelle on 

asetettu oma kierrätysaste, jotka on esitetty taulukossa 1. (VNA 518/2014.) 

 

Taulukko 1. Pakkausjätejakeiden kierrätysasteet (VNA 518/2014, 8 §).  

Materiaali Kierrätysaste vä-

hintään (%), 

1.1.2016 alkaen 

Kierrätysaste vä-

hintään (%), 

1.1.2020 alkaen 

Kuitupakkausjäte 80 80 

Puupakkausjäte 17 17 

Lasipakkausjäte 27 40 

Metallipakkausjäte 75 80 

Muovipakkausjäte 16 22 
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Taulukosta 1 havaitaan, että puupakkausjätteen osalta kyseisen vuoden tuotetuista puupak-

kauksista on kierrätettävä 17 % vuodesta 2016 lähtien. Puupakkausten kierrätykseksi luoki-

tellaan muun muassa seuraavat toimet: käyttö levyteollisuuden raaka-aineena, uusien 

puupakkausten valmistaminen, puupakkausten korjaaminen, käyttö kompostoinnin kuivik-

keena, viher- ja maisemarakentaminen, kuten liikunta- ja urheilukenttien korjaaminen ja me-

luseinät. Teollisuuden ja kaupan puupakkausten osalta, esimerkiksi rakennus- ja 

purkutyömailla lajiteltu puupakkausjäte voidaan toimittaa maksutta vastaanottopisteeseen. 

Käyttökelpoisten ja uudelleen käytettävien kuormalavojen ja puupakkausten toimittamisesta 

voi saada korvausta. (VNA 518/2014; Puupakkausten Kierrätys PPK Oy 2018.) 

 

3.8 Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa 

 

Uusi valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 

842/2017 astui voimaan 1.1.2018 (jäljempänä VNA 842/2017). Maarakentamiseen soveltu-

vista jätemateriaaleista käytetään yhteisnimitystä uusiomaa-aines. Jalostettua uusiomaa-ai-

nesta voidaan hyödyntää maarakentamisessa neitseellisen kiviaineksen sijaan tai sillä 

voidaan teknisesti parantaa heikompilaatuisia maa-aineksia. Uusiomaa-aineksia voidaan 

hyödyntää maarakentamisessa asiasta tehtävän ilmoitusmenetellyn avulla, jolloin hyödyntä-

miseen ei tarvita ympäristölupaa. Rakennusjätteiden kohdalta asetuksen piiriin kuuluvat be-

toni- ja tiilijäte. Kappaleessa 5.1 esitetään tarkemmin betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä 

maanrakennuksessa. (Ympäristöministeriö 2018a.) 

 

3.9 Jätteensiirtoasiakirjat ja -luvat 

 

Jätelain 646/2011 121 § mukaan rakennus- ja purkujätteen haltijan on laadittava siirrettä-

västä ja luovutettavasta jätteestä siirtoasiakirja, joka luovutetaan 29 §:n mukaiselle vastaan-

ottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen tuojasta/haltijasta, vastaanottajan 

yhteystiedot, jätteen siirron ajankohta, lähtöpaikka, jäteluettelon mukainen nimike sekä ku-

vaus jätelajista, jätemäärä ja jätteen haltijan vahvistus tietojen oikeellisuudesta. Vaarallisen 

jätteen osalta on mainittava lisäksi jätteen koostumus, olomuoto, vaaraominaisuudet, jätteen 

pakkaus- ja kuljetustapa sekä jätteen käsittelytapa. (VNA 179/2012.) Jätteensiirtoasiakirja 
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voi olla paperinen tai sähköinen, kunhan se on luettavissa myös kuljetuksen aikana (Jätelaki 

646/2011).  

 

Maasta toiseen tehtävään jätteensiirtoon Suomesta tarvitaan pääsääntöisesti Suomen ympä-

ristökeskuksen myöntämä jätteensiirtolupa. Lisäksi luvan edellytyksenä ovat hyväksynnät 

jätteensiirtoon sekä vastaanottomaasta että maista, joiden kautta jätettä kuljetetaan. Poik-

keuksena ovat niin kutsutut vihreät jätteet, joita voidaan pääsääntöisesti siirtää hyödynnettä-

väksi ilman erillistä ilmoitusmenettelyä OECD-jäsenmaasta toiseen. Vihreiksi jätteiksi 

kutsutaan jätteitä, jotka ovat vaarattomia ja joista ei todennäköisesti aiheudu ympäristölle 

riskiä, kun niitä siirretään maasta toiseen hyödynnettäväksi. Vihreitä jätteitä ovat esimerkiksi 

käsittelemätön puu, metalliromu ja jätepaperi. Jätteen viejän velvollisuus on selvittää, tarvi-

taanko kansainväliseen jätteensiirtoon lupa vai voidaanko soveltaa vihreän jätteen siirtome-

nettelyä. (Ympäristö 2013c; Ympäristö 2015a). 

 

3.10 End-of-Waste, jätteeksi luokittelun päättyminen 

 

Yleisesti hyötykäyttöön päätyvälle jätteelle voi hakea End-of-Waste- statusta (jäljempänä 

EoW). Aine tai esine voi saada EoW-statuksen, kun aineen tai esineen luokittelu jätteeksi 

päättyy sekä kyseiseen aineeseen tai esineeseen ei enää sovelleta jätelakia esimerkiksi jätteen 

hyödyntämistoimien seurauksena. Jätelain 646/2011 5 § mukaan aineen tai esineen luokit-

telu jätteeksi päättyy myös, jos: 

• sillä on käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti 

• sillä on markkinat tai kysyntää 

• se täyttää käyttötarkoituksen mukaiset tekniset vaatimukset  

• se on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säädösten mukainen 

• sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle. 

Edellä mainitut seikat ovat arviointiperusteita, joita voidaan käyttää tapauskohtaisessa har-

kinnassa jätteeksi luokittelun päättymisessä ja kaikkien arviointiperusteiden on täytyttävä, 

jotta kyseinen aine tai esine voi saada EoW –statuksen. (Ympäristöministeriö 2014, 7-8; 

Kauppila et al. 2018, 25-26.) 

 



28 

 

 

Jätteeksi luokittelun päättyminen tulisi tapahtua ensisijaisesti EU-tasolla. EU-tason säädök-

siä jätteeksi luokittelun päätymisestä on toistaiseksi annettu vain rauta- ja teräsromusta, alu-

miiniromusta, kupariromusta sekä lasimurskasta. EU-tasoisen säätelyn puuttuessa, on 

jäsenvaltioilla valta säätää asiasta kansallisesti. (Ympäristöministeriö 2014, 7-8; Kauppila et 

al. 2018.) Suomessa rakennus- ja purkujätteen osalta EoW -statuksen on saanut esimerkiksi 

Tarpaper Recycling Finland Oy:n kattohuopajätteestä valmistettu BitumenMix, jota voidaan 

käyttää asfalttiteollisuuden raaka-aineena. Kattohuopajätteen hyötykäytöstä on tarkemmin 

kappaleessa 5.2. (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 2016.) 

 

3.11 Valtakunnallinen jätesuunnitelma 

 

Valtioneuvosto hyväksyi 19.12.2017 uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 

2023. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on neljä painopistettä, joista yhtenä painopis-

teenä on rakennus- ja purkujätteeseen liittyvät toimet. Rakennus- ja purkujätteen osalta ta-

voitteiksi on asetettu jätteen vähentäminen, rakennus- ja purkumateriaalina 

hyödyntämisasteen nosto 70 %:iin, rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisen lisääminen ris-

kit halliten sekä parannetaan rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin tarkkuutta ja oikeelli-

suutta. (Laaksonen et al. 2018, 28-33.) 

 

Rakennus- ja purkujätteen vähentämiseksi jätesuunnitelmaan on kirjattu, että tulevaisuu-

dessa rakennusalan koulutukseen sisällytetään materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden pe-

rusteet. Rakennus- ja purkujätteen vähentämiseksi on tarkoitus käynnistää pilottihankkeita 

ja -alueita, joissa voidaan soveltaa tehokkaampaa lajittelua ja kierrätystä sekä samalla voi-

daan ehkäistä rakennus- ja purkujätteen syntyä ja sen määrää. Rakennus- ja purkujätteen 

hyödyntämisasteen nostamiseksi jätesuunnitelmaan on kirjattu ympäristöministeriön pää-

vastuulle esimerkiksi selvittää jätemateriaalien kierrätyspotentiaalia ja tehdä suunnitelmat, 

miten jätejakeiden materiaalihyödyntämistä voidaan tehostaa kotimaassa. Työ- ja elinkeino-

ministeriön vastuulla on selvittää Euroopan maista toimivia käytäntöjä, miten korkean kier-

rätysasteen maiden kierrätysmarkkinat toimivat rakennusmateriaalien osalta. Rakennus- ja 

purkujätteen hyödyntämisen lisäämiseksi on tarkoitus selvittää kansallisten rakennus- ja pur-

kujätteiden EoW- kriteerien tarve ja edellytykset. Jätesuunnitelmaan on kirjattu, että jättei-

den tilastoinnin sekä jätteiden jäljitettävyyden parantamiseksi valtiovarainministeriön ja 
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ympäristöministeriön vastuulla on luoda uusi jätetietojärjestelmä. Uudessa järjestelmässä on 

huomioitava tiedonsiirron rajapinnat rakennusjäteilmoituksen, jätteensiirron sekä uuden tie-

tojärjestelmän välillä. (Laaksonen et al. 2018, 22-33.) 

 

3.12 Esimerkkejä rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen ohjauksesta 

Euroopassa 

 

EU:n 28 jäsenmaassa jätettä syntyi vuonna 2014 yhteensä 2 503 miljoonaa tonnia sisältäen 

taloudellisen toiminnan sekä kotitaloudet. Vuonna 2014 rakennus- ja purkujätteen osuus oli 

jätteen kokonaistuotannosta 34,7 %. Vuosien 2004-2014 aikana rakennusalalla muun kuin 

mineraalijätteen määrä on kasvanut kokonaisuudessaan 57,2 %. Rakennusjätteen, muun kuin 

mineraalijätteen, määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2014 39,3 miljoonasta tonnista 61,8 

miljoonaan tonniin. (Eurostat 2017.) 

 

Hollannissa rakennus- ja purkujätteiden kierrätystä ohjaa vahva lainsäädäntö. Kaatopaikka-

sijoitettavaa jätettä verotetaan, kuten jätteenpolttoakin. Lisäksi Hollannissa on kiellettyä 

viedä kaatopaikoille poltettavia tai uudelleen käytettäviä jätteitä. Kansainvälisiä jätteensiir-

toja on rajoitettu tuntuvasti. Vuodesta 2011 Hollannissa ovat olleet käytössä Green dealit, 

jotka ohjaavat myös rakennus- ja purkujätteen käsittelyä. Green deal on vapaaehtoinen so-

pimus elinkeinoelämän ja valtion välillä. Osapuolet, jotka ovat sitoutuneet sopimukseen, so-

pivat tavoitteista, toimista ja seurannasta. Green deal -sopimusta voidaan lainsäädännön 

sijasta käyttää ohjauskeinona. Hollannissa Green deal- sopimuksissa ohjauskeinoja ovat 

muun muassa kokeilujen mahdollistaminen, lupaprosessin joustavoittaminen, ohjeistukset ja 

pääoman saatavuuden parantaminen. (Salmenperä et al. 2016, 26; Ympäristöministeriö 

2016.) 

 

Tanskassa verotetaan rakennus- ja purkujätettä, jota ei voida käyttää uudelleen. Kaatopaik-

kajätteelle on myös vero, joka on sama vaarallisilla jätteillä kuin muilla jätteilläkin. On ar-

vioitu, että verotuksilla on saatu tehostettua rakennus- ja purkujätteen lajittelua. Tanskassa 

rakennus- ja purkujätteen kierrätys on mahdollista ilman lupamenettelyä, jos rakennus- ja 

purkujäte on lajiteltua, käsiteltyä ja pilaantumatonta. Tanskassa on asetettu erottelevan purun 
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vaatimus valtion omistamiin rakennuksiin. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää rakennus- ja pur-

kujätteen lajittelua paikan päällä tai sertifioiduissa lajittelulaitoksissa. Tanskassa on saata-

villa taloudellista tukea korjaamiselle ja kierrätettyjen materiaalien käytölle, muun muassa 

Danmarks Grønne Investeringsfond’in myöntäminä lainoina. (Salmenperä et al. 2016.) 

 

Saksassa rakennus- ja purkujätteeseen liittyvät lainsäädännön vaatimukset vaihtelevat alu-

eittain, koska siellä säädellään osavaltiotasolla rakennus- ja purkujätteitä. Liittovaltiotasolla 

on kuitenkin asetettu rakennus- ja purkujätelajikohtaiset tavoitteet. Saksassa on olemassa 

standardeja sekä ohjeita kierrätettävien rakennusmateriaalien laadunvarmistukseen ja kestä-

vään rakentamiseen. Vuonna 1995 solmittu sopimus ”Kiertotalous rakentamisessa” liittoval-

tion hallituksen ja teollisuuden välillä on lisännyt rakennus- ja purkujätteen kierrätystä 

Saksassa. Sopimuksen tavoitteena oli vähentää 50 % kierrätettävän, kaatopaikalle sijoitetun 

mineraalijätteen määrää kymmenessä vuodessa. (Salmenperä et al. 2016.)  

 

Ruotsissa on kiellettyä viedä orgaanista tai poltettavaa jätettä kaatopaikalle, ja Ruotsissa on 

käytössä kaatopaikkaverotus. Kierrätetylle rakennus- ja purkujätteelle on standardi, jonka 

mukaisesti ohjearvot alittavaa rakennus- ja purkujätettä voidaan kierrättää ilman viranomai-

sen lupaa. Ruotsissa on ohjeistus rakennus- ja purkujätteen haitallisten aineiden tunnista-

miseksi ja on ohjeistus turvallisten materiaalien valintaan. Rakennus- ja purkujätteen 

käsittelyä ja kierrätystä koskien on myös ohjeita. Ruotsissa on lisäksi käytössä purkusuun-

nitelma, joka esitetään viranomaiselle ennen purkamista. Suunnitelmassa tulee esittää työssä 

syntyvät vaaralliset jätteet, miten jätteet lajitellaan, miten ehkäistään ympäristö- ja terveys-

riskejä sekä jätteiden loppusijoitus. (Salmenperä et al. 2016.)   
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4 RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEEN NYKYTILANNE  

 

Rakentaminen on yksi suurimpia luonnonvarojen kuluttajia Suomessa, sillä rakentamisesta 

aiheutuvat jätteet ovat mineraalien kaivun jälkeen suurin jätteen syntysektori Suomessa. Ra-

kentamisen jätteet koostuvat toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan talonrakentamisen 

jätteiden, maa- ja vesirakentamisen jätteiden sekä erikoistuneen rakennustoiminnan jätteiden 

summasta, sisältäen muusta toiminnasta syntyvät rakennusjätteet. Suomessa talonrakenta-

misen osalta rakennusjätteiden määrä jakaantuu uudisrakentamiseen (16 %), purkuun (27 

%) ja korjaaminen (57 %). Talonrakentamisen jätteiden osuus on noin 7 % rakentamisen 

toimialan kaikista jätteistä. Talonrakentamisen jätteet koostuvat pääasiassa puupohjaisista 

jätteistä (41 %), mineraali- ja kivijätteistä (33 %) ja metallijätteistä (14 %). Rakennus- ja 

purkujätteen määrien arvioidaan tulevaisuudessa jonkin verran kasvavan, sillä rakennusten 

energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät ja suuri sodanjälkeinen rakennuskanta on tulossa 

korjausikään. (Salmenperä et al. 2016, 22-25; Peuranen & Hakaste 2014, 11; Kojo & Lilja 

2011, 22-26). 

 

Kuvassa 13 on esitetty Suomen viralliseen tilastoon perustuvat jätemäärätiedot vuosilta 

2011–2015. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018c.) Kokonaisjätemäärä on kasvanut vuo-

sien 2011-2015 aikana, mutta rakennusjätteen määrä on ollut hieman laskussa samalla tar-

kastelujaksolla. 

 

 

Kuva 13. Suomen kokonaisjätemäärät ja rakentamisen jätemäärät vuosilta 2011-2015. (Suomen virallinen ti-

lasto (SVT) 2018c.) 

2011 2012 2013 2014 2015

Kaikk jätteet yht. 96,6 89,7 98,5 96,0 107

Rakennusjäteet yht 18,4 16,0 15,1 16,3 15,1
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Vuoden 2011 rakentamisen toimialan jätteistä, 18,4 miljoonasta tonnista, oli rakennus- ja 

purkujätettä yhteensä 2,2 miljoonaa tonnia, kun rakentamisen maa-ainesjäte ja ruoppaus-

massat jätetään huomioimatta. Rakennus- ja purkujätteen suurin jäte-erä muodostui mine-

raalijätteistä, kuten betoni- ja tiilijätteestä ja asfaltista. Tarkkaa betoni- ja tiilijätteen määrää 

ei raportoitu vuoden 2011 jätetilastossa. Mineraalijätteiden jälkeen seuraavaksi suurimmat 

jäte-erät muodostuivat vuonna 2011 metallijätteestä (noin 265 000 tonnia) ja puujätteestä 

(noin 253 000 tonnia). Lisäksi sekalaista rakennus- ja purkujätettä (mukaan lukien kotita-

louksien jätteet) oli noin 70 000 tonnia, lasijätettä noin 1 000 tonnia, sekä paperi- ja pahvi-

jätettä yhteensä noin 6 000 tonnia. Samana vuonna rakennusjätettä hyödynnettiin tai 

toimitettiin hyödyntämistä varten esikäsittelyyn yli 1,7 miljoonaa tonnia, josta mineraalijät-

teen, kuten betoni- ja tiilimurskan, määrä oli noin 1,3 miljoonaa tonnia. Metalleja hyödyn-

nettiin noin 100 000 tonnia. Rakentamisen puujätettä käytettiin energiahyötykäyttöön noin 

250 000 tonnia. Rakennus- ja purkujätteestä päätyi kaatopaikalle kuitenkin noin 250 000 

tonnia hyödyntämättömänä vuonna 2011. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2013.)  

 

Viimeisin julkaistu jätetilasto on vuodelta 2015. Kun maa-ainekset jätetään huomioimatta 

rakennus- ja purkujätteen määrästä, niin jätettä syntyi yhteensä noin 1,7 miljoonaa tonnia. 

Suurin jäte-erä muodostui mineraalijätteestä, kuten betoni- ja tiilijätteestä ja asfaltista, jota 

oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa tonnia. Vuonna 2015 syntyi noin 279 000 tonnia puujätettä, 

noin 112 000 tonnia metallijätteitä, noin 7 000 tonnia muovi- ja kumijätettä, noin 200 tonnia 

lasijätettä sekä noin 40 tonnia paperi- ja pahvijätettä. Lisäksi vuonna 2015 tilastoitiin synty-

neen noin 4 000 tonnia sekalaista rakennus- ja purkujätettä (mukaan luettuna kotitalouksien 

jätteet), noin 12 000 tonnia lajittelujätettä, noin 51 000 tonnia polttojätettä ja noin 3 000 ton-

nia muuta jätettä kuten kasviperäisiä jätteitä. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017). Vuo-

den 2015 jätetilastoissa oli eritelty yksityiskohtaisemmin eri jätejakeet verrattuna vuoteen 

2011. Puolestaan vuoden 2011 jätetilastossa oli kerrottu tarkemmin rakentamisen toimialan 

jätteiden hyödyntämisestä. Kuvassa 14 on esitetty vuoden 2015 rakennus- ja purkujätteen 

koostumus, kun maa-ainekset, mineraalijätteet ja vaaralliset jätteet jätetään tarkastelun ul-

kopuolelle. 
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Kuva 14. Rakennus- ja purkujätteen koostumus vuonna 2015 (jätemäärät tonnia vuodessa). Suomen virallinen 

tilasto (SVT) 2013). 

 

Vuosien 2011- 2015 tarkastelujakson osalta voidaan todeta, kun mineraalijätteitä ei huomi-

oida, niin rakennus- ja purkujätteen suurimmat jäte-erät ovat muodostuneet puujätteestä, me-

talleista, polttojätteestä ja lajittelujätteestä (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018c). Vuosien 

2011 ja 2015 välillä rakennus- ja purkujätteen määrissä on vaihtelua, esimerkiksi paperi- ja 

pahvijätteessä sekä lasijätteessä. Vaihtelu voi johtua siitä, että edellä mainitut jätejakeet ovat 

päätyneet sekalaiseen rakennus- ja purkujätteeseen tai lajittelujätteeseen taikka polttojättee-

seen vuonna 2015 tai tilastoinnissa on tapahtunut muutosta. Vuoden 2015 jätetilastossa huo-

mioitavaa on, että sekalaisen rakennus- ja purkujätteen määrä on pienentynyt 71 000 tonnista 

4 000 tonniin vuodesta 2011. Kun huomioidaan vuonna 2015 tilastoidut uudet jätejakeet, 

kuten poltto- ja lajittelujätteet, joita syntyi yhteensä noin 63 000 tonnia, niin sekalaisen ra-

kennus- ja purkujätteen määrän arvioidaan pysyneen samalla tasolla vuoteen 2011 verrat-

tuna. 

  

Metallit; 112 000 t; 23,9 %

Lajittelujätteet; 12 000 t; 
2,6 %

Polttojätteet; 51 000 t; 
10,9 %

Sekalainen jäte; 4 000 t; 0,9 %

Puujäte; 279 000 t; 59,6 %

Lasijäte; 200 t; 0,0 %

Paperi- ja pahvijäte; 40 t; 0,0 %

Muovi- ja kumijäte; 7 000 t; 1,5 %

Muut, kuten lietteet 
ja kasviperäiset 

jätteet yms; 3 000 t; 
0,6 %
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4.1 Jätteiden vienti 

 

Suomesta vietiin noin 290 000 tonnia jätettä ulkomaille vuonna 2017. Jätteiden vientimäärät 

ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2017 noin 140 000 tonnilla. Rakennus- ja purkujät-

teen osuus vuonna 2017 oli noin viidenneksen jätteiden viennistä. Rakennus- ja purkujätteen 

osalta jätteiden vienti väheni vuodesta 2016 vuoteen 2017, mutta rakennus- ja purkujätteen 

vienti on kasvanut vuodesta 2014 vuoteen 2016 noin 10 000 tonnista noin 60 000 tonniin. 

Rakennus- ja purkujätteen lisäksi vietiin hyödynnettäväksi metallipitoista jätettä, käsiteltyä 

puujätettä, jäteakkuja ja -paristoja sekä yhdyskuntajätettä. Jätteiden vienti- ja tuontimäärät -

raportissa ei ollut tarkempaa tietoa viedyn rakennus- ja purkujätteen koostumuksesta. (Ym-

päristö 2018b.) 

 

4.2 Rakennus- ja purkujätteen määrän tilastointiin liittyvät haasteet 

 

Vuodesta 2011 lähtien Suomen virallisten tilastojen arviot rakennusjätteen määrästä ovat 

perustuneet jätealan toimijoiden raportoimiin tietoihin jätteen käsittelymääristä ympäristö-

hallinnon Vahti-järjestelmään, kuten esikäsittelylaitosten, hyödyntämiskohteiden (esimer-

kiksi maanrakennuskohteet) sekä läjitysalueiden vastaanotettuihin rakentamisen jätteiden 

määriin (Salmenperä et al. 2016.) Jätteiden raportointiin liittyy käytännön haasteita, sillä 

esimerkiksi jätteen käsittely-/kierrätyslaitos saattaa vastaanottaa taloyhtiön siivousjätettä sa-

malla jätekoodilla kuin rakennus- ja purkujätettä. (Laaksonen 2018). 

 

Haasteet rakennus- ja purkujätteen määrän tilastoinnista heijastuvat rakennus- ja purkujät-

teen kierrätys- ja hyödyntämisasteiden arviointiin. Vuonna 2014 ympäristöministeriön jul-

kaisemassa ”Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistämisohjelma” raportissa (KEIKKA-

raportti) arvioitiin rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteeksi 26 %, kun jätteen hyödyntä-

minen energiana jätetään huomioimatta. (Peuranen & Hakaste 2014, 12). Vuonna 2016 jul-

kaistussa, valtioneuvoston tekemässä selvityksessä ”Kohdennetut keinot kierrätyksen 

kasvuun”, Suomen virallinen tilaston mukaan rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyö-

dyntämisen aste arvioitiin olevan noin 60 % (Salmenperä et al. 2016). Molemmissa rapor-

teissa todetaan, että tietopohjassa on epävarmuuksia, jolloin jätemäärien vertailu on hyvin 

haasteellista esimerkiksi EU:n jäsenmaiden välillä. KEIKKA-raportissa ehdotetaankin, että 
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rakennus- ja purkujätteen tiedonkeruussa voisi hyödyntää siirtoasiakirjojen tietoja, etenkin 

sähköisiä siirtoasiakirjoja, jolloin niistä saatavaa tietoa voitaisiin käyttää rakennus- ja pur-

kujätteen määrien ja laadun arviointiin sekä osittain käsittelyn arviointiin ja tilastointiin. Jät-

teitä koskevassa tiedonkeruussa on tavoitteena, että tieto kerätään toiminnanharjoittajalta 

vain kerran sellaisessa muodossa, jotta se täyttää sekä tilastoinnin sekä hallinnon asettamat 

vaatimukset. (Peuranen & Hakaste 2014, 12; Salmenperä et al. 2016).  

 

4.3 Rakennus- ja purkujätteen kierrätykseen ja materiaalina hyödyntä-

miseen liittyvät haasteet 

 

Vuonna 2015 kaikesta syntyvästä puujätteestä hyödynnettiin energiahyötykäytössä 93,2 % 

ja materiaalihyötykäytössä vain 6,2 %. Rakennus- ja purkutyömailta syntyvä puujäte päätyy 

pääsääntöisesti energiahyötykäyttöön, esimerkiksi vuonna 2011 rakennus- ja purkujätteen 

puujätteestä päätyi energiahyötykäytettäväksi noin 98,8 %. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 

2013). Rakennus- ja purkujätteen puujätteen energiahyötykäyttäminen ei kuitenkaan täytä 

EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaista vaatimusta materiaalien kierrätyksestä.  Puujät-

teen energiahyötykäyttöä pidetään Suomessa yleisesti hyväksyttävänä jätteen hyödyntämis-

menetelmänä, sillä puujätteen poltolla voidaan korvata uusiutumattomia energiamuotoja. 

Energian kokonaiskulutus on kasvanut, minkä seurauksena myös polttoaineen tarve on kas-

vanut. Puupolttoaineen lisäämisellä on täytetty tätä polttoainetarvetta, kuten kuvasta 15 voi-

daan havaita. 
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Kuva 15. Energian kokonaiskulutus Suomessa vuosina 1970-2016 ja puupolttoaineiden käytön kehitys. (Suo-

men virallinen tilasto (SVT) 2016). 

 

Suomen ympäristökeskuksen tekemässä selvityksessä ”Rakentamisen puujätteiden ja puu-

pakkausjätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset” (Manni-

nen et al. 2015) vertailtiin puujätteen, kuten rakennuspuujätteen, elinkaaren aikaisia 

vaikutuksia energiahyötykäytössä, puukomposiittien valmistuksessa sekä lastulevyjen val-

mistuksessa. Vertailussa käytettiin energiahyötykäytön osalta oletusta, että puujätteellä kor-

vattiin monipolttoainelaitoksen polttoaineena käytetty turve. Puukomposiitilla korvattiin 

kyllästetty terassilauta. Puukomposiitin osalta oletettiin, että puukomposiitti on valmistettu 

60 % kierrätetystä puukuidusta ja 30 % muovista, josta 50 % kierrätettyä muovia ja 50 % 

neitseellistä polyetyleeniä ja polypropyleeniä. Lastulastulevyjen osalta puujätteellä korvat-

tiin sahateollisuudessa syntyvää puuhaketta ja purua, jota nykyisin käytetään lastulevyjen 

valmistuksessa Suomessa. Lastulevyjen osalta tarkasteltiin myös puujätteen kuljetusta Eu-

rooppaan, lastulevyjen valmistukseen. Tutkituista vaihtoehdoista puujätteen energiahyödyn-

täminen todettiin nettoympäristövaikutuksiltaan parhaimmaksi vaihtoehdoksi Suomessa. 

Kyseisellä selvityksellä haettiinkin perusteluja puujätteen energiahyödyntämiseen kierrättä-

misen sijasta eli perusteluja EU:n jätedirektiivin jätehierarkiasta poikkeamiseen. Poikkeami-

nen jätedirektiivin jätehierarkiasta on mahdollista, jos jätteen syntyä ja jätehuoltoa koskevien 
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kokonaisvaikutusten osalta elinkaaritarkastelulla voidaan perustella poikkeaminen ympäris-

tön kannalta parhaimmaksi ratkaisuksi. (Manninen et al. 2015.) Siihen asti on etsittävä puu-

jätteen energiahyötykäytölle vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotta rakennus- ja purkujätteelle 

asetettu 70 % kierrätystavoite saavutettaisiin.   

 

Toinen haaste sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kierrätyksessä on, että sen laatu vaihtelee 

kuormittain ja eräkohtaisesti. Puhtaampia rakennusjätteen jätemateriaaleja on helpompi 

kierrättää kuin vanhaa purkujätettä esimerkiksi kipsin tai eristevillan osalta. Vaikka kipsijäte 

VNA:n 179/2012 15 §:n mukaisesti erilliskerättävä, niin ennen vuotta 2014 Suomessa ei 

toiminut kipsijätteiden jatkojalostajia. Näin ollen purku- ja saneerauskohteissa syntyneet 

kipsijätteet ohjattiin pääasiassa loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Puhtaita, uudisrakentami-

sen kipsilevyhukkapaloja on ainoastaan hyödynnetty. Päijät-Hämeen Jätehuolto, Helsingin 

seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteut-

tivat vuosien 2014- 2015 aikana kipsi- ja kattohuopajätteisiin liittyvän KIHU- hankkeen, 

jossa selvitettiin kipsi- ja bitumikatejätteen erilliskeräyksen ja hyödyntämismahdollisuuksia 

Suomessa. Hankeraportissa arvioitiin, että kipsin kierrätyksen haasteet ovat kierrätysketjun 

alkupäässä, jossa pieni hintaero sekalaiseen rakennus- ja purkujätteeseen sekä rakennustoi-

minnan lajittelutottumukset hidastavat kipsin erilliskeräystä. KIHU-hankeraportissa arvioi-

tiin kipsijätettä syntyvän Suomessa noin 100 000 tonnia vuodessa. (Leiskallio et al. 2015).  

 

Tilanne on hieman parantunut vuodesta 2014, sillä Gyproc Oy pystyy hyödyntämään myös 

purkutyömaiden kipsijätettä uusien kipsien valmistuksessa. Kierrätykseen kelpaava kipsijäte 

on oltava kuitenkin mahdollisimman puhdasta, jolloin kipsijätteessä ei saa olla esimerkiksi 

muovia, alumiinia, eristysmateriaaleja (villaa, polyuretaania), betonia tai sementtiä, puuta, 

nauloja tai muita metalliesineitä, paperia, pahvia, kartonkia (kipsilevyssä oleva kartonki on 

sallittu), maaleja tai lakkoja. Kipsissä saa olla kiinni paperitapetti. (Gyproc 2018). 
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5 HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIA RAKENNUS- JA 

PURKUJÄTTEEN JAKEILLE 

 

Tässä kappaleessa esitellään muutamia hyödyntämismahdollisuuksia rakennus- ja purkujät-

teen jakeille. Esitetyt hyödyntämismahdollisuudet ovat korvaavia ratkaisuja rakennus- ja 

purkujätteen jätejakeiden energiahyödyntämiselle ja loppusijoittamiselle. Osalle jätejakeista 

on esitelty myös uusia teknologioita. Tässä esitetään hyödyntämismahdollisuuksia betoni- 

ja tiilijätteelle, bitumi-, eristevilla-, kipsi-, lasi- metalli-, muovi- ja puujätteelle. 

 

5.1 Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen 

 

Rakennus- ja purkujätteen kiviaines on peräisin rakennuksen rakenteista. Rakennusten ki-

viaineksesta tehdään betonimursketta, jota voidaan hyödyntää maarakentamisessa valtioneu-

voston antaman asetuksen mukaisesti. Vuoden 2018 alusta lähtien myös kevytbetoni- ja 

kevytsorabetonia sekä tiilimursketta voidaan hyödyntää maarakentamisessa VNA 843/2017 

mukaisesti. Betoni- ja tiilimursketta sekä kevytbetoni- ja kevytsorabetonijätettä voidaan 

käyttää väylä- ja kenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa. 

Tiilimursketta voidaan käyttää myös vallirakenteissa. Väylä- ja kenttärakenteiden sekä teol-

lisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteen em. materiaalien täyttöpaksuus voi olla enin-

tään 1,5 metriä. Vallirakenteen täyttöpaksuus tiilimurskeen osalta voi olla enintään 5 metriä. 

(VNA 843/2017.) 

 

Jotta betoni- ja tiilimursketta voidaan hyödyntää maanrakentamisessa, on valmiista murs-

keesta otetusta näytteestä määritettävä liukoiset pitoisuudet antimonin, arseenin, bariumin, 

kadmiumin, kromin, kuparin, elohopean, lyijyn, molybdeenin, nikkelin, vanadiinin, sinkin, 

seleeniin, fluoridin, sulfaatin, kloridin sekä orgaanisen hiilen (DOC) osalta. Betoni- ja tiili-

murskeesta on määritettävä myös PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden sekä öljyhiilivetyjen 

(C10-C40) kokonaispitoisuudet. Betoni- ja tiilimurske saa sisältää enintään yhden painopro-

sentin verran siihen kuulumatonta, vedessä kellumatonta ainesta, kuten puuta, kumia tai me-

tallia. Vettä kevyempiä materiaaleja, kuten muovia ja eristemateriaaleja, saa olla enintään 

10 cm3/kg betoni- sekä tiilimurskeessa. Betonimurske saa sisältää 30 painoprosenttia tiili- ja 
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kaakelijätettä. Tiilimurske saa sisältää puolestaan 40 painoprosenttia laastia ja 30 painopro-

senttia betonijätettä. Edellä mainitut määritykset on tehtävä jokaista 10 000 tonnin betoni- 

tai tiilijätemäärää kohden. Määritykset tehdään kokoomanäytteestä, joka koostuu vähintään 

20 osanäytteestä. (843/2017.) Kuvassa 16 on murskattua betoni- ja tiilijätettä hyödyntämistä 

varten. 

 

 

Kuva 16. Murskattua betoni- ja tiilijätettä voidaan hyödyntää maarakentamisessa.  

 

Betoni- ja tiilijätteen soveltumista ja hyödyntämistä viherrakentamisessa on myös tutkittu, 

esimerkiksi betoni- ja tiilijätteen käyttöä kantavissa kasvualustoissa ja viherkatoissa. Beto-

nimurskaa voitaneen käyttää korvaamaan viherrakentamisessa luonnonkiveä ja epäorgaani-

sia materiaaleja kuten leca-soraa, liuske- ja laavakiveä. Betonimurskeen korkeaa pH:ta 

voitaisiin hyödyntää kohteissa, joissa kasvualustan, maan tai valumaveden pH:ta halutaan 

nostaa. Tiilimurske on puolestaan huokosta ja kevyttä verrattuna muihin epäorgaanisiin ma-

teriaaleihin. Tiilimurskan pH on usein emäksinen ja tiilimurskalla on hyvä vedenpidätys-

kyky, joten se on lupaava materiaali viherrakentamiseen. (Tuhkanen et al. 2014, 30-31). 

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on tutkinut tarkemmin betoni- ja tiilimurskan soveltu-

vuutta viherkattojen rakenteisiin. Hollolan tehdasrakennusten katoilla olevien betonimurs-

kapohjaisten viherkattojen toimivuutta kasvien kasvuun ja valumavesien laatuun on tutkittu 

vuodesta 2013 lähtien. Tutkittu viherkatto on hyvä fosforinpidättäjä ja siinä on hyvä veden-

pidätyskyky. (Saarinen 2016, 70-73.) 
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5.2 Bitumikatejätteen hyödyntäminen asfalttipäällysteissä 

 

Jätelainsäädäntö ei vaadi bitumikatteen eli kattohuovan erilliskeräystä. Vuonna 2016 voi-

maan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista VNA 331/2013 mukaisesti koskeva 

rajoitus vaikuttaa bitumikatejätteen kaatopaikkasijoittamiseen. Bitumikatejätteen erilliske-

räys aloitettiin Suomessa KIHU-hankkeen myötä vuonna 2014. Hankkeen loppuraportissa 

arvioitiin, että Suomessa bitumikatejätettä syntyy vuosittain noin 13 000-15 000 tonnia. Pää-

asiassa bitumikatejäte on loppusijoitettu kaatopaikalle ja murto-osa tuosta määrästä on pää-

tynyt energiahyötykäyttöön. Vaikka bitumikatteella on korkean bitumipitoisuuden ansiosta 

hyvä lämpöarvo, niin energiantuotannossa sitä ei suositella hyödynnettävän suuressa mitta-

kaavassa, sillä bitumin sisältämä runsas hiekka- ja mineraalipitoisuus lisäävät polttoproses-

seissa syntyvän tuhkan määrää. (Leiskallio et al. 2015.) 

 

Tarpaper Recycling Finland Oy (jäljempänä TRF) on ainoa bitumikatejätteen käsittelijä ja 

kierrättäjä Suomessa. Yritys toimii tällä hetkellä Lahdessa, Päijät-Hämeen jätehuoltokes-

kuksessa sekä on aloittamassa toimintaa Joutsassa. Yritys vastaanottaa bitumikatejätettä, 

jonka se murskaa asfalttiteollisuudessa hyödynnettävään muotoon, bitumirouheeksi. TRF:lla 

on bitumirouheelle, BitumenMixille, myönnetty EoW- status. TRF vastaanottaa sekä raken-

tamisesta syntyviä hukkapaloja että syntypaikkalajiteltua purkukohteiden bitumikatejätettä. 

TRF:n lajitteluohjeen mukaan, vastaanotettava ja kierrätettävä bitumikatejäte on oltava  

98 % puhdasta bitumikatejätettä. Käsittelyyn kelpaavat erilaiset bitumikatteen palakoot, rul-

latavara sekä bituminen singelisorakattomateriaali. Lisäksi bitumikatejäte saa sisältää nau-

loja sekä pieniä määriä villaa. Sen sijaan bitumikatejäte ei saa sisältää asbestia, puu-, rima-, 

lista- tai vanerimateriaaleja, eristemateriaaleja, kartonkia, metalleja, kumi- tai muovimateri-

aaleja, maa- tai kiviainesta. TRF vaatii todistuksen kaikista tuotavista bitumijätteistä, jotka 

ovat peräisin ennen 1980 -lukua valmistuneista rakennuksista, ettei jäte sisällä asbestia. Vas-

taanottovaatimuksena on myös, että bitumikatejätteen PAH-yhdisteiden kokonaismäärä ei 

saa ylittää raja-arvoa 200 mg/kg. (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 2016; Heinonen 2017, 

38-39.) 
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Vastaanotetusta bitumikatejätteestä poistetaan ensin koneellisesti epäpuhtauksia, kuten mah-

dollisia muita rakennusjätteitä (muovit, alumiinit, puut). Koneellisesti esikäsitelty bitumi-

jäte-erä sekoitetaan aiemmin vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen jäte-erien joukkoon. Purku- 

ja teollisuuskohteista tulleet bitumikatejäte-erät pidetään tässä vaiheessa vielä toisistaan eril-

lään. Bitumikatejäte murskataan kaksivaiheisesti, jossa ensimmäisessä vaiheessa bitumika-

tejäte esimurskataan 0-30 mm palakokoon ja esimurskaimeen syötetään sekä purku- että 

teollisuuden bitumikatejätettä. Syöttövaiheessa voidaan poistaa vielä epäpuhtauksia ja mag-

neettierottimella poistetaan naulat ja muut mahdolliset metallit murskasta. Toisessa vai-

heessa esimurskattu materiaali murskataan palakokoon 0-10 mm ja poistetaan 

magneettierottimella pienet metallisirut. (Heinonen 2017, 38-40; Dnro ESAVI/11011/2015.) 

Toisessa vaiheessa valmistettu materiaali on valmista lopputuotetta, BitumenMixiä, jolla 

voidaan korvata 30 % asfalttiteollisuuden käyttämästä neitseellisestä bitumista. (Etelä-Suo-

men Aluehallintovirasto 2016; Heinonen 2017, 38-39.) 

 

5.3 Eristevillajätteestä geopolymeeriä korvaamaan betonirakenteita 

 

Tutkimuksen aikana selvisi, että purkutyömailla syntyvän eristevillajätteen hyödyntämistä 

ei ole juurikaan tehty Suomessa. Rakennustyömailla syntyvää eristevillajätettä, joka koostuu 

puhtaista eristevillan hukkapaloista, voidaan hyödyntää uuden villan valmistuksessa. Puh-

taita ja kuivia villalevyjä voidaan käyttää uudelleen (Ympäristö 2018a). Purkutyömaiden 

eristevillajäte päätyy pääasiassa loppusijoitettavaksi kaatopaikoille. Sen sijaan esimerkiksi 

Tanskassa purkutyömaiden mineraalijätettä voidaan hyödyntää uuden villan valmistuksessa. 

Tanskalainen yritys ReTec valmistaa mineraalivillajätteen käsittelyä varten laitteita, jotka 

jauhavat mineraalivillajätteen ja erottelee siitä epäpuhtaudet kuten kivet ja naulat (Jensen 

2018; Pedersen 2018).  

 

Eristevillajätteen soveltumista geopolyymeerien raaka-aineeksi tutkittiin diplomityössä 

“Mineraalivillajätteen geopolymerisointi”. Geopolymeeri- termiä käytetään yleisesti kuvaa-

maan aluminosilikaatin ja alkalihydroksidin tai alkalisilikaattiliuoksen välisiä amorfisesta mik-

rokiteiseen muotoon tapahtuvia synteesireaktioita. Geopolymerisaatiolla tarkoitetaan 

geosynteesireaktiota, jossa kemiallisesti liitetään mineraalit toisiinsa. Tutkimuksen mukaan mi-

neraalivillajäte soveltuu geopolymeerin raaka-aineeksi ja mineraalivillajätegeopolymeerit ovat 
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ominaisuuksiltaan kilpailukykyisiä perinteiseen betoniin verrattuna. Tutkimuksen mukaan tule-

vaisuudessa mineraalivillajätteestä valmistetusta geopolymeeristä voitaneen valmistaa raken-

nusmateriaaleja, joilla voidaan korvata betonirakenteita käyttötarkoituksesta riippuen. (Hirvijoki 

2018.) 

 

5.4 Kipsin kierrätys 

 

Kuten kappaleessa 4.3 todettiin, niin kipsijätettä voidaan hyödyntää uuden kipsilevyn val-

mistuksessa, mutta kierrätykseen kelpaava kipsi tulee olla mahdollisimman puhdasta. 

 

Kipsiä voidaan käyttää maanparannusaineena pelloilla. Kipsi soveltuu kalsiumlannoitteeksi 

perunalle ja nurmelle sekä rikin lähteeksi viljoille ja öljykasveille. Kipsijätteen soveltumista 

metsän parannusaineeksi tutkittiin Suonenjoen Luonnonvarakeskuksen yksikössä. Tutki-

muksessa käytettiin käyttämätöntä kipsilevymursketta. Tutkimuksessa todettiin, että kipsi-

levyjäte on potentiaalinen lannoite ja happamuuden vähentäjä taimien, taimikoiden ja 

varttuneiden metsien kasvatuslannoituksessa. (Heiskanen 2017.) 

 

5.5 Lasi 

 

Käytettyjä, ehjiä ikkunoita voidaan käyttää uudelleen. Puhdistetusta ja värilajitellusta kier-

rätyslasista voidaan valmistaa uutta tasolasia, pakkauslasia, lasivillaa ja vaahtolasia (Uusio-

aines 2018).  

 

Kierrätyslasin soveltuvuutta keraamisten tiilten ja laattojen valmistuksessa tutkittiin Rifo-

lasi-projektissa. Kierrätyslasin käytöllä laattojen ja tiilten osittaisena raaka-aineena voidaan 

laskea tuotteen polttolämpötilaa ja vähentää polttoaikaa, jolloin samalla voidaan vähentää 

polttoaineen kulutusta, vähentää savukaasukaasupäästöjä sekä pienentää energiakustannuk-

sia. Tutkimuksen mukaan jo noin 10 % kierrätyslasin osuus alensi selkeästi massan poltto-

lämpötilaa. Suurempi kierrätyslasin osuus tiili- ja laattatuotteiden raaka-aineena tekee 

tuotteelle huokoisemman olomuodon ja tuotteelle saattaa tapahtua sulamista. Nämä seikat 

saavat aikaan laattoihin funktionaalisia ja esteettisiä muotoja, kuten laatan koveruutta ja 

näitä seikkoja voidaan hyödyntää uusissa tuoteinnovaatioissa. (Niemelä 2014, 46-47.) 
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Rifolasi-projektissa tutkittiin lisäksi vaahtolasin mahdollisuuksia rakennustuotteina. Vaah-

tolasituotteita on markkinoilla kolmea tyyppiä: hienoa vaahtolasimurua, vaahtolasimursketta 

sekä yhtenäisiä vaahtolasilaattoja ja elementtejä. Vaahtolasimuru toimii täyte- ja eristema-

teriaalina, esimerkiksi kevytharkkojen valmistuksessa. Vaahtolasimursketta käytetään 

eriste- ja täyteaineena maavaraisissa talonrakennus- ja yhdyskuntakohteissa. Vaahtolasilaat-

toja ja -elementtejä voidaan käyttää muun muassa talojen ja putkien eristeenä. Tutkimuksen 

mukaan vaahtolasi soveltuu sisätilojen sisustukseen, sillä vaahtolasin pintakuviointia ja väriä 

voidaan muunnella kohteeseen soveltuvaksi sekä akustisten ominaisuuksien ansiosta. Vaah-

tolasilaattoja tai –elementtejä voidaan hyödyntää julkisivuissa ja maanalaisissa rakenteissa, 

sillä vaahtolasissa on hyvä kosteuden- ja lämmönerityskyky. (Niemelä 2014, 109-111.) 

 

5.6 Metallien kierrätys 

 

Metallijätteestä käytetään yleisesti termiä metalliromu. Metallijätteen kierrätys on itsestään 

selvää metallien jalostusteollisuudessa, sillä metallijäte on arvokas raaka-aine. Metallijätteen 

sulatus uudelleen metalliksi on yleisin metallijätteen kierrätysmuoto ja sitä voidaan jatkaa 

periaatteessa loputtomiin. Metallijätteellä on myös muita hyötykäyttömuotoja, kuten metal-

liesineiden ja –osien uudelleen käyttö. Metallijätteen hyödyntämisaste on ollut pitkään jo 

korkea. (Melanen et al. 2000). Vuonna 2016 metallijätettä hyödynnettiin materiaalina noin 

99 % ja vain noin 1 % metallijätteestä loppusijoitettiin kaatopaikoille (Suomen virallinen 

tilasto (SVT) 2018c). Toisaalta metallituotteiden käytöstä poistamisesta syntyvien metalli-

jätteiden määrää on vaikea arvioida, sillä metallijätettä tuodaan paljon Suomeen hyödynnet-

täväksi ja viedään myös jonkin verran ulkomaille (Veijola 2011).  

 

5.7 Muovista kuivatislausmenetelmällä pyrolyysiöljyä 

 

Laihialla sijaitsevalla pyrolyysilaitoksella on koetoimintalupa (Dnro LSSAVI/5973/2017) 

pyrolyysiöljyn valmistamiseen kuivatislausmenetelmällä kierrätysmuovista. Pyrolyysiöljyä 

tislataan jatkojalosteiksi. Pyrolyysiöljyn valmistukseen käytetään teknologiana matalan läm-

pötilan pyrolyysiä, missä muovin hiilivedyt kuumennetaan kaasuiksi hapettomassa tilassa. 

Kuivatislausprosessissa käytetään muovilaaduista seuraavia: HDPE, LDPE, PE, PP, Nylon, 
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PS, ABS yms. sekä näiden seoksia. Laitoksella on lupa käyttää koetoiminnassa taulukossa 2 

esitettyjä muovijätteitä. (Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 2018; Lammi 2018.) 

 

Taulukko 2. Pohjamaan Hyötykuljetuksen kuivatislauksen koetoiminnassa käytettävät muovilaadut (Aluehal-

lintovirasto 2018). 

Jätekoodi EWC Selite 

07 02 13 

Muovijätteet 

Teollisuuden hylkytuotteet. Esimerkiksi painolaatat, vialliset 

muovista valetut tuotteet 

07 02 99 

Jätteet, joita ei 

ole mainittu 

muualla 

Kumituotteiden valmistusjätettä. Reunaleikettä 

15 01 02 

Muovipak-

kaukset 

Teollisuuden erilliskerätyt muovipakkaukset. Esimerkiksi 

tuotteiden suojamuovit, lavahuput, tyhjät puhtaat kanisterit. 

02 01 04 

Muovijätteet 

Esimerkiksi maataloudessa syntyvät paalimuovit, maatalous-

kalvot, 

kasvihuoneilla syntyvät kalvot. 

20 01 39 

Muovi 

Kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä muovia. Esimerkiksi 

sahateollisuuden pakkausten suojamuovia, kauppojen 

erilliskerättyä pakkausmuovia. 

 

Pyrolyysilaitoksella käytettävä muovijäte käsitellään, puhdistetaan ja paalataan jätteenkäsit-

telylaitoksella ensin ennen sen siirtämistä pyrolyysilaitokselle. Pyrolyysiprosessissa syntyy 

pyrolyysiöljyä (raw oil) noin 70-85 % syötettyä muovikiloa kohden. Prosessissa syntyy py-

rolyysiöljyn lisäksi hiilimustaa (carbon black) noin 1-15 % ja kondensoimattomia kaasuja 

noin 5-12 %. Syntyneet kaasut puhdistetaan ja käytetään prosessin omaan energiantuotan-

toon. Kaasun puhdistus koostuu: kaasun pesuyksiköstä, suodatuksesta ja mittauksesta. Lai-

toksella on savukaasujen puhdistusjärjestelmä, joka koostuu savukaasujen lauhdutus- ja 

lämmön talteenottojärjestelmästä, letkusuodattimesta, savukaasupesurista, aktiivihiilisuoda-

tusyksiköstä, fotokatalyyttisestä hapetinyksiköstä ja jälkipesusta. Pyrolyysissa syntynyt py-

rolyysiöljy jatkotislataan katalyyttien vaikutuksen alaisena. Laitoksella on myös 

suodatusjärjestelmä tuotetuille fraktioille (Chemical filtration unit). (Aluehallintovirasto 

2018; Lammi 2018.) Valmistettua pyrolyysiöljyä voidaan käyttää esimerkiksi uudelleen 

muovin raaka-aineena ja polttoaineteollisuudessa. Kuvassa 17 on pyrolyysilaitoksella tuo-

tettua pyrolyysiöljyä. 
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Kuva 17. Laihian pyrolyysilaitoksella tuotettua pyrolyysiöljyä.  

 

5.8 Rakennus- ja purkujätemateriaalien hyödyntäminen komposiitissa 

 

Rakennus- ja purkujätteen soveltuvuutta komposiitin valmistukseen on tutkittu diplomi-

työssä ”Rakennus- ja purkumateriaalin lajittelun kehittäminen” yhtenä osa-alueena. Tutki-

muksessa testattiin komposiitin valmistusta, jossa muovin, kytkentä- ja voiteluaineen sekä 

puumurskan lisäksi raaka-aineena käytettiin sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä tehtyä 

raaka-aineseosta. Sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä tehdyssä raaka-aineseoksessa oli 

pahvia, jätepuuta, eristevillaa ja kalvomuovia. Muovin, kytkentä- ja voiteluaineen osuus oli 

36 %, puumurskan 44 % tai ei ollenkaan ja loppuosuus oli sekalaisesta rakennus- ja purku-

jätteestä valmistettua raaka-aineseosta. Tutkimustulos oli, että sekalainen rakennus- ja pur-

kujäte toimii hyvin komposiitin täyteaineena ja komposiitin matriisissa tunnetun muovin 

kanssa (Ronkainen 2016).  

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Fiber Composite Laboratory (jäljempänä FCL) tutkii 

sekä rakentamisessa että kaivosteollisuudessa syntyvien jätteiden hyötykäyttöä rakennus-, 

huonekaluteollisuuden tuotteissa, kuitukomposiiteissa sekä pakkaamisessa. FCL tutkii esi-

merkiksi kivi- ja vuorivillajätteen hyödyntämistä komposiittien raaka-aineena. (LUT 2018.) 
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Kierrätysmateriaalinen käytöstä puu-muovikomposiittien valmistuksesta on tehty myös väi-

töskirja ”The impact of recycled raw materials on the properties of wood-plastic composi-

tes”. Väitöskirjan mukaan kierrätysmateriaalien käyttö parantaa puu-muovikomposiitin 

ominaisuuksia, kuten kosteuden kestoa ja kierrätysmuovin käyttö laski merkittävästi kom-

posiitin materiaalikustannuksia. (Keskisaari 2017.) 

 

5.9 Puujätteen hyödyntäminen 

 

Puujätettä hyödynnetään Keski- ja Etelä-Euroopassa lastulevytuotannossa. Suomessa lastu-

levytuotannossa käytetään raaka-aineena joko sahateollisuudessa syntyvää puuhaketta tai 

sahanpurua. Suomessa ei tunnu olevan kiinnostusta puujätteen hyödyntämiselle lastulevyte-

ollisuuden raaka-aineena johtuen todennäköisesti siitä, että puujätteellä korvaaminen aiheut-

taisi sahateollisuuden sivuvirtojen päätymisen energiahyödyntämiseen. Suomessa VTT on 

tutkinut rakennusteollisuuden puujätteen soveltuvuutta paperiteollisuuden jauhatus- ja keit-

tomenetelmiin. Tutkimuksessa valmistettiin puujätteestä onnistuneesti hiertämällä ja/tai 

keittämällä puukuitulankaa ja vaahtoarkkeja. (Myller 2015, 28-29; 37-38). 

 

Suomessa on myös tutkittu puujätteen hyödyntämistä puumuovikomposiitin raaka-aineena. 

Puujätteen hyödyntämiseen puumuovikomposiitin raaka-aineena on havaittavissa samoja 

ongelmia kuin puujätteen hyödyntämisessä lastulevytuotannossa: raaka-aineeksi on käy-

tössä neitseellistä sahateollisuuden sivutuotetta. Muualla maailmassa puujätteen kierrätyk-

selle ja hyödyntämiselle on monenlaisia tapoja, esimerkiksi Iso-Britanniassa puujätettä 

käytetään puupaneelien valmistukseen sekä pohjamateriaalina eri käyttökohteissa kuten 

eläinsuojissa ja leikkipaikoilla. Pohjois-Amerikassa on yrityksiä, jotka purkavat vanhoja ra-

kennuksia käsin ja jalostavat tuotteet uusiokäyttöön, esimerkiksi ulkoverhoilulaudoiksi, lat-

tialaudoiksi ja paneeleiksi. (Myller 2015, 28-29; 37-38). 

 

Destaclean Oy on kehittänyt puukiven (Destaclean® Puukivi), jossa puolet betonilaattaan 

tarvittavasta kiviaineksesta on korvattu kierrätyspuusta valmistetulla puhtaalla puukuidulla. 

Kyseistä puukiveä voidaan käyttää esimerkiksi pihakivenä tavallisten betonisten pihakivien 

sijasta. Destaclean on saanut puukiven valmistusprosessiin EoW-statuksen. (Sitra 2018.) 

Kuvassa 18 on Destaclean® Puukiveä.  
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Kuva 18. Destaclean® Puukiveä. (Puukivi 2018.) 

 

Puukivessä hyödynnetään omassa toiminnassa tuotettua puupolttoaineen laatuluokituksen 

mukaista A ja B puumursketta. Destacleanilla käytetään puupolttoaineiden ominaisuuksien 

luokitteluun ja alkuperän merkitsemiseen VTT:n ohjeita ”Käytöstä poistetun puun luokitte-

lun soveltaminen käytäntöön – VTT-M-01931-14” (VTT 2014) ja ”Puupolttoaineiden laa-

tuohje – VTT-M-07608-13. Laatuluokan A sisältää standardin SFS-EN ISO 17225-1 

alkuperäluokat:  

• 1.1 luonnon– ja istutusmetsän puubiomassa sekä muu luonnonpuu, 

• 1.2.1 kemiallisesti käsittelemätön teollisuuden puutähde, 

• 1.3.1 kemiallisesti käsittelemätön käytöstä poistettu puu tai puutuote, 

• 1.1.7 sekalainen puubiomassa maisemanhoidosta, puistoista, puutarhoista, viini– ja 

hedelmätarhojen karsimisesta sekä makean veden uppotukit. 

Laatuluokan B Sisältää standardin SFS-EN ISO 17225-1 alkuperäluokat:  

• 1.2.2 kemiallisesti käsitelty puutähde, kuitutähde ja rakenneosat, 

• 1.3.2 kemiallisesti käsitelty käytöstä poistettu puu tai puutuote. 

Laatuluokan A mukaisessa puupolttoaineessa ei saa olla kemiallisia epäpuhtauksia, mutta 

siinä sallitaan 2 % mekaanisia epäpuhtauksia, kuten metallisia tai muovisia kiinnikkeitä tai 

nauloja. Laatuluokan B mukaisessa puupolttoaineessa saa olla enintään 2 % mekaanisia epä-

puhtauksia (muuta kuin A tai B luokan puuta, kuten kiinnittynyttä betonia tai nauloja). Li-

säksi B laatuluokan puupolttoaineen kloori-, typpi-, rikkipitoisuuksien ja 
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raskasmetallipitoisuuksien vuosikeskiarvot eivät saa ylittää luonnon puulle asetettuja raja-

arvoja. Taulukossa 3 on esitetty laatuluokan B puupolttoaineen raja-arvot. (VTT 2014; Etelä-

Suomen Aluehallintovirasto 2015.) 

 

Taulukko 3. Luonnonpuun ominaisuuksien maksiarvoja, joita käytetään laatuluokan B puupolttoaineen raja-

arvoina. (1 000 mg/kg vastaa 0,1 p–%.) (VTT 2014.) 

Ominaisuus 
Raja-arvo, 

kuiva-aineesta 

Luonnon puu, johon raja-

arvo perustuu 

Rikki (S) ≤ 0,2 p-% kuori, lehtipuu 

Typpi (N) ≤ 0,9 p-% kuori, lehtipuu 

Kloori (Cl) ≤ 0,1 p-% 
Puun kuoren klooripitoisuus 

<0,05 p–% kuiva–aineesta 

Summapitoisuus ar-

seenille, kromille ja 

kuparille 

(As, Cr, Cu) 

≤ 70 mg/kg 

(As-pitoisuus ei 

saa ylittää 10 

mg/kg) 

kuori, havupuu ∑ 74 mg/kg 

Kadmium (Cd) ≤ 1 mg/kg kuori, havupuu 

Elohopea (Hg) ≤ 0,1 mg/kg kuori, havupuu 

Lyijy (Pb) ≤ 50 mg/kg kuori, havupuu 

Sinkki (Zn) ≤ 200 mg/kg kuori, havupuu 

 

Puukivessä voidaan hyödyntää rakennus- ja purkujätteen osalta rakentamisessa tai sanee-

rauksessa syntyvää käsittelemätöntä ja puhdasta puutavaraa, puupakkauksia, kuormalavoja, 

betonilaudoituksia, maalattua ja pinnoitettua puutavaraa. (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 

2015.) 
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6 CASE 1 (YRITYS A): VASTAANOTTOPAIKKOJEN KARTOITUS, 

EROTTELEVAN PURUN VAIKUTUKSET JÄTTEIDEN 

KIERRÄTYSKUSTANNUKSIIN JA HYÖDYNTÄMISASTEESEEN 

 

Yritys A:lla on sisäinen toimintaohje, joka on laadittu vuoden 2017 aikana. Toimintaohjetta 

käytetään yrityksen työntekijöiden, urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden perehdytykseen ja 

ympäristökoulutukseen sekä työmailla että kierrätyskeskuksessa. Ohjeessa on esitetty laki-

sääteiset vaatimukset työmaita ja kierrätyskeskuksen toimintaan liittyen sekä niissä työsken-

telyä koskien. Jätteisiin liittyen toimintaohjeessa on esitetty lakisääteiset perusteet ja 

ohjauskeinot jätteiden lajittelusta sekä yleiset ohjeet rakennus- ja purkujätteen lajitteluun 

liittyen. Purkujätteen lajitteluohjeistuksessa on eriteltynä metallijäte, betoni- ja tiilijäte, puu-

jäte, muut jakeet ja vaaralliset jätteet. Jätteiden osalta ohjeessa on kerrottu, miten kyseisiä 

jätteitä voidaan hyödyntää (esim. hyödyntäminen energiana tai hyödyntäminen materiaa-

lina), esimerkiksi puujätteen osalta ohjeessa kerrotaan, että puujätteen hyödyntäminen on 

pääsääntöisesti energiahyödyntämistä. Kyllästämötön ja kyllästetty puu ohjataan lajittele-

maan erikseen. Ohjeessa on lisäksi mainittu, että vastaanottajakohtaisesti voi olla erilaisia 

vaatimuksia hyödynnettävän puujätteen laadusta, ja vaatimukset on tarvittaessa selvitettävä 

etukäteen. Muiksi jätteiksi ohjeessa on lueteltu muovi, paperi, pahvi, lasi, kipsi, kattohuopa, 

eristemateriaalit, keramiikka ja maa-ainekset. Lajitteluohjeen mukaan kattohuopajäte on ke-

rättävä purkukohteissa erikseen, jos sitä syntyy merkittäviä määriä, ja jos se saadaan purettua 

riittävän puhtaana. Lajitteluohjeen mukaisesti kipsijäte on kerättävä erikseen ja sitä voidaan 

hyödyntää materiaalina muun muassa kipsilevytuotannossa, jos paikkakunnalla on järjes-

tetty vastaanotto, ja se saadaan purettua riittävän puhtaana.  

 

Yrityksen A kanssa käydyissä neuvotteluissa ilmeni, että Yritys A:n toimintaohjeesta huoli-

matta purkukohteiden lajittelun toteutumisesta ei ollut täyttä varmuutta, esimerkiksi kipsijä-

tettä ja lasia ei ollut purettu tai kerätty juurikaan erikseen. Yrityksellä A ei ole käytössä 

tarkempaa lajitteluohjetta purkujätteelle, ainoastaan yleinen toimintaohje. Taulukossa 4 on 

esitetty yrityksen jätejakeiden jakautuminen prosentteina vuoden 2017 osalta. 
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Taulukko 4. Yrityksen A jätemäärien osuudet vuodelta 2017. Oranssilla on merkitty jätejakeet, joiden kustan-

nuksia tarkastellaan tarkemmin. 

Jätejakeet 
Osuus 

[%] 

Puujäte 0,66 

Sekalainen rakennus- ja purkujäte 2,04 

Energiajäte 0,07 

Betonijäte 85,73 

Tiilijäte 2,05 

Kyllästetty puujäte 0,03 

Bitumikate 0,97 

Metallit 6,41 

Asbestijäte 0,13 

Muut vaaralliset jätteet 1,91 

Kokonaismäärä 100,00 

Tarkasteltavat yht. 91,55 

 

Yrityksen A rakennus- ja purkujätteen määrä oli vuonna 2017 noin 110 000 tonnia. Taulu-

kosta 4 havaitaan, että Yrityksen A jätteet koostuivat vuonna 2017 suurimmaksi osaksi be-

tonijätteestä, jonka osuus oli noin 86 %. Betonijätteen jälkeen toiseksi suurin jäte-erä 

muodostui metalleista (noin 6 %). Sekalaisen rakennus- ja purkujätteen sekä tiilijätteen 

osuus oli noin 2 % ja ne olivat metallijätteen jälkeen seuraavaksi suurimmat jäte-erät.  

 

Taulukossa 4 oranssilla on merkitty jätejakeet, jotka otettiin tarkempaan tarkasteluun sekä 

lajittelun että kustannuksien osalta. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin metalli, asbesti ja vaa-

ralliset jätteet. Kyllästetty puu luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, mutta yritys halusi sen 

mukaan tarkasteluun, jotta sen kierrätykseen työmailla kiinnitettäisiin erityistä huomiota. 

Yritys A erottelee purkukohteissa metallijätteen tehokkaasti, sillä metallin arvo on yrityk-

selle positiivinen. Asbesti ja muut vaaralliset jätteet jätettiin pois tarkastelusta, sillä niiden 

purkuun Yritys A kiinnittää jo nykyisellään erityistä huomiota. Kun metallit, asbesti- ja muut 

vaaralliset jätteet jätettiin huomioimatta, niin tarkasteltavien jätteiden määrä on kokonais-

määrästä noin 92 %.  

 

Tällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää Yritykselle A erottelevan purun kustannusvaiku-

tuksia eli miten erottelevampi purku vaikuttaa Yrityksen A jätteiden kierrätyskustannuksiin 

ja voiko paremmalla lajittelulla saavuttaa kustannussäästöjä. Erottelevan purun vaikutuksia 
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tarkastellaan kolmelle purkutyömaalle (Työmaa 1, 2 ja 3). Lisäksi tässä työssä tarkastellaan 

työmaiden erottelevamman purun vaikutuksia sekalaisen rakennus- ja purkujätteen hyödyn-

tämisasteeseen. Yritykselle A kartoitettiin uusia ja vaihtoehtoisia vastaanottopaikkoja ja 

osalle jakeista vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä. Tässä työssä esitetyt vastaanottopaikat 

ovat Yrityksen A kannalta kustannuksiltaan kilpailukykyisiä. Vastaanottopaikkojen kartoi-

tuksesta on tarkemmin kappaleessa 6.1. Tämän tutkimuksen aikana Yrityksellä A oli käyn-

nissä kolme työmaata, ja kustannusvaikutuslaskelmat toteutettiin niistä raportoitujen tietojen 

pohjalta. Kappaleessa 6.2 on esitetty tarkemmin työmaiden kustannusvaikutuslaskelmat ja 

niiden toteutus.  

 

6.1 Vastaanottopaikkakartoitus ja jätejakeiden vastaanottovaatimukset 

 

Yritykselle A kartoitettiin uusia vastaanottopaikkoja kipsi-, villa- ja lasijätteelle. Vaihtoeh-

toisia vastaanottopaikkoja ja käsittelytapoja kartoitettiin betoni-, energia-, puu- sekä raken-

nus- ja purkujätteelle. Yrityksen A toiveena oli löytää vastaanottopaikoiksi pitkäaikaisia 

yhteistyökumppaneita, jotta työmaiden jätteiden kierrätyskustannuksia osataan ennakoida 

paremmin ja vastaanottomaksuissa ei tapahtuisi jatkuvasti hinnan korotuksia. Vuoden 2017 

lokakuun ja vuoden 2018 kesäkuun välillä jätteen vastaanottopaikat ovat korottaneet kah-

desti vastaanottohintojaan. Yritys A haluaa mahdollisuuksien mukaan olla tukemassa raken-

nus- ja purkujätemateriaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä. 

 

Bitumikatejätteelle ei etsitty uutta vastaanottopaikkaa. Bitumikatejätteen käsittelyä tekee 

Suomessa ainoastaan Tarpaper Recycling Finland Oy, jonne Yritys A on jo toimittanut bi-

tumikatejätettä. Muut vastaanottopaikat kartoitettiin tämän projektin aikaisia työmaita kos-

kien, lähinnä Etelä-Suomesta. Yrityksen identiteetin suojaamiseksi tässä työssä esitetään 

yritykselle kannattavia vastaanottopaikkoja, jotka ovat sekä olemassa olevia että uusia var-

teenotettavia vaihtoehtoja. Vastaanottopaikkakartoituksessa tarkistettiin ensin vastaanotto-

paikkojen nettisivuilta hinnastoja ja lajitteluvaatimuksia kyseisille jätejakeille. 

Vastaanottopaikoilta tiedusteltiin puhelimitse ja sähköpostitse tarkempaa tarjousta ja lajitte-

luohjetta kyseiselle jätejakeelle tai jäte-erälle. Muutamissa vastaanottopaikoissa käytiin li-

säksi vierailulla ja neuvottelemassa paikan päällä yhteistyöstä Yrityksen A:n kanssa. 

Vastaanottopaikkakartoituksen myötä havaittiin, että vastaanottopaikkojen vaatimukset 
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saattavat poiketa nettisivuilla annetuista lajitteluohjeista sekä tapauskohtaisesti lajitteluoh-

jeissa saattaa olla eroja. 

6.1.1 Betonijäte 

 

Betonijätteen osalta Yrityksellä A on työmaasta riippuen neljä vaihtoehtoa:  

 

1) betonijätteen toimittaminen käsittelemättömänä jätteen käsittelylaitokseen jatkokä-

sittelyyn ja jatkojalostukseen, 

2) betonijätteen toimittaminen eri kokoluokissa pulveroituna tai paloiteltuna vastaanot-

topaikkaan, 

3) betonijätteen toimittaminen murskattuna maanrakennushyötykäyttöön, 

4) valmistaa betonijätteestä CE-merkittyä betonimurskaa, jota voidaan käyttää uusioki-

viaineksena rakenteisiin. 

 

Yritys A pystyy käsittelemään betonijätettä myös itse ja toimittamaan sitä suoraan maara-

kennushyötykäyttöön. Betonijätteen hyödyntämiskohteiden etsitään ja betonimurskan myy-

miseen kokeiltiinkin Loop Rocks- mobiilisovelusta. Loop Rocks -mobiilisovellus on 

sähköinen markkinapaikka kivelle, maa-ainekselle, täytemassoille ja uusiokiviainekselle. 

Sovelluksen kautta voidaan ilmoittaa ali- tai ylijäämäästä. Vaihtoehtona on tehdä ilmoitus 

työmaasta, jossa on ali- ja/tai ylijäämää. Ilmoituksessa on ilmoittajan nimi, yhteystiedot, 

kohteen sijainti ja tarve (laatu ja määrä). Lisäksi ilmoituksessa voi kertoa alijäämäaineksien 

käyttökohteen. Ylijäämäaineksien osalta ilmoituksessa voi kertoa, onko aineksia testattu. 

Ylijäämäaineksien testaukseen voi tarvittaessa pyytää apua Loop Rocksilta. Ilmoitukseen 

voi laittaa, että tarvitaan ali- ja/tai ylijäämäainekselle kuljetus tai lastausapua. Työmaiden 

osalta voi ilmoittaa työmaan aukioloajat tai milloin voi noutaa tai tuoda aineksia. Ilmoituk-

siin voi lisätä avoimen tekstikuvaukset ja valokuvia.  

 

Tämän tutkimuksen aikana Yritys A ilmoitti Loop Rocks –mobiilisovelluksessa työmaiden 

CE -merkitystä uusiokiviaineksen ylijäämästä. Sovellusta käytettiin sekä yrityksen tunnuk-

sin että omilla. Yritys A ei saanut sovelluksen aikana yhtään yhteydenottoa eikä saanut myy-

tyä sovelluksen kautta CE -merkittyä uusiokiviainesta. Sovelluksessa oli kesäkuussa 2018 5 

ilmoitusta, mikä vastasi tutkimuksen aikaista keskiarvoa. 
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Betonijätteen vaihtoehtoiseksi vastaanottopaikaksi ehdotettiin Rudus Oy:tä (jäljempänä Ru-

dus). Ruduksella on betonijätteelle useampi laatuluokka, joille on omat vastaanottohinnat. 

Ruduksen betonijätteen laatuluokat ja lajitteluohjeet on esitetty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Ruduksen betonijätteen laatuluokat ja lajitteluohjeet (Rudus Oy 2018).  

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Betonijäte pulveroitu, si-

vumitta maksimissaan 0,5 

m 

• Betonikappaleiden suurimman yksittäisen sivun pituus 

saa olla enintään 0,5 m 

• Betoniteräkset on sallittu 

• Betoniteräkset pitää katkaista betonikappaleen mit-

taiseksi 

Betonijäte,  

sivumitta <1 m 

• Betonikappaleen yksittäinen sivumitta saa olla yli  

0,5 m, mutta on oltava alle 1 m 

• Betoniteräkset on sallittu 

• Betoniteräkset pitää katkaista betonikappaleen mit-

taiseksi 

Betonijäte,  

sivumitta 1-5 m 

• Betonikappaleen yksittäinen sivumitta saa olla yli 1 m, 

esim. ontelolaatat, pilarit, palkit 

• Jos betonikappaleen yksittäinen sivumitta on yli 5m 

tai ne ovat erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti 

varastoitavia, niin ne otetaan vastaan luokassa ”Beto-

nijäte, erikoiskappaleet” 

Betonijäte, erikoiskappa-

leet 

• Betonielementit tai –kappaleet, jotka ovat erittäin suu-

ria tai vaikeasti rikottavia tai varastoitavia, esim. rata-

pölkyt, sillat, laiturit, järeät koneperustukset tai 

vastaavat 

• Tähän luokkaan kuuluvien betonijätteiden toimittami-

sesta on sovittava erikseen 

Betonijäte, sisältää tiiltä 

• Saa sisältää puhtaan betonijätteen lisäksi tiiltä enintään 

20 p-%  

• Mikäli tiilen osuus on suurempi, luokitellaan jäte luok-

kaan ”Kevyet betonit” 

Kevyet betonit 
• Kevyet betonituotteet, kuten Siporex- tai Leca- harkot 

ilman eristeitä 

Tiilijäte 
• Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet 

• Saa sisältää muurauslaastia 

Ylijäämäbetoni 
•  Betoniautojen palautuskuormat ja pumppausautojen 

ylijäämäbetonit 

Betonikiviaines 
• Valmisbetonin ja betoniteollisuuden kuivatut pesuki-

viainekset 
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6.1.2 Energiajäte 

 

Yrityksen A työmaat ovat pääsääntöisesti vanhoja purkukohteita, joten eri muovilaatujen 

tunnistaminen kohteissa on hankalaa, koska vanhoissa muoveissa ei ole tunnistetietoja. 

Usein eri muovilaadut ovat tiukasti kiinni toisissaan, joten niiden erottelu on työlästä ja lähes 

mahdotonta. Muovilaatujen tunnistamistekniikka kenttäanalysaattorilaitteilla ole vielä tar-

peeksi tarkkaa tai laadukasta, jotta niiden tulosten perusteella voisi toimittaa eri muovilaatuja 

vastaanottopaikoille. (Laaksonen 2018; Yritys A 2018). Näin ollen vastaanottopaikkoja kar-

toitettiin lähtökohtaisesti energiajätteelle. Energiajätteelle löytyi kolme vastaanottopaikkaa: 

Destaclean Oy (jäljempänä Destaclean), Ekokaari Oy (jäljempänä Ekokaari) ja Remeo Oy 

(jäljempänä Remeo). Remeolta saatiin ainoastaan vastaanottohinta energiajätteelle, mutta ei 

tarkempia lajitteluohjeita. 

 

Destacleanillä energiajätteelle on kaksi luokkaa: syntypaikkalajitellut puhtaat pakkausjätteet 

ja syntypaikkalajiteltu energiajäte. Taulukossa 6 on esitetty Destacleanin asettamat lajitte-

luohjeet energiajätteelle. 

 

Taulukko 6. Destacleanin laatuluokat ja lajitteluohjeet energiajätteelle (Destaclean Oy 2018). 

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Syntypaikkalajitellut puhtaat 

pakkausjätteet 

• Materiaalit, jotka voidaan hyödyntää sellaisenaan uu-

sioraaka-ainetuotannossa 

• Kirkkaat muovit (HDPE, LPDE)  

• Pakkauskartongit 

Syntypaikkalajiteltu energia-

jae 

• Materiaali, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan ener-

gian tuotannon raaka-aineena 

• Materiaali voi sisältää puuta (ei kyllästettyä puuta), 

muovia (EI PVC- muoveja), eristelevyt tai materiaalit 

(EPS, XPS, PU), kartonkia, pahvia, paperia ja tekstii-

liä. 

• Ei ruokajätettä tai muuta vastaavaa biojätettä 

 

Ekokaarella on energiajätteelle vain yksi laatuluokka. Ekokaari ottaa vastaan energiajätteenä 

seuraavia jätejakeita: 

• likaantunut pahvi- ja paperi, 

• tekstiilit, räsymatot, peitot, 

• muovisaavit, -sangot, -vadit ja –kanisterit, 
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• pakkausmuovi, styrox, vaahtomuovi, 

• apulantapussit, paalimuovit, 

• lattialaminaatit. 

Energiajäte ei saa sisältää PVC-muovia, nahkaa tai tekonahkaa, eikä metalliosia sisältäviä 

tavaroita (Ekokaari Oy 2018). 

 

Vaihtoehtoisena ratkaisuna energiajätteen vastaanottopaikoille on Pohjanmaan Hyötykulje-

tuksen pyrolyysilaitos, jolla on tällä hetkellä koetoimintalupa pyrolyysiöljyn valmistuksen 

testaukselle. Pyrolyysilaitos haluaa testata laitoksen toimivuutta erilaisissa muovikuormilla 

ja ehdotti Yritykselle A muovijätteen koekuormien toimittamista. Koetoiminnan jälkeen py-

rolyysilaitoksen on tarkoitus aloittaa pyrolyysiöljyn valmistus, jolloin pitkäaikaisia yhteis-

työkumppaneita tarvitaan. Ensimmäisen koekuorman ja sen koeajan jälkeen Pohjanmaan 

Hyötykeskus antaa Yritykselle A lajitteluohjeet seuraavia koekuormia ja tulevaa yhteistyötä 

varten. Pyrolyysilaitoksen vastaanottomaksu perustuu tämän hetkiseen, keskimääräiseen 

energiajätteen vastaanottomaksuun kuljetuksineen. Vastaanottokustannus arvioidaan vasta 

koekuorman koeajon jälkeen, kun on tiedossa koeajossa muodostuneen pyrolyysiöljyn laatu 

ja määrä. Koekuorman vastaanottokustannus voi olla tämän hetkistä energiajätteen keski-

hintaa alhaisempi, jos koeajossa syntyvän pyrolyysiöljyn laatu ja määrä vastaavat tavoitear-

voja. 

6.1.3 Eristevillajäte 

 

Purkukohteista syntyvän vanhan villan kierrätystä ei juurikaan tehdä Suomessa. Jos eriste-

villajätteen erottelee muusta jätteestä, on eristevillajätteen vastaanottomaksu yleensä pie-

nempi kuin vietynä sekalaisen rakennus- ja purkujätteen seassa. Tai vastaavasti sekalaisen 

rakennus- ja purkujätteen vastaanottohinta voi olla pienempi, kun eristevillajäte on eroteltu 

siitä pois. Eristevillajätteen vastaanottopaikaksi ehdotettiin Ekokaarta ja Siistipiha Oy:tä 

(jäljempänä Siistipiha). Siistipihalta saatiin vain vastaanottohinta eristevillajätteelle, mutta 

ei tarkempia lajitteluohjeita jätejakeelle. 

 

Ekokaari ottaa vastaan kaikkia eristevilloja (kivi-, lasi-, puhallus- ja muut eristevillat). Eko-

kaarella on eristevillajätteelle oma vastaanottokustannus. Ekokaari on luokitellut eristevillan 
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hyödyntämiskelvottomaksi jätteeksi, jota se voi sijoittaa yhtiön omalle kaatopaikalle (Eko-

kaari Oy, 2018). 

6.1.4 Lasijäte 

 

Lasijätteen vastaanottopaikaksi ehdotettiin Uusioaines Oy:tä (jäljempänä Uusioaines). 

Muilla selvitetyillä vastaanottopaikoilla oli tiukemmat puhtausvaatimukset tai ne loppusi-

joittavat lasijätteen kaatopaikalle. Uusioaines on maan johtava kierrätyslasin käsittelijä, jolla 

on kapasiteettia koko Suomen kierrätyslasin puhdistamiseen. Uusioaines kierrättää satapro-

senttisesti kaiken vastaanotetun lasijätteen. Uusioaines hyödyntää itse vastaanotettua lasijä-

tettä ja valmistaa siitä tuotteita, kuten sirutuotteita, lasijauhetta ja lasihiekkaa sekä 

vaahtolasia. (Niemelä 2014.) Uusioaineksen antamat lajitteluohjeet on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Uusioaineksen lajitteluohjeet lasijätteelle (Uusioaineksen lähettämä lajitteluohje Yritykselle A 

2018). 

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Laatuluokka I: Tasolasi 

 

• Kirkas, sävytetty tai tumma tasolasi 

• Karkaistu lasi 

• Selektiivilasi, pinnoitettu lasi 

• Ei saa sisältää epäpuhtauksia 

Laatuluokka II, puhdas: 

Laminoitulasi 

 

• Laminoitu lasi ja eristelasielementit 

• Tuulilasi, jossa peilikiinnikkeet, alumiiniset kiinni-

tyslangat, sähkövastukset ja antennilangat kiinni 

• Mainosteipatut lasit 

• Ei saa sisältää epäpuhtauksia 

Laatuluokka III: 

Laminoitulasi 

 

• Laminoitu lasi ja eristelasielementit 

• Tuulilasi, jossa peilikiinnikkeet, alumiiniset kiinni-

tyslangat, sähkövastukset ja antennilangat kiinni 

• Mainosteipatut lasit 

• Saa sisältää pieniä määriä epäpuhtauksia 

Laatuluokka V: 

Purkuikkunat pokineen 

• Laminoimaton tasolasi, jonka kiinteänä osana puu- 

tai alumiinipokat 

• Karmit ja sekajätteet pitää lajitella erikseen 

• Ei saa sisältää kiviä, hiekkaa tai maa-aineksia 
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Lisäksi muina lajitteluohjeina on, että keräyslasin seassa ei saa olla muuta lasia tai materi-

aalia, mitä lajitteluohjeessa on erikseen mainittu. Jos keräyslasin seassa havaitaan vieraita 

materiaaleja, niiden puhdistamisesta Uusioaines veloittaa todellisten kustannusten mukai-

sesti. Jos laatuluokkien I-III lasierää ei voida prosessoida, niin silloin lasijäte siirretään Epä-

puhdas tasolasi- laatuun ja laskutetaan sen mukaisesti. Uusioaines voi kierrättää 

palosuojalaseja, kuten verkkolasia (metalliverkollista lasia). Palosuojalasit on kerättävä erik-

seen ja niiden kustannus on sama kuin laatuluokan II. Jos Uusioainekselle toimittaa lasijä-

tettä Tasolasin laatuluokan I mukaisesti ja lasijäte täyttää sen vaatimukset, niin Uusioaines 

hyvittää lasijätteen vastaanotosta asiakkaalle. (Uusioaineksen lähettämä lajitteluohje Yrityk-

selle A 2018). 

6.1.5 Kipsijäte 

 

Kipsijätteen osalta löydettiin kaksi vaihtoehtoista vastaanottopaikkaa Yritykselle A: Eko-

partnerit Turku Oy (jäljempänä Ekoparnerit) ja Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc (jäljem-

pänä Gyproc).  

 

Ekopartnereiden kipsijätteen lajitteluohjeet ovat seuraavat (Ekopartnerit Turku Oy 2018): 

• Kipsijäte tulee olla puhdasta. 

• Kipsijätteen mukana ei saa olla muita rakennusmateriaaleja tai epäpuhtauksia. (Kip-

sijätettä ei oteta vastaan, mikäli joukossa on muita jätemateriaaleja.) 

• Kipsijäte ei saa olla maalattua, tapetoitua tai muuten pintakäsiteltyä.  

• Kipsijätteen varastoinnissa kipsi ei saa kastua tai kuraantua. 

 

Gyprocin lajitteluohjeena oli, että kipsijätteen on oltava puhdasta. Gyprocille toimitetussa 

kipsijätteessä ei saa olla muita jätejakeita tai epäpuhtauksia kuten: 

• asbestia tai muita vaarallisia jätteitä/aineita, 

• klorideja, 

• muovia, 

• alumiinia, 

• eristysmateriaaleja (kuten villaa, EPS, Polyuretaani), 

• betonia tai sementtiä sisältäviä jätemateriaaleja, 
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• puuta, kasveja tai elintarvikkeita, 

• maa-aineksia (hiekkaa, soraa ym), 

• ruuveja, nauloja tai muita metalliesineitä, 

• paperia, pahvia tai kartonkia (levyssä oleva kartonki sallittu), 

• maaleja, lakkoja, ohenteita, bensiiniä eikä muita fossiilisia polttoaineita. 

 

Gyprocille toimitettu kipsijäte ei saa kastua varastoidessa tai kuraantua eikä kipsijätteeseen 

saa lisätä suolaa kuljetuksen aikana jäätymisen estämiseksi. Gyprocille toimitetussa kipsi-

jätteessä saa olla kiinni paperitapetti. Mikäli kipsijätekuormassa on epäpuhtauksia, on tuojan 

haettava omalla kustannuksellaan epäpuhtaudet pois Gyprocilta. (Gyproc. 2018) 

6.1.6 Puujätteen vastaanottopaikat ja vaihtoehtoiset menetelmät 

 

Vastaanottopaikoiksi puujätteelle valikoituvat Circulation Oy (jäljempänä Circulation), De-

lete Finland Oy (jäljempänä Delete), Destaclean ja Remeo. Puujätteen osalta selvitettiin 

myös mahdollisuutta toimittaa puujätettä suoraan voimalaitokselle hyötykäyttöön, ilman kä-

sittelyä.  

 

Osalla vastaanottopaikoista oli neitseellisen puujätteen, kuten risujen ja kantojen, vastaan-

otolle oma laatuluokka. Neitseellisen puujätteen vastaanottovaatimuksia ei esitetä tässä 

työssä, koska Yritykseltä A syntyvä puujäte on lähtökohtaisesti rakennusten purusta synty-

vää kierrätyspuuta. 

 

Circulationilla on puujätteelle kaksi pääluokkaa: käytetty puujäte ja luonnonpuumateriaali. 

Käytetty puujäte jakaantuu kolmeen laatuluokkaa, joille kaikille on oma vastaanottohinta. 

Taulukossa 8 on esitetty Circulation laatuluokat ja lajitteluohjeet käytetylle puujätteelle. 
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Taulukko 8. Circulationin käytetyn puujätteen laatuluokat ja lajitteluohjeet (Circulation Oy 2018). 

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Puhdas puu = Kemialli-

sesti käsittelemätöntä 

puuta 

• Puupakkaukset ja -lavat, rakennuksilta tuleva käsittele-

mätön rakennuspuu, betonilaudoitus (puhdistettu), 

puuviilu, liimaa sisältämättömät kuitulevyt, pinnoitta-

maton HDF-levy ja lämpöpuu 

• Puujäte saa sisältää pieniä määriä nauloja, hakasia ja 

ruuveja yms. metalleja 

Sekalainen puu = 

kemiallisesti käsiteltyä 

puuta tai puutuotteita 

• Maalattu rakennuspuu, valumuottipuut, vaneri, lastu-

levy, liimaa sisältävät kuitulevyt, MDF-levy, kaluste-

levyt, pinnoitettu HDF-levy, puu- tai MDF-listat 

• Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, 

hakasia yms. metalleja 

Purku- ja saneerauspuu = 

sekalaista puujätettä 
• Rakennusten purku- ja saneerauskohteista tulevaa van-

haa sekalaista puumateriaalia ja puutuotteita 

• Materiaali saa sisältää pieniä määriä eristepaperia ja -

pahvia sekä puupurua ja -lastua  

• Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta erotel-

tava pois kyllästetty puuaines sekä rakennusjäte 

• Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, 

hakasia yms. metalleja 

 

Deletellä on viisi laatuluokkaa puujätteelle: puu (puhdas), puu (sekalainen), risujäte, hara-

vointijäte ja kannot. Taulukossa 9 on esitetty puhtaan ja sekalaisen puun laatuvaatimukset. 

 

Taulukko 9. Deleten laatuluokat ja lajitteluohjeet puujätteelle (Delete Finland Oy 2018).  

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Puu (puhdas) 

• Syntypaikkalajiteltu, käsittelemätön ja maalaamaton 

puujäte 

• Kuormalavat 

• Kutterinpuru ja sahanpuru 

• Mukana saa olla nauloja ja pultteja < 16 mm 

Puu (sekalainen) 

• Puurakenteet, joissa esim. tervapaperia 

• Keittiö- ja huonekalusteet ilman muoviosia 

• Puurakenteiset huonekalut 

• Haltex-levyt, lastulevyt, MDF-levy, vaneri 

• Maalattu puu 

• Puiset ja vaneriset kaapelikelat 

• Mukana saa olla nauloja ja pultteja < 16 mm 

 

Destacleanillä on kaksi pääluokkaa puujätteelle: puujäte ja luonnonpuujäte. Destacleanin 

laatuluokat ja lajitteluohjeet puujätteelle on esitetty taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Destacleanin laatuluokat ja lajitteluohjeet puujätteelle (Destaclean Oy 2018).  

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Puhdas puu 

• Käsittelemätön puu tai puutuotteet, josta voidaan 

valmistaa biopolttoainetta energiantuotantoon ja 

kierrätysraaka-aineita (EoW), kuten puupak-

kaukset ja –lavat, uudis- tai korjausrakennuksilta 

tuleva käsittelemätön puu- ja sahatavara, viilu, 

pinnoittamattomat kuitulevyt (HDF) ja lämpökä-

sitelty puu 

• Puumateriaali voi sisältää pieniä määriä nauloja, 

hakasia, ruuveja yms. metalleja 

Sekalainen, purku- ja sanee-

rauspuujäte 

• Sekalainen puujäte, kemiallisesti käsiteltyä, lii-

mattua tai pinnoitettua puuta tai puutuotteita, 

joista voidaan valmistaa biopolttoaineita energi-

antuotantoon ja kierrätysraaka-aineita (EoW), 

kuten maalatut puutuotteet, vaneri, kaluste- ja 

lastulevyt, liimaa sisältävät kuitulevyt (HDF) ja 

OSB- levyt, puu- tai MDF-listat 

• Puumateriaali saa sisältää pieniä määriä heloja, 

nauloja, hakasia yms. metalleja 

• Purku- ja saneerauspuujäte, josta voidaan val-

mistaa kierrätyspolttoainetta energiantuotantoon 

(sovelletaan jätteenpolttoasetusten normeja), ku-

ten purku- ja saneerauskohteista tulevaa käsitel-

tyä puuta. 

• Purku- ja saneerauspuujäte saa sisältää pieniä 

määriä eristepaperia ja –pahvia, puupurua ja –

lastua sekä pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia 

yms. metalleja 

 

Remeon osalta saatiin vain hinnasto jätejakeille, mutta ei tarkempaa lajitteluohjetta puujät-

teelle.  

 

Yritykselle A selvitettiin mahdollisuutta toimittaa puujätettä suoraan voimalaitokselle. Voi-

malaitos vastaanottaa veloituksetta puupolttoaineen laatuluokituksen mukaista A ja B puuta. 

Puupolttoaineen laatuluokituksen mukaisista A ja B puun vaatimuksista on esitetty tarkem-

min kappaleessa 5.9. Voimalaitos voi maksaa isommista puujäte-eristä, toimittajan kanssa 

erikseen sovituista, toimitetun puujätteen lämpöarvon mukaisesti. Jos puujätekuorma sisäl-

tää AB-luokkaan kuulumatonta materiaalia, voimalaitos voi keskeyttää vastaanoton.  
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6.1.7 Sekalainen rakennus- ja purkujäte 

 

Sekalaisella rakennus- ja purkujätteellä tarkoitetaan tässä osioissa niiden jätejakeiden yhdis-

telmää, jota Yrityksen A ei erottele tietyllä työmaalla kustannus- tai logistiikkasyistä erik-

seen. Sekalaisessa rakennus- ja purkujätteessä on mukana purkamisessa syntyvä hienoaines. 

Sekalaisen rakennus- ja purkujäte ei sisällä betoni- ja tiilijätettä eikä vaarallisia jätteitä.  

 

Sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle on useampi vaihtoehto. Yksi vaihtoehto on, että ra-

kennus- ja purkujäte toimitetaan jätteen kierrätyslaitokselle, jossa jätteestä saatetaan erotella 

ensin materiaalinkäsittelykoneella suuremmat jakeet. Erottelun jälkeen sekalainen rakennus- 

ja purkujäte murskataan kierrätyspolttoaineeksi. Tällaisia vastaanottopaikkoja ovat esimer-

kiksi Destaclean, Delete, Purkupiha Oy (jäljempänä Purkupiha) ja Remeo. Toinen vaihto-

ehto on toimittaa sekalainen rakennus- ja purkujäte Ekokaarelle, jolla on kapasiteettia 

erotella laajemmin sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä eri jätejakeita sekä materiaalin-

käsittelykoneella että jätteenkäsittely- ja erottelulinjastoilla. Ekokaaren kierrätyslaitoksella 

voidaan erotella sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä sekä kierrätykseen kelpaavia mate-

riaaleja että valmistaa energiahyötykäyttöön kelpaavaa kierrätyspolttoainetta. Sekalaisen ra-

kennus- ja purkujätteen erottelusta syntyvä hyödyntämiskelvoton rejekti loppusijoitetaan 

kaatopaikalle.  

 

Purkupihalta ja Remeolta saatiin ainoastaan vastaanottohinta sekalaiselle rakennus- ja pur-

kujätteelle. Deletellä on kaksi eri laatuluokkaa sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle: ra-

kennusjäte ja erikoiskäsiteltävä jäte. Taulukossa 11 on esitetty Deleten lajitteluohjeet 

sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle. 
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Taulukko 11. Deleten laatuluokat ja lajitteluohjeet puujätteelle (Delete Finland Oy 2018).  

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Rakennusjäte 

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvää 

hyödyntämiskelpoista jätettä: 

• sekalainen tai puhdas puujäte 

• muovi (myös PVC) ja styrox 

• kipsilevyt 

• pahvi ja kartonki 

• betoni ja tiili, laatat, kaakelit, klinkke-

rit, lavuaarit ja wc-istuimet ilman muo-

viosia 

• eristelevyt 

• lasit/ikkunat 

• metalli, kaapeli ja kaapelikelat 

• kattohuopa 

• villa 

• tasoite- ja sementtisäkit 

Erikoiskäsiteltävä jäte 

Jätekuorma sisältää pääosin seuraavia ja-

keita ja niiden sekoituksia: 

• eristevilla 

• PVC- muovi (letkut, putket, sähköjoh-

dot, johdin eristeet, kaapeleiden vaipat, 

listat, muovimatot, tapetit, kalvot, pres-

sut, työkäsineet) 

• kovat muoviputket ja kaukolämpöput-

ket 

• köydet 

• lasi ja lasikuitu 

• komposiittiputket (muovi ja alumiini) 

• kipsilevyt 

• alumiinipintaiset eristepaperit 

• nahka, keinonahka ja kumi 

• tuhottavaksi määrätyt jätteet (sis. tu-

hoamistodistuksen tarvittaessa) 

 

Destacleanilla on kaksi laatuluokkaa sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle: hyödyntämis- 

ja kierrätyskelpoinen jäte sekä vaikeasti hyödynnettävä tai hyödyntämiskelvoton jäte. Tau-

lukossa 12 on esitetty Destacleanin lajitteluohjeet sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle.  
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Taulukko 12. Destacleanin laatuluokat ja lajitteluohjeet sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle (Destaclean 

Oy 2018). 

Laatuluokka/Nimike Lajitteluohjeet 

Hyödyntämis- ja kierrätyskelpoinen jäte 

• Pääsääsääntöisesti uudisrakentamisessa 

syntyvä hyödyntämis- ja kierrätyskel-

poista materiaalia sisältävä sekalainen 

jäte 

• Hyödyntämiskelpoiseksi jätteeksi luo-

kitellaan: puu, muovit (ei PVC), paperi, 

pahvi/kartonki, muu pakkausmateriaali, 

metalli 

Hyödyntämiskelvoton tai vaikeasti hyö-

dynnettävä jäte 

• Pääsääntöisesti purku- ja korjausraken-

tamisesta syntyvä hyödyntämiskelvo-

tonta materiaalia sisältävä sekalainen 

jäte 

• Hyödyntämiskelvottomaksi materiaa-

liksi katsotaan: betoni, klinkkeri ja 

muut kiviainekset, kipsi, eristevillat, 

PVC-muovit ja –putket, lasi, eriskois-

vahvistetut pressut ja säkit, patjat, alu-

miinipintaiset eristepaperit ja –levyt, 

saniteettikalusteet 

 

Destacleanilla on erikseen lajitteluohjeet vielä syntypaikkalajitellulle kipsi-, eristevilla- sekä 

bitumikatejätteella. Kipsi-, eristevilla- ja bitumikatejätteen vastaanottohinta erikseen lajitel-

tuna on huomattavasti halvempi kuin niiden toimittaminen sekalaisen rakennus- ja purkujät-

teen seassa. Deletellä on bitumikatejätteelle oma vastaanottohinta, mutta eristevilla- ja 

kipsijäte luokitellaan ainoastaan sekalaiseksi rakennus- ja purkujätteeksi. (Destaclean Oy 

2018; Delete 2018). 

 

Ekokaarella rakennus- ja purkujätteen kustannus muodostuu sen mukaan, miten paljon jät-

teestä on hyödynnettäviä jätemateriaaleja. Ekokaarella on kolme laatuluokkaa rakennus- ja 

purkujätteelle: lajiteltava jäte 30 %, lajiteltava jäte 50 % ja lajiteltava jäte 70 %. Ekokaaren 

70 % lajiteltavan jätteen vastaanottohinta on 50 % ja 30 % lajiteltavaa jätettä huomattavasti 

halvempi.  (Ekokaari Oy 2018). 
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6.1.8 Kyllästetty puu  

 

Kyllästetylle puujätteelle löytyi yksi varteenotettava vastaanottopaikka: Demolite Oy (jäl-

jempänä Demolite). Demolite on perustettu nimenomaan huolehtimaan kyllästetyn puun 

kierrätyksestä. Yritys ei tavoittele voittoa, vaan toimintaa rahoitetaan uuden kyllästetyn puu-

tavaran hintaan sisällytetyllä kierrätysmaksulla ja yrityksiltä veloitetuilla jätteenkäsittely-

maksuilla. Vastaanotettu kyllästetty puujäte toimitetaan voimalaitokselle 

energiahyötykäyttöön. (Demolite Oy 2018). 

 

Demoliten lajitteluohjeena on, että kyllästetystä puujätteestä on poistettu suuret metalliset 

osat ja kuorma saa sisältää ainoastaan kyllästettyä puutavaraa. Lisäksi tuotavaa lavaa ei saa 

täyttää tiiviisti. (Demolite Oy 2018). 

  

6.2 Työmaakohtaiset kustannuslaskelmat ja –vaikutukset sekä  

mahdolliset säästöpotentiaalilaskelmat 

 

Tutkimuksen aikana Yrityksellä A oli kolme purkutyömaata, joissa voitiin toteuttaa erotte-

levampaa purkua, hyödyntää uusia varteenotettavia vastaanottopaikkoja, tarkastella puret-

tuja jätemääriä ja niiden kustannuksia. Työmaista käytetään nimityksiä Työmaa 1, Työmaa 

2 ja Työmaa 3. Yritystä A ohjeistettiin työmaiden aikana uusista varteenotettavista vastaan-

ottopaikoista sekä niiden asettamista jätejakeita koskevista vaatimuksista ja lajitteluohjeista. 

Yritys A vastasi itse eri jätejakeiden ohjauksesta purkutyömailta vastaanottopaikkoihin ja 

jatkokäsittelyyn. Työmaiden päätyttyä Yritys A raportoi jätetiedot Insinööritoimisto Gra-

dientille. Jäteraporteissa oli eriteltyinä toimitetut jätejakeet nimikkeineen ja niiden määrät. 

Työmaalta 1 ja 2 yritys raportoi tiedot, minne jätteet vietiin ja jätejakeiden vastaanottokus-

tannukset. Työmaan 3 osalta ei saatu tietoja vastaanottopaikoista tai todellisista jätteiden 

vastaanottokustannuksia. Työmaa 1 oli kohteista jätemäärältään suurin ja Työmaa 2 oli pie-

nin.  

 

Työmaille 1 ja 2 laskettiin ensin aiheutuneet jätejakeiden kokonaiskustannukset raportoitu-

jen vastaanottokustannusten pohjalta. Vastaanottopaikasta riippuen jätejakeen vastaanotto-

kustannus saattoi sisältää vastaanottomaksun lisäksi punnitusmaksun ja/tai mahdollisia 
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muita lisäkustannuksia, kuten laskutuslisän tai lisän, jos vastaanottopaikan on täytynyt avus-

taa koneella kuorman purkamista. Joillekin jätejakeelle oli useampi vastaanottopaikka, joten 

Työmaiden 1 ja 2 osalta laskettiin jokaiselle jätejakeelle keskimääräinen vastaanottokustan-

nus kuljetuskustannuksineen. Jokaisen jätejakeen keskimääräinen kustannus laskettiin kaa-

valla: 

𝑘𝑎𝑣𝑔 =
∑(𝑚𝑖(𝑣𝑘𝑖 + 𝑘𝑘𝑖))

∑ 𝑚𝑖
 

(1) 

missä  𝑘𝑎𝑣𝑔 on keskimääräinen kustannus jätetonnille [€/t] 

 𝑚𝑖 on jätteen i kokonaistonnimäärä [t] 

 𝑣𝑘𝑖 on jätteen i jätetonnin vastaanottokustannus [€/t] 

 𝑘𝑘𝑖 on jätteen i jätetonnin kuljetuskustannus [€/t] 

   

Yritys A ei raportoinut erikseen aiheutuneita kuljetuskustannuksia, mutta antoi projektin 

alussa arviot kuljetuskustannuksista. Taulukossa 13 on esitetty Yrityksen A antamat arviot 

kuljetuskustannuksista. 

 

Taulukko 13. Yrityksen A antamat arviot kuljetuskustannuksista, joita käytettiin tämän tutkimuksen kustan-

nusvaikutuslaskelmissa. 

 Lähelle ≤100 km Kauas >100 km 

Painavat jakeet: 

betoni-, tiili-, bitumi-, kipsi-, lasi- ja sekalai-

nen rakennus- ja purkujäte 

10 €/t 15 €/t 

Kevyet jakeet:  

energia-, eristevilla- ja puujäte 
15 €/t 20 €/t 

 

Arviot kuljetuskustannuksista perustuvat sen hetkiseen kuljetusten hintatasoon ja yrityksen 

tehokkaaseen kuljetuslogistiikkaan, jossa hyödynnetään meno-paluu –kuljetuksia sekä kul-

jetusreitit optimoidaan. Meno-paluu -kuljetuksilla tarkoitetaan, että viedessään tai hakies-

saan tavaraa, autot eivät kulje tyhjillään kumpaankaan suuntaan.  

 

Työmaan 3 osalta laskettiin kustannusarvio raportoiduille jätejakeille Työmaan 1 keskimää-

räisillä vastaanottokustannuksilla kuljetuskustannuksineen. Jokaiselle työmaalle laskettiin 

erikseen erottelevan purun vaikutus jätteiden kierrätyskustannuksiin eli kustannusvaikutus. 
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Ensin laskettiin tarkasteltaville jätejakeille, betonia lukuun ottamatta, kierrätyskustannus, jos 

jätejakeet olisi toimitettu sekalaisena rakennus- ja purkujätteenä. Tämän jälkeen laskettiin 

sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kierrätyskustannusten ja todellisten jätteiden kierrätys-

kustannusten erotus. Erotus laskettiin jokaiselle jätejakeelle ja työmaan jätteiden kokonais-

kierrätyskustannukselle. Lopuksi laskettiin kierrätyskustannusten säästön prosenttiosuus 

jokaiselle jätejakeelle ja koko työmaalle. Betonijäte oli mukana kustannusvaikutus tarkaste-

lussa vain Työmaan 1 ja 2 osalta, koska Työmaan 3 osalta ei raportoitu betonijätteen vas-

taanottopaikkoja.  

 

Työmailla 2 ja 3 jätejakeiden erottelu ei ollut yhtä tehokasta kuin Työmaalla 1, joten Työ-

maille 2 ja 3 laskettiin lisäksi säästöpotentiaalia. Säästöpotentiaalia laskettiin jätejakeille, 

joita olisi työmailla voitu erottaa vielä tarkemmin ja jätejakeille, joita olisi voitu ottaa mu-

kaan erotteluun. Säästöpotentiaali laskettiin hyödyntäen Työmaasta 1 saatuja jätejakeiden 

prosenttiosuuksia ja keskimääräisiä vastaanottokustannuksia kuljetuskustannuksineen. Tau-

lukossa 14 on esitetty yhteenveto työmaista ja niiden kustannusten laskennasta. 

 

Taulukko 14. Yhteenveto Yrityksen A tarkasteltavista Työmaista 1, 2 ja 3. 

 Työmaa 1 Työmaa 2 Työmaa 3 

Kokonaisjäte-

määrä  

28 020 t 1 740 t 18 120 t 

Raportoidut tie-

dot 

Jätemäärät, vas-

taanottopaikat,  

vastaanottokus-

tannukset, 

Jätemäärät, vastaanotto-

paikat, vastaanottokus-

tannukset (ei betoni- ja 

puujätteelle) 

Jätemäärät 

Kustannuslaskel-

mien toteutus 

Raportoitujen tie-

tojen perusteella 

Raportoitujen tietojen 

perusteella, betonijäte 

ja puujäte Työmaan 1 

keskimääräisillä kustan-

nuksilla 

Työmaan 1 jäteja-

keiden keskimää-

räisillä 

kustannuksilla 

Kustannusvaiku-

tus 

Kaikille tarkastel-

taville jätejakeille 

Kaikille tarkasteltaville 

jätejakeille 

Tarkasteltaville jä-

tejakeille lukuun 

ottamatta betonia 

Säästöpotentiaali Ei laskettu Laskettiin Työmaan 1 

jätejakeiden prosentti-

osuuksilla ja hinnoilla 

Laskettiin Työ-

maan 1 jätejakei-

den 

prosenttiosuuksilla 

ja hinnoilla 

Työmaan purun 

toteutus/kesto 

n. 6 kk n. 2-3 kk n. 2-3 kk 
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6.2.1 Työmaa 1  

 

Työmaalla 1 jätettä syntyi yhteensä noin 28 020 tonnia. Taulukossa 15 on esitetty Työmaalla 

1 syntyneet jätejakeet ja jätteiden jakautuminen. 

 

Taulukko 15. Työmaalla 1 syntyneet jätejakeet ja niiden prosenttiosuudet. 

Jätejakeet 
Osuus  

[%] 

Betonijäte 91,52 

Bitumijäte  0,50 

Eristevillajäte 0,32 

Kipsijäte  0,43 

Kyllästetty puujäte 0,11 

Lasijäte  0,14 

Pakkaus- ja energiajäte 0,14 

Puujäte 0,70 

Sekalainen rakennus- ja purkujäte  0,40 

Metalli  5,47 

Asbestijäte  0,04 

Asfalttijäte 0,22 

Muut paristot ja akut < 1‰ 

Loisteputket ja lamput < 1‰ 

Kaikki jätteet yht. 100,00 

Tarkasteltavat yht. 94,26 

 

Työmaan 1 tarkastelusta jätettiin pois metallit, asbestijäte, asfalttijäte, paristot ja akut sekä 

loisteputket ja lamput. Työmaan 1 isoin jäte-erä muodostui betonijätteestä, jota oli yhteensä 

noin 92 % kaikesta jätteestä. Tarkasteltavien jätteiden osuus oli 94 % ja tarkasteltavien jät-

teiden osuus ilman betonijätettä oli noin 3 %. Työmaalla 1 eroteltiin uusina jätejakeina kipsi, 

lasi ja eristevilla. Taulukossa 16 on esitetty Työmaan 1 jätejakeiden keskimääräiset vastaan-

ottokustannukset kuljetuskustannuksineen ja kokonaiskustannukset.  
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Taulukko 16. Työmaan 1 tarkasteltavien jätejakeiden keskimääräiset vastaanottokustannukset (sis. kuljetus-

kustannukset) ja kokonaiskustannukset.  

Jätejakeet  Määrä  

[t] 

Keskimääräinen 

vastaanotto- 

kustannus  

[€/t] 

Kokonaiskustannus  

[€] 

Betonijäte 25 644,02 16,38 420 049 

Bitumijäte  138,88 70,37 9 773 

Eristevillajäte 90,69 129,32 11 728 

Kipsijäte 119,76 52,19 6 250 

Kyllästetty puujäte 30,40 161,18 4 900 

Lasijäte 38,14 78,76 3 004 

Pakkaus- ja energiajäte 39,48 114,09 4 504 

Puujäte 196,91 54,13 10 659 

Sekalainen rakennus- ja 

purkujäte  

113,22 124,43 14 088 

Tarkasteltavat jätejakeet 

yht. 

26 411,50 18,36 484 955 

Tarkasteltavat jätejakeet 

ilman betonia yht. 

767,48 84,57 64 906 

 

Taulukosta 16 havaitaan, että eristevillajätteen keskimääräinen kustannus on sekalaisen ra-

kennus- ja purkujätteen keskimääräistä kustannusta kalliimpi. Jos eristevillajäte olisi viety 

sekalaisen rakennus- ja purkujätteen mukana, niin olisi se todennäköisesti aiheuttanut luok-

kamuutoksen sekalaisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottoluokassa ja nostanut huomat-

tavasti sekalaisen rakennus- ja purkujätteen keskimääräistä kustannusta. 

 

Työmaalta 1 betonijäte vietiin vastaanottopaikkaan, jossa betonijätettä voitiin hyödyntää 

maarakentamisessa. Näin ollen betonijätteen kustannus oli huomattavasti halvempi kuin, jos 

betonijäte olisi toimitettu kierrätyslaitokselle, joka jatkojalostaa betonimursketta maaraken-

nuskäyttöön. Kierrätyslaitokselle vietäessä olisi vastaanottokustannus kuljetuskustannuksi-

neen ollut betonijätteen palakoolle >1 m halvimmillaan 28,6 €/t tai kalliimmillaan 65 €/t, ja 

betonijätteen palakoolle 1-3 m olisi kustannus ollut halvimmillaan 36,5 €/t ja kalliimmillaan 

85 €/t (hinnat Yritykselle A pyydetyistä tarjouksista).  

 

Työmaalle 1 tehtiin kustannusvaikutuslaskelma. Betonijäte otettiin mukaan kustannusvaiku-

tustarkasteluun. Betonijätteen todellisia kustannuksia verrattiin kierrätyslaitoksen hintaan 
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36,5 €/t (sis. kuljetuskustannukset), joka oli betonijätteen palakoolle 1-3 m. Muiden tarkas-

teltavien jätejakeiden todellisia kustannuksia verrattiin Työmaan 1 sekalaisen rakennus- ja 

purkujätteen keskimääräiseen kustannukseen 124,43 €/t. Kustannusvaikutusta ei laskettu 

kyllästetylle puujätteelle, koska kyllästetty puu on vaarallista jätettä, ja se pitäisi lähtökoh-

taisesti purkaa ja toimittaa erikseen. Taulukossa 17 on esitetty Työmaan 1 kustannusvaiku-

tuslaskelmat. 

 

Taulukko 17. Työmaan 1 erottelevan purun kustannusvaikutuslaskelmat. Jätejakeiden keskimääräiset vastaan-

ottokustannukset sisältävät kuljetuskustannukset. 

 Jätejae Määrä 

[t] 

Erottelevan 

purun 

kokonais-

kustannus 

[€] 

Keskimää-

räinen vas-

taanottokust

annus 

[€/t] 

Erottele-

mattoman 

purun 

kokonais- 

kustannus 

[€] 

Kokonaiskus-

tannus- 

vaikutus  

verrattuna 

erottelevaan 

purkuun 

[€] 

Kustan-

nusvai-

kutus 

[€/t] 

Kustan-

nusvaiku-

tus  

[%] 

Betonijäte 25 644,02 419 958 36,50 936 007 -516 048 -20,12 -55,1 

Bitumijäte 138,88 9 774 124,43 17 281 -7 507 -54,05 -43,4 

Eristevilla-

jäte 
90,69 11 728 124,43 11 285 +444 +4,90 +3,9 

Kipsijäte 119,76 6 250 124,43 14 902 -8 652 -72,22 -58,1 

Kyllästetty 

puujäte 
30,40 4 900 - - - - - 

Lasijäte 38,14 3 004 124,43 4 746 -1 742 -45,75 -36,7 

Pakkaus- ja 

energiajäte 
39,48 4 504 124,43 4 912 -408 -10,28 -8,3 

Puujäte 196,91 10 658 124,43 24 502 -13 844 -70,30 -56,5 

Sekalainen 

rakennus- 

ja purku-

jäte 

113,22 14 088 124,43 14 088 - - - 

Tarkastelta-

vat jäteja-

keet yht. 

26 411,50 484 864 - 1 027 722 -547 758 -20,74 -53,3 

Tarkastelta-

vat jäteja-

keet ilman 

betonia yht. 

767,48 64 906 - 91 715 -31 709 -41,32 -34,6 

 

Työmaan 1 osalta kokonaiskustannus olisi ollut noin miljoona euroa, jos jätejakeita ei olisi 

eroteltu yhtä tarkasti, ja betonijäte olisi viety kierrätyslaitokselle jatkojalostettavaksi. Kun 

betonijäte jätetään huomioimatta, olisi kokonaiskustannus muille tarkasteltaville jätejakeille 

ollut noin 92 000 euroa. Erottelevalla purulla saavutettiin Työmaan 1 osalta noin 32 000 eu-

ron säästö, joka vastasi noin 41,3 €/t säästöä jätteiden kierrätyskustannuksista. Kun huomi-

oidaan betonijätteelle löydetty parempi vastaanottopaikka, niin työmaan kokonaissäästö oli 

yhteensä noin 548 000 euroa, joka vastasi noin 20,7 €/t säästöä jätteiden kierrätyskustannuk-
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sista. Työmaalta 1 saatu kokonaissäästö vastasi noin 53 % säästöä jätteiden kierrätyskustan-

nuksista ja ilman betonijätettä, säästöä syntyi noin 35 %. Yritykseltä A ei saatu tarkempia 

tietoja työkustannuksista, joten niitä ei huomioitu kustannusvaikutuslaskelmissa. Kappa-

leessa 7.4 on tarkasteltu, voisiko saaduilla palkata yhden tai useamman työntekijän tehosta-

maan jätteiden kierrätystä. Tässä tarkastelussa ei huomioitu, olisiko sekalaisen rakennus- ja 

purkujätteen vastaanottohinta ollut suurempi, jos kaikki jakeet eristevillajäte mukaan lukien 

olisi viety samassa. 

6.2.2 Työmaa 2 

 

Työmaalta 2 jätettä syntyi kaiken kaikkiaan noin 1 740 tonnia. Yritys A raportoi Työmaalta 

2 jätemäärät ja vastaanottopaikat. Yritys A raportoi Työmaa 2 osalta vastaanottokustannuk-

set kaikkien muiden jätejakeiden paitsi betoni- ja puujätteen osalta. Taulukossa 18 on esitetty 

työmaalla 2 syntyneet jätejakeet ja jakautuminen. 

 

Taulukko 18. Työmaalla 2 syntyneet jätejakeet ja niiden jakautuminen. 

Jakeet Osuus  

[%] 

Sekalainen rakennus- ja purkujäte 1,33 

Puujäte 0,26 

Eristevillajäte 0,10 

Bitumijäte 0,59 

Betonijäte 92,26 

Metallit 3,42 

Asfalttijäte 1,70 

Asbestijäte 0,31 

Loisteputket ja lamput 0,02 

Yhteensä 100,00 

Tarkasteltavat yht. 94,55 

 

Taulukosta 18 havaitaan, että Työmaalla 2 eroteltiin uutena jätejakeena eristevillajäte, mutta 

työmaalla ei eroteltu lainkaan kipsi- tai lasijätettä. Työmaalla 2 ei eroteltu myöskään ener-

giajätettä. Betonijätteen osuus oli suurin, noin 92 %. Tarkasteltavien jätteiden osuus oli yh-

teensä noin 95 % ja ilman betonijätettä noin 2 %. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät metallit, 

asfaltti- ja asbestijäte sekä loisteputket ja lamput.  
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Työmaalta 2 ei raportoitu betoni- ja puujätteen kustannuksia, joten niiden kustannusten las-

kemisessa käytettiin Työmaan 1 keskimääräisiä kustannuksia, joka oli betonijätteelle 16,38 

€/t ja puujätteelle 54,13 €/t. Taulukossa 19 on esitetty Työmaan 2 jätejakeiden keskimääräi-

set vastaanottokustannukset kuljetuskustannuksineen sekä kokonaiskustannukset. 

 

Taulukko 19. Työmaan 2 tarkasteltavien jätejakeiden vastaanottokustannukset (sis. kuljetuskustannukset) ja 

kokonaiskustannukset.  

Jätejakeet Määrä 

[t] 

Keskimääräinen 

vastaanotto- 

kustannus  

 [€/t] 

Kokonaiskustannus  

[€] 

Sekalainen rakennus- ja 

purkujäte 
23,13 119,66 2 768 

Puujäte 4,59 54,13 248 

Eristevillajäte 1,75 126,86 222 

Bitumijäte 10,24 80,00 819 

Betonijäte 1 601,52 16,38 26 233 

Tarkasteltavat jätejakeet 

yht. 
1 641,2 18,46 30 290 

Tarkasteltavat jätejakeet 

ilman betonia yht. 
39,71 102,17 4 057 

 

Taulukosta 19 havaitaan, että myös Työmaalla 2 sekalaisen rakennus- ja purkujätteen vas-

taanottokustannus on eristevillajätteen kustannusta halvempi. Todennäköisesti Työmaalla 2 

eristevillajätteen vienti sekalaisessa rakennus- ja purkujätteen seassa olisi saattanut aiheuttaa 

luokkamuutoksen sekalaisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottoluokassa ja nostanut se-

kalaisen rakennus- ja purkujätteen keskimääräistä kustannusta huomattavasti. 

 

Työmaalle 2 laskettiin myös erottelevan purun kustannusvaikutus. Kustannusvaikutuslas-

kelmissa käytettiin betonijätteelle samaa vertailukustannusta (36,5 €/t) kuin Työmaalle 1. 

Muille tarkasteltaville jätejakeille laskettiin kustannus käyttäen Työmaan 2 sekalaisen ra-

kennus- ja purkujätteen keskimääräistä kustannusta 119,66 €/t. Taulukossa 20 on esitetty 

Työmaan 2 erottelevan purun kustannusvaikutuslaskelmat. 
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Taulukko 20. Työmaan 2 erottelevan purun kustannusvaikutuslaskelmat. Jätejakeiden keskimääräiset vastaan-

ottokustannukset sisältävät kuljetuskustannukset. 

Jätejae Määrä 

[t] 

Erottelevan 

purun 

kokonais-

kustannus 

[€] 

Keskimää-

räinen 

vastaan-

otto 

kustannus 

[€/t] 

Erottele-

mattoman 

purun 

kokonais- 

kustannus 

[€] 

Kokonais-

kustannus- 

vaikutus ver-

rattuna 

erottelevaan 

purkuun 

[€] 

Kustan-

nusvai-

kutus 

[€/t] 

Kustannus-

vaikutus  

[%] 

Seklainen 

rakennus- 

ja purku-

jäte 

23,13 2 768 119,66 2 768 - - - 

Puujäte 4,59 248 119,66 549 -301 -65,53 -54,8 

Eristevilla-

jäte 
1,75 222 119,66 209 +13 +7,20 +6,0 

Bitumijäte 10,24 819 119,66 1 225  -406 -39,66 -33,1 

Betonijäte 1 601,52 26 227 36,55 58 536 -32 308 -20,17 -55,2 

Tarkastel-

tavat jäte-

jakeet yht. 

1 641,2 30 285 - 68 039 -33 003  -20,11 -55,2 

Tarkastel-

tavat jäte-

jakeet il-

man 

betonia yht. 

39,71 4 057 - 4 752 -694 -17,48 -14,6 

 

Työmaan 2 kokonaiskustannus olisi ollut noin 68 000 euroa, jos betonijäte olisi viety kier-

rätyslaitokselle jatkojalostettavaksi. Kun betonijäte jätetään huomioimatta, niin muiden tar-

kasteltavien jätejakeiden osalta kokonaiskustannus olisi ollut noin 4 800 euroa, jos muut 

jakeet olisi viety sekalaisena rakennus- ja purkujätteenä. Työmaalta 2 saavutettiin säästöä 

noin 33 000 euroa, mikä vastaa noin 20,1 €/t säästöä. Kun betonijäte jätetään pois tarkaste-

lusta, niin säästöä syntyi muiden jätteiden osalta noin 700 euroa eli noin 17,5 €/t säästöä.  

Työmaalta 2 saatu kokonaissäästöä vastasi noin 55 % säästöä ja ilman betonijätettä säästöä 

syntyi noin 15 %. Yritys A ei raportoinut myöskään Työmaan 2 työkustannuksia, joten niitä 

ei huomioitu laskelmissa.  

 

Työmaalle 2 laskettiin vielä säästöpotentiaalia, koska työmaalla ei eroteltu kipsi-, lasi-, ener-

gia- tai kyllästettyä puujätettä. Säästöpotentiaalilaskelmassa ei huomioitu betonijätettä, 

koska Yritys A ei raportoinut Työmaan 2 todellisia betonijätteen kustannuksia. Säästöpoten-

tiaalilaskelmassa käytettiin Työmaan 1 jätejakeiden prosenttiosuuksia. Työmaan 1 prosent-

tiosuuksilla laskettiin Työmaan 2 jätejakeille tonnimääräiset osuudet tarkasteltavien 

jätteiden kokonaismäärästä, joka Työmaalla 2 oli 39,71 tonnia. Säästöpotentiaalilaskelmassa 
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käytettiin bitumi-, eristevilla- ja sekalaisen rakennus- ja purkujätteen osalta Työmaan 2 kes-

kimääräisiä vastaanottokustannuksia ja muiden jätejakeiden osalta käytettiin Työmaan 1 

keskimääräisiä kustannuksia. Taulukossa 21 on esitetty Työmaan 2 säästöpotentiaali. 

 

Taulukko 21. Työmaan 2 säästöpotentiaalilaskelmat Työmaan 1 prosenttiosuuksilla laskettuna. Keskimääräi-

set vastaanottokustannukset sisältävät kuljetuskustannukset. 

 Jätejakeet Osuus 

[%] 

Määrä 

[t] 

Aiheutuneet 

kustannukset 

[€] 

Keskimääräi-

nen vastaanot-

tokustannus  

[€/t] 

Kokonais-

kustannus 

[€] 

Bitumijäte 18,10 7,19 1 225 80,00 575 

Eristevillajäte 11,82 4,69 209 126,90 596 

Kipsikipsijäte 15,60 6,19 - 52,20 323 

Kyllästetty puu-

jäte 
3,96 1,57 - 161,20 253 

Lasijäte 4,97 1,97 - 78,80 156 

Energiajäte  5,14 2,04 - 114,10 233 

Puujäte 25,66 10,19 549 54,10 551 

Sekalainen raken-

nus- ja purkujäte  
14,75 5,86 2 768 119,70 701 

Tarkasteltavat jä-

tejakeet yht. 
100,00 39,71 4 751 - 3 388 

Säästöpotentiaali 

verrattuna  

todellisiin kustan-

nuksiin 

- - - - 1 363 

 

Työmaan 2 kokonaiskustannus muille jätejakeille kuin betonijäte, oli noin 4 800 euroa. Jos 

Työmaalla jätejakeet olisi eroteltu yhtä tarkasti kuin Työmaalla 1, olisi työmaalla voitu sääs-

tää jätteiden kierrätyskustannuksissa vielä noin 1 400 euroa, mikä vastaa noin 30 % säästöä 

jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista. 
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6.2.3 Työmaa 3  

 

Työmaalla 3 jätettä syntyi yhteensä noin 18 120 tonnia. Työmaasta 3 Yritys A raportoi ai-

noastaan jätemäärät. Työmaalla 3 oli tiukka aikataulu ja tilat ahtaat, joten Työmaalla 3 erot-

televa purku ei toteutunut yhtä tehokkaasti kuin Työmaalla 1. Kipsi-, lasi- ja energiajätettä. 

ei eroteltu Työmaalla 3. Taulukossa 22 on esitetty syntyneet jätejakeet ja niiden jakautumi-

nen Työmaalla 3. 

 

Taulukko 22. Työmaalla 3 syntyneet jätejakeet ja niiden jakautuminen. 

Jätejakeet Osuus 

[%] 

Betoni- ja tiilijäte yht. 69,19 

Bitumijäte  0,11 

Eristevillajäte 0,03 

Puujäte  1,71 

Sekalainen rakennus- ja purkujäte  1,44 

Metallit 5,32 

Maali- ja liimajätteet  < 1‰ 

Loisteputket < 1‰ 

Puhallushiekka  0,26 

Asbestijäte 0,34 

Asfalttijäte 0,67 

Betonijäte, pilaantunut  20,92 

Yhteensä 100,0 

Tarkasteltavat yht. 72,48 

 

Työmaalla 3 tarkasteltavien jätejakeiden osuus oli noin 73 %. Työmaalla 3 syntyi haitta-

aineilla pilaantunutta betonia noin 21 %, ja se luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi. Pilaantunut 

betoni jätettiin tarkasteltavien jätteiden ulkopuolelle ja mikä vaikutti tarkasteltavien jätteiden 

kokonaisosuuteen. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät myös metallit, maali- ja liimajätteet, lois-

teputket, puhallushiekka, asbestijäte ja asfalttijäte. Betonijätteen osuus oli noin 69 % ja mui-

den tarkasteltavien osuus oli yhteensä noin 3 %.  
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Työmaan 3 osalta esitetään kustannusarvio aiheutuneista kustannuksista, koska Yritys A ei 

raportoinut Työmaan 3 vastaanottopaikkoja eikä jätejakeiden todellisia vastaanottokustan-

nuksia.  Kustannusarviolaskennassa käytetään Työmaan 1 jätejakeiden keskimääräisiä vas-

taanottokustannuksia (sis. kuljetuskustannukset). Työmaan 3 kustannusarvio on esitetty 

taulukossa 23. 

 

Taulukko 23. Työmaan 3 tarkasteltavien jätejakeiden kustannusarvio Työmaan 1 jätejakeiden keskimääräisillä 

vastaanottokustannuksilla (sis. kuljetuskustannuksen). 

Jätejakeet Määrä  

[t] 

Työmaan 1  

keskimääräinen vastaan-

ottokustannus 

[€/t] 

Kokonais-

kustannus 

[€] 

Betoni- ja tiilijäte yht.  12 538,82     16,38     205 386    

Bitumijäte  19,82     70,37     1 395    

Eristevillajäte   6,28     129,32     812    

Puujäte   309,74     54,13     16 766    

Sekalainen rakennus- ja 

purkujäte  
 261,08     124,43     32 486    

Tarkasteltavat jätejakeet 

yht. 
 13 135,7    -  256 845    

Tarkasteltavat jätejakeet 

ilman betonia yht. 
 596,9    -  51 459    

 

Tarkasteltavien jätejakeiden kokonaiskustannus arvioitiin olevan noin 257 000 euroa ja il-

man betonijätettä kustannusarvio on noin 51 000 euroa. 

 

Työmaalle 3 laskettiin myös erottelevan purun kustannusvaikutukset. Koska Työmaan 3 

osalta ei raportoitu betonijätteen vastaanottopaikkoja eikä todellisia, niin betonijätettä ei 

huomioitu kustannusvaikutuslaskelmissa. Kustannusvaikutuslaskelmissa käytetään Työ-

maan 1 sekalaisen rakennus- ja purkujätteen keskimääräistä kustannusta 124,43 €/t. Taulu-

kossa 24 on esitetty Työmaan 3 kustannusvaikutuslaskelmat.  
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Taulukko 24. Työmaan 3 kustannusvaikutuslaskelmat. Jätejakeiden keskimääräiset vastaanottokustannukset 

sisältävät kuljetuskustannukset. 

 Jätejakeet Määrä 

[t] 

Erottele-

van purun 

kustan-

nusarvio 

[€] 

Keskimääräinen 

vastaanottokus-

tannus 

(Työmaa 1) 

[€/t] 

Erottele-

mattoman 

purun koko-

naiskustan-

nus 

[€] 

Kustannus-

vaikutus 

verrattuna 

kustannus-

arvioon  

[€] 

Kustannus 

vaikutus  

[€/t] 

Kustannus-

vaikutus  

[%] 

Bitumijäte   19,82     1 395    124,43  2 466    -1 070 54,06 -43,45 

Eristevillajäte  6,28     812    124,43  781    +31 -4,89 +3,93 

Puujäte  

309,74    
 16 766    124,43  38 541    -21 763 -70,30 -56,50 

Sekalainen ra-

kennus- ja 

purkujäte  

 

261,08    
 32 486    124,43  32 486    - - - 

Tarkastelta-

vat jätejakeet 

ilman betonia 

yht. 

596,92 51 459 - 74 275 -22 815 -38,22 -30,72 

 

Työmaan 3 osalta tarkasteltavien jätejakeiden kustannus ilman betonijätettä olisi ollut noin 

74 000 euroa, jos jätejakeet olisi viety sekalaisena rakennus- ja purkujätteenä. Työmaalta 3 

saatiin arviolta säästöä yhteensä noin 23 000 euroa, mikä vastaa noin 31 % säästöä jätejakei-

den kierrätyskustannuksista. 

 

Työmaalle 3 laskettiin lisäksi säästöpotentiaalia, koska Työmaalla 3 jätejakeiden lajittelu ja 

kierrätys eivät olleet yhtä tehokasta kuin Työmaalla 1. Säästöpotentiaalilaskelmassa ei huo-

mioitu betonijätteen määrää, koska Yritys ei raportoinut betonijätteen vastaanottopaikkaa tai 

todellisia kustannuksia. Puujätteen osuus oli Työmaalla 3 1,7 %, kun Työmaalla 1 puujätteen 

osuus oli 0,7 %, joten säästöpotentiaalilaskelmassa Työmaan 3 raportoitua puujätteen mää-

rää ei lisätty tarkasteltavien jätejakeiden kokonaismäärään. Säästöpotentiaalilaskelmassa 

oletettiin kuitenkin, että sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä olisi voinut erotella vielä 

puujätettä. Työmaan 1 prosenttiosuuksilla laskettiin Työmaan 3 jätejakeille tonnimääräiset 

osuudet tarkasteltavien jätteiden kokonaismäärästä, joka Työmaalla 3 oli noin 287,18 tonnia. 

Prosenttiosuudet laskettiin Työmaan 1 prosenttiosuuksilla ja säästöpotentiaalilaskelmat las-

kettiin Työmaan 1 kustannuksilla. Taulukossa 25 on esitetty Työmaan 3 säästöpotentiaali-

laskelmat. 
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Taulukko 25. Työmaan 3 säästöpotentiaalilaskelmat Työmaan 1 %-osuuksilla ja kustannuksilla. 

Jätejakeet Osuus  

[%] 

Määrä  

[t] 

Kustannusar-

vion mukaiset 

kokonaiskus-

tannukset 

[€] 

Keskimää-

räinen kus-

tannus 

[€/t] 

Säästöpotenti-

aalin  

kokonais- 

kustannus 

[€] 

Bitumijäte  18,10 51,98 1 395 70,37  3 658    

Eristevillajäte 11,82 33,94 812 129,32  4 390    

Lasijäte 4,97 14,27 - 78,76  1 124    

Kipsijäte 15,60 44,80 - 52,19  2 338    

Puujäte 25,66 73,69 - 54,13  3 989    

Kyllästetty 

puujäte  
3,96 11,37 - 161,18  1 833    

Energiajäte 5,14 14,76 - 114,09  1 684    

Sekalainen ra-

kennus- ja 

purkujäte  

14,75 42,36 32 486 124,43  5 271    

Tarkasteltavat 

yht. (ilman be-

toni- ja puujä-

tettä) 

- - 34 693 -  24 286    

Säästöpotenti-

aali verrat-

tuna 

kustannusar-

vioon 

- - - -  10 407    

 

Työmaan 3 kustannusarvio oli yhteensä noin 34 700 euroa bitumi-, eristevilla- ja sekalaiselle 

rakennus- ja purkujätteelle, ja säästöpotentiaalilaskelmien kokonaiskustannus oli noin 

24 300 euroa. Jos Työmaalla 3 olisi pystytty erottelemaan jätejakeet yhtä tarkasti kuin Työ-

maalla 1, olisi Työmaalla voitu säästää vielä noin 10 400 euroa, mikä vastaa noin 30 % sääs-

töä jätteiden kierrätyskustannuksista. Kun säästöpotentiaali huomioidaan 

kustannusvaikutuslaskelmissa, olisi Työmaalla 3 voitu säästää yhteensä noin 33 200 euroa, 

mikä vastaisi noin 45 % säästöä jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista.  
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6.3 Erottelevan purun vaikutus hyödyntämisasteeseen 

 

VNA 179/2012:ssa on asetettu, että vuonna 2020 rakennus- ja purkujätteestä on hyödynnet-

tävä 70 % muutoin kuin energiana tai valmistamalla siitä polttoainetta. Hyödyntämisasteessa 

ei huomioida vaarallisia jätteitä eikä kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia. 

Taulukossa 26 on yhteenveto työmailla lajitelluista ja kierrätetyistä jätejakeista. Taulukkoon 

on merkitty oranssilla vaarattomat jätejakeet. Lihavoidulla on merkitty jätejakeet, jotka saa-

tujen vastaanottopaikkatietojen perusteella kierrätetään tai hyödynnetään muutoin kuin ener-

giana tai loppusijoitetaan kaatopaikalle. 

 

Taulukko 26. Yhteenveto Yrityksen A jätejakeiden jakaantumisesta. Oranssilla on merkitty vaarattomat ra-

kennus- ja purkujätteet. Lihavoidulla on merkitty jätejakeet, jotka kierrätetään tai hyödynnetään muutoin kuin 

energiana tai loppusijoitetaan.  

  Työmaa 1 Työmaa 2 Työmaa 3 

 Jätejakeet 
Osuus 

[%] 

Osuus 

[%] 

Osuus 

[%] 

Betoni- ja tiilijäte 91,5 92,3 69,2 

Bitumijäte  0,50 0,59 0,11 

Eristevillajäte 0,32 0,10 0,03 

Kipsijäte  0,43 - - 

Kyllästetty puujäte 0,11 - - 

Lasijäte  0,14 - - 

Energiajäte 0,14 - - 

Puujäte 0,70 0,26 1,71 

Sekalainen rakennus- ja  

purkujäte  
0,40 1,33 1,44 

Metallit 5,47 3,42 5,32 

Asbestijäte  0,04 0,31 0,34 

Asfalttijäte 0,22 1,70 0,67 

Muut paristot ja akut < 1‰ - - 

Loisteputket  0,001 0,02 0,001 

Maali- ja liimajäte - - < 1‰ 

Puhallushiekka - - 0,26 

Betonijäte, pilaantunut - - 20,92 

Kaikki jätteet yht. 100,00 100,00 100,00 

Hyödyntämisaste 98,26 98,01 75,30 
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Taulukosta 26 havaitaan, että betoni-, tiili-, bitumi-, kipsi-, lasi-, metalli- ja asfalttijäte voi-

daan laskea mukaan VNA 179/2012 mukaiseen hyödyntämisasteeseen Yrityksen A osalta. 

Tähän tutkimukseen saatujen vastaanottotietojen perusteella betoni- ja tiilijäte päätyvät pää-

asiassa maarakennushyötykäyttöön. Maarakennushyötykäyttöön menevästä betonijätteestä 

on pulveroinnin ja murskauksen yhteydessä irrotettu raudoitukset, jotka päätyvät muiden 

metallijätteiden tapaan uudelleen käytettäväksi metallien valmistuksessa. Bitumijäte päätyy 

pääasiassa asfalttiteollisuuden raaka-aineeksi. Kipsi-, lasi-, ja asfalttijäte päätyvät pääasiassa 

käytettäväksi kunkin materiaalin uudelleen valmistukseen. Saatujen vastaanottotietojen pe-

rusteella, vaarattomista jätteistä eristevillajäte loppusijoitetaan kaatopaikalle ja energia-, 

puu- ja sekalainen rakennus- ja purkujäte päätyvät pääasiassa energiahyötykäyttöön poltto-

aineen muodossa. Työmaan 1 ja 2 kierrätysaste on noin 98 % ja Työmaan 3 kierrätysaste on 

noin 75 %. Näiden työmaiden tulosten perusteella voidaan todeta, että Yrityksellä A täyttyy 

VNA 179/2012:ssa rakennus- ja purkujätteelle asetettu 70 %:n hyödyntämisaste, jos suurin 

osa purettavasta materiaalista on pilaantumatonta betoni- ja tiilijätettä ja suurin osa siitä hyö-

dynnetään maarakennushyötykäytössä. Taulukossa 27 on vielä tarkasteltu Työmaiden 1,2, 

ja 3 osalta, miten betonijätteen pois jättäminen tarkastelusta vaikuttaa Yrityksen A hyödyn-

tämisasteeseen. Taulukkoon 27 on merkitty oranssilla jätejakeet, jotka lasketaan mukaan 

VNA 179/2012 mukaiseen hyödyntämisasteeseen. 

 

Taulukko 27. Yhteenveto Yrityksen A työmaiden vaarattomista rakennus- ja purkujätteistä ilman betonijä-

tettä. Oranssilla on merkitty jätejakeet, jotka huomioidaan VNA 179/2012 mukaisessa hyödyntämisasteessa. 

  Työmaa 1 Työmaa 2 Työmaa 3 

 Jätejakeet 
Osuus  

[%] 

Osuus  

[%] 

Osuus 

 [%] 

Bitumijäte  5,88 7,96 1,18 

Eristevillajäte 3,84 1,36 0,37 

Kipsijäte  5,07 - - 

Lasijäte  1,61 - - 

Energiajäte 1,67 - - 

Puujäte 8,33 3,57 18,41 

Sekalainen rakennus- ja purkujäte 4,79 17,99 15,52 

Metallit  64,91 46,13 57,26 

Asfalttijäte < 1‰ 22,99 7,27 

Hyödyntämisaste 77,47 77,08 65,71 

 



80 

 

 

Kun betonijäte jätetään huomioimatta, hyödyntämisaste on Työmaalla 1 noin 78 %, Työ-

maalla 2 noin 77 % ja Työmaalla 3 on noin 66 %. Kun betonijäte ei ole mukana tarkastelussa, 

nousee metallijäte merkitykselliseksi jätejakeeksi hyödyntämisasteen kannalta. Tarkastelu 

ei ota kantaa toimitettujen jätejakeiden puhtauteen, jotta sitä voidaan kierrättää tai hyödyntää 

muutoin kuin energiana. Oletus on, että Yritys A on poistanut vaaralliset jätteet ja muut jät-

teen kierrätystä ja hyödyntämistä haittaavat epäpuhtaudet ennen jätejakeiden toimittamista 

vastaanottopaikkaan. Sekalaisen rakennus- ja purkujätteen koostumuksesta ei ole tietoa eikä 

näin ollen ole varmuutta, päätyykö osa sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä vielä kierrä-

tettäväksi tai hyödynnettäväksi muutoin kuin energiahyötykäyttöön. Jos osa sekalaisesta ra-

kennus- ja purkujätteestä päätyy vielä kierrätettäväksi, vaikuttaa se työmaiden 

kierrätysasteeseen positiivisesti.  

 

6.4 Epävarmuus- ja herkkyystarkastelu 

 

Työmailta jätejakeet ohjattiin Yrityksen A toimesta vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaik-

kojen valintaan ja eroteltaviin jätejakeisiin vaikutti työmaiden aikataulu, logistiikkakustan-

nukset, tilat ja varastointi mahdollisuus jätejakeiden lajitteluun sekä syntyvien jätejakeen 

määrä kuljetuksen kannalta (Yrityksen A työnjohtaja, 2018).  

 

Kustannus-, kustannusvaikutus- ja säästöpotentiaalilaskelmien luotettavuus perustuu Yri-

tyksen A toimittamiin raportteihin. Esimerkiksi Työmaan 3 puujätteen vastaanottopaikasta 

tuli tieto, ettei muutamaa puujätekuormaa voitu vastaanottaa nimikkeellä ”puujäte”, vaan 

osa vastaanotettiin sekalaisena rakennus- ja purkujätteenä. Yritys itse ei raportoinut lainkaan 

vastaanottopaikkoja Työmaasta 3. Näin ollen ei voitu varmistaa, oliko puujätteelle muita 

vastaanottopaikkoja, ja oliko raporteissa huomioitu vastaanottopaikkojen ilmoittamat poik-

keamat kuormien vastaanotossa.  

 

Yrityksen A työnjohtajan mukaan erotteleva purku lisää työkustannuksia, mutta tarkempia 

työmaiden työkustannustietoja ei Yritykseltä A saatu tämän tutkimuksen aikana. Kustannus-

vaikutuslaskelmien perusteella Yritys A sai erottelevan purun ansiosta (ilman betonijätettä) 

Työmaasta 1 noin 32 000 euron säästön, mikä vastasi noin 35 % säästöä jätteiden kokonais-
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kierrätyskustannuksista. Työmaa 1 kesti noin 6 kuukautta. Työmaalla 3 saatiin säästöä erot-

televamman purun ansioista (ilman betonijätettä) noin 23 000 euroa säästöä, mikä vastasi 

noin 31 % jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista. Säästöpotentiaalilaskelmien perus-

teella Työmaalla 3 olisi voitu säästää vielä noin 10 000 euroa, jolloin työmaan kokonais-

säästö olisi ollut 33 000 euroa, mikä vastaisi noin 45 % säästöä jätteiden 

kokonaiskierrätyskustannuksista. Työmaa 3 kesti noin 2-3 kuukautta. Tarkastellaan vielä 

vaihtoehtoa, että Yritys A palkkaa yhden työntekijän lisää tehostamaan erottelevaa purkua. 

Rakennusalan nykyisen työehtosopimuksen tuntipalkat on esitetty taulukossa 28. 

 

Taulukko 28. Rakennusalan työehtosopimuksen 2017-2018 mukaiset tuntipalkat (Rakennusliitto 2018). 

Palkkaluokka Nimike Tuntipalkka 

Palkkaryhmä I Aloitteleva 

työntekijä 
9,93 € 

Palkkaryhmä II Vähän koke-

musta omaava 

työntekijä 

11,28 € 

Palkkaryhmä III Aloitteleva 

ammattilainen 
12,44 € 

Palkkaryhmä IV Ammattilainen 13,78 € 
Palkkaryhmä V Kokenut am-

mattilainen 
15,06 € 

Palkkaryhmä VI Erittäin koke-

nut ammattilai-

nen 

16,17 € 

 

Jos Yritys A palkkaa työntekijän nimikkeellä ammattilainen, on tämän tuntipalkka 13,78 €. 

Työntekijän vuosipalkkakustannukset voidaan laskea kaavalla:  

 

𝑣𝑝𝑘 = (𝑡𝑝 ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑑𝑡 ∗ 𝑠𝑣𝑡 ) ∗  𝑘𝑘𝑡  (2) 

missä 𝑣𝑝𝑘 on vuosipalkkakustannus [€/a] 

 𝑡𝑝 on tuntipalkka [€/h] 

 ℎ𝑡 on työtunnit [h/d] 

 𝑑𝑡 on työpäivät [d/m] 

𝑘𝑘𝑡 on kuukaudet [m/a] 

𝑠𝑣𝑡 on sivukulut 
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Käytetään työntekijän työaikana 7,5 h/työpäivä ja käytetään kuukauden keskimääräistä työ-

päivien määrää 22. Lasketaan työntekijän palkka 12 kuukaudelle. Palkkaan lasketaan lisäksi 

sivukulut. Sivukulut sisältävät työntekijän työeläkevakuutus-, tapaturma- ja henkivakuutus-

, työntekijän työttömyysturva- ja työnantajan sairasvakuutusmaksun sekä työehtosopimuk-

sessa mahdollisesti tulevat lisät. Sivukulut ovat yhteensä noin 23-30 % (Suomen Palkanlas-

kenta Oy, 2018). Käytetään sivukuluina 30 %. Lisäksi sivukuluja on vielä loma ajan palkka 

tai lomakorvaus. Loma ajan palkka vastaa keskimääräistä kuukausipalkkaa, joka on huomi-

oitu jo laskelmassa. Lasketaan työntekijän vuosipalkkakustannukset: 

 

𝑣𝑝𝑘 = (13,78
€

ℎ
∗ 7,5

ℎ

𝑑
∗ 22

𝑑

𝑚
∗ 1,3) ∗ 12

𝑚

𝑎
= 35 469,72 

€

𝑎
  

(3) 

Jos Yrityksellä A olisi vähintään kaksi Työmaan 1 veroista työmaata vuodessa, joista se saisi 

säästöä noin 64 000 euroa vuodessa, voisi Yritys A palkata noin 1,8 työntekijää vuodeksi. 

 

Työmailta olisi voitu saada vielä suuremmat säästöt kiinnittämällä huomioita vastaanotto-

paikkojen valintaan. Esimerkiksi Työmaalta 1 olisi voitu säästää vielä, jos puujätteen toimit-

tamisesta polttoaineeksi olisi tehty sopimus voimalaitoksen kanssa ja puujätteet olisi 

toimitettu suoraan voimalaitokselle. Puujätteen kustannus olisi tällöin ollut 0 € voimalaitok-

selta saadun korvauksen seurauksena. Kustannusvaikutus laskettiin työmailta saatujen seka-

laisen rakennus- ja purkujätteen keskimääräisellä kustannuksella, joka oli Työmaan 1 osalta 

124,43 €/t ja Työmaan 2 osalta 119,66 €/t. Tämän hetkinen sekalaisen rakennus- ja purku-

jätteen vastaanottohinta ilman kuljetuskustannusta Etelä-Suomessa voi vaihdella 165 €/t-195 

€/t välillä (Delete Finland Oy 2018; Destaclean Oy 2018). Jos työmaiden kustannusvaiku-

tuksia olisi verrattu näihin tämän hetkisiin sekalaisen rakennus- ja purkujätteen hintoihin, 

olisi säästö ollut huomattavasti suurempi. Taulukossa 29 on esitetty Työmaa 1 osalta kus-

tannusvaikutuslaskelmat, jos sekalaisen rakennus- ja purkujätteen vastaaottohinta olisi ollut 

165 €/t ja kuljetuskustannukset olisi ollut 10 €/t eli kierrätyskustannus olisi ollut 175 €/t 

ilman ylimääräisiä lisiä tai muita lisäkuluja. 
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Taulukko 29. Työmaan 1 kustannusvaikutuslaskelmat, jos sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kustannus olisi 

ollut 175€/t kuljetuksineen. 

 Jätejae Määrä 

[t] 

Erottele-

van 

purun 

kokonais-

kustannus 

[€] 

Keskimää-

räinen vas-

taanotto- 

kustannus 

[€/t] 

Erottele-

mattoman 

purun 

kokonais- 

kustannus 

[€] 

Kokonaiskus-

tannus- 

vaikutus  

verrattuna 

erottelevaan 

purkuun 

[€] 

Kustan-

nusvai-

kutus 

[€/t] 

Kustan-

nusvaiku-

tus  

[%] 

Betonijäte 25 644,02 420 049  36,50     936 007     -515 958    - 20,12     -55,1    

Bitumijäte 138,88 9 773  175,00     24 304     -14 531     -104,63     -59,8    

Eristevillajäte 90,69 11 728  175,00     15 871     -4 143     -45,68     -26,1    

Kipsijäte 119,76 6 250  175,00     20 958     -14 708     -122,81     -70,2    

Kyllästetty puu-

jäte 
30,40 4 900 

 
 -   -   -   -  

Lasijäte 38,14 3 004  175,00     6 675     -3 671     -96,24     -55,0    

Pakkaus- ja 

energiajäte 
39,48 4 504 

 175,00     6 909     -2 405     -60,91     -34,8    

Puujäte 196,91 10 659  175,00     34 459     -23 801     -120,87     -69,1    

Rakennus- ja 

purkujäte 
113,22 14 088 

 175,00     19 814     -5 726     -   -  

Tarkasteltavat 

jätteet yht. 
26 411,50 484 955 

 
 1 064 996     -579 215     -21,93     -54,4    

Tarkasteltavat 

jätteet ilman be-

tonia yht. 

767,48 64 906 

 
 128 989     -68 983     -89,88     -53,5    

 

Jos erottelevan purun kustannuksia verrataan Työmaa 1 osalta sekalaisen rakennus- ja pur-

kujätteen kierrätyskustannukseen 175 €/t, niin olisi kustannussäästö ollut 69 000 euroa, mikä 

vastaa noin 54 % säästöä jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista. 

 

Yrityksellä A täyttyy jo nykyisellään VNA 179/2012:ssa asetettu 70 %:n hyödyntämisaste 

tässä tutkimuksessa olleiden työmaiden jäteraporttien perusteella. Jos jätteiden vastaanotto-

paikalla on toimitettujen jätejakeiden laadussa huomautettavaa ja kaikkea kyseistä jätettä ei 

voida hyödyntää kyseisellä tavalla, vaikuttaa se jätteiden hyödyntämisasteeseen. Yrityksellä 

A on kuitenkin potentiaalia nostaa ja kehittää rakennus- ja pukujätemateriaalien kierrätystä 

ja sitä kautta hyödyntämisastetta. Jos suurin osa rakennus- ja purkujätteestä olisi puuta, muo-

via, energiajätettä tai sekalaista rakennus- ja purkujätettä, jotka päätyvät tämän tutkimuksen 

perusteella pääsääntöisesti energiahyötykäyttöön, olisi tällöin yrityksellä haasteita saavuttaa 

70 %:n hyödyntämisastetta. 
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7 CASE 2 (YRITYS B): TEOREETTISET KUSTANNUSVAIKUTUS-

LASKELMAT JA ARVIO KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMISEN 

VAIKUTUKSISTA 

 

Yritys B antoi arvion, että he vastaanottavat ja käsittelevät rakennus- ja purkujätettä vuosit-

tain noin 5 000 tonnia. Kustannusvaikutuslaskelmia varten tarvittiin tietoa sekalaisen raken-

nus- ja purkujätteen laadusta. Näin ollen hyödynnettiin muutamaa Suomessa tehtyä 

rakennus- ja purkujätteen koostumustutkimusta ja niiden tuloksia eroteltavien jätejakeiden 

osuuksien määrittämiseksi. Rakennus- ja purkujätteen koostumustutkimukset, joiden tulok-

set valittiin tässä työssä tarkempaan tarkasteluun, on esitetty taulukossa 30.  

 

Taulukko 30. Rakennus- ja purkujätteen koostumustutkimukset, joiden tulokset valittiin tarkempaan tarkaste-

luun. 

 

Rakennus- ja purkujätteen koostumustutkimusten tulosten vertailu ei ole täysin yksiselit-

teistä johtuen erilaisista jäteluokituksista. Taulukossa 31 on esitetty koostumustutkimusten 

vertailu. 

 

  

Tutkimus Tekijä ja vuosi 

Rakennusjätteen koostumustutkimus  

– Etelä-Karjala 

(FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu –

hanke) 

Liikanen M., Helppi O., 

Havukainen J. & Hortta-

nainen M., 2018 

Rakennus- ja purkujätemateriaalin lajittelun kehittäminen Ronkainen M., 2016 

Kaatopaikka- ja rakennusjätteen lavakuormien laatututki-

mus Kujalan jätekeskuksessa 
Vanhala S., 2010 
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Taulukko 31. Rakennus- ja purkujätekoostumustutkimuksien tulosten vertailu. 

 

Jakeet 

Osuus  

[%] 

Liikanen et 

al. 

Ronkainen Vanhala Keskiarvo 

Betoni- ja tiilijäte 5 4 8 6 

Mineraali- ja lasivilla 5 5 6 5 

Puujäte 25 21 31 26 

Energiajäte 24 23 9 19 

Metallit 4 9 6 6 

Lasi 5 - - 2 

Kipsijäte 9 6 10 8 

Sekalainen /Kaatopaikkajäte 22 32 29 28 

 

Rakennus- ja purkujätteen koostumustutkimuksissa lajittelukäytännöt ja lajiteltavien jakei-

den määrä vaihtelivat. Taulukossa 31 on esitetty karkeampi jätejakeiden jako, koska Yritys 

B vastaanottaa sekaisin rakennus- ja purkutyömaiden jätteet, ja yrityksen lajittelu on yksin-

kertaista eli sitä tehdään tällä hetkellä materiaalikoneella ja satunnaisesti käsin. Liikasen et 

al. ja Ronkaisen osalta energiajätteen osuuteen laskettiin muovi-, pahvi- ja paperijätteen 

osuudet. Vanhalan työn osalta energiajätteeksi laskettiin energiajätteen ja murskattava ener-

giajätteen osuudet. Liikasen et al. sekalaisen jätteen määrän osuuteen laskettiin seuraavien 

jätejakeiden osuudet: sekalainen, PVC ja muu kiviaines. Ronkaisen tutkimuksen sekalainen 

jätteen ja hieno jakeen osuus laskettiin sekalaiseksi jätteeksi. Vanhalan työstä sekalaiseksi 

jätteeksi laskettiin seuraavien jätejakeiden osuudet: kaapeli, biojäte ja pehmopaperi, tekstiili, 

asfaltti, maa-aines ja muu hienoaines, polttokelpoinen kaatopaikkajäte, loppusijoitettava 

kaatopaikkajäte, PVC-muovi ja nahkatuote ja muju. Näiden kolmen rakennus- ja purkujät-

teen koostumustutkimusten tuloksista laskettiin jätejakeille keskiarvot, joita hyödynnettiin 

Yritys B:n kustannusvaikutuslaskelmissa. 

 

7.1 Teoreettiset kustannusvaikutuslaskelmat 

 

Yrityksen B kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta arvioitiin, että Yritys B erottelee nykyi-

sellään rakennus- ja purkujätteestä ainakin 20 % puujätettä ja 5 % metalleja. Yritys B erot-

telee myös muita jätejakeita sen perusteella, onko kyseistä jätejaetta jätekuormassa 

kuljetuksen kannalta tarpeeksi ja onko kyseinen jätejae helposti eroteltavissa. Koska muiden 
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jätejakeiden erottelusta ei ollut täyttä varmuutta, laskettiin sekalaisen rakennus- ja purkujät-

teen määräksi 75 %, minkä Yritys B toimittaa vastaanottopaikkaan edelleen käsiteltäväksi. 

Yrityksen B teoreettisten kustannusten laskennassa käytetään Yrityksen A:n Työmaalta 1 

saatuja keskimääräisiä vastaanottokustannuksia kuljetuskustannuksineen esitetyille jäteja-

keille.  Taulukossa 32 on esitetty Yrityksen B teoreettiset kustannukset saatujen tietojen poh-

jalta. 

 

Taulukko 32. Yrityksen teoreettiset kustannukset Yrityksen A kustannustiedoilla laskettuna.  

Eroteltavat jätejakeet Nykytilanne 

[%] 

Määrä 

[t] 

Kustannus 

[€/t] 

Kokonaiskus-

tannus 

[€] 

Puujäte 20 1 000 54,13 54 130  

Metallit 5 250 - - 

Sekalainen rakennus- ja 

purkujäte 

75 3 750 124,43 466 613 

Yhteensä 100 5 000 - 520 742 

 

Metallit rajattiin kustannusvaikutuslaskelmista pois, kuten Yrityksen A tilanteessakin. Me-

tallit erotellaan lähtökohtaisesti tehokkaasti, koska metallien arvo on positiivinen. Yritystä 

B kiinnostaa enemmän, kannattaako sekalaista rakennus- ja purkujätettä erotella tarkemmin. 

Yrityksen B nykyiseksi kustannusarvioksi saatiin noin 521 000 € vuodessa. Taulukossa 33 

on esitetty Yritykselle B teoreettiset laskelmat tehokkaamman lajittelun vaikutuksista kus-

tannuksiin. Rakennus- ja purkujätteestä eroteltavien jätejakeiden osuudet on laskettu raken-

nus- ja purkujätteen koostumustutkimuksien osuuksien keskiarvoilla. Jätejakeiden osuudet 

on laskettu 5 000 tonnille, mikä oli Yrityksen B antama arvio vastaanotettavasta sekalaisesta 

rakennus- ja purkujätteestä. Teoreettisissa kustannusvaikutuslaskelmissa käytetään Yrityk-

sen A:n Työmaalta 1 saatuja keskimääräisiä vastaanottokustannuksia kuljetuskustannuksi-

neen esitetyille jätejakeille. Betoni- ja tiilijätteen osalta kustannukset lasketaan 

kierrätyslaitoksen hinnalla 36,5 €/t (sis. kuljetuskustannukset), joka oli betonijätteen pala-

koolle 1-3 m.  
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Taulukko 33. Teoreettiset kustannusvaikutuslaskelmat Yritykselle B. Keskimääriset  

Jätejakeet Osuus 

[%] 

Määrä 

[t] 

Kokonaiskus-

tannusarvio 

nykytilan-

teessa 

[€] 

Keskimääräinen 

kustannus 

[€/t] 

Kokonais-

kustannus  

[€] 

Betoni- ja tii-

lijäte 
6 290 - 36,50  10 585 

Mineraali- ja 

lasivillajäte 
5 263 - 129,32  34 054 

Puujäte 26 1 280 54 130 54,13  69 286 

Energiajäte 19 928 - 114,09  105 914 

Metallit 6 323 - - - 

Lasijäte 2 83 - 78,76  6 563  

Kipsijäte 8 423 - 52,19  22 094 

Sekalainen 

rakennus- ja 

purkujäte 

28 1 400 466 613 124,43  174 202  

 Yhteensä 100 5 000 520 742 - 422 698 

 

Jos Yritys B erottelisi ja kierrättäisi taulukon 33 mukaisesti sekalaisen rakennus- ja purku-

jätteen, niin vuotuiset kustannukset olisivat noin 423 000 euroa. Jos Yritys B tehostaa seka-

laisen rakennus- ja purkujätteen erottelua ja kierrätystä taulukossa 33 esitetyn mukaisesti, 

voisi Yritys B säästää vuosittain noin 98 000 euroa, mikä vastaa noin 20 % säästöä jätteiden 

kierrätyskustannuksista. Yrityksen B säästö voi olla vieläkin suurempi riippuen valituista 

vastaanottopaikoista. Esimerkiksi jos Yritys B toimittaa taulukossa 33 esitetyn puujätemää-

rän voimalaitokselle, jolloin kustannus voidaan laskea nollaksi voimalaitoksen antaman hy-

vityksen seurauksena, voi Yritys B saavuttaa yhteensä noin 170 000 euroa vuotuisen säästön. 

Kustannusvaikutuslaskelmissa ei ole huomioitu työkustannuksia. 

 

7.2 Arvio kierrätyksen tehostamisen vaikutuksista 

 

Yritykselle B tehtiin arvio vaikutuksista, miten jätejakeiden tehokkaampi kierrätys vaikuttaa 

vastaanottokustannuksiin ja nykyiseen lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen. Vastaanotto-

kustannuksilla tarkoitetaan tässä kappaleessa niitä kustannuksia, jotka syntyvät Yrityksen B 

toimittaessa jätejakeita eteenpäin. Taulukossa 34 on esitetty arvio kierrätyksen tehostamisen 

vaikutuksista. Vaikutukset arvioitiin asteikolla 1-5, jossa 1 = ei vaikutusta/pieni vaikutus 
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nykytilanteeseen ja 5 = erittäin suuri vaikutus. Asteikon 5 tarkoittaa kohdassa ”vaikutus vas-

taanottokustannuksiin”, että toiminto parantaa yrityksen kannattavuutta ja kohdassa ”vaiku-

tus lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen”, että se vaatii yritykseltä myös investointeja. 

Taulukossa 34 ei ole kaikkia Yritykselle B esitettyjä vaihtoehtoja. 

 

Taulukko 34. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. 

Jätejakeet Toiminto Vaikutus vastaan-

ottokustannuksiin 

Vaikutus lajitte-

luun, käsittelyyn 

ja kuljetukseen 

Puujäte Nykytilanne, irtonai-

nen jäte 
1 1 

Puujäte  Toimitus voimalai-

tokselle 
3 2 

Puujäte Murskaus polttoai-

neeksi 
5 4 

Eristevillajäte Uusi eroteltava jäte-

jae 
2 3 

Kipsijäte Uusi eroteltava jäte-

jae 
5 3 

Lasijäte Uusi eroteltava jätejae 3-5 3 

Bitumijäte Uusi eroteltava jätejae 5 2 

Energiajäte/muo-

vit 
Pyrolyysi 3-5 3 

Sekalainen raken-

nus- ja purkujäte 

Valmistaminen kier-

rätyspolttoaineeksi 
4 3  

 

Puujätteen osalta tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa: nykytilannetta, puujätteen toimittamista 

voimalaitokselle ja puujätteen murskausta polttoaineeksi. Nykytilanteessa Yritys B erottelee 

sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä jonkin verran puujätettä ja toimittaa eroteltua puu-

jätettä vastaanottopaikkaan eteenpäin jatkokäsiteltäväksi ja –jalostettavaksi. Jos Yritys B ei 

halua tehdä muutoksia nykyiseen puujätteen käsittelyyn, on vaikutus vastaanottokustannuk-

siin sekä lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen 1 eli ei vaikutusta kumpaakaan.  Jos Yritys 

B toimittaa puujätteen voimalaitokselle, joka maksaa yritykselle hyvityksen puujätteestä 

saadun lämpöarvon mukaisesti, niin vaikutus nykyiseen hintaan on 3 eli merkittävä. Koska 

voimalaitos saattaa sijaita nykyistä vastanottopaikkaa kauempana tai voimalaitoksen kanssa 

solmitaan sopimus tietyn puujätemäärän toimittamisesta vuosittain, niin vaikutus lajitteluun, 

käsittelyyn ja kuljetukseen 2 eli kohtalainen. Jos Yritys B alkaa valmistamaan itse puujät-

teestä puupolttoainetta, on sen vaikutus nykyiseen vastaanottokustannukseen 5 eli erittäin 
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suuri. Vaikutus vastaanottokustannukseen on erittäin suuri, koska puujätteestä on valmis-

tettu valmista raaka-ainetta, puupolttoainetta, jota Yritys voi myydä. Puupolttoaineen val-

mistuksen vaikutus lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen on 4 eli suuri, koska 

puupolttoaineen valmistus vaatii Yritykseltä B ainakin investoinnin puun murskaimeen ja 

mahdollisesti myös ympäristöluvan puun murskaukseen.  

 

Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin otettiin mukaan uusia eroteltavia jätejakeita, ku-

ten eristevilla-, kipsi-, lasi- ja bitumijäte. Eristevillajätteen erottelun vaikutus vastaanotto-

kustannuksiin arvioitiin olevan 2 eli kohtalainen, sillä villajätteen erottelulla voidaan saada 

sekalaisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottokustannuksia alemmas ja samalla pystytään 

erottelemaan muita jätejakeita paremmin pois. Eristevillajätteen vaikutus lajitteluun, käsit-

telyyn ja kustannuksiin arvioitiin olevan 3 eli merkittävä, koska eritevillajätteen erottelua 

sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä Yritys B ei ole juurikaan tehnyt aiemmin, niin se 

vaatii työntekijöiden ohjeistusta ja sitoutumista sekä saattaa lisätä työkustannuksia. Kipsi-

jätteen erottelun vaikutus vastaanottokustannuksiin arvioitiin olevan 5 eli erittäin suuri. Kip-

sijätteen vastaanottokustannus on huomattavasti halvempi kuin sekalaisen rakennus- ja 

purkujätteen. Lisäksi kipsijäte on painavaa, joten eroteltuna se vähentää sekalaisen raken-

nus- ja purkujätteen painoa ja kustannuksia. Kipsijätteen erottelun vaikutus lajitteluun, kä-

sittelyyn ja kuljetukseen arvioitiin olevan 3 eli merkittävä, sillä jätejaetta ei ole aiemmin 

eroteltu. Kipsijätteen ottaminen mukaan erotteluun vaatii työntekijöiden ohjeistusta ja sitou-

tumista sekä saattaa lisätä työkustannuksia. Lasijätteen erottelun vaikutus vastaanottokus-

tannuksiin on 3-5 riippuen, kuinka hyvin Yritys B saa lasijätteen eroteltua. Uusioaines voi 

maksaa puhtaasta tasolasijätteestä yritykselle hyvitystä, jos tuotu lasijäte täyttää kappaleessa 

6.1.4 esitetyt Uusioaineksen asettamat vaatimukset lasijätteen vastaanottoon. Lasijätteen 

erottelun vaikutus lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen arvioitiin olevan 3 eli merkittävä, 

sillä lasijätteen lajittelua yritys ei ole juurikaan tehnyt aiemmin. Lasijätteen ottaminen mu-

kaan erotteluun voi vaikuttaa työkustannuksiin, ja vaatii työntekijöiden ohjeistusta ja sitou-

tumista Bitumijätteen erottelun vaikutus vastaanottokustannuksiin arvioitiin olevan 5 eli 

erittäin suuri, sillä bitumijäte on painavaa ja sekalaisessa rakennus- ja jätteessä se nostaa sen 

vastaanottokustannuksia. Erotellun bitumijätteen vastaanottokustannukset ovat lisäksi seka-

laisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottokustannuksia huomattavasti alhaisemmat. Kuten 
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eristevilla- kipsi- ja lasijätteen osalta vaikutus lajitteluun, kierrätykseen ja kuljetukseen ar-

vioitiin 3 eli merkittäväksi, koska bitumijätteen erottelua ei ole Yritys B tehnyt merkittävissä 

määrin aiemmin. 

 

Energiajätteelle ja sekalaiselle rakennus- ja purkujätteelle esitettiin myös vaihtoehtoisia rat-

kaisuja, joilla Yritys B voi tehostaa kierrätystä. Energiajätteen erottelu rakennus- ja purku-

jätteestä on ollut vähäistä, mutta yritys vastaanottaa erikseen energiajätettä. Energiajätteelle 

esitettiin vaihtoehdoksi koekuormien toimittaminen pyrolyysilaitokselle. Vaikutus vastaan-

ottokustannuksiin arvioitiin olevan 3-5, kun energiajätettä toimitetaan pyrolyysilaitokselle. 

Vaikutus vastaanottokustannuksiin riippuu toimitetun energiajätteen laadusta ja Yrityksen B 

halusta sitoutua yhteistyöhön pyrolyysilaitoksen kanssa. Pyrolyysilaitoksen vastaanotto-

maksu perustuu tämän hetkiseen, keskimääräiseen energiajätteen vastaanottomaksuun kul-

jetuksineen. Vastaanottokustannus arvioidaan vasta koekuorman koeajon jälkeen, kun on 

tiedossa koeajossa muodostuneen pyrolyysiöljyn laatu ja määrä. Koekuorman vastaanotto-

kustannus voi olla tämän hetkistä energiajätteen keskihintaa alhaisempi, jos koeajossa syn-

tyvän pyrolyysiöljyn laatu ja määrä vastaavat tavoitearvoja. Energiajätteen osalta vaikutus 

lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen arvioitiin olevan 3 eli merkittävä, kun energiajätettä 

toimitetaan pyrolyysilaitokelle. Vaikutus on merkittävä, koska energiajätteen erottelu seka-

laisesta rakennus- ja purkujätteestä on ollut vähäistä, joten se voi lisätä työkustannuksia ja 

sitoutumista yhteistyöhön. Sekalaisen rakennus- ja purkujätteen osalta Yritykselle B ehdo-

tettiin kierrätyspolttoaineen valmistusta. Kierrätyspolttoaineen valmistuksen vaikutukset 

vastaanottokustannuksiin arvioitiin olevan 4 eli suuri vaikutus, sillä valmiin polttoaineen 

arvo on korkeampi kuin sekalaisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottokustannus. Kierrä-

tyspolttoaineen valmistuksen vaikutus lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetuksiin arvioitiin ole-

van 3 eli merkittävä, sillä kierrätyspolttoaineen valmistus vaatii yritykseltä investoinnin 

murskaimeen. Verrattuna puun murskaamisen vaikutuksiin lajitteluun, käsittelyyn ja kulje-

tukseen, on kierrätyspolttoaineen valmistuksen vaikutus pienempi, koska sekalaisen raken-

nus- ja purkujätteen volyymi on jo nykyisellään huomattavasti suurempi kuin puujätteen. 
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7.3 Epävarmuus-, ja herkkyystarkastelu 

 

Yrityksen B osalta tarkastelut ovat teoreettisia arvioita, koska yritykseltä ei saatu tarpeeksi 

lähtötietoja tämän tutkimuksen aikana. Kustannusvaikutuslaskelmat laskettiin Yrityksen A 

vastaanottopaikoilla ja keskimääräisillä kustannuksilla, koska ei ollut tietoa Yrityksen B ny-

kyisistä vastaanottopaikoista. Yrityksen A vastaanottopaikat voisivat soveltua myös Yrityk-

selle B. 

 

Teoreettisten kustannusvaikutusten perusteella Yrityksellä B on mahdollisuus säästää noin 

98 000 euroa vuodessa, jos panostaa sekalaisen rakennus- ja purkujätteen erotteluun ja kier-

rätykseen kappaleen 8.1 mukaisesti ja jos olettamus nykytilanteesta pitää paikkansa eli yritys 

erottelee sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä vain neljänneksen. Kappaleessa 6.4 lasket-

tiin työntekijän nimikkeellä ammattilainen, vuoden palkkakustannukseksi 35 469,72 €. Ar-

vioidulla säästöllä Yritys B pystyisi 2,8 työntekijää tehostamaan jätteiden erottelua ja 

kierrätystä. Jos teoreettisissa kustannusvaikutus laskelmissa olisi käytetty tämän hetkistä se-

kalaisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottohintaa, olisi säästö ollut Yritykselle B vielä 

suurempi. 

 

Yritykselle B tehdyn arvion perusteella kierrätyksen tehostamisen vaikutuksista, voidaan to-

deta, että Yrityksellä B on mahdollisuus saavuttaa säästöjä panostamalla jätejakeiden kier-

rätykseen. Yritys B voi aloittaa sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen 

tehostamisen jätelaji kerrallaan aloittaen esimerkiksi kipsi-, eristevilla- ja bitumijätteen tar-

kemmasta erottelusta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Rakennus- ja purkutyömaiden jätejakeiden lajitteluun ja erotteluun on panostettava nyt ja 

tulevaisuudessa, sillä rakentamisen toimialan jätteet ovat suurin jätteiden syntysektori, kun 

kaivostoiminnan jätteitä ei huomioida. Jotta pystytään hillitsemään ilmaston muutosta ja ta-

kamaan luonnonvarojen riittävyys tuleville sukupolville, on rakennus- ja purkujätteen kier-

rätystä ja hyödyntämistä koskien asetettu myös tiukempia tavoitteita. Rakennus- ja 

purkutyömaiden tiukka aikataulu kuitenkin menee usein tarkemman jätteiden lajittelun ja 

kierrätyksen edelle. Rakennus- ja purkujätteen tarkempaan erotteluun, lajitteluun ja kierrä-

tykseen vaikuttaa lisäksi yrityksen sisäinen asenne ja yhteiskunnan paine. Rakennus- ja pur-

kujätejakeiden tarkempaa erottelua ja lajittelua pidetään työläänä ja kustannuksia lisäävänä 

ratkaisuna. 

 

8.1 Kierrätyksen tehostamisen vaikutukset kustannuksiin purkualan 

yrityksessä 

 

Tämän tutkimuksen perusteella rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamisella voi-

daan saada säästöjä jätteiden kierrätyskustannuksista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pur-

kualan yrityksen, Yrityksen A, kolmen työmaan jätteiden kierrätyskustannuksia ja niiden 

kustannusvaikutuksia. Kustannusvaikutuksia verrattiin siihen, jos jätteet olisi viety sekalai-

sena rakennus- ja purkujätteenä. Työmaa 1 kesti noin puoli vuotta ja jätteiden kokonaismäärä 

oli noin 28 000 tonnia, josta oli noin 92 % betoni- ja tiilijätettä. Työmaalla 1 saavutettiin yli 

puolen miljoonan säästö, kun jätteiden erotteluun ja lajitteluun panostettiin sekä vastaanot-

topaikat ja kuljetukset optimoitiin. Kun kustannusvaikutustarkastelusta jätetään pois betoni- 

ja tiilijäte, saatiin Työmaalla 1 muiden jätteiden osalta säästöä noin 32 000 euroa, mikä vas-

taa noin 35 %:n säästöä työmaan jätteiden kierrätyskustannuksista. Yritys A saavutti säästön, 

kun panosti jätejakeiden erotteluun ja lajitteluun sekä optimoi jätteiden vastaanottopaikat ja 

kuljetukset. Jos työmaiden todellisia kustannuksia olisi verrattu kustannusvaikutuslaskel-

missa tämän hetkiseen sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kustannukseen, olisi työmailta 

saatu säästö huomattavasti suurempi.  
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Yritykseltä A ei saatu työmaiden työkustannuksia, joten saatua säästöä verrattiin työntekijän 

vuoden palkkakustannukseen. Työmaalta 1 saadulla säästöllä voisi palkata 1,8 työntekijää 

vuodeksi. Vaikka Yrityksen A kaikilla kolmella työmaalla saatiin säästöä, niin työmailla 

olisi ollut vielä säästöpotentiaaliakin. Vaikka purkualan yrityksen suurin jäte-erä on betoni- 

ja tiilijäte, niin tämän tutkimuksen perusteella on kannattavaa panostaa myös muiden jäteja-

keiden lajitteluun ja kierrätykseen. Rakennusalalla jätteiden lajitteluun olisi helpompi pa-

nostaa, koska työmaalla syntyvät jätteet ovat helpompi erotella toisistaan ja usein puhtaampi, 

jolloin niiden kierrättäminen on purkujätettä helpompaa.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella vastaanottopaikkojen valinnoilla on vaikutusta jätteiden 

kierrätyskustannuksiin. Rakennus- ja purkualan yrityksille voidaan suositella tehtävän vas-

taanottopaikkakartoitus aika ajoin, sillä tällä tavoin rakennus- ja purkutyömaiden jätteiden 

kierrätyskustannuksista voidaan saada säästöä. Vastaanottopaikkakartoituksella voidaan 

kartoittaa samalla alan uudet toimijat ja jätteiden käsittelymenetelmät sekä niiden hyödyn-

nettävyys omassa toiminnassa.  

 

Purku- ja rakennustyömaiden kustannuksiin voitaisiin vaikuttaa myös panostamalla raken-

nus- ja purkusuunnitteluun. Lainsäädäntö ohjaa rakennus- ja purkusuunnittelua siten, että 

rakennus- ja purkulupaa haettaessa on esitettävä selvitys rakennus- ja purkujätteen määrästä 

ja laadusta sekä sen lajittelusta, ellei jätteen määrä ole vähäinen. Lisäksi osalle jätteistä on 

erilliskeräysvelvoite, mutta asia voidaan kiertää vetoamalla erilliskeräyksen taloudelliseen 

kannattamattomuuteen.  

 

8.2 Kierrätyksen tehostamisen vaikutukset kustannuksiin sekalaista ra-

kennus- ja purkujätettä käsittelevässä yrityksessä 

 

Toisena yrityksenä tutkimuksessa tarkasteltiin jätteen kuljettajaa, joka vastaanottaa ja käsit-

telee myös sekalaista rakennus- ja purkujätettä (Yritys B). Yritys B on laajentamassa liike-

toimintaa jätteen käsittelyn osalta. Yritys antoi arvion, että he vastaanottavat sekalaista 

rakennus- ja purkujätettä noin 5 000 tonnia vuodessa. Yritykselle B laskettiin teoreettiset 

kustannusvaikutukset, joiden perusteella arvioitiin yrityksen säästävän noin 98 000 euroa, 
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mikä vastaa noin 20 % säästöä jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista, jos yritys panos-

taisi sekalaisen rakennus- ja purkujätteen lajitteluun ja kierrätykseen. Saadulla säästöllä yri-

tys voisi palkata 2,8 työntekijää vuodeksi. Koska Yritykseltä B ei saatu tietoja nykyisistä 

vastaanottopaikoista, tarkempia jätemääriä eikä sekalaisen rakennus- ja purkujätteen tar-

kempaa laatua kevään 2018 aikana, yritykselle tehtiin ainoastaan teoreettiset laskelmat nii-

den tietojen pohjalta, mitä yritys arvio. Jos Yrityksen B nykytilasta olisi saatu enemmän 

tietoa, olisi laskelmista voitu saada luotettavampia. Laskelmat kuitenkin osoittavat, että yri-

tyksellä on säästöpotentiaalia. 

 

Yritykselle B tehtyä teoreettinen kustannusvaikutuslaskelmaa ei voi suoraan soveltaa muihin 

sekalaista rakennus- ja purkujätettä käsittelevään kierrätyslaitokseen, koska kierrätyslaitok-

silla toimintatavat saattavat olla yksilöityjä. Yrityksen B kierrätyslaitoksella tapahtuva lajit-

telu on yksinkertaista verrattuna isompiin kierrätyslaitoksiin. Kustannusvaikutuslaskelmat 

osoittavat, että sekalaisen rakennus- ja purkujätteen jätejakeiden tarkempaan erotteluun kan-

nattaisi panostaa. Yritykselle B tehtiin lisäksi arvio kierrätyksen tehostamisen vaikuttavuu-

desta eli arvioitiin, miten eri kierrätyksen kehittämiseen liittyvät toimet vaikuttavat yrityksen 

toimintaan. Tämä arviointi tukee kustannusvaikutuslaskelmia, sillä arvioinnin perusteella 

Yritys B voi saavuttaisi kustannussäästöjä panostamalla jätejakeiden kierrätykseen. Yritys 

B voi aloittaa kierrätyksen tehostamisen jätelaji kerrallaan aloittaen esimerkiksi kipsi-, eris-

tevilla- ja bitumijätteen tarkemmasta erottelusta.  

 

Tällaista arviointimenetelmää kierrätyksen tehostamisen vaikutuksista voidaan käyttää yri-

tyksille, jotka harkitsevat kierrätysliiketoiminnan kehittämistä, mutta eivät vielä tiedä täysin, 

miten liiketoimintaa kannattaisi kehittää. Arviointimenetelmä voitaisiin käyttää esivaiheena 

ennen varsinaisten investointikustannuslaskelmien tekemistä tai arviointimenetelmään voi-

taisiin lisätä kustannus- ja investointilaskelmat, kun tiedetään yrityksen nykytilanne nykyi-

sine yhteistyökumppaneineen tai vastaanottopaikkoineen tarkemmin. 
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Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisasteen täyttyminen purkualalla 

 

Vuonna 2020 rakennus- ja purkujätteestä tulisi hyödyntää 70 % muutoin kuin energiana tai 

valmistamalla siitä polttoainetta VNA 179/2012 mukaisesti. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

tiin Yrityksen A osalta, tutkimuksessa olleen kolmeen työmaan perusteella, täyttyykö kysei-

nen hyödyntämisaste. Kun Yrityksen A hyödyntämisasteessa huomioidaan betoni- ja 

tiilijäte, niin työmaiden hyödyntämisaste vaihteli noin 75 %:sta noin 98 %:iin. Kun betoni- 

ja tiilijäte jätettiin pois tarkastelusta, niin hyödyntämisaste vaihteli noin 66 %:sta noin 78 

%:iin. Yrityksen A jätteistä metallit ovat betoni- ja tiilijätteen jälkeen seuraavaksi merkityk-

sellinen jäte. Tämän tutkimuksen perusteella Yrityksellä A täyttyy pääsääntöisesti rakennus- 

ja purkujätteelle asetettu 70 %:n hyödyntämisastetavoite. 

 

Jos rakennus- ja purkujätteestä suurin osa on puuta, muovia, energiajätettä tai sekalaista ra-

kennus- ja purkujätettä, on haasteellista saavuttaa 70 %:n hyödyntämisastetta. Tämän tutki-

muksen perusteella puu-, muovi-, energia- sekä sekalainen rakennus- ja purkujäte päätyvät 

pääsääntöisesti energiahyötykäyttöön. Purkualalla hyödyntämisaste täyttyy todennäköisesti 

helpommin kuin rakennusalalla tai korjaamisrakentamisessa. 

 

8.3 Jatkotutkimuskohteet 

 

Tässä tutkimuksen aikana ei saatu Yritykseltä A työkustannuksia, joten antaisi lisäarvoa tut-

kia, miten jätejakeiden tehokkaampi erottelu ja lajittelu rakennus- ja purkutyömaalla vaikut-

taa työmaan työkustannuksiin tai voidaanko tämän tutkimuksen työmailla saavutetuilla 

säästöillä kattaa tehostetun jätteiden erottelusta ja lajittelusta aiheutuvat työkulut. Lisäksi 

olisi mielenkiintoista tutkia muiden purkualan yritysten hyödyntämisasteen täyttymistä ja 

rakennusalan hyödyntämisasteen tämän hetkistä tilannetta. Olisi myös mielenkiintoista tut-

kia, miten paljon purkukohteissa olisi uudelleen käytettävää ja kierrätettävää materiaalia, 

joka päätyy kuitenkin sekalaiseksi rakennus- ja purkujätteeksi kustannussyihin tai tiukoihin 

aikatauluihin vedoten. 

 

Purku- ja rakennussuunnittelu tarvitsi työkalun, jolla voisi arvioida jätteiden kierrätyskus-

tannuksia, ja joka auttaisi hahmottamaan jätteiden lajittelun kannattavuutta. Todella pienen 
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jäte-erän erikseen viemisessä kuljetuskustannukset voivat nousta merkittäväksi tekijäksi jät-

teen kierrätyskustannusten kannalta ja määrätä jätteen lajittelutarpeen. 
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9 YHTEENVETO  

 

Tämä diplomityö tehtiin Insinööritoimisto Gradientin toimeksiannosta. Tutkimuksessa sel-

vitettiin rakennus- ja purkujätteen lajittelua ja käsittelyä ohjaavia keinoja ja esiteltiin esi-

merkkejä ohjauskeinoista Euroopassa. Tutkimuksessa tutustuttiin rakennus- ja purkujätteen 

nykytilanteeseen ja siihen liittyviin haasteisiin. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi rakennus- 

ja purkujätejakeille erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia energiahyödyntämisen ja loppu-

sijoittamisen tilalle.  

 

Tutkimusosio tehtiin yritys case-tutkimuksena, jossa tutkittiin Yrityksen A ja B rakennus- ja 

purkujätteen kierrätyksen tehostamisen vaikutuksia jätteiden kierrätyskustannuksiin. Yrityk-

selle A kartoitettiin uusia varteenotettavia vastaanottopaikkoja ja vaihtoehtoisia menetelmiä 

nykyisten rinnalle, jotta yrityksen purkutyömaiden kustannuksia pystytään jatkossa ennakoi-

maan paremmin. Yrityksellä A oli tutkimuksen aikana kolme työmaata, joissa yritys hyö-

dynsi vastaanottopaikkakartoituksesta saatuja tietoja ja tehosti jätejakein erottelua ja 

lajittelua purkukohteissa. Työmaiden osalta laskettiin vaikutukset kustannuksiin ja hyödyn-

tämisasteeseen. Yritykselle B tehtiin teoreettiset kustannusvaikutuslaskelmat sekalaisen ra-

kennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamisesta. Lisäksi Yritykselle B arviotiin 

kierrätyksen tehostamisen vaikutuksia. 

 

Yritys A on purkualan yritys. Yrityksellä A syntyvä jäte on pääsääntöisesti purkukohteiden 

jätettä. Tutkimuksen aikana olleilla purkutyömailla jätteet lajiteltiin ja jätteet toimitettiin jät-

teiden vastaanottopaikkoihin jatkojalostettavaksi tai suoraan kohteisiin hyödynnyttäväksi. 

Yrityksen A rakennus- ja purkujätteestä on yli 70 % betoni- ja tiilijätettä ja metalleja. Yri-

tyksellä on oma ympäristöluvallinen kierrätyskeskus jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn, 

mutta kierrätyskeskus ei toimi vielä täydellä teholla. Kierrätyskeskuksen hyödyntäminen 

näiden kolmen työmaan jätteiden käsittelyssä arvioidaan jääneen pieneksi.  

 

Yritys B on jätteen kuljettaja, jolla on ympäristöluvallinen jätteen käsittelylaitos. Yrityksen 

jätteen käsittelylaitos on pieni ja jätteiden käsittely ja erottelu on yksinkertaista. Yritys B on 

laajentamassa liiketoimintaansa jätteen käsittelyn osalta. Yritys vastaanottaa yhtenä jakeena 
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sekalaista rakennus- ja purkujätettä. Yritykselle toimitetaan jätettä sekä rakennus- että pur-

kutyömailta. Yrityksen B vastaanotettu sekalainen rakennus- ja purkujäte ei sisällä lähtö-

kohtaisesti betoni- ja tiilijätettä. Arvioitiin, että nykyisellään Yritys B erottelee sekalaisesta 

rakennus- ja purkujätteestä 20 % puujätettä ja 5 % metalleja. Lisäksi yritys erottelee muita 

jakeita, jos ne ovat helposti eroteltavissa ja jätejaetta on kuljetuksen kannalta riittävästi. 

Muuten loppu osa jätteestä viedään sekalaisena rakennus- ja purkujätteenä jätteen vastaan-

ottopaikkaan jatkokäsittelyyn. 

 

Yritykselle A laskettiin raportoitujen tietojen perusteella kaikille kolmelle työmaalle jättei-

den kierrätyskustannukset tai -arviot sekä kustannusvaikutukset. Kustannusvaikutuksia ver-

rattiin siihen, jos jätteet olisi viety sekalaisena rakennus- ja purkujätteenä. Kahdella 

purkutyömaalla (Työmailla 2 ja 3) jätteiden lajittelu ei ollut yhtä tehokasta kuin Työmaalla 

1, joten näille kahdelle työmaille laskettiin erikseen säästöpotentiaalia. Kustannusvaikutus-

laskelmien perusteella Yritys A sai säästöä kahdella isolla työmaalla noin 30-35 % jätteiden 

kierrätyskustannuksista. Pienemmällä työmaalla (Työmaa 2) säästöä syntyi noin 14 %. Kun 

huomioidaan työmaille laskettu säästöpotentiaali, olisi Työmaalla 2 voitu säästää jopa noin 

30 % jätteiden kokonaiskierrätyskustannuksista ja Työmaalla 3 jopa noin 45 %. Yrityksen 

kustannussäästö saattaa olla todellisuudessa vieläkin suurempi, jos kustannusvaikutuslaskel-

missa olisi verrattu sekalaisen rakennus- ja purkujätteen kierrätyskustannuksia tämän hetki-

siin jätteiden vastaanottohintoihin.  

 

Yrityksen B osalta laskettiin teoreettiset kustannusarviot ja -vaikutukset, koska kevään 2018 

aikana Yritykseltä B ei saatu tietoja nykyisistä vastaanottopaikoista, tarkempia jätemääriä 

eikä sekalaisen rakennus- ja purkujätteen tarkempaa laatua. Teoreettisissa laskelmissa hyö-

dynnettiin Yrityksen A kustannuslaskelmia ja aiempia tutkimuksia sekalaisen rakennus- ja 

purkujätteen koostumuksesta. Teoreettisten kustannusvaikutuslaskelmien perusteella Yritys 

B voisi säästää noin 98 000 euroa, mikä vastaa noin 20 % säästöä jätteiden kierrätyskustan-

nuksista, jos sekalaisesta rakennus- ja purkujätteestä erotellaan tarkemmin jätejakeita.  

 

Yritys A ei raportoinut tutkimuksen aikana purkutyömaiden työkustannuksia, joten saatuja 

säästöjä verrattiin yhden työntekijän vuoden palkkakustannukseen. Ammattilais-nimik-
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keellä olevan työntekijän vuoden palkkakustannus on yhteensä noin 35 500 euroa. Työ-

maalla 1 saatiin säästöä yhteensä noin 32 000 euroa, ja työmaa kesti noin 6 kk. Näin ollen 

kahdella Työmaan 1 kokoisella purkutyömaalla voisi palkata 1,8 työntekijää vuodeksi. Yri-

tyksellä A on saattaa olla useita purkutyömaita päällekkäin ja työmaiden koosta riippuen, 

useita vuodessa. Yrityksen B arvioidulla 98 000 euron säästöällä pystyisi palkkaamaan 2,8 

työntekijää.  

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi, täyttyykö Yrityksellä A näiden työmaiden perusteella 

VNA 179/2012 mukainen 70 %:n hyödyntämisaste. Kun Yrityksen A hyödyntämisasteessa 

huomioidaan betoni- ja tiilijäte, niin työmaiden hyödyntämisaste vaihteli noin 75 %:sta noin 

98 %:iin. Kun betoni- ja tiilijäte jätettiin pois tarkastelusta, niin hyödyntämisaste vaihteli 

noin 66 %:sta noin 78 %:iin. Betoni- ja tiilijätteen jälkeen seuraavaksi merkityksellinen jäte 

on metallit. Yrityksellä A täyttyy pääsääntöisesti rakennus- ja purkujätteelle asetettu 70 %:n 

hyödyntämisastetavoite tämän tutkimuksen perusteella. Jos kuitenkin suurin osa rakennus- 

ja purkujätteestä on puuta, muovia, energiajätettä tai sekalaista rakennus- ja purkujätettä, 

jotka päätyvät tämän tutkimuksen perusteella pääsääntöisesti energiahyötykäyttöön, on täl-

löin haasteita saavuttaa VNA 179/2012:n mukaista 70 %:n hyödyntämisastetta. Yrityksen B 

osalta ei tarkasteltu rakennus- ja purkujätteelle asetettua hyödyntämisasteen tilannetta ja toi-

saalta Yritys B on enemmän jätteen käsittelijä kuin tuottaja.  

 

Yritykselle B tehtiin erikseen arvio kierrätyksen tehostamisen vaikuttavuudesta eli arvioitiin, 

miten eri kierrätyksen parantamiseen liittyvät toimet vaikuttavat yrityksen toimintaan. Vai-

kutuksia arviotiin vastaanottokustannuksiin sekä lajitteluun, käsittelyyn ja kuljetukseen. 

Vaikutuksia arvioitiin asteikolla 1-5, joissa 1 = ei vaikutusta/pieni vaikutus nykytilanteeseen 

ja 5 = erittäin suuri vaikutus. Arvioinnin perusteella Yrityksellä B on mahdollisuus saavuttaa 

kustannussäästöjä panostamalla jätejakeiden kierrätykseen. Yritys B voi aloittaa sekalaisen 

rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamisen jätelaji kerrallaan aloittaen esimerkiksi 

kipsi-, eristevilla- ja bitumijätteen tarkemmasta erottelusta. 

 

Rakennus- ja purkujätteen kierrätyskustannusten laskemiseksi tarvittaisiin työkalu, jota ra-

kennus- ja purkualan yritykset voisivat käyttää jo rakennus- ja purkusuunnitteluvaiheessa. 

Työkalulla voisi hahmottaa paremmin jätejakeiden lajittelun kannattavuutta. 
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