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TIIVISTELMÄ 
 

Työssä tutkittiin rakennustyömaan tuottamia jätteitä, niiden vähentämisen 
toimenpiteitä sekä jätteiden aiheuttamia kustannuksia. Toisena tarkoituksena oli 
tutkia, mitä eri rakennusmateriaaleja työmailta jää yli, miten ne kiertävät 
seuraavalle työmaalle, ja sitä kautta pohtia oman varaston tarvetta NCC 
Rakennus Oy Pirkanmaan yksikölle. Työn kolmantena tavoitteena oli tutkia puun 
käytön tehostamista työmailla, ja sen kustannusvaikutuksia.  
 
Rakennusjätteiden hyötykäyttö on viime vuosina kasvanut huomattavasti, kun 
käyttöön on otettu sekalaisen rakennusjätteen käsittelylaitoksia. Jätteen 
kierrätystä voidaan parhaiten edistää parantamalla uusiomateriaalien kysyntää. 
Rakennusjätteiden syntymistä voi välttää tarkalla määrälaskennalla. 
Talonrakennustyömailla syntyy jätettä yhteensä noin 1 500 000 tonnia vuodessa. 
Tästä noin 1 000 000 tonnia hyödynnetään, 2/3 materiaalina ja 1/3 polttoaineena. 
noin 400 000 tonnia loppusijoitetaan kaatopaikoille. Työmaan jätekustannukset 
ovat yhteensä noin 400 €/tn.  
 
Rakennustyömaan ylijäämämateriaalien kierrättämisessä on parantamisen varaa, 
vaikka ”hukat” näyttävätkin olevan vähenemässä. Vastaan tulevat kuitenkin 
kustannukset työvoimassa ja kuljetuksissa. Työvoima- ja kuljetuskustannuksien 
suuruuden takia iso osa hyödynnettävistä materiaaleista päätyy kaatopaikalle. 
Oman varaston perustaminen pelkästään ylijäämämateriaaleille näyttäisi olevan 
taloudellisesti kannattamatonta. Se vaatisi oman kaluston hankkimista, varaston 
jatkuvaa ylläpitoa ja varastotyöntekijän palkkaamista.  
 
Sahatavaran hinta nousi vuonna 2006 n. 7 - 8 %, mikä on vaikuttanut 
rakentamiseen monella tapaa. Puun käytön tehostaminen 
betonielementtirakentamisessa ei näyttäisi vähentävän kokonaiskustannuksia, 
koska käytön tehostaminen heikentää puun laatua, ja se aiheuttaa lisää työvoima- 
ja kuljetuskustannuksia. Puurakentamisessa sillä saatettaisiin saavuttaa tulosta, 
koska ”hukat” ovat suurempia. 
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This study was about to examine the waste that construction sites produce, the 
actions that reduce the waste and the costs of the waste. The second function of 
this study was to examine what different kind of oddment materials a 
construction site produces and how these materials circle to the next site. As a 
result, the purpose was to deliberate the need of an own warehouse for NCC 
Rakennus Oy Pirkanmaa unit. The third function was to examine the 
rationalization of wood consumption. 
  
The recycling of construction waste has increased notably in the last few years as 
a result of the implementation of waste treatment plants for miscellaneous waste. 
The best way to improve the recycling of construction waste is to raise the call of 
recycled materials. The birth of construction waste can be avoided by accurate 
volume calculation. Construction sites generate waste in total roughly 1 500 000 
tons a year. Of this about 1 000 000 tons are reclaimed, 2/3 as materials and 1/3 
as fuel. Approximately 400 000 tons are sited to dumping places. The costs of the 
waste in a construction site are approximately 400 €/ton.  
 
There is still improvement to do in the recycling the oddment materials although 
the remnants seem to be decreasing. In the reverse side there are the costs of 
labour and transportation. Due to this a large part of exploitable materials ends 
up to dumping places. Founding an own warehouse just for oddment materials 
seems to be unprofitable. It would require buying some own equipment, 
continuous maintaining of the warehouse and employing a warehouse worker.  
 
The price of timber raised approximately 7-8 % in 2006 which has affected the 
construction business in many ways. The rationalization of wood consumption in 
prefabricated concrete element construction would not seem to decrease the 
overall costs due to the wood quality weakening and the costs of labour and 
transportation. In wood construction it might gain some result because the 
remnants are minor. 
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1  JOHDANTO 

 

Työn tarkoituksena oli tutkia rakennustyömaan tuottamia jätteitä, niiden 

vähentämisen toimenpiteitä sekä jätteiden aiheuttamia kustannuksia. Aihetta 

tarkastellaan nimenomaan jätteiden vähentämisen kannalta, koska niistä 

aiheutuvat kustannukset ovat merkittävät. Myös ympäristön kuormituksen 

kannalta jätteiden vähentäminen ja materiaalien entistä tehokkaampi käyttö on 

erityisen tärkeää. Työn toisena tarkoituksena oli tutkia, mitä eri 

rakennusmateriaaleja työmailta jää yli, miten ne kiertävät seuraavalle työmaalle, 

ja sitä kautta pohtia oman varaston tarvetta NCC Rakennus Oy Pirkanmaan 

yksikölle. Tutkimustyö toteutettiin käytännössä haastattelemalla NCC Rakennus 

Oy:n työnjohtajia. 

 

 Työn kolmantena tavoitteena oli tutkia puun käytön tehostamista työmailla, ja 

sen kustannusvaikutuksia. Puun käytön tehostamisella tarkoitetaan tässä joko 

yhden tai useamman kerran käytössä olevan sahatavaran puhdistamista muun 

muassa betonista ja nauloista ja sen käyttämistä uudestaan joka samalla tai 

toisella työmaalla. Tätäkin aihetta selvitettiin työnjohtajien haastattelujen ja 

avulla. Puun käytön tehostaminen on ajankohtainen aihe, koska puun hinnat ovat 

nousseet voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Vaikeat korjuukelit, puun kova 

kysyntä ja bioenergian käytön lisääminen ovat nostaneet puun hintaa Euroopassa. 

Näiden lisäksi Venäjä on ilmoittanut korottavansa puun vientitulleja portaittain. 

Tullit kasvattavat venäläisen puun hinnan niin korkeaksi, että puuta ei kannata 

tuoda Suomeen enää vuoden 2010 jälkeen. Metsäteollisuudelle tämä merkitsee 

puupulaa, suomalaisille metsänomistajille lisää tuloja. Puun kantohintojen nousu 

vuodessa on ollut huima. Metsänomistaja saa mäntytukista lähes 30 prosenttia ja 

kuusitukista yli 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten keväällä 2006. 

Kuitupuun hinnat ovat nousseet 15–25 prosenttia. Metsäntutkimuslaitoksen 

Metlan mukaan tukkipuun hinnat ovat korkeimmalla tasolla yli 

kolmeenkymmeneen vuoteen. 
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2  RAKENNUSALAN TUOTTAMAT JÄTTEET 

 

Rakentamisen elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja 

rakennusmateriaalien valmistuksesta. Rakentamisvaiheeseen liittyvät myös 

kuljetukset. Rakentamisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa ympäristövaikutukset 

ovat suuret. Toisaalta kaikissa vaiheissa voidaan toimia materiaalia säästäen ja 

välttää jätteiden syntymistä. Tärkeää on muistaa jätehuollon perusidea: Ensin 

pyritään ehkäisemään jätteiden synty. Jos se ei onnistu, niin sitten jätteen 

kierrätys ennen laitosmaista polttoa ja poltto ennen sijoittamista kaatopaikalle. 

 

Merkittävimmät rakennusalan tuottamista jätteistä ovat betonia ja puuta. 

Talonrakennustyömailla syntyy jätettä melkein yhtä paljon kuin kotitalouksissa 

yhteensä, noin 500 000 tonnia vuodessa. Tästä noin 1 000 000 hyödynnetään, 

noin 2/3 materiaalina ja 1/3 polttoaineena. Noin 400 000 tonnia loppusijoitetaan 

kaatopaikoille. Siitä valtaosa on polttokelpoista. Rakennusjätteestä noin 15 % 

muodostuu rakentamisvaiheessa ja 85 % rakennusten korjaus- ja purkuvaiheissa. 

Kaikesta jätteestä 98 % syntyy tuotannosta ja 2 % kulutuksesta./1./ 

 

Talonrakentamisesta kertyy ylijäämämaata noin 11 miljoonaa tonnia vuosittain. 

Lisäksi maa- ja vesirakentamisessa syntyy vuosittain noin 23 miljoonaa tonnia 

erilaisia ylijäämämaita ja -lietteitä. /10./ Tie-, katu- ja rautatieverkostojen sekä 

vesiväylien ja satamien rakentamisessa ja ylläpitämisessä syntyy lähinnä 

ylijäämämaita ja ruoppauslietteitä. Myös vesijohtojen, viemäreiden ja 

kaukolämpöverkostojen asennustöistä jää usein yli maamassoja. Ylijäämämaat ja 

lietteet hyödynnetään ensisijaisesti työmailla. Loput sijoitetaan erityisille 

maantäyttöalueille tai kaatopaikoille. 

Rakennusjätteiden hyötykäyttö on viime vuosina kasvanut huomattavasti, kun 

käyttöön on otettu sekalaisen rakennusjätteen käsittelylaitoksia.  

Rakennusjätteistä sellaisenaan hyödynnettäviä ovat muun muassa: 

– erilaiset puulevyt  

– laudat  
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– soirot  

– ehjät tai korjattavissa olevat laitteet ja kalusteet  

– metalliset palkit ja pilarit  

– putket ja kaapelit  

– osa tiilistä ja rakenteista kuten ovet, ikkunat ja erikoisuunit. 

Pääosa hyödystä saavutetaan muokkaamalla rakennusjätettä uusiomateriaaliksi ja 

erottelemalla polttoon sopiva aines. 

Materiaaleina voi kierrättää metallia, paperia ja pahvia, betonia ja muoviakin. 

Murskatulla betonilla on mahdollista korvata hiekkaa ja soraa esimerkiksi 

betoninvalmistuksessa ja tienrakentamisessa. Osa rakennusmateriaaleista voidaan 

käyttää uudelleen sellaisenaan samaan tai johonkin muuhun käyttötarkoitukseen. 

Tärkeää on huolellinen rakentaminen, laadukkaiden materiaalien käyttö sekä 

käyttövaiheessa säännöllisistä korjauksista ja huolloista huolehtiminen. 

Rakennusalan ongelmajätteitä ovat muun muassa: 

– liuottimet  

– jäteöljyt  

– vanhentuneet maalit, liimat, lakat ja muut kemikaalit  

– elohopeaa sisältävät loisteputket, elohopeahöyrylamput  

– raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot  

– asbestia sisältävät rakennusaineet  

– painekyllästetty puu  

– PCB- tai lyijypitoiset saumausmassat  

– kivihiilipiki (kreosootti) vesieristeissä  

– monet sähkö- ja elektroniikkalaitteet.  

Ongelmajätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin 

vastaavilta kemikaaleilta. Pakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, 

jätteen nimi, koostumustiedot, jätteen määrä ja tarpeelliset varoitusmerkinnät. /6./                   
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Talonrakennustyömailla syntyvät jätteet 
Yht.1,5 milj. tonnia/a

0,5

0,5

0,5
Uudisrakentamisen
jätteet työmaalla 0,5
milj. tonnia
Korjausrakentamisen
jätteet työmaalla 0,5
milj. tonnia
Purku (kokonaiset
rakennukset) 0,5 milj.
tonnia

 

Kuva 1. Talonrakennustyömailla syntyvät jätteet. /1/ 

2.1  Jätteiden jakaumia 
 

VTT Rakennustekniikka selvitti raportissaan Tilastokeskuksen 

rakennustoiminnan jätetilastoon uudisrakentamisen laskennallisia 

ominaisjätemääriä. Jätemäärät olivat eri rakennustyypeissä 4–16 kg/rm3. 

Laskennan taustalla oli erilaisten rakennusten, rakennusosien ja materiaalien 

käyttö. Niille arvioitiin tyypillisiä hukkaprosentteja materiaaleittain. 

 

Asuinkerrostalojen keskimääräinen jätemäärä on noin 8 kg/rm3. Rivi- ja 

omakotitalojen jätemäärä on noin 16 kg/rm3, liikerakennuksissa, teollisuus- ja 

varastorakennuksissa 4–5 kg/rm3, sekä muissa pienissä rakennuksissa noin 12 

kg/rm3.  

 

Näin ollen uudisrakentamisen jätemäärästä yli puolet muodostuu  
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asuinkerrostalo-, liike- ja julkisesta rakentamisesta. Uudisrakentamisen 

jätejakaumissa korostuvat puujätteen ja betonijätteen osuudet. 

Uudisrakentamisen keskimääräisissä jätejakaumissa on kivipohjaisten jätteiden 

osuus kaksi kolmasosaa, puupohjaisten jätteiden osuus neljännes sekä metalli- ja 

muiden jätteiden osuus noin 5 %. Elementtiasteella ja käytetyillä materiaaleilla 

on huomattava merkitys syntyviin jätemääriin. /1./ 

 

Jätekertymät perustus-, runko- ja sisätyövaiheessa 

 

VTT:n raportissa ”Talorakennustyömaan jätehuollon kehittäminen” tutkittiin 

jätekertymiä eri rakennusvaiheissa. Rakennusajasta maarakennus- ja 

perustusvaiheen oli 10–20 %, mutta rakennusjätteistä muodostui tänä aikana vain 

0–2 % kokonaismäärästä. Perustusvaiheessa ei juuri synny jätettä, ellei työmaalla 

ole vanhoja purettavia rakennuksia. Runkovaiheen osuus rakennusajasta oli 20–

30 % ja rakennusjätteistä 10–30 %. Runkovaiheessa rakennusjätettä kertyi 0,9–

1,8 kg/rm3 kerrostaloissa. Alaraja oli elementtikohteesta ja yläraja paikalla 

rakennetusta kerrostalosta. Sisävalmistusvaiheen osuus rakennusajasta oli  

55–65 %, mutta valtaosa rakennusjätteistä muodostui tässä vaiheessa, 70–90 %. 

Sisävalmistusvaiheessa syntyi jätettä 1–0 kg/rm3 eri kohteissa. Monet 

elementtikohteet ja paikalla rakennetut kohteet poikkesivat jätemääriltään 

huomattavasti toisistaan. Työmaan runko- ja sisävalmistusvaiheen osittainen 

päällekkäisyys vaikutti siihen, että esimerkiksi runkovaiheessa syntynyttä 

rakennusjätettä vietiin pois työmaalta sisävalmistusvaiheessa. 

 

Taulukko 1. Jätekertymät eri rakennusvaiheissa. /1/ 

Rakennusvaihe Osuus rakennusajasta Osuus jätteistä 
Perustusvaihe 10–20 % 0–2 % 
Runkovaihe 20–30 % 10–30 % 
Sisävalmistusvaihe 55–65 % 70–90 % 

 

Suurin osa puujätteestä syntyy korjausrakentamisesta, jätteistä puupohjaisia on 

46 %, muovia ja sekalaista 25 %, metallia 21 % ja kivipohjaista 9 %.  
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Pientalotyömailla jätettä syntyy suhteessa enemmän kuin rivi- ja 

kerrostalotyömailta. Korjausrakentamisen arvo Suomessa on 5 600 milj. €. /2./ 

Uudisrakentamisen jätteistä kiviainesta oli 68 %, puuta 23 % ja metallia 9 %. 

Tilavuusperusteisesti pakkaus- ja muovijätteen osuus varsinkin 

korjausrakentamisessa on merkittävä. /2./  

 
 

2.2  Jätteiden kierrättämisen näkökohtia 
 

Suomen koko rakennuskanta on muuhun Eurooppaan verrattuna suhteellisen 

nuorta. Vilkkaasta muuttoliikkeestä ja keskimääräistä korkeammasta tulotasosta 

vuoksi asuntorakentaminen on ollut koko sotien jälkeisen ajan vilkasta. Asuntoja 

myös korjataan muuttovoittoalueilla muuta maata enemmän. Näistä syistä 

asuntojen purkaminen suhteutettuna uudisrakentamiseen on Uudellamaalla 

vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin. Purkamisperusteena ei useinkaan 

ole rakennuksen kunto vaan yhä useammin kaavoitukselliset seikat, esimerkiksi 

tontin rakennustehokkuuden nostaminen.  

 

Arkkitehtoniset ja rakennustekniset perusteet rajoittavat merkittävästi 

kierrätysmateriaalin käyttöä. Rakennusliikkeet vieroksuvat uudisrakentamisessa 

kierrätysmateriaalin käyttöä myös imagosyistä. Toiseksi nykyiset normit 

asettavat esimerkiksi lämmön eristykselle vaatimuksia, joihin vanhoja 

rakennusten osia käytettäessä on vaikea päästä. Näillä perusteilla nykyaikaisessa 

rakentamisessa voidaan käyttää purettavista rakennuksista saatavia osia ja 

materiaalia sellaisenaan vain rajoitetusti. Merkittävin kierrätyskelpoisen 

materiaalin käyttäjäryhmä on omatoimirakentajat ja vanhojen rakennusten 

entisöijät. 

 

Valtaosa rakennusten mineraalisista jätteistä hyödynnetään murskeena joko 

tierakennuksen ja pihojen kantavana rakenteena tai kaatopaikkojen 

peitekerroksina. Käyttökohteesta vaadittava ympäristölupa rajoittaa kyllä 

merkittävästi murskeen hyötykäyttöä. Mineraalisten jätteiden hyötykäyttö 

muualla kuin maarakennuksessa on vähäistä. 
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Merkittävä osa puisesta rakennusjätteestä käytetään polttoaineen valmistamiseen. 

Suuri osa viedään kuitenkin hyödyntämättömänä kaatopaikalle, vaikka jätelaki 

kieltää sen. Koko 1 500 000 tonnin rakennusjätemäärän kuljettaminen merkitsee 

750 000 jätekuormaa, kuormakoon ollessa keskimäärin 2 000 kg. Jos jäteaseman 

etäisyys on keskimäärin 30 km, kuljetus edellyttää 45 000 000 ajokilometriä. 

Materiaali- ja käsittelykustannusten lisäksi tästä koituu noin 150 000 000 euron 

vuosittaiset kuljetuskustannukset. Rakennusjätteet kuljetetaan ajoneuvoilla, jotka 

kuluttavat polttoainetta noin 14 000 000 l/v. Sitä mukaan kun jäteasemien määrä 

vähenee, kuljetusmatkat pitenevät ja kuljetuskustannukset kasvavat./10./ 

 
 

2.3  Muutokset materiaalien hyötykäytössä 
 

Rakennusalan kehittymisessä 1960-luvulta 2000-luvulle asti on useita 

ominaispiirteitä, joista monet ovat johtaneet rakennusten käyttöiän lyhenemiseen 

ja materiaalin hyötykäytön heikkenemiseen. Seuraavassa on Green Net Finland 

Ry:n raportissa mainittuja merkittäviä muutoksia: 

 

– Vuosikymmeniä jatkuneen muuttoliikkeen takia rakennuskantaa sijaitsee 

tarpeisiin nähden väärässä paikassa. 

–  Yhdyskuntarakenteiden muutokset, esimerkiksi asuintaajamien laajeneminen 

ja teollisuuden siirtäminen asuinalueilta erillisille teollisuusalueille lisäävät 

sekä purkamista että uudisrakentamista. 

– Arkkitehtoniset näkökohdat korostuvat usein tarkoituksenmukaisuuden 

kustannuksella. 

– Arkkitehdit ja laitevalmistajat suosivat usein teknologialtaan lyhytikäisiksi 

osoittautuvia ratkaisuja. 

–  Tehdasmainen esivalmistus on vähentänyt materiaalin käsittelyä työmailla. 

– Elementtirakentamisessa on tapahtunut myös pahoja virheitä (betonin 

rapautuminen, kosteuden pääsy raudoitukseen, tiivistämättömät saumat ym.). 

– Rakentamisessa käytetään aiempaa enemmän ja pidemmälle jalostettuja 

erikoismateriaaleja ja komponentteja. 

– Kiinteistötekniikka, automaatio ja niiden tilantarve on lisääntynyt. 
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– Rakenteiden kosteustiiveydelle ja sen myötä ilmastoinnille asetetaan aiempaa 

enemmän vaatimuksia. 

– Laadullisesti valikoiva materiaalin käyttö on vähentynyt. Aiemmin 

vajaalaatuista ja purkumateriaalia käytettiin yleisesti toisarvoisissa kohteissa, 

esimerkiksi tukilaudoituksessa. 

– Määrällisesti ja mitallisesti valikoiva materiaalin käyttö koetaan 

aikataulupaineessa usein ajan tuhlaamiseksi, vaikka sillä voitaisiin vähentää 

merkittävästi jätemäärää. 

– Herkästi vaurioituvien materiaalien ja elementtien käyttö on lisääntynyt 

(seinäelementit, kuivalaastit, mineraalivillat yms.), mutta niiden suojaus on 

usein laiminlyöty. 

– Purkutyö on muuttunut koneelliseksi. Siinä purkumateriaali murskautuu 

uudelleen käyttöön kelpaamattomaksi. 

– Purkuaikataulun tiukentuminen vaikeuttaa materiaalin syntypaikkalajittelua 

ja estää käyttökelpoisten elementtien talteenoton. 

– Purkutyömaiden ahtaus tiiviiksi kaavoitetuilla alueilla vaikeuttaa 

purkumateriaalien lajittelua ja käsittelyä. 

 

Kustannusseurannan tarkentuessa materiaalien taloudelliseen käyttöön ja 

jätteiden hallintaan ja myös uudelleen käyttöön kiinnitetään entistä enemmän 

huomiota. Rakentamisvaiheessa materiaalin hyötykäyttöä voidaan lisätä useita 

prosentteja parantamalla työmaan järjestystä ja tarkentamalla valikointia. Tällä 

hetkellä purkumateriaalien tärkeimmät hyötykäyttökohteet ovat palavan 

materiaalin jalostaminen kierrätyspolttoaineeksi (REF) ja mineraalien murskaus 

raaka-aineiksi lähinnä erilaisiin maa- ja ympäristörakennuskohteisiin. 

 

Yrityksen ensisijainen tarkoitus on harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa. 

Kilpailluilla markkinoilla pelkästään tunnepohjaisille ympäristömyönteisille 

toimintatavoille ei ole sijaa. Julkistetuista arvomäärityksistä ja 

ympäristöpolitiikasta huolimatta materiaalitoimintoja ohjataan yrityksissä 

ensisijassa taloudellisin perustein. Kansalaismielipiteen merkitys on kuitenkin 
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voimistumassa ja sen merkityksen aliarvioinnista ovat muutamat yhtiöt saaneet 

katkeran opetuksen. 

 

Yhteiskunnalla on käytettävissä rakennusmateriaalien hyötykäytön lisäämiseksi 

kaksi tehokasta ohjauskeinoa: 

* lainsäädäntö 

* jätemaksupolitiikka. 

 

Nämä keinot ovat osoittautuneet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta toimiviksi 

ja tehokkaiksi. Tulevaisuudessa varsinkin erilaisten verojen ja jätteiden 

käsittelymaksujen vaikutus materiaalien hyötykäytön lisäämiseksi tulee 

korostumaan. 

 

 

3  JÄTTEIDEN VÄHENTÄMINEN RAKENTAMISESSA 
 

Ympäristöministeriön työryhmän ehdotus uudeksi valtakunnalliseksi 

jätesuunnitelmaksi valmistui vuoden 2007 alussa. Uudessa ehdotuksessa paino 

on jätteen synnyn ehkäisemisessä. Kierrätykseen soveltumatonta jätettä tulisi 

polttaa mahdollisimman paljon. Työryhmän mukaan tähän päästään eri 

ohjauskeinoilla, joilla parannetaan tuotteiden, teollisuustuotannon, rakentamisen 

sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen materiaalitehokkuutta. Tuotannon ja 

tuotteiden materiaalitehokkuutta voidaan parantaa eri toimijoiden vapaaehtoisilla 

toimilla ja esimerkiksi toimialakohtaisilla sopimuksilla. Lisäksi olisi selvitettävä 

mahdollisuus verottaa luonnonvarojen käyttö, millä ehkäistäisiin luonnonvarojen 

kulutusta. Työryhmän ehdotukset pohjaavat olettamukseen, että syntyvän 

yhdyskuntajätteen määrä vähenee yhdellä prosentilla vuosittain ohjauskeinoja 

uudelleen suuntaamalla. Jätteen vähentäminen edellyttää toimintatapojen 

muuttamista koko rakennusprosessissa. Rakennuttaja päättää tila- ja 

julkisivuratkaisut, mutta pääsuunnittelija voi ratkaisevasti vaikuttaa niihin. 

Käytettävien materiaalien ja tuotteiden valintaan osallistuvat myös suunnittelijat 

ja urakoitsijat. Rakennusvaiheessa jätteiden syntyyn vaikuttavat rakennuttajan ja 
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suunnittelijan ratkaisujen lisäksi urakoitsijat. Työryhmän mielestä on 

välttämätöntä lisätä kierrätykseen soveltumattoman jätteen sisältämän energian 

hyötykäyttöä. Tämä mahdollistaa yhdyskuntajätteen suuremman 

hyödyntämisasteen ja vähentää kaatopaikkojen metaanipäästöjä. Jätteen 

kierrätystä voidaan parhaiten edistää parantamalla uusiomateriaalien kysyntää. 

Uusiotuotteille olisi muun muassa laadittava laatu- ja 

ympäristökelpoisuuskriteerit. Julkisessa rakentamisessa olisi suosittava 

uusiomateriaaleja. Maa- ja metsätaloudessa ja viherrakentamisessa olisi lisättävä 

jäteperäisten lannoitevalmisteiden käyttöä./11./ 

 

Rakennustyömaan jätteet voidaan syntytapansa perusteella jakaa kahteen 

ryhmään, tuotantojätteeseen (hävikki ja apumateriaalit) ja pakkausjätteeseen. 

Hävikin vähentäminen on ensisijainen keino pienentää rakennusjätteen määrää, 

ja sillä on merkittävät kustannusvaikutukset. Vaikka erilaisten pakkausjätteiden 

osuus työmaan kokonaisjätemäärästä onkin hyvin pieni, on niiden merkitys 

työmaan koko jätehuollon kannalta varsin merkittävä. Tämä johtuu muun muassa 

seuraavista asioista: 

 

– Erilaisia pakkausmateriaaleja on paljon (puu, metalli, pahvi, erilaiset muovit). 

– Pakkausjätteiden tilavuus on suuri (muovi, pahvit). 

– Osaa pakkausmateriaaleista ei voi polttaa (muutamat muovit). 

– Pääosa pakkausjätteistä syntyy sisävaiheessa, jolloin ne haittaavat kulkemista 

ja siirtoja sekä aiheuttavat epäviihtyvyyttä työympäristöön. 

– Pakkauksien ja niiden käsittelyn kustannukset ovat suuret. 

 

Tuotteen elinkaaren loppupäässä syntyvä jäte on vain jäävuoren huippu. 

Merkittävämpää on se, että ihmisen käyttöön ottamista luonnonvaroista suurin 

osa muuttuu jo raaka-aineen käyttöönotossa, tuotantoprosesseissa ja logistiikassa. 

Mitä vähemmän materiaaleja ja energiaa tässä ketjussa virtaa, sitä vähemmän 

ympäristö kuormittuu.  
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3.1  Jätelaki 

 

Jätelaissa ja -asetuksessa luodaan pohja rakennustyömaan jätehuollolle. 

Tarkempia määräyksiä annetaan Valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä 

sekä Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa. Säännösten ja määräysten 

ensisijainen tavoite on jätteiden määrän vähentäminen. Toissijainen tavoite on 

kaatopaikkajätteiden määrän vähentäminen hyötyjätteiden keräystä tehostamalla 

ja viimeisenä vaihtoehtona on jätteiden turvallinen loppusijoittaminen. 

 

Rakennusjätteeksi määritellään jätelainsäädännössä rakentamisessa tai 

rakennuksen purkamisessa muodostuneet 

 

– rakennustuotannon materiaalihukat 

– pakkausmateriaalit 

– vahingoittuneet tai vialliset materiaalit ja tuotteet 

– loppuun kuluneet tuotteet (paristot, suodattimet, laitteet, työvälineet) 

– kaivuumassat (ei käytettynä työmaan täyttöihin tai rakennettavien alueiden 

maisemointiin). 

 

Rakennustyömaan tuotantojätteistä suurimman massan muodostavat erilaiset 

kivipohjaiset materiaalit. Pakkausjätteiden merkitys työmaan jätehuollon 

kannalta on suuri, koska erilaisia pakkausmateriaaleja on paljon ja niiden tilavuus 

on suuri. Lisäksi pakkauksien ja niiden käsittelyn kustannukset ovat suuret ja 

pääosa pakkausjätteestä syntyy sisätyövaiheessa, jolloin ne haittaavat kulkemista 

ja siirtoja. /13/ 

 

 

3.2  Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 
 

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä painottaa rakennushankkeen eri 

osapuolten yhteistyötä jätemäärän ja sen haitallisuuden vähentämiseksi. 
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Rakennustyön toteuttajan tulee yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja 

rakentamisen muiden osapuolten kanssa muun muassa seuraavaa: 

 

– vähentää rakennusjätteiden syntymistä 

– käyttää rakennusaineita säästeliäästi ja korvata niiden käyttöä 

mahdollisuuksien mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä 

– vähentää ongelmajätteiden/haitallisten jätteiden syntyä 

– vähentää hyötykäyttöön sopimattomien jätteiden syntymistä 

– edistää purettavien rakennusosien, tuotteiden ja materiaalien erilaisten 

hukkien hyötykäyttöä. 

 

Päätös ei koske pieniä rakennuskohteita, joissa syntyvä maa- ja kiviainesjätteen 

määrä on alle 800 tonnia ja muun rakennusjätteen määrä alle 5 tonnia. Tällainen 

rakennuskohde on yleensä esimerkiksi alle 150 m2:n omakotitalon 

rakennustyömaa. /15./ 

 

Päätöksen edellyttämän rakennusjätteiden lajitteluvelvoitteen tarkoituksena on 

myös parantaa syntyvien jätteiden laatua siten, että niitä voidaan helpommin 

käyttää hyödyksi tuotantotoiminnan raaka-aineina. Siksi rakentaminen on 

suunniteltava ja toteutettava niin, että hyödynnettävät jätelajit pidetään erillään 

tai lajitellaan erilleen muista rakennusjätteistä. Ainakin seuraavat rakennusjätteet 

on lajiteltava ja eroteltava (5 §):  

     * betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet,  

    * metallijätteet sekä  

     * maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet. 

 

Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa rakennusjätteen haltijan on huolehdittava 

siitä, että rakennusjäte suunnitellaan hyödynnettäväksi ja hyödyntäminen 

toteutetaan, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia 

lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Hankkeen 

päätoteuttaja vastaa siitä, että hankkeeseen vaikuttavat osapuolet ovat riittävästi 

yhteistyössä rakennusjätehuollon hoitamiseksi asianmukaisella tavalla. 
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3.3  Jätehuoltosuunnitelma 

 

Rakentamisesta sekä rakennuksen purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai 

ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja 

lajittelusta. Samoin on ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle haitallisesta 

jätteestä ja sen käsittelystä. Rakennustyömaalle kannattaa laatia 

jätehuoltosuunnitelma, jossa suunnitellaan jätehuolto tontin raivauksesta 

loppusiivoukseen asti. Nykyisin jätehuoltosuunnitelmissa keskitytään pääasiassa 

jätteiden lajitteluun. Mutta niihin pitäisi sisällyttää myös tavoitteita ja toimia 

jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Lisäksi työmaata käynnistettäessä on oltava 

selvillä työn tilaajan ympäristöohjelmasta ja siihen liittyvistä rakennusjätteiden 

synnyn ehkäisyvaatimuksista. Jätehuoltosuunnitelmaa varten selvitetään urakka-

asiakirjoissa asetetut jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvät ja muut 

ympäristövaatimukset. Näiden lisäksi suhteutetaan työmaan toiminnot 

urakoitsijan omaan ympäristöjärjestelmään.  

 

Jätehuoltosuunnitelmassa käsitellään seuraavia asioita: 

 

– jätehuoltopäällikön nimeäminen 

– kokous-, seuranta- ja auditointiohjelma 

– syntyvät jätetyypit, arvioidut määrät ja syntyajankohdat 

– tavoitetasot työmaan jätemäärille 

– toimenpiteet, joilla jätettä vähennetään rakennuspaikalla ja sen ulkopuolella 

– luettelo talteen otettavista materiaaleista, niiden arvioidut määrät sekä luettelo 

materiaaleista ja tuotteista, jotka urakoitsija hyödyntää samalla työmaalla tai 

toisella työmaallaan 

– lajittelumenetelmät ja jätteen käsittelyyn toimittaminen 

– jätteen lajittelun ja varastoinnin paikat sekä niiden muutokset rakennustyön 

edetessä 

– lausunto pakkausmateriaalien käyttämisestä uudelleen, kierrättämisestä tai 

palauttamisesta toimittajalle 

– jätteen poistaminen (menetelmät) rakennuksesta 
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– suunnitelma työmaan siistinä pitämisestä 

– työmaalta poistettavan jätteen määrät, poistotapa ja –kohde 

seurantamenettelyt ja rekisterit. 

 

 

3.4  Jätemäärien vähentämisen toimenpiteitä 
 

Urakoitsijan tehtävänä on toteuttaa rakennushanke suunnitelmien mukaisesti. 

Suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä vaikutetaan osittain työmaan 

jätemääriin, mutta työmaan vaikutus jätemääriin on myös suuri. 

Uudisrakentamisessa voidaan hyvällä työmaasuunnittelulla päästä varsin pieniin 

jätemääriin. 

 

Rakennustyömaalla tehtävät on suunniteltava niin, että ne tukevat jätteen määrän 

vähenemistä. Materiaalien säästäminen säästää sekä kustannuksia että 

luonnonvaroja. Työmaan hankinnat toteutetaan oikea-aikaisesti ja määriltään 

sopivina. Rakennustuotteita ja -materiaaleja käsitellään ja varastoidaan 

huolellisesti ja oikein. Valitaan sellaiset työmenetelmät, joissa materiaalihukka 

on pieni. Materiaalien työstämisessä käytetään työstettävälle materiaalille 

tarkoitettuja työvälineitä. Jos käytetyissä työmenetelmissä havaitaan puutteita, 

kehitetään uusia menetelmiä, joilla materiaalihukkaa voidaan vähentää. 

Pakkausmateriaaleja tulee olla mahdollisimman vähän. 

 

Jätteistä arvioidaan, voidaanko niitä hyödyntää syntypaikallaan, toisella 

työmaalla tai yrityksen muussa toiminnassa. Näin saadaan säästettyä materiaali- 

ja siirtokustannuksia, kuljetus- ja käsittelymaksuja sekä jätevero osuutta. 

Pelisäännöistä sovitaan kaikissa urakka- ja hankintasopimuksissa. 

Materiaalihallinta sisällytetään osaksi työnopastusta. Yhteistyöllä materiaalien 

valmistajien ja toimittajien kanssa vähennetään pakkausmateriaalien määrää ja 

lisätään kierrätettävien pakkausten käyttöä. Rakentamisen laadun kehittämisen 

tavoitteena on myös vähentää ympäristöhaittoja. 

Jätemäärien väheneminen työmaalla 
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– vähentää käsiteltävää materiaalimäärää 

– vähentää jätteiden keräilyä ja siirtoja 

– vapauttaa resursseja 

– parantaa työympäristön siisteyttä 

– vähentää työtapaturmia 

– vähentää jätekuljetuksia 

– pienentää energian kulutusta 

– pienentää jätekustannuksia 

– vähentää ympäristön kuormitusta 

 

 

3.5  Materiaalien käyttö ja hankinnat 
 

Materiaalihukkaa voidaan vähentää määrämittaisten tuotteiden ja 

esivalmistettujen tuotteiden käytöllä. Materiaalien käyttö suunnitellaan tarkasti ja 

hukkapalat hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan joko samassa kohteessa tai 

toisella työmaalla. Periaatteena työmaalla käytetään seuraavaa ohjetta: mittaa 

kahdesti, leikkaa kerran! Asennuksessa ollaan huolellisia, jotta vältetään 

materiaalien vaurioituminen. 

 

Materiaalien käyttöä muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen on vältettävä. Silloin 

tällöin ehkä tilalle joudutaan hankkimaan uutta materiaalia jos hyvää materiaalia 

on käytetty kohteisiin, joihin olisi kelvannut huonompikin tai kertaalleen käytetty 

materiaali. 

 

Kestomuottirakenteet ovat hyvä esimerkki materiaalien järkevästä käytöstä. 

Suurissa betonivaluissa on kestomuottirakenteilla kyetty vähentämään 

merkittävästi tarvittavan muottilaudoituksen määrää. Esimerkiksi siltapilareiden 

ja siltaholvien valuissa muottivanerista tai lasikuitulaminaatista tehtyjä muotteja 

voidaan käyttää lukuisia kertoja ja näin säästää myös työkustannuksissa. Samoja 
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menetelmiä voidaan soveltaa myös talonrakentamisessa, vaikkakin 

rajoitetummin. 

 

Materiaalien hankintakriteerit määritellään suunnitelmissa ja 

urakkasopimuksessa. Määriteltäviä materiaaliominaisuuksia jätteen synnyn 

ehkäisyn kannalta on esimerkiksi käyttöikävaatimus. Hankintakriteereiden 

täyttyminen varmistetaan ympäristöselosteella tai valmistajan muun selvityksen 

avulla. Kun tuotteet tilataan oikeaan aikaan ja suoraan käyttökohteeseen, niitä ei 

tarvitse varastoida pitkiä aikoja eikä siirtää moneen kertaan, mikä vähentää 

vaurioitumisriskejä. Suunnitelmien muutoksesta aiheutuvan menekin muutos 

voidaan ottaa huomioon, kun viimeiset tilaukset tehdään jo syntyneiden 

menekki- ja materiaalilisätietojen pohjalta. 

 

Materiaalihankintojen ohjaus 

 

– Suunnitellaan ennalta toimituserien koko ja ajoitus. 

– Tilataan työmaalle oikea määrä materiaaleja. 

– Tilataan arat tuotteet mahdollisimman myöhään. 

– Käytetään määrämittaisia materiaaleja ja esivalmistettuja tuotteita. 

– Optimoidaan pakkaustapa tuotteen, olosuhteiden, toimitustavan, varastoinnin 

ja siirtomenetelmän mukaan. 

– Vähennetään pakkausjätettä tilaamalla materiaalit mahdollisuuksien mukaan 

pakkaamattomina tai suositaan mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia 

sisältävää pakkaustapaa. 

– Käytetään kierrätysmateriaalista valmistettuja tai uudelleenkäytettäviä 

pakkauksia. 

– Suunnitellaan tavaroiden vastaanotto etukäteen (kuorman purku, siirrot, 

varastointi). 
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3.6  Muita jätemäärän vähentämiseen vaikuttavia asioita 

 

Työmaan jätevastaava 

 

Työmaalla yksi henkilö nimetään työmaan jätevastaavaksi. Hänen tehtävänään 

on varmistaa, että jätelainsäädäntöä ja urakoitsijan huolellisuusvelvoitetta 

noudatetaan, ja koordinoida jätehallintaa sekä toimia jätteen määrän 

vähentämiseksi esimerkiksi seuraavasti: 

 

– tehdä aloitteita jätteen vähentämiseksi, uudelleen käytöksi ja kierrättämiseksi 

– rohkaista työmaalla työskenteleviä käyttämään aloitteellisuutta jätteen 

vähentämiseksi 

– käsitellä jätteen vähentämisaloitteita ja koordinoida toimia 

– selvittää, mitä jätettä työmaalla todennäköisesti syntyy ja pitää niistä kirjaa 

suunnittelua varten 

– varmistaa milloin mahdollista, että jo työmaalla olevat materiaalit käytetään 

uudelleen tai kierrätetään ennen niiden poiskuljetusta tai uusien materiaalien 

tuomista 

– hankkia luettelo uudelleen käytettävien tai kierrätettävien materiaalien 

vastaanottajista 

– antaa tietoa suunnittelijoille sellaisista syntyneistä jätteistä, joita voidaan 

käyttää uudelleen työmaalla tai toisella työmaalla. 

 

Työntekijöiden koulutus 

 

Rakennustyömaan kaikki työntekijät perehdytetään myös työmaan jätehuollon 

periaatteisiin ja käytäntöihin ja varmistetaan, että heillä on riittävästi tietoa ja 

osaamista materiaalitehokkaista toimintatavoista. Jätehuoltoon liittyvä tiedotus ja 

yhteistoiminta sekä koulutus voidaan työmailla hoitaa tehokkaasti seuraavin 

toimin: 

 

– kokoukset ja palaverit 

– teemaviikot 
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– tuloksista tiedottaminen 

– motivointi ja palkitseminen 

– johdon sitoutuminen ja sen näkyminen 

– henkilöstön osallistuminen auditointeihin. 

 

Työntekijöiden perehdyttämisessä kiinnitetään erityistä huomiota 

rakennustuotteiden ja -materiaalien käyttöön, käsittelyyn, varastointiin ja 

suojaamiseen työmaalla sekä oikeiden työmenetelmien ja -tapojen valintaan 

jätteen vähentämiseksi. 

 

Välivarastointi, siirrot ja materiaalien suojaus työmaalla 

 

Rakennustuotteiden ja -materiaalien turhaa varastointia työmaalla on vältettävä. 

Varastoitavien tuotteiden laadun säilyminen varmistetaan suojauksilla ja 

asianmukaisilla nostoilla ja siirroilla. Vaikeista nostoista tehdään aina 

nostotyösuunnitelma. Varastoinnissa ja siirroissa noudatetaan valmistajien 

antamia ohjeita. Myös turhia siirtoja on vältettävä. Varastointi ja siirrot 

suunnitellaan jo työmaan suunnittelua tehtäessä. Materiaalien varastointipaikat 

esitetään työmaasuunnitelmassa. 

 

Sääsuojauksella suojataan rakennusmateriaalit sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, 

pakkaselta ja liialta auringonvalolta. Materiaalien suojauksella estetään: 

 

– tuotteiden suoranainen pilaantuminen 

– ulkonäöllisen tai muiden laatuvirheiden aiheutuminen 

– terveyshaittoja aiheuttavan mikrobikasvuston syntyminen. 

 

Rakennusmateriaalien pakkaukset eivät aina riittävästi suojaa tuotetta kosteudelta 

koko toimitusketjun ajan. Pakkausten puutteellisuus ja vaurioituminen sekä 

asennustyö ja sen jälkeinen aika ovat pahimmat riskikohdat tuotteiden 

kostumisen kannalta. 
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Aliurakoitsijoiden hallinta 

 

Rakennushankkeissa jätehuollon järjestäminen on yleensä pääurakoitsijan 

tehtävänä, vaikka jätteitä tuottavat kaikki urakoitsijat. Pääurakoitsija sopii 

muiden urakoitsijoiden kanssa jätehuollosta ja jätteisiin työmaalla sovellettavista 

pelisäännöistä urakkasopimusta tehtäessä. Velvoitteet jätteen synnyn ehkäisyyn 

määritetään urakka-asiakirjoissa. Aliurakoitsijoiden tulee omien materiaalien ja 

työkohteiden suojaamisen lisäksi huolehtia myös urakkaan kuulumattomien 

rakennusosien ja ympäristön suojaamisesta, jos työstä voi aiheutua 

vahingoittumista tai tahriintumista. 

 

4  RAKENNUSJÄTTEISTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 
 

Jäte on jalostettua materiaalia, josta maksetaan sekä hankinta- että 

poistovaiheessa. Ehkäisemällä jätteen syntyä voidaan saavuttaa taloudellisia 

säästöjä. Jätteiden aiheuttamasta epäjärjestyksestä aiheutuva työn tuottavuuden 

aleneminen ja tapaturmakustannukset voidaan myös laskea 

tuotantojätekustannuksiin. Logistiikkakustannukset alenevat, kun 

materiaalihallintaa kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu myös jätehuolto. 

Vähentämällä turhaa tai liiallista pakkaamista säästetään jätekustannusten lisäksi 

pakkausten avaamisessa kuluva aika ja työkustannukset, materiaalikustannus 

sekä pakkausjätteen siirtämisen kustannus. Ongelmajätteiden syntyä 

ehkäisemällä vähennetään niiden kalliin erillisen keräyksen, varastoinnin, 

kuljetuksen ja käsittelyn tarvetta. 

 

 

4.1  Jätevero 
 

Vuoden 1996 syyskuun alusta Suomessa tuli voimaan jäteverolaki: 

 

”Veroa on suoritettava 30 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle 

vuodesta 2005 alkaen. (11.12.2002/1066) 
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Jos jätettä ei voida kaatopaikalle toimitettaessa punnita, veron perusteena oleva 

paino lasketaan jätteen tilavuuden perusteella kertomalla jätteen tilavuus lain 

liitteenä olevassa muuntokerrointaulukossa mainitulla jäteryhmän kertoimella. 

 

Erittelemättömänä kaatopaikalle toimitetun jäte-erän muuntokertoimena 

käytetään sitä erässä olevan jäteryhmän kerrointa, joka on suurin.” /14./ 

 

Jätevero voidaan kuitenkin välttää, jos jätteet hyödynnetään - siten jäteverolla 

parannetaan jätteen hyötykäytön taloudellisia edellytyksiä. 

 

 

4.2  Jätehuoltokustannusten muodostuminen 
 

Jätehuollon kokonaiskustannukset muodostuvat monista eri tekijöistä. Näitä ovat 

kuljetukset, jätemaksut, jätevero, jäteastiat, työnjohto, lajittelu ja siirrot, lajittelu 

koneella, siivous sekä hävikkimateriaalin hinta ja siirrot. Noin 40 % 

uudisrakennustyömaan jätekustannuksista on työvoimakustannuksia. 

Jäteastioiden, jätteen poiskuljetuksen ja jätemaksujen osuus 

kokonaiskustannuksista on pieni verrattuna jätteen keräilyyn ja käsittelyyn 

työmaalla. Työmaalla syntyvillä, käsiteltävillä ja varastoiduilla jätteillä on suuri 

vaikutus tuotanto- ja työolosuhteisiin sekä tätä kautta tuottavuuteen, tapaturma-

alttiuteen ja kustannuksiin.  
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Työmaan jätekustannukset     Yhteensä 400 €/tn

44 %

21 %

11 %

7 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %
Hävikkimateriaalin hinta ja
siirrot 44 %
Lajittelu ja siirrot 21 %

Siivous 11 %

Jätemaksut 7 %

Kuljetus 4 %

Jätevero 4 %

Työnjohto 3 %

Jäteastiat 3 %

Siirrot koneella 3 %

 Kuva 2. Jätehuoltokustannusten muodostuminen. /2/ 
 
 

4.3.  Tuotanto- ja pakkausjätteiden kustannukset 
 

Rakennustyömaan materiaalijätteen kustannus on 400 €/tn sisältäen materiaalin 

hankinnan, kuljetuksen, siirrot ja varastoinnin sekä jätteeksi päätyneen 

materiaaliin varastoinnin, siirrot, kuljetuksen ja kaatopaikka- ym. maksut. Jos 

jätteiden aiheuttamasta epäjärjestyksestä aiheutuva työn tuottavuuden 

aleneminen ja tapaturmakustannukset laskettaisiin mukaan, jätteestä aiheutuvat 

kustannukset olisivat VTT:n tutkimuksen mukaan noin 570 €/tn. /1./ 

 

Pakkausten avaamisessa kuluvaa aikaa ja työkustannusten määrää laskettaessa 

VTT:n tutkimus päätyi keskimääräiseen arvoon 170 €/pakkausjäte-tn (pj-tn). 

Pakkausten hinnat vaihtelevat suuresti ja ovat arviolta 300 – 1300 €/pj-tn. Mikäli 

keskimääräisenä pakkausmateriaalikustannuksena käytetään 800 €/pj-tn, saadaan 

pakkausjätteen kustannukseksi 1250 €/pj-tn. (taulukko 1) 
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Seuraavassa esitetyt taulukot 1-3 on tehty VTT:n tutkimuksessa 

Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen olevien esimerkkien pohjalta. 

Kustannukset on päivitetty vastaamaan tämän hetkisiä hintoja. 

 

Taulukko 2. Pakkausjätteen kustannustekijät. /1/ 
 

Kustannustekijä €/pj-tn 
Jätekustannus ilman materiaalikustannusta 230 
Pakkausjätteen siirtämisen lisäkustannus 20 
Pakkauksen avaamisen työkustannus 170 
Pakkauksen materiaalikustannus 830 
Yhteensä 1250 

 
Jätekustannukset asuinkerrostalossa 

 

Mikäli kohteen koko on 12500 rm3 ja pakkausjätteen määrä 

kokonaisjätemäärästä on 10 %, syntyy jätekustannuksia (ilman 

työympäristövaikutuksia) taulukossa 2 mukaisesti. 

 
Taulukko 3. Jätekustannusten suuruus ja jakauma. /1/ 

 
Jätelaji  Kokonaisjätemäärä  Osuus 
 2 kg/rm3 4 kg/rm3 6 kg/rm3 % 
Tuotantojäte eli 
hukka 

9000 € 18000 € 27000 € 74 

Pakkausjäte 3170 € 6330 € 9500 € 26 
Yhteensä 12170 € 24330 € 36500 € 100 

 

Seuraavasta taulukossa tehty karkea laskelma osoittaa, että myös pakkausjätteen 

vähentäminen on erittäin tärkeätä vaikka sitä syntyy varsin vähän painossa 

mitattuna.  
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Taulukko 4. Hukasta aiheutuvat jätekustannukset rakennustyömaalla. /1/ 
 

Jätekustannukset           
Työmaa 12 500 rm3, jossa jätettä syntyy 4 kg/rm3 eli 
yhteensä 50 tn.    
         
   tn m3 Tiheys kg/m3   
Puu  9 54 170    
Betoni, muu kivi  12 7 1700    
Metalli  1 8 125    
Kipsi  2,5 9 280    
Muovi  2 57 35    
Pahvi  1,5 50 30    
Seka  22 115 190    
Yhteensä  50 300 167     
         
Kustannukset 
(ulkoiset) €       
         
Kuljetus  770 (22 krm * 35 €/krm)    

Jätemaksut  1369
(seka 28 tn * 44,50 €/tn + puu + metalli 10 tn * 12,31 
€/tn) 

Jätevero  840 (30 €/tn * 28 tn)    
Jäteastiat  670 (lavat 28 vko -> 470 €, kerrosastiat 16 vko -> 200 €) 
Yhteensä  3649         
         
Muut        
         

Työnjohto  660
(työnjohto 30 h * 22 
€/h)    

Lajittelu ja siirrot  4320 (300 m3 * 0,8 tth/m3 * 18 €/tth)   
Siirrot koneella  600 (20 h * 30 €/h)    
Siivous  2250 (150 tth * 15€/tth)    
Hävikkimateriaalin 
hinta 8000

(160 
€/tn)     

Hävikin siirrot 
kohteeseen  850      
Yhteensä  16680      
         
Yhteensä  20329 € -> 407 €/tn       

 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan siisti työmaa aikaansaa seuraavia positiivisia 

vaikutuksia: 

– tuottavuuden lisääntyminen 

– parempi laatu 

– vähemmän hukkaa 

– vähemmän onnettomuuksia 
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– viihtyvyyden ja työturvallisuuden parantuminen 

– vähemmän sairaspoissaoloja. 

 

Tutkimuksessa on arvioitu, että parempi työ- ja tuotantoympäristö alentaisi 

kohteen työvoimakustannuksia 2 %, joka yllä olevassa kohteessa olisi n. 8300 €. 

 

 

5  MATERIAALIEN JA TAVAROIDEN KIERTÄMINEN 
 

Tässä käsitellään NCC Rakennus Oy:n vastaavien työnjohtajien haastattelujen 

sekä muun tiedon pohjalta työmailla hukan kautta syntyvien ylijäävien 

rakennusmateriaalien ja -tavaroiden kiertoa. Tarkoituksena oli selvittää mitä eri 

rakennusmateriaaleja työmailta jää yli, kuinka paljon, miten ne kiertää 

seuraavalle työmaalle tai yleensäkin uusiokäyttöön, ja tämän pohjalta tutkia 

tarvitaanko NCC:n Tampereen yksikölle oma varikko tai varasto.  

 

 

5.1.  Ylijäämämateriaalit 
 

Yleisin hukkamateriaali on puu, jota jää jokaiselta työmaalta ainakin jonkun 

verran. Puuta ja puun tehokkaampaa käyttöä käsitellään edellä omassa 

jaksossaan. Tätä työtä varten haastatellut työnjohtajat olivat haastatteluhetkellä 

kaikki elementtikohteissa, joissa puun käyttö on hyvin vähäistä. Tuntuukin, että 

ylijääviä rakennusmateriaaleja kierrätetään suhteellisen vähän johtuen niiden 

kalliista kuljetuskustannuksista ja epävarmasta tarpeellisuudesta tulevaisuudesta. 

Lisäksi tämän päivän elementtikohteiden ylijäämämateriaalit ovat vähäisiä tarkan 

määrälaskennan ansiosta. 

 

Ylijäämä- ja hukkamateriaalien kierto toteutuu nykyisellään mestarien 

keskinäisten sopimuksien ja yleisen käytännön perusteella rakennusliikkeen 

sisällä. Työnjohtajat kyselevät toisiltaan hukkamateriaalien mahdollisesta 

tarpeesta. Jos jollekin hukkamateriaalille on käyttöä toisella työmaalla, se 
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kuljetetaan sinne, jos kustannukset hyötyyn nähden ovat sopivat. Myös 

rakennusmiehet saavat käyttöönsä hukkamateriaaleja poiskuljetuksen hinnalla, 

mikä on usein taloudellisesti kannattavin vaihtoehto.  

 

Yleisiä työmailta ylijääviä rakennusmateriaaleja ovat puutuotteiden lisäksi 

levytuotteet, tiilet, harkot, erilaiset laatat, stryrox ja muut eristeet, 

kiinnitystarvikkeet, aitamateriaalit tai –elementit sekä harvinaisemmin ovet ja 

ikkunat. Tiililetkoja ja harkkoja jää usein korkeintaan muutama kappale, joka 

tarkoittaa, että niitä harvemmin kierrätetään. Samoin yksittäiset villa- ja 

stryroxpaketit harvoin kulkeutuvat seuraavalle työmaalle, vaan työmiehet saavat 

ne viedä. Aitamateriaalit monesti kiertävät seuraavalle työmaalle. Työmailla ja 

työnjohtajilla on käytössä meri- tai muu kontti, jossa kulkevat kaikki pienet 

tavarat, kuten kiinnitysmateriaalit, koneet ja työkalut. Tämä kontti kiertää sitten 

vastaavan työnjohtajan mukana työmaalta seuraavalle.  

 

Ovia, ikkunoita ja vastaavia osia saattaa jäädä ylimääräisiksi suunnitteluvirheen, 

lisä- tai muutostyön takia. Tällöin esimerkiksi hukkaovia käytetään kyseisessä tai 

toisessa kohteessa työmaa-aikaisina ovina. Jos oville ei rakennuksen 

valmistuessa löydy käyttöä, on ne ongelmallisia säilyttää ilman varastoa, jolloin 

ne useimmiten päätyvät jätteeksi.  

 

Yleisesti ottaen ylijäämämateriaalia syntyy niin vähän, ettei ole kannattavaa 

kierrättää kaikkea. Vastaan tulee kustannukset kuljetuksissa ja siirroissa. Jos 

kohteessa syntyy esim. suunnitelmien muutosten kautta hyödynnettävää tavaraa 

erityisen paljon, niin tietysti se pyritään saamaan käyttöön kierrätyksen kautta. 

Pienet määrät on taloudellisesti kannattavampaa heittää jätelavalle, kun omaa 

varastoa ei ole. 

 

Hukan välttämiseksi määrälaskenta nousee suureen arvoon. Tärkeää on myös, 

että työmaan hankinnat toteutetaan oikea-aikaisesti ja määriltään sopivina. 

Rakennustuotteita ja –materiaaleja käsitellään ja varastoidaan huolella ja oikein. 

Työmenetelmät valitaan sopiviksi. 
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 5.2  Purkumateriaali 

 

Kierrätykseen ohjautuva rakennusmateriaali tulee lähinnä purettavista 

rakennuksista. Purettavista rakennuksista muodostuva jätemäärä Suomessa on 

yhteensä n. 500 000 – 600 000 tonnia. Uudelleen käytettävän 

rakennusmateriaalin määrästä ei ole saatavissa tutkittua tietoa. Siitä uudelleen 

käytettäväksi materiaalia prosessoimatta voidaan arvioida kelpaavan 40 000 – 80 

000 tonnia purkutavasta riippuen. Rakennuskohtaisesti uudelleen käyttöön 

kelpaavaa materiaalia on 2 – 80 % rakennuksen kunnosta, rakennustavasta ja 

materiaalista riippuen. Purkutyön toteutustavan ja kierrätyskeskusten 

toimintavolyymin perusteella voidaan päätellä, että rakennusten 

purkumateriaalista käytetään materiaalina uudelleen noin 2 % eli 10 000 tn/v, 

pääosa ns. hartiapankkirakentajien ja pienten rakennusliikkeiden toimesta. 

Kierrätyskeskusten ja kirpputorien osuus käytetyn rakennusmateriaalin kaupasta 

on vain noin 2000 – 4000 tn/v. /10./ 

 

Kierrätettävän rakennusmateriaalin kokonaismarkkinat Suomessa ovat arviolta 

20 – 40 milj. €. Suuri osa kiertoon menevästä materiaalista ei kuitenkaan 

kirjaudu minnekään, koska muuten jätteeksi luokiteltavana se viedään 

purkukohteesta muualla hyödynnettäväksi ja pienennetään samalla purkamisesta 

vastaavan jätelaskua. 

 

Purettava rakennustilavuus YTV:n alueella v. 2003 oli 360.000 m
3
. Puretuissa 

rakennuksissa lähes 80 % oli kiviainesta. Rakennusten purkamisesta muodostuu 

eristeitä, puuta ja kiviainesjätettä tilavuudeltaan kaikkia suunnilleen sama määrä.  

 

Esimerkkinä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan eli YTV:n keräämien 

tilastojen mukaan purettavista rakennuksista muodostuu jätettä seuraavasti:  

 

 

Asuinkerrostalo 1.000 kg/r-m2 

Liike- ja julk. rakennus 600 – 800 kg/r-m2 
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Teollisuus- ja varastorakennus 500 – 700 kg/r-m2

  

Suomessa on arviolta 100 toimipistettä, jotka kierrättävät rakennusmateriaalia 

uudelleen käytettäväksi. Ne poikkeavat toisistaan toimintaperiaatteiltaan ja 

tavoitteiltaan. Osa näistä ns. kierrätyskeskuksista toimii liiketalousperiaatteella. 

 

Rakennusten koneellinen purku yleistyi 1960-luvulla. Siinä materiaali 

murskautuu, eikä kelpaa enää samassa muodossa uudelleen käytettäväksi ehkä 

joitakin järeitä rakenneosia lukuun ottamatta. Ennen purkutyön aloittamista tulisi 

suorittaa katselmus, jossa määritetään hyötykäyttöön ohjattavat rakenneosat ja 

elementit, hyötykäyttömuoto sekä vaatimukset purkamismenetelmille niin, että 

ko. osien uudelleenkäyttöarvo ei heikkene kohtuuttomasti suunniteltuun 

hyötykäyttöön. Purkutyömaalla jätteiden tarkka syntypaikkalajittelu ei useinkaan 

ole mahdollista ensinnäkään siksi, että järeillä koneilla ja kahmareilla materiaalia 

ei kyetä purkupaikoilla tarkasti lajittelemaan. Työmaalla ei myöskään ole yleensä 

tilaa useiden eri jätelajikkeiden kuljetuslavoille. 

 

Uudisrakentamisessa purkumateriaalia ei voida käyttää juuri lainkaan, ellei sen 

käyttöä ole jo piirustusten laadinnassa ja mitoituksessa huomioitu. Käytetty 

materiaali ei aina täytä myöskään nykyaikaisten rakennusmääräysten 

vaatimuksia. Niinpä kierrätysmateriaalin käyttö rajoittuukin lähinnä 

korjausrakentamiseen. 

 

Asenteet ja lainsäädäntö rajoittavat kierrätysmateriaalin käyttöä sellaisissakin 

kohteissa, joissa se muuten olisi mahdollista. Uudisrakentamisessa kierrätettyä 

rakennusmateriaalia käytetään lähinnä vain valumuoteissa ja niiden 

tukirakenteissa sekä työmaan aikaisissa rakenteissa. Merkittävä este on myös 

kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus. Asiakkaat eivät osaa kysyä 

tarvitsemaansa tavaraa oikeasta paikasta tai sopiva tavara ei ole tarjolla oikea-

aikaisesti. 

Esimerkkejä parhaiten uudelleen käytettäväksi soveltuvista tuoteryhmistä: 
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– hyväkuntoiset kiintokalusteet 

– arvokiinteistöjen kalusteet, esimerkiksi kaakeliuunit, ikkunat ja ovet, 

erityisesti palo-ovet, takorautaelementit, saniteettikalusteet, wc-pytyt, 

lavuaarit, hanat 

– teräs- ja valurautatuotteet ja –osat, esim. uunin luukut, kiukaat, muuripadat, 

savupellit 

– kaivon renkaat ja –kannet 

– hirsirakennukset ja irtonaiset hirret 

– palkit, kattotuolit ja puinen runkomateriaali, lattialankut, maalaamaton 

ulkovuorilauta 

– lukot ja helat 

– tiilet. 

 

Monet rakennusmateriaaleista ovat raskaita, niiden kuljetus on kallista ja ne 

vaativat paljon varastotilaa. Niinpä esimerkiksi hirsirakennuksia ei kannata 

yleensä kuljettaa muualle kuin suoraan seuraavaan pystytyskohteeseen. Tämän 

mahdollistamiseksi tarvitaan internet-perusteinen tietopalvelu, jonka kautta ostaja 

löytää purettavan kohteen jo ennen purkamista ja voi sopia suoraan myyjän tai 

purkajan kanssa menettelyistä purkamisen, siirron ja uudelleen kokoamisen 

hoitamiseksi. 

 

 

5.3.  Logistiikka 
 

Logistiikka on materiaalivirtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen hallintaa 

tuotesuunnittelun alkamisesta toimitusprosessin päättymiseen. Euroopan 

logistiikkayhdistys määrittelee sen seuraavasti: ”Hyödykevirran organisointi, 

suunnittelu, valvonta ja toteutus tuotekehityksestä ja hankintatoimesta lähtien, 

tuotannon ja jakelun avulla lopulliselle asiakkaalle, tavoitteena tyydyttää 

markkinoiden vaatimuksen mahdollisimman pienin kustannuksin ja vähäisellä 

pääomalla.” 
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Käytännössä logistiikka kattaa sekä materiaalitoimituksiin liittyvät fyysiset 

toiminnot, kuten pakkaamisen, kuljetuksen, suojauksen, varastoinnin ja siirrot, 

sekä toimituksiin liittyvän tietoliikenteen, kuten toimitusten valvonnan sekä 

laskujen ja sopimusten käsittelyn. Uudisrakennuskohteen nimikkeiden 

kustannuksista on logistiikkakustannuksia arviolta 5-10 %, mistä työmaalla 

syntyy noin 40 % ja toimittajalla sekä kuljetuksessa yhteensä 60 %. /1./ 

 

Logistiset kustannukset voidaan ryhmittää seuraavasti: 

– käsittelykustannukset (lastaus, purkaus, lajittelu ja siirto jne.) 

– varastointikustannukset (kalusto-, tila- ja pääomakustannukset) 

– kuljetuskustannukset 

– tarkastuskustannukset 

– hävikistä aiheutuneet kustannukset 

– jätekustannukset 

– ohjaus- ja hallintokustannukset (tilausten käsittely, laskutus, reklamaatiot 

jne.). 

 

Työmaiden ylijäämämateriaalien varastointi ja kuljetus tapahtuu silloin, kun 

aikataulussa olevilta tehtäviltä ehditään tai työmaan loppuvaiheessa. Monilla 

työmailla on ongelmia varastointitilan kanssa. Silloin hukkamateriaalit helposti 

joutuvat jätelavalle. Työnjohtavat kohtaavat logistisia ongelmia, kun tavaroille ja 

hukkamateriaaleille ei löydy kohdetta. Sekajätelavan vieminen kaatopaikalle on 

kuljetuksineen ja jätemaksuineen karkeasti 300 € lavalta. Esimerkiksi 

normaalista 5-kerroksisesta kerrostalotyömaasta syntyy noin 15 sekajätelavaa, 

joiden yhteishinnaksi voidaan laskea karkeasti 4500 €. Jos kaikki mahdollisesti 

hyödynnettävissä oleva tavara kierrätettäisiin, puhuttaisiin kymmenistä tai 

sadoista työntekijätunneista tavaraa lajitellessa ja käsiteltäessä eri tavoin. 

Palkkakustannuksien päälle tulisi vielä kuljetuskustannukset ja lisäksi materiaalit 

pitäisi saada paikkaan, jossa niille olisi käyttöä. Ylijäämämateriaalien ja 

tavaroiden logistiikkaa pohdittaessa ongelmaksi nousevat juuri suuret 

kuljetuskustannukset. Ideaalisin tilanne olisi kerätä kaikki kierrätettävä materiaali 

yhdelle alueelle – olettaen että työmaalla on varastointitilaa – ja työmaan 
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loputtua kuljettaa kaikki mahdollinen kerralla. Tavaroille, joille ei löydy 

käyttökohdetta tai varastopaikkaa, kuljettaisiin loppusiivouksen yhteydessä 

kaatopaikalle. Mutta käytännössä työnjohtajat ja työmiehet vievät ylijäämiä 

omilla autoillaan, ja toiselle työmaalle menevät tavarat kuljetetaan kun niitä 

tarvitaan, kuljetuskustannusten syödessä kierrättämisen kannattavuutta.  

 

Logistisia toimintoja tehostamalla ja turhia toimintoja karsimalla voidaan alentaa 

materiaalihallinnosta kertyviä kuluja ja urakan kokonaiskustannuksia. 

Logistiikan tehostamiseen pyritään paremmalla suunnittelulla eli: 

 

– ajoittamalla toimitukset oikein 

– välttämällä turhaa varastointia 

– välttämällä tarpeettomia siirtoja ja muuta käsittelyä 

– vähentämällä ja järkeistämällä toimitukseen liittyvää tietohallintoa, kuten 

laskutusta, valvontaa jne. 

 

Hallittu logistiikka varmistaa työmaalla katkeamattoman työnkulun, minkä etua 

ei voi rahassa arvioida. Lisäksi suuria säästöjä syntyy, kun hävikki pienenee ja 

materiaalien turhat siirrot poistuvat. Tunti siellä ja toinen täällä on paljon aikaa 

yhteensä. Tässä pieniä esimerkkejä ajan säästöstä: 

 

Yhden satunnaisesti työmaalle saapuvan kuorman vastaanottoon kuluu aikaa 

seuraavasti: 

 

– valmistautumiseen (saapuminen, vastaanottajien löytäminen ja purkupaikan 

varmistaminen) n. 15 minuuttia/auto 

– purkutyöhön (nostoliinojen asettelu, taakansiirto, liinojen irrotus ja palautus 

autolle) n. 5 minuuttia/nippu 

– auton poistumiseen (vastaanoton kuittaaminen ja tarvikkeiden kerääminen) n. 

5 minuuttia/auto. /9./ 

 

 34



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ  35 (66) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto 
Petri Hurme 
 
  

Työmaan logistiikan ja siihen välillisesti liittyvien seikkojen suunnittelussa pitää 

ottaa huomioon koko rakennusprosessi. Isolla työmaalla hankinnat ja toimitukset 

on toteutettava täsmä- ja terminaalitoimituksina. Terminaalitoimituksessa 

valmistaja pakkaa tilaukset työkohtaisiin eriin ja toimittaa ne keskusvaraston 

lähettämöön, mistä tavarat toimitetaan keskitetysti työmaille. 

Terminaalitoimitukset vaativat suunnittelua ja ennakointia, mutta tuovat 

toimiessaan ylivoimaisen kustannustehokkaan ja luotettavan toimintatavan. 

Työmaa voi luottaa, että tuotteet tulevat kellon tarkkuudella ja voi näin keskittyä 

muihin asioihin. Sisäiset siirrot, hävikki ja vastaavat vähenevät sekä 

kokonaistehokkuus kasvaa. 

 

Täsmä- ja terminaalitoimitukset ovat siis isoilla ja ahtailla, usein kaupungin 

keskustassa olevilla työmailla, ehdoton, muuten työmaalla pyörisi pahimmassa 

tapauksessa usean kymmenen eri tavarantoimittajan autoja, mistä syntyisi 

valtaisa ruuhka. Aikatauluttaminen on viisasta aloittaa esimerkiksi 

neuvottelemalla elementtiasentajan kanssa. Näin saadaan ne päivät, jolloin 

torninosturit ovat elementtinostoista vapaat ja holvi valmis ottamaan tavaraa 

vastaan. Torninosturit ovat työmaalla rajallinen resurssi ja jos elementtiasentajan 

täytyy kuljetusten vuoksi odotella nosturin vapautumista, hän laskuttaa tyhjistä 

tunneista. Toimitusajat tiedetään yleensä noin viikkoa ennen ja tarkka kellonaika 

vahvistetaan paria päivää ennen. Tällöin pystyy määrittelemään, mitä tavaraa ja 

kuinka paljon kuormassa tulee sekä mille nosturille auto ajaa. Kuorma purkuun 

kuluu yleensä 1-2 tuntia, jollei esimerkiksi elementtejä asenneta suoraan 

kuormasta. Kuorman purun jälkeen nosturi on taas vapaana muuhun käyttöön. 

Toimitukset olisi hyvä aikatauluttaa viikkosuunnitelmaksi ja tarkempi 

toimitusaika sopia joko puhelimitse tai sähköpostitse noin viikkoa ennen 

varsinaista toimitusta. 

 

5.4  Varasto 
 

Kysyttäessä työnjohtajilta NCC:n oman varaston tai varikon tarvetta, kaikki 

olivat sitä mieltä, että jonkinlainen varasto tarvittaisiin. Mutta jokainen oli myös 
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sitä mieltä, että oma varasto ei olisi taloudellisesti kannattava tai ainakin se olisi 

erittäin vaikea pitää sellaisena. Ensinnäkin rakennusliikkeellä pitäisi olla tietty 

määrä omaa kalustoa, jotta varasto kannattaisi. Pelkästään työmailta ylijäävien 

rakennusmateriaalien varastointi sokkona ei olisi taloudellisesti kannattavaa. 

Toisekseen varaston pitäisi olla miehitetty ainakin osan aikaa, jotta se pysyisi 

järjestelmällisenä. Varastomiehet hoitaisivat materiaalivirtojen purun, lastaukset, 

varaston siisteyden sekä pitäisivät sähköistä reaaliajassa olevaa 

kalustonseurantajärjestelmä, josta selviäisi mm. varastolla olevat tavarat ja 

materiaalit sekä niiden määrän. Lisäksi varastomiesten tehtäviin kuuluisi pienet, 

pakettiautolla hoidettavat kuljetukset ja työmailla tarvittavien koneiden ja niiden 

osien kunnossapito ja kuljetusten järjestäminen. 

 

Nykyisellään hyvän määrälaskennan sekä määrämittaisten rakennusmateriaalien 

ja -osien avulla työmaiden ylijäämämateriaaleja on niin vähän, ettei pelkästään 

niiden varastoiminen ole taloudellisesti kannattavaa. Omaan kalustoon voisi 

kuulua mm. toimisto- ja sosiaalitilat, työmaalla tarvittava määrätty perusvarasto, 

käsityökalut, sähkökalusteet, valot, telineet, aitaelementit, mahdollisesti 

muottijärjestelmä jne. Varastoon voisi perustaa siten oman alueensa työmailta 

jääville hukkamateriaaleille, jotka olisivat merkittäviä hintansa, määränsä tai 

tulevaisuuden käyttökohteen mukaan. Varastoitavat materiaalit ja tavarat siis 

suunniteltaisiin ennalta, varastoon vietäisi kaikkea ylijäänyttä tavaraa, kuten 

yksittäisiä tiililetkoja, muutamia styroxeja, ja vastaavia, joiden käsittelyyn ja 

järjestelyyn kuluisi huomattavasti aikaa, ja joita ei välttämättä käytettäisi 

lainkaan. Lähinnä varastoa voitaisiin käyttää siis työkaluille ja työmaiden 

perustarvikkeiden sekä muottikaluston ja vastaavien kiertävien kokonaisuuksien 

säilyttämiseen. Varastoon voisi myös kerätä paneelit, listat ja vastaavat 

materiaalit, joita tarvitaan vuosikorjauksissa. (Liitteet 2-5). 

 

Oman varaston ylläpitäminen vaatisi kalusto- ja materiaaliseurantaan tarkoitetun 

ajan tasalla olevan sähköisen järjestelmäseurannan. Tämä voisi pitää sisällään 

perustietoina ainakin seuraavat asiat: 
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– kalenterin ylläpito ja listaus 

– kalustotietojen ylläpito ja listaus 

– eri materiaaliryhmien ylläpito ja listaus 

– työmaiden ylläpito ja listaus 

– asiakastietojen ylläpito ja listaus 

– kuljetus- ja työveloitukset. 

 

Lisäksi järjestelmään voisi lisätä varastoon liittyviä muita seuranta- ja 

ylläpitotietoja: 

 

– varastotapahtumien kirjaus 

– Varastosta poistettavat/poistuvat tuotteet hävikki, romutus jne. (myynti) 

– varastopäiväkirja 

– varastoraportti 

– inventaarioon tarkoitetut pohjat. 

 

Varastolla olisi myös ulkomaan hankintoihin liittyvä logistinen tarkoitus. 

Esimerkiksi vessanpöntöt tai muut kylpyhuonekalusteet tilataan usein ulkomailta 

kuten Ruotsista. Nykyisellään työmaat tilaavat osat tietenkin niin, että ne ovat 

työmaalla asennusaikaan tai vähän ennen, jolloin vierekkäisille työmaille saattaa 

tulla kahden viikon välein kuorma Ruotsista. Pienellä tilaussuunnittelulla 

samoihin aikoihin asennettavat ulkomailta tuotavat osat voitaisiin tilata ja 

kuljettaa samaan aikaan. Tällöin säästettäisiin huomattavasti rahti- ja 

kuljetuskustannuksissa. Osat vietäisiin suoraan omalle varastolle, josta kukin 

tuomaa hakisi ne parhaaksi näkemällään ajankohdalla. 

 

Varastosta olisi hyötyä myös muun muassa tilanteessa, jolloin esimerkiksi 

elementti rikkoutuu asentaessa ja aiheuttaa myöhästymisen tai muun suurhäiriön 

tapahtuessa, jolloin aikataulua on pakko muuttaa. Tällaisessa tilanteessa 

valmiiksi tilattuja materiaaleja ja osia on vaikea lähteä perumaan. Tämän 

seurauksena työmaa täyttyy tavarasta, jota ei päästä vielä asentamaan. Oma 
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varasto toimisi tällöin välivarastona, josta rakennusosat ja -materiaalit voisi 

hakea niitä tarvittaessa. 

Toisaalta varasto tarvitsee myös monen sadan neliön alueen ja varastohallin tai -

rakennuksen, jossa kalusto ja materiaalit säilytettäisiin. Alueen vuokran sekä 

hallikustannusten lisäksi tulisivat vielä työkustannukset ja lukemattomat muut 

käyttökustannukset. Kaikki asiat huomioon ottaen oman varaston perustaminen 

vaatisi pääomaa, omaa kalustoa sekä erittäin huolellisen suunnittelun käytölle, 

jotta sen saisi tuottavaksi tai edes +/- 0 -tasolle. (Liitteet 2-5.) 

 

 

6  PUUN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN  
 

6.1.  Puuperäisen materiaalin hyötykäyttö elinkaaren vaiheissa 
 

Elinkaari lähtee rakenteen suunnittelusta, jossa on myös suurin säästöpotentiaali. 

Rakennesuunnittelussa voidaan säästää materiaalia rakenteen valinnassa, 

materiaalien valinnassa sekä rakenteen mitoituksessa. Seuraava elinkaaren vaihe 

puulla on materiaalin valmistus. Valmistuksen vaiheita ovat jalostus, itse 

valmistusprosessi ja sahaus. Hukkaa syntyy mitallistamisessa, viallisessa 

tuotannosta ja työstöjätteen muodossa. Tässä vaiheessa elinkaarta hyötykäyttö on 

vielä maksimaalista. Alkuperäisestä tuotteesta siirtyy hyötykäyttöön noin 14 %; 

10 % uusiomateriaaliksi, 2 % valikoivaan käyttöön ja 2 % energian tuotantoon. 

/10./ 

 

Valmistuksen jälkeen elinkaaren vaihe on logistiikka, johon kuuluu puun kuljetus 

ja siihen liittyvä käsittely. Hävikkiä syntyy käsittely- ja kuljetusvaurioista, joista 

osa hyötykäytetään uusiomateriaalina, valikoivaan käyttöön ja energian 

tuotantoon. 

Kuljetuksen jälkeen puu päätyy varastoitavaksi kauppaan tai työmaalle. Tässä 

vaiheessa alkuperäisestä tuotteesta häviää noin kaksi prosenttia puun vanhetessa 

tai ollessa epäkuranttia. Tästä noin puolet käytetään energian tuotantoon ja 

valikoivaan käyttöön.  
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Tärkeä vaihe puun elinkaaressa on siirtyminen varastosta uudis- ja 

korjausrakentamiseen, joissa on mahdollista vaikuttaa suurestikin hyötykäyttöön. 

Uudisrakentamisen työmaatoiminnoissa kierrätykseen menevää materiaalia 

syntyy ylijäämistä, apumateriaaleista, työvirheistä ja hukkapaloista. Erityisesti 

ylijäämämateriaaliin voi vaikuttaa tarkalla laskennalla. Tässä vaiheessa 

elinkaarta noin puolet alkuperäisestä tuotteesta on mennyt uusiokäyttöön tai 

kaatopaikalle. Työmaatoiminnoista tuleva puu menee kierrätykseen, energian 

tuotantoon, uusiomateriaaliksi ja valikoivaan käyttöön. Luvattoman suuri osa 

kuljetetaan kaatopaikalle. Suurin osa puujätteestä syntyy korjausrakentamisesta. 

Korjausrakentamisen jätteistä puupohjaisia on 46 %, suurin osa menee 

kaatopaikalle, osa menee energian tuotantoon ja kierrätykseen. Viimeisenä 

elinkaaren vaiheena on purku, josta suurin osa menee kaatopaikalle. 

 

 39



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ  40 (66) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto 
Petri Hurme 
 
  

 
 
Kuva 3. Puuperäisen materiaalin hyötykäyttö elinkaaren vaiheissa. /10/ 
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6.2  Puun hinta 

 

Puun hinta nousi vuonna 2006 merkittävästi. Puumassan osalta hinnat nousivat 

20 -30 % ja sahatavaran 7-8 %. Puun käyttö kasvoi vuonna 2006 noin 

kymmenyksen edellisestä vuodesta. Kasvu oli lähes kokonaan kuitu-puuta ja 

haketta. Puun käytön kasvu ei kuitenkaan lisää hakkuita kotimaassa. 

Teollisuudelle karttui viime vuonna niin suuret hakatun puun varastot, että näillä 

voidaan kattaa jotakuinkin koko puun tarpeen kasvu.  

 

Puun hinnannousun taustalla on teollisuuden ja sahojen kova puun kysyntä. 

Hintaa on nostanut myös kelirikko, joka on vaikeuttanut puutavaran ajoa 

metsästä. Kelirikon aikana ei voida liikennöidä puutavara-autoilla eikä 

metsäkoneita kuljettavilla laveteilla pikkuteillä ollenkaan. /7./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Sahatavaraa varastolla. /9/ 
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Puukaupassa sovitaan kullekin puutavaralajille kiintokuutiometrihinta €/m3. 

Pääpuutavaralajeja ovat tukkipuu ja kuitupuu, erikoispuutavaralajeja tai 

erikoispuita ovat muun muassa pylväät, parrut ja halot. Puutavaralajit jaotellaan 

vielä puulajeittain, jolloin puhutaan esimerkiksi mäntytukista tai 

kuusikuitupuusta./9/ 

 

Metsäteollisuuden suhdannekehitys näkyy kohonneina tuotehintoina, mikä on 

heijastunut sekä tukki- että kuitupuun hintoihin. Kantohinnat ovat kehittyneet 

suotuisasti, mikä on tulkittu myönteiseksi signaaliksi puukauppaa suunnittelevien 

metsänomistajien keskuudessa. Sahateollisuuden hyvä suhdannetilanne on 

ennustettu jatkuvan koko vuoden 2007. Tukkipuun kantohinnat ovat männyllä 

56,53 €/m3, kuusella 57,16 €/m3 ja koivulla 47,62 €/m3. /8/ 

 

Seuraavassa taulukossa on esimerkkinä sahatavaran hintoja Tamminiemen 

sahalta. 

TS = Täysisärmäinen sahatavara 

VS = Vajaasärmäinen sahatavara 

 

Taulukko 5. Sahatun tavaran hinnat € / metri. /9/ 
 

Sahattu TS VS Sahattu  TS VS 
16 * 50 0,34 0,28 50 * 50 0,8 0,64 
20 * 50 0,43 0,34 50 * 75 1,2 0,96 
22 * 50 0,47 0,38 50 * 100 1,6 1,28 
20 * 75 0,53 0,42 50 * 125 2 1,6 
20 * 100 0,64 0,51 50 * 150 2,4 1,92 
22 * 100 0,7 0,56 50 * 175 2,8 2,24 
20 * 125 0,8 0,64 50 * 200 3,2 2,56 
22 * 125 0,88 0,7 50 * 225 3,6 2,88 
20 * 150 0,96 0,77 50 * 250 4 3,2 
20 * 175 1,12 0,9 75 * 75 2,25 1,8 
20 * 200 1,28 1,02 100 * 100 3,5 2,8 
20 * 225 1,44 1,15 125 * 125 5,47 4,38 
20 * 250 1,6 1,28 150 * 150 7,88 6,3 
32 * 50 0,53 0,42 150 * 200 10,5 8,4 
32 * 75 0,79 0,63 175 * 175 10,72 8,58 
32 * 100 1,02 0,82 200 * 200 14 11,2 
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6.3  Puun hinnan nousun vaikutus rakennusteollisuudessa 

 

Vuoden 2006 kesästä asti jatkunut puun hinnan nousu konkretisoituu vuonna 

2007 puutalojen hintojen nousuna. Pientalorakentamisen suosio jatkuu, mutta 

vauhti hiipuu ennätysmäisen kustannustason nousun seurauksena. 

Rakentamisessa puusta on kova pula ja hinnat pysyvät korkealla. 

Puumateriaalien hinnannousu heijastuu talojen hintoihin ja nostaa rakentamisen 

kustannuksia. Talopaketista riippuen kustannukset nousevat 6–10 prosenttia. 

Talotehtaiden käyttämissä puumateriaaleissa hinnat ovat nousseet jopa 30–45 

prosenttia. 

 

Vuoden 2006 alusta havutukin kantohinta on Suomessa noussut noin 45 eurosta 

55 euroon kiintokuutiolta. Kantohinta tarkoittaa pystykaupassa puista 

maksettavaa hintaa puutavaralajeittain. Ostaja huolehtii puun hakkuusta ja 

kuljetuksesta sekä niiden kustannuksista. /8./ 

 

Leudon talven vuoksi työmaat ovat pyörineet täysillä koko vuoden, joten 

materiaaliteollisuus ei päässyt vetämään henkeä missään vaiheessa. Kun tähän 

yhdistetään yleiseurooppalainen korkeasuhdanne, on monista materiaaleista 

pulaa, mikä näkyy myös hinnoissa. Puutavaraa koskevat toimitusongelmat ovat 

olleet rakennustarvikekaupan näkökulmasta kiperimmät. Puutavaran 

viivästymisiä on ollut useilla työmailla koko talven 06–07. Esimerkiksi 

sahatavara- ja vanerieriä on ollut myöhässä useampia kuukausia. Tilanteeseen on 

vaikuttanut myös huonot korjuukelit. 

 

Myös vähenevä tuonti Venäjältä on yksi syy puutavaran saatavuusvaikeuksiin. 

Venäjä on ilmoittanut korottavansa puun vientitulleja portaittain. Tullit 

kasvattavat venäläisen puun hinnan niin korkeaksi, että puuta ei kannata tuoda 

Suomeen enää vuoden 2010 jälkeen. Metsäteollisuudelle tämä merkitsee 

puupulaa, suomalaisille metsänomistajille lisää tuloja. Tällä saattaa olla 

merkittäviä kustannusvaikutuksia jopa Pohjois-Suomen lomarakentamiseen. 

Puun hinnan nousu rakennusmateriaalina Saksassa on kallistanut myös 

rakentamista. Varsinkin puu- ja valmistalorakentajat pelkäävät rakennusbuumin 
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taittumista, kun puun kallistumisesta seuranneiden lisäkustannusten lisäksi on 

kustannuksiin vaikuttaa myös arvonlisäverotuksen korotus ja 

omakotirakentamisen verohelpotusten leikkaaminen. 

 

Oman lisänsä puumarkkinoiden kuumenemiseen on tuonut verohelpotuksin 

tuetun puulämmityksen räjähdysmäisesti kasvanut suosio. Se on nostanut 

teollisen jätepuun hintaa, kun siitä kilpailevat sekä pellettien ja lastulevyjen 

valmistajat. /4./ 

 

 

6.4  Puun käytön tehostaminen työmaalla 
 

Koska puun hinta on noussut voimakkaasti, on syytä miettiä puutavaran 

tehokkaampaa käyttöä työmailla. Tämä tarkoittaisi käytännössä käytetyn puun 

puhdistamista nauloista ja betonijämistä, jonka jälkeen hyväkuntoiset tietyn 

mittaiset puut koottaisiin nippuun. Kaikki haastatellut työnjohtajat työskentelivät 

haastatteluhetkellä betonielementtikohteissa, joissa puuta käytetään suhteellisen 

vähän. Elementtikohteissa puuta käytetään lähinnä muoteissa, valutukkeina, 

kaiteissa, usein kattorakenteissa sekä sekalaisissa pienemmissä töissä. Kaikki 

haastateltavat sanoivat, että puun puhdistus ja tehokkaampi käyttö nykyistä 

laajemmin ei ole kannattavaa elementtirakentamisessa. Puun käyttöä vähentävät 

määrälaskennan tehokkuus ja määrämittaisen puutavaran käyttö, jolloin hukka 

vähenee. Lisäksi lukuisat muottijärjestelmät korvaavat puusta paikalla 

rakennettujen lauta- ja levymuottien määrää. Erilaisia muottijärjestelmiä ovat 

mm. suurmuotit, kevyet kasetti- ja sidejärjestelmämuotit, järjestelmämuotit, 

vakiopalkkimuotit ja pilarimuotit. Suunnittelijat ovat myös avainasemassa jäte- ja 

hukkapuun vähentämisessä. Rakennesuunnittelijoiden tulisi miettiä erilaisia 

rakenneratkaisuja, joilla puu voitaisiin saada tehokkaammin käytetyksi. 

Esimerkiksi pien- ja rivitalojen katoissa voitaisiin kokeilla enemmän raakapontin 

korvaamista levyrakenteella. Hinnassa ja rakennusnopeudessa päästään samalle 

tasolle, hukkapuun määrä vähenee sekä työmaan logistiikka ja siisteys paranee. 
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Kaidetavara pyritään usein kierrättämään seuraavaan kohteeseen, koska suuri osa 

tavarasta on täysimittaista ja vähänaulaista. Samoin tehdään paikalla tehdyille 

lauta- ja levymuoteille, jos sellainen on käytössä. Kohteet ovat monesti täysin 

elementeistä rakennettuja, jolloin muotteja käytetään ehkä ainoastaan 

väestönsuojan valussa tai korkeintaan holvien valuissa. Valumuoteissa käytetty 

puutavara menee helposti käyttökelvottomaksi, tai sitä voidaan käyttää 

korkeintaan uudestaan valuissa, mikä heikentää puun käyttöpotentiaalia. 

Puutavaran puhdistamisen kustannuksia voisi arvioida työmaalla yleisten 22*100 

laudan ja 50*100 soiron osalta seuraavasti: Arvioidaan, että 5,4 m:n pituisen 

laudan haku tietystä paikasta, naulojen nyppiminen, petkelöinti ja pinoaminen 

toiseen paikkaan veisi noin 7 minuuttia kappaleelta. Tällöin optimaalisissa 

olosuhteissa tunnissa saisi 8,5*5,4m = 46m puhdistettua lautaa. Tämän hinnaksi 

tulisi noin 20 €, joka on työmiehen palkka sivukuluineen. Seuraavaksi  

lasketaan, paljonko 46 metriä lautaa maksaisi uutena, ja verrataan näitä hintoja 

keskenään. Rakennusliike ostaa lautaa 29 sentin metrihintaan. (Liite 2.) Näin 

hinnaksi saadaan 46m*0,29€/m = 13,3 €. Eli laudan puhdistus ja sitä kautta 

tehokkaampi käyttö ei kannata taloudellisesti. Vastaavasti soiron hinnaksi tulisi, 

jos rakennusliike ostaa sitä 84 sentin metrihintaan: 46*0,83€/m = 38 €. Näin 

ollen soiron puhdistus ja tehokkaampi käyttö olisi laskennallisesti 

optimiolosuhteissa kannattavampaa kuin uuden nipun osto. Mutta pitää ottaa 

huomioon, että pieni osa puusta on täysimittaista, ja se on joka tapauksessa 

huonolaatuisempaa, likaista, käyrää, huonosti pinottavissa ym. verrattuna uuteen. 

Lisäksi hyvälaatuista puhdistettua puuta pitäisi olla suhteellisen paljon, jotta 

puhdistus kannattaisi. Ja kuten edellä on todettu, betonielementtikohteista 

hukkapuuta tulee todella vähän, eli puun käytön tehostaminen nykyisestä olisi 

erittäin arveluttavaa. Näillä puun hinnoilla betonielementtikohteissa on 

kannattavampaa tilata uutta, kuin puhdistaa enemmän. Syinä tähän ovat 

kustannukset puun puhdistuksesta, käytetyn puun seuranta ja puhdistetun puun 

laskenta, käytettyä puuta ei voi käyttää uudelleen kaikkeen rakentamiseen sekä 

uuden nipun helpompi käyttö, siirto ja täysmittaisuus. 

 

 45



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                    TUTKINTOTYÖ  46 (66) 
Rakennustekniikan koulutusohjelma, Rakennustuotanto 
Petri Hurme 
 
  

Rahtikustannuksia laskiessa tulee miettiä puun käytön tehostamisesta aiheutuvia 

kuljetuskustannuksia verrattuna pelkästään uuden puun käytön aiheuttamiin 

kuljetuskustannuksiin. Samalla työmaalla uudelleen käytetty puu vähentää 

kuljetuskertoja. Tosin käytetty ja puhdistettu puunippu viedään usein toiselle 

työmaalle, mutta tällöin toisen työmaan uuden puun tilaustarve vähenee. Jos taas 

käytetään ainoastaan uutta puuta ja jätepuu heitetään suoraan jätelavalle, 

kuljetuskertoja syntyy enemmän, ja lisäksi jätepuusta tulee jätemaksuja. 

Lasketaan ensin skenaario, jossa käytetään vain uutta kuranttia puuta. Oletetaan, 

että työmaa tilaa puunipun kolme kertaa rakentamisen aikana, rahtikustannukset 

ovat 0,85 €/km ja kilometrejä tulee 20 suuntaansa. Puunippujen kuljetus 

työmaalle: 3 krt * 40 km * 0,85 €/km = 102 €. Arvioidaan, että pelkät 

rahtikustannukset kaatopaikalle ovat samat, jolloin kuljetuskustannukset yhteensä 

ovat 204 €. Toisessa skenaariossa puuta käytetään uudelleen samalla työmaalla, 

jolloin nippujen tilaukset vähenevät kahteen ja jätekuormia on kaksi: 2 * 40 km * 

0,85 €/km + 2 * 40 km * 0,85 €/km = 136 €. Puhdistettu puunippu saatetaan 

viedä toiselle työmaalle, jolloin kuljetuskustannuksia tulee noin 20 € lisää, mutta 

toisaalta taas jätepuukuorman määrä saattaa pienentyä. Kuljetuskustannusten 

vaikutusta puun metrihintaan on vaikea arvioida, koska se riippuu muun muassa 

seuraavista asioista: 

 

– paljonko puuta tilataan kerralla 

– kuinka paljon puhdistettua puuta saadaan kuormaan kerralla 

– kuljetaanko kuormassa muutakin tavaraa, jolloin säästetään 

rahtikustannuksessa. 

 

Puun laajamittaisempi puhdistus voisi toisaalta olla kannattavaa 

puurakentamisessa, jossa hukka- ja ylijäämämateriaalia syntyy huomattavasti 

betoni- ja teräskohteita enemmän. Euroopan puutuoteteollisuus on visioinut 

tulevaisuuden tilannetta. Sen mukaan puu on vuonna 2010 Euroopan johtava 

materiaali talonrakentamisen järjestelmäratkaisuissa ja laadukkaan asumisen 

kuluttajatuotteissa. 
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Puun käyttö rakentamisessa on yleistä Pohjoismaissa, mutta vähäisempää 

muualla Euroopassa, jossa puun käytön tulisi kaksinkertaistua nykyisestä. 

Tavoite on Euroopan puutuoteteollisuuden mukaan saavutettavissa, sillä puun 

käytöllä voidaan vähentää kasvihuonekaasujen muodostumista, säästää rajallisia 

maa-ainesvaroja sekä voittaa työvoimapulasta johtuvat ongelmat maissa, joissa 

paikalla rakentaminen on edelleen yleistä. Puurakentamista edistetään mm. 

PuuSuomi - ohjelman ja Puutuotealan osaamiskeskuksen Tukista Tuplasti - 

teknologiaohjelman sekä metsäklusterin Wood Wisdom - jatko-ohjelman kautta 

edistämällä metsäklusterin kilpailukykyä ja hakemalla uusia avauksia  

 

puurakentamiseen. Puun käyttöä Euroopassa edistää yritysten 

kansainvälistyminen. /5./ 

 

Hallituksen työryhmän kokooman puurakentamisen edistämisohjelman 

tarkoituksena on nostaa puun jalostusastetta ja -arvoa ja toisaalta lisätä puun 

käyttöä määrällisesti. Puutuoteteollisuuden näkökulmasta rakentaminen on 

avainasemassa, sillä noin 80 prosenttia saha- ja puutuoteteollisuuden myynnistä 

menee rakentamiseen eri muodoissaan. Puutuotteista vientiin päätyy lähes 70 

prosenttia. Puun käyttöä voidaan edistää sekä kotimaan rakentamisessa että 

viennissä. Puun käyttäminen puutuotteisiin ja rakentamiseen on samalla sen 

jalostusasteen nostamista. 

 

Puukerrostalojen rakentaminen tuli mahdolliseksi Suomessa syksyllä 1997 

palomääräysten uudistamisen myötä. Nykyiset määräykset antavat 

mahdollisuuden rakentaa myös kolme- ja neljäkerroksisia puurunkoisia ja 

puujulkisivuisia asuin- ja työpaikkarakennuksia. Puurakentamisen osuus vuoden 

2002 koko asuntotuotannosta oli 55 prosenttia painottuen pääasiassa pientaloihin. 

Erillispientaloista puurakentamisen osuus oli jopa 85 %./15/ (Taulukko 5.) 
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Taulukko 6. Puurakentamisen osuus eri talotyypeissä. /12/ 
 

Talotyyppi As. lkm
Puu 
runkomateriaalina 

Puu 
ulkoverhouksena 

    % as. lkm % as. lkm 
Erillispientalot 10800 85 % 67 %
Rivitalot ja kytketyt pientalot 3900 62 % 34 %
Kerrostalot 12600 2 % 5 %
Talotyypit yhteensä 27300 55 %   

 
Puukerrostalorakentamisessa puun käytön tehostaminen voisi helposti tulla 

kannattavaksi toiminnaksi. Eri asia on, paljonko NCC tulee operoimaan 

puurakentamisen saralla. Puurakentamisen kehitysohjelma listaa keskeisiksi puun 

käytön esteiksi: 

 

– puute aluerakentamiseen hyvin soveltuvista, pientalovaltaisista tonteista 

– viranomaisohjaus; erityisesti palomääräykset 

– puurakentamisen osaamistasoa ei ole varmistettu ja ammattitekijöistä on 

pulaa 

– olemassa olevien puutuotteiden ja puisten rakennusosien tunnettuus on 

heikko 

– puurakennusten asumisen aikainen hoito, huolto ja ylläpito ovat puutteellisia. 

 

Mahdollisuuksia ja tavoitteita sen sijaan ovat mm. 

 

– yhteistyön lisääminen suurten rakennuttajien, rakentajien ja 

puutuoteteollisuuden kesken, myös hankekohtaista yhteistyötä vaihtoehtojen 

selvittämiseksi 

– yritysten suunnitteluohjausjärjestelmien ja kustannustietojen päivittäminen 

puurakenteiden osalta ja siihen liittyvä koulutus 

– puunkäyttöä lisäys kerrostaloasuntojen sisustuksessa sekä julkisivuissa 

– osaamistason nostaminen 

– määräysten tarkistamismahdollisuuksien selvittäminen mm. palomääräysten 

osalta. 
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Kuva 5. Puun käytön lisääntymiseen vaikuttavat tekijät rakentamisessa. /12/ 
 

 

Puun käytön tehostamisen sijaan betonielementtivaltaisessa rakentamisessa voisi 

olla taloudellisesti kannattavampaa panostaa entistä enemmän määrälaskentaan, 

suojaukseen ja varastointiin, hankintojen ajoitukseen sekä yleisesti oikeanlaiseen 

puun käsittelyyn, jotka yhdessä vähentävät hukka- ja jätepuuta. Tietysti, jos 

työmaalla on hyväkuntoista, pitkää puutavaraa paljon, se kannattaa käyttää 

uudestaan. Mutta jokaisen työmaan jätepuun systemaattinen puhdistus ei ole 

kannattavaa. (Liitteet 2-5.) 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

7.1  Jätteiden vähentäminen 
 

Talonrakennustyömailla syntyy jätettä vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia, josta 

uudisrakentamisen osuus on noin 500 000 tonnia. Uudisrakentamisen 

keskimääräisessä jätejakaumassa kivipohjaisten jätteiden osuus on noin kaksi 

kolmasosaa, puupohjaisten jätteiden osuus noin neljännes, sekä metalli- ja 

muiden jätteiden osuus noin 5 %. Perinteisen jätehuollon mukaan toteutetulla 

10000 rm3:n kokoisella asuinkerrostalotyömaalla syntyy jätettä arviolta 60–80 

tonnia. Elementtirakenteisessa kerrostalossa jätemäärä on 2–4 kg/ rm3 ja paikalla 

rakennetussa 3–12 kg/ rm3. Valtaosa, 70–90 %, rakennusjätteestä muodostuu 

sisätyövaiheessa 

 

Rakennustyömaalla tehtävät on suunniteltava niin, että ne tukevat jätteen määrän 

vähenemistä. Vähentämistoimenpiteet lähtevät tuotannonsuunnittelusta, kuten 

aluesuunnitelmassa, jätesiirtojen suunnittelussa ja siirtoreitissä. Materiaalien 

säästäminen säästää sekä kustannuksia että luonnonvaroja. Rakennustuotteita ja – 

materiaaleja käsitellään ja varastoidaan huolella ja oikein. Työmenetelmät 

valitaan sopiviksi. Pakkausmateriaaleja tulee olla mahdollisimman vähän. 

Materiaalihukkaa voidaan vähentää määrämittaisten tuotteiden ja 

esivalmistettujen tuotteiden käytöllä. Materiaalien käyttö suunnitellaan tarkasti ja 

hukkapalat hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan joko samassa kohteessa tai 

siirretään käyttöön toiselle työmaalle. Hankintojen ajoituksella on merkitystä 

jätteiden vähentämisessä. Materiaalitarve pitää suunnitella tilata materiaalit 

riittävän ajoissa eli sopivasti käytön ajankohdaksi. Syntyvien jätelajien osalta 

arvioidaan, voidaanko niitä käyttää hyödyksi  

 

kyseisellä työmaalla, toisella työmaalla tai yrityksen muussa toiminnassa. Näin 

säästetään materiaaleissa, jätteiden siirtokustannuksissa työmaalta, jätteiden 

kuljetus- ja käsittelymaksuissa sekä jäteveroissa. Rakennustyömaan 

materiaalijätteen kustannus on 400 €/tn, materiaalin hankinnan, kuljetuksen, 
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siirrot ja varastoinnin sekä jätteeksi päätyneen materiaaliin varastoinnin, siirrot, 

kuljetuksen ja kaatopaikka- ym. maksut. 

 

Nykyisin työmaan tehokas jätteidenkäsittely edellyttää jätehuollon suunnittelua 

ja monipuolista kalustoa. Merkittävä osa jätehuollon kustannuksista aiheutuu 

useista käsittelykerroista työmaalla. Työmaan jätteidenkäsittelyä voidaan 

tehostaa liittämällä se osaksi asennusprosessia. Jätesiirtokaluston ja  

-menetelmien valinnassa tulee pyrkiä kokonaisjärjestelmään, jossa käytetään 

työryhmäkohtaisia jäteastioita, syntypaikkalajittelua ja keskitettyä 

jätteenkeräilyä. Tämä edellyttää muun muassa että, eri työvaiheissa syntyville 

jätteille on riittävästi astioita, työkohteen siivousvelvoite sisällytetään 

työtehtävään tai aliurakkaan, kerroksiin sijoitetut jäteastiat tyhjennetään 

keskitetysti parvekkeiden kautta, kerroksissa on ns. jätepiste, jossa on jäteastia ja 

jätesäkkejä. Jätehuollon työnjohdolliseen työnsuunnitteluun kuuluu lajiteltavien 

jätejakeiden valinta, jätemäärien arviointi, kaluston sijoituksen suunnittelu, 

jäteastioiden valinta ja tyhjennystiheyden määritys sekä jätehuollon seuranta ja 

ohjaaminen. 

 

Jätteidenkäsittelyn kehittämisessä on tärkeää muistaa myös asenteiden 

muokkaus. Erityisesti aliurakoitsijoiden toimintatapojen pitäisi vielä kehittyä, 

mutta myös työntekijöiden osalta on parantamisen varaa. Asenteiden 

parantamiseen liittyviä asioita ovat mm. seuraavat seikat: huolehditaan, että 

jätteidenkäsittelyn toimintatavat ovat selkeät, nimetään jätehuollon ja siivouksen 

vastuuhenkilö, korostetaan, että hävikkien syntymisen välttäminen, jätteiden 

keräily ja työkohteiden siivoaminen ovat kaikille kuuluvia asioita, merkitään 

työmaan jäteastiat selkeästi jakeittain, tiedotetaan työntekijöille hukkien 

syntymisestä ja merkityksestä sekä käsitellään työmaan jäteasioita aloitus- ja 

urakoitsijapalavereissa.  
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7.2.  Materiaalitehokkuus ja varasto 

 

Työnjohtajien kanssa käydyt keskustelut osoittivat, että ylijäämä- ja 

hukkamateriaaleja kierrätetään suhteellisen vähän. Vähäinen kierto johtuu 

lähinnä siitä yksinkertaisesta syystä, että niitä syntyy nykyisellään kovain vähän. 

Niiden vähäisten materiaalien kierrättäminen on kallista johtuen työvoima- ja 

kuljetuskustannuksista, oman varastotilan puutteesta ja sitä kautta epävarmasta 

tarpeellisuudesta tulevaisuudesta. Yleisimmät työmaalta ylijäävät materiaalit ovat 

puutavara, levytuotteet, tiilet, harkot, erilaiset laatat, stryrox ja muut eristeet, 

kiinnitystarvikkeet, aitamateriaalit tai –elementit sekä harvinaisemmin ovet ja 

ikkunat. Jos kohteessa syntyy esim. suunnitelmien muutosten kautta 

hyödynnettävää tavaraa erityisen paljon, niin tietysti se pyritään saamaan 

käyttöön kierrätyksen kautta. Pienet määrät on taloudellisesti kannattavampaa 

heittää jätelavalle, kun omaa varastoa ei ole. 

 

Purettavista rakennuksista muodostuva jätemäärä Suomessa on yhteensä n. 500 

000 – 600 000 tonnia. Siitä uudelleen käytettäväksi materiaalia prosessoimatta 

voidaan arvioida kelpaavan 40 000 – 80 000 tonnia purkutavasta riippuen. 

Rakennuskohtaisesti uudelleen käyttöön kelpaavaa materiaalia on 2 – 80 % 

rakennuksen kunnosta, rakennustavasta ja materiaalista riippuen. Purkutyön 

toteutustavan ja kierrätyskeskusten toimintavolyymin perusteella voidaan 

päätellä, että rakennusten purkumateriaalista käytetään materiaalina uudelleen 

noin 2 % eli 10 000 tn/v.  

 

Omaa varastoa mietittäessä, lähtökohdaksi nousi oman kaluston edellytys. Jos 

varasto olisi miehittämätön ja sinne kerättäisiin kaikki työmailta ylijäänyt 

materiaali, tulisi siitä nopeasti tarpeeton kaatopaikka, jota olisi vaikea pitää 

kannattavana. Varastolla työskentelisi varastonhoitaja, jonka tehtäviin kuuluisi 

materiaalivirtojen purku, lastaukset, varaston siisteys sekä sähköisen reaaliajassa 

olevan kalustonseurantajärjestelmän ylläpito. Lisäksi varastomiehen tehtäviin 

kuuluisi pienet, pakettiautolla hoidettavat kuljetukset ja työmailla tarvittavien 

koneiden ja niiden osien kunnossapito ja kuljetusten järjestäminen. Oman 

varaston ylläpitäminen vaatisi kalusto- ja materiaaliseurantaan tarkoitetun ajan 
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tasalla olevan sähköisen järjestelmäseurannan, joka pitäisi sisällään muun muassa 

kalustotietojen, eri materiaaliryhmien, työmaiden ylläpidot sekä 

varastotapahtumien kirjauksen, varastopäiväkirjan ja –raportit. Eli oma varasto 

perusteille, jos ollaan valmiita panostamaan omaan kalustoon ja varaston 

ylläpitoon, ei pelkästään ylijäämämateriaalien kaatopaikaksi. 

 

 

7.3  Puun käytön tehostaminen 
 

Puun hinta nousi vuonna 2006 merkittävästi. Puumassan osalta hinnat nousivat 

20–30 % ja sahatavaran 7–8 %. Puumateriaalien hinnannousu heijastuu talojen 

hintoihin ja nostaa rakentamisen kustannuksia. Talopaketista riippuen 

kustannukset nousevat 6–10 prosenttia. Talotehtaiden käyttämissä 

puumateriaaleissa hinnat ovat nousseet jopa 30–45 prosenttia. 

 

Leudon talven vuoksi työmaat ovat pyörineet täysillä koko vuoden, joten 

materiaaliteollisuus ei ole päässyt kasvattamaan varastojaan missään vaiheessa. 

Kun tähän yhdistetään yleiseurooppalainen korkeasuhdanne, on monista 

materiaaleista pulaa, mikä näkyy myös hinnoissa. Puutavaraa koskevat 

toimitusongelmat ovat olleet rakennustarvikekaupan näkökulmasta kiperimmät. 

Myös vähenevä tuonti Venäjältä on yksi syy puutavaran saatavuusvaikeuksiin. 

Venäjä on ilmoittanut korottavansa puun vientitulleja portaittain. Tullit 

kasvattavat venäläisen puun hinnan niin korkeaksi, että puuta ei kannata tuoda 

Suomeen enää vuoden 2010 jälkeen. Oman lisänsä puumarkkinoiden 

kuumenemiseen on tuonut verohelpotuksin tuetun puulämmityksen 

räjähdysmäisesti kasvanut suosio. Se on nostanut teollisen jätepuun hintaa, kun 

siitä kilpailevat sekä pellettien ja lastulevyjen valmistajat. 

 

Työnjohtajien kanssa käydyt keskustelujen pohjalta voi päätellä, että työmailla ei 

mielellään tehostettaisi puun käyttöä johtuen kustannustekijöistä, etenkään 

betonielementtirakentamisessa. Tällä alueella hukkapuun määrä on pieni, ja sen 

puhdistamien, pinoaminen ja kuljetus toiselle työmaalle ei ole taloudellisesti 
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kannattavaa. Puun käyttöä vähentävät määrälaskennan tehokkuus ja 

määrämittaisen puutavaran käyttö, jolloin hukka vähenee. Lisäksi lukuisat 

muottijärjestelmät korvaavat puusta paikalla rakennettujen lauta- ja levymuottien 

määrää. Karkeasti voidaan sanoa, että 50*100 mm:n ja sitä kalliimman 

puutavaran puhdistus toisi lisäsäästöjä, edellyttäen, että hyväkuntoista 

täysimittaista tavaraa tulisi useampi sata metriä. Puun laajamittaisempi puhdistus 

voisi olla kannattavaa puurakentamisessa, jossa hukka- ja ylijäämämateriaalia 

syntyy huomattavasti betoni- ja teräskohteita enemmän. 

 

Puun tehostamista taloudellisempi vaihtoehto muussa kuin puurakentamisessa 

voisi olla panostaminen entistä enemmän määrälaskentaan, suojaukseen ja 

varastointiin, hankintojen ajoitukseen sekä yleisesti oikeanlaiseen puun 

käsittelyyn, jotka yhdessä vähentävät hukka- ja jätepuuta. Paikalla rakennetuissa 

kohteissa hukkapuun määrä on noin 30 % isompi kuin elementtikohteissa. Näin 

ollen puun tehokkaampaa käyttöä voisi harkita paikalla rakentamisessa, jos 

siihen on edellytykset tehokkaan syntypaikkalajittelun sekä suunnitelmallisen ja 

oikea-aikaisen puhdistusoperaation osalta. 
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Työmaakysely  Työmaa:  
   Haastateltava:  
   Päivämäärä:  

 
 
 
 
1. Mitä hyödynnettäviä materiaaleja jää yli? 
 
 
2. Oletko kierrättänyt materiaaleja seuraavalle työmaalle? Miten homma toimii? 
 
 
3. Onko kannattavaa kierrättää materiaaleja? Mitä kustannuksia syntyy? 
 
 
4. Miten jätteen/hukan huomioonottaminen vaikuttaa työmaan suunnitteluun kohdallasi? 
    Miten voisi kehittää? 
 
 
5. Tarvitaanko oma varikko/varasto? Perusteluja 
 
 
6. Paljonko puuta käytetään uudelleen? Nypitäänkö nauloja/puhdistetaanko? 
 
 
7. Onko puhdistamiseen varattu resursseja? Jätepuun osuus jätteistä/kustannukset?  
 
 
8. Kannattaako puuta käyttää uudelleen nykyistä enemmän? Hyödyt/haitat 
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Työmaakysely Työmaa: As Oy Nokian Edenin  
                Kommodori 

                   NCC Rakennus Oy 
    Haastateltava: Marko Nikander 
    Päivämäärä: 13.04.2007  
                  
 
1. Mitä hyödynnettäviä materiaaleja jää yli? 
 
– Yleensä hyödynnettävistä materiaaleista jää yli sekalainen nivaska puutavaraa, johon kuuluu 
mm. paneeleja, lautoja, 2”4”, 2”5” ym. Verhouslevyistä kipsilevyjä jää useimmiten yli jonkun 
verran. Myös nauloja, ruuveja, pultteja, heloja jää vähän. Lisäksi satunnaisia kalusteita, kuten 
naulakoita ym. sekä 1-2 tiililetkaa ja villoja. Aidat puretaan ja hyväkuntoinen puu kierrätetään. 
Muottitavara kierrätetään mahdollisuuksien mukaan seuraavalle työmaalle. 
 
 
2. Oletko kierrättänyt materiaaleja seuraavalle työmaalle? Miten homma toimii? 
 
– Uudelleenkäytettävät tavarat mahtuvat yleensä yhteen merikonttiin, jossa ne kierrätetään 
jollekin seuraavalle työmaalle. Mestarien kesken on sovittu tällaisesta kierrätyskäytännöstä. 
Tutkitaan ja kysellään muilta, mitä tavaraa kyseisellä työmaalla saatettaisiin tarvita. Samoin 
hyväkuntoinen puutavara kuljetetaan suoraan seuraavalle työmaalle.  
 
– Yleensä yksittäisiä tiililetkoja, villoja ja styrokseja ei kierrätetä, vaan ne useimmiten 
annetaan työmiehille tai mestari vie ne haluamaansa paikkaan.  
 
 
3. Onko kannattavaa kierrättää materiaaleja? Mitä kustannuksia syntyy? 
 
– Yleisesti ottaen ylijäämämateriaalia syntyy niin vähän, ettei ole kannattavaa kierrättää 
kaikkea. Vastaan tulee kustannukset kuljetuksissa ja siirroissa. Jos kohteessa syntyy esim. 
suunnitelmien muutosten kautta hyödynnettävää tavaraa erityisen paljon, niin tietysti se 
pyritään saamaan käyttöön kierrätyksen kautta. Pienet määrät on taloudellisesti 
kannattavampaa heittää jätelavalle, kun omaa varastoa ei ole. 
 
– Sekajätelavan vieminen kaatopaikalle on kuljetuksineen ja jätemaksuineen karkeasti 300€ 
lavalta. Esimerkiksi tässä kohteessa – normaali 5-kerroksinen kerrostalotyömaa – syntyy noin 
15 sekajätelavaa, joiden yhteishinnaksi voidaan laskea karkeasti 4500 €. Jos kaikki 
mahdollisesti hyödynnettävissä oleva tavara kierrätettäisiin, puhuttaisiin kymmenistä tai 
sadoista työntekijätunneista tavaraa lajitellessa ja käsiteltäessä eri tavoin. Palkkakustannuksien 
päälle tulisi vielä kuljetuskustannukset ja lisäksi materiaalit pitäisi saada paikkaan, jossa niille 
olisi käyttöä.  
 
– Ilman omaa varikkoa pienet ylijäämämateriaalit tulisi ennemmin viedä kaatopaikalle kuin 
kierrätykseen. 
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4. Miten jätteen/hukan huomioonottaminen vaikuttaa työmaan suunnitteluun kohdallasi? 
    Miten voisi kehittää? 
 
– Tilataan tavarat oikea-aikaisesti ja sopiva määrä. Pitää ottaa huomioon hukat, ettei tule 
lisäkustannuksia ylimääräisistä kuljetuksista. Tässä korostuu määrälaskenta oikeiden määrien 
saamiseksi. Mestarien pitää huolehtia kuormien oikea-aikaisuudesta. Huomioidaan työmaan 
suunnittelussa tavaroiden varastopaikat turhien siirtojen välttämiseksi.  
 
– Valtaosa jätteistä muodostuu sisätyövaiheessa. Sisätyövaiheen jätemääriin, lajitteluun, 
siirtoihin ja ajoitukseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi kivipohjaisten 
rakennusjätteiden sijoittaminen suunnitellusti maarakenteisiin tai muualle työmaalle, 
vähentäisi jätekustannuksia ja toimisi samalla ”hyötykäyttönä” jätteelle. 
 
 
5. Tarvitaanko oma varikko/varasto? Perusteluja 
 
– Kyllä. Pitäisi olla paikka, jossa voisi säilyttää esimerkiksi työmaan työkalut. Varastoon 
voisin viedä tavaroita, joita tarvitaan jokaisella työmaalla, kuten pöydät, tuolit, tietokoneet etc. 
Varastoon voisi myös kerätä paneelit, listat ja vastaavat materiaalit, joita tarvitaan 
vuosikorjauksissa. 
 
– Mutta varastoon ei pitäisi viedä kaikkea ylijäänyttä tavaraa, kuten yksittäiset tiililetkat, 
muutamat styroxit, ja vastaavat, joiden käsittelyyn ja järjestelyyn kuluisi huomattavasti aikaa, 
ja joita ei välttämättä käytettäisi lainkaan. Lähinnä varastoa voitaisiin käyttää siis työkaluille ja 
työmaiden perustarvikkeiden säilyttämiseen. 
 
– Varastolla olisi myös tärkeä toisenlainen logistinen tarkoitus:  
Esimerkkinä elementin rikkoutuminen tai vastaava suurhäiriö, jolloin aikataulua olisi pakko 
muuttaa. Tällaisessa tilanteessa valmiiksi tilattuja materiaaleja ja osia on vaikea lähteä 
perumaan. Tämän seurauksena työmaa täyttyy tavarasta, jota ei päästä vielä asentamaan. Oma 
varasto toimisi tällöin välivarastona, josta rakennusosat ja –materiaalit voisi hakea niitä 
tarvittaessa.  
 
– Toisena esimerkkinä vessanpöntöt tai muut kylpyhuonekalusteet, jotka saattavat tulla esim. 
Ruotsista. Nykyisellään työmaat tilaavat osat tietenkin niin, että ne ovat työmaalla 
asennusaikaan tai vähän ennen, jolloin vierekkäisille työmaille saattaa tulla kahden viikon 
välein kuorma Ruotsista. Pienellä tilaussuunnittelulla samoihin aikoihin asennettavat 
ulkomailta tuotavat osat voitaisiin tilata ja kuljettaa samaan aikaan. Tällöin säästettäisiin 
huomattavasti rahti- ja kuljetuskustannuksissa. Osat vietäisiin suoraan omalle varastolle, josta 
kukin tuomaa hakisi ne parhaaksi näkemällään ajankohdalla. 
 
 
6. Paljonko puuta käytetään uudelleen? Nypitäänkö nauloja/puhdistetaanko 
 
– Puuta ei yleisesti ottaen puhdisteta. Hyväkuntoisista, vähänaulaisista puista nypitään naulat, 
mm. kaidetavara ja vastaava. Lisäksi muottitavara pyritään kierrättämään aina seuraavalle 
työmaalle. Sivuhuomautuksena mainittakoon, että pitäisi saada oma muottijärjestelmä, jota 
voisi säilyttää omalla varastolla. 
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7. Onko puhdistamiseen varattu resursseja? Jätepuun osuus jätteistä/kustannukset?  
 
– Puhdistamiseen ei ole varattu resursseja. Puhdistustoimenpide kestää ja maksaa liikaa 
hyötyyn nähden, ainakin vielä näillä puunhinnoilla. 
 
– Oletetaan, että kuuden metrin 2”4” haku tietystä paikasta, naulojen nyppiminen, petkelöinti 
ja pinoaminen toiseen paikkaan veisi noin 7 minuuttia kappaleelta. Tällöin optimaalisissa 
olosuhteissa tunnissa saisi 8,5*6m = 51m puhdistettua puuta. Hinnaksi tulisi reilu parikymppiä 
työmiehen palkassa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että pieni osa puusta on täysimittaista, ja 
se on joka tapauksessa huonolaatuisempaa, käyrää, huonosti pinottavissa ym. verrattuna 
uuteen.  
  
– 2”4” maksaa nykyhinnoilla uutena noin 60 senttiä metriltä, joten verrattuna äskeiseen 51 m * 
0,6€/m = n. 30€. Lauta maksaa n. 30 snt/m, jolloin 51m*0,3€/m = n. 15€. Uutta tilattaessa 
etuna ovat tietenkin suoruus, hyvä pino, voidaan sijoittaa suoraan mestalle. Ja lisäksi 
puhdistamiseen varattu työmies, olettaen, että työvoimaa ole varta vasten vuokrattu 
puhdistamiseen, on käytössä muihin töihin. 
 
– Tällä työmaalla jätepuulavoja kertyy n. 3 kappaletta, yhteensä jätelavoja >20 kpl.  
Puulavat: 3 * n 80€ = 240 € 
 
 
8. Kannattaako puuta käyttää uudelleen nykyistä enemmän? Hyödyt/haitat 
 
– Näillä puun hinnoilla kannattavampaa tilata uutta, kuin puhdistaa enemmän. Syinä tähän 
ovat kustannukset puun puhdistuksesta, käytetyn puun seuranta ja puhdistetun puun laskenta, 
käytettyä puuta ei voi käyttää uudelleen kaikkeen rakentamiseen sekä uuden nipun helpompi 
käyttö, siirto ja täysmittaisuus. 
 
– Panostetaan tarkkaan määrälaskentaan, tilataan täsmämäärä + hukka ja hyödynnetään pieni 
ylijäämä polttopuuna.  
 
– Puun uudelleenkäyttöä voisi tehostaa puutalotyömailla, missä ylijäämäkin on suurempaa, 
mutta betonielementtityömaalla liikaa aikaa ja kustannuksia hyötyyn nähden. 
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Työmaakysely  Työmaa: As Oy Hervannan Hanna 
                   NCC Rakennus Oy 
    Haastateltava: Keijo Rämö 
    Päivämäärä: 18.4.2007 
 
 
1. Mitä hyödynnettäviä materiaaleja jää yli?  
 
– Kun tämä kohde on elementtitalotyömaa, niin paljon ei jää tavaraa yli. Kaikki pyritään 
laskemaan tarkasti. Tulee kalliimmaksi viedä pieniä määriä esim. puuta toiselle työmaalle, 
kuin heittää jätelavalle. Ennen oli keskusvarasto, mihin vietiin ylijäämät. Ainoastaan epätarkan 
laskennan syystä voi jäädä yli tavaraa. Puunippu yleensä jää sekalaista tavaraa, 
kiinnitystarvikkeita, laattoja, muutamat eristeniput ja tiilitekoja. 
 
 
2. Oletko kierrättänyt materiaaleja seuraavalle työmaalle? Miten homma toimii? 
 
– Jos puuta on jäänyt paljon yli, niin ne on laitettu lavalle odottamaan ja viety seuraavalle 
työmaalle anturoiden tekovaiheessa. Ei kannata lähteä yhtä tiililetkaa viemään, tulee kalliiksi. 
Edellyttää, että määrät lasketaan. Jos jotain jää, niin sitten pyritään kyselemään mestareilta. 
 
 
3. Onko kannattavaa kierrättää materiaaleja? Mitä kustannuksia syntyy? 
 
– Ei ole mitään järkeä kierrättää pieniä määriä, tulee paljon kalliimmaksi siirtoineen ja 
kuljetuksineen.  
Sekajätelavoja tuli noin parikymmentä. Eroteltu tällä työmaalla ovat teräkset, puu, energia ja 
sekajäte. 
 
 
4. Miten jätteen/hukan huomioonottaminen vaikuttaa työmaan suunnitteluun kohdallasi? 
    Miten voisi kehittää? 
 
– Aluesuunnitelmassa mietitään varastopaikat. Muutama vuosi sitten eroteltiin jopa pahvit ja 
gyprocit. tärkeää on materiaalien huolellinen suojaus sekä materiaalien oikeaoppinen käsittely. 
Jätettä tulee nopeasti, jos tavaroista ei huolehdita kunnolla. Puutavara varastoidaan aluspuiden 
päälle, puuelementit varastoidaan tasaiselle, kestävälle alustalle ja peitetään ne suojapeitteellä. 
 
Varastoidaan arat materiaalit mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa. Suojataan materiaalit 
ulkotiloissa sääsuojilla tai suojapeitteistä muodostetulla katoksella. Vältetään kolhiintuvien 
materiaalien varastoimista työmaalla ja erityisesti kulkureittien varrella. 
 
5. Tarvitaanko oma varikko/varasto? Perusteluja 
 
– Ennen oli varikko, josta tuli romuläjä. Se ei tuottanut mitään. Tällaisella työmaalla ei jää yli 
niin paljon tavaraa, että kannattaisi varastoa perustaa. Jos sattuu jäämään ovia ym. 
käyttötavaraa, niin ne voisi varastoida. Tänä päivänä kuljetukset ja työvoima maksaa niin 
paljon, ettei ole kannattavaa.
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– Taloyhtiön varastoon jää tietyt tavarat. Jos niistä jää jotain yli, ne on yritettävä myydä 
johonkin. Kun ennen oli varasto, sinne sai viedä esim. laatat ym. nyt ei ole tonttia mihin viedä. 
 
6. Paljonko puuta käytetään uudelleen? Nypitäänkö nauloja/puhdistetaanko 
 
– Käypä puutavara, kuten paneelit ja levyt putsataan, jollei ne ole täysin betonissa. Tällaisessa 
täyselementtitalossa puuta ei tule paljoakaan. Muottijärjestelmänä oli Doka, jonka johdosta 
muotituksestakaan ei jäänyt ylimääräistä puuta. 
 
 
7. Onko puhdistamiseen varattu resursseja? Jätepuun osuus jätteistä/kustannukset?  
 
– Ei ole. Kohde on kokonaistyöurakka, aliurakoitsijat puhdistavat itse tarvitsemansa puun. 
 
– Ei tullut montaa puujätelavaa, suurin osa puujätteestä syntyi kertakäyttölavoista, joita kukaan 
ei huoli takaisin. Monet puuosat ja levyt oli leikattu valmiiksi määrämittaan. 
 
 
8. Kannattaako puuta käyttää uudelleen nykyistä enemmän? Hyödyt/haitat 
 
– Puu alkaa olla jo todella kallista ja tulee nousemaan. Kyllä pitäisi entistä enemmän puhdistaa 
tulevaisuudessa. Mutta pitää ottaa järki käteen, ja laskea milloin se on kannattavaa. 
Työkustannukset ovat niin suuret, että usein tulee tappiota.  
Nykyään käytetään paljon valmiita muottijärjestelmiä, jolloin hukkapuuta ei synny 
nimeksikään. Se vähä, mitä jää, käytetään tukkeena ym. Joten summa summarum: 
Elementtitalotyömaalla puun käyttöä ei oikein voi eikä kannata tehostaa, koska puun käyttö on 
suht vähäistä ja määrät on laskettu tarkasti.  
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Työmaakysely Työmaa: As Oy Tampereen  
                              Lystinhuoneenrinne 

                                   NCC Rakennus Oy 
                    Haastateltava: Joni Laine 
                    Päivämäärä: 25.4.07 
 
 
1. Mitä hyödynnettäviä materiaaleja jää yli? 
 
– Jonkun verran jää puutavaraa; levyjä listoja pattinkia, lautaa. Usein jää myös tiililetkoja, 
muutama villapaketti sekä kiinnitystarvikkeita. Ylijäävistä puista tehdään nippu, joka 
lähetetään usein seuraavalle työmaalle. Levytavaraa saattaa jäädä, samoin tiiliä ja harkkoja 
sekä erilaisia eristeitä. 
Joskus saattaa jäädä esimerkiksi suunnitteluvirheen takia ovia ja ikkunoita, silloin ainakin ovet 
pyritään käyttämään työmaan väliaikaisina ovina. 
 
 
2. Oletko kierrättänyt materiaaleja seuraavalle työmaalle? Miten homma toimii? 
 
– Mestareiden kesken sovitaan, jos joku huolii. Toiset pyytävät rahaa, toiset eivät. Työmiehet 
vievät myös tavaraa. Aika vähän kokonaisuudessa tavaraa kierrätetään. 
 
3. Onko kannattavaa kierrättää materiaaleja? Mitä kustannuksia syntyy? 
 
– Työmaalla on lajiteltu metalli-, puu- ja sekajätelavat. Pitäisi kierrättää enemmän. Työmaalta 
tulevasta sekajätelavasta sekajätettä on vain n. 10-15%, lavat lajitettaan vielä kaatopaikalla. 
Aiemmin on yritetty kierrättää mm. kipsilevyjä, mutta se on osoittautunut kannattamattomaksi. 
 
– Myös styroksia on aiemmin kierrätetty, mutta sekin osoittautui kannattamattomaksi, koska 
styrokseissa ei saanut olla lainkaan betoninmurusia ym. likaa. 
 
– Kohde on kaksi 4-5-kerroksista asuinkerrostaloa, joissa 52 asuntoa. Toinen talo on 
runkovaiheessa ja toisessa on edetty sisävaiheeseen. Tähän mennessä on syntynyt kuusi 
sekajätelavaa eli kokonaisuudessaan sekajätelavoja tulee vielä 4-5-kertainen määrä.  
 
4. Miten jätteen/hukan huomioonottaminen vaikuttaa työmaan suunnitteluun kohdallasi? 
    Miten voisi kehittää? 
 
– Kun lajiteltavia jätteitä ovat vain puu-, metalli- ja sekajäte, ei työmiehiä tarvitse erikseen 
informoida jäteasioista. Sekajätelavalla voi olla hiukan puuta, mutta puujätelava on pysynyt 
pelkästään puujätteenä, mikä on hyvä asia.  
 
– Olisi hyvä, jos työmiehet ymmärtäisivät tavaroiden ja materiaalien oikean käsittelyn. 
Esimerkiksi betonielementeistä menee kulmat helposti rikki, ja se vaikeuttaa toimintoja välillä 
aikalailla, vaikka ei se aina ole asentajien vika, vaan ovat jo rikkoontuneet tai heikentyneet 
aiemmin, esim. kuljetuksessa. 
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5. Tarvitaanko oma varikko/varasto? Perusteluja 
 
– Tämän kokoisella rakennusliikkeellä pitäisi olla varasto. Se ei toimi ilman miehitystä. 
Kannattavuudesta en tiedä, koska alueen vuokra maksaa, työmiesten kustannukset ym. Paras 
ratkaisu saattaisi olla, jos Ramirent ottaisi tavaraa vastaan kuten ennenkin. Ramirent ottaa 
nykyiselläänkin tavaraa vastaan, mutta ei entiseen tapaan.  
 
– Pienilläkin yrityksillä on usein oma varikko, vaikkakin niillä on usein oma kalusto.  
 
– Varikolle ei pitäisi viedä esimerkiksi laasteja ym., jotka kovettuvat ja vanhenevat ajan 
myötä. Eikä myöskään puuta, koska jos sen kuljettaa varikolle ja sieltä taas työmaalle, tulee 
puulle hintaa todella paljon. Ja lisäksi se on käytettyä puuta.  
 
– Tavoiteltavin malli olisi sellainen, että hukkaa ei tulisi lainkaan, ja jos tulisi, niin heti 
seuraavalle työmaalle.  
 
6. Paljonko puuta käytetään uudelleen? Nypitäänkö nauloja/puhdistetaanko 
 
– Ei suuremmassa mittakaavassa käytetä uudestaan. Jotakin kaidetavaraa ym. saatetaan nyppiä. 
Tällä työmaalla ei ole paljon ylijäämäpuuta, ne vähätkin menee jätelavalle. Joitakin 
tukelankkuja on jäänyt.  
 
– Sellaisella työmaalla, missä on paljon esimerkiksi laudoitusta, pudistus voisi toimia. Tällöin 
voisi käyttää kesätyöläisiä ja vastaavia. Timpurin palkalla on turha lähteä puhdistamaan puuta. 
 
– Aikaisemmin, 90-luvun alkupuolella, puuta puhdistettiin kohteessa, jossa sitä käytettiin 
runsaasti. Tämä hoidettiin kesätyöläisten toimesta laitteella, joka oli tehty naulojen 
nyppimiseen. Tosin puun määrä oli aivan eri luokkaa kuin esimerkiksi tässä kohteessa. 
 
– Työmaalle on tuotu käytetty puunippu, mutta kyllä työmiehet lähes järjestään ottavat uudesta 
nipusta, eivätkä välitä käytetystä puusta.  
 
7. Onko puhdistamiseen varattu resursseja? Jätepuun osuus jätteistä/kustannukset?  
 
– Ei ole varattu resursseja, vaan puuta tarvitsevat puhdistavat itse 
Tällä työmaalla tähän mennessä noin 4-5 puulavaa eli sekajätelava ja puujätelava on 
tyhjennetty yleensä samaan aikaan. 
 
8. Kannattaako puuta käyttää uudelleen nykyistä enemmän? Hyödyt/haitat 
 
– Vesikaton puutavara laitetaan usein nippuun, koska se on hyvälaatuista ja pitkää. 2-3 metrin 
pätkät heitetään jätelavalle, jos ei sillä hetkellä ole lyhyemmälle tarvetta. Se on vastenmielistä, 
kun toiselta työmaalta tuodaan sekalainen nippu esimerkiksi kaidetavaraa, ja sitä joutuu sitten 
sovittelemaan tämän kohteen parvekkeille tai vastaavaan.  
 
– Joissain kohteessa kierrätystä voidaan harrastaa enemmän. Jos työmaalla on tilaa, paljon 
käytettyä puutavaraa voidaan niputtaa, varastoida työmaalla ja viedä seuraavaan kohteeseen 
sitten kun tarvitsee. 
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Työmaakysely  Työmaa: Tullin Business Park 
                 NCC Property Development Oy 
   Haastateltava: Kimmo Arvola 
   Päivämäärä: 26.4.07 

 
1. Mitä hyödynnettäviä materiaaleja jää yli? 
 
– Usein jää yli lautaa, pattinkia ym. puutavaraa, aitatavaraa sekä kiinnitystarvikkeita. Joskus 
saattaa jäädä myös ovia tiililetkoja, harkkoja sekä laastia. 
 
 
2. Oletko kierrättänyt materiaaleja seuraavalle työmaalle? Miten homma toimii? 
 
– Aitaelementit kierrätetään usein seuraavalle työmaalle. Yksi kontti kulkee mukana työmaalta 
toiselle, jossa säilytetään pientä tavaraa kuten kiinnitystarvikkeita. Kunnossa olevaa 
puutavaraa kierrätetään seuraavalle työmaalle. Mestarien kesken soitellaan, josko jossain 
tarvittaisiin tavaraa, mitään systemaattista kierrätystä ei ole. 
 
– Epäkurantit ovet käytetään työmaa-aikaisina ovia. Usein säilytettäviä materiaaleja käsitellään 
ja siirrellään moneen kertaan, jolloin ne menevät käyttökelvottomiksi. 
 
 
3. Onko kannattavaa kierrättää materiaaleja?  
 
– Työmaan ollessa vielä perustusvaiheessa, lajiteltavia jätteitä ovat puu- ja sekajäte. 
Myöhemmin työmaan edetessä tulee metallijätteelle ja pakkauspahvijätteelle omat lavansa. 
 
– Tällä työmaalla tulee jatkossa jätettä hyvinkin paljon, ehkä yksi sekajätelava päivässä. Joten 
siinä mielessä kierrätys olisi erittäin hyvä asia. Lajittelu, siirrot ja kuljetukset tuovat kylläkin 
niin paljon kustannuksia, ettei se välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa. 
 
– Tulli on NCC Business Parks -konseptin mukainen kolmannen sukupolven 
toimintaympäristö. Siinä yhdistyvät modernit toimitilat ja kattavat palvelut. Kohde valmistuu 
neljässä eri osassa ja kaikkien neljän Business Park-toimitalon kokonaisuuden arvioidaan 
valmistuvan 2009 loppuun mennessä, jolloin ne tarjoavat työtilat noin tuhannelle hengelle. 
Tulli Business Parkin laajuus on 22.000 kerrosneliötä. 
 
 
4. Miten jätteen/hukan huomioonottaminen vaikuttaa työmaan suunnitteluun kohdallasi? 
    Miten voisi kehittää? 
 
– Suunnittelussa kiinnitetään huomiota suojaukseen, varastointiin ja hankintojen oikea-
aikaisuuteen. Työmiehiä informoidaan myöhemmin sisätyövaiheessa jolloin jätettä syntyy 
paljon enemmän kuin nyt. On tärkeää varastoida ikkunat ja ovet sääsuojassa. Pinotaan ovet 
aluspuiden päälle riittävän ylös lattiasta. Suunnitellaan materiaalitarve ja tilaa materiaalit 
riittävän ajoissa eli sopivasti käytön ajankohdaksi. Määrälaskenta on ensisijaista hukan 
vähentämisessä.
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5. Tarvitaanko oma varikko/varasto? Perusteluja 
 
– Kyllä tarvitaan jonkinlainen varasto, mutta ei mikään suunnattoman iso. Tähän syynä se, että 
monesti varastolle vietävät tavarat jäävät sinne, eikä niitä koskaan käytetä. Jotkut määrätyt 
tarvikkeet voitaisiin varastoida, eikä kaikkia. 
 
– Varikon pitäisi olla miehitetty, muuten siitä tulee kaatopaikka 
 
 
6. Paljonko puuta käytetään uudelleen? Nypitäänkö nauloja/puhdistetaanko 
 
– Perustuksien teko on aliurakoitu, joten niiden puun käyttöä ja kierrätys on aliurakoitsijan 
hoidossa. Puuta käytetään tässä kohteessa mm. valukaistoihin ja tukelaudoituksiin, mutta 
näihin käytetty puu on betonista, ettei niitä kannata käyttää uudelleen. Kaidetavaraa saatetaan 
puhdistaa, ja laittaa nippuun, mutta ei puhdisteta erityisemmin. Jos hyväkuntoista puuta sattuu 
olemaan vieressä, se usein käytetään uudestaan. 
 
 
7. Onko puhdistamiseen varattu resursseja? Jätepuun osuus jätteistä/kustannukset?  
 
– Tähän mennessä on lähtenyt yksi puujätelava ja muutama sekajätelava. Sisätyövaiheessa 
jätettä syntyy hyvinkin paljon. Ei ole varattu resursseja, ei ole kannattavaa, koska jätepuuta ei 
tule niin paljon. 
 
 
8. Kannattaako puuta käyttää uudelleen nykyistä enemmän? Hyödyt/haitat 
 
– Vaikea arvioida, missä menee se raja, jolloin puuta pitäisi puhdistaa ja käyttää 
tehokkaammin. Muottijärjestelmien ym. kehittäminen vähentää puujätettä. Tietenkin se on 
työmaasta riippuva asia, kannattaako puun käyttöä tehostaa, mutta en koe uudelleenkäyttöä 
mitenkään huonoksi asiaksi. 
 
– Aikaisemmin paikalla tehtävissä laudoituksissa, etenkin pitkästä tavarasta, puuta 
puhdistettiin urakalla. Tällöin oli helpompaa laskea puhdistuksen kustannukset, ja vertailla 
siihen uuden nipun hintaa.  
 
– Tällaisella työmaalla puuta käytetään niin vähän, ettei urakalla puhdistaminen ole 
kannattavaa. Eli puun puhdistaminen/tehokkaampi käyttö on kannattavaa vain kohteessa, jossa 
puuta menee paljon, ja silloin puhdistukseen urakkahinta.  
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