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Käytetyt termit ja lyhenteet
Asbestikartoitus

Selvitys asbestin sijainnista rakenteissa ja teknisissä
järjestelmissä sekä asbestia sisältävien materiaalien
pölyävyydestä

niitä

käsiteltäessä

tai

purettaessa.

Rakenteista otetaan näytteitä ja rakenteita puretaan
suunnitelman mukaan. Asbestikartoitusta ei tarvitse tehdä
1.1.1994 alkaen rakennetuissa rakennuksissa. (RT-1811244 2016, 1.)
Elinkaari

Sisältää tuotteen vaiheet siihen käytettyjen raaka-aineiden
hankinnasta ja tuottamisesta tuotteista syntyvien jätteiden
loppukäsittelyyn. Elinkaareen kuuluvat raaka-aineiden
tuottaminen, jalostaminen, varastoiminen, kuljettaminen,
käyttö sekä syntyneiden jätteiden hyödyntäminen ja
loppukäsittely. (RIL 216-2013, 189.)

Haitta-ainearvio

On asiantuntijan tekemä arkistotietoihin ja aistihavaintoihin
perustuva arvio rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien
haitta-ainepitoisista materiaaleista. (RT-18-11244 2016, 2).

Haitta-ainetutkimus

Tarkoitetaan

tutkimuskohteessa

tehtävää

haitta-

ainepitoisten materiaalien selvittämistä ja haitta-aineiden
analysoimista.

Haitta-ainetutkimuksessa

tutkitaan

pintamateriaalien lisäksi rakenteiden sisäiset haitalliset
aineet ja rakenteiden sisälle imeytyneet muut haitalliset
aineet. Tulokset esitetään haitta-ainetutkimusraportissa.
(RT-18-11244 2016, 2.)
Hyödyntäminen

Kattaa kierrätyksen lisäksi myös käytön energialähteenä ja
maantäytössä. (RT 69-11183 2015, 2).
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Kierrätys

On toimintaa, jossa jäte käytetään materiaalina joko alkuperäiseen tai uuteen tarkoitukseen; jätteen kierrätyksenä ei
pidetä jätteen käyttöä maantäyttöön tai hyödyntämistä
energiana. (RT 69-11183 2015, 2).

Mineraalinen jäte

Tuhka, kuona ja maa-ainesjätteitä. (Ympäristöministeriö
2018).

Muuntojoustavuus

Rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin merkittäviin käyttötarkoituksen muutoksiin. (Punkki, [viitattu 19.12.2018], 513).

Purkujäte

Korjausrakentamisessa tai purkamisessa syntyviä jätteitä
mukaan lukien maa-ainesjätteet. (RT 69-11183 2015, 2).

Rakennusjäte

Talonrakentamisessa syntyviä jätteitä mukaan lukien perustusvaiheessa syntyvät maa-ainesjätteet. (RT 69-11183
2015, 2).

Uudelleenkäyttö

On tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan
tarkoitukseen, johon se on alun perin suunniteltu. (RT 6911183 2015, 2).

Uusiokäyttö

On jätteiden kierrätystä takaisin tuotannon raaka-aineeksi.
(RIL 216-2013, 189).

Vaarallinen jäte

(Aiemmin ongelmajäte) on terveydelle tai ympäristölle vaarallista tai sillä on jätelaissa (646/2011) tarkoitettu vaaraominaisuus. Vaaralliset jätteet ja niiden vaaraominaisuudet
on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (A
179/2012).
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1 JOHDANTO

1.1 Tausta
Rakentaminen kuluttaa lyhyessä ajassa paljon luonnonvaroja. Rakennustoiminnalla
on pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia ympäristövaikutuksia etenkin rakennuksen käytön aikaisina ympäristökuormina, esimerkiksi energian- ja vedenkulutuksena sekä
hiilidioksidipäästöinä. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä valinnoilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin. Kun rakennus tulee elinkaarensa päähän, suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehdyt ratkaisut näkyvät lajittelun ja kierrättämisen helppoutena.
(Rakennuksen energia ja ekotehokkuus 2016.)
Tässä opinnäytetyössä ohjeistetaan pientalorakentajaa rakennusjätteiden lajitteluun. Työn johdannossa selvitetään aiheeseen liittyviä tilastoja, lainsäädäntöä ja erilaisia määräyksiä sekä niiden kautta rakentamista ja rakentamisen käyttöä ja rakennussuunnittelua. Näiden otsikoiden kautta päästään rakennussuunnitteluun. Aiheen
tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä, miten ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä voi vaikuttaa materiaaleihin ja sitä kautta jätteen syntyyn. Valtakunnallisella
tasolla rakennusjätteet ovat yksi painopistealueista.
Korjaajalle ja rakennuksen purkajalle on opinnäytetyön kolmannessa osiossa neuvoja rakennuslupaprosessista, paikkoja, mistä saa apua korjaamiseen ja rakennusmateriaaleista sekä niiden lajittelusta ja kierrättämisestä. Rakennusjäte tulisi saada
paremmin kierrätykseen ja hyötykäyttöön.
Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä säädellään jätelailla ja
asetuksella. Jäteasetuksen lähtökohta on se, että rakennushankkeeseen ryhtyvä
huolehtii jo suunnitteluvaiheessa siitä, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja haitatonta rakennus- ja purkujätettä. Rakennusjätteen haltijan on myös erikseen kerätä tietyt jätelajit siten, että suurin osa pystyttäisiin uudelleenkäyttämään,
muutoin kierrättämään tai hyödyntämään.
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Pientalon rakentamista tai sen remontoimista harva tekee enemmän kuin kerran.
Mitä talon rakentajan/ remontoijan täytyy tietää rakennusjätteistä? Tänä päivänä rakennusjätteisiin liittyy paljon muutakin kuin erilaiset jätejakeet ja niiden lajittelu. Lajittelu on vain yksi pieni osa. Oman kodin rakentaja tarvitsee tietoa kiristyneiden
energiamääräysten seurauksena jo suunnittelun alussa tietoa materiaalien energiatehokkuudesta, niiden kierrätettävyydestä, huollosta ja kestävyydestä. Rakentamisen jätehuoltoon vaikuttaa tällä hetkellä ilmaston lämpeneminen. Ilmaston lämpenemisen seurauksena rakentamisen jätteet on otettu yhdeksi painopisteeksi Euroopan tasolla ja sitä kautta valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan.
Ihmiskunta käyttää noin 1,5 kertaa ja me suomalaiset 3 kertaa enemmän luonnonvaroja kuin maapallo ehtii tuottaa. Rakentamiseen tarvittavista raaka-aineista, esimerkiksi metallit ja luonnon sora, ovat loppumassa. Tästä syystä rakennusmateriaalien kierrättämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Uusi Euroopan unionin Jätedirektiivi
velvoittaa edistämään jätteiden hyötykäyttöä. Tavoite on hyödyntää vähintään 70 %
rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä. Nykyisellään hyötykäyttö rakennusalalla on vielä vähäistä. (Työmaan jätehuolto 2016.)
Uudelleenkäyttö on ensisijainen vaihtoehto, jossa rakennusosa tai -tuote käytetään
sellaisenaan uudestaan. Tuotteen tuotantoprosessista aiheutuva ympäristökuorma
vältetään, kun rakennusosat tai -tuote käytetään uudelleen. Käytetty rakennusosa
tai -tuote voidaan toimittaa kierrätyskeskukseen, hyödyntää itse tai myydä. Näin
säästetään jätemaksuissa. Rakentajan ja korjaajan kannalta kierrätysosat ovat
usein edullisempia kuin uudet. (Työmaan jätehuolto 2016.)

1.2 Rakentamisen jätetilastot
Rakennusjätettä on kaikki talonrakentamisessa syntyvä jätemateriaali mukaan lukien perustusvaiheessa syntyvät maa-ainesjätteet. Vuonna 2016 talonrakentaminen on kaivostoiminnan ja louhinnan ohella toinen mineraalisia jätteitä huomattavasti kerryttävä toimiala. Jätteiksi luokiteltavien maamassojen määrät ovat vähentyneet noin 12 miljoonaan tonniin. Muiden rakennusjätteiden määrä on pysynyt vajaassa 1,8 miljoonassa tonnissa. Maankaatopaikoille on jouduttu läjittämään ylijää-
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maita enemmän kuin ennen, sillä rakentamisessa maamassojen materiaalihyötykäyttö ei näytä lisääntyneen tilastojen perusteella. Kuviossa 1. jätteiden kertymisestä ja jätelajeista vuonna 2016 (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018.)

Kpäiviuvio 1. Jätteiden kertymät sektoreittain ja jätelajeittain (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018).
Euroopan tasolla rakennus- ja purkujätteen osuus on kolmannes kaikesta jätteestä.
Jätettä kertyy EU:ssa noin 500 miljoonaa tonnia vuosittain, josta kierrätetään 46 %.
Rakennusjätteiden on useimmissa EU-maissa epätarkkaa, joten luvut ovat arvioita.
Rakennusjätemäärien suuruus on johtanut 70 %:n kierrätystavoitteen asettamiseen
jätedirektiivissä. (Peuranen & Hakaste 2014, 11.)
Suomessa syntyvästä rakentamisen rakennusjätemäärästä suurimman jätejakeen
muodostavat puupohjaiset jätteet, 41 %, sen jälkeen mineraali- ja kivijätteet, 33 %
ja metallijätteet, 14 %. Suomessa merkittävä osuus rakentamisen jätteistä on puuta.
Kansainvälisessä vertailussa tämä on merkittävästi suurempi kuin Etelä- ja KeskiEuroopassa, jossa puujätteiden osuus on noin 5 %:n luokkaa. Kuviossa 2 esitetään
talonrakentamisen jäteosuudet, josta valtaosa, 57 % syntyy korjaustyömailla, 27 %
kokonaisten rakennusten purkamisesta ja 16 % uudisrakentamisesta. Tiedot ovat
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Tilastokeskuksen vuodelta 2011. Materiaalitehokkaammat toimintatavat ovat vaikuttaneet etenkin uudisrakentamisen rakennusjätemäärän osuuden jatkuvaan pienenemiseen. (Peuranen & Hakaste 2014, 11.)

Kuvio 2. Talonrakentamisen jätteiden jakautuminen toimenpiteen mukaan. Kuvio
on vuoden 2011 tilanteen mukaan. (Peuranen & Hakaste 2014, 11.)
Rakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisen aste on viimeisimmän tiedon
mukaan 60 prosentin tienoilla. Alla olevasta Tilastokeskuksen vuonna 2016 julkaisemasta kuviosta voidaan todeta, että kierrätysaste on ollut vuonna 2014 58 prosenttia. 70 prosentin jätedirektiivin kierrätystavoitteeseen on vielä matkaa. Kierrätysasteen kehittyminen on nähtävillä kuviossa 3. (Salmenperä ym. 2016, 6.)

Kuvio 3. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisaste vuosina 2012-2014 sekä tavoite vuoteen 2020. (Salmenperä ym. 2016,
6).
Suomessa on vuodesta 2011 arvioitu rakennusjätteiden määriä jätealan toimijoiden
Vahti-järjestelmään raportoimien käsiteltyjen jätemäärien perusteella. Sitä ennen Tilastokeskus arvioi Suomessa muodostuvat rakennusjätemäärät rakentamisen volyymin perusteella. Tiedot ovat tällä hetkellä vanhentuneita mm. huomioitujen jätef-
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raktioiden ja muuttuneiden lajittelutapojen vuoksi. Kuviossa 4 on esitetty jätekertoimiin perustuvaa arviota jätemääristä ja -lajeista eri rakentamistoimintoihin verrattuna. (Salmenperä ym. 2016, 22.)

Kuvio 4. VTT:n arvio syntyvistä rakennusjätteiden määristä ja laadusta suhteessa
eri rakentamistoimintoihin. (Salmenperä ym. 2016, 23).
Rakennusjätteen alueellisten määrien arviointi on haastavaa tilastoinnin puutteiden
vuoksi. Keski-Suomen alueella talonrakentamisen ala on suurin jätteiden tuottaja.
Näistä jätteistä suurin osa on maa-ainesta. Rakennusjätteiden jakeista esimerkiksi
betoni ja metalli käytetään hyödyksi. Sekalaista rakennusjätettä muodostuu yhä
huomattavia määriä. Puujätettä poltetaan runsaasti jätteiden käsittelylaitoksilla.
Keski-Suomessa hyödynnetään puuta materiaalina kompostien tukiaineena. (KeskiSuomen liitto 2018, 5-6.)
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Tarkemmin Keski-Suomen tilanteesta rakennusjätteiden osalta voi lukea KeskiSuomen Liiton vuonna 2018 julkaisemasta Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsauksesta. Raportti on saatavilla https://www.keskisuomi.fi/filebank/25614-jatekatsaus_15052018.pdf

1.3 Lainsäädäntö
Keskeiset talonrakentamisen jätehuoltoa koskevat säädökset ovat seuraavat.
EU:n jätedirektiivi (2008/98/EY) pyritään edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jäsenmaat velvoitetaan edistämään jätteen kierrätystä
niin, että syntyvästä rakennus- ja purkujätteestä kierrätettäisiin vuonna 2020 vähintään 70 prosenttia. Tämän tavoitteen pohjalta jäsenmaat velvoitetaan laatimaan ja
toimeenpanemaan tätä koskevia kuten rakentamisen materiaalitehokkuuden toimenpideohjelma.
Direktiivin mukaan noudatetaan seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä, kun valitaan toimenpiteitä:
1. Syntyvän jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
2. Käytöstä poistetun tuotteen tai sen osan uudelleenkäyttö
3. Jätteen kierrätys
4. Jätteen hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen
5. Loppusijoitus. (Työmaan jätehuolto 2016.)

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (MRL), jossa säädetään mm. kunnan rakennusjärjestyksestä sekä rakennusluvasta ja -ilmoituksesta. Lain perusteella on
tehtävä selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta, ellei määrä ole
vähäinen. Purkamisen lupahakemuksessa tulee lisäksi selvittää edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien
hyväksikäytöstä. Purkutyö on järjestettävä niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehdittava syntyvän rakennusjätteen käsittelystä (L 5.2.1999/132 139§ ja 154§; Peuranen & Hakaste 2014, 15.)
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Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (MRA)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Rakennustyöasetus
205/2009)
Jätelaki 646/2011, kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen
määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti
valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte
on loppukäsiteltävä. (L 17.6.2011/646, 8.§.)
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 (VNA jätteistä), rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten,
että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset
esineet ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja purkujätettä. (A 19.4.2012/179 15.§.)
Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että
mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8. §:n mukaisesti valmistella
uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää. Jätelain 15. §:ssä säädetyin edellytyksin on tällöin järjestettävä erilliskeräys ainakin seuraaville jätelajeille
1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
2. kipsipohjaiset jätteet
3. kyllästämättömät puujätteet
4. metallijätteet
5. lasijätteet
6. muovijätteet
7. paperi- ja kartonkijätteet
8. maa- ja kiviainesjätteet.
Tavoitteena on, että 1. ja 2. momentissa tarkoitetuin toimin vuonna 2020 hyödynnetään muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä, kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja
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kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta. Vaarallisen jätteen erillään pitämisestä ja sekoittamiskiellosta säädetään jätelain 17. §:ssä (A 19.4.2012/179 16.
§.)
Ympäristönsuojelulaki 527/2014.
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007
Laki eräistä asbestipurkutöitä koskevista vaatimuksista (VNA 684/2015)
Kuntien ympäristönsuojelumääräykset. Kunta voi antaa täsmentäviä määräyksiä, jotka tulee tarkistaa purku- ja rakennuskohteen kunnasta. Rakennustyömaan
jätejakeita kannattaa lajitella muidenkin jätteiden osalta, kuin vain määräysten mukaan edellytettävien osalta, kierrätettävyyden ja jätemaksun kannalta. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu [viitattu 30.11.2018].)
Keski-Suomen alueen kunnissa on käytössä sekä kunnallisia että seudullisia jätehuoltomääräyksiä (esimerkiksi Jyväskylä, Muurame ja Laukaa). Jyväskylän seudun
jätehuoltomääräyksissä 17. §:ssä todetaan: ”Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii
rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Mustankorkea Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin.” Vaarallisista jätteistä Jyväskylän seudullisissa jätehuoltomääräyksissä säädetään erikseen niiden lajittelusta, erilliskeräyksestä ja toimituksesta asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. (Jyväskylän seudun jätelautakunta 2018, 16-17.)
Jätelaki ja -asetus, kaatopaikka-asetus sekä EU:n jätedirektiivi, joissa on määräykset rakennus- ja purkujätteille ohjaavat rakentamisen materiaalitehokkuuteen. EU:n
jäsenvaltiot velvoitetaan jätedirektiivissä (2008) tehostamaan jätteen kierrätystä.
(Työmaan jätehuolto 2016; RT 69-11183 2015, 2.)
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1.4 Tulevaisuuden näkymät
Euroopan tasolla noin kolmannes jätteestä liittyy rakentamiseen. EU:n jätedirektiivi
edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden on kierrätettävä 70 prosenttia
rakennus- ja purkujätteistä materiaalina. Suomessa, talonrakentaminen on suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Rakentamisesta syntyy, ylijäämämaat mukaan lukien,
vuositasolla enemmän jätettä kuin palveluissa ja kotitalouksissa yhteensä. Suomessa rakennusjätteitä hyödynnetään vähän, kun verrataan muuhun Eurooppaan.
Rakennusjätteiden tarkempi hyödyntäminen on tärkeää materiaalien tuotannon ja
kulutuksen kannalta. (Ympäristöministeriö 2014.)
Vuodesta 2012 toiminnassa ollut Ramate-työryhmä asetettiin vastaamaan EU:n jätedirektiivin ja kansallisen jätelain tavoitteisiin sekä edistämään materiaalitehokkuutta kiinteistö- ja rakennusalalla. Työryhmän painopisteenä ovat olleet materiaalien tehokas hyödyntäminen, jätteen synnyn vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen. Työryhmän esityksen pohjalta maamme on nostettavissa materiaalitehokkuudessa Euroopan kärkimaiden joukkoon. (Ympäristöministeriö 2014.)
Työryhmä on esittänyt seuraavia toimenpiteitä rakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseksi:
-

Parannetaan uudisrakentamisen elinkaarijoustavuutta ja materiaalitehokkuutta.
Edistetään suunnitelmallista kiinteistönpitoa, säästävää korjaamista ja rakennusjätteen kierrätystä korjaamisessa.
Parannetaan kiinteistö- ja rakennusalan materiaalitehokkuusosaamista.
Kehitetään rakennushankkeiden jätehuollon ohjausta, raportointia ja tilastointia.
Varmistetaan rakennusjätteiden vastaanotto- ja hyödyntämispalvelujen alueellinen saatavuus.
Parannetaan edellytyksiä rakennusmateriaalien, erityisesti puun
uudelleen- ja uusiokäytölle.
Edistetään rakennusmateriaalien ja -jätteiden lajittelun ja kierrätyksen teknologiaa. (Peuranen & Hakaste 2014, 22-23.)

Ohjelman toteutumisen tavoitevuosi on 2020 ja sen toteutumista seurataan vuosittain. (Peuranen & Hakaste 2014, 22-23).
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Kierrätyksestä kiertotalouteen – valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä suunnitelma
jätehuollon sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Suunnitelma kattaa koko
Suomen alueen lukuun ottamatta Ahvenanmaata, joka laatii oman
suunnitelmansa. Jätesuunnitelmaan on neljä painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu. Painopistealueet on valittu, sillä näissä jätelajeissa on erityisiä haasteita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisessä sekä kierrätyksen edistämisessä tulevien vuosien ajaksi. (Suomen ympäristö 2018, 11-12.)
Kierrätyksestä kiertotalouteen valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023
yksi painopisteistä on rakentamisen jäte ja tavoitteet ovat seuraavat:
– Jätemäärät rakentamisessa vähenee.
– Rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisaste nostetaan 70 %:iin.
– Rakentamisen jätteiden hyödyntämistä lisätään halliten riskit.
– Tilastoinnin oikeellisuutta ja tarkkuutta parannetaan rakennus- ja purkujätteiden osalta. (Suomen ympäristö 2018, 12.)
Koska valtakunnallisen jätesuunnitelmassa olevista tavoitteista ollaan vielä
kaukana, on Valtioneuvosto laatinut selvityksen ”Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun”. Julkaisussa on esitetty ohjauskeinoja, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusjätteiden osalta näitä ovat:
-

Rakentamisen jätteiden tietopohjan laatua parannetaan ja tiedonkeruumenetelmiä tehostetaan.

-

Purkamisen suunnittelu (purkukatselmus) sekä purun jälkeinen raportointi
tulee pakolliseksi. Tällä hetkellä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön
mukaan purkuluvan yhteydessä tulee tehdä selvitys syntyvän rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen.
Lisäksi tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän jätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. Purun jälkeistä raportointia ja valvontaa ei ole. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupapäätöksessään että ennen purkutyötä on laadittava purkamissuunnitelma. Nykyisin purkamissuunnitelma keskittyy mm. purkamistapoihin ja töiden suoritusjärjestykseen, purkamistyöstä aiheutuviin melu- ja pölyhaittojen rajoittamiseen ja
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paloturvallisuuteen. Purkamisella tarkoitetaan kokonaisten rakennusten
purkamista sekä saneeraustoiminnan yhteydessä tehtävää purku. Rakennustieto on ohjeistanut purkamisen suunnittelua. Ohjeen mukaan ennen
purkamisen yksityiskohtaista suunnittelua rakennuttaja teettää haitallisten
aineiden kartoituksen, kosteusvaurioselvityksen ja kuntotutkimuksen. Selvitysten pohjalta laaditaan turvallisuusasiakirja, haitallisten aineiden selvitys ja purkutyöselostus. Ohjeet eivät ole toimijoita velvoittavia.
Purkamisen suunnittelua ja purun jälkeistä raportointia pidetään yhtenä
tärkeänä tapana lisätä talonrakentamisen jätteiden kierrätystä. Purkamisen suunnittelun on esitetty edistävän puhtaan, tasalaatuisen materiaalin
talteen saamista ja määrien ennakointia, mikä on myös kierrätysliiketoiminnan edellytys. Kierrätystoimintaa harjoittavat tarvitsevat pitkäaikaisia
toimitussopimuksia, että uskaltavat investoida, kasvattaa tietotaitoa ja rakentaa ympärille kierrätysmateriaaleja hyödyntävää teollisuutta. Purkamissuunnitelmassa tai -katselmuksessa olisi mahdollista käydä lävitse
seikkaperäisemmin purkamisessa säästettävät materiaalit ja purkumenetelmät, kierrätykseen kelpaavat sekä vaaralliset jätteet. Katselmuksen tai
selvityksen tulisi kohdistua rakennushankkeeseen ryhtyvää ja sen suorittajana voisi olla myös konsultti. Pakollinen kierrätysnäkökulmaan syventyvä purkusuunnitelma, tapahtuu se sitten purkuluvan purkujäteilmoituksen tai purkamissuunnitelman yhteydessä, sekä purun jälkeinen raportointi loisi yhtenäisen menettelyn purkukohteiden materiaalitalouden kestävään hallintaan. (Salmenperä ym. 2016, 31-33.)
-

Jätteiden lajitteluneuvonnan lisätään korjaus- ja purkutyömaille. Lajitteluneuvonnan tavoitteena on puhtaiden kierrätysmateriaalien saannon lisääminen sekä työturvallisuuden parantuminen ja työmaan siisteys. Aliurakoitsijoiden ja pääurakoitsijan on tehtävä yhteistyötä jätehuollon toiminnan
turvaamiseksi. Neuvontaa tarvitaan nykyisin monilla eri kielillä. Suurimmilla rakennusliikkeillä on nykyisin työmailla ympäristövastaava, joka
opastaa ja neuvoo työntekijöitä jätteen lajittelussa. Lajitteluneuvontaa tarvitsisivatkin erityisesti pienet rakennus- ja purkuliikkeet, jotka ovat osin
tällä hetkellä kunnallisten jätelaitosten suorittaman neuvonnan varassa.
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Korjaus- ja purkutyömaiden lajitteluneuvontaa korjaus- ja purkutyömaille
voisivat antaa esimerkiksi kuntien rakennusvalvontaviranomaiset. (Salmenperä ym. 2016, 34.)
-

Julkisissa rakennushankkeissa edellytyksenä on tietty osuus uusiomateriaaleja.

-

kelpoisuuskriteerit otetaan käyttöön keskeisille rakentamisen kierrätysraaka-aineille. (Salmenperä ym. 2016, 34-35.)
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2 PIENTALORAKENTAJAN KIERRÄTYSOPAS

2.1 Rakennussuunnittelu
Oman talon rakentaminen on suomalaisen perheen suurin yksittäinen investointi,
jolla on pitkät taloudelliset vaikutukset. Huolellinen suunnittelu kannattaa, sillä valinnat olisi osattava tehdä kestäviksi ja ympäristöystävällisiksi. Yksittäisellä omakotirakentajalla on mahdollisuudet vaikuttaa kestävään kehitykseen.
Ekotehokas rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon
hyötyä, mutta aiheuttaa vähän kuormitusta ympäristölle. Ekotehokkaan
rakennuksen tuottamia hyötyjä ovat mm. rakennuksen toimivuus ja viihtyisyys, edulliset ylläpito- ja huoltokustannukset, pitkä käyttöikä sekä
korkea jälleenmyyntiarvo. (Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus
2016.)
Resurssitehokkuus tarkoittaa luonnonvarojen käytön minimointia ja
materiaalien kierrätettävyyttä. Se viittaa myös tehokkaaseen tilan käyttöön, jolla energian kulutus sekä hyödynnettävien luonnonvarojen
määrä pienenee. (Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus 2016.)
Muuntojoustavuus on rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana erilaisiin käyttötarkoituksiin. Rakennus tulisi suunnitella niin, että se on toimiva
perhekoon muuttuessa, toimintakyvyn heikentyessä tai muiden asumistarpeiden
muutosten seurauksena. (Punkki, [viitattu 19.12.2018], 513.)
Rakennusalalla jätteiden synnyn ehkäiseminen lähtee jo rakennusmateriaalien valmistuksesta ja rakennussuunnittelusta. Rakennuksen muuntojoustavuuteen pitäisi
varautua ennalta, jotta purkamisen sijaista rakennuksia tai rakennusosia voidaan
käyttää uuteen tarkoitukseen. Rakennusmateriaalien tulee olla kestäviä ja helposti
huollettavissa tai korjattavissa. Alkuperäisen käytön jälkeen niiden pitää kelvata materiaalien uudelleen käyttöön, kierrätykseen tai edes poltettavaksi. (RIL 183-7-1996,
238.)
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Rakennushankkeen luonnosvaiheessa omakotirakentaja tarkastelee erilaisia talomalleja, niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiin ja budjettiin. Tehokkaaseen pohjaratkaisuun panostaminen kannattaa ja siksi luonnosvaiheessa kannattaa ottaa rakentamisen asiantuntija avuksi. Rakentamisen lupavaiheessa hankkeeseen täytyy nimetä pääsuunnittelija, jonka tehtävä on vastata koko hankkeen suunnittelukokonaisuudesta ja toimia rakentajan asiantuntijana koko rakennushankkeen aikana. Rakennussuunnittelua on suunnitella rakennus tilaajan tarpeita vastaavaksi ja ympäristön vaatimusten mukaiseksi. Usein pientalorakennushankkeissa pääsuunnittelija
ja rakennussuunnittelija ovat sama henkilö. (Pientalorakentajan opas 2014, 10.)
Rakennusvalvonnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu rakentamisen neuvonta, rakennuslupapäätökset ja katselmukset sekä tarkastukset. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettaessa kaavojen noudattamista. Rakennusvalvonnan tehtäviin
kuuluu näin ollen antaa neuvoja, miten kaavojen määräyksiin päästään. Esimerkiksi
Jyväskylässä pientalorakentajalle tarjotaan maksutonta ennakko-ohjausta, joka tähtää mahdollisimman laadukkaisiin ja kaavan määräykset toteuttaviin suunnitelmiin.
(Pientalorakentajan opas 2014, 10.) Pientalorakentaja saa hyviä neuvoja rakennushankkeen alkuun pääsemiseksi esimerkiksi Jyväskylän rakennusvalvonnan julkaisemasta oppaasta https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pientalorakentajan_opas.pdf
Rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin voidaan
vaikuttaa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla. Rakennuksen
ympäristöystävällisyyden arviointiin on kehitetty useita työkaluja. Energiatodistus on
yksi ympäristökuormaa mittaavista mittareista. Energiatodistuksen lisäksi on muita
työkaluja, jotka mittaavat havainnollisesti rakennuksen ympäristökuormia. Yksi osa
näistä on elinkaariarviointi (LCA), jolla aiheutettuja ympäristövaikutuksia arvioidaan
rakennuksen koko elinkaaren aikana. Elinkaarikustannukset (LCC) mittaa rakennuksen elinkaaren aikana kertyneitä kustannuksia. (Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset ja materiaalitehokkuus 2016.)
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2.1.1

Energiaratkaisut

Energiankulutuksesta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat keskeisin rakennuksen ympäristövaikutus. Yli kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä johtuu
rakennuksista ja rakentamisen energiankulutuksesta. Kasvihuonepäästöjä voidaan
pienentää rakennusten ekotehokkailla ratkaisuilla. Rakennuksen energiatehokkuus
pyritään varmistamaan niin energiamuodon kuin materiaalienkin avulla. Energiatehokkuutta on pyritty lisäämään rakentamisessa mm. energiatodistusten, ympäristölupien ja vapaaehtoisten energiasäästösopimusten kautta. Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyvät energiatehokkuuteen liittyvät määräykset. Rakentamisessa voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja säästää luonnonvaroja käyttämällä uusiutuvia energialähteitä. Ostosähkön määrää ja siitä tulevia kuluja voidaan
pienentää hyödyntämällä paikallista pientuotantoa. (Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus 2016.)
Auringosta saatavaa ilmaislämpöä voidaan hyödyntää lämmöntuotannossa. Materiaalivalinnoilla, rakennuksen ja ikkunoiden sijoittamisella saadaan auringon säteilyn
lämpöä tai voidaan vaikutta jäähdytystarpeeseen. Aurinkokeräimiä voidaan hyödyntää lämmityksessä. Auringon epäsuoraa energiaa voidaan hyödyntää maalämpötai ilmalämpöpumppujen avulla. Sähköä tarvitaan vähemmän, kun valaistuksessa
hyödynnetään maksimaalisesti päivänvaloa. Rakennuksiin integroitu energiantuotanto on helppo toteuttaa uudiskohteissa, mutta hyvällä suunnittelulla mahdollista
myös korjausrakentamisen yhteydessä. (Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus
2016.)
Keski-Suomen Energiatoimiston internetsivustolta on saatavissa energianeuvontaa
rakentamiseen, remontointiin, lämmitystavan valintaan ja kodin energiatehokkuuteen. Energianeuvontaa on lisäksi saatavilla Facebookissa.

2.1.2

Suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten

Rakennuksella on tietty käyttöikä, joka olisi hyvä huomioida jo uuden rakennuksen
suunnitteluvaiheessa. Rakenteiden korjaamiseen, kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvä suunnittelu on osa rakennuksen elinkaarisuunnittelua. Suunnittelun ei
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pitäisi rajoittua vain rakentamisaikaisiin hyötyihin vaan ottaa huomioon koko elinkaari aina purkamisesta aiheutuviin jätteisiin asti
Rakennusosien uudelleenkäyttö tai kierrätys tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun joko rakenneosien, laitteiden tai rakennuksen käyttöikä on saavutettu
tai tontin käytön kehittäminen tulee ajankohtaiseksi. Mitä enemmän purettavuuteen
kiinnitetään suunnitteluvaiheessa huomiota, sitä paremmat ovat hyvästä suunnittelusta tulevaisuudessa saatavat hyödyt. Yleensä rakennuksissa joudutaan korjaamaan tai vaihtamaan rakenteita ja taloteknisiä laitteita, jolloin työn helppous on tärkeää. Jos rakennuksen käyttöikä on lyhyt käytettyjen osien elinikään nähden, elinkaarisuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota runkorakenteiden purettavuuteen, siirrettävyyteen ja osien uudelleenkäytön mahdollisuuksiin. (Talja 2014, 9.)
Rakennusten suunnittelua uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten on käsitelty mm
ohjeessa RIL 216 (2013) Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta. Purettavuuden pääperiaate on, että eri käyttöikää tai kierrätettävyyskäsittelyä omaavat rakenneosat ovat selkeästi erillään. Esimerkiksi kantavan rungon, pintarakenteiden
sekä installaatioiden tulee olla selkeästi erillisiä rakenteita, jolloin jokainen kokonaisuus on purettavissa erillisenä. Tämä nopeuttaa osien vaihtoa ja helpottaa rakennusosien uudelleenkäyttöä ja materiaalien erottelua uusiokäyttöön. Rungon tai
sen osien käyttöikä on yleensä moninkertainen koko rakennuksen käyttöikään nähden, tulisi myös rungon liitokset suunnitella osien uudelleenkäyttöä ajatellen. Tilojen
tulee olla joustavasti muunneltavissa, että rakennusten ja huoneiden jakamiset tai
yhdistelemiset olisivat mahdollisia. Huoneistojen väliset kantavat seinät tulisi suunnitella siten, että niihin on mahdollista tehdä myöhemmin aukkoja. Kun käytetään
moduulimittajärjestelmää, on standardimittaisten osien ja materiaalien käyttö on
mahdollista. Muunneltavuudessa tulee ottaa huomioon, että rakenteet sallivat myös
talotekniikan, kuten sähkö- ja LVI-järjestelmiin tarvittavien muutosten tekemisen.
Uusittavien ja korjattavien talotekniikkajärjestelmien tulee olla helposti luoksepäästäviä. Rakenteiden sisään kiinteästi asennetut putkistot vaikeuttavat niiden korjaamista ja materiaalien erottelemista purkamisen yhteydessä. Rakennuksen runko
muodostaa merkittävän osan koko rakennuksen massasta. Siksi osien suunnittelulla uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten voidaan pienentää merkittävästi runko-
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materiaalista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Rungon osat ovat yleensä massiivisia ja hyvin suojattuja. Siksi monissa tapauksissa osat on niin halutessa mahdollista
käyttää uudelleen ja jopa useampaan kertaan. Osien uudelleen käyttö edellyttää
kuitenkin, että rakenne on suunniteltu niin, että osat ovat helposti ehjänä purettavissa. Usein uusimista vaativissa kohdissa kuten ulko- ja sisäverhouksen materiaaleissa ja pinnoitteissa kannattaa suosia helposti irrotettavia ja kierrätettäviä materiaaleja. Purettavuuden kannalta erityisen tärkeitä ovat liitokset. Liitosten tulisi olla
helposti löydettävissä ja osien irrottamisen tulisi olla mahdollista materiaalia rikkomatta. Erilaisten liitostyyppien määrä ja liitoksissa käytettyjen liittimien määrä tulisi
minimoida. Erityisesti pintojen verhoilussa tulisi käyttää mekaanisia kiinnikkeitä tiivistysmassojen ja liimojen sijaan. Hyvä purettavuus on usein yhteydessä helppoon
kokoamiseen. Kaikkien materiaalien valinnassa tulee pyrkiä helposti kierrätettäviin,
pitkäikäisiin ja työntekijöille turvallisiin materiaaleihin. Rakennustuotteita ja materiaaleja, jotka ovat elinkaarensa lopussa tai jotka tuottavat kaatopaikkajätteitä tai erityisesti vaarallisia jätteitä, tulee välttää. Tulee muistaa, että myös haitta-aineita sisältävät pinnoitteet saattavat estää kierrätyksen. (Talja 2014, 9-10.)
Rakennusmateriaalin käyttö tietyissä kohteissa päättyy rakennuksen purkamiseen.
Materiaalin myöhempää hyödyntämistä varten purku- ja uudelleenkäyttötoimenpiteistä tulee laatia kirjallinen selostus, joka liitetään esimerkiksi rakennuksen huoltokirjaan. Ilman etukäteissuunnittelua materiaalien kierrättäminen on vaikeaa ja materiaali päätyy helposti jätteeksi. Selostuksen tulee sisältää purkamisen turvallisuusnäkökohtien lisäksi myös rakennepiirustukset sekä materiaali ja kuormitustiedot
niitä koskevine standardeineen. Nämä tiedot edesauttavat purettavien rakenneosien uudelleenkäyttöä uusissa kohteissa. Rakennusaikainen käytettävien materiaalien dokumentointi kannattaa tehdä. (Talja 2014,9-10.)

2.2 Rakennusmateriaalit
Materiaalitehokkuus tarkoitetaan käytännön rakentamisessa pitkäkestoisia ja eri tarpeisiin muuntuvia ratkaisuja, joissa rakenteet ja materiaalit ovat helposti purettavia,
lajiteltavia ja kierrätettäviä. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistamisessa
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luonnonvarojen käyttö minimoidaan ja suositaan kierrätysmateriaaleja. Materiaalitehokkaasti toimimalla vähennetään syntyvän rakennus- ja purkujätteen määrää
sekä lisätään niiden kierrätystä. (Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset ja
materiaalitehokkuus 2016.)
Talonrakentamisen jätettä syntyy rakennusmateriaalien käsittelyssä mm. mittahukkana, materiaalien vahingoittumisen ja likaantumisen vuoksi sekä mm. muottimateriaaleista, pakkaus- ja suojausmateriaaleista ja siivouksesta. Perustamisvaiheessa
syntyy jätettä irrotetuista pinta- ja kaivumaista, jos niitä ei voida hyödyntää maarakentamisessa. Korjausrakentamisessa ja purkamisessa jätettä syntyy suuria määriä
puretuista rakenteista ja talotekniikan osista edellä mainittujen lisäksi. (RT-6911183 2015, 4.)
Rakentamisessa käytettävät tuotteet valitaan siten, että syntyvien jätteiden määrä
on mahdollisimman vähäinen. Rakennusmateriaaleja hankkiessa pitäisi pyrkiä suosimaan helposti huollettavia, ympäristöystävällisesti tuotettuja ja kierrätyskelpoisia
rakennusmateriaaleja. Materiaalimäärät täytyy laskea tarkoin ja ostaa vasta tarkistuslaskelmien jälkeen. Työmaalle tilataan vain tarvittava määrä rakennusmateriaalia. Jos määrien arvioiminen on hankalaa kannattaa ensin ostaa pienempi erä ja
päätellä menekin perusteella lopullinen tarve. Ylimääräisten erien palautuksesta
kannattaa sopia etukäteen, jotta rakennusmateriaalin hukka saadaan mahdollisimman pieneksi. Selvitä tarkoin myös toimitusehdot, jotta saat tavarat työmaalle oikeaaikaisesti. (Ratu S-1191 2000, 7; Nordstöm 2012, 7.)
Materiaalit pakataan ja toimitetaan työmaalle käyttäen pakkausmateriaaleja mahdollisimman vähän. Suuret pakkauskoot vähentävät pakkauksien kokonaismäärää.
Vältetään yksittäispakattuja tuotteita. Materiaalien oikea-aikaisilla toimituksilla voidaan usein vähentää pakkausmateriaalien käyttöä, kun materiaaleja ei tarvitse suojata työmaalla pitkää aikaa. (Ratu S-1191 2000, 7.)
Materiaalit tilataan työmaalle määrämittaisina ja esivalmistettuina. Levyt, eristeet ja
puutavara hankitaan sopivan kokoisina ja tarpeen mukaan. Koolausvälit ja runkopuiden etäisyydet tarkistetaan, jotta tavarat osataan ostaa oikean mittaisena. Lattiamateriaaliksi tai sisustuspaneeliksi valitaan päätypontattua tavaraa hukan välttämiseksi. (Nordstöm 2012, 7.)
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Rakennustyö suunnitellaan ennalta siten, että rakennusmateriaaleja käytetään
säästeliäästi. Uusien materiaalien käyttöä pyritään vähentämään hyödyntämällä jo
syntynyttä hukkamateriaalia. Näin saadaan kustannussäästöä säästyvänä materiaalina, jätteiden siirtokustannuksissa työmaalla, kuljetuskustannuksissa kaatopaikalle, jätteiden käsittelymaksuissa ja jäteverossa. (Ratu S-1191 2000, 7.)
Rakennusjätettä syntyy korjaamisessa huomattavasti enemmän kuin uudisrakentamisessa, johtuen purettavasta materiaalista. Työmaalla syntyvään jätteeseen ja materiaalimenekkiin voi vaikuttaa mm. hyvällä suunnittelulla (oikeat määrät tiedossa),
määrämittaisen tavaran käytöllä (kipsilevy, puutavara, paneelit, listat), oikeilla työmenetelmillä ja välineillä, työmaan yleisellä siisteydellä (tavaran vaurioituminen)
sekä mittatarkkuudella (materiaalihävikki). (Työmaan jätehuolto 2016.)
Lisäkustannukset, jotka syntyvät rakennusbudjettiin materiaalihukasta ovat n. 5-10
%. Omakotitalorakentajalle se tarkoittaa helposti 5000-10 000 euroa. Hukkaa minimoimalla ja tavarantoimittajan kilpailuttamisella säästää tehokkaasti rahaa.
(Nordstöm 2012, 7.)

2.3 Varastoiminen
Pientalorakentajan on tärkeää miettiä materiaalien säilytys tontilla. Tontit varsinkin
kaupunkialueilla ovat usein pieniä, joten materiaalia tontille kannattaa ottaa pieniä
määriä ja oikea-aikaisesti. Tarpeetonta siirtelyä on myös hyvä välttää, ettei materiaalit kolhiinnu ja rikkoudu. Valmistajien ohjeet ovat myös hyvä tarkistaa, sillä niissä
on usein materiaalikohtaisia ohjeita säilyttämiselle ja varastoimiselle. (Ratu S-1232
2013, 9.)
Rakennusmateriaalien pakkaukset eivät suojaa tuotteita riittävästi kosteudelta ja
säänrasituksilta. Tarvikkeiden säilyttäminen sisätiloissa on ensisijainen vaihtoehto.
Jos materiaaleja ei ole mahdollista saada katon alle, ne suojataan. Pressuratkaisut
ovat riskialttiita, varsinkin kosteudelle alttiiden tuotteiden osalta. (Ratu S-1232 2013,
9.)
Materiaalit varastoidaan aina irti alustastaan aluspuiden tai kuljetuslavan päälle.
Alustan tulee ohjata vedet pois ja kantaa lujuudeltaan varastoitava materiaali. Kun
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mahdollista, suojauspeite asennetaan irti materiaaleista esimerkiksi rimojen avulla.
Suojapeitteisiin muodostuvat taskut ja pussit keräävät vettä. Suojapeitteen asentaminen kaltevaksi johtaa veden pois. Suojauksen tulee estää nouseva maakosteus.
Materiaalit tulee suojata kosteuden lisäksi myös lialta ja kolhuilta. Suojaustapaa
mietittäessä tulee huomioida, että rakennusmuovi ja kevytpeite kestävät vain yhden
käyttökerran. (Ratu S-1232 2013, 9.)
Rakentamisjärjestystä on hyvä miettiä etukäteen. Jos tontille sijoitetaan autotalli tai
erillinen varasto voi näiden rakentamista harkita ensimmäisenä. Nämä ovat hyviä
paikkoja suojavarastoina rakennusaikana. Tarjolla on myös erilaisia varastokontteja, mutta näiden sijoittaminen pienelle tontille on monesti haastavaa. Lisäksi pitempiaikainen sijoittaminen edellyttää luvan.
Omakotirakentajan tai remontoijan kannattaa harkita suuren kuomullisen peräkärryn tai pakettiauton hankintaa. Näillä pystyy kuljettamaan tarvikkeita siististi ja helposti työmaalle, varastoimaan ja toimittamaan jätteet jäteasemille.

2.4 Työmaan jätehuolto ja jätteen keräily
Siisti rakennustyömaa on ennen kaikkea turvallinen. Siksi rakennustyömaan siisteyteen kannattaa panostaa. Työmaan siivoamista varten kannattaa hankkia riittävän
suuria jäteastioita ja niiden lisäksi pienempiä säkkejä, laatikoita ja roska-astioita roskien keräilyä varten. Jätteen keräysvälineet on hyvä saada suljettua, ettei kosteus
pääse jätteisiin, sillä kosteana jätteet painavat enemmän. Jäteastioita on hyvä sijoittaa kulkuväylien äärelle, ettei roskia ja pätkiä tarvitse pudottaa lattialle tai maahan.
(Nordstöm 2012, 7.)
Jätteet lajitellaan oikean jatkokäsittelyn varmistamiseksi omiin keräysastioihin. Siksi
on tärkeää, että työmaalla on omat jäteastiat jokaiselle jätelajille selkeästi merkittynä. Perehdytä myös urakoitsijat jätteiden keräysvälineiden sijaintiin ja lajitteluun
Perinteinen keräysväline rakennusjätteille on vaihtolava, mutta joidenkin jätelajien
hyödyntämistä haittaa jätteen kastuminen tai likaantuminen (esim. pahvi, puujäte,
kipsi, kierrätettävä eriste). Näille käytetään kannellisia kontteja tai muita vastaavia
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keräysvälineitä. Kuljetuksissa varmistetaan, ettei kuormasta leviä jätettä tai pölyä
ympäristöön.
Yleensä kullekin jätelajille soveltuvat keräysvälineet toimittaa jätehuoltopalvelun tarjoaja, jolloin keräysvälineen vuokra sisältyy palvelun hintaan. Joillakin jätehuoltoyrityksillä on tarjolla jätekontteja, joissa on siirrettävät väliseinät usean eri jätelajin keräämiseksi samanaikaisesti. Pienempiä jäteastioita ja siirtokalustoa voidaan hankkia myös rakennuskonevuokraamoista. Vaihtoehto perinteiselle jäteastialle on noin
1 m³ kokoinen erikoisvahva ”raksasäkki”, joka saattaa sisältää noudon, jätteen lajittelun ja kierrätyksen. Säkin tilavuus voi olla 0,1…2 m³ ja sen kantokyky voi olla
500…1500 kg. Säkkiin voi pakata kaiken työmaa jätteen poislukien sähkö- ja elektroniikkaromun, biojätteen ja vaaralliset jätteet. (RT 69-11183 2015, 10-11.)
Keski-Suomen alueella jätteen keräysvälineitä toimittavat:
– Lassila& Tikanoja L&T. Yrityksen valikoimiin kuuluvat jätekontit, vaihtolavat, jäteastiat, vaarallisten jätteiden keräysastiat ja suursäkit.
– Mörkökorven jäteasema Laukaassa, https://www.sydansuomenkuljetus.com/morkokorven-jateasema/, ottaa vastaan energiajätettä, puujätettä, kyllästettyä puuta, rakennusjätettä, betonia, tiiltä, pahvia, metallia,
vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Lisäksi Mörkökorven
jäteasemalta pystyy tilaamaan vaihtolavan kuljetuksineen remonttijätteelle
ja ostamaan jäteastioita.
– Kuusakoski Oy, https://www.kuusakoski.com/fi/finland/#/kierratysratkaisut/kierratysratkaisut-kuluttajille tarjoaa raksasäkkipalvelua (1m²), jonne
voi kerätä kaiken työmaan remonttijätteen pois lukien sähkö- ja elektroniikkaromun, biojätteet ja vaaralliset aineet. Kuljetus sisältyy säkin hintaan. Raksasäkkiä on saatavilla K-Rauta Palokasta, Rautia K-Maatalous
Saarijärveltä ja Rautia Äänekoskelta.

2.5 Jätekuljetus
Rakennusjätteen kuljettamisen voi tehdä omana työnä tai tilata jätekuljetus (jätelava, suursäkki yms.). Jätteen haltijan täytyy tarkistaa, että jätteen kuljettaja on mer-
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kitty jätehuoltorekisteriin ja että kuljettajalla on mukanaan kuormakirja kuljettamastaan jätteestä. Omakotitalotyömaalla kertyy paljon erilaista pakkausjätettä. Työmaalla kannattaa varautua jätteenkeräysvälineellä ajoissa ennen talopaketin tuloa
tai varata oma peräkärry valmiiksi. Jätettä kertyy vaihtelevasti eri työvaiheissa, esimerkiksi villoitusvaiheessa syntyy kerralla paljon jätettä (Kuvio 5 sivulla 31).
(Nordstöm 2012, 8.)
Jätekuljetuksen voi hoitaa itse, silloin tulee huolehtia jätteiden lajittelusta ja kuormaamisesta siten, että se on helppo purkaa jätteenkäsittelylaitoksella omalle paikalleen lajittelupihalla. Kuorma kiinnitetään ja peitetään etteivät jätteet pääse putoamaan kuljetuksen aikana. Kuorman paino tulee ottaa huomioon.

2.6 Jätelajit ja lajittelu
Rakennusjäte on syntytavaltaan ns. kertaluonteinen jäte, jonka koostumus riippuu
rakennustyypistä tai käyttökohteesta, jätettä tuottavasta toiminnasta sekä myös rakennuksen iästä. Jätemäärät myös vaihtelevat suhdanteiden ja rakennusaktiviteetin
mukaisesti. Jäteasetuksen 179/2012 mukaan rakennus- tai purkujätteen haltijan on
mahdollisuuksien mukaan järjestettävä uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten erilliskeräys ainakin kahdeksalle jätelajille (Salmenperä ym 2016, 22.)
Rakennushankkeessa kerätään ja pidetään erillään seuraavat jätelajit, mikäli se on
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista
1.

betoni-, tiili-, kivennäislaattajätteet ja keramiikkajätteet

2.

kipsipohjaiset jätteet

3.

kyllästämättömät puujätteet

4.

metallijätteet

5.

lasijätteet

6.

muovijätteet

7.

paperi- ja kartonkijätteet

8.

maa- ja kiviainesjätteet. (A 19.4.2012/179 16. §)
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Lajitteluvelvoitteen voi täyttää joko lajittelemalla ja erilliskeräämällä rakennusjätteet
työmaalla tai toimittamalla sekalaisen rakennusjätteen lajiteltavaksi jätteen käsittelylaitokseen. Määrien perusteella tärkeimmät rakennusjätelajit ovat puu, maa- ja kiviainekset sekä pakkausmuovit ja -pahvit. Rakennusjätelajeja on monia ja lisäksi
vaaralliset jätteet, kuten sähkö- ja elektroniikkaromu, on pidettävä erillään muista
materiaaleista. Myös merkittävät määrät kipsijätettä on otettava erilleen jo syntypaikalla. Monen jätelajin kerääminen erikseen työmaalla on saattaa olla hankalaa kaupunkien keskustoilla, pienillä tonteilla toisaalta kuitenkin jätelajit voidaan jakaa työvaiheittain tiettyihin materiaaleihin kuten alla olevasta kuviosta 5 on nähtävissä. Tällöin voidaan varautua ennakolta sopivan tyyppisellä ja määrällisesti useammalla keräysvälineellä. (RT 69-11183 2015, 10; Nordstöm 2012, 10.)

Kuvio 5. Tyypilliset jätelajit päätyövaiheiden mukaan (RT-69-11183 2015, 5).

2.6.1

Puujäte

Puujäte voidaan jakaa kolmeen osaan; käsiteltyyn, käsittelemättömään ja kyllästettyyn puuhun. Käsittelemätöntä puujätettä ovat esimerkiksi kuormalavat, laudat,
kuten betonivaluissa käytetyt laudat, pinnoittamaton ja lämpökäsitelty puutavara
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sekä vaneri. Puujäte sisältää usein pieniä metalliosia, kuten nauloja. Näitä ei tarvitse
puujätteestä poistaa. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)
Puujätteestä suuri osa kerätään työmaalla erilleen. Kuormalavoja kierrätetään ja
muottimateriaaleja uudelleen käytetään mahdollisuuksien mukaan. Puupohjaisia
materiaaleja otetaan talteen lajittelulaitoksilla. Puujätettä voidaan käyttää raaka-aineena, mutta valtaosa puujätteestä murskataan ja hyödynnetään energiana. (RT
69-11183 2016, 6.)
Jätteen syntyä voi välttää esimerkiksi vaihtoehtoisilla ratkaisuilla perustusten teossa. Betonista lautajätettä syntyy perustuksia tehtäessä. Muotin voi korvata anturamuottiratkaisuilla tai rakentaa harkoista, joka käytetään myöhemmin harkkomuurissa. Muotin voi myös purkaa ehjänä ja käyttää uudelleen (Nordstöm 2012, 9). Käsittelemätöntä puhdasta puuta voi polttaa kiinteistön umpinaisessa tulisijassa.
Käsiteltyä puujätettä ovat esimerkiksi maalattu, lakattu ja petsattu puutavara, puiset huonekalut ja kalusteet (ei verhoillut), puupohjaiset rakennuslevyt, kuten lastulevy, MDF-levy, kovalevy, Haltex- ja leijonalevy, liimapuu sekä lattiaparketti ja laminaatti. Myöskään käsitellystä puujätteestä ei tarvitse toimitettaessa jätteenkäsittelylaitokselle poistaa pieniä metalliosia, kuten nauloja. (Mustankorkea Oy, [viitattu
22.11.2018].)
Käsiteltyä puujätettä pystyy välttämään sahaamalla puutavaran valmiiksi ennen
maalausta ja lakkausta. Tällöin sahausjäte on puhdasta polttokelpoista puuta, jonka
voi polttaa itse. (Nordstöm 2012, 9). Käsiteltyä puuta ei saa polttaa kotiolosuhteissa.
Puun kierrätys on yllättävän haasteellista, sillä tällä hetkellä varsinkin purkamisessa
syntyvä puupohjainen materiaali ohjautuu polttoon. Polton sijaan puu pitäisi saada
uuteen käyttötarkoitukseen. (Loukasmäki 2017).
Kyllästetty puu, jota on esimerkiksi painekyllästetyt tai teollisilla kemikaaleilla kyllästetyt puujätteet sekä kreosootilla suojatut ratapölkyt ja puhelinpylväät, on vaarallista jätettä. Tästä kerrotaan tarkemmin vaarallisten jätteiden osiossa. Kestopuu
(kyllästetty puu) toimitetaan vastaanottopaikkoihin ja hyödynnetään energiana.
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2.6.2

Betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet

Kivi- ja kivennäispohjaiseen jätteeseen luetaan kuuluvaksi betoni, tiili, harkot, laatat
ja kaakelit sekä wc-istuimet ja altaat. Mustankorkean jätekeskuksessa betonijäte lajitellaan erilleen muista jätteistä, mutta raudoitusrautoja ei tarvitse poistaa. Betoniksi
luokitellaan kaikenlaiset betoninkappaleet, kuten laatat, elementit ja valujen ylijäämäbetoni. Lajittele suuret betonikuormat palakoon mukaan alle tai yli metrin kappaleisiin. Lajittele myös erikseen suuret ja vaikeasti rikottavat betonikappaleet, jotka
sisältävät runsaasti raudoitusta, esim. ratapölkyt ja järeät koneperustukset. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)
Betonit varastoidaan yhdessä tiilijätteen kanssa asfaltoidulla kentällä, jossa niitä
murskataan muutaman kerran vuodessa. Betonimursketta hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen omissa kenttä ja tierakenteissa sekä myydään maanrakennusmateriaaliksi. Murskatulla betonijätteellä korvataan neitseellisiä raaka-aineita, kuten
kalliomursketta, mikä säästää sekä luonnonvaroja että uusien materiaalien valmistuskustannuksia. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)
Mustankorkea vastaanottaa myös tiilijätettä, jota on esimerkiksi poltettu tiili, savitiili,
kalkkihiekkatiili (kahi), kevytbetonituotteet (Siporex, leca-harkot), muurauslaasti, lavuaarit ja vessanpöntöt. Tiilijätteen mukana voi olla myös pieniä määriä keramiikkaa, kuten laattoja ja kaakeleita. (Mustankorkea Oy [viitattu 22.11.2018].) Posliinijäte (wc- kalusteet ja altaat) ja tiilijäte kelpaavat myös tiiliteollisuuden raaka-aineeksi. Tiilet ja harkot on helppo hyödyntää omalla tontilla puutarhan rakenteina
kukka-altaina, pengerryksissä, kulkuväylillä tai pihagrillinä.

2.6.3

Kipsipohjaiset jätteet

Puhdas kipsijäte tulee lajitella erilleen muusta rakennusjätteestä. Kipsilevyjätettä
ovat esimerkiksi kipsilevyt, niiden kappaleet ja kipsilaasti. Kipsijäte, jossa on myös
muuta materiaalia esimerkiksi laattoja käsitellään rakennusjätteenä. (Mustankorkea
Oy [viitattu 22.11.2018]). Keski-Suomen alueella kipsijätettä vastaanottaa ja käsittelee Mustankorkean jätekeskus.
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2.6.4

Lasijäte

Lasin ja lasipakkausjätettä ovat pantittomat lasipullot ja -purkit. Ja nämä voi toimittaa
www.kierratys.info nettisivustolta löytyviin keräysastioihin. Keräysastiaan ei saa laittaa esimerkiksi ikkunalasia tai peililasia, eikä myöskään lamppuja, lasivalaisimia,
hehkulamppuja

tai

loisteputkia.

(Mustankorkea

Oy,

lajitteluohjeet

[viitattu

22.11.2018].)
Rikkinäiset ikkunat, suihkukaapit ja peilit lajitellaan kuivajätteeseen. Mikäli esimerkiksi ikkunalasia syntyy kerralla suuria määriä voi lasijätettä toimittaa esimerkiksi
Mustankorkealle. Muu lasi, kuin keräyslasi voidaan hyödyntää jätekeskuksen kaatopaikkojen pintasuojarakenteissa, jolloin se korvaa esimerkiksi soraa. Näin säästetään luonnonvaroja ja uuden raaka-aineen hankintakuluja. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018]; Rakennusjäteopas 2018, 8.)

2.6.5

Metallijäte

Metallijätettä ovat kaikenlaiset metalliesineet ja kappaleet, kuten kattilat ja paistinpannut sekä erilaiset säilyketölkit ja metallipurkit. Metalleihin kuuluvat myös puukiukaat, polkupyörät ja ruohonleikkurit, metallirunkoiset potkukelkat sekä pienet
polttomoottorikoneet ja koneen osat, joista on poistettu öljyt ja bensiinit. Metalleina
käsitellään myös sähkökaapelit sekä tyhjät maalipurkit ja aerosolipullot. Metallijätteeseen kuuluvat myös metalliset työkalut (ei sähkötoimiset), kattopellit, peltilevyt,
metalliputket ja-osat, metalliset tynnyrit ja kanisterit, verkkoaita, piikkilanka, raudoitusteräs, metalliantennit, tiskipöydät ja metalliset kylpyammeet. (Mustankorkea Oy,
[viitattu 22.11.2018]; Rakennusjäteopas 2018, 8.)
Metallijätteet lajitellaan Mustankorkealla jalo- ja romumetalleihin, ja jätteestä poistetaan epäpuhtaudet. Sitten metallijäte toimitetaan jatkokäsittelyyn Stena Recycling Oy:lle, joka kierrättää metallit teollisuuden raaka-aineiksi.
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Metallit sopivat kierrätykseen erinomaisesti. Niitä voidaan käyttää periaatteessa loputtomasti uudelleen, mikä on myös ympäristön kannalta fiksua. Esimerkiksi alumiinin jalostaminen vaatii paljon energiaa. Yksi tonni kierrätettyä rautaa vähentää
tonnin verran hiilidioksidipäästöjä. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)
Metallia vastaanottavat pientuottajilta useat toimijat Jyväskylän seudulla maksutta
– Mustankorkea Oy:n jätekeskus
– Sydän-Suomen Kuljetus Oy (Mörkökorven jäteasema Laukaassa)
– Reteko Oy
– Kuusakoski Oy
– Stena Recycling Oy.

2.6.6

Paperi- ja kartonkijätteet

Rakennustyömaalla syntyy paljon erityisesti kartonkijätettä erilaisten pakkausten
muodossa. Pahvipakkaukset huolellisesti litistettyinäkin täyttävät nopeasti jäteastian. Kotitalouksien kartonkipakkauksia kerätään Rinki-ekopisteissä vuoden 2016
alusta alkaen. Pahvipakkausten pienemmille erille voi löytää kierrätyspisteen
www.kierratys.info-sivustolta. Kannattaa myös harkita pahvin/kartonkipakkausten
säästämistä työmaalla suojaustarkoituksiin. Pahvit, kartongit ja paperit pitäisi säilyttää kuivina ja puhtaina. Jos kartongit ja paperit pääsevät likaantumaan ja kastumaan
ovat nämä silloin energiajätettä.
Pahvit ja kartongit paalataan ja toimitetaan Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n
kautta teollisuuden raaka-aineiksi. Keräyskartongista ja -pahvista valmistetaan uusia tuotteita, kuten pehmopapereita, uusiokartonkia ja pahvia. Pahvista valmistetaan hylsykartonkia, josta tehdään hylsyjä mm. paperiteollisuudelle. (Mustankorkea
Oy, [viitattu 22.11.2018].)

2.6.7

Energiajätteet (muovijäte)

Kotitalouksien muovipakkausten keräys on aloitettu vuoden 2016 lähtien. Rinki-ekopisteiden muovipakkausten keräyslaatikot ovat kuitenkin tarkoitettu normaalissa
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asumisessa syntyville pienille muovipakkauksille. Rakentamisessa tai peruskorjauksessa syntyvät muovijätteet eivät ole tarkoitettu muovipakkausten keräyslaatikkoon.
Tämä muovijäte on valvotuissa olosuhteissa polttoon kelpaavaa jätettä. Tästä polttoon kelpaavasta esimerkiksi muovijätteestä käytetään nimitystä energiajäte.
Rakentamisessa syntyviä muoveja, joita voi hyödyntää energiana ovat; pakkausmuovi,

muovikanisteri,

muoviset

pakkausalustat,

styroksi,

solumuovieriste

(esim.Finnfoam) ja muoviset sidosnauhat. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018]).
Muovit, joissa on merkintä muut muovit, joissa on tunnus 1, 2, 4, 5, 6, ja/tai joku
kirjainyhdistelmä mistä PA, PE, PET, PE-HD, PE-LD, PP, PS, kelpaavat energiajätteeksi. (Rakennusjäteopas 2018, 10).
Energiajätteeksi kelpaavaa, muovien lisäksi, on iso joukko rakennustyömaalla syntyvästä jätteestä. Energiajätettä ovat betoni- ja laastipussit, kevytpeitteet, suursäkit,
köydet ja narut, tekstiilit, suodatinkankaat, likaantuneet paperit ja pahvit, kertakäyttöastiat ja vaahtomuovipatjat sekä pehmusteet. Lisäksi puu- ja levyrakenteiset huonekalut sekä käsittelemätön ja käsitelty puu. (Mustankorkea Oy, [viitattu
22.11.2018]; Rakennusjäteopas 2018, 10.)
Energiajätteeseen ei voi laittaa kattohuopaa, kyllästettyä puuta, metallia, lasia, keramiikkaa, kipsiä, maa-aineksia, PVC- muovia (tunnukset 3, 03, 07), työhansikkaita,
sadetakkeja, vaarallisia jätteitä, siivousjäteitä, eristevillaa, seinävillaa ja polyuretaani (tunnus PU) ja huonekaluja. Koska rakentamisessa iso osa jätteistä kuuluu
tähän lajiin, kannattaa harkita energiajätelavan ottamista työmaalle. Energiajäte toimitetaan hyötykäyttöön voimalaitoksille, joilla on tekniset edellytykset ja lupa hyödyntää jätettä energiantuotannossaan. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)
Rakennustarvikkeissa syntyvä pakkausmuovi on monesti hyvää. Muovin voi irrottaa
varovasti, minkä jälkeen sen voi käyttää uudelleen työmaan suojauksessa.

2.6.8

Maa- ja kiviainekset, kannot sekä risut

Kannot luokitellaan rakennus- ja purkujätteeksi, joka käsitellään Mustankorkean jätekeskuksella maksusta. Kannot eivät kuulu puutarhajätekuormiin, vaan ne pitäisi
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lajitella erikseen. Kannot ovat mahdollista jyrsiä paikoilleen, jolloin jyrsinnässä syntyneen puuhakkeen voi hyödyntää omalla tontilla oksasilpun tapaan. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018]; Rakennusjäteopas 2018, 7.)
Jyväskylän seudun jätelautakunnan mukaan ”Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava
Mustankorkealle. Puutarhajätteen, risujen ja oksien vieminen yleisille puisto- tai
maa-alueille on kielletty.” (Jyväskylän seudun jätelautakunta 2018, 16). Taajamaalueilla oksien ja risujen polttaminen pihoilla on kielletty. Haja-asutusalueilla risujen
ja oksien polttamiseen annetaan ohjeita jätehuoltomääräyksissä. Jyväskylän seudun (Jyväskylä Muurame ja Laukaa) jätehuoltomääräyksissä polttaminen sallitaan
vähäisissä määrin, ellei se aiheuta naapurustolle savu-, noki, haju-, tai terveyshaittaa. (Jyväskylän seudun jätehuoltomääräykset, 18.) Keski-Suomen muiden kuntien
ohjeistukset Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta: http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/keskisuomenpelastuslaitosstructure/83747_Jatemaaraykset_2015.pdf
Sekalaisilla maa- ja kiviainesjätteillä tarkoitetaan esimerkiksi pintamaita, jotka voivat
sisältää maa-ainesten lisäksi kantoja ja kiviä. Maa- ja kiviaineskuorman seassa ei
saa olla purkujätteitä tai muita jätteitä. Muutoin kuorma käsitellään sekajätteenä.
(Mustankorkea Oy [viitattu 22.11.2018].) Puhdasta maa- ja kiviainesta voi käyttää
tontilla täyttömaana ja maisemoinnissa. Osana hyvää suunnittelua ja rakentamista
on, että tontin maastonmuodot palaavat lähelle alkuperäistä tasoa ja soveltuu naapureitten tonttien ja tien korkeuksiin.
Jyväskylän alueella maa- ja kiviainespalveluita tarjoaa Altek Aluetekniikka Liikelaitos. Puhtaita ylijäämämaita vastaanotetaan maksusta tiettyinä ajankohtina Vaajakosken Kivilammella, Korpilahden Viljaperäntiellä ja Tikkakosken Ruunalammella.
(Altek Aluetekniikka Liikelaitos, [viitattu 30.11.2018].)
Laukaassa toimii kunnan maankaatopaikka, jonne voi toimittaa rakennustyömailta
poistettavan puhtaan maa-aineksen. Alueelle saa toimittaa myös risuja ja haravointijätettä. Maa-aineksille ja kantokuormista peritään maksua, risuja ja haravointijätettä alueelle voi viedä ilmaiseksi. (Laukaan kunta, [viitattu 30.11.2018].)
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Maaperää tai maa-aineksia sanotaan pilaantuneiksi, jos ne sisältävät haitallisia aineita, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan aina haitallisten aineiden, kuten öljyn, aiheuttaman vaaran suuruuden sekä terveys- tai ympäristöhaittojen perusteella. Pilaantuneet maat vaativat aina tapauskohtaista käsittelyä. (Mustankorkea Oy, [viitattu
22.11.2018].)

2.6.9

Vaaralliset jätteet

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus) (L 17.06.2011/646, 6. §). Vaarallista jätettä ei
saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen (L 17.06.2011/646 17§).
Kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuollosta määrätään esimerkiksi kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä. Jyväskylän seudun jätelautakunnan kunnallisissa
määräyksissä luvussa 10. vaaralliset jätteet on kotitalouksien kerättävä erikseen ja
toimitettava muutoinkin kuin rakentamisessa vähintään kerran vuodessa niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Lisäksi jätehuoltomääräyksissä on annettu määräykset merkitsemisestä, pakkaamisesta, erillisestä keräämisestä ja ohjeistamisesta. (Jyväskylän seudun jätelautakunta 2018, 27-28.)
Uudisrakentamisessa vaarallisia jätteitä syntyy pääasiassa seuraavista
– terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käytöstä esim. jätteeksi jääneet maalit, lakat, liimat ja liuottimet pakkauksineen (täysin kuivat ja kovettuneet maalijätteet eivät ole vaarallista jätettä)
– tyhjät tai puolityhjät aerosolipullot (täysin tyhjänä metallinkeräykseen)
– painekyllästetty puujäte (kestopuu)
– elohopealamput ja paristot
– työkoneiden jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet. (RT 69-11183 2015, 11.)
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Käytetyt paristot ja pienakut sekä kaasu- ja sammutinpullot niitä voi palauttaa niitä
myyviin liikkeisiin. Vaarallisten jätteiden vastaanottopisteitä on Jyväskylän seudulla
useita ja ne ovat nähtävillä kierratys.info -sivustolla.
Painekyllästettyä puuta ottavat vastaan Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen
lisäksi muutamat kestopuuta myyvät liikkeet. Jyväskylässä esimerkiksi Stark, KRauta Tourutorni, K-Rauta Palokka ja Kodin Terra Jyväskylä. Tarkemmat tiedot löytää osoitteesta https://www.kestopuu.fi/kierratys/kierratys-vastaanottopaikat-kotitalouksille.html. Alan teollisuus ylläpitää vastaanottopaikkoja ja hyödyntää kestopuun
energiana. Terassi- ja parvekerakenteissa käytetään usein kyllästettyä puuta (vihreä on suolakyllästettyä ja ruskea on kreosoottikyllästetty puutavara), jota säilytetään erillään muusta puutavarasta. Sen hävittäminen tehdään ongelmajätelaitoksessa, ilmaan vapautuvien myrkyllisten kaasujen vuoksi. Puutavaraa myyvät liikkeet
ottavat yleensä kyllästetyn puutavaran vastaan. (Opas rakennuksen purkajalle
2012, 3.)

2.6.10 Sähkölaitteet SER
Kaikki pienet ja suuret laitteet, joissa sähkö virtaa kuuluvat tähän keräykseen. Irralliset paristot ja akut kerätään niitä myyvissä myymälöissä, kioskeilla ja huoltoasemilla. (Suomen Kiertovoima ry, [viitattu 25.11.2018]). Sähkölaitteista erotellaan lasit,
metallit ja muovit sekä poistetaan kaikki haitalliset aineet. Ne toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen. Sähkölaitteista irrotetuista muoveista, metalleista
ja kierrätyslasista valmistetaan uusia tuotteita. (Mustankorkea Oy, [viitattu
22.11.2018].)

2.6.11 Rakennusjäte
Rakennusjätekuormat, joissa on sekä hyödynnettäviä jätteitä että hyötykäyttöön kelpaamattomia jätteitä sekaisin, ohjataan Mustankorkean jätekeskuksella rakennusjätteen lajitteluhalliin. Rakennusjätteen lajittelun suorittaa urakoitsija Bimu Oy. Kuormista lajitellaan erilleen hyödynnyttävät jätteet: metallit, puujätteet, tiilet ja betonit
sekä energiajätteeksi soveltuvat muovit sekä likaiset pahvit ja kartongit. Hyötyjätteet
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varastoidaan ja hyödynnetään. Lisäksi kuormissa olevat vaaralliset jätteet (esim.
maalit, lakat, öljyt) ja sähkölaitteet lajitellaan pois ja siirretään oikeaan varastoon.
Jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton rakennusjäte seulotaan, vielä mahdollisesti eroteltavien hyötyjätteiden erilleen saamiseksi. Lajittelemattomasta rakennusja purkujätteestä voidaan hyvällä erottelutekniikalla varustetuissa käsittelylaitoksissa kierrättää tai hyödyntää energiana 85-90 % (Mustankorkea Oy, [viitattu
22.11.2018].)
Kierrätys.info-sivuston haun mukaan Jyväskylässä rakennusjätteitä ottaa vastaan
Mustankorkea Oy ja Lassila &Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj Ottavat vastaan
rakennusjätettä myös Keuruulla, Joutsassa, Äänekoskella ja Pihtiputaalla. Uuraisilla
rakennusjätettä ottaa vastaan Lokalan jäteasema, joka kuuluu Sammakkokangas
Oy:seen Lokalan jäteasemalla otetaan vastaan myös muut jätteet paitsi tekstiilit.
Sammakkokankaan toiminta-alueeseen kuuluvat myös Karstula, Kannonkoski, Pylkönmäki ja Saarijärvi, joka on Sammakkokangas Oy:n pääpaikka. Kaikissa näissä
on rakennusjätteen vastaanotto. Konnevedellä rakennusjätteitä vastaanottaa Pikkukukko lajitteluasema. (Suomen Kiertovoima ry, [viitattu 11.12.2018].)

2.7 Vastaanottopaikkoja
Keski-Suomen alueella on 14 rakennusjätettä käsittelevää laitosta. Suurin osa on
pieniä laitoksia, jotka keräävät jätteen kuljetettavaksi suuremmille laitoksille käsittelyyn. Pienimmät toimijat ovat keskittyneet muutaman jätejakeen käsittelemiseen.
Suurimmat jätekeskukset, kuten Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Saarijärvellä
ja L&T:n Jyväskylän jätekeskuksessa rakennusjätettä myös lajitellaan ja murskataan (Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus 2018, 47). Ajantasaiset tiedot rakennusjätettä vastaanottavista jäteasemista on saatavilla Suomen Kiertovoima ry:n
(KIVOn) ylläpitämästä verkkopalvelusta; www.kierratys.info. Lisäksi tiedot aukioloajoista ja muista jätteistä, joita kyseiselle jäteasemalle voi tuoda.
Rakennusjätettä ottavat vastaan
– Kannonkosken jäteasema (Sammakkokangas Oy)
– Karstulan jäteasema (Sammakkokangas Oy)
– Keuruun jäteasema (L&T Oyj)
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– Kinnulan jäteasema (Sammakkokangas Oy)
– Kivijärven jäteasema (Sammakkokangas Oy)
– Kierrätyslaitos Jyväskylä (L&T Oyj)
– Lokalan jäteasema Uurainen (Sammakkokangas Oy)
– Mustankorkean jätekeskus (Mustankorkea Oy)
– Pikkukukko lajitteluasema Konnevedellä (Jätekukkko Oy)
– Pylkönmäen jäteasema (Sammakkokangas Oy)
– Sammakkokankaan jätekeskus Saarijärvi (Sammakkokangas Oy)
– Siirtokuormausasema Joutsa (L&T Oyj)
– Viitasaaren kierrätyslaitos (Hyötykolmio Oy)
– Äänekosken pienkierrätysasema (Lassila & Tikanoja Oyj). (Suomen Kiertovoima ry, [viitattu 25.11.2018].)
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3 REMONTOIJALLE JA PURKAJALLE

3.1 Rakennuksen korjaaminen
Talonpitoon kuuluu, että perusparannukset ja ylläpitävät korjaukset suunnitellaan ja
tehdään talon huoltokirjan ja korjaussuunnitelman pohjalta, jolloin niihin voidaan taloudellisesti ajoissa varautua. Vaurioiden syntymistä ja välitöntä korjaustarvetta voidaan vähentää asuinrakennuksen pintarakenteiden ja teknisten järjestelmien säännöllisellä tarkkailulla ja tarpeenmukaisella huollolla. (Korjaushankkeet 2018.)
Rakennuksen tai rakenteiden purkaminen lähtee liikkeelle yleensä rakennuksen
omistajan tahdosta. Rakennus ei enää tuota hyötyä omistajalleen tai palvele käyttötarkoitustaan kuten pitäisi. Rakennuksen lähtötila ja omistajan tavoitetila määrittävät purkamisen laajuuden. (RIL 216-2013, 202.)
Ammattilaisten apua kannattaa käyttää korjaushankkeeseen valmistautumisessa.
Korjaushankkeen sujuvuutta lisää, jos korjaamiseen liittyvät esiselvitykset, esimerkiksi kuntoarvio tai -tarkastus tai energiakatselmus on tehty kunnolla. Esiselvityksiin,
varsinaiseen suunnitteluun, valvontaan ja toteutukseen on tarjolla sopimusmalleja.
Kun korjaushanketta suunnitellaan, kannattaa olla yhteydessä alkuvaiheessa paikalliseen rakennusvalvontaan. (Korjaushankkeet 2018.)
Rakennusosien kestävyydestä annettuja arvoja ei kannata käyttää korjauksen ajoittamisessa. Ensimmäisenä korjauskohteessa teetetään kuntokartoitus. Korjaustoimenpiteen liian aikaisin tai myöhään tulevat kalliiksi. Kunnossapitoa kannattaa
tehdä jatkuvasti pienin korjauksin. (Säästävä korjaaminen 2016.)
Julkisivumateriaalia uusittaessa, on järkevää miettiä mahdollisuutta talon energiatehokkuuden parantamiseen. Sisäremontoinnin yhteydessä on voi miettiä sisäilman
laadun tai esteettömyyden parantamista. Sisäilman laatuun, ilmastointitarpeeseen,
kuljetustarpeeseen ja jätemääriin voidaan vaikuttaa korjauksessa käytettävien materiaalien ja rakenteiden valinnalla. (Säästävä korjaaminen 2016.)
Toimivat rakenteet tai rakennusosat kannattaa säästää. Käyttökelpoiset alkuperäiset rakennusosat voivat olla myös uusia rakennusosia parempilaatuisia, joten ne
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kannattaa säilyttää remontissa, tarvittaessa vain kunnostaa. Vaurioituneita rakennusosan säilyttäminen on toisaalta terveysriski. (Säästävä korjaaminen 2016.)
Rakennusperintöarvojen säilyttäminen edellyttää rakennuksen historian selvittämistä ja sen huomioimista suunnittelussa. Laadukkaista materiaaleista tehdyt rakennusosat voidaan pintakäsitellä uudelleen. Vaurioituneet osat voidaan korvata
uudella, esimerkiksi ikkunoissa tai kiintokalusteissa. Vaurioituneeseen rakennusosaan voidaan puurakenteissa tehdä uusia tukevia rakenteita. Jos rakenteissa
tai pinnoissa on havaittu korjausta vaativa vika, on myös syytä selvittää ongelman
aiheuttaja ja poistaa se. Toisinaan vanha rakenne voidaan jättää uuden rakenteen
alle (esimerkiksi kattohuopa, tapetit, laatat), mutta tämä vaatii rakennusfysiikan asiantuntemusta ja terveysnäkökohtien huomioimista. (Säästävä korjaaminen 2016.)
Materiaali- ja kustannustehokkaaseen korjaamiseen kuuluu säästävien korjausmenetelmien käyttäminen ja käyttökelpoisten rakennusosien purkamisen välttäminen.
Rakenteiden fysikaalisen toimivuuden ja työturvallisuuden kannalta asiantuntevan
suunnittelijan käyttö kannattaa. (Säästävä korjaaminen 2016.)
Säästävässä korjaaminen on materiaali- ja energiatehokkuutta, jossa otetaan huomioon rakennusperintöarvojen säilyttäminen sekä korjausrakentamisen ympäristövaikutukset ja taloudellisuus. Työmalla materiaalitehokkuuteen päästään ehkäisemällä materiaalihävikkiä ja vähentämällä syntyvän jätteen määrää. (Säästävä
korjaaminen 2016.)
Materiaalitehokkuuteen kuuluu myös käyttökelpoisten rakennusosien ja materiaalien vieminen rakennusmateriaalien kierrätyskeskukseen. Rakennustarvikkeita kannattaa etsiä internetistä käytettyjen rakennustavaroiden kauppapaikkoista. Remontin aikana kierrätyskeskusten ja verkkokauppapaikkojen hyödyntäminen alentaa
kustannuksia materiaalihankinnoissa ja jätemaksuissa. (Säästävä korjaaminen
2016.)
Valtaosa talonrakentamisen jätteistä syntyy korjausrakentamisesta ja purkamisesta.
Korjaamisessa syntyvien rakennusjätteiden määrä on jatkuvasti kasvussa. Korjaushankkeissa on syytä välttää turhan rakennusjätteen syntymistä. Jos purkamaan kuitenkin joudutaan, eikä materiaali ole käyttökelpoista kierrätykseen, on huolehdittava
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purkujätteen lajittelusta ja kierrättämisestä, että se voidaan jatkossa hyödyntää.
(Säästävä korjaaminen 2016.)
Rakennustuotteissa on vapaaehtoinen ympäristöseloste ja Pohjoismainen ympäristömerkki, joka auttavat selvittämään ympäristövaikutuksia. M1- tunnus kertoo sisäilman kannalta parhaasta materiaalista. Korjauskohteen uudet ja vanhat materiaalit
tulee suunnitella yhteensopiviksi (mm. materiaalien erilainen lämpö- ja kosteuslaajentuminen). (Säästävä korjaaminen 2016.)
Kuntien rakennusvalvontaviranomainen neuvoo korjaushankkeen luvanvaraisuudesta, suunnittelijan tarpeesta, tarvittavista pääpiirustuksista sekä selvittää muut
hankkeen reunaehdot. Rakennusvalvonnan neuvon lisäksi, joillain kunnilla (esimerkiksi Jyväskylässä) on käytössä korjausneuvoja. Korjausneuvoja on puolueeton ja
riippumaton, joka kertoo erilaisista vaihtoehdoista, normeista ja suosituksista. Pääasiassa Aran myöntämistä korjausavustuksista. Korjaaja itse vastaa kuitenkin aina
lopullisista päätöksistä. Lisäksi korjaus- ja asumisneuvontaa antavat useat muut tahot, kuten kiinteistöliitto, ELY, Suomen omakotiliitto, Suomen kotiseutuliitto, Asumisterveysliitto, Allergia- ja astmaliitto, Vanhustyönkeskusliitto ja Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA). Näiden lisäksi energiatoimistot Motiva koko Suomen kattavasti ja Keski-Suomessa oma energiatoimisto KESTO. Maakuntamuseoilta saa
tietoa erityisesti säilytettävistä ja suojelluista rakennuksista; Keski-Suomessa KeskiSuomen museolta. Museovirastolla on erityinen korjauskortisto vanhoista rakennuksista, joka kuitenkin muistuttaa että jokainen kohde on ratkaistava tapauskohtaisesti; https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/julkaisut/korjauskortit (Säästävä korjaaminen 2016.)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) voi hakea valtion korjausavustusta. Avustuksia myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen
korjauksiin. (Korjausavustukset, [viitattu 09.02.2019]). Korjausrakentamiskeskukset
antavat neuvoja rakennusten perinteisistä, kestävistä ja ekologisista korjaus- ja rakentamistavoista. Keskuksilla on kursseja tai luentoja ja rakennusmateriaalien varaosapankkeja. (Kulttuuriympäristömme.fi-palvelu, [viitattu 28.11.2018].)
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3.2 Rakennusmateriaalin uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto
Rakennus- ja purkujätteellä tarkoitetaan talonrakentamisen uudis- ja korjausrakentamisessa sekä purkamisessa syntyvää jätettä. Jätelain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että otetaan talteen ja käytetään uudelleen
käyttökelpoiset rakennusosat ja aineet ja että toiminnassa syntyy mahdollisimman
vähän ja haitatonta rakennus- ja purkujätettä.
Purkuosat ja -materiaalit jakaantuvat kolmeen virtaan
– uudelleenkäyttöön
– hyödyntämiseen
– jätehuoltoon.
Kun halutaan korjata vanhaa kunnioittaen ovat vanhat osat ja materiaalit korvaamattomia. Vanhan materiaalin uudelleenkäyttöön liittyy rajoituksia, ja niiden on täytettävä nykyiset viranomaismääräykset. (Uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätehuolto
2017.)
Materiaalien kierrätysmahdollisuudet riippuvat siitä kuinka hyvin ja minkälaisista rakennusosista ja materiaaleista rakennus on alun perin tehty ja kuinka kierrätykseen
on varauduttu rakennuksen suunnittelussa. Rakennusten suunnittelun tulisikin lähteä juuri siitä, että rakennus on myöhemmin hyödynnettävissä uudelleen. (RIL 2162013, 206-207.)

3.3 Lupaprosessi
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purku- ja
maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Kuntien rakennusjärjestyksissä voi olla
kuntakohtaisia eroavaisuuksia toimenpiteiden luvanvaraisuudessa. Esimerkiksi Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä 6.-8. §:ssä on määritelty vähäisten rakennushankkeiden ja toimenpiteiden luvanvaraisuudesta sekä menettelystä.
Ennen kuin lähdetään tekemään tarkempia suunnitelmia rakennuksen korjaamisesta tai purkamisesta on hyvä olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaa. Raken-
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nusvalvonnasta selviää rakennuksen kaavatilanne ja mahdolliset suojeluarvot. Rakennus voi sijaita alueella, jossa on rakennuskielto tai olla kokonaan purkukiellossa.
Lisäksi rakennusvalvonnasta on mahdollista saada rakennusten vanhat rakennusluvat ja pääpiirustukset, joiden tiedot ovat tärkeitä, kun suunnitellaan korjaamista tai
purkamista. Muutostöille tulee silloin hakea rakennuslupa, jos muutoksilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Esimerkiksi
saunan rakentaminen.
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa tai sen osaa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellytetään myös silloin, kun loma-asunto halutaan ottaa käyttöön vakituisena asuntona tai kun asuntoa käyttötarkoitus muuttuu toiseksi.
(Rakentamisen luvat, [viitattu 28.11.2018].)
Rakennuksen purkaminen edellyttää purkamisilmoitusta tai purkamislupaa rakennuksen koosta ja vähäisyydestä riippuen. Vanhan rakennuksen purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Purkamisilmoitus on
jätettävä rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamisen aloittamista. Purkulupa
on rinnastettavissa rakennusluvan käsittelyyn, joten selkeää käsittelyaikaa lupakäsittelylle on vaikea arvioida. (Rakentamisen luvat, [viitattu 28.11.2018].)
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen rakentamista tai purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa esittämään selvityksen rakennusjätteen
määrästä, laadusta ja sen lajittelusta. Hakemuksessa tai ilmoituksessa ilmoitetaan
erikseen terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja
sen käsittelystä. Purkamista edeltävässä selvityksessä kartoitetaan rakenteista syntyvät jätelajit, erityisesti vaaralliset jätteet, sekä tehdään karkea arvio syntyvistä jätemääristä lajikohtaisesti. (RT-69-11183 2015, 2.) Liitteet 1 ja 2 RK9 Ilmoitus rakennuksen poistumasta ja ilmoitus purkujätteestä
Rakennusluvan, toimenpideluvan, ilmoitusmenettelyn tai purkamisluvan tarpeesta
on hyvä tiedustella tapauskohtaisesti kyseisen kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnasta saa tiedon tarvittavista liitteistä ja haetaanko lupa sähköisesti
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vai paperisena. Luvan tyypistä riippumatta hakemuksen liitteenä on aina oltava asemapiirustus. Purkuilmoituksessa/-luvassa lisäksi RK9 ilmoitus rakennuksen poistumasta ja ilmoitus purkujätteestä. Tapauksesta riippuen purkutyölle saatetaan vaatia
vastaava työnjohtaja. Lisäksi naapureitten kuuleminen vaaditaan, ellei se ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

3.4 Rakennuksen purku
Ennen kuin rakennusta purkuun ryhdytään, on hyvä tehdä ennakkosuunnittelua ja
rakennukseen tutustuminen paikan päällä. Keräysastiat eri materiaaleille hankitaan hyvissä ajoin. (Nordstöm 2012, 22.) Purku- tai saneeraustyömaalla syntyvän
materiaalin hyödyntämiseen ei ole vielä vakiintuneita toimintatapoja. Jos halutaan
onnistuneesti toimittaa purkujäte hyötykäyttöön, suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Tavoite on, että materiaalit toimitetaan suoraan työmaalta hyötykäyttökohteisiin. Välivarastointi vaikeuttaa prosessin kulkua ja lisää
kustannuksia. (RIL 216-2013, 204.)
Kaikessa rakennustoiminnassa on tärkeätä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ottaa
huomioon rakentamisvaiheen jätehuolto. Jätehuollon varhaisella huomioimisella ja
sen suunnittelulla pystytään parhaiten vaikuttamaan syntyvien jätteiden määriin. Jätehuollon suunnittelun liittäminen osaksi suunnitteluvaihetta mahdollistaa rakennushankkeen jätteiden tehokkaan kierrättämisen sekä kierrätyksen sisällyttämisen
osaksi kohteen tarjouspyyntöasiakirjaa. (RIL 216-2013, 196.)
Purkutyön suunnittelun lähtötietoina ovat
– alkuperäinen rakennuslupa ja piirustukset
– kohteesta tehdyt aiemmat selvitykset ja tutkimukset esimerkiksi kuntoarviot ja -tutkimukset, PTS
– aiemmat korjaus- ja muutossuunnitelmat (aiemmat rakennusluvat)
– rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. (KorjausRYL 2016,154.)
Ennen purkutöihin ryhtymistä selvitetään
– rakennuksen koko ja sen sisältämät vaaralliset aineet, rakenteet, materiaalit
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– haitta-ainetutkimus, jossa selvitetään terveydelle haitallisten aineiden
esiintyvyys. Erityisesti asbestikartoitus
– työtavat ja tarvittavat aputoimet kuten tukeminen
– kierrätysmahdollisuudet sekä jätteenkäsittely ja -kuljetus. (Nordstöm
2012, 22.)
Purkuluvan/ilmoituksen rakennuksen purkamishankkeeseen ryhtyvä pystyy tekemään itse. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on kuitenkin työntoteutuksen
turvallisuus. Varsinaiseen purkutyöhön palkataan purkutyöhön erikoistunut, ammattitaitoinen urakoitsija. Purku-urakoitsijan etsiminen onnistuu parhaiten käyttämällä
internetin yritysrekistereitä. Kuntien rakennusvalvonnat eivät voi ylläpitää listoja
purku-urakoitsijoista. Purku-urakoitsijaa varten on kuitenkin sopia tarjousta varten
mahdollisimman selkeän hinnan saamiseksi esim. purkuluvan hakemisesta, pääasiallisesta rakennusmateriaaleista, urakkarajoista (mitä kaikkea puretaan, jätetäänkö
jotain), jätteiden käsittely, kuljetukset ja milloin työ suoritetaan. Kiinteistön omistajan
on hyvä sopia urakoitsijan kanssa mitä valmisteluja on tehtävä (esimerkiksi irtaimiston poisto). Rakennusmateriaalien selvittämisessä on hyvä varautua asbestipurkuun tai muihin ongelma-aineisiin rakennuksessa. Koneiden tilaaminen tontille on
usein purkuhankkeeseen ryhtyvällä. Rakennusjätteiden käsittely on ympäristöluvan
varaista toimintaa, joten jos urakoitsija ilmoittaa käsittelevänsä rakennusjätteet itse
voi tiedon ympäristöluvasta tarkistaa kunnan ympäristösuojelusta. Etukäteen purkuurakoitsijan kanssa on myös sovittava mihin tilaan tontti jää, kun purkutyö on suoritettu. Sovi lopputarkastuksesta purku-urakoitsijan kanssa, jossa katsotaan, että
tontti on jäänyt siistiksi. (Opas rakennuksen purkajalle 2012, 4.)
Purkusuunnittelussa on tärkeää muistaa jätteen hyödyntämisen prioriteettijärjestys
– rakennuksen osien uudelleenkäyttö
– purkumateriaalien uusiokäyttö
– purkumateriaalien energiahyötykäyttö.

3.5 Lajittelevan purkamisen vaiheet
Purkamisen lähtökohtana on, että rakennus puretaan lajittelevalla purkutekniikalla.
Lajittelevassa purkamisessa on kaksi kierrätystavoitetta. Ekologisin vaihtoehto on
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rakennusosien purkaminen kokonaisina kunnostusta ja uudelleen käyttöä tai erikoistapauksissa silloin, kun rakennuksella on kulttuurihistoriallista tai muuta historiallista arvoa ja rakennus halutaan säilyttää jollain toisella paikalla tai osana jotain
toista rakennusta. (RIL 216-2013, 204.)
Lajitteleva purku on työmenetelmä, jossa rakennuksen osat ja materiaalit puretaan
suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen, jolloin niiden uudelleenkäyttö
on mahdollista. Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin varmistuttava, että haitta-ainearvio tehdään (asbestin osalta kartoitus ja muut) ja vaaralliset jätteet poistetaan. Rakennuksen purkuvaiheet ovat:
1.Poistetaan ja kierrätetään irtaimisto; Ensin rakennus tyhjennetään kaikesta irtaimistosta. Hyödynnettävä materiaali ja rakennusosat säästetään
ja ne voidaan tarjota käytettyjen rakennustarvikkeiden kauppoihin, esim.
Rakennusapteekkiin.
2. Otetaan talteen metallit; Metallit ovat arvokasta, joten ne irrotetaan alkuvaiheessa: rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt ja kattopellit.
Metallit rikkovat murskaimet, joten ne on hyvä irrottaa aikaisessa vaiheessa.
3. Puretaan sisäpinnat; Irrotetaan tapetit, muovimatot ja kipsilevyt.
4. Puretaan kattorakenteet; Kattotuolit voidaan käyttää uudelleen. Ehjät
savitiilet, pelti ja tiilet kerätään erikseen.
5. Irrotetaan eristemateriaalit; Poistetaan eristeet, jonka jälkeen säilytetään kuivassa tilassa ennen jäteasemalle vientiä. Puhallusvilla ja sahanpuru on mahdollista kerätä talteen imulaitteilla.
6. Puretaan teräs- ja runkorakenteet.
7. Puretaan perustukset (koneella). (Nordstöm 2012, 22; RIL 216-2013,
208)

3.6 Materiaalit ja jätelajit + jätteiden lajittelu ja purkaminen
Lajittelematon sekajäte maksaa eniten, joten jätteiden lajittelu on kannattavaa. Työmaalla eri jätelajit lajitellaan, säilytetään erikseen ja toimitetaan vastaanottopaikkoi-
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hin. Paikallisilta jätehuoltoyhtiöiltä saa tiedot jätteistä perittävistä maksuista, lajitteluohjeet ja vastaanottoehdot esimerkiksi Jyväskylän seudulla Mustankorkea Oy:ltä.
Rakennusjätteiden vastaanottopaikat voi katsoa https://www.kierratys.info/ -sivustolta. Purkujätteiden lajittelusta ajantasaisimmat tiedot ja neuvot saa alueen jätehuoltolaitokselta. Jätekuorman hinta määräytyy sisällön mukaan. Hyödynnettävä
jäte on kaikkein edullisinta. Kuorma on hyödynnettävää jätettä silloin, kun yli puolet
kuormasta on hyödynnettävää jätettä. Hyödynnettävää rakennustyömaan jätettä
ovat mm. puu, metalli, pahvi, paperi, kartonki, sähkö- ja elektroniikkaromu ja puutarhajäte. (Purkaminen ja lajittelu 2016)
Merkittävimmät jätelajit korjausrakentamisessa ja purkamisessa ovat betoni- ja kiviainesjätteet, puupohjaiset jätteet, metalliromu, eristejätteet, hienoaines sekä sekalainen jäte. Jätelajit ja ominaismäärät vaihtelevat suuresti kohteesta ja rakennusmateriaaleista riippuen. Rakennusjätteiden kertymistä rakennuskuutiota kohden ilman maa-aineksia on esitetty kuviossa 6. (RT 69-11183 2016, 4.)

Kuvio 6. Korjausrakentamisen tyyppi ja ominaisjätemäärä. (RT 69-11183 2016, 4).
Rakennusmateriaalien tunnistamiseen, ominaisuuksista, käytöstä, hyödyntämisestä ja haitallisuudesta on olemassa ympäristöministeriön tuottama vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki. Tietopankki sisältää käytännön ohjeita korjaajalle
purkamiseen, jätehuoltoon ja vaarallisiin aineisiin liittyen. Sivusto on saatavilla;
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Korjaustieto/Rakennusmateriaalien_tietopankki
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3.7 Vaaralliset jätteet korjaamisessa ja purkamisessa
Haitta-aineita ovat korjaamisessa ja rakentamisessa ennen käytettyjä aineita, jotka
on todettu myöhemmin terveydelle haitallisiksi. Vanhoissa rakennuksissa esiintyvät
yleisimmät haitta-aineet ovat asbesti, PAH-yhdisteet, PCB ja lyijy. Korjausrakentamisessa näihin törmää usein, joten niiden tunnistaminen on tärkeää. (Haitta-aineet
2017.)
Vaaralliset jätteet on huomioitava purkutyössä. Asbestia löytyy monista vanhoista
rakennusmateriaaleista kuten ilmastointiputkista, muovimatoista tai -laatoista, lattialiimoista, laasteista ja tasoitteista. Asbestikartoitus on tehtävä ennen vuotta 1988
rakennetuissa taloissa, jos aiotaan purkaa mahdollisesti asbestia sisältäviä rakennusosia. Asbestipurku on luvanvaraista ja sen saa tehdä vain purkutyörekisteriin
ilmoittautunut ammattilainen. Muista rakentamiseen liittyvistä vaarallisista jätteistä
on kerrottu tämän työn kohdassa 2.6.9. Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään ja
toimitettava omiin vastaanottopaikkoihinsa. (Haitta-aineet 2017.)

3.7.1

Asbesti

Rakennusmateriaaleissa käytettiin vuosina 1922–1992 asbestia. Asbestin käyttö on
ollut vuosina 1963–1979 erittäin runsasta. Asbestia on käytetty rakentamisessa
muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kaakelien kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä,
ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa. (RT-69-11183 2015, 11.)
Kotikonstein asbestilta ei voi suojautua, joten purkutyö on syytä teettää erikoisliikkeellä. (Opas rakennuksen purkajalle 2012, 3). Asbestipurkutyötä saavat vuodesta
2016 alkaen tehdä vain luvan saaneet henkilöt. Lupaviranomaisia, jotka luvan
myöntävät ja, jotka pitävät luvan saaneista rekisteriä, on Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto. Asbestipurkutyörekisteri on saatavilla; http://asbestipurkulupare-
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kisteri.ahtp.fi/ Purkutöitä tehtäessä käytetään hengityssuojaimia. Asbestipitoiset jätteet (levyt, putket, eristeet) toimitetaan asbestijätteen vastaanottopaikkaan hyvin
pakattuna ja merkittynä. (RT-69-11183 2015, 11.)
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia, että
ennen asbestipurkutyötä tehdään asbestikartoitus. Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Selvityksen lähtökohtana on yleensä tieto asbestipitoisten rakennusaineiden
käytöstä rakentamisessa. Apuna selvitykseen voi käyttää Ympäristöhallinnon verkkopalvelua vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki: https://www.ymparisto.fi/fiFI/Rakentaminen/Korjaustieto/Rakennusmateriaalien_tietopankki. Asbestipitoisuuden arviointi laboratoriossa tehdään, ellei muulla tavalla voida varmistua rakennusmateriaalin asbestipitoisuudesta. Osastointimenetelmää käytetään asbestipurkutyössä, jos selvityksen perusteella ei voida olla täysin varmoja siitä, onko purettavissa, työstettävissä tai poistettavissa rakenteissa asbestia. (Työsuojeluhallinnon
verkkopalvelu 2018.)
Asbestin laatu ja määrä selvitetään sekä paikallistetaan purettavassa kohteessa sijaitseva asbestikartoituksella. ”Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti esimerkiksi sanallisesti ja valokuvin.” Kartoituksesta
täytyy selvitä asbestin laatu, sisältävien materiaalien pölyävyys ja millä tavoin asbestipitoisuus on todettu. Asbestikartoittajalla on oltava riittävä pätevyys ja koulutus.
VTT ylläpitää sertifikaattilistoja asiantuntijoista verkkopalvelussa http://vtt-todistus.fi. Asbestipurkutyöhön tarvitaan lupahakemus, jonka voi hakea Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston työsuojelusta. (Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu
2018.)

3.7.2

Kivihiilipiki

Kivihiilipien (kreosootti) käsittely vaatii erikoisosaamista ja huolellista suojautumista.
Eristeiden purkaminen ja eristejätteiden pölyäminen voi aiheuttaa ihon, silmien ja
keuhkojen ärsytystä. Tarvittaessa on käytettävä asianmukaisia hengityssuojaimia
sekä suojautumista ihon ja silmien ärsyyntymistä vastaan. Keskuspölynimurin
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avulla voidaan merkittävästi vähentää pölystä aiheutuvaa haittaa työntekijöille ja
ympäristölle. (RT-69-11183 2015, 11.) Kreosoottia on käytetty vanhoissa rakennuksissa kosteuseristeenä. Sen tunnistaa pistävästä ratapölkkyä muistuttavasta hajusta ja tervamaisesta ulkonäöstä. Purkutöiden aloittaminen vaatii yhteydenoton
työsuojeluviranomaisiin. (Opas rakennuksen purkajalle 2012, 3).

3.7.3

Öljyiset jätteet

Öljysäiliöt, öljy-, maali- ja kemikaalijätteet ovat vaarallista jätettä, jotka toimitetaan
jäteasemalle. Käytöstä poistetun öljysäiliön voi toimittaa tyhjennettynä ja puhdistettuna jäteasemalle. Puhdistuksen tulee hoitaa TUKES:in hyväksymä taho. Erityistapauksissa maanalaisen puhdistetun öljysäiliön voi jättää maahan, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselta saa lisää tietoa. (Opas rakennuksen purkajalle 2012, 3;
Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)

3.7.4

Pilaantunut maa

Maaperää sanotaan pilaantuneeksi, jos siihen on ihmisen toimintojen seurauksena
joutunut haitallisia aineita niin, että ne aiheuttavat vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve perustuu arvioon maaperässä
olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. (Mustankorkea Oy, [viitattu 22.11.2018].)
Maaperän pilaantumiseen liittyvissä asioissa toimivaltaisia lupa- ja valvontaviranomaisia ovat ympäristölupien osalta aluehallintovirastot, valvontaviranomaisista alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Helsingin ja Turun seudulla
kuntien ympäristökeskukset. Tietoja pääsevät katsomaan ympäristö-, maankäyttöja rakennusvalvontaviranomaiset. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tarkastaa
ja päivittää kiinteistöään koskevia tietoja. (Pilaantuneet maa-alueet 2013.)
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3.8 Vastaanottopaikkoja ja kierrätysvaihtoehtoja
Rakennusmateriaalien kierrätyskeskukset ottavat vastaan purkutyön yhteydessä lajiteltuja ja hyväkuntoisia rakennusosia ja- materiaaleja. Helpoiten kierrätettäviä materiaaleja ovat metalli, tiilet ja rakennelevyt sekä puu. Vanhat ovet ja ikkunat, valaisimet, kiinto- ja vesikalusteet, pihalaatat, kattotiilet sekä helat ovat kysyttyjä. Internetissä on erilaisia kauppapaikkoja, joista voi ostaa tarpeellisia ja käyttökelpoisia
rakennustarvikkeita. Purettavan rakennusmateriaalin kuljettaminen vähenee internetin kaupanteon myötä, sillä materiaalit voidaan siirtää suoraan purkupaikalta uudelle käyttöpaikalle. Vanhoihin rakennuksiin Internetin kauppapaikoista ja kierrätyskeskuksista löytää usein hienoja, tyyliin sopivia rakennusosia, joita ei saa kaupasta.
(Kierrätys 2016.)
Kierrätystä voi tehdä myös omalla tontilla; kaivutöissä syntyneitä maamassoja voi
hyödyntää tontin toisessa kohdassa. Tiiliä ja pihalaattoja voi hyödyntää kulkuväylissä tai rakennelmien pohjissa. Muutoksen tai korjauksen takia pois jääviä ovia
tai ikkunoita voi siirtää sinne, missä niitä tarvitaan. (Kierrätys 2016.)
Käytettyjen rakennusosien ja -materiaalien käytössä täytyy muistaa, että niitä koskevat nykypäivän vaatimukset lujuuden, eristävyyden ja muiden vaatimusten suhteen. Hyödynnettävien rakennusosien laatu ja kestävyys tulee taata. Kierrätysmateriaalin käyttö edellyttää yleensä väljyyttä suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä tietynlaista tavaraa voi olla vaikea saada. Kierrätysmateriaali on hyvä etsiä ajoissa ja
varastoida myöhempää korjaustarvetta varten. (Kierrätys 2016.)
Omatoimirakentajat, rakennusosapankit ja ekotorit ottavat vastaan purkukohteista
talteen otettuja rakennusosia, mm. ovia, ikkunoita, kalusteita, kaakeliuuneja, lattialautaa, paneelia, kivilaattoja ja tiiliä. Näitä luovutettaessa huolehditaan, etteivät tuotteet sisällä haitallisia aineita. Rakentamisen elinkaarisuunnittelun yleistyessä myös
betonielementtien purkaminen ehjänä ja uudelleenkäyttö toisessa kohteessa voi
tulla kannattavaksi. (RT 69-11183 2015, 5.)
Työmaalta poiskuljetettavan maa-aineksen hyödyntäminen toisella rakennuspaikalla ei vaadi ympäristölupaa, edellyttäen ettei maa-aines ole haitallisten aineiden
pilaamaa eikä se sisällä muita rakentamisen jätteitä. Lajitteleva kaivu helpottaa
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maa-ainesten hyödyntämistä. Joillekin paikkakunnille on perustettu maa-ainespankkeja, joissa eri laatuiset maa-ainekset pidetään erillään tai jalostetaan paremmin
rakentamiseen soveltuviksi. Näiden avulla rakentajia ohjataan myös maa-aineksen
hyötykäyttöön. Suomessa toimii myös nettipohjaisia maapörssejä, joihin voi ilmoittaa ylijäämämaista tai maa-aineksen tarpeista. Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii tapauskohtaisen ympäristöluvan tai ilmoituksen. Esimerkiksi betonimurskeelle on kehitetty laatu- ja ympäristökelpoisuuden kriteerit, joiden täyttyessä
voidaan käyttää ilmoitusmenettelyä. Tiilijätettä ja muita mineraalipohjaisia jätteitä
voidaan käyttää maarakentamisessa, mutta ympäristökelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. (RT 69-11183 2015, 5.)
Yhteystietoja:
– Mustankorkea Oy, jätteenkäsittelykeskus, www.mustankorkea.fi, ottaa
vastaan vaaralliset jätteet, tiilet, sähkölaitteet, rakennus- ja purkujätteen,
puujätteen, pilaantuneet maa-ainekset, paristot, pahvin, muovin, metallin,
maa- ja kiviaineksen, lasin, kyllästetyn puun, kartongin, kannot, erityisjätteet, energiajätteen, betonin, asfaltin ja asbestin.
– Mörkökorven jäteasema Laukassa, https://www.sydansuomenkuljetus.com/morkokorven-jateasema/, ottaa vastaan energiajätettä, puujätettä, kyllästettyä puuta, rakennusjätettä, betonia, tiiltä, pahvia, metallia,
vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Lisäksi Mörkökorven
jäteasemalta pystyy tilaamaan vaihtolavan kuljetuksineen remonttijätteelle
ja ostamaan jäteastioita.
– Kuusankoski Oy, https://www.kuusakoski.com/fi/finland/#/kierratysratkaisut/kierratysratkaisut-kuluttajille tarjoaa Raksasäkkipalvelua (1m²), jonne
voi kerätä kaiken työmaan remonttijätteen pois lukien sähkö- ja elektroniikkaromun, biojätteet ja vaaralliset aineet. Kuljetus sisältyy säkin hintaan. Raksasäkkiä on saatavilla K-Rauta Palokasta, Rautia K-Maatalous
Saarijärveltä ja Rautia Äänekoskelta.
– Stena Recycling, https://www.stenarecycling.fi/yhteystietomme/jyvaskyla/jyvaskyla/, ottaa vastaan metallia, koneita, laitteita sähkö-ja elektroniikka romua sekä akkuja. Lisäksi erilaisia keräilyvälineitä.
– Reteko Oy, https://www.reteko.fi/reteko.php#jyvaskyla, ostaa ja kierrättää
romumetallia.
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– Keski-Suomen Työpajayhdisys, Jyväskylässä, Uuraisilla, Joutsassa, Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. http://www.kstpy.org/index.php?page=pajahakemisto , puutyöpaja, jossa kunnostetaan ja entisöidään vanhoja huonekaluja, ovia ja ikkunoita.
– Väentupa Ry, Laukaa. https://vaentupa.fi/kierratyskeskus/, ottaa vastaan
sähkö- ja elektroniikka romua.
– Lassila&Tikanoja Oy, https://www.lt.fi/fi/henkiloasiakkaat, palveluita jätehuoltoon liittyen esimerkiksi huonekalujen, kodinkoneiden tai muiden tavaroiden noutoa.
– Ekocenter Talentti Tuuma, http://www.jklkl.fi/ekocenter/talentti-tuuma, rakennustarvikemyymälä, josta voi ostaa ja lahjoittaa rakennustarvikkeita.
– Purkutori.fi, on maksuton kauppapaikka, jossa käyttökelpoista purkutavaraa voi myydä ja ostaa.
– Metsäkylän navetta; https://www.metsankylannavetta.fi/, siirrettävät hirsikehikot, vanhat rakennustarvikkeet, uudet varaosat.
– Tampereen rakennustori; http://www.tampereenrakennustori.fi/uusi-sivu,
ekorakentamista ja kierrätystä, valikoima purettuja rakennustarvikkeita.
ottaa vastaan rakennustarvikkeita.
– Rakennusapteekki; https://www.byggnadsapoteket.fi/fi-FI
– Etelä-Savon Rakennusperintöyhdistys ry; https://www.rakennusperintoyhdistys.net/, varaosapankki.
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