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1 JOHDANTO 
 
 

Jätehuolto on suuri kustannus saneerausrakentamisessa. Paineet jätehuol-

lon kehittämiseen tulevat tiukentuvasta jätelaista. Kustannusvaikutukset kas-

vavat jätelain uudistuksen myötä. Kasvavat kustannukset ovat käytännön 

keino painostaa noudattamaan lajittelu- ja kierrätysohjeita. Saneerausraken-

tamisen jätehuoltokustannukset muodostuvat työmaalla käytännön työn te-

kemisen asenneohjauksella ja tarkalla jätehuollon toteuttamisen suunnittelul-

la. 

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2016 ja tuottajavastuulainsäädäntö ohjaa 

jätehuoltoa maassamme. Alueellisten ympäristökeskusten ohjeena jätesuun-

nitelmien laatimisessa ja ylläpitämisen ohjeena toimii Valtakunnallinen jäte-

suunnitelma 2016. Ympäristökeskusten tehtävä alueellisesti on ylläpidon li-

säksi osin ympäristölupien hyväksyminen jätehuollon toimialalla. 

 

Opinnäytetyö on toteutettu parityönä. Työnjakona on ollut Janne Rissasen 

tutkima laki, muutokset, vertailu, lakiuudistukset ja Petri Rissanen työmaa-

osuus ja toimintaohje vertailulaskelmineen. Molemmat ovat käsitelleet työtä 

kokonaisuutena ja selvää rajaa opinnäytetyön tekemisessä ei ole ollut. Työ-

tehtävät on jaettu kummallekin ajallisesti ja sisällöllisesti tasapuolisesti. 

 

Olemme huomanneet työtehtävissämme jätehuollon ja etenkin purkujätteen 

lajittelun käytännön ohjaamisen ja kustannusvaikutusten hahmottamisen vai-

keuden. Asennekasvatuksen tarpeellisuus, etenkin urakoitsijoiden taholla, on 

helpoimmin ohjattavissa kustannusvaikutusten kautta. Olemme pyrkineet 

käsittelemään uuden lainsäädännön vaikutuksia saneeraustyömaan materi-

aalivirtojen havainnollistamiseen ja esimerkkityömaan pohjalta tehtyihin ver-

tailulaskelmiin. Tämä opinnäytetyö on syntynyt työkokemuksesta saneeraus-

rakentamisen alalta, urakkalaskennan jätekustannusten huomioimisesta ja 

käytännön kokemuksista työmaalla. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia jätelakia ja sen vaikutusta saneeraustyö-

mailla jätehuollon kustannuksiin. Esimerkkityömaiden kautta havainnolliste-
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taan saneeraustyömaalla syntyvän jätteen käsittelyä kustannustehokkaalla 

tavalla ja jätteen lajittelun kustannusvaikutukset. Saneeraustyömaan hyvällä 

ja ennakoivalla jätesuunnittelulla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä. 

 

Opinnäytetyön esimerkkilaskelmat perustuvat erään kunnan jätetaksaan ja 

esimerkkityömaa on tavanomainen sairaalan suurkeittiö keskiraskaalla sa-

neerauksella. Esimerkkilaskelmien esitystapaa muokaten voidaan kustannus-

laskelmia soveltaa yleispätevästi eteenkin saneerausrakentamiseen. Kustan-

nuslaskelmissa on käytetty vuoden 2013 jätekustannuksia ja myytävän jät-

teen hinta vaihtelee maailmanmarkkinahinnan mukaan. 
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2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEISTUKSET 

2.1 Jätelaki 

Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 ja se korvaa vuonna 1993 säädetyn lain. 

Kyseinen laki tulee voimaan vaiheittain. Jotain viimeisimpiä säädöksiä ote-

taan käyttöön vasta vuonna 2014. Uudessa jätelaissa muun muassa tarken-

netaan käsitteitä, otetaan kantaa jätehuollon järjestämiseen, lisätään tuotta-

javastuuta ja otetaan käytäntöön etusijajärjestys. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2013.) 

 

Uuden jätelain tavoitteena on ennaltaehkäistä jätteiden ja jätehuollon aiheut-

tavaa haittaa sekä vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Toinen keskeinen ta-

voite on vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta, huolehtia luonnonvarojen 

kestävästä käytöstä sekä varmistaa toimiva jätehuolto. (Jätelaki 1 luku 1 § 

1mom.) 

 

Yllä olevassa määrittelyssä kiteytyy jätelain tarkoitus sekä sen tavoitteet nyt 

ja tulevaisuudessa. Laissa pyritään tähtäämään pitkäkestoiseen luonnonva-

rojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Ympäristö pyritään huomioimaan entistä 

paremmin, säilyttämään sen monimuotoisuus ja pitämään luonto mahdolli-

simman luonnollisena. Tavoite on tulevaisuudessa saavuttaa tilanne, jossa 

kaikki jäte kierrätetään. 

 

Toiminnassa, jossa käsitellään jätettä, on ensisijaisen tärkeää noudattaa etu-

sijajärjestystä eli vähentää jätteen määrää ja siitä syntyvää haitallisuutta. Kun 

jätettä kuitenkin syntyy, täytyy jäte valmistella sen uudelleenkäyttöä tai kierrä-

tystä varten. Jos nämä edellä mainitut käsittelymuodot eivät ole mahdollisia 

toteuttaa, täytyy jäte hyödyntää muilla tavoin. Jos mikään edellä mainituista 

ei ole mahdollista, jätteen loppukäsittely on viimeinen toimenpide. (Jätelaki 2 

luku 8 § 1mom.) 

 

Laissa sanotaan suoraan järjestys jätteen syntyyn ja sen käyttöön jätelajista 

riippuen. Lähtökohtana on, että jätettä ei syntyisi ollenkaan. Mutta jos jätettä 

kuitenkin syntyy, on jäte hyödynnettävä asianmukaisin toimin. On kuitenkin 

olemassa jätettä, jota ei voida hyödyntää uudelleen sen haitallisuuden vuok-
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si. Hankalimpia tapauksia ovat vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat jätteet, jotka 

sisältävät yleensä uudelleen kierrättämätöntä materiaalia ja niiden loppukä-

sittely on kallista ja vaikeaa. Kaikki tahot, jotka ovat tekemisessä ammatti-

maisesti joko jätteen tuottamisessa, kuljettamisessa, käsittelyssä tai jollakin 

muulla tavalla, on noudatettava etusijajärjestystä. (Jätelaki 2 luku 8 § 1–

2mom.) 

 

Lailla pyritään valvomaan jätteiden käsittelyä ja pitämään huolta että jätteiden 

oikeanlainen käsittely toteutuu. Lain mukaan jätteiden kerääminen ja ammat-

timainen jätehuolto on luvanvaraista toimintaa. Hyvä koulutus ja ohjeistus 

jätteenkäsittelyyn ja jätteenkäsittelyn toiminnan kehittämiseen on tae oikean-

laiseen toimintaan. 

 

Jätteenhaltijan on järjestettävä asianmukainen jätehuolto, jos siitä ei erikseen 

laissa säädetä. Kiinteistön haltijan on huolehdittava jätehuollosta, jos jätteen-

haltija ei siitä huolehdi. (Jätelaki 3 luku 28 § 2 mom.) Yksittäinen kotitalous on 

velvollinen toimittamaan omat jätteensä pois sille tarkoitettuun lajittelupistee-

seen tai jäteasemalle. Yleinen käytäntö jätteiden toimittamisessa jätteenkäsit-

telyyn on kootut jätekontit tai talouskohtaiset jäteastiat. Konttien tai astioiden 

tyhjennyksestä vastaa jätehuollon ammattiyritys. 

 

Jätettä saa luovuttaa vain sellaiselle taholle, jolla on joko jätehuoltorekisterin 

tai ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan perusteella oikeus ottaa 

vastaan jätettä. Myös sellaiselle taholle saa luovuttaa jätettä, jolla on riittävä 

asiantuntemus ja valmius jätehuollon järjestämiseen. (Jätelaki 3 luku 29 § 3 

mom.) Jätehuoltoa harjoittavalla yrityksellä on oltava lupa kyseiseen toimin-

taan. Jätteen kuljetus on ELY-keskuksen valvonnan alla.  
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2.1.2 Siirtoasiakirja 

Kun jätettä syntyy ja se pitää toimittaa jätteenkäsittely asemalle, tulee jätteen 

haltijan laatia asiakirja rakennus- ja purkujätteestä, pilaantuneesta jätemaas-

ta, sako- ja umpikaivolietteestä, vaarallisesta jätteestä ja hiekan- ja ras-

vanerotuskaivojen lietteestä joka luovutetaan jätteen vastaanottajalle.  (Jäte-

laki 13 luku 121 § 1 mom.) Siirtoasiakirja (Kuvio 1) on yksi uuden lain tuomis-

ta uudistuksista. Sen avulla pyritään kontrolloimaan syntyvää jätettä, sen lajit-

telua ja jätteen asianmukaista siirtoa ja käsittelyä. Siirtoasiakirjassa tulee ilmi 

jätteen syntypaikka, jätteen tuottaja, ajankohta, jätettä kuljettava taho ja mitä 

jätettä kuljetus sisältää. Käytännössä asiankirjan laatiminen on nopea tomitus 

ja se annetaan jätteen kuljettajalle ennen jätteen kuljetusta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että jokainen jätekuljetus maantiellä on laadullisesti tiedossa. Jokaisesta 

jätelavasta on tehtävä oma siirtoasiakirjansa. (Jätelaki 13 luku 121 § 2 mom.) 
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Kuvio 1. Siirtoasiakirja. 
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2.2 Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179 

 

Rakennusprojekteissa ja erityisesti saneeraustyömailla syntyy paljon erityyp-

pistä jätettä. Eri materiaalien pakkausjäte on yksi merkittävimpiä jätelajeja 

rakennustöissä.  (Kiertokapula 2013). Maarakennustöissä käytettävät kallio-

murskeet, hiekat, sorat ja muut kiviainekset ovat hyvää perusmateriaalia mo-

neen tarpeeseen. Niiden ominaisuudet ovat hyvät ja ne kestävät kulutusta. 

(NCC 2013.) Mutta näiden parempilaatuisten prosessoitujen maa-ainesten 

tieltä joudutaan yleensä ajamaan pois sekamaata, jonka ominaisuudet eivät 

täytä vaatimuksia kohteen vaatimuksiin. Ylijäämämaa yleensä maisemoidaan 

tai annetaan tarjolle eri tapoja käyttäen.  

 

Rakennushankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää ottaa huo-

mioon uuden jätelain tärkeimmät kohdat: uudelleen käyttö, kierrätys, hyödyn-

täminen ja loppukäsittely, Tätä järjestystä on toteutettava mahdollisuuksien 

rajoissa myös rakennushankkeissa. (Valtioneuvoston asetus jätteistä 3 luku 

15 § 1 mom.) 

 

Asbestijäte 

Nykypäivänä asbestijäte on lähinnä saneerausrakentamisessa ja purkutyös-

sä vastaantuleva vaaralliseksi luokiteltu materiaali. Asbestia käytettiin erityi-

sesti 1930–1970-luvuilla paljon (Kuvio 2). Tuolloin rakennetuilla taloilla on 

nykyään ikää 40–80 vuotta ja ne ovat suurien remonttien, jopa purkutuomion 

alla. Tästä syystä asbestijäte ja sen käsittely on arkipäivää saneeraajilla ja 

purkajilla. (Työterveyslaitos 2013.) 

 

Itse asbesti rakennusmateriaalina on todella kestävää, lähes palamatonta, 

todella hyvä eristysominaisuuksiltaan, helposti työstettävä ja levynä hyvin 

ääntä eristävä materiaali. Asbesti on teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvä, mutta 

sen terveyshaitat ovat merkittävät. Asbestia sisältävä materiaali on vaikea 

erottaa asbestia sisältämättömästä materiaalista. Jos epäillään purkutöissä 

jonkun tuotteen sisältävän asbestia, tästä tuotteesta täytyy ottaa näyte ja lä-

hettää se tutkittavaksi. Mikäli aine sisältää vähintään 1 %:n asbestia, tulee se 

käsitellä asbestijätteenä. (Työterveyslaitos 2013.) 
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Asbestipöly on terveydelle vaarallista. Pölyä syntyy kun asbestia sisältäviä 

tuotteita käsitellään ja puretaan. Kun asbestia sisältävä tuote hajoaa, siitä 

vapautuu kuituja, jotka kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja kote-

loituvat sinne. Purkutyömaalla asbestipölyä syntyy erityisesti kuivien eristei-

den ja kuivien pinnoitteiden purussa. Näissä tapauksissa ilmassa olevan kui-

dun määrä saattaa ylittää jopa 1000 kuitua/cm3, joka on reilusti enemmän 

kuin sallittu 0,1kuitua/cm3. Näissä tapauksissa hyvä ilmanvaihto ja henkilö-

kohtaiset suojaimet, erityisesti hengityssuojaimet ovat pakollisia. Työssään 

asbestipölylle altistuvat rekisteröidään ASA-rekisteriin ja näiden terveyttä 

seurataan joka kolmas vuosi tehtävällä tutkimuksella. (Työterveyslaitos 

2013.) 

 

Asbestityötä saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen luvalla ja työhön vaadi-

taan koulutus. Vuoden 2011 alusta lähtien kaikilla uusilla toimijoilla asbesti-

työssä vaaditaan asbestityön osatutkinto. Jokainen asbestityö on erikseen 

luvanvarainen. Kohde kartoitetaan asbestityötä varten ja siitä tehdään riski-

kartoitus. Kohteesta pitää olla esittää myös erillinen asbesti purkusuunnitel-

ma. (Työterveyslaitos 2013.) 

 

Asbestijäte on erikseen pussitettava ja vietävä vain sille tarkoitettuun keräys-

välineeseen. Keräysväline on merkittävä selkeästi asbestijätteeksi. Ennen 

jätteen kuljettamista, on siitä tehtävä ilmoitus kaatopaikalle. Asbestijätteen 

loppusijoitus tehdään peittämällä. (Työterveyslaitos 2013.) 
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Kuvio 2. Asbestin käyttö (Työterveyslaitos 2013) 

 

2.3 Jäteverolaki ja sopimusehdot 

 

Jätteestä, joka viedään kaatopaikalle, on maksettava laissa määrätty vero. 

Vero määräytyy kaikesta jätteeksi osoitetusta tavarasta, poikkeuksena alla 

mainittava verottomuuspykälä. 

Veron määrä: 

Ennen 1.1.2013 toimitettavilta jätteiltä veroa piti suorittaa 40 €/tonnilta. 

Tämän jälkeen, eli 1.1.2013 päivästä eteenpäin vero nousi 50€/tonnilta. (Jä-

teverolaki 1 luku 5 § 1–2 mom.) 

 

Poikkeuksena on kuitenkin muusta jätteestä eroteltu hyötyjäte, joka voidaan 

käyttää hyödyksi kaatopaikalla. Hyötyjätettä voidaan hyödyntää joko kaato-

paikan perustamiseen, lopettamiseen tai kaatopaikan rakennuksissa. Näihin 

tarkoituksiin käytettävä jäte on verotonta. Verottomuus ei kuitenkaan koske 

lasia tai yli 150mm kokoisia betonin palasia, vaikka nämä olisinkin lajiteltu. 

(Jäteverolaki 1 luku 6 § 1 mom.) Tällaisilla verojärjestelyllä pyritään jätteiden 

oikeanmukaiseen lajitteluun ja käsittelyyn. 
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Kaikki urakoinnissa käsiteltävä maa-, puu- ja kiviaines, sekä purkujäte kuuluu 

urakoitsijalle. Urakoitsija maksaa jätteestä verot, toimitukset ja kaatopaikka-

maksut. Jossain erikoistapauksissa urakoitsija voidaan vapauttaa näistä vas-

tuista, mutta siitä on oltava kirjallinen dokumentti. Tämä yleisiin rakennuseh-

toihin kuuluva pykälä on otettava huomioon niin kustannuksia laskiessa kuin 

aikataulua suunniteltaessa. Jätteiden keräys, lajittelu ja jätehuollon suunnitte-

lu vievät resursseja, mutta ovat olennainen osa toimivaa ja tehokasta raken-

tamista. (Rakennusurakan yleiset rakennusehdot YSE 1998.) 
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3 VALTAKUNNALLINEN JÄTESUUNNITELMA VUOTEEN 2016 

3.1 Taustaa 

 

Uusi jätesuunnitelma tulee vanhan vuonna 1998 kirjoitetun jätesuunnitelman 

tilalle, vanha jätesuunnitelma tähtäsi vuoteen 2005. Uusi jätesuunnitelma on 

voimassa vuoden 2016 loppuun, jos sitä ennen ei laadita jostain syystä uutta 

suunnitelmaa. 

 

Uudessa jätesuunnitelmassa pyritään keskittymään seuraaviin asioihin: 

 

 minimaalinen jätteiden synty 

 kierrätys ja jätteen hyödyntäminen tehokkaaksi 

 kierrätykseen kelpaamattoman jätteen poltto 

 jätteiden käsittely ja loppusijoitus.  

Uuden jätesuunnitelman keskeinen tavoite on mahdollisimman jätevapaa ja 

kierrättävä yhteiskunta. Tähän pääsemiseksi on määritelty keinot sen toteut-

tamiseen:  

 

Jätemääriä vähennetään lisäämällä tuotteiden, rakentamisen, teollisuuden ja 

yksittäistalouksien materiaalitehokkuutta. Materiaalitehokkuuskriteerejä tulee 

ottaa ympäristömerkkeihin, julkisiin hankintoihin ja muuhun yleiseen toimin-

taan. Laaditaan sopimuksia valtiovallan ja teollisuuden välillä, paremman ma-

teriaalitehokkuuden ja energian säästämiseksi. Rakennusteollisuudessa pyri-

tään parempaan suunnitteluun ja toteutukseen, jotta rakennusten ja raken-

nelmien käyttöikä nousisi. Saneerausrakentamiseen ja rakennusten kunnos-

sapitoon on kiinnitettävä huomiota. Rakentamisessa pitkäjänteinen ja enna-

koiva suunnittelu tähtää rakennusten pitempään elinkaareen. Neuvonta, ope-

tus ja tehokas ohjaus ovat tapoja saavuttaa materiaalitehokas ja luontoa vä-

hän kuormittava rakentaminen.  

 

Kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä tulee tehostaa kaikessa toiminnassa. 

Uusiomateriaaleille laaditaan kriteerit laatuun ja ympäristökelpoisuuteen. Uu-

siomateriaaleja käytetään nykypäivänä julkisessa rakentamisessa, kuten vi-

herrakentamisessa käytetään jäteperäisiä lannoitteita. Paneudutaan suurien 
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toimijoiden ympäristölupiin, lisäämällä niihin ehtoja joilla kierrätyksestä tulee 

houkutteleva ja kannattava vaihtoehto. Pyritään selvittämään keinoja raken-

nuksilta syntyvän jätteen vähentämiseksi. 

 

Yhdyskuntajätettä vähennetään kannustavalla jätetaksapolitiikalla ja tehok-

kaalla neuvonnalla. Uudessa jätesuunnitelmassa on tavoite yhdyskuntajät-

teen kierrätysasteen lisäämiseksi 32 %:sta 50%:iin vuoteen 2016 mennessä. 

Uusiomateriaaleja ja niiden käyttöä vauhditetaan asetuksilla ja taloudellisilla 

intresseillä. 

 

Jätehuollosta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään rajoitta-

malla biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamista. Kaatopaikalla syntyvät 

kaasut pyritään ottamaan talteen tehostetusti. Pyritään hyödyntämään biojä-

te, esimerkiksi biokaasulaitoksilla tai polttoaineena sitä hyödyntäviin laittei-

siin. Energiahyötysuhde tulee taata lupaohjauksin. Energiahyöty tulee kas-

vattaa nykyisestä 9 %:sta 30%:iin. 

 

Tavoite on että yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle loppusijoitetaan vain noin 

20% koko jätemäärästä. Tähän päästäisiin tehostamalla ja lisäämällä kom-

postointi- ja mädätyslaitosten toimintaa. Jotta tavoitteet ja suunnitelmat tulisi-

vat edes jossain määrin toteen, tulisi tietoisuutta, koulutusta ja yleistä asen-

netta jätekäsittelyyn pyrkiä parantamaan. Rakennusalan tulisi noudattaa 

säädöksiä kestävästä kehityksestä ja painottaa jätesuunnitelman kohtia, jotka  

erityisesti koskettavat alaa. 

3.2 Ohjauskeinot 

 

Ohjauskeinoja toteuttaa Valtakunnallinen jätesuunnitelma on seuraavanlai-

sia: 

 

 Hallinnollis-oikeudelliset, jossa määrätään rakennusjätteen rajoituk-

set kaatopaikalle sijoittamiseen. Uudessa jätelaissa sanotaan, että ra-

kennusjätteen orgaanisesta tai biohajoavasta osasta vähintään 80% 

tulee olla eroteltuna muusta jätteestä. Kevennetään lupamenettelyä 

vaarattomien jätteiden sijoittamiseksi maanrakennuskohteissa. Näissä 



 
14 

 

tapauksissa pyritään yhdenmukaistamaan päätöksiä ja aikataulua. 

Hyvä lupaviranomaisen koulutus ja perehdytys on tarpeen. 

 Taloudellisista intresseistä huolehditaan korottamalla jäteveroa oh-

jattavuuden parantamiseksi. 

 Tiedollisissa intresseissä keskitytään tuotteen elinkaareen tuotetta 

kehittäessä. Pyritään kehittämään ekologisia rakennusmenetelmiä ja 

minimoimaan jäte tuotantotekniikan avulla. (Valvira 2013, 2–27.) 
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4 RAKENNUSJÄTTEEN SYNTY 
 

4.1 Rakennusjätteen synty ja määrä 

 

Rakennusjätteellä tarkoitetaan jätettä, joka syntyy työmaalla tai sen välittö-

mässä läheisyydessä. Yleistä rakennusjätettä ovat: 

 

 pakkausmateriaalit esimerkiksi pahvi ja muovi 

 rakennuslevyt esimerkiksi kovalevy, lastulevy, vaneri, kertopuu ja mdf 

 lämpöeristeet 

 puujäte esimerkiksi pintakäsiteltypuu, puhdaspuu, kyllästettypuu 

 muovimatot 

 asbestijäte  

 metallijäte 

 betoni ja kivijäte 

 sähköjohdot ja sähkötarvikkeet 

 monenlaiset yhdistelmärakenteet, esimerkiksi eristetyt nosto-ovet. 

Rakennusjätteessä ja erityisesti saneerausrakentamisessa syntyvässä jät-

teessä oikeanlainen lajittelu ja jätteen käsittely on ensisijaisen tärkeää. Erityi-

sesti rakennuksella syntyvää jätettä on paljon ja sen erikoisuutena on eri-

tyyppiset materiaalit, jotka saattavat omata suurenkin ominaistiheyden ja olla 

täten painavia.  

 

On myös mahdollista, että jäte voi olla muodoltaan käsittelijälle vaaraksi. Täl-

löin jäte saattaa sisältää teräviä nauloja, ruuveja ja esimerkiksi lasin tai levy-

jen teräviä reunoja. Erityisen haitallista on purkutyömaalla syntyvä rakennus-

pöly. Rakennuspöly voi syntyä muun muassa kyllästetystä puusta, lämpöeris-

te villasta, eri kemikaaleista taikka asbestia sisältävistä tuotteista. Rakennus-

jätteen pölyäminen sitä käsiteltäessä on hyvin yleistä ja siksi sen käsittely 

vaatii hyvät työvaatteet ja henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengitys-

suojaimet. 
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Päätoteuttaja vastaa siitä, että rakennuksilla syntyy rakennusjätettä mahdolli-

simman vähän, rakennusaineita käytetään järkevästi ja että syntyvästä ra-

kennusjätteestä ei tule vaaraa sivullisille tai sitä käsittelevälle taholle. (Valtio-

neuvoston päätös rakennusjätteistä 1 luku 1–7 §.) Laaditut yleiset periaatteet 

ja niiden noudattaminen takaavat tehokkaan ja luontoa säästävän jätteiden 

käsittelyn. Niillä pyritään herättämään ajatuksia hyvän jätehuollon puolesta ja 

sen kehittämistä nopeuttamaan. Hyvät ja käyttökelpoiset ideat ja kehittämis-

tarpeet tulevat yleensä käyttäjältä. 

 

4.2 Rakennusjätteiden käsittely ja lajittelu 

 

Jätehuolto kokonaisuudessa pitää ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa, 

kun aloitetaan suunnittelemaan rakennusprojektia. Hyvällä suunnittelulla eh-

käistään turhaa jätteen tuottamista ja säästetään resursseja rahallisesti, ja 

samalla myös luonnovaroja. (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2013.) 

 
Suurin tekijä tehokkaassa jätteiden käsittelyssä on sen lajittelu. Työmaan 

siisteyttä pidetään yllä keräämällä jäte heti pois, kun sitä syntyy. Erottelemal-

la heti erilaiset jäteaineet, vältytään turhalta työtä ja taataan tehokkaampi 

jätteiden lajittelu. 

Rakennustyömaan jätekäsittely ei juuri eroa hyvästä kotitalousjätteen lajitte-

lusta, periaate on sama. Rakennustyömaalla syntyvä jäte on vain erityyppistä 

ja määrät huomattavasti suurempia yksittäisissä tapauksissa. Jätemäärien 

ollessa suuria ja toimijoiden määrän rakennusjätteiden parissa kuitenkin suh-

teellisen pieni, on ohjeistaminen tarpeellista ja kaikin puolin edullista. 

Uudelleen hyödynnettävät jätteet 

Puujätettä syntyy rakennustyömailla verrattain paljon. Puhdaspuu on erittäin 

haluttua tavaraa, etenkin hyvin lajiteltuna muusta jätteestä. Puuta voidaan 

tarjota jo sellaisenaan energiajätteenä yksityisille toimijoille. Jäteasemille 

puuta vietäessä, puussa saa olla kiinnitysmateriaaleja ja esimerkiksi saranoi-

ta. (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2013.)  
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Paperi-, pahvi- ja kartonkijätettä syntyy rakennustyömaalla yleensä pak-

kausmateriaaleista. Varsinkin paperin ja pahvin jätemääriin voidaan kiinnittää 

erityistä huomiota jo rakennusmateriaaleja valittaessa. 

 

Metalliromu on lajittelemattomana rahaa ja kapasiteettia vievä materiaali. 

Huonosti lajiteltuna se lisää jätekustannuksia todella merkittävästi, mutta hy-

vin eri kontteihin lajiteltuna se on rahan arvoista tavaraa. Metalliromu lajitel-

laan vielä erikseen rautaan, alumiiniin, kupariin ja messinkiin. Näistä kaikista 

saadaan kierrätettynä hyvä taksa ja on käyttökelpoista materiaalia uusiokäyt-

töön. 

 
Betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset jätteet: Jäteasemat ottavat ki-

viaineperäisestä jätteestä taksan, johon vaikuttaa materiaalin koko. 

(Napapiirin Residuum Oy 2013).  Se tulee kuitenkin olla puhtaaksi lajiteltua ja 

tietyn kokoista. Mutta kiviaineperäisissä rakennusjätteissä tulee huomioida 

niiden suuri uudelleenkäyttömahdollisuus. Betonijäte jo sellaisenaan on käyt-

tökelpoista rakennusmateriaalia, huomioiden kuitenkin betonin laadun ja 

käyttökohteen. 

 
Maansiirtotöitä tehtäessä tulee ylijäämämaata tai sen tarvetta usein. Ylijää-

mämaata on materiaaliltaan erilaisia, mutta esimerkiksi homogeeninen murs-

ke on todella kysyttyä tavaraa. Intternetissä on eri toimijoita ja sivustoja joissa 

voi ilmoittaa ylijäämämaan ja sen sijainnin. Pilaantunut maa-aines on huomi-

oitava erikseen ja se vaatii asiantuntemuksen lisäksi näytteiden ottoa. Pilaan-

tunut maa-aines tulee käsitellä asianmukaisin menetelmin, lakeja ja sään-

nöksiä noudattaen. 

 

Käsiteltäväksi toimitettavia jätteitä voidaan luokitella erityisjätteisiin, vaaralli-

siin jätteisiin sekä pilaantuneeseen maa-ainekseen. Erityisjätettä ovat esi-

merkiksi öljysäiliöt, kuolleeksi todetut eläimet, suuret määrät/erät pilaantunei-

ta tai muuten tuhottavia tuotteita, massiiviset elementit, terveydenhuollosta 

syntyvät jätteet, loka-autolla kuljetettavat jätteet sekä asbesti. Erityisjätteet 

vaativat yleensä erikoiskäsittelyn jäte-asemalla, esimerkiksi välittömän peit-

tämisen. (Pirkanmaan jätehuolto Oy 2013.) 
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Vaarallisia jätteitä, eli ongelmajätteitä käsiteltäessä tulee olla erityisen huolel-

linen, ei vain itseään ajatellen vaan koko ympäristö huomioiden. Kaikki on-

gelmajätteet ovat vaarallisia jossain määrin. Ne voivat joka syövyttää tai olla 

muuten terveydelle vaaraksi. Ongelmajäte voi esiintyä eri olomuodoissa, ku-

ten nesteenä, kiinteänä tai kaasuina. (Ongelmajäte 2013.) 

 

Kuten edellä on mainittu, maa-aineksen seassa voi olla pilaantunutta maa- 

ainesta tai koko maa-aines voi olla pilaantunutta. Pilaantuneella maa-

aineksella tarkoitetaan sellaista maata johon on joutunut sinne kuulumatonta 

ainetta. Tähän syynä voi olla onnettomuus, inhimillinen erehdys, huolimatto-

muus, kuluminen, särkyminen taikka rikos. Pilaantuneen maa-aineksen puh-

distamiseen on olemassa siihen erikoistuneita yrityksiä. Ne auttavat kaikissa 

tilanteissa, ja pyrkivät toimimaan tehokkaasti ja vähentämään ympäristövai-

kutuksia. (Lassila&Tikanoja 2013). Pilaantunutta maata käsiteltäessä pyri-

tään käyttämään puhdistettu maa hyödyksi. Puhdistettu maa joka ei ole hyö-

dynnettävissä, stabiloidaan ja loppusijoitetaan asianmukaisin toimin. Mutta 

pitää huomioida, että pilaantuneen maa-aineksen käsittelyyn tarvitaan ympä-

ristölupa (Lassila&Tikanoja 2013.) 

 

4.3 Rakennusjätemäärien vähentäminen 

Rakennusjätemäärien vähentämisen periaate lähtee aina materiaalin valmis-

tajasta liikkeelle. Rakennusmateriaalien hyvä ja tehokas pakkaaminen ja va-

rastoiminen on tärkeää hyvän ja siistin lopputuloksen kannalta. Pakkauksen 

yksi tärkeimmistä tavoitteista on tuotteen suojaaminen ulkoisilta kuormilta. 

Vaikka tuote on pakattu hyvin, ei se tarkoita välttämättä rakennusjätemäärän 

kohtuutonta tuottamista. Tuote voidaan pakata hyvällä suunnittelulla ja aset-

telulla hyvin ja tehokkaasti. 

 

Rakennuttaja tai tämän edustaja valitessaan rakennusmateriaaleja voi kiinnit-

tää huomiota syntyviin jätemääriin. Pakkaus tai pakkausmenetelmä tuskin on 

koskaan ainakaan suurimpia tuotteen valintaperusteita, mutta hyvä ja siisti 

ulkoasu, joka pitää tuotteen kunnossa, on tuotteelle eduksi. 
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Rakennusjätemäärää voi myös vähentää hyvällä arkkitehtuurilla ja rakenne-

suunnittelulla. Nykyään vallalla oleva trendi purkaa rakenteiltaan hyvässä 

kunnossa olevia betoni-elementtikerrostaloja  on yksi mahdollisuus käyttää 

hyväksi vanhoja elementtejä. (Huuhka 2008.) Jätteen hyötykäyttö pienem-

mässä mittakaavassa kuin edellä mainittu betoni-elementtien hyötykäyttö on 

myös mahdollista. 

4.4 Jätehuoltokustannukset 

Kuviossa 3. esitetään syntyvän jätteen osuudet eri toimijoittain. Siinä kiteytyy 

merkittävällä tavalla rakentamisen osuus koko jätehuollon kannalta. 

 

 

Kuvio 3. Jätehuoltokustannukset  (Ympäristö 2013) 

Jätetaksa on keino määrätä jätemaksu ja maksuunpanon perusta. Jätetak-

sassa määritetään jätehuollon hinta, yksikköhintoineen. Jätetaksan tulee olla 

hyväksytty kunnanvaltuustossa tai muussa valtuuston hyväksymässä toimie-

limessä. Jossain tapauksissa jätekuntayhtymän toimielin voi hyväksyä jäte-

taksan ilman valtuuston valvontaa. (Kunnat 2013.) 

 

Jätetaksalla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa luetteloidaan kaikki sekä käytössä 

olevat että käytössä olleet jätemaksut ja niistä syntyvät kulut yksikköhintoi-
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neen. Jätetaksa on osana täydentämässä jätelakia ja sen säännöksiä. Kai-

kissa kunnissa on oltava olemassa toimiva jätetaksa, jonka avulla julkisoi-

keudellista jätemaksua voidaan periä Tämä jätetaksa ei saa kuitenkaan olla 

kohtuuton, vaan se tulee olla sellainen, että ihmiset toimittaisivat jätteet jä-

teasemille. Ja jätetaksan tulee tukea jätteiden uudelleen hyödyntämistä. 

 

Jätetaksassa tulee olla mainittuna taksan hyväksynyt taho, laki hyväksymis-

päätöksestä, taksan hyväksymispäivämäärä, voimassaoloaika, maksuraken-

ne määrineen ja jätetaksoista perittävien maksujen määränpää, määräämis-

perusteet maksuille, kuka on maksuvelvollinen, muutoksenhaku erikoistilan-

teissa sekä alue, jolta kyseinen jätetaksa peritään. Arvolisävero jätemaksuis-

sa on 24 % ja se lisätään yleensä taksan päälle, näinä ollen jätetaksa ilmoite-

taan yleensä verottomana summana. 

 

Jätemaksulla kunta pyrkii kattamaan jätehuollosta syntyviä kustannuksia ja 

parantamaan yleistä infrastruktuuria jätehuollon toimivuuden parantamiseksi 

ja takaamiseksi. Jätemaksuista pitää tehdä niin selkeitä ja läpinäkyviä, että 

niissä ei tulisi tulkinnan varaa. Asiakkaan pitää tietää, mistä jätemaksu koos-

tuu ja mihin yksikköhinnat eri jätteillä perustuvat. Jätetaksa ja siitä seuraava 

maksu on julkisoikeudellinen maksu, joka tarkoittaa että se voidaan ulosmita-

ta henkilöltä ilman tuomiota. Jätepalvelun laatu tulee vastata sen maksunta-

soa. Jätelajien käsittelymaksut on määrättävä paino- ja/tai tilavuuden mu-

kaan: 

 

 Y1 eli yhdyskuntajäte, jota kuljetetaan jäteautossa joka on varustettu 

jätteen puristimella 

 Y2 eli yhdyskuntajäte, jota kuljetetaan säiliössä joka on siirtolavalla 

 Y3 eli yhdyskuntajäte, jonka kuljetukseen käytetään muuta tapaa kuin 

Y1 ja Y2 on mainittu 

 Y4 eli sellaista yhdyskuntajätettä joka on maa- ja metsätalous ja ra-

kennuksilta syntyväjäte sekä teollisuuden aloilta syntyvä jäte. Kuljetus-

tapa muu kuin tapauksissa Y1 ja Y2. 

Kaikille jätetyypeille on jätetaksassa määritetty oma yksikkö hintansa, näitä 

jätetyyppejä on: 
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 erityisjäte, jonka käsittely jäteasemalla on erityiskäsittelyä 

 sako- ja umpikaivoliete 

 rakennusjäte, puhdas puu, ylijäämämaa 

 oksat ja muu puusilppu, tuhka 

 metalliromu, alumiini, lasi, keräyskelpoinen paperi ja pahvi 

 biojäte 

 kodinkoneet (Kunnat 2013). 
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5 ESIMERKKITYÖMAAT 
 

5.1 Lapin keskussairaala, Ravintokeskuksen muutostyöt 

 

Toimin (Petri Rissanen) ensimmäisellä esimerkkityömaalla pääurakoitsijana 

toimivan Rakennustoimisto V. Vilhunen Oy työnjohtajana ja työmaamestari-

na.  Yritys on profiloitunut saneerausrakentamiseen, mutta urakoimme myös 

uudiskohteita. Sopimuskumppaneitamme ovat mm. Senaatti-kiinteistöt ja La-

pin Sairaanhoitopiiri, joiden kanssa yrityksellä on vuosisopimukset. Toimen-

kuvaani kuuluvat urakkalaskenta, työnjohto kaikilla yrityksen työmailla, ali-

urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja yrityksen ostot. Teen työmaille aikataulut ja 

kaikki urakoitsijalle kuuluvat suunnitelmat, esimerkiksi ympäristö- ja laatu-

suunnitelmat, purkutyösuunnitelmat ja puhtaudenhallintasuunnitelmat.  

 

Lapin keskussairaala ravintokeskuksen muutostyö, keväällä 2014 valmistu-

valla saneeraustyömaalla toimin työmaamestarina, ja alla oleva kuvaus työ-

maasta on osa purkutyösuunnitelmaa. Esimerkkityömaan kuvauksessa ja 

suoritettavissa töissä noudatetaan urakkasopimusta urakoitsijan ja tilaajan 

välillä. Työmaan suunnitelmat ovat osa opinnäytetyötä ja opinnäytetyötä var-

ten hankittu tieto on pohjana työmaan suunnitelmia laadittaessa. 

 

Työmaan purkujätteen lajittelu on tehty osittaislajitteluna. Puu-, tiili-, betonijä-

te on viety murskattavaksi Lapin Timanttisahaus Oy:n murskaamolle, kustan-

nus edellämainituista jätteistä on lavavuokra ja kuljetuskustannukset, itse 

jätteestä ei ole maksettu jätemaksua. Metallit on lajiteltu sekapelti- ja alumii-

nijätteeseen ja ne on myyty paikalliselle metallia vastaanottavalle yritykselle. 

Metalleista syntyi tuottoa lava- ja kuljetuskustannusten jälkeen. Työmaaosi-

ossa on laskelmia jätteen myynnistä. 

5.1.1 Yleiskuvaus esimerkkityömaasta 

Lapin Keskussairaalan ravintokeskuksen saneerattavan alueen pinta-ala on 

890m2. Purettaviin rakenteisiin kuuluvat alakattojen, keveiden väliseinien, 

muurattujen väliseinien, valettujen väliseinien, pintalaatan, kalusteiden, kyl-

miöiden ja koteloiden purkutöitä. Rakennesuunnittelijan ohjeilla suoritetaan 

rakenteiden lävistämiset LVI-, sähkö- ja automaatiotekniikalle. Alueelle on 
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tehty lattiakallistusten suunnitelma ja betonilattian jyrsintä suoritetaan raken-

nesuunnittelijan ohjeilla. Uudet rakennettavat seinät tehdään arkkitehtisuun-

nitelman mukaan. 

5.1.2 Purkumenetelmä 

Saneerattavalta alueelta siirretään kalusteet pääosin väistöön ja poistettavat 

kalusteet hävitetään määräysten mukaisesti ja lajitellaan jätelavoille. Varas-

toitavat kalusteet sijoitetaan uudelleen valmiisiin tiloihin. Alueelta puretaan 

keveitä seinärakenteita noin 200 m2 ja muurattuja rakenteita 20 m2. Alakatto 

puretaan kokonaisuudessaan ja osa alumiinisäleistä otetaan talteen korjaa-

mista varten C-osalle. Muu alumiinisäle kerätään alumiinijätteelle tarkoitetulle 

lavalle. LVI- ja sähkötekniikka puretaan pääosin kokonaan ja korvataan uu-

della tekniikalla. 

 

Purkujäte 

 

LVIA-purkusuunnitelman mukaan purettavat metallit kerätään metallilavalle. 

Työmaalla käytetään ainoastaan uusia LVI-osia. Purettavista metalleista ero-

tellaan eristeet sekajätteisiin. A-vaiheen arvioitu jätemäärä LVI-osille on neljä 

lavaa, B–C vaihe kolme lavaa. Vanhojen lattiakaivojen poistosta ja piikkauk-

sesta syntyvä betonijäte, pintalaatan poistosta (noin 6 m2) ja lattian jyrsin-

nästä syntyvä betonijäte kerätään ja poistetaan pienkuljetuskalustolla betonin 

vastaanottopisteeseen. Rakennussekajäte, jota ei voida lajitella, tai jolla ei 

ole lajitteluluokkaa, kerätään rakennussekajätelavalle ja kuljetetaan Kuu-

siselkään kaatopaikalle. Pakkausjäte lajitellaan ja poistetaan asiaankuuluval-

le jätelavalle. Uudelleen käytettävät kuljetusalustat palautetaan myyjälle, ku-

ten esimerkiksi sähkökaapelien puurakenteiset kaapelikelat. Irrotettavat ai-

nekset ja purkujäte kuljetetaan viranomaisen hyväksymälle kaatopaikalle. 

Purkujäte lajitellaan ravintokeskuksen muutostyöt -urakan aikana suunnitel-

man mukaisesti seuraavasti: alumiini-, metalli-, puu- ja energiajäte sekä be-

toni- ja rakennussekajäte. Jätteet lajitellaan omille kuljetuslavoille purkutöiden 

yhteydessä. Jätteiden lajittelussa noudatetaan määräyksiä. Puu- ja murskat-

tava polttoenergiajäte kerätään omalle lavalle ja toimitetaan Lapin Timant-
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tisahaus Oy:n toimipisteeseen murskattavaksi. Kuvio 4 esittää Lapin Timant-

tisahauksen murskainta. 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Lapin Timanttisahaus Oy:n murskain 

 

Uudelleen käytettävä purkumateriaali 

 

Puhdas puu ja muu kierrätettävä materiaali, esimerkiksi RST, kerätään tal-

teen varastointia varten ja pyritään käyttämään uudelleen. Säilytettäviä RST- 

tasoja, kuten esimerkiksi A–B–C-vaiheen vanhoja yötasoja säilytetään suo-

jattuna tilaajan osoittamassa säilytystilassa. Kaikki poistetut ylimääräiset 

RST-kalusteet siirtyvät urakoitsijan hallintaan, kun tilaaja on valinnut uudel-

leen käytettäväksi tulevat kalusteet. 

 

Yksi kierrätettävä materiaali on sähköpurkujäte, esimerkiksi kaapelit kerätään 

ja hävitetään metallin kierrätykseen. Työmaalla käytetään ainoastaan uusia 

kaapeleita. Purettavat metalliosat, kuten ilmastointikanavat, metalliset viemä-
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rit ja metalliset alakattopaneelit poistetaan metallislavalle, joka kuljetetaan 

metallikierrätykseen. Työmaalla erotellaan alumiini ja sekajätepelti eri lavoille. 

Kuvio 5 esittää eri jätteille varattuja kuljetuslavoja rakennustyömaan lastaus-

laiturilla. 

 

 

 

Kuvio 5. Kuljetuslavat lastauslaiturilla 

 

Työmenetelmät, koneet ja laitteet  

 

Työmaalle on rakennettava urakka-alueen eri vaiheistuksen kattava kiinteä 

alipaineistus poistoputken HEPA-suodattimella varustettuna. Betonin lävis-

tämiset, jyrsimiset ja piikkaukset pyritään tekemään mahdollisimman pölyt-

tömillä työtavoilla. Vesileikkausta on pyrittävä käyttämään aina kun mahdol-

lista. Purkutöissä on pyrittävä aina käyttämään mahdollisimman vähän pö-

lyäviä, meluavia ja täriseviä menetelmiä. Lattiajyrsinnän aikana on erityisesti 

kiinnitettävä huomiota alipaineistukseen ja pölynhallintaan. Jyrsimissä on 

oltava konekohtainen pölynpoisto HEPA-suodatuksella ja työpisteelle on jär-

jestettävä alipaineistus. Työpistekohtainen alipaineistus ja pölynhallinta on 

varmistettava mahdollisesti tilakohtaisella alipaineistajalla. Suojaseinän tiive-
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ys on tarkastettava viikoittain pölyn leviämisen estämiseksi. Työmaan ovet on 

pidettävä kiinni aina kun mahdollista ja tuulikaapin ovet eivät saa olla yhtä 

aikaa auki alipaineistuksen säilyttämiseksi Alipaineistuksen toimivuus varmis-

tettava koko työmaan ajan. Häiriöistä menee hälytys järjestelmään, joka hä-

lyttää pääurakoitsijan edustajalle. Hälytys on kuitattava Lapin sairaanhoitopii-

rin päivystäjälle ja vika on korjattava välittömästi. Purkujätteitä poistettaessa 

estetään pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin. 

 

Rakennusjätteen synty 

 

Rakentamisessa jätteen määrää rajoitetaan tavaramenekin laskemisella, oi-

kean kokoisen ja mittaisen tarveaineen tilaamisella. Työjärjestys tulisi valita 

hukkamenekin minimoimiseksi. Varastotappiot tulisi minimoida tarveaineiden 

oikea-aikaisella tilaamisella ja asianmukaisella säilytyksellä. Pientarvikeva-

rastossa tulisi olla hyllyt ja niillä tavarat sijoiteltuna aiheittain, jotta voidaan 

tehokkaasti käyttää tuotteet loppuun ja pystytään ennakoimaan tavaran tila-

ukset. 

5.2 Ostoskeskustyömaa, Saimaa 

 

Toinen esimerkkityömaa on kauppakeskus Capri Saimaalla, jossa, (Janne 

Rissanen) toimin työnjohtajana. Kauppakeskus valmistui kesällä 2013 ja 

pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Evälahti. Hankkeessa oli mukana paljon 

aliurakoitsijoita, joista yksi suurin toimija on rovaniemeläinen Lappset Group. 

Toimin Lappset Groupin vastaavana työnjohtajana, ja  vastuullani on  huvi-

puiston rakentaminen rakenteilla olevaan liikekeskukseen. Aliurakoitsijoita 

meillä oli seitsemästä yrityksestä, joten parhaillaan itse huvipuiston rakenta-

miseen osallistui työnjohtajan lisäksi 8 asentajaa ja 24 alihankkijaa. 

 

Jätehuollosta ja työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija. Lajittelusta vastaa 

työmaalla jätteen tuottanut urakoitsija. Työmaan poikkeavuus normaaliin ra-

kennushankkeeseen verrattuna on aliurakoitsijan vastuu omasta jätehuollos-

ta. Tästä seurasi esimerkiksi jätehuollon osalta se, että meidän tuottamamme 

rakennusjätteet eivät kuuluneet pääurakoitsijan jätehuollon piiriin. Meidän siis 

piti järjestää oma jätehuolto työmaalle. Lappset Oy:n vastuulla olivat jätela-
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vat, jätelavojen siirto ja jätteestä tehtävät siirtoasiakirja ja loppusijoitusrapor-

tit. 

 

Pääasialliset syntyvät jätejakeet olivat puhdas puu, muovi ja metalliromu. 

Syntyvät jätteet lajiteltiin metallikeräyslavalle ja rakennussekajätelavalle. (Ku-

vio 7). Käytännössä metalliromua tuli koko hankkeen aikana yksi lava ja 

muuta rakennusjätettä 4–5 jätelavaa. Puhdasta puujätettä syntyi toiminnas-

samme suhteellisen paljon, tämä jäte kuitenkin käytännössä meni kokonai-

suudessa rakennushankkeessa toimiville paikallisille henkilöille yksityiseen 

käyttöön. 

 

Haastavaa suurella työmaalla on, kun meidän kustannuserän alla olevat jäte-

lavat täyttyivät muiden toimijoiden jätteistä. Tätä pyrittiin valvomaan merkit-

semällä omat jätelavat näkyvästi.  

 

Kuviot 6 ja 7 ovat rakennushankkeesta Saimaalta. Kuvioissa näkyy pieni-

muotoisesti itse työpisteellä tapahtuva jätteiden lajittelu (Kuvio 6). Alla ole-

vassa kuviossa ilmenee ison työmaan haasteellisuus, kun kaikki jätelavat 

eivät ole yhden toimijan vastuulla ja jätteiden asianmukainen kierrätys ei ole 

kaikille selvää (Kuvio 7). 

 

 

Kuvio 6. Työpisteessä tapahtuvaa jätteiden lajittelua 
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Kuvio 7. Lajittelematon jätelava 
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6 RAKENNUSALAN SUHTAUTUMINEN KIERRÄTYKSEEN 
 

6.1 Kysely urakoitsijoille 

Liitteenä tekemässämme opinnäytetyössä (Liite 1) on lähettämämme kysely 

yrityksille, jossa tiedustelemme yritysten suhtautumista uuteen jätelakiin. Ky-

selyn vastausprosentti jäi suhteellisen pieneksi. Lähetimme 50 kyselyä yri-

tyksille ja saimme 7 vastausta. Kysely lähetettiin erikokoisille rakennusyrityk-

sille, pk-yrityksistä suuriin tunnettuihin toimijoihin. Vastanneet yritykset toimi-

vat kaikki Etelä- tai Länsi- Suomessa ja suurin osa oli saneerausrakentami-

sen puolella toimivia. 

 

Vastauksista päätellen uusi jätelaki oli tuttu kaikille ja siihen suhtauduttiin po-

sitiivisesti. Jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun oli kiinnitetty huomiota ja vas-

tuuhenkilöitä oli nimetty jätehuoltoon liittyviin tehtäviin. Pääasialliset syntyvät 

jätteet rakennuksilla olivat betoni-, kivi-, tiili-, puu- ja pakkausjäte. Ympäristö-

suunnitelmia ilmoitettiin olevat vain muutamilla yrityksillä ja sen hankkimiseen 

ei tuntunut olevan tarvetta. 

 

6.2 Kysely tilaajalle, valvojalle ja projektipäällikölle 

 

Lähetimme kyselyn kahdelle henkilölle, Lapin Sairaanhoitopiirin kiinteistö-

päällikölle Petri Puumalaiselle ja Jumacon Oy:n Juha-Matti Hänniselle. Kyse-

lyyn vastanneet toimivat projektipäällikköinä, valvojina ja tilaajan edustajina. 

Kyselyn vastaukset liitteenä ja viittaukset esimerkiksi purkusuunnitelmaan 

ovat liitteenä. Kahden kyselyn yhteenveto vastausten perusteella on alla ole-

van tekstin sisältönä. Kyselyn osa toimii yhteenvedon pohjana. 

 
1. Perustiedot 

 

 Yritys: Lapin Sairaanhoitopiiri ja Jumacon Oy 

 Tehtävä: Valvoja, projektipäällikkö 

 Nimi:  
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2. Kuinka tilaaja ottaa huomioon jätelain ja kierrättämisen suunnitelles-

saan hanketta? 

 

 Urakoitsija velvoitetaan laatimaan ympäristösuunnitelma koh-

teeseen jossa urakoitsijan velvollisuus on ottaa lait ja asetukset 

huomioon. 

 

3. Kuinka tilaajaa, tai urakoitsijaa pyritään ohjaamaan kierrättämiseen ja 

negatiivisen ympäristövaikutuksen ehkäisemiseksi projektia suunnitel-

taessa? 

 

 Suunnitteluvaiheessa tilaaja tutkii mahdolliset pilaantuneet maat 

kohteessa ja teettää haitta-ainekartoitukset. Urakoitsija ei saa 

toiminnallaan aiheuttaa ympäristölle ylimääräisiä rasitteita.  

 

4. Mitä keinoja tilaajan valvojalla, konsultilla tai projektipäälliköllä on ohja-

ta rakentamista projektin suunnittelussa ja työmaan ohjauksessa?  

 

 Suunnittelun alussa tilaajan tahtona ilmoitetaan suunnittelijoille, et-

tä ympäristöarvot ja olevat ympäristölait otettava huomioon koh-

teen suunnittelussa  

 

5. Miten valvotaan urakoitsijan työmaan aikaista suoritusta? 

 

 Valvonta, työmaan tarkastukset päivittäin kohteesta riippuen ja 

työmaakokousten yhteydessä tapahtuvat työmaakierrokset. Urak-

ka-asiakirjoissa jätteet velvoitetaan viemään viranomaisten hyväk-

symään paikkaan.  (Liite 2.) 

 

 

6. Miten valvotaan urakoitsijan asianmukaista jätteiden käsittelyä ja jät-

teiden loppusijoitusta? 
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 Urakka-asiakirjoissa jätteet velvoitetaan viemään viranomaisten 

hyväksymään paikkaan. Urakka-asiakirjojen noudattamatta jättä-

misestä seuraa sanktioita. (Liite 2.) 

 

7. Mitä keinoja tai sanktioita on urakoitsijan ohjaamiseen? 

 

 Valmistumisen ja välitavoitteiden osalta urakassa on YSE: n mu-

kaiset sakkopykälät. Mikäli puutteita tai virheitä havaitaan urakoitsi-

jan toiminnassa, on niistä yleensä selvitty keskusteluilla ja yhdessä 

pelisäännöistä sopimalla. Paras tapa on etukäteen miettiä, miten 

urakoitsijan halutaan työmaalla toimivan ja määrittää toimintaohjeet 

urakkapapereissa. 

 

 

6.3 Yhteenveto kyselyistä 

 

Tilaajan tarpeista tapahtuva ennakkosuunnittelu ja urakoitsijoiden ohjaami-

nen sopimus-asiakirjoilla on ensisijaisen tärkeää. Urakkaohjelmissa vaadi-

taan urakoitsijoiden purku-, laatu-, puhtaanapito-, laatu- ja ympäristösuunni-

telmat. Valvoja ohjaa ja tarkastaa työmaan toimintoja tarkastuksillaan. Purku-

suunnitelman noudattamista valvotaan tarkastuksilla, vaadituilla punnitus-

tositteilla ja jätteen loppusijoitusasiakirjoilla. 
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7. TOIMINTAOHJE TYÖMAALLE 
 

7.1 Yleistä 

Saneeraustyömaalla syntyvän jätteen määrä vaihtelee rakentamisen laajuu-

den, saneerausasteen ja tuotantotavan mukaan. Korjausrakentamisessa val-

taosa syntyvästä jätteestä on purkuvaiheen jätettä. Rakentamisvaiheen jäte 

on murto-osa kokonaisuudesta. Saneerausrakentaminen poikkeaa myös uu-

disrakentamisesta olevien rakenteiden suojaamisessa ja suojauksen purka-

misesta syntyvästä jätteestä. Saneeraustyömaalla purettavan jätteen mää-

rään ei voida vaikutta, mutta jätteen jatkokäsittelyssä voidaan saavuttaa ta-

loudellisia säästöjä. 

 

Rakentamisessa tulee noudattaa lakeja, asetuksia, niihin rinnastettavia jul-

kisoikeudellisia määräyksiä. Urakkalaskennan tarjouspyyntöasiakirjoissa ase-

tetaan rajoituksia ja työmaakohtaisia tai tilaajakohtaisia toimintatapoja. Työ-

maan asiakirjat katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu, 

vaikkakin niiden voimaantulo olisi vasta rakennusaikana. Urakoitsija on vel-

vollinen hankkimaan käyttönsä omaan työsuoritukseensa vaikuttavat ja ra-

kentamisessa noudatettavat asiakirjat, kuten lait ja asetukset, määräykset ja 

ohjeet. Urakoitsijan on huolehdittava, että asiakirjat ovat myös tilaajan edus-

tajien saatavilla ja käytettävissä työmaalla. 

 

Työmaan tarjousvaiheessa tilaajan edustaja tai tilaajan konsultti on tehnyt 

työmaata koskevat selvitykset ja toimittanut ne tarjouspyyntöjen mukana tar-

jouksen antajille. Selvityksessä on yleensä kartoitettu purkamisesta syntyvät 

erityisjätteet, kuten esimerkiksi asbesti ja kylmäaineet. Urakkalaskentavai-

heessa tulee arvioida syntyvä jäte ja massa. Laskentavaiheessa tulee tehdä 

alustava lajittelusuunnitelma ja arvioida jätteen aiheuttamat kustannukset. 

Myös ekologisuuden vaikutus kustannuksiin on huomioitava. Hyödynnettävän 

jätteen myynti tulee huomioida jätehuoltokustannuksissa. Rakennusurakoitsi-

ja on yleensä pääurakoitsija, jolle kuuluu työmaahuolto. Pääurakoitsija vastaa 

myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden tuottamasta jätteestä.  
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Lajittelutavan valitsemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat työmaan koko, alue-

suunnitelma ja taloudelliset tavoitteet. Täydellinen lajittelu sopii suurelle työ-

maalle, jossa jätemäärät ovat suuria ja lajitteluastioille on riittävästi tilaa. Osit-

tainen lajittelu sopii pienemmille työmaille, joissa ei välttämättä ole tilaa useil-

le lajitteluastioille. Lajittelutavasta riippumatta taloudellisesti kannattavaa on 

pyrkiä välttämään kaikkien jätteiden sijoittamista rakennussekajätteisiin.  

 

Työmaan aloituksen jälkeen tilaajalle on esitettävä suunnitelmat mm. työ-

maan laatu-, ja ympäristösuunnitelma, työmaasuunnitelma materiaalivirtoi-

neen. Pohjat tehtäville suunnitelmille saadaan jo laskentavaiheen aikana tuo-

tetusta materiaalista. Suunnitelmissa käydään läpi työmaan puhtaudenhallin-

ta ja purkutyösuunnitelma. Työmaan suunnitelmat ovat hankekohtaisia. 

Suunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalle, tai tilaajan edustajalle aloituskoko-

uksessa. Työmaan suunnitelmissa tulee käydä ilmi toimintatavat, joiden avul-

la ehkäistään negatiivinen ympäristövaikutus. Työmaan toimintoja tulee ohja-

ta ympäristöystävälliseen suuntaan. Hyvällä ennakkosuunnittelulla tehoste-

taan työmaan materiaalivirtoja ja saavutetaan taloudellisia säästöjä. 

7.2 Materiaalivirta työmaalla 

 

Työmaan tarjousvaiheessa materiaalilaskenta on tehty työmaan suunnitelmi-

en mukaan ja pyydetty ennakkotarjoukset arvioiduin toimitusajoin laskennan 

aikana. Laskennan aikana on mahdollista käydä tutustumassa kohteeseen ja 

tehdä tarkennuksia laskentaan vaikuttaviin kustannuksiin.  

 

Työmaan käynnistyttyä tehdään materiaalihankintojen tarkastuslaskenta ja 

suoritetaan tilausvahvistukset tarkennetuilla toimitusaikataululla. Materiaalin 

hankinnassa on huomioitava asennuksessa syntyvä hukka joko kappalelas-

kennan kautta tai arvioitava hukkaprosentti. Materiaalihukan syntymisen eh-

käisemiseksi on suunniteltava aikataulun kautta asennusjärjestys ja sen vai-

kutus materiaalivirtaan. Materiaalin oikea-aikainen toimittaminen työmaalle, 

oikeanlainen varastointi suojauksineen ja asianmukainen asentaminen vä-

hentävät varastotappioita ja materiaalin hukkaa. Saneeraustyömaa poikkeaa 

uudisrakentamisesta purkujätteen ja sen mahdollisista ongelmajätteistä syn-

tyvistä kustannuksista.  
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Kuviossa 8 on esitetty materiaalin liikkuminen työmaalla ja vihreät nuolet ku-

vaavat negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Lajittelussa tulee 

valita työmaan luonteesta ja työmaan kokoluokasta riippuen, joko täydellinen 

tai osittainen lajittelu. Täydellinen lajittelu on ison kokoluokan työmaalle sopi-

va, missä syntyy suuria jätemääriä.  

 

Kuviossa 8 käsitteitä tarkastellaan materiaalivirtaa saneeraustyömaan näkö-

kulmasta. Seuraavissa kappaleissa käsitellään materiaalivirtaa, käsitteitä ja 

kokonaisuutta alkutuotannosta loppukäyttäjälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Materiaalivirta työmaalla 
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7.2.1 Purkutyövaihe ja uusiokäyttö 

 

Kuviossa 8, kohta purkutyövaihe käsittelee purkamista. Ennen purkutyövai-

hetta on laadittu purkutyösuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenee jätteen ensi-

sijainen lajittelutapa, joka voi olla joko täydellistä tai osittaista lajittelua. Pur-

kutyösuunnitelmasta tulee ilmetä rakennuksen käyttötarkoitus ennen ja jäl-

keen saneerausta. Saneeraustyömaalla syntyvä purkujäte lajitellaan purku-

vaiheessa omiin astioihin ja kuljetuslavoille. Lajittelussa otetaan huomioon 

uusiokäyttö-, myytävä-, kierrätettävä- ja rakennussekajäte.  

 

Kuviossa 8, uusiokäyttö käsittelee uudelleenkäyttöä. Uusiokäytössä otetaan 

huomioon purettavat rakenteet ja kalusteet, jotka tulevat uudelleen käyttöön. 

Purettavista rakenteista voidaan ottaa välivarastointiin esimerkiksi puutava-

raa rakennustöihin ja uudelleen käytettäviä kalusteita. Urakoitsijan ja tilaajan 

välisessä sopimuksessa on mainittu esimerkiksi ennen kalusteiden poista-

mista tilaajan oikeus ottaa omaan käyttöön purettavia kalusteita. Sopimuk-

sessa on määritelty uusiokäytön laajuus ja osa asennuksista on toteutettava 

uusilla materiaaleilla. Suunnitelmasta ilmenee jätteen ensisijainen lajitteluta-

pa, joka voi olla joko täydellistä tai osittaista lajittelua. 

Uusiokäyttöön on myös laskettu asentamisessa syntyvä hukka, joka voidaan 

käyttää esimerkiksi eri vaiheen asentamiseen, tai välivaraston kautta urakoit-

sijan seuraavalle työmaalle. Urakoitsijan varastosta voidaan myös poistaa 

materiaali jätteenkäsittelyyn ja materiaalin luonteesta riippuen kierrättää tai 

poistaa kaatopaikalle. Kustannusvaikutukset ovat materiaalista riippuen posi-

tiivisia. 

7.2.2 Jäte 

Purkuvaiheessa on taloudellisesti kannattavaa lajitella myytävä jäte. Usein 

lajitellusta metallista saa maailmanmarkkinahinnasta riippuen korvauksen. 

Kuviossa 8 välivarastoinnin kautta etsitty ostaja lajitellulle metallille, jota kaa-

viossa kuvaa jätteenkäsittelylaitos. Myytävän jätteen kustannuksiin vaikutta-

vat lajittelu-, varastointi- ja kuljetuskustannus. Usein oikealla lajittelulla saa-

daan katettua edellä mainitut kustannukset ja joskus saavutetaan positiivisia 

kustannusvaikutuksia riippuen materiaalista. 
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Kuviossa 8 käsitellään kierrätystä. Kierrätettäviä materiaaleja ovat esimerkik-

si puu-, paperi-, kartonki-, metalli-, betoni-, tiili-, laatta-, ja muut kiviperäiset 

materiaalit. Työmaasta riippuen myös maa- ja muu hyötykäyttöön soveltuva 

jäte ovat kierrätettävää. Kierrätettäviä materiaaleja syntyy pakkaus-, purku- ja 

asennusmateriaaleista. Kustannuksia syntyy lajittelusta, varastoinnista ja kul-

jetuksista. 

 

Kuviossa 8 käsitellään lajittelematonta rakennussekajätettä. Rakennusjäte on 

työmaalla syntyvä jätteenlaji, jota ei osittain tai täydellisesti lajiteltaessa voida 

eritellä, tai se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tätä jätelajia syntyy purku- ja 

asennusvaiheessa. Tämä jätelaji toimitetaan jätekeskukseen, tai muuhun 

ympäristöluvan omaavan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Esimerkkeinä 

edelliseen ovat hyödynnettäväksi kelpaamaton tai ongelmajäte. Ongelmajät-

teet on lajiteltava erillisiin jäteastioihin. Muihin ongelmajätteisiin kuuluvat pi-

laantuneet maa-ainekset ja vaaralliset jätteet. 

 

Kuviossa 8 käsitellään välivarastointia työmaalla. Välivarastoinnilla tarkoite-

taan työmaan jäteastioita, jätelavoja tai työmaan varastotiloja. Välivarastossa 

säilytetään myös uusia, uusiokäyttö tai kierrätettäviä materiaaleja. Välivaras-

toinnissa tulee ottaa huomioon materiaalin luonteen mukaiset määräykset 

kuten palomääräykset, rakenteelliset määräykset kantavuudelle ja materiaa-

lin varastointisuositukset. Välivarastosta toimitetaan eteenpäin myös myytä-

vät jätteet metallinkierrätysyrityksille. Välivarastossa on työmaasta riippuen 

lämmitettävät, kylmät, avonaiset, suojatut ja lukittavat varastopaikat. Ongel-

majätteet on säilytettävä määräyksien mukaan. Varastoinnissa on otettava 

huomioon myös kaasujen, kemikaalien ja muiden erityismateriaalien asetta-

mat määräykset varastoinnista ja tiloista. Välivarastoon otetaan vastaan työ-

maalle saapuvat materiaalilähetykset. Varastotappioiden vähentämiseksi va-

raston oikeanaikainen materiaalikierto on huomioitava. Materiaalikierron te-

hostamisella ja ennakkosuunnittelulla saavutetaan positiivisia kustannusvai-

kutuksia kuljetus-, varastointi-, jäteastia- ja suojauskustannuksiin. 

 

Kuviossa 8 jätteenkäsittelylaitos tarkoittaa luvanvaraista laitosta, joka ottaa 

vastaan jätteitä. Jätteenkäsittelylaitoksiin toimitetaan materiaalia suoraan 

työmaalta tai kaatopaikoilta. Laitoksissa jätteet käsitellään kierrätettäviksi 
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uudelleen jalostettaviksi tai hävitetään. Jätteenkäsittelylaitoksessa pyritään 

kierrättämään ja minimoimaan kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyvä jäte. 

Jätteenkäsittelylaitos voi myös tarkoittaa jätteenpolttolaitosta. 

 

Kuviossa 8  kaatopaikka on maa-alue, jonka sijoittamiseen vaikuttavat yh-

teiskunnalliset, maantieteelliset ja geologiset seikat. Jätteen käsittelyn kehit-

tyessä kaatopaikoilla on myös laitteistot kaasupäästöjen ja ympäröivien alu-

eiden ehkäisemiseksi. Tulevaisuudessa loppusijoittaminen tarkoittaa myös 

polttolaitoksia, tällöinkin tuhkan loppusijoituspaikka on kaatopaikka. Polttolai-

toksilla pyritään vähentämään jätteen tilavuutta ja saavuttamaan energiata-

loudellisia säästöjä. Kaatopaikalla pyritään turvalliseen loppusijoitukseen ja 

minimoimaan ympäristölle tapahtuva negatiivinen vaikutus.  

 

Kuvion 8 kaatopaikka tarkoitta myös jäteasemaa ja jätteen poisto työmaalta 

tapahtuu joko kaatopaikalle tai jätteenkäsittelyasemalle. Työmaalla pyritään 

valitusta lajittelutavasta riippuen suorittamaan lajittelu työmaan kokonaiskus-

tannuksia rajoittamalla. Työmaalta rakennussekajätteenä kaatopaikalle pois-

taminen lajittelematta on huomattavan kallista. Mikäli lajittelu on tapahtunut 

työmaalla huonosti ja kuorma pyritään poistamaan jäteasemalle, perii jä-

teasema lajittelusta korvauksen. Kustannuksilla pyritään vaikuttamaan lajitte-

luun jo työmaalla (Liite 4). 

 

Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi asbesti, kyllästetty puu, homeiset rakenteet 

öljyt, maalit, liuottimet, hapot, bitumi ja näitä sisältävät purkujätteet. Ongelma-

jätteet tulee aina lajitella työmaalla asianmukaista jatkokäsittelyä varten kerä-

ykseen, josta ne toimitetaan ongelmajätelaitokselle. 

7.2.3 Jalostus-, materiaalituotanto ja asennus 

Kuviossa 8 jalostus- ja materiaalituotannolla tarkoitetaan kierrätys- tai alku-

materiaalien jalostamista raaka-aineiksi ja niiden jalostamista rakennusmate-

riaaleiksi tehtaissa. Kaavion tämä osa käsittää myös tukku- ja vähittäismyyn-

nin logistiikkaketjuineen aina työmaalle saakka. Kustannuksiin vaikuttaminen 

tässä vaiheessa perustuu hintakilpailuun ja tehtyihin yhteistyösopimuksiin. 

Kustannuksiin vaikuttavat tilaajan asettamat laatuvaatimukset ja käyttötarkoi-

tus materiaalin osalta.  



 
38 

 
 

Kuviossa 8 asennuksella tarkoitetaan kaikkea rakentamista, eri vaiheineen 

työmaalla. Rakentamisessa tulee noudattaa suunnitelmia, määräyksiä ja hy-

vää rakennustapaa. Asennusvaiheen jätteitä ovat muun muassa materiaalin 

työstämisessä syntyvä jäte, kuten esimerkiksi sahaus ja hiontapöly, pakkaus-

jäte ja muu materiaalihävikki. Rakentamisesta jäävä materiaali kierrätetään, 

uusiokäytetään tai poistetaan jätteenä välivarastoinnin kautta. 

7.3 Työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteeseen 

 

Jokaisella urakoitsijalla on suunnitelmat työmaan toteuttamiseen. Työmaan 

johtamisvelvollisuudesta vastaa pääurakoitsija. Urakkarajaliite määrittelee 

pääurakoitsijan, joka toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana.  

Päätoteuttaja laatii organisaatiokaavion ja esittää aliurakoitsijat. Päätoteuttaja 

sovittaa eri työt ja työvaiheet, laatiessaan työmaasuunnitelmaa ja työaikatau-

lua. Päätoteuttaja vastaa ali- ja sivu-urakoitsijoille toimitettavasta laatu- ja 

ympäristösuunnitelmasta, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristölle 

asettamista vaatimuksista. Puhtaudenhallintasuunnitelman laatiminen siivo-

us- ja puhtausluokan vaatimuksineen sisällytetään yleensä urakkasopimuk-

siin.  

 

Työmaalla on oltava nähtävillä suunnitelmat irrotettaville aineksille ja purku-

jätteille. Aluesuunnitelmasta tulee ilmetä jätteen varastointi ja keräyspaikat. 

Ongelmajätteille tulee olla oma keräyspaikka, mistä se toimitetaan viran-

omaisten hyväksymään keräyspaikkaan.  

 

Päätoteuttaja vastaa työmaapalveluista sekä uusien työntekijöiden ja aliura-

koitsijoiden perehdyttämisestä työmaalle. Urakoitsijoiden vastuut rakennus-

siivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään urakka-asiakirjoissa. Pääto-

teuttajan vastuulla on valvoa työjärjestystä ja aikataulua. Pääurakoitsijan on 

valvottava oman sekä aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritus-

ta. Päätoteuttaja laatii puhtaudenhallintasuunnitelman. Suunnitelma täytyy 

hyväksyttää tilaajalla, jonka jälkeen se toimitetaan tilaajalle kaikkien alistettu-

jen urakoitsijoiden allekirjoittamana. 
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Jokainen työntekijä on perehdytettävä työmaapalveluihin, työmaasuunnitel-

maan, jätteenkeräyspisteisiin ja lajiteltaviin jätelajikkeisiin. Perehdyttämisestä 

vastaa pääurakoitsija. Työmaan etenemistä, siisteyttä ja laadunvalvontaa 

seurataan päivittäin. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa esimerkiksi viikoittai-

silla työmaantarkastuksilla, joiden tulokset kirjataan työmaavalvonta lomak-

keelle. 

 

Suurilla työmailla rakennussiivouksesta huolehtii yleensä nimetyt yrityksen 

omat siivoojat tai alihankinttu siivousyritys. Työmaasuunnitelmasta ja koko-

naisuuden aluesuunnitelmasta tulee selvitä keräyspisteet ja niiden opasteet. 

7.4 Materiaalihukan ja jätteiden vähentävän rakennusmateriaalin han-

kinta, pakkaus, varastointi ja käsittely 

 

Saneerausrakentamisessa, kuten uudisrakentamisessa, materiaalihukan vä-

hentämisellä saavutetaan taloudellista säästöä. Ennakkosuunnittelun tärkeys 

korostuu rakentamisessa jo tarjouslaskentavaiheessa. Tarjouslaskentavai-

heessa massalaskenta tulee suorittaa tarkoilla mitoilla ja mahdollisuuksien 

mukaan hyödyntää materiaalitoimittajien mittatilausmateriaalit. Suurella työ-

maalla materiaalitoimitukset voidaan jakaa eriin työmaan etenemisen mu-

kaan. Jaetulla toimituksella säästetään varastokustannuksissa ja vähenne-

tään varastotappioita. Näin syntyvät suuremmat kuljetuskustannukset kom-

pensoimaan säästöjä. Suuremman kohteen saneerausrakentamisessa mate-

riaalinkulutusta voidaan seurata reaaliaikaisella jälkilaskennalla, jossa seura-

taan kustannuksia ja materiaalimenekkiä. Osatoimituksilla ylijäävän materiaa-

lin määrä vähenee. 

 

Pakkausmateriaalista syntyvän jätteen vähentämiseksi materiaalin hankin-

nassa pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään suurpakkauksia. 

Määrämittaiset materiaalit vähentävät jätettä ja varastointi sekä kuljetus ovat 

helpompia. Materiaalihankintoja suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon tuot-

teen pakkaamistapa, pakkausmateriaalin kierrätettävyys ja se, että tuote olisi 

pakattu mahdollisimman vähän eri materiaaleja sisältäviin pakkausmateriaa-

leihin. Mitä vähemmän eri laatuisia pakkausmateriaaleja pakkaus sisältää, 

sitä helpompi ja edullisempi pakkausjätteen lajittelu on. 
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”Suomessa laskettiin liikkeelle vuonna 2008 yhteensä 700 799 tonnia pakka-

uksia, joista 256 000 oli valmistettu kuiduista eli paperista, kartongista tai aal-

topahvista, 99 000 muovista, 60 645 lasista, 50 007 metallista ja 217 205 

puusta. Uusien, liikkeelle laskettavien pakkausten määrät ovat vuosi vuodelta 

olleet nousussa, vaikka kierrätysjärjestelmiä on tehostettu. Esimerkiksi vuon-

na 2006 uusien pakkausten määrä oli 677 000 tonnia ja vuonna 2007 

695 000 tonnia. Jätteiden määrän vähentämiseksi on tärkeää tehostaa kier-

rätystä ja uudelleenkäyttöä, mutta jätelain sisältämän jätehierarkian mukai-

sesti myös jätteiden syntymistä on ehkäistävä.” 

”Pakkausmateriaalien osalta jätteiden ennaltaehkäisyä voidaan edesauttaa 

säätämällä pakkaukset verolle, jolloin kuluttajille muodostuisi ympäristöperus-

teinen kannustin valita kevyemmin pakattu tai mahdollisuuksien mukaan ko-

konaan pakkaamaton tuote, mikä osaltaan vähentäisi pakkausmateriaalien 

käyttöä ja sitä kautta jätteen määrää ja kannustaisi pakkausten tehokkaam-

paan kierrättämiseen.” (Eduskunta 2013 Lakialoite 96/2010 vp.) 

 

Suomen valtio pyrkii vähentämään ja kierrättämään pakkausmateriaaleja ta-

loudellisten ohjauskeinojen avulla. Kierrätettävät ja uudelleen käytettävät 

pakkausmateriaalit ovat yksi keino säästää kustannuksissa. Työmaalla pak-

kausmateriaaleja ja eteenkin saneeraustyömaalla suojausmateriaalin valin-

nassa tulisi ottaa huomioon uudelleenkäytettävyys. 

7.5 Rakennusjätteiden poisto- ja uusiokäyttö 

 

Työmaalla tulisi olla tavoitteena vähentää rakennusjätteiden päätymistä lajit-

telemattomina kaatopaikalle. Ekoloogisen ja taloudellisen hyödyn saavutta-

miseksi kaikki purettava rakennusmateriaali tulisi pyrkiä hyödyntämään. Lajit-

telun kautta purkumateriaali voidaan hyödyntää työmaalla esimerkiksi täyte-

maana, suojaus- ja varastomateriaaleina, väliaikaisten rakenteiden tarvikkei-

na ja purkutiilet tasoitettavien rakenteiden tekemiseen. 

 

Betonit ja muut kiviainekset voidaan yrityksille, jotka murskaavat ja käyttävät 

syntynyttä materiaalia täytemaina. Puu ja siihen rinnastettavat materiaalit, 

esimerkiksi melamiinilevyt, voidaan toimittaa murskaukseen ja myydä ener-
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giantuotantoon. Metallijätteet tulisi lajitella, uusiokäyttää ja kierrättää. Metalli-

jätteen myynnillä pystytään usein kattamaan lajittelun ja kuljetuksen synnyt-

tämät kustannukset. 

7.6 Vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely 

Vaaralliset jätteet saattavat sisältää muun muassa kemiallisia ominaisuuksia 

ja näin voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai sen käsittelijälle, Tämä tulee 

ottaa huomioon työmaan suunnitelmia laadittaessa. Työmaasta tulee jo tar-

jouslaskentavaiheessa tehdä materiaalikartoitus, joka sisältää kohteen purku-

jätteen massan ja laadun. Materiaaliskartoitus vaikuttaa urakkalaskennan 

jätehuoltokustannuksiin, nämä tulisi huomioida lajittelun, varastoinnin, kulje-

tuksen ja jätemaksujen laskennassa. Yleisimpiä rakennustyömaan vaarallisia 

jätteitä ovat maali- ja liuotinjätteet, painekyllästettypuu ja asbestijäte. Näiden 

jätteiden käsittelyssä tulee huomioida työtavat, säilytystilat ja ongelmajäte-

maksut. 

 

Asbestipurkutyötä saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen valtuuttama yritys 

tai itsenäinen työn harjoittaja. Asbestityöt ovat luvanvaraisia. Asbestipurkujät-

teelle on varattava astiat ja keräyspaikat. Kaatopaikalle on tehtävä ennak-

koilmoitus ennen kuljetusta. 

 

Kemikaalien säilytyspakkauksista on löydyttävä vaaraominaisuuksista kerto-

vat merkit. Pakkauksen mukana on oltava tuoteselosteet, ja niiden ollessa 

puutteellisia on valmistajan toimitettava selosteet ominaisuuksista, käyttöoh-

jeista ja säilytyksestä. Kemikaaleja käsiteltäessä on noudatettava valmistajan 

ohjeita. Rakennustyömailla kemikaaleja, kuten liottimia, on säilytettävä 

asianmukaisesti ja tyhjä pakkaus tai käyttämätön valmiste on käsiteltävä on-

gelmajätteenä.  

 

Vaarallisten aineiden käsittelyssä on aina noudatettava valmistajan ohjeita ja 

käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. Vaarallisten aineiden säilytyksessä 

on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Säilytystilojen tulisi olla lukitta-

via, jotta ainoastaan asianomaiset pääsevät tuotteisiin käsiksi.  
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7.7 Jätekustannusten laskeminen ja niiden vertailu 

 

Rakennusurakan laskentavaiheessa on arvioitu jätemäärät ja suunniteltu lajit-

telun jätejakeet. Tilaaja asettaa omat vaatimuksensa urakka-asiakirjojen väli-

tyksellä, jotka perustuvat lainsäädäntöön ja määräyksiin jätteiden lajittelemi-

sesta ja poistamisesta. Urakoitsija laatii työmaan jätehuoltosuunnitelman so-

pimuksen puitteissa taloudellisesti kannattavalla tavalla. Seuraavissa taulu-

koissa on suoritettu esimerkkilaskelmia jätekustannuksista pienellä sanee-

raustyömaalla. Esimerkkien hinnat ja lähde ovat liitteenä. (Liite 4). 

 

Lajittelutapoja on käsitelty seuraavasti:  

 

 lajittelematon jätteiden poistaminen kaatopaikalle 

 osittainen lajittelu, jätteiden poistaminen kaatopaikalle 

 osittainen lajittelu, jätteiden poistaminen kaatopaikalle ja myyntiin. 

 

 

Esimerkki 1: Lajittelematon jätteiden poistaminen kaatopaikalle 

  

Taulukossa 1. on esimerkki työmaasta, jossa purkujätettä ei ole lajiteltu. 

Kaikki jäte on poistettu kaatopaikalle, jätettä esimerkissä 8 t. Lajittelematon 

tapa on nopea, mutta kustannuksia syntyy rakennusjätekorvauksesta, joka 

esimerkissä on 143,22  €/ t. Tapa on yleensä urakkasopimusten vastaisia ja 

lajitteluehto on myös monesti rakennusluvassa. Lajittelemattoman purkujät-

teen 10 t poistaminen kaatopaikalle maksaa 1702,20 €. Taulukossa kulje-

tusmaksuja on kahdelle kerralle ja lavavuokra on yhden kuukauden ajalta. 

Esimerkissä ei ole laskettu purkutöistä ja jätteen käsittelystä työmaalla synty-

viä kuluja. 

 

Taulukko 1. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

  

TAULUKKO 

     

  

1 

     Yhteensä € -> 

 

-1702,20         1702,20 
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Esimerkki 2: Osittainen lajittelu, jätteiden poistaminen kaatopaikalle 

 

Taulukoissa 2–6 esimerkkityömaalla on käytössä osittain lajittelutapa ja kaik-

ki jäte poistetaan kaatopaikalle. Esimerkin yhteisjätemäärä on 10 t. Taulu-

koissa työmaan on jätteet jaettu seuraaviin jakeisiin: rakennusjäte, puujäte, 

betonijäte (palakoko alle 1m), sekapelti ja alumiinijäte. Esimerkissä ei ole 

laskettu purkutöistä ja jätteen käsittelystä työmaalla syntyviä kuluja, jätelavan 

vuokra ja kuljetuskustannukset ovat huomioitu. Sekapelti nimike sisältää 

esimerkissä purettuja ilmanvaihtokanavia, metallisia kannakkeita ja liitoskap-

paleita ym. Esimerkin alumiini on puhdasta kattosälealumiinia. Kaatopaikalle 

poistettaessa jätekustannukset ovat yhteensä taulukko 2–6 mukaan 1304,06 

€. Kustannussäästöä saavutetaan 398,14 € verrattuna täysin lajittelematto-

maan jätteen poistoon kaatopaikalle.  

 

  

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI 

1 2013 2013 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/tn €/tn €/ kerta €/ kuorma €

rakennusjäte 10,00 143,22

Yhteensä € -> 1432,20 0,00 200,00 70,00 -1702,20
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Taulukko 2. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

  

TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO 

 

  

2 3 4 5 6 

 Yhteensä € ->   -456,44 -306,40 -201,22 -170,00 -170,00 -1304,06 

 

 

 

Taulukko 3. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

Taulukko 4. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

Taulukko 5. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

Taulukko 6. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

  

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI 

2 2013 2013 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/tn €/tn €/ kerta €/ kuorma €

rakennusjäte 2,00 143,22

Yhteensä € -> 286,44 0,00 100,00 70,00 -456,44

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

3 2013 2013 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/tn €/tn €/ kerta €/ kuorma €

puujäte 2,00 68,20

Yhteensä € -> 136,40 0,00 100,00 70,00 -306,40

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

4 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/tn €/ kerta €/ kuorma €

betoni, pala >1m 2,00 15,61

Yhteensä € -> 31,22 0,00 100,00 70,00 -201,22

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

5 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/tn €/ kerta €/ kuorma €

sekapelti 2,00 0,00

Yhteensä € -> 0,00 0,00 100,00 70,00 -170,00

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

6 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/tn €/ kerta €/ kuorma €

alumiini 2,00 0,00

Yhteensä € -> 0,00 0,00 100,00 70,00 -170,00
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Esimerkki 3: Osittainen lajittelu, jätteiden poistaminen kaatopaikalle ja 

myyntiin 

 

Alla olevissa taulukoissa 7–11 esimerkissä työmaalla käytössä osittain lajitte-

lutapa eli osa jätteestä poistetaan kaatopaikalle ja osa myydään.  Esimerkin 

yhteisjätemäärä on 10 t. Taulukoissa työmaan on jätteet jaettu seuraaviin 

jakeisiin: rakennusjäte, puujäte, betonijäte (palakoko alle 1m), sekapelti ja 

alumiinijäte. Esimerkissä ei ole laskettu purkutöistä ja jätteen käsittelystä 

työmaalla syntyviä kuluja, jätelavan vuokra ja kuljetuskustannukset ovat 

huomioitu. Sekapelti-nimike sisältää esimerkissä purettuja ilmanvaihto-

kanavia, metallisia kannakkeita ja liitoskappaleita ym. Esimerkin alumiini on 

puhdasta kattosälealumiinia. Esimerkissä puujäte on mennyt murskaukseen 

Lapin Timanttisahaus Oy:lle, samoin betonijäte. Metallit on myyty paikalliselle 

metallinkeräys yritykselle, Lapin Metallikierrätys Oy:lle. Kaatopaikalle ja 

myyntiin poistettaessa jätekustannukset ovat yhteensä taulukko 7–11 mu-

kaan 341,32 € voitollista.  Kustannussäästöä saavutetaan yli 2000€ verrattu-

na täysin lajittelemattomaan jätteen poistoon kaatopaikalle.  

 

Taulukko 7. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

  

TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO TAULUKKO 

 

  

7 8 9 10 11 

 
Yhteensä € ->   -506,68 -100,00 -100,00 -30,00 1078,00 341,32 

 

 

 

Taulukko 8. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

 

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

7 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/kg €/ kerta €/ kuorma €

rakennusjäte 2,00 168,34

Yhteensä € -> 336,68 0,00 100,00 70,00 -506,68

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

8 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/kg €/ kerta €/ kuorma €

puujäte 2,00

Yhteensä € -> 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00
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Taulukko 9. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

Taulukko 10. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

Taulukko 11. Esimerkkityömaan 1 jätekustannukset 

 

 

 

 

7.8 Yhteenveto 

 

Työmaata suunnitellessa hyvä ennakkosuunnittelu materiaalivirtojen liikkumi-

sesta ja ajoittamisesta vähentää jätemäärää. Materiaalin varastoinnista ai-

heutuvat kustannukset ja varastotappiot voidaan minimoida materiaalivirtojen 

suunnittelulla. Työmaan laskentavaiheessa jätekulut tulee huomioida purku-

jätteen määrällä ja laadulla. Työmaan suuruus vaikuttaa valittuun lajitteluta-

paan. Näin ollen voidaan valita joko täysi tai osittainen lajittelu. Pienemmässä 

kohteessa lajittelu ei ole välttämätön, mikäli lainsäädäntö ei määrää toisin. 

Saneerauskohteessa, kuten uudisrakentamisessa yksi määräävä tekijä on 

rakennuslupa ja asettamat vaateet. Lajitteluntavan valinnan jälkeen tehdään 

purkusuunnitelma, ympäristö- ja laatusuunnitelma. Suunnitelmissa määritel-

lään jätejakeet ja työmaansuunnitelmassa määritellään jätteisiin liittyen opas-

tus, varastopaikat ja jätteen keräyspisteet. Hyvällä ennakkosuunnittelulla te-

hostetaan työmaan materiaalivirtoja. 

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

9 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/kg €/ kerta €/ kuorma €

betoni, pala >1m 2,00 0,00

Yhteensä € -> 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

10 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/tn €/ kerta €/ kuorma €

sekapelti 2,00 0,00 70,00

Yhteensä € -> 0,00 140,00 100,00 70,00 -30,00

TAULUKKO JÄTEASEMA MYYNTI

11 2013,00 2013,00 KULJETUSMAKSU LAVAVUOKRA YHTEENSÄ

JÄTELAJI MASSA (tn) €/kg €/tn €/ kerta €/ kuorma €

alumiini 2,00 0,00 624,00

Yhteensä € -> 0,00 1248,00 100,00 70,00 1078,00
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Jätteen lajittelun vaikutukset kustannuksiin voidaan laskea kappaleen 7.6 

taulukoiden tapaan tekemällä vertailulaskelmia. Laskelmilla voidaan todeta 

lajittelun ja jätteen myynnillä olevan myönteisiä vaikutuksia jätekustannuksiin. 

Suurin vaikutus vertailulaskelmilla on todennäköisesti asenteisiin, lajittelulla 

voidaan kattaa lajittelusta aiheutuvia kuluja. Jätekustannusten nousu tulevai-

suudessa asettaa paineita suorittaa lajittelua ja tehostaa työmaan ennakko-

suunnitelmia jätehuollon osalta. 
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8 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön aiheen valinta keväällä 2013 muotoutui kummankin osapuo-

len töissä havaitsemiin ongelmiin tuotannon, asentamisen ja rakennusura-

koinnin jätehuollon osalta. Uudistuneen jätehuoltolain asettamat tavoitteet 

käytännön suorittamisessa näkyvät käytännössä tiedon puutteena ja vääränä 

jätteen käsittelynä. Nykyajan rakentamista kuvaava keskeinen ajatus on kus-

tannustehokkuus. Olemme pyrkineet osoittamaan opinnäytetyössä esimerk-

kien avulla positiivisen vaikutuksen jätekustannuksiin oikeanlaisella suunnit-

telulla, lajittelulla ja käytännöntoimilla. Asennetta lajitteluun voidaan parantaa 

osoittamalla positiiviset kustannusvaikutukset käytännön toimilla selkeillä oh-

jeilla työmaalla. 

 

Olemme jakaneet opinnäytetyön tekemisen selkeästi kahteen osaan. Janne 

Rissanen on selvittänyt uuden ja vanhan jätehuoltolain eroavaisuuksia ja Pet-

ri Rissanen on perehtynyt käytännön toimiin työmaalla toimintaohjeen ja esi-

merkkilaskelmien avulla. Opinnäytetyö käsittelee lakia, asetuksia ja toiminta-

ohjeita työmaalla. Aiheen valinnan jälkeen aloitimme keväällä 2013 tiedon 

keruun omista työtehtävistämme, internetistä ja muista julkaisuista. Sisällys-

luettelon hahmottamisen ja pohjatiedon keräämisen jälkeen pääsimme työs-

tämään opinnäytetyötä sopimamme työnjaon mukaan. Kesällä 2013 aloitim-

me viikoittaiset tapaamiset, jossa yhdistimme tuottamaamme sisältöä. Opin-

näytetyön tekeminen osoittautui helpoksi, koska olemme muutoinkin tekemi-

sissä lähes päivittäin läheisen sukulaisuussuhteen vuoksi. 

 

Jätelain uudistus nosti jäteveroa. Jätelaki ei itsessään suoranaisesti nosta 

jätekustannuksia, mutta uuden lain ja direktiivien myötä kustannukset nouse-

vat paremman/tehokkaamman jätekäsittelyn ja lajittelun myötä. Lajittelu ja 

jätteiden erikoiskäsittely vaativat aikaa ja resursseja. Uuden lain ja direktiivi-

en tavoite on parempi jätteiden lajittelu ja seuranta. Kokonaisuutena tavoite 

tulevaisuuteen on jätteiden hyötykäyttö. Tulevaisuudessa vanhan tavan mu-

kaan haudattavan jätteen määrä pyritään vähentämään. Etusijajärjestys on 

jätekäsittelyn ensisijainen lähtökohta. Kiteytettynä ajatus on: minimoida jäte, 

hyödyntää jäte, kierrättää jäte ja vasta viimeiseksi loppusijoitta jäte. Lajittelu 

helpottaa ja lisää jätteiden uudelleen hyödyntämistä.  
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Asennekasvatusta voidaan suorittaa vanhalla ”keppi ja porkkana” -

menetelmällä. Vaatimukset käytännön toimijoille kasvavat. Perusajatus tiu-

kentuneella lainsäädännöllä on ohjata jätteenkäsittelyä taloudellisilla ohjaus-

keinoilla ympäristöystävällisempään suuntaan. Jätekustannusten kasvamista 

voidaan työmaalla rajoittaa omalla lajittelulla. Voidaan osoittaa yksinkertaisilla 

laskuesimerkeillä lajittelun kannattavuus. Työmaan jätesuunnittelua laaditta-

essa tulee tehdä selkeä toimintaohje työmaalle käytännöntoimijoille. Suunni-

telmien ja ohjeiden toteutusta tulee ohjata perehdyttämisellä ja valvonnalla. 

Työmaalla tulee, kuten muidenkin työtehtävien osalta, nimetä vastaavat hen-

kilöt jätehuollon päivittäiseen toteuttamiseen. 
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Liite 1. Kysely yrityksille 
 
Hei! 
 
Olemme neljännen vuoden rakennustekniikan opiskelijoita Rovaniemen am-

mattikorkeakoulusta. Olemme tekemässä opinnäytetyötä Suomessa tapahtu-

vasta jätteidenkäsittelystä, sen kustannuksista,määristä ja yleisesti siihen 

liittyvistä käytännön tuntemuksista ja suhtautumuksista. Pohjana käytämme 

uutta jätelakia (17.6.2011/646), joka tuli voimaan 1.5.2012. 

 
Ohessa kysely Teille, jossa selvitetään Suomessa toimivien rakennusalan 

yritysten suhtautumista jätteiden käsittelyyn. Pyydämme Teitä täyttämään 

kyseisen kyselyn ja lähettämään sen 1.2.2013 mennessä liitteenä osoittee-

seen janne.rissanen@edu.ramk.fi 

 
Ystävällisin terveisin Janne Rissanen ja Petri Rissanen 

 
Kysely jätteenkäsittelystä yrityksille. 
     
1. Yrityksenne liikevaihto vuonna 2011? t/€  

   
     
2.Yrityksenne työntekijöiden määrä?  

 
3. Alue jossa pääasiallisesti toimitte kotimaassa? 

 
4. Pääasiallinen rakennustapa? 

 
5. Miten yrityksenne suhtautuu uuteen tiukentuneeseen jätelakiin ja vaikut-
taako se merkittävästi liiketoimintaanne? 

 

 
6. Miten syntyvää jätettä pyritään vähentämään? 

 
7. Rakennusjätteestä aiheutuneet kustannukset vuonna 2011? t/€ 

 

mailto:janne.rissanen@edu.ramk.fi
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8. Rakennuksilla syntynyt jäte vuonna 2011? tonnia 

 
9. Pääasialliset jätteet (Rastita 3) 

Metalli Betoni, kivi, tiili Puu Pakkausjäte

Lasi Ongelmajäte
 

 
10. Jätteenlajittelu, onko yrityksessänne lajittelua? 

 
 10.1. Jos on, miten lajittelu tapahtuu? 

 
Työpisteellä Erilliset kuljetuslavat

 
 10.2. Jos on, onko tehtävään valittu vastuuhenkilöä? 

  
11. Onko yrityksessänne ympäristösuunnitelma 

 
 11.1. Jos ei ole, onko suunnitteilla? 
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Liite 2. Lapin timanttisahaus 0y, Purkusuunnitelma 
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Liite 3. Punnistustosite 
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Liite 4. Jäteasemahinnasto 
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Liite 5. Kyselyt tilaajalle, valvojalle ja projektipäällikölle 

Hei! 
 
Olemme neljännen vuoden rakennustekniikan opiskelijoita Rovaniemen am-

mattikorkeakoulusta. Olemme tekemässä opinnäytetyötä Suomessa tapahtu-

vasta jätteidenkäsittelystä, sen kustannuksista, määristä ja yleisesti siihen 

liittyvistä käytännön tuntemuksista ja suhtautumisesta. Pohjana käytämme 

uutta jätelakia (17.6.2011/646), joka tuli voimaan 1.5.2012. 

Ohessa kysely Teille, jossa selvitetään Suomessa toimivien rakennusalan 

yritysten suhtautumista jätteiden käsittelyyn. Pyydämme Teitä täyttämään 

kyseisen kyselyn ja lähettämään sen liitteenä osoitteeseen pet-

ri.rissanen@pp.sonera.net. 

Kiitämme etukäteen vastauksista, jos voisitte ystävällisesti vastata kyselyyn 

lyhyesti muutamalla virkkeellä 

 

Ystävällisin terveisin Janne Rissanen ja Petri Rissanen 
 

1. .Perustiedot 

- Yritys: Jumacon Oy 

- Tehtävä: Rakennuttajatehtävät ja työmaavalvonta 

- Nimi: Juha-Matti Hänninen 

 

2. Kuinka tilaaja ottaa huomioon jätelain ja kierrättämisen suunnitelles-

saan hanketta? 

- Urakoitsija velvoitetaan laatimaan ympäristösuunnitelma kohtee-

seen jossa urakoitsijan velvollisuus on ottaa lait ja asetukset huo-

mioon 

 
3. Kuinka tilaajaa, tai urakoitsijaa pyritään ohjaamaan kierrättämiseen ja 

negatiivisen ympäristövaikutuksen ehkäisemiseksi projektia suunnitel-

taessa? 

- Suunnitteluvaiheessa tilaaja tutkii mahdolliset pilaantuneet maat 

kohteessa ja teettää haitta-ainekartoitukset. Urakoitsija ei saa toi-

minnallaan aiheuttaa ympäristölle ylimääräisiä rasitteita. Mikäli näin 

tapahtuu on urakoitsijan korjattava menettelytapojaan. 

 
4. Mitä keinoja tilaajan valvojalla, konsultilla tai projektipäälliköllä on ohja-

ta rakentamista projektin suunnittelussa ja työmaan ohjauksessa?  

mailto:petri.rissanen@pp.sonera.net
mailto:petri.rissanen@pp.sonera.net
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- Suunnittelun alussa tilaajan tahtona ilmoitetaan suunnittelijoille, et-

tä ympäristöarvot ja olevat ympäristölait otettava huomioon koh-

teen suunnittelussa  

 
5. Miten valvotaan urakoitsijan työmaan aikaista suoritusta? 

- Työmaavalvontaa suoritetaan säännöllisesti viikoittain työmaa-

käyntien yhteydessä 

 

 

6. Miten valvotaan urakoitsijan asianmukaista jätteiden käsittelyä ja jät-

teiden loppusijoitusta? 

- Urakka-asiakirjoissa jätteet velvoitetaan viemään viranomaisten 

hyväksymään paikkaan. Viedäänkö jätteet sinne on täysin urakoit-

sijoiden vastuulla 

 

7. Mitä keinoja tai sanktioita on urakoitsijan ohjaamiseen? 

- Valmistumisen ja välitavoitteiden osalta urakassa on YSE: n mu-

kaiset sakkopykälät. Mikäli puutteita tai virheitä havaitaan urakoitsi-

jan toiminnassa, on niistä yleensä selvitty keskusteluilla ja yhdessä 

pelisäännöistä sopimalla. Paras tapa on etukäteen miettiä miten 

urakoitsijan halutaan työmaalla toimivan ja määrittää toimintaohjeet 

urakkapapereissa.   

 
 
 
 

Hei! 
 
Olemme neljännen vuoden rakennustekniikan opiskelijoita Rovaniemen am-
mattikorkeakoulusta. Olemme tekemässä opinnäytetyötä Suomessa tapahtu-
vasta jätteidenkäsittelystä, sen kustannuksista, määristä ja yleisesti siihen 
liittyvistä käytännön tuntemuksista ja suhtautumisesta. Pohjana käytämme 
uutta jätelakia (17.6.2011/646), joka tuli voimaan 1.5.2012. 
Ohessa kysely Teille, jossa selvitetään Suomessa toimivien rakennusalan 
yritysten suhtautumista jätteiden käsittelyyn. Pyydämme Teitä täyttämään 
kyseisen kyselyn ja lähettämään sen liitteenä osoitteeseen pet-
ri.rissanen@pp.sonera.net. 
Kiitämme etukäteen vastauksista, jos voisitte ystävällisesti vastata kyselyyn 
lyhyesti muutamalla virkkeellä 
 
Ystävällisin terveisin Janne Rissanen ja Petri Rissanen 
 

1. Perustiedot 

- Yritys: Lapin Sairaanhoitopiiri 

- Tehtävä: Kiinteistöpäällikkö, tilaajan edustaja, valvoja 

- Nimi:Petri Puumalainen 

mailto:petri.rissanen@pp.sonera.net
mailto:petri.rissanen@pp.sonera.net
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2. Kuinka tilaaja ottaa huomioon jätelain ja kierrättämisen suunnitelles-

saan hanketta? 

- Rakennuslupa asettaa ehtoja, ekoloogista rakennustapaa ja ka-

lusteiden kierrätystä suositaan suunnittelussa. Urakkarasiakir-

joihin sisällytetään ehto urakoitsijan ympäristö- ja laatusuunni-

telmista.  

 
3. Kuinka tilaajaa, tai urakoitsijaa pyritään ohjaamaan kierrättämiseen ja 

negatiivisen ympäristövaikutuksen ehkäisemiseksi projektia suunnitel-

taessa? 

- Ohjeistus, valvonta ja rakennusluvan ehtojen sisällyttäminen 

projektisuunnitelmiin. Ympäristö- ja laatusuunnitelman teko 

urakoitsijoille sisällytetään urakka-asiakirjoihin. 

 
4. Mitä keinoja tilaajan valvojalla, konsultilla tai projektipäälliköllä on ohja-

ta rakentamista projektin suunnittelussa ja työmaan ohjauksessa?  

- Työmaakierrokset, viikoittaiset tarkastukset ja TR / työmaanval-

vonta lomakkeiden täyttämisen tarkastaminen. Suunnitteluvai-

heessa pyritään hyödyntämään esim. RST kalusteiden uudel-

leenkäyttöä ja otetaan talteen työvaiheessa kalustoja muualle 

sijoittamista varten. 

 
5. Miten valvotaan urakoitsijan työmaan aikaista suoritusta? 

- Työmaakierrokset, viikoittaiset tarkastukset ja TR / työmaanval-

vonta lomakkeiden täyttämisen tarkastaminen. 

-  

6. Miten valvotaan urakoitsijan asianmukaista jätteiden käsittelyä ja jät-

teiden loppusijoitusta? 

- Purkusuunnitelma vaaditaan urakoitsijalta, mistä ilmenee puret-

tu jäte ja sijoitusjätteen käsittelyn loppusijoitus asiakirjat ja pun-

nitustositteet. 

-  

7. Mitä keinoja tai sanktioita on urakoitsijan ohjaamiseen? 

- Urakkaohjelaman täyttämättä jättämisestä seuraa sanktioita. 

 


