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1 JOHDANTO

S

uomessa syntyi vuonna 2003 noin 1,5
miljoonaa tonnia rakennusjätettä eli noin
300 kg asukasta kohden. Noin kolmannes
kaikesta rakennusjätteestä oli kiviainesperäistä
jätettä. Puujäte muodosti toisen kolmanneksen.
Loppuosa koostui mm. pahvista, metallista, lasista ja erilaatuisista ongelmajätteistä. Lisäksi
rakennustoiminnasta syntyy vuosittain ylijäämämaata noin 11 miljoonaa tonnia.
Rakennusjätemäärät ovat kasvaneet tasaisesti
vuodesta 1995 lähtien. Rakennusjätteestä noin
15 % syntyy uudisrakentamisesta, 45 % korjauksista ja 40 % on peräisin purkutöistä. Purku- ja
korjausjätteen osuutta vähentää maamme rakennuskannan suhteellinen nuoruus. Korjausrakentamisen osuus jätteistä on kuitenkin kasvanut
koko 1990-luvun.
Koko maan tasolla vuonna 2003 rakennusjätteen
hyödyntämisaste oli 38 %. Lähes saman verran
päätyi kaatopaikalle. Loppuosa jätteistä käytettiin muulla tavoin, kuten ylijäämämaita maarakentamisessa.

Rakennusjätteen määrä ja hyödyntäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaalla rakennusjätemäärä on
kasvanut koko 1990-luvun. Vuosituhannen vaihteessa jätemäärän kasvua selittää osin voimakas
rakentaminen Oulun seudulla. Rakennusjätteen
(sisältäen myös korjaus- ja purkujätteen) määrä
on noin 2 % kaikesta syntyvästä jätteestä. Keskimäärin rakennusjätteen määrä on vuosina
1990–2005 vaihdellut noin 55 000 ja 95 000
tonnin välillä (luku ei sisällä maa-aineksia).
Pohjois-Pohjanmaalla hyödynnettiin vuonna
1996 rakennusjätteestä alle 5 %, kun vuonna
2000 hyödyntämisaste oli jo liki 50 %. Vaikka
luku ei vielä täyttänyt alueellisen jätesuunnitelman hyödyntämistavoitetta (70 %), oli rakennusjätteen hyödyntämisaste maan keskiarvoa parempi. Yleisimmin hyötykäyttöön ohjattuja jätejakeita olivat vuonna 2000 mineraalipitoiset
jätteet ja puujäte.

Rakennusjätteen määrä on jatkanut kasvuaan
2000-luvulla. Oulun seudun osuus rakennusjätteen määrästä on huomattava jo asukasmäärän
perusteella (noin 60 % maakunnan asukkaista).
Uudessa alueellisessa jätesuunnitelmassa rakennusjätteelle ei enää aseteta määrällistä hyödyntämistavoitetta, vaan tavoitteet tulevat olemaan
enemmän ohjauskeinoihin ja toimenpiteisiin
painottuvia.

Hyötykäytön tehostaminen
Rakennusjätteiden lajittelun ja hyödyntämisen
tehostamisen kimmokkeena toimi vuonna 1997
annettu Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä. Päätöksen pohjalta Oulun kaupungin ympäristövirasto laati ensimmäisen ohjeistuksen rakennusjätteiden käsittelyyn. Rakennusjätteen
vastaanotto- ja käsittelypaikkojen vähyys kuitenkin haittasi rakennusjätteen hyötykäyttöön
ohjautumista 1990-luvulla ja huomattava osa
rakennusjätteistä päätyi kaatopaikoille. Myös
jätteen energiahyötykäyttö oli vähäistä.
Rakennusjätteen hyötykäyttöön ohjautuminen
tehostui huomattavasti 2000-luvun alussa, kun
uusia jätteen käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä
perustettiin. Jätteestä alkoi kehittyä tuote, josta
kilpailtiin yhä enemmän. Ympäristöluvallisia
rakennusjätteen vastaanottajia oli vuoden 2007
alussa Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella kymmenen, ja uusia lupahakemuksia on
vireillä. Lisäksi lajittelemattoman rakennusjätteen korkeammat kaatopaikkamaksut ovat
edesauttaneet rakennusjätteen hyötykäyttöön
ohjautumista.
Vuonna 2000 valmistuivat uudet Oulun kaupunkia koskeneet jätehuoltomääräykset, joissa huomioitiin myös rakennusalan jätteet. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (voimaan 2000) antoi
lisätarpeen rakennusalan jätehuollon uudelleen
kartoittamiseen. Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti ja ohjeisti rakentajia jätehuoltoasioissa vuosina 2002–2003.

4

Rakennusjätteiden hyötykäytön tehostamiseksi
on 2000-luvulla toteutettu useita erilaisia pilottihankkeita. Esimerkiksi korjausrakentamisen
työmaalogistiikkaa sekä rakennusmateriaalien ja
-osien uusiokäyttöä on pohdittu PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen KOLORAprojektissa. Oulun Jätehuolto, Oulun kaupungin
rakennusvalvontavirasto ja Oulun kaupungin
ympäristövirasto toteuttivat kesinä 2002 ja 2003
pientalotyömaiden rakennusjätteiden keräyskokeilut Oulun Kaakkurissa. Myös lajittelevan
purkutyön purkumenettelyjä on kehitetty eri
tahojen yhteistyönä.
Lajittelevampaan purkutyöhön opastaminen ja
rakennusjätteen hyötykäyttöön ohjaaminen on
lähivuosina yksi keskeinen tavoite myös Oulun
seudun ympäristöviraston jätehuoltoneuvonnassa.

Kuva 1. Rakennusjätettä löytyy joskus paikoista, mihin se ei
kuulu. Rakennusjäte sorakuopassa tai metsässä on uhka
terveydelle, ympäristölle ja asumisviihtyvyydelle.

Rakennusjäteselvitys 2007
Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen
kunnissa (Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Tyrnävä
ja Ylikiiminki) tulivat vuoden 2007 alusta voimaan uudet yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräysten uudistamisen taustalla olivat muutokset
lainsäädännössä sekä jätevalvonnan käytäntöjen
yhtenäistäminen seudullisen ympäristövalvonnan myötä. Myös uusissa määräyksissä huomioidaan rakennus-, remontti- ja purkujätteet.
Korjaus- ja purkutöitä tekeviä yrityksiä sekä
niiden jätehuollon käytäntöjä kartoitettiin käsillä
olevan selvityksen avulla. Selvitystyön tavoitteena on osaltaan lisätä remontoijien, saneeraajien ja purkajien tietoa rakennusjätteiden lajittelusta ja hyödyntämismahdollisuuksista.
Selvitykseen liittyvistä kyselyistä, yhteenvetoraportin teosta, rakentajien ja purkajien jätehuoltoohjeiden päivittämisestä sekä pääosin työmailla
tapahtuneista tarkastuskäynneistä vastasi ympäristönsuojeluharjoittelija FM Nina Kuikka. Selvityksen ohjaajina toimivat ympäristötarkastajat
Heini Iinatti ja Eila Öljymäki. Raportin valokuvat eivät välttämättä liity selvityksessä mukana
olleisiin yrityksiin.

Kuva 2. Murskausta odottavaa puujätettä ympäristöluvallisella rakennusjätteen vastaanotto- ja käsittelypaikalla.
Murskauksen jälkeen puuhake toimitetaan polttolaitokselle,
joka voi vastaanottaa kyseistä haketta.
(kuvat Oulun seudun ympäristövirasto)
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2 RAKENNUSJÄTETTÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA
MÄÄRÄYKSET

R

akennusjätteiden lajittelua, käsittelyä ja
hyötykäyttöön ohjautumista sääntelevät
monet eri lait ja määräykset. Samat määräykset koskevat kaikkea rakennusjätettä, myös
purku- ja korjausjätettä. Jätteiden käsittelyn
ohella säädöksissä on määräyksiä myös melu- ja
pölypäästöjä aiheuttavalle toiminnalle sekä työturvallisuudelle.

Jätelaki ja -asetus
Vuoden 1994 alusta voimaan tulleen jätelain 1 ja
-asetuksen (1072/1993, 1390/1993) mukaan
jätehuollossa on pyrittävä kaatopaikkakeskeisestä toiminnasta hyötyjätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen. Jäte tulee ensisijaisesti hyödyntää
materiaalina ja toissijaisesti energiana. (6 §)
Jätelakiin on kirjattu yleiset huolehtimisvelvollisuudet ja roskaamiskielto. Jätteistä ei saa aiheutua missään vaiheessa terveydelle tai ympäristölle vaaraa eikä haittaa. Jätettä ei saa hylätä ja
roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. (6, 19–20 §)
Jätteen tuottajalla on aina vastuu jätteistään.
Omasta toiminnasta syntyvät jätteet on tunnistettava, jotta ne voidaan käsitellä ja hyödyntää oikein. Tuottajan on huolehdittava jätteen keräyksen ja kuljettamisen järjestämisestä. Jätteen saa
luovuttaa kuljetettavaksi tai hyödynnettäväksi
vain asianmukaisen luvan omaavalle toimijalle.
Näitä ovat ympäristöluvalliset rakennusjätteen
vastaanottajat ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon ilmoittautuneet kuljettajat. (7, 15, 49 §)
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei remonttija purkujätettä saa luovuttaa kenen tai minkä
tahansa yrityksen kuljetettavaksi tai hyödynnettäväksi. Jos purkujäte myöhemmin löytyy hylättynä ja jätteen haltija saadaan selville, on jätteen
haltija eli sen tuottaja vastuussa jätteen siivoamiskustannuksista.

Oulun seudun jätehuoltomääräykset
Jätelain 17 § mukaan kunnat voivat antaa kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Oulun seudun
ympäristöviraston toimialuetta koskevat jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.1.2007 2 .
Jätehuoltomääräyksissä käsitellään mm. jätteiden hyödyntämistä, käsittelyä ja lajittelua sekä
ongelma- ja erityisjätteitä (käsittely, pakkaaminen, kuljettaminen). Määräykset täydentävät
muuta lainsäädäntöä ja huomioivat jätehuollon
paikalliset lähtökohdat.
Jätehuoltomääräysten mukaan sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä erillään sekä toimitettava asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.
Määräyksissä kielletään jätteen hautaaminen ja
polttaminen. Ainoastaan puhdasta puujätettä saa
hyödyntää polttopuuna. (3, 8–9 §)
Jätehuoltomääräysten 14 § mukaan rakennus-,
remontti- ja purkujätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, kun
jätettä syntyy yhteensä enemmän kuin 15 m3.
Käytännössä tämä vastaa noin yhtä vaihtolavallista jätettä. Lajitteluvelvoite koskee yhtälailla
kotitalouksia, yrityksiä kuin ammattimaista rakentamista.
Tuotanto- ja purkujätteistä on hyödynnettäväksi
toimitettava seuraavat jätejakeet:
• puhdas puujäte
• keräyspahvi ja -paperi
• metalliromu
• betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset
jätteet

• ylijäämämaa
• muu hyötykäyttöön soveltuva jäte, joille on
osoitettu vastaanottopaikka (mm. lasi, muovi
ja styrox)

Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja
käyttökelpoiset rakennusosat remontti- ja purkutyömailta tulee kerätä erilleen ja toimittaa uudelleen käyttöön.

2
1

Ajankohtainen lainsäädäntö löytyy mm. internetistä osoitteesta www.finlex.fi

Jätehuoltomääräykset löytyvät mm. osoitteesta:
www.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/maaraykset/seut
umaar.html
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Ruskon jätekeskukseen tai muuhun ympäristöluvan omaavaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
tulee toimittaa omina jakeinaan:
• erilaatuiset erityis- ja ongelmajätteet
• hyödynnettäväksi kelpaamaton sekalainen rakennusjäte

• pilaantuneet maa-ainekset.

Jätteiden kertaluonteinen hyötykäyttö on sallittu
ainoastaan kotitalouksille ja sellaisille yrityksille, jotka eivät harjoita ammattimaista rakentamista. Muilla kuin pohjavesialueilla saa rakentamisessa tai maarakenteissa kertaluonteisesti
hyödyntää vähäisiä määriä (alle 500 m3) ylijäämämaita, tiili- ja betonimurskeita tai muita kiviainesperäisiä murskeita tai kivihiilen, turpeen
tai puuperäisen polttoaineen polton lento- ja
pohjatuhkia, silloin kun niillä voidaan korvata
maa-ainesten käyttöä. Hyödynnettävän murskeen palakoon tulee olla korkeintaan 150 mm.
Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai pinnoitettava. Muiden jätteiden ei-ammattimaisesta ja
ei-laitosmaisesta hyötykäytöstä on ilmoitettava
hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista Oulun seudun ympäristövirastoon. (13 §)

Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä
Valtioneuvoston 1.6.1997 voimaan astuneen
rakennusjätteitä koskevan päätöksen (295/1997)
mukaan rakentamisessa syntyvää jätettä ja sen
haitallisuutta on vähennettävä. Päätös koskee
rakentamisen suunnittelua ja kaikkea rakennustoimintaa, myös korjausrakentamista ja kunnossapitoa sekä näihin liittyvää purkamista ja maaja vesirakentamista.
Päätös ei koske työmaita, joissa rakennusjätettä
muodostuu enintään 5 tonnia tai maaainesjätettä enintään 800 tonnia. Tällainen rakennuskohde on esimerkiksi alle 150 m2:n omakotitalon rakennustyömaa 3 . Päätöstä ei sovelleta
myöskään pakkausjätteeseen, eikä saastuneeseen
maa-ainesjätteeseen, joita varten on olemassa
omat määräyksensä. (2 §)
Rakentaminen, korjaaminen ja purkaminen on
suunniteltava ja toteutettava niin, että rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän, ja että
kaikki hyötykäyttöön soveltuva aines otetaan
talteen ja toimitetaan mahdollisuuksien mukaan
hyödynnettäväksi. (4 §)
3

Rakennusjätteet. Valtion ympäristöhallinto. 9.3.2006,
www.ymparisto.fi/default.asp?node=8478&lan=fi

Päätöksen mukaan (5 §) erilleen tulee lajitella:
• betoni- ja tiilijätteet
• kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet
• kyllästämättömät puujätteet
• metallijätteet
• maa-, kivi- ja ruoppausjätteet
Päävastuu rakennusjätteen vähentämisestä, lajittelusta ja hyödyntämisestä on aina jätteen
haltijalla. Jätteen haltija on joko jätteen tuottaja,
kiinteistön haltija tai rakentamisen järjestäjä.
Vastuu jätteistä on siten joko rakennuttajalla/hanketta valvovalla taholla, pääurakoitsijalla
tai muulla rakennustyömaalla toimivalla yrittäjällä. (3 §)

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus sekä
kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus
169/2000) ovat ympäristönsuojelun yleislainsäädäntöä, jotka sisältävät velvoitteita ympäristön
pilaantumista aiheuttavalle toiminnalle, siten
myös rakennustoiminnalle.
Mikäli purkutyössä havaitaan erityistä käsittelyä
vaativaa purkujätettä, tulee toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan viipymättä tehdä ilmoitus
poikkeavasta tilanteesta valvontaviranomaiselle,
joka jätteen määrästä riippuen on joko Oulun
seudun ympäristölautakunta tai PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus (liite 1). Tällaisia
ovat esimerkiksi PCB-, lyijy-, ja PAH-yhdisteitä
sisältävät jätteet sekä muut raskasmetallipitoiset
jätteet (YSL 62 §). Mikäli purkutyön yhteydessä
on syytä epäillä, että maapohja on pilaantunut,
on mahdollinen saastuminen aina selvitettävä.
Jos pilaantuminen havaitaan, on siitä tehtävä
ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen (YSA 25 §).
Ympäristönsuojelulain mukaan erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tulee tehdä ilmoitus (liite 2)
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, ellei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä
toisin määrätä. (YSL 60 §)
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnat
voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tällaiset määräykset ovat
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voimassa Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen kunnista Oulussa ja Kiimingissä 4 .
Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia
muita paitsi ympäristöluvanvaraisia toimintoja.
Määräykset sisältävät velvoitteita myös rakennusalan toiminnanharjoittajille. Määräyksillä
säädellään mm. jätteiden keräilyä ja välivarastointia.
Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten
mukaan ympäristösuojelulain 60 §:n mukainen
meluilmoitus on tehtävä Oulun seudun ympäristövirastoon vähintään 14 vuorokautta ennen
toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä tavanomaisesta rakentamisesta/purkamisesta tai arkisin
maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00 välisenä aikana tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen
häiritsevää melua aiheuttavasta työstä tai rakentamisesta, korjauksesta tai kunnossapidosta,
jossa käytetään häiritsevää melua aiheuttavia
koneita ja laitteita, kuten iskuvasaraa, sirkkeliä,
kulmahiomakonetta tai moottorisahaa, kun työn
kokonaiskesto on enintään viisi työpäivää. (21 §)
Melua aiheuttavan työn suorittajan on aina tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja naapurikiinteistöjen haltijoille sekä ympäristövirastoon melua aiheuttavien töiden aloittamisesta, toteutustavasta ja töiden kestosta. (23
§)
Lisäksi rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa
suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus- ja muiden mahdollisesti häiriötä aiheuttavien töiden yhteydessä tulee riittävällä suojauksella huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinainehöyryt tai muut vastaavat
päästöt eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön
asukkaille, naapureille tai ympäristölle. (24 §)
Kiimingin kunnan ympäristönsuojelumääräysten
mukaan yksityisessä purkamisessa syntynyttä
rakennusjätettä voi vähäisessä määrin hyödyntää
omalla kiinteistöllä. Hyödyntämisestä on tehtävä
hyvissä ajoin kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi tarvittaessa
kieltää toiminnan. (15 §)

4

Oulun ja Kiimingin ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kokonaisuudessaan mm. osoitteesta: www.ouka.fi/
ymparisto/ymparistonsuojelu/ympsuojmaar.html

Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poiketen on meluilmoitus erityisen häiritsevää
melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tehtävä vähintään 30 vuorokautta
ennen toiminnan aloittamista. (24 §) Ilmoitusta
ei tarvitse tehdä tavanomaisesta rakentamisesta,
arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00–
20.00 tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä tai
rakentamisesta, korjauksesta tai kunnossapidosta, jossa käytetään häiritsevää melua aiheuttavia
koneita ja laitteita, kun työn kokonaiskesto on
enintään viisi työpäivää.
Melua tai tärinää aiheuttavan työn suorittajan on
tiedotettava vaikutuspiirissä oleville asukkaille
ja naapurikiinteistöjen haltijoille sekä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle melua tai tärinää aiheuttavan työn laadusta, ajankohdasta,
kestosta ja yhteyshenkilöstä. (26 §)

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus
Vuonna 2000 voimaan astuneet maankäyttö- ja
rakennuslaki sekä -asetus (132/1999 ja
895/1999) velvoittavat rakennuslupaa haettaessa
tai purkuilmoitusta tehtäessä selvittämään toiminnasta syntyvän rakennusjätteen määrän, laadun sekä käsittelytavan, ellei määrä ole erityisen
vähäinen (liite 3). Erityisen vähäisenä voidaan
pitää esimerkiksi kotitaloudessa tehtävän pienen
pintaremontin jätemäärää. Tarvittaessa on erikseen selvitettävä ympäristölle ja terveydelle vaaralliset rakennus- ja purkujätteet sekä niiden
käsittely. Lisäksi purkutyö tulee suorittaa siten,
että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle. (MRL 139,
154 § ja MRA 55 §)

Kuva 3. Vanhaa
korjattaessa kaikkia
osia ja materiaaleja
ei ole tarkoituksenmukaista
vaihtaa
uusiin, vaan ne kannattaa
kunnostaa
mahdollisuuksien
mukaan.
Tällöin
myös kiinteistön ilme
säilyy. (kuva Nina
Kuikka)
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Muita säädöksiä
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/
1994) määrittää sen, että asbestipurkutyötä saa
tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen
työnsuorittaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työtä tekemään
(16 §). Asbestipurkutyön tekemisestä ja jätteen
käsittelystä saa lisätietoa mm. työsuojelupiiristä.
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/1994) ja Työturvallisuuslaki
(738/2002) säätelevät mm. rakennus- ja purkutyön suorittamista siten, ettei työstä saa aiheutua
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Purkutöistä mahdollisesti syntyviä ongelmajätteitä käsiteltäessä ja kuljetettaessa on huomioitava Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä
(659/1996). Sen mukaan ongelmajätteenhaltijan
on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen kuljetuksen ajan. Ongelmajätteistä
on myös pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden
määrä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvovalle
viranomaiselle, joka on joko Oulun seudun ympäristölautakunta tai Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Kirjanpito tulee säilyttää kolmen
vuoden ajan. (1 §)
Jätevero (495/1996) peritään kaatopaikalle loppusijoitettavasta rakennusjätteestä.

3 SELVITYKSEN TOTEUTUS

P

urku- ja korjausjätteisiin painottuva selvitys toteutettiin Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen kunnissa toimiville
pääosin rakennusalan yrityksille lähetettyjen
kyselyiden ja työmaille tehtyjen tarkastuskäyntien avulla vuoden 2007 alussa. Kuntien rakennustarkastajilta tiedusteltiin mm. kunnan purkuja korjaustöiden määrää ja tulevaa kehitystä sekä
lajittelun onnistumista. Lisäksi tehtiin tarkastuskäyntejä rakennusjätteen vastaanottajien käsittelyalueille sekä vertailuaineiston saamiseksi uudisrakennustyömaille.
Oulun kaupungin ympäristövirasto on kartoittanut rakennusalan ympäristöasioiden hoitoa edellisen kerran vuosina 1996 ja 2002–2003. Aiemmista kartoituksista poiketen tämän selvityksen
painotus on purku- ja korjaustoiminnassa ja purkujätteiden käsittelyssä. Lisäksi tarkastelussa on
kymmenen kunnan muodostama alue.
Selvitystyön ohella päivitettiin jätehuoltomääräyksiin perustuvat jätehuolto-ohjeet rakentajille,
remontoijille ja purkajille sekä laadittiin A4pituinen pikaopas jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen (liitteet 4 ja 5). Tarkastuskäynneistä
laadittiin muistiot, jotka postitettiin yrityksille.
Tarpeen mukaan muistiossa annettiin ohjeita
työmaan jätehuollon järjestämiseksi määräyksiä
vastaavalla tavalla. Yritykset saivat myös jätehuoltomääräykset tarkastuskäynnin yhteydessä
tai muistion mukana.

Selvityksen kohdeyritykset
Kyselylomake lähetettiin 213 yritykseen 5 (liite
6). Kyselyn kohdejoukko oli laaja käsittäen erikokoisia rakennusalan yrityksiä sekä muita toimijoita, kuten rakennusjätteen käsittelijöitä. Laajalla alkuotoksella haluttiin varmistaa, että lopulliseen otokseen saataisiin mahdollisimman edustava otanta Oulussa ja lähialueella erityyppisiä
purkutöitä tekevistä yrityksistä.
Kyselyn ulkopuolelle rajattiin yritykset, jotka
mainostivat tekevänsä pääasiallisesti uudisrakentamista, keittiö- ja kylpyhuoneremontteja, uuninmuurauksia, suunnittelua ja valvontaa tms.
Monta isoa rakennuttajaorganisaatiota rajattiin
myös kyselyn ulkopuolelle, mutta osalta tiedusteltiin puhelimitse heidän purku- ja korjaustöissä
käyttämiään alihankkijoita.
Vastauksia (joko täytetty vastauslomake tai yhteydenotto puhelimitse) saatiin yhteensä 142
yritykseltä. Kyselyn vastausprosentti oli 69 %.
Lopulliseen tarkasteluun kyselyyn vastanneista
valittiin vain 116 yritystä, sillä 18 yritystä ilmoitti, etteivät ne tee purkutöitä missään muodossa. Lisäksi kahdella yrityksellä aktiivinen
5

Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella oli vuonna
2005 yhteensä noin 870 rakennusalan yritystä. (lähde:
tilastokeskus.fi/tup/seutunet/ouluseutu_yritykset.html)
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yritystoiminta oli väliaikaisesti lakannut ja neljä
oli lopettanut toimintansa kokonaan. Kaksi yritystä ei toiminut Oulun seudulla. Kaiken kaikkiaan selvityksen tuloksena saatiin kartoitettua
varsin edustava joukko erityyppisiä purku- ja
korjausrakentamisen yrityksiä ja toimijoita.

työmaan siisteys. Lisäksi tiedusteltiin yrityksen
näkemyksiä jätteiden kierrättämisestä, sen esteistä ja kehittämistarpeista. Yksi tarkastus toteutettiin puhelinhaastatteluna. Tarkastuksessa oli
mukana joko työmaan vastaava mestari tai yrityksen ympäristöasioiden yhteyshenkilöksi ilmoittama henkilö.

Tarkastuskäynnit

Rakennusjätteen vastaanottajien käsittelypaikoille tehdyissä tarkastuksissa (kaksi tarkastusta)
huomioitiin ympäristöluvan ehtojen täyttymisen
ohella vastaanotetun rakennusjätteen puhtaus,
jätteen käsittely alueella ja toimittaminen jatkohyödynnettäväksi. Lisäksi kolmelta rakennusjätteen vastaanottajalta tiedusteltiin puhelimitse
tietoja jätteiden käsittelystä, jatkokäyttöön ohjaamisesta ja alueelle tulevien jätejakeiden laatuvaatimuksista. Rakennusjätteen vastaanottajilta
saatuja tietoja hyödynnettiin erityisesti rakentajan, remontoijan ja purkajan jätehuolto-ohjeiden
päivittämisessä.

Purku- ja korjauskohteisiin tehtiin yhteensä yhdeksän tarkastuskäyntiä. Tarkastuskohteet edustivat tasapuolisesti kokonaisten rakennusten
purkuja, huoneistokorjauksia sekä liike- ja toimistorakennusten saneerauksia. Lisäksi tehtiin
tarkastuskäyntejä seitsemään uudisrakentamiskohteeseen.
Tarkastuksen aikana täytettiin lomake (liite 7),
jolla kartoitettiin työmaan jätehuoltoa käytännössä. Tarkastuksen aikana huomioitiin myös
jätelavat (merkintä ja jätejakeen puhtaus) ja

4 RAKENNUSJÄTESELVITYS 2007 – TULOKSET
RAKENNUSJÄTTEIDEN LAATU JA MÄÄRÄ

R

akennusjätettä on kaikki rakentamisessa,
korjaamisessa ja purkamisessa syntyvä
jäte. Rakennusjätteen määrä ja syntyvät
jätejakeet vaihtelevat vuosittain ja alueittain. Jo
yhdenkin suuren asuinkiinteistön tai teollisuushallin purkaminen vaikuttaa jätteen kokonaismäärään etenkin kunnassa, jossa rakentaminen,
korjaaminen tai purkaminen on vähäisempää.

Rakennusjätteet työmaatyypeittäin
Uudisrakennustyömailla syntyvästä jätteestä
suurin osa on kiviainespohjaista jätettä, mikä
muodostuu lähinnä maansiirtotöistä (kuva 4 ja
taulukko 1). Muita merkittäviä jätejakeita ovat
puu- ja metallijäte. Lisäksi erilaiset pakkausjätteet, kuten muovi, paperi ja pahvi, ovat tilavuu-

Eri jätejakeiden osuudet

Rakentaminen
yhteensä
kiviainespit. jätteet

Purkaminen

puujäte
metalli
Korjausrakentaminen

muu jäte

Uudisrakentaminen

0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

Kuva 4. Rakentamisessa syntyneiden eri jätejakeiden suhteelliset osuudet Suomessa vuonna
2003. (lähde: Rakennusmateriaalin hyötykäytön lisääminen.
Green Net Finland ry, 2005)
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deltaan merkittävä jäte-erä uudisrakennustyömailla. Styrox- ja kipsilevyjäte ovat myös uudisrakennuskohteissa tyypillisesti syntyviä jätteitä.
Jätettä muodostuu paitsi rakentamisen hukkamääristä myös pakkaus- ja suojamateriaaleista.
Erään työmaatarkastuksen kohteena olleen yrityksen esittämän arvion mukaan yhden omakotitalon kalustamisesta syntyy noin 0,5 m3 tiiviisti
pakattua pahvijätettä. Vastaavasti puujätettä
syntyy 5 m3 taloa kohti.
Korjausrakentamisessa pääosa kaikesta syntyneestä jätteestä muodostuu vanhojen rakenteiden
purkamisesta. Varsinaisen purkujätteen ohella
myös uuden korvaavan rakenteen teon yhteydessä syntyy jätettä uudisrakentamisen tavoin materiaalihukasta sekä pakkaus- ja suojausmateriaaleista. Kuntatasolla korjaustyömaiden jätemäärään vaikuttaa kunnan rakennuskannan kerrosala, talotyyppijakauma ja ikärakenne.
Tyypillisimpiä korjaustöistä syntyviä jätteitä
ovat erilaiset puupohjaiset jätteet. Puhtaan puun
ohella työmailta tulee erilaisia rakennus- ja sisustuslevyjä sekä kiintokalusteita. Lisäksi korjaustöistä syntyy huomattava määrä metallijätettä
(mm. sähköjohdot, LVI-putkistot sekä julkisivuja kattopellit). Kiviainespohjaisia jätteitä syntyy
eniten saneerauksissa, joissa poistetaan tai uusitaan väliseiniä ja lattiarakenteita. Muovi, pahvi
ja sekalainen rakennusjäte muodostavat ison
osan jätemäärästä.
Varsinaisista purkutöistä eli rakennuksen tai sen
osan kokonaan purkamisesta syntyvän jätteen
määrä ja laatu vaihtelevat kohteen mukaan. Esimerkiksi purettujen pientalojen ja piharakennusten jätteistä huomattava osa muodostuu puurakenteista. Tiilijätettä syntyy katto-, piippu- ja
tulisija- sekä ulkovuoraustiilistä, ja metallia peltikatoista ja ulkovuorauksista. Betonia tulee
yleensä perustuksista. Sen sijaan asuinkerrostalojen, teollisuustilojen ja julkisten rakennusten
purkutöissä betonin ja tiilen osuus on puuta suurempi. Suurten kohteiden purkutöissä kiviainesten massamäärä on myös huomattava. Lisäksi
näistä kohteista syntyy usein runsaasti metalli- ja
lasijätettä. Rakennusten purkamisesta syntyy
myös erilaisia sekajätteeksi päätyviä eristeitä ja
sekamateriaaleja.
Sähkö- ja elektroniikkaromu sekä muut ongelmajätteet voivat tapauskohtaisesti olla huomattava jäte-erä purku- ja korjaustöissä. Purkukohteista voi löytyä erityistä käsittelyä vaativia jät-

teitä, kuten asbestia. Vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja purkutöissä saattaa syntyä myös PAH-,
PCB- ja lyijypitoisia jätteitä (lue lisää liitteestä
4). Saastuneita maita saattaa olla mm. huoltamoiden, sahojen ja muiden teollisuusalueiden
purku- ja korjaustyömailla.

Taulukko 1. Kirjalliseen kyselyyn vastanneiden yritysten (n=77) ilmoittamat tiedot viimeisimmissä purkuja korjauskohteissa syntyneistä jätteistä. Sekajätettä
tulee poikkeuksetta kaikista kohteista, vaikkei sitä
kaikissa vastauksissa ollut ilmoitettu.

Jätejae
sekajäte
betoni
puu
metalli
tiili
paperi ja pahvi
maa-ainekset
asbestijäte
asfaltti
lasi
ongelmajätteet
erityisjätteet
energiajäte
muovi
saastuneet maat

Yritysten osuus, jotka
ilmoittivat ko. jätejaetta
syntyneen purku- ja
korjauskohteissa
77 %
74 %
73 %
64 %
62 %
45 %
44 %
40 %
33 %
33 %
31 %
27 %
25 %
18 %
14 %

n
59
57
56
49
48
35
34
31
25
25
24
21
19
14
11

Purku- ja korjauskohteet
Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta saadun
tiedon perusteella Oulussa on 2000-luvulla purettu noin 350 rakennusta (taulukko 2). Ylivoimaisesti eniten Oulussa puretaan erilaisia piharakennuksia, kuten aittoja, varastoja, autokatoksia ja talousrakennuksia. Seuraavaksi eniten
puretaan yhden kotitalouden asuinkiinteistöjä.
Teollisuuden, maatalouden sekä liiketoiminnan
rakenteita ja tiloja puretaan satunnaisemmin.
Viime vuosina Oulussa on purettu hyvin monenlaisia teollisuus- sekä liike- ja toimistotiloja,
kuten lämpö- ja sähkökeskuksia, huoltoasemia ja
mittarikenttiä, kaupparakennuksia ja toimistotiloja sekä teollisuuden varastotiloja. Oman lisänsä purkuihin ovat tuoneet erikoisosaamista vaativat teollisuuden purkutyöt.
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Oulussa purettaviksi ilmoitetut
asuinpihamuut
vuosi
rakennukset
rakennukset
rakennukset
2001
16
43
17
2002
281
49
18
2003
12
25
12
2004
20
40
5
2005
122
12
3
2006
19
14
3
yht.
107
183
58
1
joista 3 vapaa-ajanasuntoa
2
joista 1 vapaa-ajanasunto

yht.
76
95
49
65
27
36
348

Taulukko 2. Oulun kaupungissa 2000luvulla purettaviksi ilmoitetut rakennukset. Rakennus on merkitty purettavaksi
sinä vuonna, jona purkuilmoituksesta
tehty päätös on annettu. (lähde: Oulun
kaupungin rakennusvalvonta)

Suurin osa purkamisesta tapahtuu uudisrakentamisen tai tilojen modernisoinnin yhteydessä.
Purkamisen perusteena ei aina ole rakennuksen
huono kunto tai vastaamattomuus tarpeisiin,
vaan nopeasti kasvavalla ja muuttuvalla kaupunkialueella kaavoitukselliset tekijät vaikuttavat
purkamiseen. Mm. teollisuus- ja liiketiloja on
viime vuosina purettu asuinrakentamisen tieltä.

Purkuja yleisempiä ovat pienet remontti- ja korjauskohteet. Vuosittain on myös muutama isompi korjauskohde, kuten kunnan omistamien kiinteistöjen tai muiden julkisten tilojen saneeraukset. Muuttovoittoalueilla, kuten Limingassa ja
Kempeleessä korostuu uudisrakentaminen suhteessa korjaamiseen ja purkamiseen.

Viime vuosien korjausrakentamiskohteita Oulussa ovat olleet liike- ja toimistotilojen sekä muiden julkisten rakennusten erilaiset korjaus- ja
muutostyöt. Tällaisia töitä ovat olleet esimerkiksi väliseinien muutokset, yläpohjan perusparannukset ja LVIS-parannukset. Myös vesikaton
muutostöitä ja julkisivuremontteja on tehty. Lisäksi piharakenteiden uusimiset ja erilaiset vahinkosaneeraukset, kuten kosteus- ja homevaurioiden korjaukset, ovat olleet tyypillisiä korjaustöitä. Liike- ja teollisuustilojen korjaamiseen on
usein liittynyt asbesti- ja muiden erityisjätteiden
purkutöitä. Vastaavasti asuinkiinteistöissä hissi-,
keittiö- ja kylpyhuoneremontit, parveke- sekä
vesi- ja viemäröintityöt ovat olleet yleisiä. (Tiedot perustuvat yritysten antamiin kirjallisiin
vastauksiin).

Purkujätteen määrä

Purku- ja korjaustoiminta muissa Oulun seudun
ympäristöviraston toimialueen kunnissa ei juuri
poikkea Oulun tilanteesta. Kuntien rakennustarkastajien mukaan vain volyymi on toinen Ouluun verrattuna. Vuosittain merkittäviä purkukohteita on vain muutama kunnittain. Teollisuus- ja liiketiloja puretaan asuinrakennuksia
harvemmin. Esimerkiksi Hailuodossa ei ilmoitettuja rakennusten purkuja ole ollut lainkaan viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Suurimpia purkukohteita ovat olleet erilaisten teollisuushallien sekä home- ja kosteusvaurioisten
omakotitalojen purkutyöt.

Korjaus- ja purkutöistä syntyvän jätteen todellista määrää on vaikea arvioida, sillä kaatopaikalle
tai muille rakennusjätteen käsittelyalueille viedyt
rakennusjätemäärät sisältävät myös uudisrakentamisesta syntyneet jätteet. Osa rakennusjätteestä
sekoittuu myös yhdyskuntajätteeseen. Kaikki
purku- ja korjausjäte ei päädy tilastoihin senkään
vuoksi, että osa jätteistä hyödynnetään muutoin,
kuten kiviainesperäisiä jätteitä maantäytöissä tai
puhdasta puuta polttopuuna. Myös tilastoinnissa
on puutteita, sillä kaikilla vastaanottopaikoilla ei
ole käytössä punnitusvaakoja. Todellisten jätemäärien arviointia vaikeuttaa sekin, ettei korjausrakentamisesta tarvitse merkittäviä muutosja saneeraustöitä lukuun ottamatta tehdä purkuilmoituksen tapaan jäteselvitystä.
Suomessa rakennusjätettä ajetaan kaatopaikoille
vuosittain noin 570 tonnia eli 114 kg/asukas.
Vuosina 1995-2003 loppusijoitettiin Oulun Jätehuollon Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vuosittain 30 000–45 000 tonnia rakennusjätettä 6 .
Asukasta kohden rakennusjätettä on päätynyt
Ruskoon keskimäärin 172 kiloa vuodessa. Osa
Ruskon jätekeskukseen tuodusta rakennusjätteestä tulee selvityksen kohdealueen ulkopuolisista kunnista.

6

Ympäristöhallinnon Vahti-tietojärjestelmä
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Kaatopaikkasijoituksen ohella rakennusjätettä
otetaan vastaan ympäristöluvallisilla rakennusjätteen vastaanottopaikoilla (ks. tarkemmin liitteestä 4). Esimerkiksi vuonna 2001 nämä ilmoittivat vastaanottaneensa yhteensä 50 000 tonnia
hyötykäyttöön ohjautuvaa rakennusjätettä (luku
ei sisällä Ruskon jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettua jätettä). Massamääräisesti suurimman
osan tästä muodostavat betoni- ja tiilijäte sekä
puujäte. Rakennusjätteen käsittelyalueilta jätejakeet ohjautuvat noin 3–4 vuoden kiertosyklillä
pääosin hyötykäyttöön joko käytettäväksi materiana tai energian lähteenä.

Purettavista rakennuksista muodostuu jätettä
YTV:n 7 tilastojen mukaan seuraavasti:
x asuinkerrostalosta 1 000 kg/r-m2,
x liike- ja julkisesta rakennuksesta 600–800
x

kg/r-m2,
teollisuus- ja varastorakennuksesta 500–700
kg/r-m2.

Vertailun vuoksi uudisrakennustyömailla jätettä
syntyy 3–15 kg/r-m3. Pientalotyömailla jätettä
muodostuu suhteessa enemmän kuin rivitalo- tai
kerrostalotyömailla.
Oulun kaupungin rakennusvalvonnasta saatujen
purkuilmoitusten ja niihin liitettyjen jäteselvitysten perusteella puretusta asuinrakennuksesta
syntyvä jätemäärä on keskimäärin ollut 40–60
tonnia (vaihteluväli 10–90 tonnia) (taulukko 3).
Rakennusjätteen määrä kasvanee lähivuosina
nykyisestä. Rakennustarkastajien mukaan 1960–
70 luvuilla rakennetut rakennukset tulevat piakkoin peruskorjausikään. Vastaavasti kunnissa,
joissa uudisrakentaminen on viime vuosina ollut
voimakasta, ei purku- ja korjaustöiden suhteellinen osuus nouse aivan heti. Rakennustarkastajien mukaan Oulun naapurikunnissa tehdään lähivuosina eniten erilaisia huoneistoremontteja.
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YTV on pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. Sen
vastuualueena on mm. seudun jätehuolto, liikenne, maankäyttö ja ilmanlaatu.

M uuta

Oulu
M uut selvitysalueen kunnat

Paperi ja pahvi
Erit yisjätt eet
Ongelmajätt eet
Lasi
M uovi
Energiajäte

jätejae

Yritysten oman ilmoituksen mukaan purku- ja
korjaustoiminnasta syntyy massamääräisesti
eniten betonijätettä (kuva 5). Myös maaainesten, tiilen ja puun sekä metalli- ja asfalttijätteen määrät ovat olleet huomattavat. Purku- ja
korjaustöissä korostuu sekajätteen määrä. Purkutöissä jätejakeiden epäpuhtautta ja siten sekalaisen jätteen määrää lisää se, että rakennusmateriaaleja ja sidosaineita on usein vaikea erotella
toisistaan.

Yrityksissä syntyneet purkujätteet yhteensä

Asbest ijäte
Saastuneet maat
Asfalt ti
M etalliromu
Puhdas puu
Tiili
Sekajäte
M aa-ainekset
Bet oni
0

100

200

300

400

tonnia

Kuva 5. Kirjalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä 77
ilmoitti omat arvionsa syntyneistä jätemääristä. Jätemäärät
ovat syntyneet yritysten viidestä viimeisimmästä purku- tai
korjauskohteesta. Käytännössä jätemäärät muodostuvat
viimeksi kuluneiden 2–3 vuoden ajalta. Luvuissa ei ole
eroteltu korjaus- ja purkutöistä syntyviä jätteitä. Luokkaan
’’muuta’’ kuuluvat mm. kannot ja sahanpuru.

Taulukko 3. Purkuilmoituksista (v. 2001–2006) saadut
arviot eri rakennustyyppien purkamisesta syntyvän jätteen
kokonaismäärästä (lähde: Oulun kaupungin rakennusvalvonta).
Rakennustyyppi
Suuri liiketila
Tavaraterminaali/toimisto
Varastorakennus
Liikerakennus
Huoltoasema
Omakotitalo

jätemäärä yhteensä tonnia
2 866– 8 490
2 311–3 450
830–1 230
273–671
500
40-60
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PURKU- JA KORJAUSTOIMINTA YRITYKSISSÄ

K

irjallisen kyselyn tulosten mukaan yli
puolet selvityksen kohteena olleista yrityksistä tekee purkutöitä joko päätoimisesti tai huoneisto- ja rakennuskorjausten yhteydessä (kuva 6). Lisäksi neljännes tekee purku- ja
korjaustöitä satunnaisesti. Jos tähän lisätään
vielä kylpyhuone- ja keittiöremontteihin erikoistuneet firmat, kotitarveremontoijat sekä muut
satunnaiset purkajat, nousee erityyppisiä purkutöitä tekevien yritysten ja toimijoiden määrä
melkoiseksi.

rausyrityksiä, joista osa on erikoistunut mm.
vahinko- tai ikkunasaneerauksiin.
Satunnaiset purkajat. Neljännes vastanneista (29
yritystä) ilmoitti tekevänsä purkutöitä satunnaisesti. Näistä lähes puolet on koneurakointi-,
maarakennus- ja kuljetusalan yrityksiä. Muutamat rakennusjätteen vastaanottajista tekevät
purkutöitä silloin tällöin. Tähän ryhmään kuuluu
myös pieniä, muutaman henkilön yrityksiä. Satunnaiset purkajat purkavat useimmiten yksityisten asuin- ja piharakennuksia.

Yritykset purkutyön mukaan
Ammatti- ja erikoispurkajat. 11 yritystä ilmoitti
purkutöiden olevan yrityksen keskeinen toimiala. Näistä kahdeksan yrityksen kotikunta oli
Oulu. Suurin osa ilmoitti tekevänsä myös kokonaisten rakennusten purkutöitä. Erikoistumista
löytyi asbestipurkuihin, erilaisiin teollisuuspurkuihin, sähkölaitteistojen sekä tiettyjen rakennusmateriaalien, kuten puun, metallin, betonin ja
tiilen purkuihin. Yksi yritys ilmoitti erikoistuneensa lajittelevaan purkutyöhön.
Monilla tähän ryhmään kuuluvista yrityksistä on
useita purkukohteita vuosittain. Ryhmään kuuluu
mm. ympäristöluvallisia rakennusjätteen vastaanottajia. Monet ammatti- ja erikoispurkajat
toimivat myös aliurakoitsijoina.
Asunto- ja rakennuskorjaajat. Asunto- ja rakennuskorjausten yhteydessä purkutöitä tekeviä
yrityksiä oli vastanneista 49. Keskeisenä erona
ammatti- ja erikoispurkajiin on, etteivät nämä
yritykset ilmoituksensa mukaan yleensä tee kokonaisten rakennusten purkuja. Ryhmään kuuluvat yritykset ovat keskittyneet lähinnä uudisrakentamiseen ja purkutöitä tehdään tarvittaessa.
Tyypillisiä työkohteita tämän ryhmän yrityksillä
ovat olleet asuinkerrostalojen erilaiset korjaustyöt sekä liike-/toimistotilojen muutos- ja saneeraustyöt.
Kuusi yritystä ilmoitti tekevänsä itse vain pieniä
purkutöitä ja teettävänsä isot purkutyöt alihankkijoilla. Myös erikoispurkamiset, kuten home- ja
kosteusvaurio- sekä asbestipurkutyöt, teetätetään
näihin töihin erikoistuneilla yrityksillä. Asuntoja korjausrakentajien joukkoon kuuluu rakennuttajaorganisaatioita, kiinteistö- ja kunnossapitoyrityksiä sekä erikokoisia rakennus- ja sanee-

10 %
22 %
Ammatti- ja erikoispurkajat
Asunto- ja rakennuskorjaajat
Satunnaiset purkajat
M uut
43 %
25 %

Kuva 6. Kirjalliseen kyselyyn vastanneiden yritysten jakautuminen purkutoiminnan luonteen mukaan. Vastauksissa on
huomioitu yrityksen ensisijaisesti ilmoittama vaihtoehto
(n=116). Ryhmään ’’muut’ kuuluvat alihankkijoita purkutöissä käyttävät yritykset (14 %) sekä mahdolliset tulevat
purkajat (9 %).

Muut. Lopun neljänneksen vastanneista muodostavat yritykset, jotka teettävät purku- ja korjaustyöt pääsääntöisesti alihankkijoilla (17 yritystä).
Alihankkijoita käyttävät mm. isot rakennuttajaorganisaatiot. Kymmenen yritystä ilmoitti harkitsevansa purkutöiden tekemistä tulevaisuudessa, mutta nyt ne ovat keskittyneet uudisrakentamiseen, maarakentamiseen tai koneurakointiin.

Käytössä oleva kalusto
Kaikilla ammatti- ja erikoispurkajilla on monipuolinen kalusto, johon kuuluu lähes poikkeuksetta erilaisia kaivinkoneita, kuormaajia ja kuljetuskalustoa. Lisäksi on lajittelu- ja purkukouria,
leikkureita, hihnakuljettimia, iskuvasaroita, purku- ja piikkausrobotteja, hydraulisia murskaimia,
pulverointikoneita, polttoleikkauskalustoa, ti-
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manttisahoja, käsipiikkauslaitteita sekä hionta- ja
jyrsintäkalustoa.
Asunto- ja rakennuskorjaajien kalustovalikoimaan kuuluvat ensisijassa erilaiset käsityökalut
(sorkkaraudasta vasaraan) sekä piikkauskoneet
ja jyrsimet. Monilla yrityksillä ei ole omaa kalustoa järeämpiin purkuihin, vaan niihin saadaan
koneet joko alihankkijoilta tai koneet vuokrataan. Remonttipurkajilla, jotka tekevät lähinnä
kylpyhuone- ja keittiöremontteja, on käytössään
pääasiassa käsityökaluja tai kevyitä koneita.
Satunnaisten purkajien kalustoa ovat pääasiassa
kaivinkoneet.

Pölyn- ja meluntorjunta työmailla
Pölyn- ja meluntorjunta huomioidaan yrityksissä
vastausten perusteella melko hyvin (taulukko 4).
Ammattipurkajien keskuudessa tilanne on annettujen vastausten perusteella hiukan muita yrityksiä parempi.
Sisätilojen purku- ja korjaustöissä pölyntorjuntaa
hoidetaan käytännössä työtilojen eristämisellä
muovituksin tai väliaikaisin seinärakentein sekä
työtilojen alipaineistuksella. Pölyn kulkeutumista työmaan ulkopuolelle estetään myös pitämällä
työmaan ovet suljettuina sekä vaiheistamalla
purkutyöt rakennuksen tiettyyn osaan kerrallaan.
Yksi yritys käytti lisäksi märkiä pyyhkeitä pölyn
sitojina työmaaovien edessä. Kokonaisten rakennusten purkamisessa pölyntorjuntaa hoidetaan tarvittaessa kastelun avulla. Kuivan betonija tiilimurskeen pölyämistä yritetään välttää
myös varovaisemmalla jätteen kuormaamisella.
Meluntorjunnasta huolehditaan työmailla ajoittamalla työ normaaliin työaikaan eli kello 7–
15.30 väliseen aikaan. Erityistä melua aiheuttavista toimista sovitaan tarvittaessa ennakolta
lähinaapurien kanssa tai tehdään erillinen meluilmoitus. Esimerkiksi toimisto- tai koulutilojen
kohdalla meluntorjunta on kuitenkin korjaustyön
purkuvaiheessa vaikeaa, varsinkin jos toimistossa/koulussa työskennellään samanaikaisesti.
Tällöin melua aiheuttavat työt pyritään ajoittamaan tiettyyn ennalta sovittuun aikaan. Meluilmoituksia on tehty mm. tapauksissa, joissa purkujätettä on murskattu purkutyömaalla.

Kuva 7. Lajittelukoura on hyvä apuväline purkutöissä, sillä
sen avulla esimerkiksi puuvuorinen rakennus voidaan kuoria
kerros kerrokselta ja saada eri jätejakeet erilleen (kuva Nina
Kuikka.)

Tarkastuskäyntien aikana ei pölyn- ja meluntorjuntaan liittyviä epäkohtia havaittu. Silti purkutyömaiden pölystä ja melusta tehdään silloin
tällöin valituksia Oulun seudun ympäristövirastoon.

Purkuilmoituksen tekeminen
Purkuilmoituksien tekeminen riippuu purku- ja
korjauskohteen luonteesta. Pienistä remontti- ja
korjauskohteista ei ilmoitusta tarvitse tehdä (taulukko 5). Tehtäessä purku- tai korjaustyö alihankintana huolehtii useimmiten työn tilaaja purkuilmoituksen tekemisestä tarvittaessa.
Taulukko 4. Pölyn- ja meluntorjunta yrityksissä annettujen
vastausten perusteella. Ei-vastauksissa on huomioitu tyhjät
vastaukset.

Ammatti- ja erikoispurkajat
Asunto- ja rakennuskorjaajat
Satunnaiset purkajat

pölyntorjunta
kyllä (%)
91
88
79

meluntorjunta
kyllä (%)
82
76
72

Taulukko 5. Purkuilmoituksen tekeminen yrityksissä annettujen vastausten perusteella. Ei-vastauksissa on huomioitu
tyhjät vastaukset.

Ammattipurkajat
Asunto- ja rakennuskorjaajat
Satunnaiset purkajat

purkuilmoitus
kyllä (%)
ei (%)
64
36
22
78
52
48
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Työmaiden turvallisuus, siisteys ja materiaalien varastointi
Työmaiden aitaamisesta ja asiattomien työmaalle pääsystä oli tarkastuskohteissa huolehdittu
hyvin. Työmaaportit ja ovet olivat pääsääntöisesti lukossa. Korjaustyömaat oli aidattu lähinnä
kokonaista rakennusta saneerattaessa. Työmaita
ei sen sijaan ollut aidattu silloin, jos työmaa-alue
oli pinta-alaltaan hyvin laaja tai muodostui useasta erillisestä työkohteesta. Aitaamisen puutteita perusteltiin myös sillä, ettei aidan osana ollutta purettavaa rakennusta enää ollut tai että aita
hankaloittaisi kulkua työmaalle.

Uudisrakennustyömailla eri rakennusmateriaalit
olivat pääosin omissa kasoissa ja tarpeen mukaan peitettyinä. Eniten puutteita oli uudelleen
käytettävissä olevan rakennuspuun suojaamisessa. Korjaus- ja purkutyömailla uudelleen käytettävät rakennusosat oli varastoitu tilanteen mukaan esim. katoksen alle.

Korjaus- ja purkutyömaista varoittavat kieltokytit olivat puolella tarkastuskohteista. Uudisrakennustyömailla ei vastaavia kylttejä ollut. Toisaalta uudisrakennustyömailla urakoitsijoiden yhteystiedot olivat selkeästi näkyvillä.
Sen sijaan purku- ja korjaustyömailla ei kiinnitetty yhtä
paljon huomiota urakoitsijan
nimen näkyvyyteen. Vain
kahdessa
purkukohteessa
purkajan nimi oli näkyvillä.
Tarkastuskäynneillä ei havaittu työmaan epäsiisteydestä johtuvia turvallisuusriskejä. Ainoastaan
yhdellä työmaalla oli keskeisellä kulkureitillä
pieni kovettunut betonikasa valutöiden jäljiltä,
mutta se oli tarkoitus poistaa pian. Muutoinkin
työmaiden siisteydestä ei juuri ollut huomauttamista. Vain kahdessa uudisrakentamiskohteessa
oli ongelmia kevyiden roskien, kuten muovin ja
styroxin leviämisestä lähimaastoon. Purku- ja
korjaustyömaat olivat asianmukaisessa kunnossa
siisteyden osalta.

Kuvat 8 ja 9. Kevyiden jätteiden leviäminen työmaan ympäristöön on ongelma, jos jätelavoja ei tyhjennetä riittävän usein
tai ei huolehdita lavojen peittämisestä tai painojen laittamisesta kevyiden jätteiden päälle (kuvat Nina Kuikka).

RAKENNUSJÄTTEIDEN LAJITTELU YRITYKSISSÄ

R

akennustarkastajien mukaan rakennusjätteiden lajittelu yritysten ja myös kotiremontoijien keskuudessa tapahtuu riittävän hyvin. Annettujen kirjallisten vastausten
mukaan purku- ja korjaustyömaiden jätehuolto
näyttäisi toimivan 38 %:ssa vastanneista yrityksistä (taulukko 6). Näissä yrityksissä myös pahvi-, muovi- ja lasijäte toimitetaan hyötykäyttöön.

Sen sijaan valtaosassa yrityksiä (62 %) näyttäisi
vastausten perusteella siltä, että hyötykäyttöön
soveltuvaa jätettä viedään kaatopaikalle sekalaisena rakennusjätteenä. Yksi yritys ilmoitti suoraan, että sen työkohteista on syntynyt yksinomaan sekajätettä. Vain yksi yritys harmitteli
vastauksessaan sitä, että syntyvän sekajätteen
määrä on liian suuri.
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Taulukko 6. Rakennusjätteiden käsittely kirjalliseen kyselyyn
vastanneissa yrityksissä (n=77).
yritysten
osuus
jätteiden käsittelytapa
eri jätejakeet toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
hyötyjätteitä menee
sekajätteenä kaatopaikalle
betonin, tiilen, puun, metallin ohella
syntyy vain kaatopaikkajätettä

n

38 %

29

38 %

29

24 %
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Työmaakäyntien yhteydessä ilmeni, että uudisrakentamisessa sekä purku- ja korjaustöissä monen jätejakeen lajittelun kohdalla on yhä puutteita. Uudisrakennustyömailla sekajätteeseen
päätyivät lähes kaikki muovit, pahvit ja styroxin
palat. Myös lasia, käsitellyn puun palasia ja metallia päätyi sekajätelavalle. Vastaavanlainen
tilanne oli myös monella purku- ja korjaustyömaalla. Lisäksi purkutyömailla sekajätteeksi
päätyi mineraalivillaa, huopakattorakenteita sekä
erilaisia laattoja. Sekajätteeseen päätyi jokaisella
purku- ja korjaustyömaalla myös uudelleen käytettävää materiaalia ja tuotteita vaihtelevat määrät. Sekajätteeseen päätyi työmaakohtaisesti mm.
pattereita, ikkunoita, ovia, kaapistoja, valaisimia
ja sähkökaappeja. Sekajätettä syntyi kaikissa
tarkastuskohteista paljon.
Kirjallisten vastausten mukaan muutama yritys
on ratkaissut rakennusjätteiden lajittelun toimittamalla syntyvän rakennusjätteen sellaiselle rakennusjätteen vastaanottajalle, joka ottaa vastaan
myös sekalaista rakennusjätettä lajiteltavaksi.
Tarkastuskohteista tällaista toimintamallia käytti
kaksi yritystä. Lisäksi muutama yritys ilmoitti
vastauksissa vievänsä syntyvän rakennusjätteen
aluksi omalle varastoalueelle, jossa tarkempi
lajittelu alueella oleviin vaihtolavoihin tapahtuu.
Monet rakennusjätteen vastaanottajat lajittelevat
omalla käsittelyalueella etupäässä omilta purkuja korjauskohteilta tuotuja jätteitä.
Uudisrakentamisen tai purku- ja korjaustöiden
kesken ei ole eroa siinä, miten hyvin jätteet lajitellaan. Pikemminkin erot ovat yksittäisten yritysten tasolla. Tarkastusten aikana huomattiin
eroja myös jätejakeiden puhtaudessa ja varastoinnin tasossa. Aliurakoitsijoiden jätteiden käsittelykäytäntöjä ei selvitetty tämän kartoituksen
yhteydessä.

Kuva 10. Tyypillinen sekajätelava (kuva Oulun seudun ympäristövirasto).

Hyötyjätteiden lajittelu
Pääsääntöisesti kaikki raskaat materiaalit, kuten
betoni, tiili ja maa-ainekset lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön. Myös metalli ja puhdas puu
sekä suuret jäte-erät lajitellaan lähes poikkeuksetta. Syntyvän jätteen määrään ja lajitteluun
kiinnitettiin yrityksissä huomiota lähinnä sekajätemaksuista aiheutuvien kustannusten vuoksi.
Ylijäämämaa ja asfaltti. Kyselyyn vastanneiden
yritysten toiminnasta syntyvä ylijäämämaa ja
asfaltti kierrätetään tai toimitetaan hyödynnettäväksi vastausten perusteella poikkeuksetta.
Työmaille tehdyt tarkastuskäynnit osoittivat, että
näin tapahtuu myös käytännössä. Tarkastetuissa
uudisrakennuskohteissa maa-ainekset eivät sisältäneet epäpuhtauksia, vaikka usein ongelmia
tuottaa etenkin styroxin palojen sekoittuminen
maahan. Purkutyömailla ei tarkastushetkellä oltu
vielä edetty maa-ainesten ottoon. Purkutyömaiden yleinen ongelma on pienen purkumurskeen
sekoittuminen maa-aineksiin.
Betoni- ja tiilijäte. Betonijätteen lajittelu on kirjallisten vastausten perusteella hoidettu yrityksissä hyvin. Tiilen hyödyntämisaste on myös
hyvä, joskin hiukan heikompi kuin betonin johtuen mm. tiilen heikommasta kestävyydestä.
Tiiliä hajoaakin paljon koneellisen purkutyön
yhteydessä ja sekoittuu muuhun purkujätteeseen.
Tiilen hyödyntämisaste kasvoi, jos tiilet voitiin
toimittaa samassa kuormassa betonin kanssa
rakennusjätteen vastaanottajalle.
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Betonin ja tiilen hyötykäyttöön ohjautumista
edesauttaa se, että ne ovat massaltaan painavaa
jätettä ja niiden laittaminen sekajätteeseen nostaisi huomattavasti sekajätteen kustannuksia.
Näitä jätejakeita syntyy usein myös paljon ja
helposti eroteltavana jäte-eränä. Vain kahdelta
tarkastuksen kohteena olleelta korjaustyömaalta
betonijätettä oli päätynyt sen sisältämien epäpuhtauksien takia sekajätteeseen. Tyypillisesti
betonin hyötykäyttöä estävät siinä olevat muovimaton, styroxin tai bitumin jäänteet. Korjaustyömailla pienet betoni- ja tiilierät sekä uudistyömailla valutyöstä ylijääneet betonierät menevät yleisesti sekajätteeseen.
Muun kiviainespohjaisen jätteen lajittelu on
selkeästi puutteellisempaa. Etenkin laatta- ja
keramiikkajätettä ei lajiteltu tarkastuskohteissa
omaksi jätejakeekseen juuri lainkaan, vaan se
päätyi lähinnä betonijätteen joukkoon. Uudisrakennuskohteissa seinä- ja lattialaattoja ei juuri
jää yli tai ne käytetään seuraavissa kohteissa.
Purku- ja korjauskohteissa kyseisiä kiviainespohjaisia jätteitä saattaa kuitenkin syntyä melko
paljon. Puhdasta kipsijätettä ei syntynyt yhdessäkään tarkastuskohteessa. Sen sijaan vioittuneet
Gyproc–levyt tai niiden palaset päätyivät työmailla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta sekajätteeksi. Kirjallisten vastausten mukaan kiviset
pihalaatat pyritään käyttämään uudelleen.
Puujäte. Annettujen vastausten ja tarkastuskäyntien perusteella puujäte kierrätetään yrityksissä
melko tarkasti. Etenkin puhtaan puun kierrätys
toimii hyvin. Puujätteen hyödyntämistä lisää se,
että rakennusjätteen vastaanottajat ottavat vastaan myös käsiteltyä puujätettä. Silti tarkastusten
yhteydessä havaittiin ongelmia myös puun kierrättämisessä. Etenkin purkutöissä, joissa purkaminen tapahtuu koneellisesti, sekoittuu puujätteen joukkoon helposti epäpuhtauksia. Puujätteen joukossa olikin yhdellä purkutyömaalla
lasivillaa, muovia ja metallia. Usein käsitelty
puu, kuten naulainen ja maalattu puuaines, vaneri, lastulevy sekä liimapuu, päätyy korjaus- ja
uudisrakennustyömailla sekajätelavalle. Purkutyömailta uudelleen käytettävät tuotteet, kuten
ulkovuorilaudat, puuovet ja ikkunan karmit,
päätyivät suurelta osin polttoon menevän puujätteen joukkoon.
Metalliromu lajitellaan yrityksissä lähes kokonaan ja toimitetaan hyödynnettäväksi. Tarkastuskäynneillä kuitenkin ilmeni, ettei kaikkea
hyödynnettäväksi kelpaavaa metallia kierrätetty.

Esimerkiksi sähköjohtoja, lämpöpattereita ja
vesirännin osia päätyi pieniä määriä sekajätelavoille.
Pahvi. Korjaus- ja uudisrakentamistyömailla
pahvi jätetään käytännössä lajittelematta. Ainoastaan yhdellä tarkastetulla uudistyökohteella
pahvin keräyksestä oli huolehdittu siten, että
pahvi toimitettiin muun rakennusjätteen kanssa
rakennusjätteen vastaanottajalle lajiteltavaksi.
Yksi yritys ilmoitti vähentävänsä pakkauspahvin
määrää tilaamalla kalusteet ilman pahvisia pakkauksia. Purkutyömailla pahvia ei synny yhtä
paljon, mutta se (myös pinkopahvi) meni joko
sekajätteeseen tai poltettavan puujätteen joukkoon.
Muovia ja styroxia ei juurikaan kierrätetä yrityksissä. Uudisrakennustyömailla styroxin hukkapalat päätyivät poikkeuksetta sekajätteeseen. LVIputket kierrätetään tarkoin ja pääsääntöisesti
LVI-urakoitsijan toimesta. Muovimaton kierrätyksestä vastaa myöskin useimmiten mattourakoitsija. Tarkastetuissa purku- ja korjauskohteissa ei muovia tai styroxia lajiteltu niiden vähäisyyden takia.
Lasi. Purku- ja korjaustöiden yhteydessä hyötykäyttöön päätyvän ikkunalasin määrä riippuu
ikkunoiden iästä ja kunnosta. Vanhat, perinteiset
ikkunalasit karmeineen päätyvät uudempia laseja
todennäköisemmin uusiokäyttöön. Rikkoontunutta lasijätettä päätyy kuitenkin paljon sekajätelavalle. Korjaus- ja uudisrakentamiskohteissa
lasiliike huolehtii usein lasijätteen edelleen toimittamisesta.
Muu hyötykäyttöön soveltuva jäte. Sahanpuru,
ovet, ikkunat ja vastaava muu hyötykäyttöön
soveltuva jäte otetaan yrityksissä talteen kysynnän mukaan. Kaapelikelojen kierrätyksestä vastaa usein sähköurakoitsija. Pantilliset trukkilavat
päätyvät poikkeuksetta kiertoon. Vain 11 yritystä 77:stä ilmoitti kirjallisissa vastauksissa keräävänsä energiajätettä.

Ongelma- ja erityisjätteiden lajittelu
Ongelmajätteiden keräys ja toimittaminen käsittelyyn toimii rakennus- ja purkutyömailla muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta
hyvin. Kyselyyn vastanneista yrityksistä jokainen ilmoitti toimittaneensa ongelmajätteet
asianmukaiselle vastaanottajalle. Tarkastuskäyn-
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neillä kuitenkin ilmeni, että yhdellä uudisrakennustyömaalla loisteputkilamput olivat menneet
sekajätteeseen, ja yhdellä näin oli käynyt kyllästetyn puun kanssa. Sähkö- ja elektroniikkaromua
oli päätynyt kahdella purkutyömaalla muun jätteen joukkoon. Ongelmajätteiden viennistä on
useimmiten vastannut työmaan vastaava mestari.
Yhdellä uudisrakennustyömaalla sähköurakoitsija vastasi loisteputkilamppujen poisviennistä.
Purku- ja korjauskohteissa syntyvä asbestijäte oli
pakattu kestäviin säkkeihin ja säkkien suut oli
suljettu asbestista varoittavalla teipillä. Yhdellä
työmaalla oli ennen tarkastusta syntynyt PAH- ja
lyijyjätettä, jotka oli toimitettu asianmukaiseen
vastaanottopaikkaan. Korjaus- ja purkukohteissa
asbesti- ja erityisjätekartoitus oli tehty pääurakoitsijan tai työn tilaajan toimesta. Yksi yritys
kertoi sisällyttävänsä urakkatarjouksiin aina
vaatimuksen tilaajan toimesta tehtävästä ongelmajätekartoituksesta.

vähentynyt oleellisesti. Työntekijöiden opastaminen on ollut vastaavan mestarin tai työmaan
johtajan vastuulla.
Yhdessä uudisrakennuskohteessa oli käytössä
ympäristösertifikaatti ja työmaakohtainen ympäristöhuoltosuunnitelma, johon oli kirjattu mitä
jätteitä ko. työmaalta lajitellaan, miten astiat
tyhjennetään ja minne jäte toimitetaan. Vastaavan mestarin mukaan sertifikaatti vaikuttaa merkittävästi työmaan siisteyteen ja jätteiden lajittelun onnistumiseen. Merkitsemättömistä ja liian
täysistä vaihtolavoista sekä huonosti onnistuneesta lajittelusta työmaa saa virhepisteitä.

Jäteastiat ja niiden merkinnät
Kaikilla tarkastetuilla työmailla oli jäteastiat
sekajätteelle ja puujätteelle. Betoni- ja tiilijätteelle tilattiin vaihtolava ja kuljetus aina tarpeen
mukaan. Metallit kerättiin joko omalle lavalle tai
erilliseen kasaan. Muille jätejakeille ei pääsääntöisesti ollut omia lavoja tai astioita. Yhdellä
korjaustyömaalla jätteet menivät työn tilaajan
osoittamiin vaihtolavoihin tai keräysastioihin.
Tarkastuskäyntien yhteydessä havaittiin puutteita jätelavojen merkinnässä. Sekajäte- ja puujätelavat oli pääsääntöisesti merkitty asianmukaisesti. Metallijätteen lavoja ei ollut merkitty tekstillä
yhdessäkään kohteessa. Toisaalta vaaraa eri lavojen sekoittumisesta ei ollut. Vain yhdessä
uudisrakentamisen tarkastuskohteessa oli huomautettava liian täysinäisestä sekajätelavasta ja
siitä aiheutuvasta ympäristöön leviävästä rakennusjätteestä.

Kuva 11 . Asbestijätettä odottamassa poiskuljetusta. Asbestijäte tulee pakata kestäviin ja tiiviisti suljettaviin astioihin
tai säkkeihin. Asbestijätteestä varoittava teksti/tarra tulee
olla näkyvillä. Asbestijäte toimitetaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle ja viennistä on ilmoitettava etukäteen. Asbestin,
kuten kaikkien ongelmajätteiden, kuljettamiseen tarvitaan
siirtoasiakirja. Ongelmajätteistä on myös pidettävä kirjanpitoa.

Työntekijöiden opastaminen lajitteluun
Työmaakäyntien yhteydessä tiedusteltiin työntekijöiden opastamisesta lajitteluun. Etenkin puun
ja metallin lajittelun ohjeistamiseen oli kiinnitetty huomiota kaikissa tarkastuskohteissa. Näiden
jätejakeiden lajittelua myös pyrittiin valvomaa.
Yritysten mukaan sekajätteeseen päätyvän metalli- ja puujätteen määrä on opastuksen myötä

Kuva 12. Myös ahtaalla työmaalla lajittelu onnistuu. Tässä
lajiteltua hyöty- ja ongelmajätettä.
(kuvat Nina Kuikka)
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RAKENNUSJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

R

akennusjätteen hyötykäyttöön ohjautuminen joko energiana tai materiaalina
tapahtuu pääosin rakennusjätteen vastaanottajien kautta. Koska koneellinen purkaminen aiheuttaa materiaalien murskautumista, soveltuu vain pieni osa purkujätteestä sellaisenaan
uudelleen käytettäväksi. Rakennusmateriaalien
uudelleen käyttö niitä prosessoimatta painottuukin lähinnä yksityiseen korjaus- ja uudisrakentamiseen. Yksityisten rakentajien ja korjaajien
kierrättämät materiaali- ja tuotemäärät ovat kuitenkin purkuilmoitusten jäteselvitysten perusteella varsin pieniä.

mailta tiiliä, laattoja jne. luovutetaan sopimuksesta yksityisille hyötykäyttöön. Vain isoista
eristä peritään yleensä maksu.

Jätteiden käsittely ja hyötykäyttö
Puhtaat maa- ja kiviainekset hyödynnetään suurelta osin rakennus- ja purkupaikalla täytöissä ja
maisemoinnissa. Isommilta työmailta ylijäämämaita toimitetaan myös kulloinkin käytössä oleville ympäristöluvallisille hyödyntämis- ja läjitysalueille, kuten meluvallien rakennustyömaille.
Maa- ja kiviaineksia toimitetaan lisäksi rakennusjätteen vastaanottajille, jotka hyödyntävät
aineksia myös omien käsittelyalueidensa rakenteissa.

Kuva 13. Betonileikkurilla isotkin betonipalat hajoavat
helposti, jolloin niiden kuljetus helpottuu. Leikkuri pureutuu myös luonnonkiviin.

Asfaltti kierrätetään rakennusjätteen hyödyntäjien kautta. Rakennusjätteen käsittelyalueilla asfaltti murskataan, minkä jälkeen se toimitetaan
asfalttiteollisuuden raaka-aineeksi.
Kiviainespohjainen jäte (betoni, tiili yms.) toimitetaan pääsääntöisesti rakennusjätteen vastaanottajien kautta hyödynnettäväksi. Lähes kaikki
kiviainespitoiset jätejakeet betonianturoista kaivonrenkaisiin ja kattotiiliin voidaankin ottaa
vastaan ja käsitellä jätteen vastaanottoalueilla.
Pääsääntöisesti eri kiviainesjätteet pidetään käsittelyalueilla toisistaan erillään, jotta murskeen
laatu ja siten käytettävyys säilyisivät. Käsittelyalueelle vastaanotettavien jätejakeiden onkin
oltava 90-prosenttisesti puhtaita. Esimerkiksi
betonijäte ei saa sisältää juuri lainkaan muovimaton tai styroxin kappaleita.
Murskauksen ja mahdollisen raudan erotuksen
jälkeen jätettä käytetään käsittelyalueen täyttöihin ja osa toimitetaan asiakkaille esimerkiksi
teiden pohjarakenteisiin. Puhtaat ainekset, kuten
kipsi toimitetaan omana jäte-eränään käytettäväksi kipsin raaka-aineena. Yritysten purkutyö-

Kuva 14. Betonimyllyllä murskattua betonijätettä ja siitä
erotettua raudoitusrautaa.
(kuvat Nina Kuikka)

Pääosa lajitellusta puujätteestä menee energiahyötykäyttöön rakennusjätteen vastaanottajien
kautta. Puhdas ja käsitelty puu toimitetaan murskauksen jälkeen omina erinään sopivaan vastaanottopaikkaan. Puhdasta puujätettä tulee käsittelyalueille käsiteltyä puujätettä vähemmän,
vaikka puhtaan puun jatkohyödyntämisen mahdollisuudet ovat moninaisemmat. Yrityksiltä
puhdasta puuta annetaan myös polttopuuksi
työntekijöille ja yksityisille. Sahanpurua on toimitettu kuivikkeeksi mm. eläinsuojiin ja purura-

20

dan pohjaksi. Uudisrakennuskohteissa isot parrut
ja lankut käytetään rakentamiseen. Käytettyjä
lankkuja hyödynnetään myös betonivaluissa ja
väliaikaisissa rakennustelineissä.

Syyt vaihtelivat työmaakohtaisesti. Seuraavassa
on kuvattu yleisimmät rakennusjätteiden lajittelua ja hyötykäyttöön ohjautumista rajoittavat
tekijät. Eri syyt eivät ole tärkeysjärjestyksessä.
Asenteet ja yleinen piittaamattomuus. Monen
yrityksen edustajan kommentin taustalla oli havaittavissa ajattelu siitä, ettei jätteiden lajittelun
koeta olevan yrityksen vastuulla. Koska monella
oli kertoa tapauksia, joissa kilpaileva yritys on
haudannut jätettä maahan, ei lajittelua koettu
mielekkääksi myöskään omassa toiminnassa.
Myös joidenkin aliurakoitsijoiden lajittelussa
nähtiin olevan parantamisen varaa. Korjausrakennustyömailla ongelmaksi mainittiin myös
asukkaat, jotka heittävät yrityksen vaihtolavoille
omia kotitalousjätteitä ja huonekaluja. Uudisrakentamisessa kierrätysmateriaalien käyttämisellä
on negatiivinen imagovaikutus.

Kuvat 15 ja 16. Purkutyömaalta talteen otettuja, uudelleen
käytettävissä olevia rakennustarvikkeita sekä alustavasti
lajiteltua metallijätettä. Myöhemmin metallikasasta lajitellaan erilleen mm. sähkö- ja elektroniikkaromu. (kuvat Nina
Kuikka)

Muut hyötyjätteet. Yritykset toimittavat metallijätteen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun romuliikkeille tai murskaamoille sekä muille luvallisille ongelmajätteiden vastaanottajille, josta metalli toimitetaan edelleen metalliteollisuuden
raaka-aineeksi. Yritykset myös luovuttavat
yleensä maksutta yksityisille erilaisia uudelleen
käytettäviä rakennustuotteita ja -materiaaleja
aina sähkölaitteista pönttöuunin peltikuoriin.
Uudisrakentamiskohteissa ylijääneet tuote- ja
materiaalierät toimitetaan pääsääntöisesti hyödynnettäväksi uudella työmaalla. Esimerkiksi
ylijääneet maalit säilytetään vuosikorjauksia
varten.

Jätteiden
esteitä

hyötykäyttöön

ohjautumisen

Tarkastuskäyntien yhteydessä rakennusjätteiden
lajittelemattomuutta perusteltiin monilla eri syillä. Syitä lajittelun puutteisiin oli yleensä useita.

Taloudellisten kannusteiden riittämättömyys.
Melkein jokaisessa yrityksessä ajateltiin, että
lajittelusta on saatava konkreettista hyötyä, kuten metallin lajittelusta ja myynnistä rahaa työntekijöiden virkistäytymiseen. Monissa yrityksissä lajitteluun kiinnitettiinkin huomiota lähinnä
taloudellisista syistä (sekajätekustannusten alentaminen). Siten massaltaan raskaiden jätteiden
tai jätteiden, joista maksetaan, lajitteluun panostettiin yleisesti. Massaltaan kevyiden jätteiden,
kuten muovin, pahvin tai styroxin lajittelusta ei
saada vastaavaa hyötyä kuin betonin, tiilen tai
metallin lajittelusta. Muovin ja pahvin lajittelu
koettiin joissakin yrityksissä pikemminkin turhaksi vaivaksi. Myös lasin vieminen Ruskon
jätekeskukseen on yrityksille kallista ja siksi
lasijäte päätyy todennäköisimmin sekajätteeseen
kuin lasinkeräykseen. Moni yritys kritisoikin
sitä, että lajittelusta joutuu maksamaan ja siksi
etenkin vähäisten jätemäärien lajitteluun ei ole
riittävää kannustetta.
Tilan hallinnan ongelmat. Työmaat etenkin kaupunkialueella ovat usein hyvin ahtaita, ja jo yksi
vaihtolava täyttää helposti vapaana olevan tilan.
Uudisrakennustyömailla ei esimerkiksi pahvin
kuivana säilyttämistä ennen poiskuljetusta koeta
yhtä tarpeelliseksi kuin varsinaisten rakennustarvikkeiden varastointia. Siten uudelleen käytettäviä rakennustuotteita ja -materiaaleja, vaikka
niitä otettaisiin talteen, ei haluta säilyttää työmaalla, vaan ne tulisi saada purkupaikalta suoraan uudelle hyödyntämispaikalle. Vastaavasti
pinta-alaltaan laajalla työmaalla tai useasta eri
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työkohteesta muodostuvalla työmaalla jätteen
keräyksen logistiikka koettiin haasteelliseksi.
Ajan puute ja kallis työaika. Nykyään purkutyö
on yleensä urakoitu ja aikataulutettu siten, ettei
rakennusmateriaalien käsin purkamiseen ole
juuri mahdollisuutta. Uudelleen käytettävien
rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käsin irrottaminen vaatii aikaa ja taitoa sekä sopivia työvälineitä. Kiireen takia ei myöskään yksityisillä
tavaran ottajilla välttämättä ole aikaa hakea materiaaleja ja tuotteita purkutyön alta pois.
Tiedon puute. Yllättävän monet yritykset kaipasivat tietoa rakennusjätteiden lajittelusta ja erityisesti hyötykäyttömahdollisuuksista. Epäselvyyttä oli esimerkiksi muovinkeräykseen sopivista muovilaaduista. Tiedon puute näkyy myös
siinä, että yhdessä purkuilmoituksen jäteselvityksessä oli maininta rakennusjätteen hävittämisestä polttamalla.
Kirjalliseen kyselyyn vastanneet yritykset kaipasivat lisätietoa mm. seuraavista asioista:
• Vinkkejä ja uusia menetelmiä/tapoja lajitte•
•
•
•
•
•
•
•

lun toteuttamiseen
Jätteiden lajittelu yleensä
Jätteiden lajittelusta kaatopaikalla
Käsitellyn jätteen hyödyntämismahdollisuudet
Mihin eri jätteet on edullisinta viedä (hintavertailu)
Luvanvaraisista purkutöistä
Lupa- ja ilmoitusvelvollisuuksista sekä tavoista
Tietoa tulossa olevista purkukohteista (tarjouksen jättö)
Kuinka hyvin jätehuoltomääräyksiä noudatetaan muissa yrityksissä

Materiaalien ja tuotteiden rakennustekniset laatuvaatimukset asettavat reunaehtoja rakennusmateriaalien uudelleen käytölle ammattimaisessa
rakentamisessa. Irrotettaessa tuotteet ja materiaalit saattavat vahingoittua, jolloin niiden kestävyys voi heikentyä. Monet materiaalit, kuten
tiilet on lisäksi puhdistettava ennen uudelleen
käyttöä.
Jätejakeiden puhtausvaatimus. Yritykset kritisoivat sitä, ettei pieniäkään epäpuhtauksia jätekuljetuksissa useinkaan sallita. Epäpuhtauksia
sisältävät jakeet päätyvät yritysten mukaan liian
helposti sekajätteeksi tai niistä veloitetaan sakko/käsittelymaksu. Tämä vaikuttaa yritysten
mukaan lajittelumotivaatioon heikentävästi. Toi-

saalta rakennusjätteen vastaanottajien kanta on
ymmärrettävä, koska käsittelyalueelle tulevien
jätekuormien seassa on ollut sinne kuulumatonta
jätettä. Siksi jotkin rakennusjätteen vastaanottajista eivät enää ota vastaan sekalaista rakennusjätettä muilta kuin omilta purkutyömailta. Etenkin
koneellinen purku sekoittaa materiaaleja keskenään, mikä vaikeuttaa jätteiden hyötykäyttöön
ohjautumista.
Vastaanottopaikkojen puutteet. Sopivia vastaanottopaikkoja kaikille jätteille ei Oulun seudulla
vielä ole. Etenkin lasivillalle, gyproc-levyille ja
kumibitumikermikatteelle/kattohuovalle kaivattiin monessa yrityksessä kierrätysmahdollisuuksia. Myös käyttökelpoisen, uudelleen käytettävän tavaran kierrätykseen toivottiin parannusta.
Tätä nykyä ovet, ikkunat ja kiintokalusteet lampuista ja muusta pienemmästä tavarasta puhumattakaan päätyvät liian usein sekajätteeksi, sillä
tilaa niiden säilyttämiseen työmailla tai rakennusjätteen käsittelyalueilla ei ole.
Tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuus vähentää purettujen rakennusmateriaalien uudelleen
hyödyntämistä yksityisessä rakentamisessa. Yksityiset rakentajat ja korjaajat eivät aina osaa
kysyä tarvitsemaansa tavaraa oikeasta paikasta
tai sopivaa tuotetta ei ole oikeaan aikaan saatavilla. Osa yrityksistä ilmoittaa paikallisissa lehdissä kulloinkin haettavana olevasta purkumateriaalista.

Kuva 17. Kaatopaikalle toimitettavan sekajätteen erottelua
muusta purkujätteestä (kuva Nina Kuikka).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

R

akennusjätteiden lajittelu ja hyötykäyttöön ohjautuminen Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella toteutuu purku- ja korjaustöitä tekevissä yrityksissä hyvin
ylijäämämaan, asfaltin, betonin, metallin ja puun
osalta. Sen sijaan tiilen ja muiden kiviainespitoisten jätteiden sekä uudelleen käytettävien
tuotteiden lajittelussa ja kierrätyksessä on puutteita. Lisäksi pahvin, lasin, muovin ja styroxin
kierrätys on vähäistä. Ongelmajätteiden lajittelu
ja eteenpäin toimittaminen on lähes moitteetonta. Lajittelussa ja hyötykäyttöön ohjautumisessa
ei ole eroa purku- ja korjaustoiminnan ja uudisrakentamisen kesken. Erot ovat yritystasolla.

tyvästä hyötyjätteestä. Joillakin uudisrakennustyömailla oli puutteita jätelavojen riittävän usein
tapahtuvan tyhjentämisen kanssa.

Yrityksiltä rakennusjätteet ohjautuvat ensisijassa
energiahyötykäyttöön tai käsittelyn jälkeen puhtaita raaka-aineita korvaavaan käyttöön. Sellaisenaan uudelleen käytettävien tuotteiden kierrätys on vähäistä. Uudelleen käytettäviä rakennusmateriaaleja ja -tuotteita luovutetaan jonkin
verran yksityiseen rakentamiseen ja korjaamiseen.

• Jätehuollon vastuiden selkiyttäminen. Vastuiden

Uudisrakentamiseen verrattuna päätyy purku- ja
korjauskohteista sekajätteeksi hyvin paljon hyödynnettäväksi kelpaavaa materiaalia. Toisaalta
on muistettava, että purkutyössä eri jätejakeiden
erottaminen toisistaan ei aina ole mahdollista.
Tiukat urakka-aikataulut, ahtaat työmaa-alueet,
asenteet ja kustannustekijät vaikuttavat siihen,
mitä jätejakeita työmaalta lajitellaan. Sen sijaan
tiedon puute tuntuu vaivaavan enemmän yrityksiä, jotka olivat vasta aloittamassa toimintaa.
Selkeää eroa isojen tai pienten yritysten kesken
siinä, miten hyvin lajittelu toimii, ei voida sanoa
olevan. Isoilla yrityksillä on usein enemmän
resursseja työntekijöiden ohjeistukseen, mutta
tiuhaan vaihtuvat työntekijät asettavat omat lisähaasteet lajittelun valvontaan. Pienillä yrityksillä
kustannusten säästäminen, materiaalien tarkka
käyttö ja imagolliset tekijät voivat olla korostuneemmassa merkityksessä kuin isoilla yrityksillä.
Muutamissa tarkastuksen kohteena olleissa yrityksissä työmaiden jätehuolto toimi moitteettomasti, mutta useimmiten oli jotain pientä parannettavaa. Vain kahdelle yritykselle postitettiin
tarkemmat lajitteluohjeet muistion mukana.
Huomautettavaa oli yleensä sekajätteeseen pää-

Kehittämistarpeita ja -ideoita
Oheen on koottu lyhyesti selvityksen teon yhteydessä esiin nousseita ajatuksia siitä, miten
rakennusjätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä voitaisiin lisätä ja kehittää. Osa ideoista on yrityksiltä itseltään. Kehittämisajatukset eivät ole tärkeysjärjestyksessä ja niiden on tarkoitus toimia
vain jatkokeskustelun aihioina.
kirjaaminen urakkasopimuksiin. Työn tilaajan
vastuu, kun urakasta päätetään.

• Jätteiden vastaanoton kehittäminen. Lajiteltavan
sekalaisen rakennusjätteen vastaanoton lisääminen. Jätteenpolttomahdollisuuden selvittäminen.
Rakennusjätteiden vastaanottomahdollisuuksien
parantaminen etenkin mineraalivillan, kipsilevyn
ja huopakatteen osalta. Uudelleen käytettävän rakennusmateriaalin kierrätyskeskuksen perustaminen.

• Ympäristötietoisuuden lisääminen. Työmaakohtaisten jätehuoltosuunnitelmien ja ympäristösertifikaattien käytön lisääntyminen. Jätehuollon neuvonnan jatkaminen. Jätteiden lajittelun kustannusten hyväksyminen osaksi urakan kustannuksia.

• Tutkimuksen lisääminen jätteiden lajittelun työmaalogistiikasta ja rakennusjätteiden erilaisista
hyötykäyttömahdollisuuksista.

• Lajittelun

kehittäminen kannustavammaksi.
Lajitellusta jätteestä maksaminen (kuten metalli).

• Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen. Seudullisen nettiportaalin perustaminen, jossa yritykset voivat ilmoittaa tarjolla olevista, uudelleen käytettävistä rakennusmateriaaleista.

• Byrokratian helpottaminen. Sähköisen asioinnin
kehittäminen (lupa-asiat ja ilmoitukset). Laskutusmahdollisuuden lisääminen jätteiden vastaanottopaikoissa.
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Liite 1
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 62 §:N MUKAINEN
ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA
OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖVIRASTO

1. Toiminnanharjoittaja

Nimi:
Osoite:

2. Jätteen / päästön
syntypaikka:

Yhdyshenkilö:

Puhelin:

Laitos, rakennus tms.

Puhelin:

Osoite:
3. Jätteet / päästöt:

Syntytapa:

 Onnettomuus

 Tuotantohäiriö

 Purku- /saneeraustyö

 muu, mikä
Jätteen / päästön nimi, olomuoto ja vaaralliset
ominaisuudet:

Määrä/määrät:

Jätteen / päästön aiheuttama ympäristö- ja terveysvaara:

5. Korjaavat toimenpiteet

4. Jätehuollon
järjestäminen:

Jätteiden keräily ja varastointi:

Jätteen kuljetus:

Jätteen käsittelytapa- ja paikka:

5. Liitteet

6. Päiväys ja allekirjoitus

 Käyttöturvallisuustiedotteet

 Sijaintikartta (tarvittaessa)

 Analyysitulokset

 Muu

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys

HAILUOTO, KEMPELE, KIIMINKI, LIMINKA, LUMIJOKI,
MUHOS, OULU, OULUNSALO, TYRNÄVÄ, YLIKIIMINKI

Postiosoite: PL 34, 90015 OULUN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kauppatori
Telefax: (08) 5584 6799
www.ouka.fi/ymparisto
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ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA
TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA
(Ympäristönsuojelulaki 60 §)

(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Ilmoitus on tullut vireille

1. ILMOITUSVELVOLLINEN
Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi
Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, faksi, sähköposti)

2. AIHEUTTAMISPAIKKA
Osoite
Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro
3. TOIMINTA
Rakentaminen
louhinta
Tapahtuma

murskaus

ulkoilmakonsertti

paalutus

muu

muu

4. TOIMINNAN KESTO
Aloittamispäivä
Päättymispäivä
Ma – pe (klo)
La
Su
5. MELUPÄÄSTÖT
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä
Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN
Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta
Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)
liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista
7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA
Torjuntatoimenpiteet
Melutilanteen seuranta
6011 / 02.2003
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Liite 2
Tiedottaminen
talokohtainen
huoneistokohtainen
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

porraskäytäväkohtainen

8. LISÄTIEDOT
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat
liitteenä muita lisätietoja
9. ALLEKIRJOITUKSET
Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys

6011 / 02.2003

2

Liite 3
SELVITYS JÄTTEIDEN MÄÄRÄSTÄ JA LAADUSTA
SEKÄ NIIDEN LAJITTELUSTA
Liitettävä rakennuslupahakemukseen, purkulupahakemukseen tai –ilmoitukseen
1 RAKENNUSKOHDE TAI PURETTAVA KOHDE
Kunta

Kaupunginosa / kylä

Kiinteistötunnus

Tontti / RN:o

Osoite

Purku / peruskorjausaika

2 KIINTEISTÖN HALTIJA / RAKENNUTTAJA
Nimi
Osoite

Puhelin

Yhteyshenkilö

Puhelin

3 TYÖN PÄÄTOTEUTTAJA (PÄÄURAKOITSIJA)
Nimi
Osoite

Puhelin

Yhteyshenkilö

Puhelin

4 SYNTYVÄT JÄTTEET
Jätelaji
Maa-ainekset

3

Määräarvio (t, m )

Loppusijoituspaikka

tai

hyötykäyttö / käsittelypaikka

Saastunut maa*)
Asfalttijäte
Betonijäte
Tiilijäte
Puujäte
Metallijäte
Lasi
Pahvi
Energiajäte
Asbesti
Ongelmajätteet
Kylmäkoneet
Saumausmassat (PCB)
Hiekkapuhallusjäte
Kaatopaikkajäte

*) Ympäristökeskuksen päätösnro
5 KIRJANPITOVELVOITE
Toiminnasta syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä viranomaiselle
(esim. punnitustositeyhteenveto)

6 HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (kiinteistön haltija / rakennuttaja)
Paikka ja aika

Osoite

Tiedoksi: Oulun seudun ympäristövirasto

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Liite 3
SELVITYS JÄTTEIDEN MÄÄRÄSTÄ JA LAADUSTA
SEKÄ NIIDEN LAJITTELUSTA
Liitettävä rakennuslupahakemukseen, purkulupahakemukseen tai –ilmoitukseen

RAKENTAMISTA JA PURKAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TAI ILMOITUKSEN LIITTEENÄ
ON TOIMITETTAVA JÄTEHUOLTOSELVITYS.
Maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaan luvan hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää asetuksella tarkemmin määriteltyjä hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
55.2 §:ssä edellytetään, että rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta. Hakemuksessa tai ilmoituksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle
vaarallisesta rakennusjätteestä ja sen käsittelystä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:ssä on määrätty, että purkamislupahakemuksessa tulee selvittää muun
muassa edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien
hyväksikäyttämisestä.
Jätelain 51 §:n mukaisesti on jätteen haltijan oltava myös selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä,
laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.
Rakentamisessa syntyviä jätteitä koskevia säännöksiä on erityisesti valtioneuvoston päätöksessä rakennusjätteistä (295/1997), jossa on määräykset jätteiden lajittelusta, vähentämisestä ja hyödyntämisestä.
Jätelaki mm. kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen vain hyväksytylle vastaanottajalle.
Oulun seudun jätehuoltomääräysten rakentamista ja purkamista koskevat määräykset:
13 § Kertaluonteinen jätteiden hyötykäyttö
Kertaluonteista jätteiden hyötykäyttöä koskevat määräykset koskevat sekä kotitalouksia että yrityksiä.
Muilla kuin pohjavesialueilla saa rakentamisessa tai maarakenteissa kertaluonteisesti hyödyntää vähäisiä
määriä (alle 500 m3) puhtaita ylijäämämaita, tiili- ja betonimurskeita tai muita kiviainesperäisiä murskeita tai
kivihiilen, turpeen tai puuperäisen polttoaineen polton lento- ja pohjatuhkia silloin, kun niillä voidaan korvata
maa-ainesten käyttöä, ei kuitenkaan ammattimaisesti eikä laitosmaisesti. Hyödynnettävän murskeen palakoon tulee olla korkeintaan 150 mm. Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai pinnoitettava.
Muiden jätteiden ei ammattimaisesta eikä laitosmaisesta hyötykäytöstä on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen
toiminnan aloittamista Oulun seudun ympäristövirastoon.
14 § Rakennus-, remontti- ja purkujätteet
Rakennus-, remontti- ja purkujätteitä koskevat määräykset koskevat sekä kotitalouksia, yrityksiä että ammattimaista rakentamista.
Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja käyttökelpoiset rakennusosat rakennus-, remontti- ja purkutyömailta tulee kerätä erilleen siten, että ne voidaan toimittaa uudelleen käyttöön.
Purettavan rakennuksen yli 0,5 metriä maan alle jäävät, ei haitallisia aineita sisältävät kiinteät rakenteet voidaan jättää paikoilleen. Rakenteet tulee tarvittaessa täyttää puhtailla maa-aineksilla tai § 13 mukaisesti.
Tuotanto- ja purkujätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi seuraavasti, kun
jätettä syntyy yhteensä enemmän kuin 15 m3:
Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet:
- puu
- keräyspaperi ja –pahvi
- metalliromu
- betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset jätteet
- ylijäämämaa
- muu hyötykäyttöön soveltuva jäte
Ruskon jätekeskukseen tai muuhun ympäristöluvan omaavaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan toimitettavat jätteet:
- erityisjätteet omina jakeinaan
- erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan
- hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
- pilaantuneet maa-ainekset

Liite 4

OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖVIRASTO

JÄTEOHJE RAKENTAJALLE,
REMONTOIJALLE JA PURKAJALLE
Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen,
Oulun, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin alueella

Rakennus-, remontti- ja purkujätteitä käsittelevät määräykset koskevat
yhtälailla kotitalouksia kuin yrityksiä ja ammattimaista rakentamista.
Jätehuolto tulee ottaa huomioon
• jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, jotta valmiita kiinteistöjä koskevat lajittelumääräykset on toteutettavissa (tilat tarvittaville keräysvälineille)
• rakentamisen eri vaiheissa sekä rakennuksen korjaamisessa ja purkamisessa
• työmaan taukotiloissa ja työmaaruokaloissa.

Vähennä jätemäärää – säästä kustannuksissa
Jätteiden synnyn välttäminen kulkee käsi kädessä taloudellisuuden kanssa: kaikki jätteeksi päätyvä on
rahalla hankittua ja jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo toistamiseen. Rakennus- ja remontointijätteiden lajittelu on taloudellisesti kannattavaa, sillä lajittelemattoman rakennusjätteen kaatopaikkamaksu on
huomattavasti korkeampi kuin lajiteltujen hyötyjätteiden. Kotitaloudet voivat myös viedä monia hyötyjätteitä, kuten pahvia, muovia ja styroxia ilmaiseksi Ruskon jätekeskuksen Oivapisteeseen.
Yritykset saavat suurimmat säästöt ehkäisemällä jätteiden syntyä. Jätteiden synnyn ehkäisy edellyttää
uuden ajattelutavan, työmenetelmien ja -tapojen omaksumista. Työn painopistettä on siirrettävä jätteiden
keruusta ennakkosuunnitteluun ja lajittelevaan purkuun. Jätteen synnyn ehkäisy ja hyvin järjestetty jätehuolto kertovat asiakkaille yrityksen ympäristövastuullisuudesta. Huolehtimalla jätteistään yritys herättää
luottamusta ja lisää omien työntekijöiden työympäristön viihtyisyyttä.

Jätteen synnyn ehkäisy
Uudisrakentamisessa:
• tilaa vain tarvittavia materiaaleja ja niitäkin oikea määrä
• käytä määrämittaisia ja esivalmistettuja tuotteita
• varastoi ja suojaa tarvikkeet oikein, vältä turhaa varastointia
• suosi suurpakkauksia, uudelleen käytettäviä pakkauksia, pakkaamattomia tuotteita ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja
• hyödynnä ylijääneet ja käyttökelpoiset osat ja materiaalit uudelleen.
Saneeraus- ja peruskorjaustöissä:
• suunnittele korjaukset ennakolta, sillä liian myöhään tapahtuva korjaus kasvattaa jätemääriä
• kaikkea ei tarvitse korvata uudella. Säilytä ja kunnosta käyttökelpoiset rakennusosat ja käytä
ne joko samassa korjauskohteessa tai muualla.
Purkutöissä:
• käytä purkukohteen materiaalit uudelleen tai ohjaa ne kierrätykseen
• lajitteleva purku kannattaa. Siinä osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen
• lajitteleva purkutyö vaatii ennakkosuunnittelua, osaamista ja erikoiskalustoa – pelkkä kaivinkone ei riitä.

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Rakennusjätteitä koskevat yleiset määräykset
Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet on lajiteltava erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, kun jätettä syntyy yhteensä enemmän kuin 15 m3 (tai 5 tonnia). Esimerkiksi
yli 150 m2:n omakotitalon rakennustyömaalta syntyy kyseinen määrä rakennusjätettä (noin vaihtolavallinen).

Mikäli maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätettä syntyy yli 800 tonnia, on myös ne lajiteltava.
Hyödynnettäväksi on toimitettava seuraavat jätteet:
•
puhdas puuaines
•
keräyspaperi ja –pahvi
•
metalli ja metallia sisältävät koneet ja laitteet
•
betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset jätteet
•
ylijäämämaa
•
muu hyötykäyttöön soveltuva jäte, joille on osoitettu vastaanottopaikka
o
esimerkiksi asfaltti, styrox, lasi, muovi ja LVI-putket
•
suuret kertaerät esim. ylijääneet rakennustarvikkeet.
Ruskon jätekeskukseen tai muuhun ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan on toimitettava:
•
hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
•
erityisjätteet (asbesti, lyijy-, PCB- tai PAH-ainepitoiset jätteet) omina erinä
•
erilaatuiset ongelmajätteet omina erinä (esim. kyllästetty puu)
•
pilaantuneet maa-ainekset.
Kertaluonteinen jätteiden hyötykäyttö:
Muilla kuin pohjavesialueilla saa kertaluonteisesti rakentamisessa tai maarakenteissa hyödyntää ylijäämämaita, tiili- ja betonimurskeita tai muita kiviainesperäisiä murskeita tai kivihiilen, turpeen tai puuperäisen polttoaineen polton lento- ja pohjatuhkia. Hyödynnettävä määrä ei saa ylittää 500 kuutiota.
Hyödynnettävän murskeen palakoko saa olla korkeintaan 150 mm. Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai pinnoitettava. Maa- tai kiviainesten kertaluonteinen hyötykäyttö on sallittua vain kotitalouksille
ja yrityksille (ei ammattimaisille rakentajille).
Muiden jätteiden ei ammattimaisesta eikä laitosmaisesta hyötykäytöstä on ilmoitettava hyvissä ajoin
ennen toiminnan aloittamista Oulun seudun ympäristövirastoon. Ammatti- ja laitosmaiseen jätteiden
hyödyntämiseen on oltava ympäristölupa.
Betonimurskeen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen eräissä maarakentamiskohteissa:
- ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle (katso Valtioneuvoston asetus 591/2006)

Sekalainen rakennusjäte
Tuotanto- ja purkujätteestä tulee lajitella hyötymateriaalit pois. Sekajätteen osuus kaikesta rakennusjätteestä tulisi olla mahdollisimman pieni. Sekajätteeseen saa laittaa vain ne jätteet, joille ei ole osoitettu
asianmukaista vastaanottopaikkaa lähiseudulla, tai jotka esim. epäpuhtautensa takia eivät sovellu hyödynnettäväksi.
Rakennus-, korjaus ja purkutyömaalta sekajätteeseen meneviä jätteitä ovat mm.
• sekamateriaalit (lastulevy, vaneri)
• kylpyhuoneiden seinä- ja lattialaatat*
Mikäli rakennustyömaalle ei mah• siivousjäte
du useita jäteastioita ja -lavoja, voi
• kattohuopa (ja kermikate)
jätteen kuljetuksesta sopia esim.
• täysin kuivuneet maalipurkit, -pensselit yms.
sellaisen rakennusjätteen vas• eriste- ja palovillat
taanottajan kanssa, joka ottaa
• kipsilevyn palat (gyproc)*
vastaan sekalaista rakennusjätettä
• likaantuneet/kastuneet pakkausten suojapaperit ja
lajiteltavaksi. Tällöin on huomioitapahvit
va etenkin pahvin säilyttäminen
• likaantuneet styrox- ja muovipalat
siten, ettei se kastu ennen poiskul• home- ja kosteusvaurioituneet materiaalit
jetusta.
* osa rakennusjätteen vastaanottajista ottaa myös nämä vastaan

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Hyötyjätteiden lajittelu ja uudelleen käyttö
Puhtaat maa- ja kiviainekset
Kannot

Kannot, isot oksat ja risut voi hakettaa ja käyttää kompostin välikerrokseksi,
maanparannukseen tai kasvien katteeksi. Kantoja ottavat vastaan jotkin rakennusjätteen hyödyntäjät. Kantoja voi murskata itsekin vuokraamalla tähän
tarkoitukseen soveltuvan murskaimen tai tilaamalla murskausurakoitsijan
rakennustyömaalle.

Kivet ja kalliolouheet

voi hyödyntää rakennuspaikalla täytöissä ja maisemoinneissa. Kivilouheita voi
toimittaa myös ympäristöluvallisille läjitysalueille, joista saa tietoa kotikunnan
teknisistä toimistoista. Isot maakivet ovat kysyttyjä puutarharakentamiseen.

Poistetut pintamaat

voi väliaikaisesti varastoida tontilla ja käyttää myöhemmin tontin pintojen viimeistelyyn. Kantoja, risuja ja oksia sisältävät pintamaat tulee toimittaa Ruskon jätekeskukseen tai ympäristöluvan omaavalle hyödyntämis- tai läjitysalueelle.

Ylijäämämaat

Rakennuspaikalla käyttämättä jääneet maat voi toimittaa kulloinkin käytössä
oleville hyödyntämis- ja läjitysalueille. Näistä saat tietoa kunnan teknisistä
toimistoista. Ylijäämämaita voi luovuttaa kertaluonteisesti myös yksityisille ja
yrityksille (ei ammattimaisille rakentajille). Pohjavesialueilla hyödyntäminen ei
ole sallittua ilman ympäristölupaa.

Kiviainespohjainen jäte
Aco-, Leca- ja Siporexsekä kivipohjaiset laatat ja keramiikka

Kiviset rakennusharkot ja -laatat voi toimittaa rakennusjätteen vastaanottajille.
Tarkista ensin vastaanottajalta, onko eri jätejakeet kerättävä erilleen. Samalla
kannattaa tarkistaa se, mitä ja miten paljon epäpuhtauksia jäte saa sisältää.
Pääsääntöisesti kiviainespitoinen jäte ei saa sisältää esim. styroxia.

Asfaltti ja öljysora

Nämä voi kierrättää rakennusjätteen vastaanottajien kautta. Asfaltti murskataan vastaanottajan käsittelyalueella ja toimitetaan raaka-aineeksi uuden
asfaltin tekoon (mm. Lemminkäinen Oyj ja Skanska Asfaltti Oy).

Betoni

Betonin voi toimittaa rakennusjätteen hyödyntäjille tai luovuttaa kertaluonteisesti yksityisille tai muille kuin rakennusalan yrityksille hyötykäyttöön. Murskattubetoni sopii hyvin käytettäväksi esim. teiden ja kenttien alusrakennekerrokseksi, sillä kastuessaan betonimurskeesta tulee hyvin kantava rakenne.
Laitos- tai ammattimaisesti betonimursketta voidaan hyödyntää tietyissä maarakentamiskohteissa ympäristökeskukselle tehtävällä ilmoituksella. Pohjavesialueilla hyödyntäminen ei ole sallittua ilman ympäristölupaa.

Kipsi

Kuivaa ja puhdasta kipsijätettä ottavat vastaan muutamat rakennusjätteen
vastaanottajat. Heiltä kannattaa tiedustella myös mahdollisuutta ottaa vastaan
kipsilevyjätettä.

Tiili

Tiili sopii maarakentamiseen kuten betonimurske, mutta sitä ei voi sijoittaa
rakennekerroksissa yhtä lähelle pintaa kuin betonia heikomman kestävyyden
takia. Purettaessa ehjiksi jäävät vanhat tiilet (ei reikätiilet) voi useimmiten
puhdistuksen jälkeen käyttää uudelleen muuratuissa rakenteissa. Huomaa,
jos tiilet ovat peräisin esim. raskasta polttoöljyä polttaneesta piipusta, voivat
tiilet olla ongelmajätettä. Pohjavesialueilla hyödyntäminen ei ole sallittua ilman ympäristölupaa.

Puujäte
Kutterinpuru ja sahanpuru

Purun voi sopimuksesta toimittaa Ruskon Jätekeskukseen kompostoinnissa
käytettäväksi. Purun voi vaihtoehtoisesti käyttää omassa kompostissa kuivikkeena tai kasvien aluskatteena. Puru sopii myös kuivikkeeksi eläinsuojiin tai
pururatojen pohjiin. Hyödynnettävän purun on oltava puhdasta.

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Käsittelemätön puu

joka ei sisällä kyllästysainetta, maalia, lakkaa, liimaa ym. soveltuu polttopuuksi kotitalouksissa. Myös puukuitulevyt voi polttaa. Puuhaketta voi myös levittää kasvualustaksi. Puhtaan puun voi toimittaa rakennusjätteen vastaanottajille, jotka toimittavat sen murskauksen jälkeen polttolaitoksille energiana hyödynnettäväksi (mm. Oulun Energialle). Vähäinen määrä metallia, kuten helat
tai saranat, eivät haittaa puujätteen joukossa (voidaan poistaa murskauksessa). Yksityistaloudet voivat toimittaa maksutta puhdasta puujätettä Ruskon
jätekeskukseen yhden kuutiometrin (tätä ylimenevästä osasta peritään maksu).

Maalattu, lakattu tai
liimattu puu sekä erilaiset vanerit ja lastulevyt

eivät sovellu poltettavaksi kodin lämmityslaitteissa myrkyllisten kaasujen takia. Lisäksi lastulevyn sisältämä hartsi saattaa aiheuttaa polttokattilan räjähtämisen. Käsitellyn puun voi ohjata rakennusjätteen vastaanottajien kautta
laitosmaiseen energiahyötykäyttöön (mm. Kainuun Voimalle). Vähäinen määrä metallia, kuten helat tai saranat, eivät haittaa puujätteen joukossa, sillä ne
saadaan murskausvaiheessa erilleen.

Puiset kuormalavat,
lavakaulukset ja
pakkaukset

Kuormalavat kannattaa kierrättää sellaisenaan. Eur- ja fin-lavat ovat pantillisia
(pantti noin 20 euroa). Kuormalavat sopivat esim. puupinon pohjaksi. Puhtaita
puuosia voi käyttää polttopuuna.

Pahvi ja paperi
Ruskea pahvi, voimapaperi ja kaikenväriset
aaltopahvit

sopivat pahvinkeräykseen. Pahvijätettä syntyy erityisesti asuntojen sisätilojen
varusteluvaiheessa, jolloin pahvin säännöllisestä noutamisesta kannattaa
sopia jätteenkuljetusliikkeen kanssa. Pahvinkeräykseen voi tilata tarkoitukseen sopivan kontin jätehuoltoyrittäjältä, sillä uusiokäyttöön sopivan keräyspahvin on oltava puhdasta ja kuivaa. Pahvit voi väliaikaisesti varastoida myös
rakennustyömaalla esim. jo valmistuneessa osassa ennen poiskuljetusta.
Myös yritykset voivat viedä pahvia (ja paperia) maksutta Ruskon jätekeskuksen Oivapisteeseen (enintään 1 peräkärrykuorma jätettä). Hyvä tapa välttää
pahvia on tilata kalusteet mahdollisuuksien mukaan ilman pakkauksia.

Sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret (myös ikkunalliset), kopiopaperit, atk-listat ja ketjulomakkeet käyvät paperinkeräykseen.

Metalli
Mm. johdot, kaapelit,
raudoitusteräkset,
kattopelti, alumiinilistat, kylpyammeet ja
tyhjät metalliastiat ja tynnyrit

kelpaavat metallinkeräykseen. Metalliromu kannattaa lajitella valmiiksi jo työmaalla, sillä murskauslaitokset (mm. Kuusakoski Oy ja Stena Metalli Oy) ja
romuliikkeet ottavat puhtaat metallikuormat ilmaiseksi vastaan tai jopa maksavat siitä. Metallin voi toimittaa myös Ruskon jätekeskukseen maksutta
(koskee myös yrityksiä, enintään 1 peräkärrykuorma).
Ehjät, tyhjät tynnyrit kannattaa käyttää uudelleen. Tynnyrit voi toimittaa myös
kunnostettavaksi (mm. Sievin Tynnyrikunnostamo Ay). Ekokem Oy ottaa vastaan ongelmajätteitä sisältävät/sisältäneet tynnyrit. Lisätietoa tynnyrien kierrätyksestä on Mepak-Kierrätys Oy:n sivuilla (www.mepak.fi).
Metallinkeräykseen ei saa laittaa metallisia ongelmajätteitä, kuten akkuja,
paristoja tai vaarallisia aineita sisältävää sähkö- ja elektroniikkaromua, kuten
kylmälaitteita. Noudata niiden hävityksessä ongelmajätteistä annettuja ohjeita.

Muu hyötykäyttöön soveltuva jäte
Muovi

Puhdasta muovia ottavat vastaan muutamat rakennusjätteen vastaanottajat.
Esim. Ruskon jätekeskuksen energiajätehalliin voi toimittaa sekä muovin että
styroxin (ei tarvitse lajitella erilleen). Keräykseen kelpaavat muoviset pullot,
kanisterit, pakkauskalvot, rakennusvillapaalien kääremuovit ja pussit. Keräykseen menevän muovin on oltava puhdasta. Muovin keräykseen ei kelpaa
vaahtomuovi (superlon) eikä PVC-muovi. PVC-muovia ovat mm. LVI-putket,
letkut ja muovimatot. PVC-muovin tunnistaa merkinnöistä PVC ja 03.

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Lasi

Eräät rakennusjätteen vastaanottajat hyödyntävät myös pakkauslasin. Tasolasi/ikkunalasi ei sen sijaan kelpaa tavalliseen lasinkeräykseen erilaisen koostumuksensa takia. Tasolasin voi toimittaa omana kuormanaan mm. Ruskon
jätekeskukseen. Keräykseen menevän tasolasin on oltava puhdasta (ei saa
olla metallia, puuosia tai kittiä). Ehjät ikkunalasit pokineen ja karmeineen voidaan hyödyntää esim. kasvihuoneissa tai piharakennuksissa.

LVI-putket

PVC:tä sisältävät muoviputket eivät kelpaa muovin energiahyötykäyttöön
niiden poltossa vapautuvien myrkyllisten kaasujen takia. Puhtaita muoviputkia
(PVC, polyeteeni, polyropeeni) ja niiden kappaleita otetaan vastaan rakennustarviketukkuliikkeissä liikkeiden aukioloaikoina.

Styrox

otetaan vastaan esim. Ruskon jätekeskuksen energiajätehallissa ja kotitaloukista Oivapisteellä, jolloin stryroxin joukossa voi olla muovia. Kerättävän
styroksin tulee olla puhdasta.

Uudelleen käytettävät
rakennusosat ja materiaalit

Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja käyttökelpoiset rakennusosat
tulee kerätä erilleen siten, että ne voidaan toimittaa uudelleen käyttöön. Käyttökelpoisia tarvikkeita ja materiaaleja voi tarjota käytettyjen rakennusosien ja
materiaalien markkinoille ja yksityisille henkilöille.

Ongelmajätteet ja niiden käsittely
¾
¾
¾
¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

¾

Ongelmajätteitä ei saa koskaan sekoittaa muihin jätteisiin eikä keskenään. Jokaiselle ongelmajätteelle on varattava oma ja selvästi merkitty keräysväline.
Osa ongelmajätteistä on erityiskäsittelyä vaativia jätteitä, joita koskevat omat lisämääräykset. Tällaisia ovat esim. asbesti- ja PCB -pitoiset jätteet.
Varastointi. Ongelmajätteet tulee säilyttää lukitussa tai valvotussa tilassa. Ongelmajätteitä ei saa
pitää tiloissa, joissa oleskellaan.
Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljettavissa astioissa. Astiat on tarvittaessa
sijoitettava tiivispohjaiselle, reunakorokkein varustetulle alustalle. Akut on varastoitava nestemäisten ongelmajätteiden tapaan.
Muut ongelmajätteet on säilytettävä tiivispohjaisella alustalla katetussa tilassa.
Nimetty hoitaja. Ongelmajätteillä on oltava vastuuhenkilö, yleensä vastaava mestari tai työmaan
johtaja, joka vastaa jätteiden asianmukaisesta keräyksestä, varastoinnista ja eteenpäin toimittamisesta.
Tiedottaminen. Ongelmajätteiden keräyksestä on tiedotettava työntekijöitä ja keräyksestä on
oltava selkeät ohjeet näkyvillä keräyspisteellä.
Eteenpäin toimittaminen. Ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan keräily- ja vastaanottopaikkaan mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Siirtoasiakirja tarvitaan aina ongelmajätteiden kuljetuksessa. Ongelmajätteenhaltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen koko kuljetuksen ajan.
Ongelmajätekirjanpito on pakollinen. Siitä on käytävä ilmi ongelmajätteiden määrä, laatu ja se,
mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme vuotta ja ne on pyydettäessä esitettävä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.
Ongelmajätekartoitus on tehtävä ennen korjaus- tai purkutöiden aloittamista ongelmajätettä
sisältävien rakennusosien, materiaalien ja laitteiden tunnistamiseksi ja merkitsemiseksi. Ongelmajätekartoitus suoritetaan yleensä kiinteistön omistajan tai rakennuttajan toimesta ja sen suorittaa asiantuntija.

Ongelmajätteet tunnistaa mm. näistä merkeistä
haitallinen

räjähtävä

hapettuva

syövyttävä

myrkyllinen

ympäristölle haitallinen

Työmaan ongelmajätteitä voivat olla esim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

loisteputket ja -lamput
jäteöljyt ja akut
raskasmetalliparistot
liuottimet, liuotinpohjaiset tiivistemassat
maali-, liima- ja lakkajätteet
asbesti ja muut erityisjätteet
painekyllästetty puu
hartsit, kitit ja tasoitteet
sähkö- ja elektroniikkaromu

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Asbesti
•
•

•

•

•

•

lämmöneristemassat:
putkieristeet, kattilat ja
varaajat
ruiskutetut eristeet:
akustiset katot, ilmanvaihtokanavat, paloalueiden rajat
asbestisementtituotteet:
seinä- ja kattolevyt (mineriitti), vesi- ja viemäriputket
lattiamateriaalit: vinyyliasbesti- ja magnesiamassalaatat, joustovinyylimatot
bitumituotteet: liimat,
huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit, asbestipahvi

Asbesti on erityiskäsittelyä vaativaa ongelmajätettä. Kaikki asbestilajit ovat
terveydelle vaarallisia.
Asbestin käyttö uudisrakentamisessa loppui vuonna 1987, mutta nykyisin
peruskorjattavissa ja purettavissa rakennuksissa voi useinkin olla asbestia.
Tarvittaessa korjaus- ja purkukohteesta on teetätettävä asbestikartoitus.
Mikäli kartoitusta ei tehdä, on työ tehtävä oletuksella, että jäte sisältää asbestia. Asbestin purkutyö on luvanvaraista ja purkutyö tulee aina teettää työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valtuuttamalla tekijällä. Asbestipurku tehdään
yleensä ennen muita purkutöitä.
Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja ja
lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä
selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä: Pölyn hengittäminen vaarallista".
Asbestijäte toimitetaan omana kuormanaan Ruskon jätekeskukseen. Asbestijätteen viennistä tulee ilmoittaa etukäteen jätekeskuksen henkilökunnalle.
Tarkempaa tietoa ja työohjeita asbestipurkuun saa mm. Pohjois-Suomen
työsuojelupiiristä, puhelinvaihde: (08) 315 9511.

PCB ja lyijy
•
•
•
•
•

lakat
liimat
elementtitalojen saumausaineet
julkisivurakenteet
lämpölasi-ikkunoiden
tiivistysmassat

PCB:tä
• muuntajissa lämmönsiirtoesteenä
• kondensaattoreissa
sähköeristeenä

PCB- ja lyijy-yhdisteiden käyttö rakennuksissa oli yleistä 1950–1970 -luvuilla.
Käytännössä vielä 1980-luvulla valmistuneissa rakennuksissa voi olla lyijyyhdisteitä. Lisäksi PCB:tä on käytetty sähkölaitteissa vuoteen 1979 asti (ulkomaisilta tuoduissa laitteissa 1990 saakka).
Rakennuttajan (työn tilaaja) tulee tarvittaessa selvittää ennen korjaus- tai
purkutyön aloittamista saumausmassojen PCB- ja lyijypitoisuudet. Mikäli selvitystä ei tehdä, tulee työt tehdä oletuksella, että kohde sisältää em. aineita.
PCB:tä ja lyijyä sisältävät jätteet ovat ongelmajätteitä. Myös hionnassa syntyvä pöly on käsiteltävä ongelmajätteenä.
Jätteet on pakattava tiivisti suljettaviin 200 litran tynnyreihin, jotka on merkittävä tekstillä ”Sisältää terveydelle vaarallista ainetta, PCB:tä ja lyijyä”. Jäte
tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan.
Mikäli PCB-pitoisuus ylittää 50 mg/kg, tulee kuljetus tehdä vaarallisten aineiden kuljetussääntöjen mukaisesti.
Oulun seudun ympäristövirastosta saa erillisohjeen PCB- ja lyijypitoisten rakennusmateriaalien poistoon sekä jätteen käsittelyyn. Pohjois-Suomen työsuojelupiiristä saa ohjeita työntekijöiden suojaamiseen poistotyön aikana.

Kivihiilipiki / kreosootti (PAH-yhdisteet)
•
•
•
•
•
•
•

kellarikerrosten lattiarakenteet,
muuratut seinät ja
välipohjat,
tiilisaumat,
uima-allasrakenteet
pihojen kansirakenteet
ratapölkyt
puhelin- ja sähköpylväät (CCA- tai kreosoottikyllästetyt)

Kreosoottia sisältävät jätteet ovat ongelmajätteitä. Vanhoissa rakennuksissa
on käytetty veden ja kosteuden eristeenä kivihiilipikeä. Kivihiilipiki sisältää
syöpää aiheuttavia PAH -yhdisteitä.
Ennen vanhojen kosteuseristeiden poistoa tulee niiden koostumuksesta varmistua laboratoriokokein. Analyysitulosten perusteella ympäristönsuojeluviranomainen antaa ohjeet jätteiden käsittelystä ja työsuojelupiiri ohjeet poistotyön toteuttamisesta.
Käytöstä poistettu kreosoottikyllästetty puu on toimitettava esim. Ruskon jätekeskukseen tai Huurinainen Oy:lle Kajaaniin. Ratapölkkyjä ja vanhoja sähköja puhelinpylväitä ei saa käyttää kotitalouksissa, pihapiireissä tai asuin- ja
loma-asuntoalueilla. Ammattimainen käyttö voi olla mahdollista.

Kyllästetty puu
•

vihreä kyllästetty puujäte

on aina ongelmajätettä. Se ei sovellu poltettavaksi, eikä sitä saa laittaa sekajätteeseen. Kyllästetty rakennuspuujäte toimitetaan Demolite Oy:n vastaanottopisteisiin, joita on rakennustarvikeliikkeiden pihoilla ja Ruskon Oivapisteellä.

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Elohopea
•
•
•
•
•
•
•
•

porrasvaloautomaatit
termostaatit ja säätimet
paineen mittauksessa
käytettävät laitteet
elektroniset
lämminvesivaraajat
lämpömittarit
kylmälaitteiden
valokytkimet
sähkönjohtimena
laboratorioiden laitteet
jne.

Ennen vuotta 1960 ja jonkin verran 1980-luvulle saakka elohopeaa on käytetty vanhoissa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä.
Kiinteistön omistajan vastuulla on, että kiinteistössä olevat haitallisia aineita
sisältävät materiaalit tulevat inventoiduksi asiantuntijan toimesta. Haitallisia
aineita sisältävät rakennusosat ja laitteet pitää vaihtaa mahdollisimman pian,
vaikka laitteet muutoin olisivatkin kunnossa. Myöhemmin tapahtuvaa korjausja purkutyötä varten elohopeaa sisältävät laitteet ja osat tulee merkitä, jotta ne
osataan käsitellä oikein.
Metallista elohopeaa sisältävät laiteosat on kerättävä erilleen esim. kestävään
laatikkoon, jossa elohopeaa sisältävä osa ei pääse rikkoutumaan. Elohopea
on toimitettava asianmukaiselle ongelmajätteen vastaanottajalle.

Purkutyössä huomioitavaa
Purettavan rakennuksen yli 0,5 metriä maan alle jäävät, ei haitallisia aineita
sisältävät, kiinteät rakenteet voidaan jättää paikoilleen. Rakenteet on tarvittaessa
täytettävä puhtailla maa- tai kiviaineksilla.
Käytöstä poistetut lämmitysöljysäiliöt tulee nostaa pois maasta. Säiliö tulee aina tyhjentää, puhdistaa
polttonesteestä ja tarkastuttaa hyväksytyllä yrittäjällä. Puhdistusjäte tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Säiliöstä on poistettava myös kaikki siihen liittyvät laitteistot esim. putket, ettei säiliön
myöhempi täyttö ole mahdollista. Käytöstä poistettu säiliö voidaan jättää maahan vain perustelluista syistä, esim. säiliön ollessa hankalassa paikassa nostettavaksi kuten aivan rakennuksen vieressä tai sen alla.
Tällöinkin säiliö on tyhjennettävä, puhdistettava polttonesteestä ja tarkastettava hyväksytyllä yrittäjällä ja
täytettävä puhtailla maa-aineksilla. Poistosta on ilmoitettava etukäteen Oulun seudun ympäristövirastolle.
Mikäli kiinteistöllä on ollut raskasta polttoöljyä käyttävä kattila tulee piippu ja kattila nuohota ennen
purkamista ja puhdistusjäte toimittaa ongelmajätteen käsittelyyn. Mikäli piippu on saastunut, saattaa sekin
olla ongelmajätettä.

Vastuu jätteistä
Jätelaki kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti. Omasta toiminnasta syntyvät
jätteet on tunnistettava, jotta ne voidaan käsitellä ja hyödyntää oikein. Jätteen tuottajan on huolehdittava
jätteen keräyksen ja kuljettamisen järjestämisestä.
Päävastuu rakennusjätteen lajittelusta ja hyödyntämisestä on aina jätteen haltijalla. Jätteen haltija on
joko jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai rakentamisen järjestäjä. Vastuu jätteistä on siten joko rakennuttajalla/hanketta valvovalla taholla, pääurakoitsijalla tai muulla rakennustyömaalla toimivalla yrittäjällä.
Urakkasopimuksessa kannattaakin tarkoin määritellä kenen vastuulla jätteet ovat. Muutoin työn tilaaja on
vastuussa jätteistä.

Rakennusjätteiden luovutus ja kuljetus
Jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi tai hyödynnettäväksi vain asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle. Näitä ovat ympäristöluvalliset rakennusjätteen vastaanottajat ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon ilmoittautuneet jätteen
kuljettajat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
ettei remontti- ja purkujätettä saa luovuttaa
kenen tai minkä tahansa yrityksen kuljetettavaksi tai hyödynnettäväksi. Jos purkujäte myöhemmin löytyy hylättynä ja jätteen haltija saadaan selville, on jätteen haltija eli sen tuottaja
vastuussa jätteen siivoamiskustannuksista.

Kuntien jäteasemille saa viedä vain kotitalouksien
•
ongelmajätteitä
•
lajiteltuja hyötyjätteitä (pahvi, metalli, muovi, lasi)
•
sähkö- ja elektroniikkaromua (1-3 laitetta kerrallaan)
•
Ei sekalaista rakennusjätettä
Ruskon jätekeskuksen Oivapisteeseen
•
yritykset voivat viedä maksutta vain pahvia, paperia
ja metallia (kertamäärä 1 peräkärry jätettä).
•
kotitaloudet voivat viedä kaikkea lajiteltua hyötyjätettä (myös muovia ja styroxia).
•
Oivapisteellä styrox ja muovi voidaan laittaa samaan astiaan.

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Jätehuoltomääräysten mukaan yritykset ja yksityiset voivat tehdä sopimuksen jätteenkuljetuksesta
asianmukaisen jätteenkuljettajan kanssa tai halutessaan kuljettaa jätteet käsittely- tai vastaanottopaikkoihin omatoimisesti. Kuljetettaessa rakennusjäte itse asianmukaiselle vastaanottajalle tulee huolehtia
siitä, ettei jätettä pääse kuormaamisen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kuorma on tarvittaessa peitettävä esim. riittävän tiheällä verkolla tai peitteellä. Pölyävää tai pienikokoista ja kevyttä jätettä
saa kuljettaa vain umpinaisessa ja kannellisessa säiliössä tai pakattuna. Rakennusjätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä ja sen lähialueella on kielletty klo 22–06 välisenä aikana.
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Lajitteleva purkutyö
Lajitteleva purkutyö helpottaa jätteiden lajittelua syntypaikalla ja eri materiaalien ohjaamista uudelleen
käyttöön. Jotta uudelleen käytettävät materiaalit ja rakennusosat eivät vahingoittuisi, vaatii lajitteleva purku paljon käsityötä tai erikoistyökaluja. Isompia koneita tulisi käyttää vain siirroissa ja nostoissa. Ennen
purkutyön aloittamista tulisi työmaalla suorittaa katselmus, jossa määritellään hyötykäyttöön ohjattavat
rakenneosat sekä se, miten purkutyö tehdään.
Lajittelevan purkamisen vaiheet
1) ikkunoiden irrotus, 2) liittimien yms. irrotus, 3) tapettien ja seinien kipsilevyjen tms. irrotus, 4) kattorakenteiden purku, 5) eristemateriaalien irrotus, 6) teräksisten rakenneosien purku, 7) runkorakenteen
purku ja 8) perustusten purku (puhtaasti konetyönä voidaan tehdä vaiheet 7 ja 8)
Esimerkkejä parhaiten uudelleen käytettäviksi soveltuvista tuoteryhmistä
1) hyväkuntoiset kiintokalusteet
2) arvokiinteistöjen kalusteet, kuten kaakeliuunit, ikkunat ja ovet karmeineen, takorautaelementit,
saniteettikalusteet
3) teräs- ja valurautatuotteet, kuten uunin luukut, muuripadat ja kaivonrenkaat
4) hirsirakennukset ja irtohirret
5) kattotuolit, lattialankut ja maalaamaton ulkovuorilauta
6) lukot ja helat sekä sähkökatkaisimet
7) tiilet (myös katto)

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Työmaan jätehuolto järjestykseen
Rakennustyömaan jätehuolto (aikataulut, kalusto, tyhjennysreitit, tarvittavat jäteastiat ja niiden sijainti)
kannattaa suunnitella osana muuta tuotannonsuunnittelua. Kaikille jätelajeille ei tarvita omaa lavaa koko
työmaan ajan. Esimerkiksi puu- ja sekajätettä syntyy yleensä koko työmaan ajan, kun taas esim. pahvia
lähinnä asuntojen varustelun yhteydessä.
Työmaalle kannattaa laatia oma jätehuoltosuunnitelma. Syntyvien jätteiden lajittelua helpottavat selkeät
opasteet keräilyvälineissä ja jätehuollon seuranta palavereissa. Jätehuolto tulee ottaa osaksi kaikkien
työntekijöiden perehdyttämistä, sillä työntekijät ja työnjohto ovat avainasemassa jätehuollon toteuttamisessa. Kun työntekijät vaihtuvat, on tiedottamisessa avainasemassa työmaan vastaava mestari.
Jätehuoltosuunnitelman noudattamisesta ja jätehuoltojärjestelyistä tulee sopia myös kuljetusliikkeiden ja
aliurakoitsijoiden kanssa. Sovitut jätehuoltoasiat kannattaa merkitä urakkasopimuksiin. Jätteitä tuotetaan vähemmän, kun jokainen joutuu itse kuljettamaan tavaran työpisteeseen ja siivoamaan jälkensä.

Jätehuolto rakennuksen valmistuttua
Kiinteistöjä koskevat jätteiden lajittelumääräykset tulee ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä miten kiinteistön jätehuolto tullaan järjestämään.
Kiinteistöllä on oltava seuraavat keräysvälineet:
Asuinkiinteistöt,
joissa on vähintään
4 huoneistoa:

Asuinkiinteistöt,
joissa on vähintään
10 huoneistoa:

Muut kiinteistöt, kuten toimistot, liike-, teollisuus-, koulu- ja
ravintolakiinteistöt:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

sekajäte
biojäte
keräyspaperi
keräyskartonki

sekajäte
biojäte
keräyspaperi
keräyskartonki
pienmetalli
keräyslasi

sekajäte
biojäte, jos kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tms.
keräyspaperi
keräyskartonki, mikäli sitä syntyy yli 10 kiloa viikossa
pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 10 kiloa viikossa
lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 10 kiloa viikossa

Keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää
¾ käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, tarvittaessa pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen.
¾ kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai, joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle.
¾ maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon, tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen
kuormaukseen.
¾ poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.
¾ Biojätteen keräilyssä tulee käyttää kannellisia koneelliseen kuormaukseen soveltuvia jäteastioita,
joihin hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty tai maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä.
¾ Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet on merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja värillä.
Keräysastioiden sijoittaminen
¾ Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista.
¾ Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalle ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalolta. Milloin keräysväli-

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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¾

neet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto sekä vesijohto, viemäri ja valaistus.
Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee
olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja
väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää.
Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10.

Kiinteistöllä tulee olla käytössä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Jätetilojen mitoituksessa
voidaan käyttää seuraavia ohjeellisia astiamääräarvioita. Kiinteistön jätetuottoon vaikuttaa kuitenkin paljolti asukasrakenne, kiinteistön käyttötarkoitus ja astioiden tyhjennysvälit. Suurien kiinteistöjen osalta
kannattaa käyttää joko useita jätepisteitä, suurempia keräysvälineitä taikka syväkeräysjärjestelmiä. Jätehuoltomääräysten mukaan vähintään 10 huoneiston kiinteistöllä tulee olla myös pienmetalli- ja keräyslasiastiat. Alla on suuntaa antava taulukko jäteastioiden mitoituksesta.
Asukasluku

Sekajäteastiat
600 l

Paperinkeräysastiat 600 l

Keräyskartonkiastiat 600 l

Biojäteastiat 240
l

15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

1
2
2
3
4
5
6
7
7
8

0,25
0,5
1
1
1
2
2
2
2
3

0,25
0,5
1
1
1
1,5
1,5
2
2
2,5

0,5
1
1
1
2
2
2
2
2
3

Jätteestä annettavat tiedot ja tehtävät ilmoitukset
Selvitys syntyvän jätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta tulee tehdä osana rakennuslupahakemusta tai osana purkulupahakemusta. Selvitys on tehtävä myös purkuilmoituksen yhteydessä.
Lomake selvityksen tekoa varten on saatavilla Oulun seudun ympäristövirastosta ja kotikunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuttajan tulee huolehtia saneeraus- ja purkujätteen toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn, vaikka korRakennusjätettä koskeva
jaus- tai purkutoimenpiteelle ei vaadittaisikaan rakennuslupaa.
lainsäädäntö ja -määräykset
Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukainen ilmoitus poikkeavasta
tilanteesta tulee tehdä Oulun seudun ympäristövirastoon. Ilmoitus
on tehtävä erityistä käsittelyä vaativista purkujätteistä (PCB-, lyijy-,
PAH-yhdiste-, raskasmetalli- yms. pitoiset jätteet). Lomake ilmoituksen tekoa varten on saatavilla Oulun seudun ympäristövirastosta ja kotikunnan rakennusvalvonnasta. Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa määräyksiä jätteen käsittelystä.
Asbestijätteestä on ennen purkutöiden aloittamista tehtävä ilmoitus Pohjois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimistoon, joka
valvoo ja ohjeistaa purkutyötä. Pilaantuneista maa-aineksista on
heti tehtävä ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen,
josta saa ohjeet jatkotoimista.
Selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta on esitettävä kaikista muista jätteistä paitsi seka-, hyöty- ja perinteisistä ongelmajätteistä. Analyysikustannuksista vastaa jätteenhaltija. Jos kaatopaikalle tuodaan toistuvasti saman jätteentuottajan samanlaatuista
jätettä, riittää, että asiakirjat annetaan ennen kuin ensimmäinen
jäte-erä toimitetaan kaatopaikalle. Perusmäärittelylomakkeen saa
Oulun Jätehuollosta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jätelaki (1072/1993) ja jäteasetus
(1390/1993)
Oulun seudun jätehuoltomääräykset (2006)
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä(295/1997)
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja
–asetus (169/2000)
Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (2002)
Kiimingin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (2004)
Maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999) ja –asetus (895/1999)
Jäteverolaki (495/1996)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994)
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/1994)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä (659/1996)
Valtioneuvoston asetus eräiden
jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006)

Kuljetettaessa rakennustoiminnan ongelmajätettä (esim. asbesti, kyllästetty puu) on mukana oltava jätteen siirtoasiakirja riippumatta siitä kuuluvatko ongelmajätteet vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten
piiriin vaiko eivät.

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).
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Oulun seudun ympäristövirasto:
ympäristötarkastaja Eila Öljymäki, p. 044 7036768
ympäristötarkastaja Maija Jokiharju, p. 044 7036769
Oulun Jätehuolto:
palvelupäällikkö Ilona Suppanen, p. 044 703 3961
jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, p. 044 703 3977
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus:
vaihde p. 020 490 111, asiakaspalvelu p. 020 690 171
Pohjois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto:
p. (08) 315 9511
Demolite Oy: www.kestopuu.fi > Demolite Oy
Oulun seudun ympäristövirasto: www.ouka.fi > Ympäristönsuojelu > Jätehuolto
Oulun Jätehuolto: www.ouka.fi/jatehuolto/
Rakennuspörssi: www.rakennusluuppi.fi
Suomen ympäristökeskus:
www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu > Jätteet ja jätehuolto
www.ymparisto.fi > Minä ja ympäristö > Kyllästetyn puun käyttö
www.ymparisto.fi > Minä ja ympäristö > Asiakkaat kysyvät

Jätehuolto-ohjeet perustuvat jätelakiin ja Oulun seudun jätehuoltomääräyksiin. Määräykset ovat sitovia (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).

3. Keräyspahvi ja -paperi

6. Kiviainesperäiset jätteet

•

rakennustyömaan sosiaalitiloissa pitää myös
hoitaa jätehuolto

8. Taukotiloissa syntyvä jäte

rakennus- ja purkujäte, josta on lajiteltu hyötymateriaalit pois
• sekajätteen osuus kaikesta jätteestä tulisi olla
mahdollisimman pieni
• sekamateriaalit, siivousjäte, kattohuopa yms.
¾ jätehuoltoyritykselle tai Ruskoon

•

7. Sekajäte

betoni-, tiili-, Aco-, Leca- ja Siporex- sekä kivipohjaiset laatat ja keramiikkajätteet
¾ rakennusjätteen vastaanottajalle
• tarkista vastaanottajalta, onko eri kiviainekset
eroteltava toisistaan ja mitä eri kiviainesperäisiä jätteitä kukin ottaa vastaan

•

¾

¾
¾

¾

maisemointiin ja täyttöihin
rakennuspaikalla käyttämättä jääneet maat
käytössä oleville luvallisille hyödyntämis- ja
läjitysalueille
kertaluonteinen luovutus yksityiseen rakentamiseen
kantoja, risuja ja oksia sisältävät pintamaat
Ruskoon tai ympäristöluvan omaavalle hyödyntämis- ja läjitysalueelle

¾ puhtaat maa- ja kiviainekset rakennuspaikalla

5. Ylijäämämaa

9. Muu hyödynnettävä jäte

jos työmaalla on ruokala (ruuan valmistusta),
on biojäte kerättävä erilleen

esim. ylimääräiset tai osittain vioittuneet tuote-erät ja materiaalit
¾ omaan kohteeseen muualla, yksityisille, omille työntekijöille tai ko. jätteen vastaanottajalle

•

10. Suuret kertaerät

ropeeni) ja niiden kappaleet rakennustarviketukkuliikkeisiin

LVI-putket
¾ puhtaat muoviputket (PVC, polyeteeni, poly-

muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussit
• ei vaahtomuovia eikä PVC-muovia, jota ovat
mm. LVI-putket, letkut ja muovimatot
¾ Ruskoon tai jätehuoltoyritykselle

•

Muovi (puhdas)

kuormana Ruskoon (ei saa sekoittaa muuhun
keräyslasiin)

Lasi
¾ pakkauslasi Ruskon Oivapisteelle
¾ tasolasi/ikkunalasi ilman puitteita, erillisenä

Oy:lle tai Kempeleen Jätekuljetus Oy:lle

Styrox (puhdas)
¾ Ruskon Oivapisteelle, Lassila & Tikanoja

Asfaltti
¾ rakennusjätteen vastaanottajalle

•

2008

Rakennus-, remontti- ja purkujätteitä käsittelevät lajittelu- ja kierrätysohjeet koskevat kotitalouksia, yrityksiä ja ammattimaista rakentamista (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).

kaikki metalliesineet ja –romut
ei metallisia ongelmajätteitä, kuten akkuja tai
maalipurkkeja tai sähkö- ja elektroniikkaromua
¾ asianmukaiseen vastaanottopaikkaan

•
•

4. Metalli

pahvi, voimapaperi, kaikenväriset aaltopahvit
¾ paperinkeräykseen: sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret, kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-listat ja ketjulomakkeet
¾ asianmukaiseen vastaanottopaikkaan

¾ pahvinkeräykseen: puhdas ja kuiva ruskea

¾

¾

¾

¾

leenkäyttö
puhdas puu polttoon työntekijöille, yksityisille
tai rakennusjätteen hyödyntäjälle
käsitelty puu, vaneri, lastulevy yms. rakennusjätteen hyödyntäjälle (nauloja, heloja ym.
pieniä metalliesineitä ei tarvitse poistaa)
kutterin- ja sahanpuru esim. kuivikkeeksi hevostalleille
kyllästetty puu aina ongelmajätteisiin

¾ puurakenteiden, trukkilavojen yms. uudel-

2. Puujäte

ikkunat, ovet, kaapistot, sähkötarvikkeet ym.
¾ käytä omassa kohteessa muualla, vie kierrätykseen tai anna yksityisille/työntekijöille

•

RAKENNUS- JA PURKUTYÖMAAN KIERRÄTYSOPAS

Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin alueelle

1. Uudelleen
käytettävät tuotteet

YMPÄRISTÖVIRASTO

OULUN SEUDUN

Liite 5

p. 08 538 0600
p. 0400 388 622
p. 08 562 7412
p. 08 556 8 549
p. 08 562 0310
p. 08 816 2340
p. 0400 682 472
p. 010 636 162
p. 08 542 1412
p. 08 312 5850
p. 0400 680 605
p. 0400 681 824
p. 0400 290 903
p. 044 725 5000

myös asfaltti
myös laatta, keramiikka ja kipsi
myös gyproc-levyt

p. 5584 3971

p. 08 531 8345
p.08 562 0310
p. 020 781 7640
p. 010 636 162
p. 020 791 0500
p. 0400 382 370
p. 08 312 5850
p. 08 5584 3971
p. 040 501 0144
p. 08 554 4530
p. 0400 680 605
p. 020 447 5002

Oulun Jätehuollon Oivapisteelle kotitalouksien
hyöty- ja ongelmajätteitä ilman jätemaksua!

kysy kunnan teknisestä keskuksesta

Maa-ainesten
hyödyntämis- ja läjitysalueet:

LVI-putket:
Rakennustarvikkeiden tukkuliikkeet

Oulun Jätehuolto (Rusko)

Lasi:

3

2

1

AM-Ammattimies Saneeraus
1 ,2
Kempeleen Jätekuljetus Oy
Kuusakoski Oy
2
Lassila & Tikanoja Oyj
Maarakennus Jaara Oy
Muhoksen Romu Oy
1
Oulun Autokuljetus Oy
1,2
Oulun Jätehuolto (Rusko)
1
Oulun Konejussi Oy
Oulun Metallipalvelu
1, 2,3
PPT Luttinen Oy
2
Rudus Oy

Kiviainesperäiset jätteet (betoni, tiili):

Haurun Jäte-Auto
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
Jätehuolto Kropsu Oy
Jätehuolto Nuojua Oy
Kempeleen Jätekuljetus Ky
Kiimingin Jätehuolto Oy
Kuljetusliike V-P Hiltunen Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Maansiirto ja jätekuljetus Holappa
Oulun Autokuljetus Oy
PPT Luttinen Oy
SR-Kiinteistöhuolto Oy
T:mi Jätehuolto Toivo Kerola
Ympäristöpalvelu Heikki Haapakangas
Oy

Jätehuoltoyritykset: (astiat, tyhjennykset, kuljetukset jne.)

Yhteystietoja

Oulun Jätehuolto (Rusko)
PPT Luttinen Oy

Oulun Jätehuolto (Rusko)
Oulun Konejussi Oy
Oulun Metallipalvelu Oy
Oulun Polttorauta Oy
PPT Luttinen Oy

ei sekalaista rakennusjätettä

p. 08 562 0310
p. 010 636 162
p. 08 5584 3971

Oulun Polttorauta Oy
PPT Luttinen Oy

1

•
•
•
•

ongelmajätteitä
lajiteltuja hyötyjätteitä (pahvi, metalli, muovi, lasi)
sähkö- ja elektroniikkaromua (1-3 laitetta kerrallaan)
EI SEKALAISTA RAKENNUSJÄTETTÄ

Kuntien jäteasemille saa viedä vain kotitalouksien

Kempeleen Jätekuljetus Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Oulun Jätehuolto (Rusko)

Styrox:

1

AM-Ammattimies Saneeraus Oy
Kempeleen Jätekuljetus Oy
Kuusakoski Oy
1
Lassila & Tikanoja Oy
1
Muhoksen Romu Oy
Oulun Autokuljetus Oy
Oulun Jätehuolto
Oulun Konejussi Oy
1
Oulun Metallipalvelu Oy

1

Oulun Jätehuolto (Rusko)
PPT Luttinen Oy

Puujäte ja
sekalainen rakennusjäte lajiteltavaksi:

Kempeleen Jätekuljetus Oy
Kuusakoski Oy
Lassila & Tikanoja Oy

Pahvi:

Erityisjätteiden purkutyöt ovat aina luvanvaraisia.
Kuntien jäteasemat kotitalouksien ongelmajätteille.
Ekokem Oy
p. 010 7551 000
Lassila & Tikanoja Oyj
p. 010 636 162
Oulun Jätehuolto (Rusko)
p.08 5584 3970

Ongelmajätteet (ja erityisjätteet):

Kempeleen Jätekuljetus Oy
Kuusakoski Oy
Lassila & Tikanoja Oy

Muovi:

AM-Ammattimies Oy
Kempeleen Jätekuljetus Oy
Kuusakoski Oy
Muhoksen Romu Oy
Stena Metalli Oy

Metalliromu:

Rakennus-, remontti- ja purkujätteitä käsittelevät lajittelu- ja kierrätysohjeet koskevat kotitalouksia, yrityksiä ja ammattimaista rakentamista (Oulun seudun ympäristölautakunta 22.11.2006 § 259).

Oulun seudun ympäristövirasto,
(Kauppatori) PL 34, 90015 Oulun kaupunki
o Eila Öljymäki 044 703 6768
o Maija Jokiharju 044 703 6769

KYSY LISÄÄ:

män, on työt keskeytettävä heti ja otettava
yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, p. 020 690 171
¾ muutoin ota yhteyttä Oulun seudun ympäristövirastoon p. 044 703 6763

¾ jos saastuneita maa-aineksia löytyy enem-

13. Pilaantuneet maa-ainekset

lyijyä ja PCB:tä voi olla mm. 1955 - 1976 rakennettujen talojen saumausmassoissa
• kreosootti/kivihiilipikeä (sisältää PAHyhdisteitä) käytetty vanhoissa rakenteissa
kosteuseristeenä
¾ omana kuormana Ruskoon tai Ekokem Oy:lle

•

Lyijy-, PCB- tai PAH-ainepit. jätteet

voi olla mm. mineriittilevyissä, vanhoissa putkieristeissä ja tasoitteissa
• ei saa sekoittaa muihin jätteisiin
¾ omana kuormana Ruskoon

•

Asbesti

12. Erityisjätteet

mm. loisteputket, jäteöljy, akut, raskasmetalliparistot
• liuottimet, maali-, liima- ja lakkajätteet sekä
liuotinpohjaiset tiivistemassat
• painekyllästetty puu ja vaarallisia aineita sisältävä sähkö- ja elektroniikkaromu
• raskasta polttoöljyä käyttäneen kattilan ja piipun puhdistus- ja nuohousjäte
¾ asiallisesti pakattuina ja merkittyinä ongelmajätteiden vastaanottajalle

•

11. Ongelmajätteet

Päivämäärä
19.1.2007

Diaarinumero
YMPVI:317/2007

KYSELY / PALAUTETTAVA

Postiosoite
PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

Telefax

(08) 5584 6799

Adress
BOX 34
FIN-90015 OULUN KAUPUNKI
FINLAND

Fax

+358 8 5584 6799

Jotain muuta, mitä? ___________________________________________________

Purkutöitä ei tehdä nyt, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa.

Yritys ei tee purkutöitä, vaan tarvittaessa purkutyöt teetätetään alihankkijoilla.

Purkutöitä tehdään satunnaisesti.

Purkutöitä tehdään vain asunto- ja rakennuskorjausten yhteydessä.

Yritys on erikoistunut ________________________________ purkamiseen.

Purkutyöt ovat yrityksen keskeinen toimiala.

Millaista purkutoimintaa yritys harjoittaa,

Puhelin:

Nimi:

Yhteyshenkilö,
johon viranomainen voi jatkossa ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa

Päivämäärä:

Osoite:

Vastaaja:

Yritys:

Palautathan lomakkeen yhteystietojen kera, vaikket vastaisikaan jokaiseen kohtaan.

Jokainen vastaus on tärkeä.

KYSELY PURKUTÖISTÄ RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE OULUN SEUDULLA 2007

OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖVIRASTO
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Yhteystiedot

Purkukohteen sijainti
(osoite)

Milloin purkutyö on
tapahtunut (esim.
kevät 2003)

Lyhyt kuvaus purkutyöstä (esim. piharakennuksen purku, asuin- tai teollisuuskiinteistön purku,
huoneistoremontti, maa-ainesten poisto)

Yrityksenne viisi (5) viimeisintä purkukohdetta Oulun seudulla:

Yrityksen nimi

Jos olette käyttäneet aliurakoitsijoita purkutöissä, niin ketä tai mitä yritystä?

2 (4)

Käsittelytapa:

kuka on vienyt ja minne?

<1t
1 t – 10 t
> 10 t

<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t
<1t
1 t – 10 t
> 10 t

Määrä (t)

* Mikäli jätteitä on toimitettu useisiin vastaanottopaikkoihin, vastausta voi jatkaa
erilliselle liitteelle.

______________________

Muuta, mitä?

Ongelmajätteet, kuten öljyt,
kyllästetty puu, maalit ja liuottimet, kylmälaitteet

Erityisjätteet, kuten lyijy-, PCBtai PAH-ainepitoiset jätteet

Asbestijäte

Kaatopaikkajäte

Muovi

Energiajäte

Paperi ja pahvi

Lasi

Metalliromu

Puhdas puujäte

Tiilijäte

Betonijäte

Asfalttijäte

Saastunut maa-aines

Maa-ainekset

Jätelaji

Mitä jätteitä em. purkukohteista on syntynyt? Miten jätteet on käsitelty? Paljonko eri
jätteitä on kertynyt eri purkukohteista yhteensä (karkea arvio määristä riittää)?

3 (4)

Ei

Kyllä

KIITOS VASTAUKSESTANNE !

Mistä yrityksenne haluaisi saada lisätietoa ympäristöviranomaiselta?

Ei

Kyllä

Onko purkukohteista tehty purkuilmoitus ja jätehuoltoselvitys kunnan rakennustarkastajalle?

Ei

Kyllä

Onko korjaus- ja purkutyömailla huomioitu
pölyntorjunta
meluntorjunta?

Millaista kalustoa yrityksessänne on käytössä purkutöihin? (esim. murskaimia,
kaivinkoneita, kuormaajia)

Kyllä, millaisia?_______________________________________________________

Ei

Onko jonkin purkujätteen käsittely tuottanut ongelmia? Esimerkiksi mihin jäte viedä tai mille yritykselle soittaa jätteen hakemisesta?

4 (4)

Liite 7
Päivämäärä

OULUN SEUDUN
YMPÄRISTÖVIRASTO

JÄTEHUOLLON TARKASTUKSET RAKENNUSALAN YRITYKSISSÄ
Yritys:
Osoite:
Puhelinnumero:
Yhdyshenkilö*:
Puhelinnumero:
* läsnä myös tarkastuksessa

Tarkastaja(t):
Tarkastuksen kohde:
Osoite:
Lyhyt kuvaus työmaasta:

Onko jonkin purkujätteen käsittely tuottanut ongelmia?
Ei
Kyllä, millaisia?______________________________________________________________
Onko työmaalla huomioitu pölyntorjunta?
Ei
Kyllä, miten?________________________________________________________________
Onko työmaalla huomioitu meluntorjunta?
Ei
Kyllä, miten?________________________________________________________________
Onko työntekijöitä opastettu purkujätteiden lajitteluun?
Ei
Kyllä, miten?________________________________________________________________

Muita tarkastuksessa ilmenneitä asioita:

Muuta, mitä? _________

Ongelmajätteet, kuten öljyt,
kyllästetty puu, maalit ja
liuottimet, kylmälaitteet

Erityisjätteet, kuten lyijy-, PCBtai PAH-ainepitoiset jätteet

Asbestijäte

Kaatopaikkajäte (sekajäte)

Taukotiloissa syntyvä jäte
(myös biojäte)

Styrox

LVI-putket

Muovi

Paperi ja pahvi

Lasi

Metalliromu

Uudelleen käytettävät tuotteet

Puhdas puujäte

Muut kiviainesperäiset jätteet,
kuten aco-, leca-, siporexlevyt,
keramiikka, kipsi

Tiilijäte

Betonijäte

Asfalttijäte

Saastunut maa-aines

Maa-ainekset

syntyvä jäte

ei
lajittelua
lajiteltu

Työmaalla syntyvät jätteet ja niiden käsittely:
jätejakeen
puhtaus
jos epäpuhdas, mitä seassa

minne viedään, miten

paljonko
syntyy

jätelavojen
merkintä

2 (2)

Oulun seudun ympäristöviraston raportteja:
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005
6/2005
7/2005
8/2005
9/2005
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
1/2008
2/2008
3/2008
4/2008

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004.
Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004.
Siipikarjan lihaprojekti 2004.
Ympäristöasioiden hoito graafisella alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito sähkö- ja elektroniikka-alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys.
Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Oulun seudun ympäristöviraston strategia ja visio
vuoteen 2015.
Kasvisten patogeenit 2004-2005.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2005.
Puhdas keittiö –projekti 2004-2005.
Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa 2005
Ruoankuljetusprojekti 2005.
Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta.
Piensatamien jätehuolto Oulun seudulla 2006.
Suurten yleisötapahtumien ruoantarjoilu 2005-2006.
Siipikarjanlihan mikrobiologinen laatu 2005.
Tuoreen kalan mikrobiologinen laatu 2005-2006.
Hotellien aamiaistarjoiluprojekti 2006.
Jakelukeittiöiden omavalvonnan toimivuus 2006.
Myymälöiden palvelupisteiden ruoan laatu v. 2005 – 2006.
Salaattiprojekti 2006.
Asuinkiinteistöjen jätehuoltokartoitus Oulun seudulla 2007.
Ulkoilmakonserttien melutarkastelu Oulussa kesällä 2007.
Listeriariski hoitolaitoksissa.
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Oulun seudulla v. 2007–2008
Lihan laatu myymälöissä 2007.
Rakennusjätteet Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella. Selvitys 2007.

