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Tiivistelmä 

 

 

Suomessa suurin rakennusteollisuuden jäteluokka on puujäte, kun mukaan ei lasketa mineraalipohjaisia maajätteitä. 

Puujätettä käytetään nykyisin energiakierrätyksen raaka-aineena, mutta EU:n uuden jätedirektiivin vuoksi 

rakennusjätteen materiaalihyödyntämisen astetta on nostettava. Nykyisin energiana käytettävälle puujätteen on siis 

löydettävä materiaalihyödyntämisen keinoja. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää rakennuspuujätteen 

määrää, siihen kytkeytyvää lainsäädäntöä Suomessa sekä olemassa olevia lajittelun ja kierrätyksen tekniikoita. 

 

Suomessa rakennuspuujätteen määrä on ollut viime vuosina nousussa. Syynä tähän on vanhan rakennuskannan 

korjaustarve. Yhdessä kiristyvän kierrättämiseen ajavan lainsäädännön kanssa jätemäärien nousu pakottaa puujätteen 

kierrättämiseen. Tässä työssä jätemäärien selvittämiseen käytettiin tilastokeskuksen jätetilastoja sekä puujätettä 

koskevia tutkimuksia. Puujäte voidaan jakaa laadullisin perustein neljään laatuluokkaan A, B, C ja D, jolloin 

tällaisten laadullisesti samankaltaiseen luokkaan kuuluvien puujätteiden kierrätysmahdollisuudet ovat paremmat. 

Kierrättämiseen määrääviä ohjauskeinoja ovat jätepuitedirektiivi, jätelaki ja jäteverolaki. Ohjauskeinot ovat 

kehityksen kannalta tärkeitä, ja siksi ne ovat tässä työssä merkittävästi esillä.  

Työssä käytiin läpi Suomessa yleisesti käytettyjä mekaanisia erotusmenetelmiä, sekä uusia teknillisesti 

kehittyneempiä online-lajittelun tekniikoita. Lajittelusta saatavan jätemateriaalin kierrättämisen mahdollisuuksia 

tutkittiin puukomposiitin ja lastulevyn raaka-aineina. Kierrättämisen keinona pohdittiin myös materiaalin uudelleen 

käyttöä uudessa käyttötarkoituksessa rakennustyömaalla. Tämä onnistuu ainakin siltatyömaalla. Tutkimuksen 

materiaalina käytettiin olemassa olevia aineistoja ja niiden perusteella verrattiin lajittelun ja kierrättämisen 

tekniikkojen tehokkuutta sekä toimivuutta rakennusjätteen hyödyntämisessä. 

Selvityksen perusteellä puujätteen kierrättämisen aste oli alhainen riippumatta sen tarjoamista potentiaaleista. 

Olemassa olevilla lajittelun tekniikoilla ja uusilla online-erottelun menetelmillä puujätteen kierrättäminen on 

mahdollista saada taloudellisesti kannattavaksi vaihtoehdoksi energiahyödyntämisen sijaan. Lisäksi kierrättämisellä 

saavutetaan ympäristöystävällisiä ja ilmastonmuutosta ehkäiseviä hyötyjä. Uusilla ja olemassa olevilla innovaatioilla 

voidaan tulevaisuudessa korvata kestopuun käyttö puukomposiitilla. Lisäksi tulevaisuudessa puukiven 

mahdollisuudet rakentamisen materiaalina ovat laajat. 
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Abstract 

Wood waste is a largest demolition and construction waste class in Finland, when mineral waste and soil waste are 

not counted. Wood waste is currently used as a material for energy recycling, but due the European Union’s new 

Waste Directive the degree of material recovery of construction and demolition waste has to be increased. Aim of this 

study is to investigate the amount of demolition and construction waste and the related legislation in Finland. The 

purpose for the study is also to examine efficient wood waste sorting and recycling techniques. 

In Finland, the volume of construction waste has increased in recent years. The reason for this is to repair the old 

buildings, which were built after the war. Together with tightening legislation, the increase in waste quantities forces 

increasing a level of the wood waste recycling. Statistics Finland's waste statistics were used in this work for waste 

statistics and wood waste investigations. Wood waste was also divided into four categories A, B, C and D by quality 

basis to facilitate the recycling of waste material. In addition to the classification and sorting of wood waste recycling 

rates, the Legislative Regulations relating to the Waste Framework Directive, the Waste Act and the Waste Tax Law. 

These means of recycling control. The means of guidance are important for development and are therefore 

significantly under consideration in this work. 

The efficiency of the recycling for wood waste sorting efficiency was studied in Finland by commonly used 

mechanical separation methods, as well as new technologically advanced online sorting techniques. The potential for 

recycling of waste material from sorting was investigated as raw material for wood composite and particleboard. As a 

means of recycling, the reuse of the material was also considered in a re-use on the construction site. This method of 

recycling is used in a bridge construction sites. The material used for the study was the use of existing studies and 

compared the efficiency and efficiency of the sorting and recycling techniques in the utilization of Finnish 

construction waste. 

The study revealed that wood waste has high share of the amount of construction waste.  Wood waste has as well as 

the low degree of recycling regardless of its potential. With existing sorting techniques and new online segregation 

methods, recycling of wood waste is possible to obtain an economically viable alternative instead of using energy. In 

addition, recycling will provide environmentally friendly and preventative benefits to climate change. New and 

existing innovations can in future replace the use of permanent wood with wood composite. In addition, woodstone 

have the potential to be future building materials. 
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1 JOHDANTO 

Rakennusjätteen tehokas hyödyntäminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen ovat 

kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä toimia. 

Yhdessä lainsäädännöllisten ja yleisten luonnonvaroja ja materiaalitehokkuutta 

suosivien trendien vuoksi Suomen tavoite on nostaa nykyinen 54 % talonrakennus ja 

purkujätteen hyödyntämisaste 70 % vuoteen 2020 mennessä (Alakangas 2014). Yhdessä 

uusien innovaatioiden, nykyisten tekniikoiden laajemman käytettävyyden, ja 

lainsäädännöllisten ohjauskeinojen avulla tavoite on saavutettavissa. 

Tässä työssä tarkastellaan suomalaisessa rakennusteollisuudessa syntyvän puujätteen 

määrää, lajittelun tekniikoita ja kierrättämisen mahdollisuuksia. Työn tarkoituksena on 

selvittää rakennusteollisuudessa etenkin talorakentamisen puujätteen syntyä, 

ominaisuuksia, luokittelua sekä materiaalin jatkojalosteiden käyttökelpoisuutta ja 

taloudellista kannattavuutta. Työssä pyritään koostamaan yhteen tietoa aiheesta 

valmiiden aineistojen, tutkimusten ja jo olemassa olevien sovellusten pohjalta. 

Tulevaisuuden mahdollisuuksien ja kasvavan kiertotalouden vuoksi aiheen tutkiminen 

on tarpeellista. Aihe on myös kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen 

kannalta tärkeä. 
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2 RAKENNUSJÄTE SUOMESSA 

Suomen Jätelain 5§ (17.06.20011/636) määrittää jätteen seuraavasti: ”…ainetta tai 

esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen 

poistamaan käytöstä.” Valtioneuvoston ajantasainen lainsäädäntö antaa 

rakennusjätteelle tarkemman määritelmän. Valtioneuvoston jäteasetuksen 

(19.4.2012/179) 1-luvun 1§ 4 momentin mukaan rakennus- ja purkujätteellä 

tarkoitetaan: ” rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman korjaus-, purku- ja 

uudisrakentamisessa, maa- ja vesirakentamisessa tai muussa vastaavassa 

rakentamisessa syntyvää jätettä” (Valtioneuvosto 2012). 

Tähän kuuluu kaikki korjaus-, purku ja uudisrakentamisessa syntyvät materiaalit, kuten 

puu-, lasi- ja paperijäte, metallit sekä maa- ja kiviaines. Näillä jätelajeilla on vielä omat 

alaluokkansa. Yleisin jako on vaarallisiin ja tavallisiin aineisiin, mutta esimerkiksi 

puujätteen luokittelussa käytetään yleisesti luokittamista A, B, C ja D luokan (kts. 

lisätietoa kpl 3.1). (Alakangas ym. 2008) 

2.1 Rakennusjätteiden määrä ja jakautuminen sektoreittain Suomessa 

Vuonna 2015 rakennusteollisuus oli Suomen toiseksi suurin jätteen tuoton sektori 

kaivosteollisuuden jälkeen 14,4 % osuudellaan kokonaisjätemäärästä.  Suomessa 

tuotettiin yhteensä 15,1 milj. tonnia rakennusjätettä, kun mukaan laskettiin infra- ja 

talorakentamisesta aiheutuvat maamassat ja ruoppausjätteet. Ilman maamassojen ja 

ruoppausaineksen huomioimista rakennusjätteen kokonaismäärä oli 2,96 milj. tonnia, 

Vastaavasti palveluiden ja kotitalouksien tuottama jätemäärä oli 2,764 milj. tonnia 

(Tilastokeskus 2017)  

Salmenperän ym. (2017) mukaan noin 10 % rakennusjätteen määrässä syntyi 

talonrakentamisessa. Tästä suurimman osan muodostaa korjaus- ja purkutoiminnan 

jätemäärät. Rakennusjätteen määrissä tapahtuu kuitenkin vuosittain suuriakin 

vaihteluita. Esimerkiksi vuosien 2004-2014 välillä rakentamisen jätemäärät laskivat 

merkittävästi. Syitä tähän olivat taloudellinen taantuminen ja rakentamisen tekniikoiden 

parantuminen. Kuitenkin vuonna 2015 jätemäärät lähtivät 1-3 % vuotuiseen nousuun.  
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2.2 Materiaalin kierrättämisen tilanne 

Kierrätyksestä kiertotalouteen” on valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, ja 

sen tavoitetila on vuodessa 2030. Se pohjautuu EU:n rakennusjätteen 

hyödyntämisastetta koskevaan jätepuitedirektiiviin 2008/98/EY. Se velvoittaa kaikkia 

EU:n jäsenmaita nostamaan rakennusmateriaalien hyödyntämisasteen 70 % vuoteen 

2020 mennessä (Salmenperä ym. 2017)  

 

Direktiivin hyödyntämisaste tarkoittaa kierrätettävän materiaalin astetta, joten siihen ei 

lasketa energiakierrätyksessä hyödynnettävää rakennuspuujätettä. Edellinen arvio 

rakennusjätteen hyödyntämisasteesta on vuodelta 2011. Tuolloin materiaalin 

hyödyntämisaste oli vain 26 %, kun muun Euroopan keskiarvo oli 47 %. Tätä eroa 

aiheuttaa se, että Suomessa puujätteen osuus jätemääristä on suuri ja tämä hyödynnetään 

energiana. (Hakaste & Peuranen 2014)  

 

2.3 Rakennusjätteen taloudellinen jälki 

Kierrätyksestä kiertotalouteen” on valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, ja 

sen tavoitetila on vuodessa 2030. Se pohjautuu EU:n rakennusjätteen 

hyödyntämisastetta koskevaan jätepuitedirektiiviin 2008/98/EY. Se velvoittaa kaikkia 

EU:n jäsenmaita nostamaan rakennusmateriaalien hyödyntämisasteen 70 % vuoteen 

2020 mennessä (Salmenperä ym. 2017)  

 

Suomessa tärkeimmät rakentamisen materiaalitehokkuuden päätökset tehdään 

rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Rakennusten materiaalitehokkuutta lisäävät myös 

materiaalien tarkka mitoitus, ja esimerkiksi puumateriaalin maalaaminen vasta, kun se 

on leikattu oikeaan mittaansa. Rakentamisessa suurimmat ympäristökuoritukset 

aiheutuvat siinä käytettävistä materiaaleista. Talonrakentamisessa syntyvä jäte on 

materiaalihukkaa, joka aiheuttaa taloudellista tappiota. (Kojo ym. 2011)  
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Mattila ym. (2011) käyttävät raportissaan rakennusjätteen arvottamiselle yksikköä g/€, 

jolla voidaan kuvata rakentamisen aiheuttaman jätejalanjäljen taloudellista kuormitusta. 

Jätejalanjäljen ajattelumalli on riippuvainen jätehuollon kustannuksista ja jätteen 

käsittelyn laadusta. Vuonna 2005 talonrakentamisen kaikkien jätteiden jätejalanjälki oli 

254 g/€. Puujätteen jalanjälki oli 458 g/€. Talonrakentamisen jätejalanjälki ei 

kuitenkaan ole yksinkertaista määrittää, sillä se koostuu monista välillisistä ja 

välittömistä jätekertymistä. Arvottamisen yksikkö on käyttökelpoinen myös nykypäivän 

tarkastelussa, vaikka yleisessä tarkastelussa huomattiinkin jätteen käsittelyn hintojen 

nousseen. Raportista nähdään myös puujätteen lajittelun olevan kallista, kun sitä 

verrataan muihin rakentamisen jätteisiin. Siksi puujätteen kierrätyksessä tulee 

huomioida kierrättämisen niin taloudelliset kuin ympäristölliset hyödyt. Esimerkiksi 

huonolaatuista korjausrakentamisessa syntyvää C-luokan (kts. kpl 3.1) puujätettä ei 

välttämättä ole taloudellisista syistä järkevää kierrättää.  
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3 RAKENNUSPUUJÄTE SUOMESSA 

Puujäte on suurin rakennusjätteen luokka Suomessa, jos mineraalipohjaisia jätteitä ei 

oteta tarkastelussa huomioon. Tässä työssä puujätteen luokittelemiseen sen laadullisin 

perustein käytetään VTT:n vuonna 2008 julkaistua tutkimusta: ”Käytöstä poistetun 

puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus”. Kuvaus on tehty palvelemaan jätepuuta 

käyttävää teollisuutta, ja sitä voidaan hyödyntää myös, kun mietitään 

energiahyödyntämisen mahdollisuutta ja järkevyyttä. (Alakangas ym. 2008) Puujäte 

luokitellaan A-, B-, C - ja D-laatuluokkaan niiden kemiallisten ja mekaanisten 

epäpuhtauksien mukaan. Samaa laatuluokitusta on käytetty mm. tutkimuksissa 

(Pirhonen ym. 2011; Väisänen 2014)  

3.1 Puujätteen laatuluokitukset Suomessa (Alakangas ym. 2008)  

Laatuluokka A on käytöstä poistettu puhdas puutuote tai metsä- ja 

puunjalostusteollisuuden sivutuote. Jäte kemiallisesti käsittelemätöntä. Tähän kuuluvat 

esimerkiksi osa saha-, levy- ja huonekaluteollisuuden jätteistä sekä myös kaupan ja 

teollisuuden puupakkaukset, maalaamaton talon-, tai sillanrakennuspuu ja 

maisemanhoidon puujätteet.  

Laatuluokka B on kemiallisesti käsitelty käytöstä poistettu puutuote, joka on 

pinnoitettu, lakattu tai maalattu orgaanisia halogeeniyhdisteitä sisältämättömällä 

aineella, kuten maalilla. Tähän luokkaan kuuluu esim. rakennustyömaiden puujäte. 

Vaatii todistuksen materiaalin alkuperästä ja käsittelystä. Saa sisältää 2 % muuta kuin 

luokkien A ja B puuta. Luokan C puujätteestä täytyy voida analyysein todistaa, etteivät 

sen pitoisuudet ylitä epäpuhtauksille asetettuja raja-arvoja, esim. talon runkorakenteet ja 

hirret purettaessa. Tässä työssä tarkasteltava rakennuspuu kuuluu siis pääsääntöisesti 

luokkaan B.  

Laatuluokka C on kemiallisesti käsitelty käytöstä poistettu puutuote, joka on 

pintakäsitelty orgaanisilla halogeeniyhdisteillä, mutta ei sisällä kyllästysainetta. 

Esimerkiksi kaikki purkupuu ilman kestopuuta, muovia, metallia tai muita 

epäpuhtauksia sisältävä rakennuspuu ja puukomposiitti kuuluvat tähän.  Jos luokan B 
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jätteen alkuperää ja ominaisuuksia ei voida todentaa uudelleen, luokitellaan se 

laatuluokkaan C. 

Laatuluokka D on puunkyllästysaineilla käsitelty käytöstä poistettu puujäte. Esimerkiksi 

sähkötolpat ja rakennus- tai purkujätteenä tuleva kestopuu kuuluvat tähän luokkaan.  

3.2 Puujätteen määrä ja jakautuminen Suomessa 

Suomessa puujätteen määrästä ovat ilmoitusvelvollisia kaikki rakentamisen toimijat, 

joiden toimista aiheutuu puujätettä. Luvan alaiset toimijat ilmoittavat rakennus- ja 

purkupuujäiden määrät jäteluokittain ja alkuperäsektoreittain kansalliseen 

ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, YLVAan (entinen VAHTI). Järjestelmä on 

tarkoitettu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä 

jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Jätemäärien tilastointi 

pohjautuu sekä käsittelylaitokselle vastaanotetuiksi kirjattuihin jätemääriin, että 

hyödyntämis-käsittelypaikkaan edelleen lähetettyjen, esikäsiteltyjen jätteiden määriin. 

Tilastokeskus vastaa jätemäärien tilastoinnista, ja se pyrkii poistamaan saman 

jätemäärän laskemisen useaan kertaan. (Tilastokeskus 2017)  

Tilastokeskuksen lisäksi VTT on vuonna 2012 julkistanut oman rakennuspuujätteen 

tilaston vuoden 2007 rakentamisen jätteistä. Raportin mukaan vuonna 2007 

rakennusjätettä tuotettiin 2 milj. tonnia, josta 700 tuhatta tonnia oli puujätettä. Arvio on 

noin 50 tuhatta tonnia enemmän kuin Tilastokeskuksen (2009) saman vuoden vastaava 

arvio. Syitä eroavaisuuteen voi olla VTT:n laskennassa käsittelylaitokseen 

päättymättömät materiaalivirrat. Tilastointien suurista eroista voidaan huomata, että 

kaikkea puujätettä ei voida kuitenkaan tilastoida, minkä vuoksi tilastot eivät ole 

aukottomia. Tässä kandidaatin työssä puujätteen määrä ei kuitenkaan ole merkittävä 

suure, mutta se kertoo ongelman mittakaavan.  

Tilastokeskuksen ilmoittaman rakennus- ja purkuteollisuudesta syntyvän puujätteen 

määrä on laskenut merkittävästi viime vuosina. Suurimpina tekijöinä laskuun voidaan 

nähdä taloussuhdanteiden vaihtelun aiheuttama rakentamisen väheneminen sekä 

laskenta- ja tilastointitapojen muuttuminen eri vuosina. Uudisrakentamisen kohdalla 

huomattava osasyy vaikuttaisi olevan erityisesti materiaalitehokkaammat toimintatavat. 



13 

 

3.3 Rakennuspuujätteen syntyminen erilaisilla työmailla ja 

hyödyntäminen materiaalina  

Uudis- ja purkutyömaan jätehuollot eroavat suuresti toisistaan. Pakkausjätettä lukuun 

ottamatta uudisrakentamisen jätteet ovat materiaalihukkaa, ja niiden syntyistä pyritään 

välttämään mm. taloudellisten syiden vuoksi. Puumateriaalin kostuminen puutteellisen 

suojauksen vuoksi voi aiheuttaa materiaalin pilaantumista. Purkutyömaalla syntyy 

paljon C-luokkaan kuuluvaa jätettä. Oikeaoppisella lajittelulla saataisiin lajiteltua 

kierrätyskelpoinen B-luokan puu erikseen ja materiaalitehokkuus paremmaksi. 

Suurimmat haasteet tämän onnistumiseksi ovat tiedollinen puute, asenne ja taloudelliset 

resurssit. Lisäksi Suomessa on suuria alueellisia vaihteluita rakennusjätteen 

hyödyntämisen mahdollisuuksissa. Jätteen kuljettaminen pitkiä etäisyyksiä on kallista, 

ja materiaalina hankalan puujätteen hyödyntäminen on monesti taloudellisesti 

kannattamatonta. Sen vuoksi puujäte menee Suomessa pääsääntöisesti polttoon. 

(Hakaste & Peuranen 2014)  

3.4 Rakennuspuujätteen hyödyntäminen energiana 

Suomessa   toimi vuonna 2016 yhdeksän jätteenpolttolaitosta, jotka voivat hyödyntää 

rakennuspuujätteen energiana.  Näiden jätteenpolttolaitosten yhteiskapasiteetti on noin 

1,6 milj tonnia. Tästä kapasiteetista noin 70 % on varattu yhdyskuntajätteelle ja loput 

teollisuuden sekä rakentamisen jätteille. Jätteenpolttolaitosten lisäksi Suomessa on 20 

jätteen rinnakkaispolttolaitosta.  (Salmenperä ym. vuosiluku) Luokan A puujätettä 

voidaan hyödyntää energiana kaikissa Suomen kattilalaitoksissa. Luokan B jätepuuta 

suositellaan poltettavaksi vähintään 20 MWh suuruisissa laitoksissa, joissa 

savukaasujen puhdistus, palamisen ja polttotekniikan taso yleisesti ovat EU:n 

jätteenpolttodirektiivin (750/2013) mukaiset. (Alakangas 2014) 

Puujätteen energiahyödyntämiseen mahdollisuuksien ja järkevyyden arvioimiseen 

käytetään laatuluokkien lisäksi Valtioneuvoston jätteenpolton asetusta (asetuksen 

tarkemmat tiedot tähän sulkuihin). Tätä asetusta voidaan soveltaa 

jätteenpolttolaitokseen ja jätteen rinnakkaispolttolaitokseen, jossa poltetaan luokkiin A 

ja B sisältyviä puujäteluokkia. Se ei kuitenkaan koske C ja D luokan puujätettä. 

(Alakangas ym. 2008) D luokan puujäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, ja se tulee 
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polttaa jätteenpolttolaitoksissa. A ja B luokat luokitellaan biopolttoaineeksi, ja C on 

kierrätyspolttoainetta. (Hakaste & Peuranen 2014) Rakennuspuujätteestä tavanomaista, eli 

luokkiin A-B kuuluvaa sekä kierrätyskelvotonta C jätettä on 278 000 tonnia ja vaarallista D-

luokan jätettä 809 tonnia (Tilastokeskus 2017). 

3.5 Puujätteen hyötykäytön etusijaperiaate 

Suomen jätelaki 646/2011 määrittelee EU:n jätehuoltolain 2008/98/EY pohjalta 

rakennuspuujätteen hyödyntämisasteen nostamisen lisäksi jätteenkäsittelemisen 

hierarkian. Jätehierarkian (kuva 1) tarkoituksena on ohjata jätteiden käsittelyä 

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Ensisijaisesti jätteiden tuottamista tulisi välttää. 

Tuottamisen välttämiseen käytetään ohjauskeinoina jätelaissa vahvistettua saastuttaja 

maksaa -periaatetta ja laajennettua tuottajan vastuuta. Niiden mukaan alkuperäisen 

tuottajan on maksettava jätteenkäsittelystä aiheutuvat kulut, tai tuottajien tulee itse 

hoitaa jätteen loppukäsittely. Direktiivin vuoksi jokaisesta tuotteesta maksetaan jo sen 

ostohetkellä sen elinkaaren lopussa aiheutuvat jätteenhuoltokulut.  

 

 

 

 

 

Kuva 1. Jätteiden käsittelyä ja hyödyntämistä kuvaava jätehierarkia EU:n jätehuoltolain 

2008/98/EY perustuen. 

 

Jos jätteen syntyä ei pystytä ehkäisemään, täytyy tuotteet valmistella uudelleenkäyttöön 

sellaisenaan. Jos materiaalia ei pystytä suoraan hyödyntämään, pitää jätteen 

alkuperäisen tuottajan ensisijaisesti keksiä keino jätteen kierrättämisen 

mahdollistamiseksi. Jollei materiaalin uudelleenkäyttö tai kierrättäminen ole 

mahdollista on se käytettävä energiana. Kaatopaikkasijoittaminen on sallittua vain 
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tilanteessa, jossa jätteen hyödyntäminen edellä mainituin keinoin on taloudellisesti tai 

teknisesti mahdotonta. (Ympäristöministeriö 2013a) 

Kaikkien jätteen tuotonketjun toimijoiden on noudatettava etusijaisjärjestystä. 

Yksiselitteinen etusijajärjestys ei välttämättä tuota kokonaisuuden kannalta parasta 

lopputulosta kaikissa olosuhteissa. Tällöin lainsäädäntö antaa mahdollisuuden valita 

lajittelun taloudellisuuden ja yhteiskunnallisten seikkojen kannalta parhaiten soveltuvan 

ratkaisun. (Ronkanen 2016) 
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4 PUUJÄTTEEN LAJITTELU 

4.1 Syntypaikkalajittelu 

Puujätteiden syntypaikkaerottelulla tarkoitetaan erottelun mallia, jossa syntyvä puujäte 

erotellaan jo rakennustyömaalla. Syntypaikkalajittelu on yksinkertaisin menetelmä 

lajitella jätettä, koska puujätteen laatu ja syntyperä ovat silloin parhaiten selvitettävissä. 

Siksi syntypaikkaerottelulla on tärkeä merkitys jätteen lajittelun ketjussa. (Tukiainen 

2015).  

Työmaalle, jonka rakennusjätteen määrä ylittää viisi tonnia, on järjestettävä 

rakennusjätesuunnitelma. Sen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään rakennusjätteen 

määrää ja haitallisuutta esimerkiksi puujätemateriaalin uudelleen hyödyntämisen avulla. 

Puujätteen lajittelua helpottaa eri luokille erikseen tarkoitetut jätelavat. Yleisesti puujäte 

lajitellaan kuitenkin kokonaisuutena niin, että A-, B- ja C-luokan jätteen lajitellaan 

samalle lavalle ja D-luokan jäte erikseen ongelmajätteeksi. Kierrätyslaitoksella 

tapahtuvan mekaanisen erottelun vuoksi nauloja, ruuveja, heloituksia ja betonijäämiä ei 

tarvitse poistaa, sillä ne ovat mekaanisesti eroteltavissa. Kuitenkin mitä enemmän 

lajiteltua jäte on, sitä pienemmät kustannukset sen loppusijoittaminen tuottaa jätteen 

tuottajalle. Lajitellun ja lajittelemattoman rakennusjätteen lavakohtainen hinta voi 

vaihdella muutaman kymmen ja parin tuhannen euron välissä. (Skukin 2013) 

Lisäksi jätteen syntypaikkalajitteluun kannustaa jäteverolaki 1401/2015. Sen 5 § 

mukaan lajittelemattomasta kaatopaikalle sijoitettavasta rakennusjätteestä kertyy jätteen 

tuottajalle 70 euron lisäkustannus tonnia kohden. Jokainen rakennusalan toimija on 

velvollinen laatimaan veroilmoituksen jokaiselta vuosineljännekseltä. Lisäksi 

jätteentuottaja on vastuussa jätemäärien kirjanpidosta. (Jäteverolaki 1401/2015) 

4.2 Puujätteen esikäsittely 

Syntypaikkalajittelusta kierrätyslaitokselle tuleva rakennusjäte voi sisältää siihen 

kuulumattomia materiaaleja. Jätejakeiden erottelemiseksi puujäte murskataan. Ennen 

murskausta puujätejakeesta poistetaan koneellisesti eroteltavissa olevat materiaalit 

fysikaalisten ominaisuuksien perusteella. (Mattila 2012) 
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Murskauksen tarkoituksena on puujätejakeen mekaanisen käsittelyn helpottaminen 

palakokoa muuttamalla. Näin puujätteestä saadaan irtoamaan naulat ja muut ei toivotut 

partikkelit niin, että niiden erottaminen omaan jätevirtaansa prosessin seuraavissa 

vaiheissa olisi mahdollista. (Sihvola 2016) Suomessa energiajätteeksi tarkoitetun 

puujätteen murskauksessa on käytetty kaksiosaista murskausjärjestelmää. 

Kaksiosaisessa murskausjärjestelmässä esimurskain murskaa puujätteen mekaanista 

erotinta varten. Mekaaninen erotin poistaa sitten materiaalista irtoavat epäpuhtaudet. 

Erottelusta jäte menee jälkimurskaimeen, jossa se murskataan alle 50 mm palakokoon. 

Lopullinen murske on valmis mekaaniseen erottelijaan, jossa puujae erotellaan omaksi 

jäteviirakseen. (Riihisaari 2015) Yleisimmät puunmurskauksessa käytetyt murskaimet 

ovat rumpumurskain, vasaramurskain, leukamurskain ja ruuvisilppuri (Peng 1997). 

4.3 Puujätteen lajittelun mekaaniset menetelmät 

Erilaisten jätejakeiden erotteleminen toisistaan vaatii usean osaprosessin käyttöä, sillä 

yksikään erotusmenetelmä ei sellaisenaan voi erottaa kaikkia jätejakeita toisistaan. Mitä 

tarkemmin jätettä halutaan lajitella, sitä enemmin prosessissa on erottelua suorittavia 

yksiköitä. Täysin puhtaan kierrätysmateriaalin tuottaminen on kuitenkin taloudellisten 

syiden vuoksi kannattamatonta, joten lajittelun kustannusten ja kierrätysmateriaalin 

laadun väliltä on löydettävä tasapaino. (Ronkanen 2016) Hypoteettisessa tilanteessa 

jätejakeet saataisiinkin lajiteltua erittäin tarkasti toisistaan. Tässä työssä ei kuitenkaan 

perehdytä menetelmien taloudellisiin kustannuksiin, vaan tutkitaan olemassa olevilla 

tekniikoilla parasta mahdollista erotusprosessia, jolla puujäte saataisiin eroteltua 

mahdollisimman tarkasti omiin luokkiinsa sen kierrätyksen mahdollistamiseksi. 

Mekaaniset lajittelukoneet lajittelevat murskattua materiaalivirtaa tyypillisesti 

partikkelin koon ja kokojakauman, tiheyden, kosteuden, partikkelin muodon, 

tarttuvuuden ja likaisuuden mukaan. Puujätteen lajittelussa niiden tarkoituksena on 

poistaa puujätteen epäpuhtauksia, homogenisoida jätevirtoja ja tehostaa puujätteen 

jatkokäsittelyä. Mekaanisen erottelun prosessissa jätteen fysikaaliset ominaisuudet tulee 

tietää, jotta prosessi voidaan optimoida halutun lopputuloksen mukaiseksi. (Sihvola 

2016) Pengin (1997) tutkimuksen mukaan rakennuspuujätteen lajittelun tehokkaimmat 

mekaaniset erotusmenetelmät ovat magneettierotus, kellutus-upotuserottelu ja 

ilmaerotin. Samoja tekniikoita on yleisimmin käytössä suomalaisilla lajittelulaitoksilla. 
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Rakennustyömaalla käytetään paljon metallisia materiaaleja. Puujätteen sekaan jäävä 

metallijäte voi aiheuttaa jätteen materiaalihyödyntämisessä tuotteen laadullisia ongelmia 

sekä aiheuttaa harmia laitteistolle. Siksi sen erotteleminen puujätteestä on tärkeää.  

Magneettierottimen tarkoituksena on erottaa lajiteltavan puujätteestä rautametallit 

niiden magneettisuuden avulla. Metallien erotus voidaan tehdä jossain tilanteessa jo 

ennen murskausta, mutta yleensä seulonta tapahtuu murskauksen jälkeen. 

Magneettierottimet voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin magneettiseen vetopyörään, 

magneettiseen rumpuun ja hihnamagneetteihin. Jokaisen toiminta perustuu kesto- tai 

sähkömagneettiin, jotka keräävät jätehihnalta magneettiset partikkelit pois ei-

maneettisten materiaalien jatkaessa hihnalla omana virtanaan. Magneettisessa 

vetopyörässä jätehihnan päässä on magneettinen vetopyörä, jonka mukana magneettiset 

partikkelit pyörähtävät seuraavalle kuljettimelle ei-magneettisen materiaalin jatkaessa 

vetopyörästäsuoraan. Hihnamagneetti on asennuttu jätehihnan päällä, ja se poistaa 

magneettiset aineet muun jätejakeen jatkaessa linjalla. Magneettisessa rummussa 

magneettiset jätepartikkelit kiinnittyvät pyörivään rumpuun muun jätteen kulkien sen 

ohi. (Ronkanen 2016) 

 

Upotuskellutus erotus on jätejakeiden tiheyteen perustuva mekaaninen 

erotusmenetelmä. Kelluttamisen toiminta perustuu vesialtaaseen tai -tankkiin johdettuun 

materiaaliin, joka erottuu kerroksittain tiheyden perusteella. Puujätteen erottelussa 

orgaaninen puujäte jää altaan pinnalle, ja se johdetaan omalle linjalleen. Altaan pohjaan 

painuneet raskaammat jakeet, kuten kivet, muovit ja lasit, kerätään pois altaan pohjalta.  

Puujätteen erottelussa kelluttamista voidaan käyttää erityisesti magneettierottimen- ja 

ilmaerottimen jälkeen sekä omana erotuksen muotonaan. (Tukiainen 2015) 

Kelluttamisen haittapuolena on kuitenkin sen tuottama jätevesi, joka lisää menetelmän 

ympäristökuormaa ja taloudellista kannattamattomatta. 

 

Ilmaerotin (kuva 2) on kelluttamisen tavoin aineen tiheyteen perustuva menetelmä. 

Tyypillisessä ilmaerottimessa jätejae jaetaan kahteen luokkaan, kevyeen ja painavaan 

jakeeseen, mutta on myös olemassa erottimia, jotka jakavat jakeen edellä mainittujen 
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luokkien lisäksi keskiraskaaseen. Kevyttä jaetta ovat paperi, muovi ja suurin osa 

orgaanisesta aineesta. Puujäte kuuluu raskaan materiaalin piiriin. Ilmaerottimia on 

useita erityyppejä, mutta jokaisen toimintaeriaate on kuitenkin sama. Kevyt jae pyritään 

ilmavirran avulla kuljettamaan erottimesta sykloniin, raskas ja keskiraskas materiaali 

jättämään samalla erottimeen omiin lokeroihinsa. Erotettavan materiaalin jakautumiseen 

voidaan vaikuttaa ilmavirran voimakkuudella ja erottimen tekniikalla. (Tukiainen, 

2015).   

 

Kuva 2. Kolmijakoisen ilmaerottimen toimintaperiaate (Tukiainen, 2015). 

Kaksijakoisen erottimen toimintaperiaate on sama. 

4.4 Anturitekniikkaan perustuvat online-erottimet 

Jätejakeiden tarkemmassa erottelussa voidaan käyttää materiaalin tunnistukseen 

antureihin perustuvia tekniikoita. Anturiteknologiassa hyödynnetään vahvasti kehittyviä 

optisia-, röntgen- ja lasertunnistimia jätteen erottelun tekniikoina. Näillä tekniikoilla 

erilaiset jätejakeet voidaan tunnistaa ulkoisten ominaisuuksien, kuten värin, valon 

heijastavuuden ja muodon perusteella.  Antureihin perustuvat online-erottimet ovat 
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tietokoneohjattuja erottimia, ja ne voidaan ohjelmoida erottelemaan jätejakeet omiin 

jätevirtoihinsa haluttujen ominaisuuksien perusteella. Suomessa online-erottimia 

käytetään pääsääntöisesti kierrätysmateriaalien erottamiseen sekajätteestä. (Tukiainen, 

2015) Myllerin (2012) mukaan Suomessa optiseen erottamiseen perustuvaa NIR-

teknologiaa käytetään Lassila & Tikanojan kierrätyslaitoksilla. Seuraavissa kappaleissa 

on esitetty olemassa olevia online-erotteluun perustuvia menetelmiä ja pohdittu niiden 

käyttökelpoisuutta puumateriaalien erottelun välineinä. 

Lähi-infrapunaspektrometri Near Infra-Red Spectroscopy, NIRS (kuvat 3 ja 4) on 

jätelajittelussa käytettävä optinen erotusmenetelmä. NIRS-tekniikan toiminta perustuu 

ennestään tunnetun orgaanisen tai yksittäisen alkuaineen kykyyn absorboida 

infrapunasäteitä. NIRS-tekniikan suurin hyöty on sen online mittauksessa, joka on 

nopea, materiaalia rikkomaton, soveltuu laajasti eri jäteluokille eikä juurikaan vaadi 

esikäsittelyä. NIRS-tekniikan avulla voidaan myös tutkia, mitä funktionaalisia ryhmiä 

yhdiste sisältää. Se soveltuu erityisen hyvin hiili-, typpi-, happi- ja kosteuspitoisuuden 

mittaamiseen.  (Ikonen 2016) NIRS-teknologian määritystarkkuutta voidaan parantaa 

muuttamalla partikkelikokoa, kosteutta, ja heterogeenisuutta kappaleissa 4.2 ja 4.3 

esitetyillä jätteen esikäsittelyn tekniikoilla.  

 

Kuva 3. Lähi-infrapunaspektrometrin (NIRS) yksinkertaistettu toimintaperiaate 

mukaillen (Ikonen 2016). 
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Kuva 4. NIRS-teknologian lajittelun vaiheet (Holsteinn & Meinlsmicht 2014). 

 

 

Holsteinn ja Meinlsmicht tutkivat tutkimuksessaan ”Sorting of waste wood by NIR 

imagin techniques” (2014) puujätteen lajittelun tehokuutta NIRS-teknologian avulla. 

Tutkimus on osa kansainvälistä DEMOWOOD projektia, jossa myös VTT on mukana. 

Holsteinin ja Meinlsmichtin mukaansa NIRS-teknologian käyttö puujätteen lajittelussa 

on paras olemassa olevista online-lajittelun tekniikoista, koska sen mittausnopeus ja 

erottamisen teho riittävät suureen määrään puujätettä.  

 

Tutkimuksessa NIRS sensorissa käytettiin seuraavia arvoja:  

 Spektrin vaihteluväli 1229 - 2157 nm 

 Spektrin resoluutio 4 nm 

 2D Ilmaisin InGaAs tunnistin 320 spatiaali pixeliä * 256 spektristä pixeliä 

 Kehystaajuus 160Hz



Luokittelun kehittämiseksi erilaiset puujätteet erotettiin ja jätepuulaatujen 

infrapunaspektrin heijastuvuudesta kerättiin tieto ennen kokeen suorittamista. Saatujen 

referenssispektrien perusteella luotiin jokaiselle jätejakeelle oma luokitusalgoritmi. 

Tutkimuksessa luodun luokitusalgoritmin avulla voitiin luokitella ja erottaa seuraavat 

jätepuujakeet: 

 W puhdas puumateriaali 

 WC Pinnoitettu puu (maali, muovi ja tapetoitupuu) 

 P Lastulevy(pinnoittamaton) 
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 PC Pinnoitettu lastulevy (muovi, tapetti) ((Holsteinn & Meinlsmicht 2014) 

 

Luokittelualgoritmin rakenne on kuitenkin muokattava, joten se mahdollistaa erilaisten 

puujätetyyppien lisäämisen ja uusien lajittelukriteerien luomisen esimerkiksi tuotteessa 

käytettävien liimatyyppien perusteella. Lajittelukokeita tehtiin kolmella erilaiselle 

puujätesekoituksella annettujen luokittelualgoritmien perusteella. Jätepartikkeleiden 

koko oli 10-50 mm, ja saman jätelajikkeen pinnoittamattomia ja pinnoitettuja 

partikkeleita asetettiin linjalle. Lajittelukokeen jälkeen materiaalit analysoitiin 

manuaalisesti, jolloin varmistuttiin NIRS-lajittelun tarkkuudesta. (Holsteinn & 

Meinlsmicht 2014) 

  

Kokeessa 1 kokeiltiin lajittelutehokkuutta niin, että B- ja C-luokan puujätteen asetettiin 

kontaminoitunut puoli spektriin päin. Lisäksi linjalle laitettiin puhdasta puujaetta. 

Kokeessa 2-3 jokaisessa puukappaleet olivat linjalla satunnaisesti ja B- ja C-luokan 

jätteissä oli näkyvillä saman jakeen kontaminoitunut eli pinnoitettu ja ei 

kontaminoitunut puoli. (Holsteinn & Meinlsmicht 2014) 

 

Kokeessa 1 erottelun kriteerinä pidettiin puun puhtautta. Tässä kokeessa jokaisen 

puujätefraktion lajittelu tarkkuus oli yli 85%. Kokeissa 2-3 lajittelun kriteerinä oli 

pinnoitteen kontaminantti. Molemmissa kokeissa huomattiin 7 ja 10 % prosentin nousu 

puhtaan jätejakeen väärin lajittelussa. Tämä johtui 50 % todennäköisyydestä, jossa 

kontaminoituneen materiaalin pinnoite ei ollut anturiin päin. Kuitenkin saastuneiden B- ja 

C-luokkien puujätteen lajittelussa päästiin tarkkaan lajitteluun (yli 85 % oikein). Tämä 

osoittaa suurta tarkkuutta luokituksessa, sillä likaisen jakeen osuus ei puhtaan joukossa 

pinnan satunaisuuden vuoksi kuinkaan noussut. Kokeessa huomattiin partikkelien koon ja 

määrän vaikuttavan erottelun tarkkuuteen. Mitä enemmän linjalla oli jakeita, ja mitä 

pienempiä jakeet olivat, sitä epätarkempi tunnistuksen tulos oli. Partikkeleiden 

eroteltavuutta kuitenkin parantaa pienempi partikkelikoko. (Holsteinn & Meinlsmicht 2014) 

 

Pienikokoisten partikkeleiden lajittelu suurilla nopeuksilla on viimevuosina parantunut 

huomattavasti, koska kuvantamistekniikka on mennyt eteenpäin. Kokeen antamien tulosten 

ja kehittyvän tekniikan myötä NIRS-tekniikan uskotaan olevan tulevaisuudessa tehokkain ja 

taloudellisin tapa lajitella puujätettä. NIRS-tekniikka on myös askel kohti korkeampaa 

puujätteen materiaalihyödyntämisen osuutta. (Holsteinn & Meinlsmicht, 2014) 
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Röntgenfluoresenssianalysaattori eli XRF-tekniikka on jätteen online-erottelun 

menetelmä, jota voidaan käyttää jätteen kemiallisen koostumuksen tutkimiseen. 

Röntgensäteillä saadaan erilaisten jätelajikkeiden alkuaineet fluoresoimaan, jolloin 

jokainen alkuaine vapauttaa sille ominaisen säteilyn. Heijastunut säteily voidaan mitata 

ja tunnistaa analysaattorilla. Saatuja tuloksia verrataan NIRS-teknologian tavoin 

olemassa olevaan aineistoon. XRF-tekniikka soveltuu hyvin online-mittauksiin, koska 

menetelmä ei vaadi jätejakeiden laajaa esikäsittelyä. XRF-tekniikka on myös nopea ja 

näytettä hajottamaton tekniikka. (Ikonen 2016) XRF-tekniikan hyötynä on, että se 

tunnistaa materiaalin riippumatta sen pinnan optisista olosuhteista. Tällöin voidaan 

välttää likaisuuden ja pinnan epäsäännöllisyyden aiheuttamat virheet lajittelussa. 

(Ronkanen 2016) 

 

Hasam ym. (2010) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin D-luokan puujätettä sisältävän 

puujätteen lajittelua XRF-tekniikkaa hyväksi käyttäen. D-luokan puujätejakeet oli 

päällystetty kemiallisilla yhdisteillä, kuten kromiarseenisuoloja sisältävällä pinnoitteella 

(CCA) ja sekä kuparipohjaisella kyllästysaineella (ACQ). Tutkimus osoitti, että XRF-

teknologiaa voidaan käyttää kyllästettyjen puujätteiden tunnistamiseen ja lajitteluun. 

Menetelmällä päästiin sekapuujätteen lajittelussa yli 85 % erotustarkkuuteen. Mitä 

korkeamman metallipitoisuuden puumateriaalia kokeessa käytettiin, sitä suurempi 

tarkkuus lajittelussa saavutettiin. Tutkimuksen tuloksena oli, että jo vuonna 2010 

olleella tekniikalla voitaisiin automatisoida täysin kuparia ja arseenia sisältävien 

puujätteiden lajittelu. (Hasam ym. 2010) 

Laser-induktiospektrometri (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) eli LIBS- 

perustuu atomispektrometriaan, ja sitä voidaan käyttää XRF-tekniikan tavoin jätteen 

alkuaineiden analysointiin. LIBS-menetelmän toiminta perustuu lasersäteen luomaan 

plasmaan tutkittavan jätejakeen pinnalle. Plasman aiheuttama säteily heijastuu anturiin, 

ja se tunnistetaan spektrisesti NIRS- ja XRF-tekniikoiden tavoin. (Ikonen, 2016) 

 

Hasam ym. (2010) tutkivat XRF-tekniikan lisäksi LIBS-tekniikan toimivuutta 

kestopuuta sisältävän puujätteen lajittelussa. Tutkimuksen mukaan LIBS-tekniikalla 

voidaan pinnoitteesta havaita tehokkaasti kromi, mutta koska arseenin tunnistamisen 
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tarve kestopuun jaottelussa on suuri, ei LIBS-osoittautunut lajittelussa yhtä tehokkaaksi 

kuin XRF-tekniikka. Lisäksi LIBS-tekniikan kehittäminen on ollut hidasta ja tekniikka 

on kalliimpaa kuin XRF:ssä käytettävä.  

 

XRF ja LIBS tekniikoita voidaan käyttää lisäanturijärjestelminä NIRS-tekniikan ohella, 

koska ne ovat välttämättömiä sellaisen epäorgaanisen kontaminantin tunnistamisessa, 

johon NIRS tekniikka ei pysty. NIRS tekniikka on tehokas orgaanisten kontaminanttien, 

kuten maalien, muovien ja liimojen kanssa. (Holsteinn & Meinlsmicht, 2014) 
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5  RAKENNUSPUUJÄTTEEN 

MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN 

5.1 Puujätteen materiaalihyödyntämisen tavoitteet  

EU:n rakennusjätteen hyödyntämisastetta koskevaan jätepuitedirektiiviin 2008/98/EY 

mukaan myös rakennuspuujätteen hyödyntäminen materiaalina tulee nostaa yli 70 %. 

Koska energian tuotannossa käytettävää puujätettä ei lasketa 

materiaalihyödyntämiseksi, on rakennusmateriaalien kierrätystavoitteen saavuttamisen 

edellytyksenä puujätteen uusiokäytön lisääminen. (Hakaste & Peuranen 2014) Tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi Suomessa täytyy sijoittaa jo olemassa oleviin lajittelun 

tekniikkoihin sekä kehittää uusia lajittelun ja hyötykäytön mahdollisuuksia. Yhdessä 

uusien tekniikoiden sekä voimaan astuvien säännösten kanssa tavoitteen saavuttaminen 

on mahdollista. (Ympäristöministeriö 2013b)  

Yksi tavoitetta eteenpäin vievistä linjauksista on vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen 

jätteen kaatopaikkakielto, joka kieltää biohajoavan ja orgaanisen rakennus-, ja 

purkujätteen uudelleenkäytön maarakentamisessa ja sijoittamisen kaatopaikalle. 

Asetuksen perustana on EU:n kaatopaikkadirektiivi, joka edellyttää sen jäsenvaltioiden 

vähentämään orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista. (Salmenperä 2017) 

5.2 Puujätteen käyttäminen raaka-aineena 

Talonrakentamisessa syntyvän puujätteen kierrättäminen ei ole järkevää, jos puuaines 

kuuluu laatuluokkaan C tai on muuten huonolaatuista. Erityisesti se ei ole järkevää, jos 

uudelleen käytettäessä kosteus ja laatuongelmat voivat aiheuttaa ihmisille terveydellistä 

vaaraa. Rakennusjäte sisältää myös paljon parempien laatuluokkien A ja B kuivaa 

uudelleen käytettävissä olevaa puuta. (Hakaste & Peuranen 2014) Parempitasoinen 

puujäte tulisi saada eroteltua huonolaatuisesta jätteestä esimerkiksi lajittelurobotin 

avulla. VTT:n laatiman laatuluokituksen avulla voitaisiin edesauttaa puujätteen 

kierrätystä, sillä se helpottaa puujätteen lajittelua rakennustyömaalla. Suomesta viedään 

Viroon rakennusjätettä enenevissä määrin. Syy tähän on rakennusjätteen edullisemmat 

käsittelyhinnat Virossa. 
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Lastulevy on liimasta ja puuhakkeesta puristamalla valmistettu rakentamisen puutuote. 

Lastulevyä voidaan valmistaa rakennuspuujätteestä ja etenkin Keski- ja Etelä-

Euroopassa puujäte hyödynnetäänkin yleisesti lastulevyn tuotannossa. Puujätteen 

keskimääräinen hyödyntämisaste EU:ssa on noin kolmasosalastulevyn raaka-aineena. 

Suomessa kuitenkin vain Koskinen Oy tuottaa lastulevyä teollisesti. Materiaalina 

Koskinen Oy käyttää muiden tuotteidensa sivuvirtana saatavaa sahanpurua ja 

neitseellistä haketta osuudella 99/1. Sen vuoksi Koskinen Oy ei käytä lastulevyjen 

raaka-aineena puujätettä. (Väisänen 2013) 

Suomalaisesta rakennuspuujätteestä voitaisiin kuitenkin valmistaa lastulevyä, sillä 

lastulevyjen raaka-aineena voidaan käyttää laadullisestikin heikkoa puumateriaalia. 

Sahateollisuuden sivutuotteiden korvaaminen puujätteellä ei kuitenkaan säästäisi 

neitseellistä puumateriaalia. Se ei myöskään pienentäisi ympäristölle aiheutuvaa 

kuormitusta ilman lastulevyn tuotannon suurta nousua. Syy tähän on sivuvirran 

hyödyntäminen puujätteen sijaan energiana, jos lastulevyn tuotannon taso pysyy 

samana. Lastulevyn valmistusprosessi ei eroa raaka-ainemateriaalien välillä, joten 

ympäristö ja taloudelliset vaikutukset ovat siltä osin samat. (Myllymaa 2008) 

Puumuovikomposiitti on yksi jo olemassa olevista ja erittäin käyttökelpoisista 

rakennuspuujätteen materiaalihyödyntämisen vaihtoehdoista. Puumuovikomposiittia 

valmistetaan yhdistämällä pääraaka-aineita muovia ja puuta, sekä käyttötarkoituksen 

mukaan ominaisuuksiin vaikuttavia lisäaineita, kuten UV-suoja- ja pigmenttiaineita. 

Käyttötarkoituksen mukaan komposiitin ominaisuuksia voidaan muokata lisäaineiden 

lisäksi kuidun muovin osuuksia vaihtamalla. Osuudet voivat vaihdella 10-80 % välillä. 

Puumuovikomposiittia voidaan käyttää monipuolisesti, ja ominaisuuksiensa vuoksi sillä 

voidaan korvata kestopuun käyttö. Puukomposiittia käytetään pääasiassa terassilautana, 

mutta sitä voidaan käyttää myös autoteollisuudessa, ulkoverhouksessa ja 

ikkunalaudoissa. (Myller 2015) 

Puumuovikomposiitilla on useita positiivisia ympäristövaikutuksia. Sen valmistamiseen 

voidaan käyttää kierrätyspuuta ja -muovia. Kierrätysateriaalista valmistettu komposiitti 

toimii hiilivarastona, kun uutta neitseellistä materiaalia ei tarvitse käyttää. Elinkaarensa 

lopussa komposiitti voidaan käyttää uutena tuotteena tai se voidaan hyödyntää 

energiana käsittelemättömän puujätteen tavoin. (Myller 2015) 
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Suomessa valmistettavan puumuovikomposiitin raaka-aineena käytetään kuitenkin 

pääasiallisesti neitseellistä puuta tai sahateollisuuden sivutuotetta, koska niin voidaan 

taata puulaadun homogeenisyys. B-luokan rakennuspuujätettä voidaan teoreettisesti 

käyttää sen valmistukseen, mutta sen materiaalihyödyntämistä vaikeuttaa jätteen 

heterogeeninen laatu. Myös raaka-aineen mahdolliset epäpuhtaudet vaikuttavat 

valmisteen ominaisuuksiin sekä asettavat haasteita tuotteen laatuvaatimuksien 

täyttämiselle, ja siksi raaka-aineen oinaisuudet tulisi olla tarkasti tiedossa. Kehittyneellä 

ja tarkalla puujätteen lajittelulla voitaisiin saavuttaa hyvä materiaalihyödyntämisen aste 

puukomposiitin käytössä. Lajittelun apukeinona voitaisiin käyttää lähi-infrapuna 

teknologiaa. (Väisänen 2014)  

Stora Enso on yksi Suomessa puukomposiittia valmistavista yhtiöistä. Vuonna 2014 

Stora Enso suoritti yhdessä Lassila & Tikanojan kanssa tutkimuksen, jossa kokeiltiin C- 

ja B-luokan puujätteitä puukomposiitin raaka-aineena. Puujätteen jauhatuksen 

yhteydessä todettiin C-luokan jätteen sisältävän liiallisen määrän metallia, jonka vuoksi 

vain B-luokan jätettä käytettiin valmistuksessa. B-luokan puujätteen lisäksi komposiittia 

valmistettiin neitseellisestä puumateriaalista ja sahateollisuuden sivutuotteesta. 

Muovimateriaalina testauksessa käytettiin kierrätyspolymeeriä. Tutkimuksen 

lopputuloksissa havaittiin neitseellisten materiaalien teknisten ominaisuuksien (lujuus, 

lämmönkestävyys ja pinnoitevärin peittävyys) olleen kierrätyspuusta valmistettua 

komposiittia parempia. (Myller 2015) 

Puukivi on Suomalaisen Destaclean yhtiön vuonna 2015 kehittämä rakentamisen 

puujätettä kierrätysmateriaalina hyödyntävä piharakennusmateriaali. Puukivi on 

betonikiven tapainen materiaali, jonka pintamassa on sama kuin normaalissa 

betonipihakivessä, mutta pohjamassa on kierrätyspuujätteestä tuotettua betonipuuseosta.  

Puukivestä noin 50 % voi tilavuudeltaan olla puukuitua, mutta sen taivutuslujuus on 

suurempi normaaliin betonikiveen verraten. Sen on havaittu kestävän kuormitusta, 

kulutusta ja eri sääolosuhteita. Destaclean voi nykyään valmistaa puukivestä mm. 

pihakiviä, terassikiviä, neliökiviä reunakiviä, istutusastioita, kaivonrenkaita ja kaikki 

muita betonista valmistettavia ulkorakennusmateriaaleja. Puukiven etuja ovatkin sen 

ekologisuus ja keveys, joka tekee muun muassa puukiven logistiikasta edullisempaa. 

(Destaclean 2018) 
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5.3 Puutavaran kierrätys siltatyömailla 

Siltatyömailla syntyvä vankempi muotti ja telinepuujäte voidaan uudelleen käyttää 

sellaisenaan tapauskohtaisesti noin 1-4 kertaa. Valussa betonia vasten olevat laudat 

viedään kierrätykseen, mutta likaantumattomat puutavarat käytetään yleisesti hyvin 

tehokkaasti hyödyksi. (Myller 2015) Myllerin Skanskan kanssa yhteistyössä tehdyn 

tutkimuksen mukaan Skanskan työmaille kaikesta sisään ostetusta puutavarasta vankan 

puutavaran osuus on noin 30 % ja loput 70 % on kertakäyttöistä. Työmaakohtaisista 

vaihtelevista käytännöistä huolimatta puutavarasta lähes kolmasosa kierrätetään 

vähintään kerran. Neitseellisen puutavaran käytön vähenemisellä on huomattava 

vaikutus niin taloudellisesti kuin yhteiskunnallisestikin. 

5.4 Puujätteen kierrättämisen ilmastovaikutus 

Yhden kuutiometrin tuottaminen puuta rakentamisen raaka-aineeksi tuottaa 1,1 t 

vähemmän hiilidioksidipäästöjä, kuin vastaavan teräs- tai betonimäärän valmistaminen. 

Lisäksi puukuution sitoma hiilidioksidin määrä on 0,9 t, joka poistuu vasta tuotteen 

poltossa tai kompostoinnissa. Materiaalina jokainen valmistettu puutuote toimii siis 

omana hiilivarastonaan. Euroopan mittakaavalla puuta käytetään 60 milj. tonnia 

vuodessa. Kun jokaisen puutuotteen massasta 49 % prosenttia on hiiltä, puhutaan puun 

kierrättämisellä ja käytöllä rakentamisen raaka-aineena huomattavasta ilmaston 

muutoksen ehkäisijästä. (Puuinfo 2018) 

Puu on uusiutuva, mutta rajallinen ja hitaasti kasvava resurssi. Puutuotteilla on 

nykyisillä kierrättämisen tekniikoilla rajallinen käyttöikä. Lisäksi puutuotteilla 

korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä energian tuotannossa. Edellä mainittujen 

seikkojen pohjalta on keksittävä tehokkain keino, jolla kasvihuonekaasupäästöjä 

vähennetään. Suurin hyöty ilmakehän hiilitaseen kannalta olisi, jos puutuotteiden 

valmistuksen energiakustannukset saataisiin minimiin. Puutuotteet tulisikin valmistaa 

parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla siellä, missä raaka-ainetta on tarjolla. Tuotteet 

tulisi pystyä uudelleen käyttämään tai kierrättämään, jolloin niihin sitoutuisi hiili 

pidemmäksi aikaa. Lisäksi tuote tulisi elinkaarensa lopuksi hyödyntää bioenergia. 

Tutkimuksen mukaan puutuotteiden tuotantoa voitaisiin lisätä, mutta samalla tulisi taata 

kestävä metsän uudistaminen.  (Pingoud ym. 2006) 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Suomessa tuotettavalle rakennuspuujätteelle 

mahdollisia materiaalihyödyntämisen muotoja. Lisäksi työn tarkoituksena oli tutkia 

rakennusteollisuudessa syntyvän puujätteen määrää, laatua, tuoton jakaantumista, 

lajittelua ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä Suomessa. Työ tehtiin 

kirjallisuusselvityksenä.  

Suomessa rakennusteollisuudessa käytettään puumateriaalia paljon verrattuna muihin 

Euroopan maihin. Tilastollisesti puujäte onkin suurin rakennusjätteen luokka, mutta sen 

kierrätysaste on pieni johtuen suuresta energiahyödyntämisen osuudesta. EU:n 

jätepuitedirektiivin asettama 70 % rakennusmateriaalinkierrätysaste on mahdotonta 

saavuttaa ilman puujätteen laajempaa kierrätystä. Kierrätyksessä on kuitenkin otettava 

huomioon niin yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ympäristöllinen hyöty. Siihen hyvä 

periaate on työssä esitetty etusijaisperiaate. 

Suomessa rakennuspuujätteen poltolla tuotetaan paljon tarvittavaa energiaa. Kun tämä 

energiaksi aiemmin hyödynnetty jätepuu hyödynnettäisiinkin tulevaisuudessa 

kierrätyksen raaka-aineena, olisi se korvattava muulla energian lähteellä. Tällöin 

vapautuvan hiilen määrä olisi sama tai suurempi, mikäli poltossa käytettäisiin fossiilisia 

polttoaineita. Siksi puujätteen kierrätyksen ja energiakäytön välillä on ristiriitainen 

tilanne. 

Suomessa niin rakennuspuujätteen tuottamisessa kuin lajittelun tekniikoissakin on 

huomattavia alueellisia eroja. Jätepuun materiaalihyödyntämisen ristiriidassa korostuu 

etusijaisuusjärjestyksen oikeanlainen soveltaminen. Yhteiskunnallisesti, 

ympäristöllisesti ja taloudellisesti paras keino voidaan saavuttaa tilanteessa, jossa 

hiilipäästöt, kustannukset ja ihmisille koituva hyöty ovat korkeimmillaan. Tässä 

tapauksessa jätepuun lajittelun läheisyys ja tehokkuus ovat tärkeitä. Mitä lähempänä 

syntypaikkaa jäte hyödynnetään sitä vähemmän sen logistiikka aiheuttaa 

hiilidioksidipäästöjä ja taloudellisia kustannuksia.  
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Lajittelulla on suuri merkitys puujätteen kierrättämisen mahdollistajana. Olemassa 

olevia lajittelun tekniikoita yhdistämällä voidaan päästä hyvinkin tarkkoihin lajittelun 

tuloksiin. Kun hyvälaatuiset A-, B- ja osa C-luokanpuujätteet lajitellaan kierrätykseen ja 

loput käsitellään energiana, päästään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta parhaaseen 

tulokseen. Lajitellun materiaalin on läpäistävä laadulliset asetukset. Lajittelun 

taloudellisen kannattavuuden määrittää lajittelun kustannukset, ja jätettä raaka-aineena 

hyödyntävän teollisuuden saama taloudellinen hyöty.  

Kun puujäte saadaan lajiteltua tarkasti ja taloudellisesti, on sen kierrättäminen 

helpompaa. Saatuja virtoja voidaan käyttää puukiven, lastulevyn ja puukuidun raaka-

aineena, jolloin puujätteen ympäristölliset, yhteiskunnalliset hyödyt ovat 

energiahyödyntämistä suuremmat. Kuitenkin Suomessa puuteollisuuden, kuten sahojen, 

sivuvirtana tulee A-luokan puujätettä. Tätä sivuvirran materiaalia voidaan käyttää 

rakennuspuujätteen sijasta raaka-aineena puun jatkojalosteissa. Siksi valintatilanteessa, 

jossa teollisuuden tuottajan on valittava sivuvirran ja jätteen väliltä, on sivuvirtaa 

puoltava ominaisuus sen puhtauden suurempi todennäköisyys. Kuitenkin tilanteessa, 

jossa jätteen hinta olisi sivuvirtaa halvempi olisi jäte todennäköisempi raaka-aine. 

Ympäristöllisesti ei ole kuitenkaan väliä kumpi raaka-aineista hyödynnetään raaka-

aineena, jos toinen hyödynnetään energiana.  

Oikeaa puujätteen hyödyntämisen keinoa on siis vaikea löytää. Kuitenkin 

kierrättämisestä koituvat yhteiskunnalliset ja ympäristölliset hyödyt ovat energiakäyttöä 

suuremmat. Taloudellisuuteen vaikuttavat etäisyydet, lajittelun mahdollisuus ja 

lajitellulle puujätteelle asettuva hinta. Selvää kuitenkin on, että Suomessa puujätteen 

kierrättämisen aste tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja uusia taloudellisesti kannattavia 

innovaatiota kehitetään ja keksitään. Ilman innovaatioita on EU:n asettamaan 

jätedirektiivin 70:nen prosentin kierrätystavoitteeseen hankalaa päästä. 
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