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RAKENNUSJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA LAJITTELU 
 
 
Parasta rakennusjätteen hyödyntämistä on sen synnyn estäminen, esimerkiksi 
 
 hyvällä suunnittelulla, jossa selvitetään rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen 

elinkaaren aikainen ympäristörasitus ja huomioidaan rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuus ja 
vaihdettavuus 

 hankkimalla oikean määrän oikeaan aikaan oikeaan paikkaan 
 tilaamalla tarvikkeet mahdollisuuksien mukaan määrämittaan sahattuina/leikattuina 
 välttämällä turhia pakkauksia 
 käyttämällä purkukohteen materiaalit uudelleen 
 
Metalliromu 
 
Kotitaloudet voivat tuoda puhtaat metallijätteensä jäteasemien vastaanottopisteisiin. 
 
Yritykset vastaavat metallijätteidensä käsittely hyödyntämiskustannuksista. Vähintään 80 % metallia sisältävä jäte 
kelpaa yleensä romuliikkeille. 
 
Tyypillisiä rakennus- ja purkutyömaiden metalliromuja ovat: 
 raudoitteet 
 kattopellit  
 putket 
 lämpöpatterit 
 
Tiili- ja betonijäte 
 
Tiili- ja b etonijätettä voidaan h yödyntää r ouheena, j olloin s itä v oidaan k äyttää m aanrakennuksessa k orvaamaan 
mm. luonnosta otettavaa soraa.  
Tyypillisiä betoni- ja tiilijätteitä ovat: 
 raudoitettu betoni 
 purkutiilet saumauslaasteineen 
 
Energiajäte 
 
Osa rakennusjätteestä kelpaa energiajätteeksi.  Paperi- ja pahvijätteet tulee ensisijaisesti ohjata kierrätykseen. 
Esimerkiksi muovipinnoitetut paperikääreet ja likaantunut pahvi eivät kuitenkaan kelpaa kierrätykseen, joten ne 
voidaan hyödyntää energiajätteenä ja paperi- ja pahvijätteiden lisäksi poltettavaksi kelpaa kyllästämätön puujäte. 
Tyypillisiä polttamalla hyödynnettäviä jätteitä ovat: 
 muovikääreet 
 likaantunut pahvi 
 kuormalavat ja muu kyllästämätön puu 
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