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Delete Group

• Euroopassa jätehuoltoa 

ohjaa viisiportainen jätteen 

etusijajärjestys

• Erityisesti rakennus-ja 

purkujätteen kierrätystä 

tulisi lisätä Suomessa

• Rakennus-ja purkujätteen 

kierrätysasteen arvioidaan 

olevan noin 26 % ja tavoite 

vuoteen 2020 mennessä 

on 70 % materiaalina

Rakennustyömaat ja lajittelu
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Delete Group

• Rakennusliikkeet eri muodoissaan ovat yksi 

suurimmista asiakasryhmistämme

• Jätehuolto työmaalla vaatii molemmilta 

osapuolilta (Delete ja rakennusyritys) yhteistyötä 

ja yhteiset tavoitteet

• Sovitaan, mitä jakeita kerätään ja millä välineillä

• Tilankäyttö ja turvallisuus on otettava huomioon

• Kuljetukset minimoitava suunnittelemalla reitit ja 

sopiva keräyskalusto

Rakennusliikkeet ja Delete
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Delete Group

• Yleisin jätejae on rakennusjäte: Kaikki kerätään 

yhdelle lavalle. Rakennusjätteessä voi olla kipsiä, 

villaa, puuta, muovia ym.

• Muita jakeita ovat esimerkiksi puu, metalli, 

energiajae, betoni (kahta eri kokoa)

Jätejakeet
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Delete Group

• Rakennustyömaalta kerätty

jätejae otetaan vastaan 

toimipisteessämme, ja 

vaa´alla kuljettaja ilmoittaa, 

mitä jätettä se on

● Syntypaikkalajiteltu jäte 

etenee laitoksella rivakammin

● Esimerkiksi lajiteltu puu 

menee suoraan 

murskaukseen

Rakennusjätteen käsittely
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Delete Group

• Jos työmaalla on kerätty 

pelkkää rakennusjätettä, 

sen käsittelyketju 

laitoksella on pitempi

• Ensimmäinen vaihe on 

vastaanottotarkastus ja 

esilajittelu kaivinkoneella

Rakennusjätteen käsittely
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Delete Group

• Seuraavaksi rakennusjäte päätyy 

esimurskaukseen, lajittelulinjastoon, 

magneettierottimien läpi, seulontaan ja 

käsinlajitteluun

• Vasta tämän jälkeen on vuorossa murskaus SRF-

polttoaineeksi, jos jakeet ovat energiaksi lueteltavia

• Tarkoituksena on hyödyntää ja kierrättää jätteestä 

mahdollisimman suuri osa, ja pitää kaatopaikalle 

päätyvän jätteen määrä minimissään –

kaatopaikalle päätyy vain loppusijoitukseen 

kuuluva materiaali

Rakennusjätteen käsittely



8

Delete Group

• Puu menee murskeena polttoaineeksi, eli se on 

oma lopputuotteensa

• Metallit menevät uusiokäyttöön

• Energiajäte menee laadun- ja 

palakokovarmistuksen jälkeen SRF-polttoaineeksi

• Tiili ja betoni: laadunvarmennuksen ja 

murskauksen jälkeen syntyy CE-merkitty Delekivi

 maanrakennusaineeksi

• Kipsi, villa ja PVC-muovi menevät tällä hetkellä 

kaatopaikalle

Rakennustyömaiden jätteen 
hyödyntäminen
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Delete Group

• Syntypaikkalajiteltu jäte on 

etu sekä rakennusliikkeelle, 

että 

jätteenkäsittelylaitokselle

• Työmäärä laitoksella 

vähenee ja 

käsittelyprosessi 

yksinkertaistuu

• Kaatopaikalle päätyvien 

jätejakeiden määrä 

vähenee

Ekotehokas rakennustyömaa
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Delete Group

● samalla kun kaatopaikkajakeiden määrä pienenee, 

myös jätejakeiden hyödyntämispotentiaali kasvaa, jos 

jakeet on syntypaikkalajiteltu

● jätteenkäsittelykustannukset rakennusliikkeelle 

pienenevät ja yritykselle saadaan ekotehokkaan 

rakennusliikkeen status

Ekotehokas rakennustyömaa


