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Puhas Oy
• Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät. 

• Aloitti toimintansa 1.1.1997, aiemmin nimellä Joensuun Seudun 
Jätehuolto Oy.

• Toiminta-alueella noin 112 706 asukasta. 

• Henkilökuntaa on 13 vakituista + 6 määräaikaista.

• Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja.

• Kaikki tuotto käytetään palvelujen kehittämiseen ja investointeihin.



1. Rakennusjätteiden syntypaikkalajittelu

2. Rakennusjätteiden lajittelu Kontiosuon 
jätekeskuksella

3. Rakennusjätteiden kierrätyksen edistäminen

4. Neuvontamateriaalin tuottaminen

Puhas Oy:n Circwaste-

osahanke





Miksi kehittää lajittelua?
• Sekalainen rakennusjäte on vaikea lajitella jälkikäteen

– Hidasta, epätarkkaa, kallista, resursseja kuluttavaa

• Materiaalit tehokkaasti talteen ja hukka alas
– Kiertotalous, ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö

• Taustalla jätedirektiivi (v. 2020 70 %)



Mistä kiikastaa?



Lajittelun haasteet

• Kiire, ahtaus, asenne

• Hintaohjaus ei toimi, ei motivoi lajittelemaan

• Työmaiden ja jätteiden vaihtelevuus

– Jätehuollon ratkaisujen puutteellisuus

– Kielikysymykset 

– Valvonnan puute (sisäinen/ulkoinen) 

– Jätemateriaalien tunnistaminen

• Jätemateriaaleille ei ole kysyntää!



Jätettä 884 t:

- Kiertoon 82,6 %

- Energiaksi 14,3 %

- Loppusijoitus 3,0%

Lisäksi:

- Vaaralliset 0,68 t

- Sähkölaitteet 0,14 t



Pilottityömaiden kokemukset ja opit
• Yhteistyötä yhdeksällä työmaalla, neljän eri toimijan 

kanssa (rakentaminen, korjaus, purku)
– Tilaaja tai hinta ohjaa

– Raportit

– Yhteistyö 

– Jätevastaava, roolit, asenteet

– Jäteneuvonta, kyltit, vaihtoehtoiset keräysvälineet

– Työmaan olosuhteet ja keräys työvaiheittain -> ennakointi & 
suunnittelu

– Palaute, valvonta, sanktiot ja kannustimet



Pilottityömaiden kokemukset ja opit
• Jos kierrätysmateriaaleille olisi markkinat ja tarve, 

kysyntä ohjaisi lajittelua!

• Kierrätysprosenttiin vaikuttaa lajittelun ohella jätteen 
laatu ja hankkeen sisältö!

• Lajittelu kyllä onnistuu!

• §



Neuvontamateriaalin tuottaminen
• Rakentajan muistilista

• Jätehuollon suunnittelu

• Rakennusjätteiden hyötykäyttö

• Materiaalitori.fi

• Jätteen siirtoasiakirja

• Vuokralavapalvelu ja vuokraperäkärry

• Lajitteluohjeet

• Paino- ja web-versio



Kiitos!

matti.mikkela@puhas.fi

www.kiertotaloudentiella.net

PL 370, 80101 JOENSUU

Linnunlahdentie 2, rak. 4 A, 80110 JOENSUU

Puh. (013) 318 198

asiakaspalvelu@puhas.fi

www.puhas.fi


