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Puujätteen vastaanottoehdot 

Nämä vastaanottoehdot koskevat Circulation Oy:n 

kierrätyslaitoksia, joissa otetaan vastaan puujätettä. 

 

Puujätteen toimittajan tulee tutustua näihin 

vastaanottoehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä sekä 

kierrätyslaitoksen turvallisuusohjeita. 

 

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita vastaanotettavista 

puujätteistä saa Circulationin myynniltä, ko. kierrätys-

laitoksen laitospäälliköltä ja vaakahenkilöstöltä sekä 

Circulationin www-sivuilta: 

www.circulation.fi/kiertotalouspalvelut/materiaalin-

vastaanotto/purkupuu-ja-puhdas-puu/  

 

1. Puujätteen määritelmä 
 

Puujätteellä tarkoitetaan käytöstä poistunutta ja 

tarpeetonta puuta tai puutavaraa, jota on esim. 

rakennus-, purku- ja korjaustoiminnassa syntyvä jätepuu 

sekä puunjalostusteollisuudessa syntyvä jätepuu, joka 

sisältää liima-, maali-, kyllästys- tms. aineita. 

Circulationissa puujätteeseen lasketaan myös kyllästetty 

puu. 

 

Puujätteet luokitellaan laadun mukaan (ks. kohta 3). 

 

Kuormassa ei saa olla muita jätteitä kuten esim. maa-

aineksia, kiviä tai rakennusjätettä. Kuorma – lukuun 

ottamatta kyllästetyn puun kuormaa – ei saa myöskään 

sisältää haitallisia aineita, esim. klooria, raskasmetalleja 

(arseeni, kromi, kupari) tai muita vaarallisia jätteitä. 

 

Puujätteen tulee olla sellaista, että siitä tehtyä haketta 

voidaan hyödyntää energiatuotannon biopolttoaineena.  

 

2. Vastaanottoehdot 
 

Kuormaa tuotaessa tulee puujätettä kuljettavan auton 

kulkea autovaakapisteen kautta, jossa kuormalle tehdään 

vastaanottotarkastus. Mikäli kuorman sisältö ei vastaa 

ilmoitettua, vastaanottajalla on oikeus muuttaa kuorman 

luokittelua. Jos kuorma sisältää jätettä, jota laitokselle ei 

voida ottaa vastaan, vastaanottajalla on oikeus 

käännyttää kuorma pois. 

 

Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai 

olla hyväksymättä laitokselle tulevat kuormat, 

materiaalitoimittajat ja työmaat sekä keskeyttää jätteiden 

vastaanotto, jos laitoksen toiminta keskeytyy yrityksen 

omasta tai viranomaisten toimesta yrityksestä 

riippumattomista syistä. 

 

Puujätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut 

kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia. Vastaanotto-

ehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppu-

sijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa 

sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija. Kuorman luokittelu 

tapahtuu vastaanottavan laitoksen autovaakapisteellä. 

Koko kuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman 

hintaluokan mukaan. 

 

Kuormien purkamiseen liittyvät apukonetyöt kuten esim. 

lavojen kaavinnat suoritetaan vain tilaajan omalla 

vastuulla ja ainoastaan mikäli sen katsotaan olevan 

mahdollista ilman ilmeistä̈ vaurioriskiä̈. 

 

Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen 

sovelletaan soveltuvin osin Suomen lain määräyksiä. 

Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä 

ehtoja. 

 

2.1 Siirtoasiakirja 
 

Puujätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja, joka 

sisältää Jätelain (646/2011, § 121) edellyttämät tiedot, 

mikäli jäte on peräisin rakennus- tai purkutyömaalta tai se 

on vaarallista jätettä. Siirtoasiakirja on siten pakollinen 

tuotaessa puhdasta, pinnoittamatonta puuta, purku- ja 

saneerauspuuta tai kyllästettyä puuta. Muista 

vastaanotettavista puujätteistä siirtoasiakirja ei ole 

pakollinen, mutta se voidaan tehdä myös niistä. 

 

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja 

vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen 

haltijan on myös huolehdittava siitä, että jätteen 

siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että 

asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen 

vastaanottajalle. 

 

Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja mukana 

siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle. 

 

Ilman jätteen siirtoasiakirjaa puujätettä ei oteta vastaan. 

 

2.2 Haitalliset aineet 
 

Muuta, haitallisia aineita sisältävää puujätettä kuin 

kyllästettyä puuta ei oteta vastaan. Epävarmoissa 

tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa 

yhteydenottoa kierrätyslaitokselle tai jätteen 

haitattomuuden osoittamista esim. laboratoriotesteillä. 

 

3. Puujätteen luokittelu 
 

Vastaanotettava puujäte luokitellaan seuraavasti (nimen 

perässä suluissa vastaanotossa käytettävä aineskoodi): 

 

Puhdas, pinnoittamaton puu (pp): Kemiallisesti 

käsittelemätöntä puuta, joita ovat esim. puupakkaukset ja 

-lavat, rakennustyömailta tuleva käsittelemätön puu- ja 

sahatavara, puhdistettu betonilaudoitus puu, puuviilu, 

liimaa sisältämättömät kuitulevyt, pinnoittamaton HDF-

levy ja lämpökäsitelty puu. Puujäte saa sisältää pieniä 
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määriä nauloja, hakasia, ruuveja yms. metalleja. Puujäte 

ei saa sisältää maa-aineksia, kiviä, muovia, lasia, 

alumiinia, asbestia eikä kyllästettyä puuta. 

 

Purku- ja saneerauspuu (pj): Kemiallisesti käsiteltyä 

puuta tai puutuotteita, tai sekalaista puujätettä, joita ovat 

esim. maalattu rakennuspuu, valumuottipuu, vaneri, 

lastulevy, liimaa sisältävä kuitulevy, MDF-levy, kaluste-

levy, pinnoitettu HDF-levy, pinnoitettu puu (melamiini), 

parketti, kuormalavat, lämpökäsitelty puu sekä puu- ja 

PDF-listat. Myös rakennusten purku- ja saneeraus-

kohteista tuleva vanha sekalainen puumateriaali ja 

puutuotteet kuuluvat tähän luokkaan. Puujäte saa sisältää 

pieniä määriä eristepaperia ja -pahvia, puupurua ja -

lastua, pinnoitteita (esim. liima, lakka, petsi tai maali) 

sekä pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia, ruuveja yms. 

metalleja. Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta 

eroteltava pois kyllästetty puuaines ja rakennusjäte. 

Puujäte ei saa sisältää maa-aineksia, kiviä, muovia, lasia, 

alumiinia, asbestia eikä haitta-aineita (kloori, 

raskasmetallit) luonnonpuun arvoja enemmän. 

 

Ikkunanpokat (ikp): Ikkunan poka eli puite on ikkunan 

aukeava osa, johon ikkunalasi on kiinnitetty. Pokassa saa 

olla ikkunalasi. Lasin reunassa saa olla pieni määrä (alle 

1 cm:n levyinen) silikoni- tai orgaanispohjainen kitti. Lasi 

ei saa olla peililasia, eristyslasia, lämpölasia, palonsuoja-

lasia, tulenkestävää lasia (kvartsilasi), verkkolasia tai 

lankalasia (metalliverkko sisällä), keraamista lasia, 

opaalilasia, pakkauslasia. Sen joukossa ei saa myöskään 

olla kiviä, posliinia, keramiikkaa tai muuta jätettä. 

 

Kyllästetty puu (pkp): Kyllästetty puu on kyllästysaineilla 

käsiteltyä puuta. Se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. 

Puu saa sisältää vain vähäisiä määriä nauloja, ruuveja ja 

saranoita. Se ei saa sisältää isoja metalliosia kuten suuria 

pultteja tai vaijereita, maa-ainesta tai muuta jätettä. 

Vastaanotettavaa kyllästettyä puuta ovat esim. aitatolpat, 

laiturit, pihakalusteet ja terassilaatat. Ratapölkkyjä ja 

sähköpylväitä ei oteta vastaan. 

 

 

 

 


