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Ympäristönsuojelun ohjaus tukee 
rakentamisen kiertotaloutta

• Jätelain ja -asetuksen uusiminen

- Rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisvelvoitteen tiukentaminen

- Erilliskerättävien jätejakeiden lisääntyminen

• Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys, vuoteen 2027

- Useita rakentamista koskevia toimenpiteitä

- http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-266-2

• Kiertotalouden strateginen ohjelma, valtioneuvoston 

periaatepäätös

- Erityisesti kiertotalouden green deal, mukaan lähdössä 77 organisaatiota
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Jätesäädöspaketin lakimuutokset tulivat  
voimaan 19.7.2021

• Muutokset jätelakiin (714/2021), ympäristönsuojelulakiin (715/2021), kemikaalilakiin 

(716/2021), rikoslakiin (717/2021) sekä elintarvikelakiin (718/2021).

• Uudella lainsäädännöllä 

• pannaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä (EU:n jätealan direktiivien muutokset, SUP-direktiivin eräitä 

muovituotteita koskevat tuotekiellot ja merkintävaatimukset, POP-asetusta täydentävät säännökset)

• toteutetaan Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksia, joilla lisätään kierrätystä ja vahvistetaan 

Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

• Hallituksen esitys HE 40/2021 vp https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2021/20210040

• Hankeikkuna https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM003:00/2019

• Jätesäädöspaketin verkkosivu https://ym.fi/jatesaadospaketti

25.11.2021
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Rakennus- ja purkujätteen 
hyödyntämistavoite
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Materiaalina hyödyntämisen 

tavoite 70 % säilyy toistaiseksi 

ennallaan (pl. maa- ja 

kiviainesjäte)

• Komission ehdotus uusiksi tavoitteiksi 

tulossa 2024



Lakiuudistusta täydentävien asetusten 
valmistelu
Valtioneuvoston asetukset 

• jätteistä (uusittu kokonaan, ml. rakennusjäte)

• kaatopaikoista

• pakkauksista ja pakkausjätteistä (uusittu 

kokonaan)

• paristoista ja akuista

• romuajoneuvoista

• sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

• renkaista

• ympäristönsuojelusta

• SOVAsta

• PCB-jätteestä

• keräyspaperista

• juomapakkausten palautusjärjestelmästä

• SUP-tuotteista (uusi) 771/2021

Keskeiset säännökset

• Yhdyskunta- ja pakkausjätteen 

kierrätystavoitteet

• rakennus- ja purkujätteen 

hyödyntämistavoitteet 

• Eri toimijoita koskevat erilliskeräysvelvoitteet

• Yksityiskohtaiset kirjanpito- ja 

tiedonantovelvoitteet, mm. koskee myös POP-

jätettä

• Tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset

• Siirtoasiakirjamenettelyn digitalisointi: 2022 

alkaen siirryttävä lähtökohtaisesti sähköisten 

siirtoasiakirjojen käyttöön
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Rakennus- ja purkujätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentäminen

Valtioneuvoston asetus jätteistä 18.11.2021/978, 25 §:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja 

toteuttamisesta siten, että jätelain 8 §:n mukaisesti otetaan talteen ja 

käytetään uudelleen käyttökelpoiset rakennusosat ja -materiaalit ja että 

toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta 

rakennus- ja purkujätettä.
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Rakennus- ja purkujätteen 
erilliskeräysvelvoitteet  
- jäteasetuksen 25-27 §

30.9.2021 8

Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä erilliskeräys 
ainakin seuraaville jätelajeille 7/2022 alkaen (uudet jätelajit 
lihavoituna):
1) betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka mahdollisuuksien 
mukaan eriteltyinä jätelajeittain; 
2) asfaltti;
3) bitumi ja kattohuopa;
4) kipsi;
5) kyllästämätön puu;
6) metalli;
7) lasi;
8) muovi;
9) paperi ja kartonki;
10) mineraalivillaeriste;
11) maa- ja kiviaines.

• Velvollisuudesta voi poiketa jätelain 15 §:ssä säädetyin edellytyksin, 

• esim. yhteiskeräys ja keskitetty lajittelu mahdollista, jollei kerätyn jätteen laatu 

heikenny

• Tasalaatuinen huomattavan suurina määrinä syntyvä jäte on lajiteltava erikseen, 

jos se mm. kierrätyksen edistämisen kannalta perusteltua.



Uudelleenkäytön edistäminen

Jätelain 11 a §: Jätteen kerääjän on tietyin edellytyksin varattava uudelleenkäytön valmistelua 

harjoittaville toimijoille mahdollisuus saada uudelleenkäytön valmisteluun soveltuva jäte 

osoittamastaan vastaanottopaikasta, jos ei itse järjestä uudelleenkäytön valmistelua

 Kirjallinen sopimus, oikeus periä kustannustehokkaasta keräyksestä ja varastoinnista aiheutuneet 

kustannukset.

 Jätettä vastaanotettaessa ja kerättäessä toimittava siten, ettei mahdollisuus jätteen uudelleenkäytön 

valmisteluun heikenny.
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Valtioneuvoston asetus betonimurskeen 
jätteeksi luokittelun päättymisen 

arviointiperusteista (16.6.2022/466) 
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• 1.9.2022 voimaan astuva nk. betonimurskeen ei enää jätettä (EEJ) -asetus, jolla määritellään 

kansallisesti ne arviointiperusteet (eli kriteerit), joilla betonijätteestä valmistettu murske lakkaa olemasta 

jätettä ja voidaan saattaa markkinoille erilaisina ja tiettyihin käyttötarkoituksiin valmistettuina tuotteina

• Asetus on 1. kansallinen EEJ-asetus ja se annetaan, jotta toiminnanharjoittajille on yhtäläiset 

vaatimukset, milloin niiden betonijätteestä valmistama betonimurske ei enää ole jätettä. Lähtökohta on 

siis toiminnanharjoittajien yhdenvertainen kohtelu.

• Asetus ei kumoa olemassa olevaa lainsäädäntöä eikä vaikuta siihen. MARA-asetus säilyy 

entisellään. Asetus ei myöskään edellytä muutoksia ympäristölupiin laitoksilla, jotka ottavat 

arviointiperusteet käyttöön (vapaaehtoinen asia).



Mitä toimintoja asetus koskee?

• Valmistajaa, jolla on ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:ssä tarkoitettu 

ympäristölupa betonijätteen murskaustoimintaan 

• Valmistajaa, jonka toiminnassa murskataan betonijätettä kiinteän 

betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2018) nojalla. 

• Asetusta sovelletaan toimipaikkakohtaisesti – ei yrityskohtaisesti.

• Asetus ei koske muuta betonijätteen murskausta, kuten purkukiinteistöllä 

tapahtuvaa ei-ympäristöluvanvaraista murskaustoimintaa.
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Syöttöpanokseksi sallitut betonijätteet



Betonimurskeen sallitut käyttötarkoitukset

• Käyttämättömästä betonista peräisin olevalle betonijätteelle tai käyttämättömistä 

betonituotteista peräisin olevalle betonijätteelle: 

• Talonrakentamisessa ja maarakentamisessa sekä viherrakentamisessa kiviaineksena

• Valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa kiviaineksena 

• Lannoitteena, kalkitusaineena, maanparannusaineena tai kasvualustana

• Käytetystä betonista peräisin olevalle betonijätteelle: 

• Talonrakentamisessa ja maarakentamisessa kiviaineksena

• Valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa kiviaineksena 

• Lannoitteena, kalkitusaineena, maanparannusaineena tai kasvualustana

=> HUOM! Tietyin edellytykin, eli asetuksessa tarkemmat haitta-aine -yms. rajoitukset
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Tarkempaa tietoa soveltamisohjeesta:
Ohjeen sisällys:

1. Johdanto

2. Toiminnanharjoittajat

3. Laadunvarmistusjärjestelmän vaatimustenmukaisuuden vahvistaja

4. Ympäristöluvan tai rekisteröidyn toiminnan valvontaviranomainen

5. Betonimurskeen hankkija ja käyttäjä

6. Huomioita betonimurskeista uusiomateriaalimarkkinoilla

Julkaistu 1.9.2022 YM:n nettisivuilla otsikon ”Jätteeksi luokittelun päättyminen (ei enää jätettä, EEJ)” 

alla: 

https://ym.fi/jatelainsaadanto HUOM! Itse asetus vain 3 + 2 sivua, eli syytä lukea myös se! 

• YM ja SYKE järjestävät 15.9. klo 9:30-11 tilaisuuden, jossa asetusta ja soveltamisohjetta esitellään ja jossa 
pyritään vastaamaan esille nouseviin kysymyksiin. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa:  
https://syke.etapahtuma.fi/Hallinta/Ulkoinen-koulutuskalenteri/Lis%C3%A4tietoja/id/4076

• Googlaa ”syke koulutus”, sieltä ”Koulutus ja seminaarit”, ja sieltä vielä ”Koulutus ja seminaarit” 
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EEJ = jätteeksi luokittelun päättyminen

• EEJ-menettelyssä kolme tasoa  – EU:n harmonisoitu asetus, valtioneuvoston asetus, 

tapauskohtainen päätös

• Etusijajärjestys: jos jätelajille olemassa harmonisoitu EEJ-asetus, ei samalle jätelajille voida 

säätää kansallisia asetuksia tai tehdä tapauskohtaisia päätöksiä

• Kansalliset EEJ-säädösluonnokset ennakkonotifioitava komissiolle

• Kun jätteen jätteeksi luokittelu päättyy, materiaalista tulee tuote, johon sovelletaan 

tuotteita koskevaa lainsäädäntöä (kuten REACH-asetus, EU:n rakennustuoteasetus, 

lannoitelainsäädäntö) 

• Jos materiaali ei enää ole jätettä, sen markkinoille saattajan on varmistettava, että materiaali on 

kemikaali- ja tuotelainsäädännön mukaista

1.9.2022 15



1.9.2022 16

Jäte (JL 5 § )

aine tai esine, jonka haltija

- on poistanut tai 

- aikoo poistaa käytöstä taikka

- on velvollinen poistamaan käytöstä

Sivutuote (JL 5 a §) 

Tuotantoprosessin jäännöstuote

1) jatkokäytöstä on varmuus;

2) voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen 
jälkeen, kun sitä on muunnettu enintään 

tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti;

3) syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; 
sekä

4) täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät 
tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua 

koskevat vaatimukset eikä sen käyttö 
kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle

EoW = End of Waste

EEJ = Ei enää jätettä 
(JL 5 b §)

Jäte, joka on kierrätetty tai muuten 
hyödynnetty, ei ole enää jätettä, jos

1) sitä on määrä käyttää erityisiin 
tarkoituksiin;

2) sillä on markkinat tai kysyntää; 

3) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset 
tekniset vaatimukset ja on vastaaviin 

tuotteisiin sovellettavien säännösten ja 
standardien mukainen; sekä

4) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden 
aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle



Muuta

• Asetuksen tultua voimaan uusiomateriaalimarkkinoilla tarjotaan ja käytetään 

betonimursketta, joka on luokiteltu jätteeksi, ja betonimursketta, jonka jätteeksi 

luokittelu on päättynyt. Ensin mainittua hyödynnetään joko ympäristöluvalla tai 

MARA-asetuksen mukaisella rekisteröintimenettelyllä.

• Rakenne, johon tämän asetuksen mukaista, tuotestatuksen saavuttanutta mursketta on 

käytetty, saatetaan purkaa jossain vaiheessa. Tällöin betonimurskeesta tulee jätettä 

samojen periaatteiden nojalla kuin mistä tahansa purkamisen tai rakentamisen 

yhteydessä syntyvästä kivi- tai maa-aineksesta. 

• Mikäli kunnat ja kaupungit ja merkittävät uusiomateriaalien hyödyntäjät, joilla on 

omat tietojärjestelmänsä, haluavat varmistaa, että tieto EEJ-betonimurskeen käytöstä 

on jäljitettävissä rakenteen purkuvaiheeseen saakka, ne voivat vapaaehtoisena 

toimena merkitä tietojärjestelmiinsä rakennuskohteissa käytettävät materiaalit (ml. 

EEJ-betonimurske) paikka- tai muuna vastaavana tietona. 
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Kiertotalous 
rakennuksen 
elinkaaren 
vaiheissa

• Rakennusjätteen ehkäisy, 
lajittelu ja kierrätys

• Käyttövaiheeseen 
valmistautuminen

• Energian ja veden 
käyttö

• Kierrätysmateriaalien 
hyödyntäminen 

• Jätteen synnyn ehkäisy ja 
kierrätys tuotannossa

• Kestävien, korjattavien ja 
kierrätettävien tuotteiden valmistus

• Energian ja veden käyttö

• Olemassa olevan rakennuskannan 
käyttö

• Muuntojoustavuuden, 
monikäyttöisyyden ja pitkäikäisten 
ratkaisujen suosiminen

• Purettavuuden ja korjattavuuden 
edistäminen

• Säästävien 
korjausratkaisujen 
käyttö ja turhan 
purkamisen välttäminen

• Rakennus- ja 
purkujätteen lajittelu, 
uudelleenkäyttö ja 
kierrätys

• Rakennusten oikea käyttö 
ja oikea-aikainen huolto

• Tilojen jakamistalous ja 
käyttöajat

• Veden ja energian kierrätys

• Rakennus- ja 
purkujätteen lajittelu, 
uudelleenkäyttö ja 
kierrätys

Rakennuksen 
elinkaari

Rakentaminen Käyttö ja huolto

Suunnittelu Korjaaminen

Purku

Rakennustuotteiden 
valmistus

1. 

Purkumateriaali-

kiertojen 

edistäminen

2. 

Rakennuksen ja 

sen osien 

pitkäikäisyyden 

edistäminen

3. 

Rakennusten 

käyttöasteen 

lisääminen



Purkumateriaalien kiertotalous – ajankohtaisempaa kuin koskaan
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Purkaminen 

jatkuu

Purkamisen 

ympäristövaikutukset 

korostuvat
EU-tavoitteet

Kestävän purkamisen 

Green deal + 

kehittämishankkeet

Rakentamislaki 

+ 

jätelainsäädäntö
Tietoa tarjolla



Purkumateriaalien hyödyntämistavalla on väliä
Esimerkkinä betonielementti

Hyödyntäminen 

betonimurskeena

• Infran ja rakennusten 

pohjarakenteet

• Korvaa luonnosta 

saatavaa kiviainesta

Uudelleenkäyttö 

elementtinä

• Uuden rakennuksen 

osana tai muuna 

rakenteena

• Korvaa uuden sementin 

ja betonin tuotantoa

Ei merkittävää khk-

päästövaikutusta

Säästää n. 95 % uuden 

vastaavan betonielementin 

khk-päästöistä



Uusi rakentamislaki tukee kiertotaloutta
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VÄHÄHIILINEN 

RAKENTAMINEN

RAKENNUKSEN 

ELINKAARIOMINAISUUDET

PURKUMATERIAALI- JA 

RAKENNUSJÄTESELVITYS

• Rakennusten hiilijalanjälkilaskenta tukee 

kiertotaloustuotteita (pienempi hiilijalanjälki)

• Rakennusten pitkäikäisyys, muunneltavuus, 

korjattavuus, purettavuus ja siirrettävyys lisäävät 

rakennuksen ja sen osien käyttöikää

• Rakennuksen materiaaliseloste tehostaa 

materiaalivirtojen seurantaa

• Selvitys edistää purkumateriaalien ja 

rakennusjätteen laadukasta hyödyntämistä

• Tehostaa rakennus- ja purkujätehuollon ohjausta



Kelpoisuus uudelleenkäytön edistämisessä

1. Purater-hanke (Purkumateriaalien kelpoisuus eri käyttökohteisiin 

turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta)

- Purkumateriaalien laatu uudelleenkäyttöön

- Lainsäädännölliset reunaehdot (EU:n rakennustuoteasetus, kansallinen lainsäädäntö)

- Suositukset

- Policy brief valmistumassa kesäkuun alussa

2. Uudelleenkäyttötuotteiden tuotehyväksynnän lainsäädännölliset reunaehdot

- EU:n rakennustuoteasetusta ei lähtökohtaisesti sovelleta materiaalien uudelleenkäyttöön

- Kansalliset yhtenäiset käytännöt rakennushankkeissa siitä, missä tilanteessa tuote tuodaan 

uudelleen markkinoille (rakennusvalvonta, ohjeistus)

3. Uudelleenkäyttötuotteiden kelpoistamisen käytännöt rakennushankkeissa

- Tuotekohtaiset kelpoistamisen kriteerien laadinta, alkaen yleisimmistä purkumateriaaleista

- Tuotteiden ominaisuuksien testaus, soveltuminen eri käyttötarkoituksiin

- Menettelytavat rakentamisen käytäntöihin ja lupaprosesseihin (rakennuspaikkakohtainen 

hyväksyntä, käyttötarkoituksen vaativuuden arviointi)
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EU:n rakennustuoteasetus uudistuu - tavoitteena 
edistää kiertotaloutta

• Uudistuksen päätavoitteet

1. Rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimivuuden parantaminen

2. Vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden, erityisesti modernin, resurssitehokkaan ja 

kilpailukykyisen talouden tukeminen

• Esityksen kiertotaloutta koskevia sisältöelementtejä

- Asetus koskee markkinoilla jo olleiden tuotteiden uudelleenkäyttöä ainoastaan, jos 1) jos tuote ei 

ole ollut EU:n markkinoilla 2) tuotetta tai sen ominaisuuksia muutetaan oleellisesti tai 3) tuotteen 

käyttötarkoitusta muutetaan 

→ Jo markkinoilla olevat tuotteet eivät uudelleenkäytössä edellytä uudelleen CE-merkintää

- Mahdolliset pakolliset panttijärjestelmät ja velvoitteet ottaa takaisin käyttämättömät tuotteet  

- Uudelleenvalmistettujen tuotteiden markkinoiden edistäminen kansallisesti mahdolliseksi. 

- Uudelleenkäyttötuotteiden suoritustasoilmoitusten helpottaminen

- Uusien tuotteiden uudelleenkäytettävyyden edistäminen

• Haasteena esityksen kunnianhimoisuus ja aikataulu

- Asetuksen voimaantuloon kuluu todennäköisesti vuosia
23
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