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Säädöstilanne

• Uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien rakennustuotteiden hyväksyntään ja 

kelpoisuuteen ei ole vielä olemassa kattavaa lainsäädäntöä, koska EU:n 

rakennustuoteasetus ja kansallinen tuotehyväksyntälaki on laadittu tehdasvalmisteisille, 

laadunvalvonnan ja laadunvarmennuksen piirissä oleville rakennustuotteille, jotka 

saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, joko maksua vastaan tai maksutta.

• EU:n rakennustuoteasetuksen uudistamisessa pyritään edistämään rakennustuotteiden 

uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Uudistus vie kuitenkin vuosia aikaa ja sitä ennen on 

toimittava kansallisten säädösten mukaisesti. 

• Ympäristöministeriö on tiedotteessaan 21.6.2022 todennut että uudelleenkäytettävää 

rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. 

Uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti. 

Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tulee aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi tai 

uudelleenkäytettävä tuote.

• HUOM: Kaikki tehdasvalmisteiset tuotteetkaan eivät kuulu pakollisen CE-merkinnän 

piiriin, vaan vapaaehtoisen ETA:n, tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai 

tuotesertifioinnin piiriin. Niiden kelpoisuus voidaan aina osoittaa myös 

rakennuspaikkakohtaisesti.
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• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä 
rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat 
olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole 
muutoin osoitettu.

• Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvä 
osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset 
tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista 
kustannuksista.

• Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa rakennustuotteen 
kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesti 
rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman tahon 
selvityksellä => ei tarvitse olla ilmoitettu laitos tai hyväksytty toimielin

• Kelpoisuutta ei tarvitse osoittaa, jos kyseessä on tuote tai 
käyttökohde, johon ei kohdistu rakentamismääräysten olennaisia 
teknisiä vaatimuksia

Tuotehyväksyntälaki ja tuotehyväksyntäasetus
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Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän

rakennustuotteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Hyväksyntämenettely riippuu siitä, hyödynnetäänkö 

rakennustuote

1. uuden rakennustuotteen raaka-aineena,

2. toista rakennusmateriaalia korvaavana materiaalina vai

3. uutta rakennustuotetta korvaavana tuotteena.

Kaikissa kolmessa tapauksessa lopputuotteen 

ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää 

käyttökohteessa ominaisuuksille asetetut vaatimustasot
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Rakennustuotteiden käyttökohdekohtaiset vaatimukset

• Lopputuotteen ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää 
käyttökohteessa niille asetetut vaatimustasot (esim. lujuus, 
palo, sisäilma, akustiikka, lämpö, kosteus, vähähiilisyys, 
pitkäaikaiskestävyys)

• Ominaisuuksien suoritustasot voidaan määrittää 
testaamalla, laskemalla tai arvioimalla olemassa olevien 
tuotetietojen perusteella

• Ominaisuuksien vaatimustasot riippuvat tuotteen 
käyttökohteesta

• Rakennuspaikkakohtaisessa kelpoisuuden osoittamisessa 
asiantuntija vertaa tuotteen ominaisuuksien suoritustasoja 
käyttökohteessa ominaisuuksille asetettuihin 
vaatimustasoihin (varmuuskerroin huomioiden)

Suoritustasot Vaatimustasot
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Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän rakennustuotteen 

hyväksyntäprosessia voidaan helpottaa jos

• Tuotetta ei saateta markkinoille (esim. purku-

ja uudiskohteella on sama omistaja, 

haasteena tuotteen logistiikka ja varastointi)

• Kierrätetään tuote vaatimattomampaan 

käyttötarkoitukseen, jossa hyväksyntä on 

prosessina kevyempi, koska tuotteeseen 

kohdistuu vähemmän rakentamismääräysten 

olennaisia teknisiä vaatimuksia

• Keskitytään tuotteisiin, joille ei ole 

hyväksyntäkriteerejä

• Keskitytään tuotteisiin, joiden 

tuotehyväksyntä on voimassa, ja joiden 

voimassaoleva hyväksyntäasiakirja löytyy
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• Tuote kierrätetään uuden tuotteen raaka-

aineeksi

• Tuote toimitetaan varaosiksi

• Tuote toimitetaan käyttökohteeseen, jossa 

hyväksyntää ei tarvita

Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän rakennustuotteen 

hyväksyntäprosessi voidaan välttää jos
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• Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän rakennustuotteen 
kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti 
rakennusvalvontaviranomaisen päteväksi katsoman 
tahon selvityksellä

• Lopputuotteen ominaisuuksien suoritustasojen tulee 
täyttää käyttökohteessa niille asetetut vaatimustasot

• Käyttökohteen valinnalla voidaan helpottaa 
hyväksyntäprosessia tai jopa välttää se kokonaan

• Eri paikkakuntien rakennusvalvontojen tulkinnat 
saattavat poiketa toisistaan

• Hankkeessa on syytä olla tuotekelpoisuuskoordinaattori 
oikean argumentaation varmistamiseksi

• Kiertotalous tuo varmasti tullessaan eri tuotteisiin 
keskittyviä toimijoita (irrotus, logistiikka, varastointi, 
jalostus, myynti, kelpoisuuden osoittaminen)

• Kysyntä, tarjonta ja kannattavuus ratkaisevat lopulta 
sen, hyödynnetäänkö uudelleenkäytettävä ja 
kierrätettävä rakennustuote raaka-aineena, materiaalina 
vai tuotteena

Yhteenveto ja johtopäätökset
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Yhdessä rakennettu menestys. 

Visiosta totta.
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