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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



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



Ympäristönsuojelun ohjaus tukee 
rakentamisen kiertotaloutta

• Jätelain ja -asetuksen uusiminen, voimaan 07-10/2021

- 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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Rakennus- ja purkujätteen 
erilliskeräysvelvoitteet  
- jäteasetuksen 25-27 §

30.9.2021 5

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.



Valtioneuvoston asetus betonimurskeen 
jätteeksi luokittelun päättymisen 

arviointiperusteista (16.6.2022/466) 
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• 1.9.2022 voimaan astunut 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 annettiin myös, jotta toiminnanharjoittajille olisi yhtäläiset 

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

Lähtökohta on siis toiminnanharjoittajien yhdenvertainen kohtelu kiertotalouden edistämisen lisäksi.

• 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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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



Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys
RakL-ehdotuksen pohjalta

12

Rakennus- ja purkujätetilastot

Materiaalitori, kauppapaikat, maapörssit jne

(Purku-
kartoitus)

Siirto-
asiakirja

YLVA

1. Luvan hakuvaihe

Purkumateriaaliarvio
• Purkumateriaalit, määrät 

(purkuhankkeet)
• Vaaralliset rakennus- ja 

purkujätteet, määrät
• Pois kuljetettavat maa- ja 

kiviainekset, määrät

2. Lopputarkastusvaihe

Määrien päivitys
• Rakennus- ja purkujätteet (myös 

uudisrakennushankkeet), määrät, 
toimituspaikka ja käsittely

• Vaaralliset rakennus- ja 
purkujätteet, määrät, 
toimituspaikka ja käsittely

• Maa- ja kiviainekset, määrät, 
toimituspaikka ja käsittely

• Päivitys myös siirtoasiakirjan 
avulla



Purkumateriaali- ja rakennusjätetietojärjestelmä
RakL-ehdotuksen pohjalta

13

Rakennus- ja purkujätetilastot

Materiaalitori, kauppapaikat, maapörssit jne

(Purku-
kartoitus)

Siirto-
asiakirja

YLVA

Purkumateriaali- ja 

rakennusjätetietojärjestelmä

Purkumateriaalit
Rakennusjätteet

Maamassat
Haitalliset aineet

Esiselvitys valmistui 2/2022

Toteutus 2023-24



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
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U-kirje (Suomen kannat) 

valmistelussa
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