
Valtakunnallinen jätesuunnitelma 
– missä mennään? 
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Valtakunnallinen jätesuunnitelma
• Strateginen suunnitelma jätehuollon ja 

jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista
tavoitteista ja toimenpiteistä Suomessa.

• Valtionhallintoa sitova suunnitelma
– Esitetään toimenpide-ehdotuksia myös

muille toimijoille kuten yrityksille, 
järjestöille ja kunnille. 
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Rakentamisen jätteet -tavoitteet
• Rakentamisen jätemäärä vähenee
• Rakennus- ja purkujätteiden materiaalina hyödyntämisaste 

nostetaan 70 %:iin
• Rakentamisen jätteiden hyödyntämistä lisätään riskit halliten
• Parannetaan rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin 

tarkkuutta ja oikeellisuutta
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Rakentamisen jätteet 
– esimerkkejä käynnistetyistä toimenpiteistä

2.1 Vapaaehtoiset sopimusmenettelyt 
materiaalitehokkuudesta ja jätelajikohtaisen lajittelun 
parantamisesta

ØGreen deal: vapaaehtoinen sopimus valtion ja 
elinkeinoelämän välillä
Øgreen deal kehitteillä purkukatselmuksen käytöstä -

purkutyöohje
Ørakennusten purkujätteiden hyödyntämisen 

parantaminen

4



Rakentamisen jätteet 
– esimerkkejä käynnistetyistä toimenpiteistä

2.2 Ohjeistusta julkisille hankkijoille mm. 
materiaalitehokkuudesta

Ø Laaditaan julkisille hankkijoille hankintakriteerit 
Ø Valmistuu alkuvuodesta 2019

2.3 Materiaalitehokkuuden ja korkean kierrätysasteen 
pilottihankkeita ja -alueita

ØPurkukatselmuksen ja purkumenettelyjen 
kehittämisprojekti: laaditaan purkukatselmus- ja 
purkutyöohje

ØPurkukatselmus-menettelyn pilotointi käynnissä
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Rakentamisen jätteet 
– esimerkkejä käynnistetyistä toimenpiteistä

3.3 Tehostetaan verkkopohjaisten rakennusjäteilmoitusten 
käyttöä

Ø Rakennusjäteilmoitus käytössä lupa.fi:ssä
Ø Kehitetään tiedon hyödyntämisen näkökulmasta

4.1 Kansallisten EoW-kriteerien tarpeen selvittäminen
Ø Valmisteilla asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun 

päättymisestä
Ø Muistioluonnos tapauskohtaisesta jätteeksi luokittelun 

päättymisestä sekä arviointikriteerien soveltamisesta
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Rakentamisen jätteet 
– esimerkkejä käynnistetyistä toimenpiteistä

4.3 Maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI) kehitetään 
toimivammaksi

Ø SYKE tekee parhaillaan
5.2 Kehitetään tietopalvelu rakennetun ympäristön 
materiaalivirtojen seurantaan ja ennakointiin

Ø Rakennetun ympäristön materiaali-inventaarion esiselvitys 
käynnistymässä

Ø Esiselvityksen pohjalta on tarkoitus suunnitella ja 
käynnistää laajempi tietojärjestelmäkehitys rakennetun 
ympäristön materiaalivirtojen seurantaan ja ennakointiin
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Rakentamisen jätteet 
– käynnistettäviä toimenpiteitä

Ympäristöministeriö:
• 3.1 Luodaan jätelajikohtaiset suunnitelmat tärkeimmille 

rakennusjätelajeille materiaalihyödyntämisen 
tehostamiseksi

• 3.4 Tehostetaan teollisten symbioosien hyödyntämistä 
rakentamisen materiaalivirtojen kierrättämisessä

• 4.2 Kannustetaan kuntia nimeämään koordinaattori 
ylijäämämaiden ja rakentamisessa syntyvien 
jätemateriaalien hyödyntämiseen
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Rakentamisen jätteet 
– käynnistettäviä toimenpiteitä
Muu valtionhallinto:
• 2.4 Varmistetaan materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden 

perusteiden sisältyminen rakennusalan koulutukseen                    
(OKM, Opetushallitus, Sitra, SYKLI, RATEKO, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut)

• 3.2 Tehdään maavertailu korkean kierrätysasteen maiden 
rakennusmateriaalien kierrätysmarkkinoiden toimivuudesta (TEM, YM)

Muut toimijat:
• 2.6 Jatketaan korjattavuuden-, purettavuuden ja muuntojouston 

kriteerien kehittämistä suunnittelijoille (Rakennustieto, SAFA, SKOL ry)

• 2.7 Tehostetaan kansallista neuvontaa tukemaan rakentamisen 
materiaalitehokkuutta ja kierrätystä (Motiva Oy, TEM, YM)

• 4.5 Laaditaan suunnittelijoille ja rakennuttajille ohjeistus 
jätemateriaalien kestävään käyttöön maarakentamisessa (Rakennustieto, 
Infra ry)
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Valtsun rakentamisen toimenpiteiden 
seuranta
• Kukin vastuutaho toteuttaa omalta osaltaan toimenpiteitä 

yhteistyössä muiden tahojen kanssa
• YM vastaa suunnitelmasta ja seurannasta

Ø SYKE koostaa indikaattorit vuosittain:
Ø Syntyvä rakentamisen kokonaisjätemäärä (t/v)
Ø MARA-ilmoitusten määrä sekä niiden mukaisesti hyödynnetyn jätteen määrä 

(lkm/v; t/v)

Ø Väliarvio tehdään 2020: samalla kerätään ne toimet, joita ei ole vielä 
käynnistetty

• Sidosryhmäyhteistyö seurannan apuna: 
Ø RAMATE-ohjelmaa laadittaessa syntynyt yhteistyö
Ø Tavoitteina ohjelmien toteutumisen edistäminen ja seuranta sekä 

uuden hanketoiminnan kehittäminen
Ø Kaksi päätapahtumaa vuodessa (syksy, kevät)
Ø Yhteistyöverkosto: YM, Rakennusteollisuus RT, Syke, Sitra, TEM, 

Motiva, Infra ry, GBC Finland, VTT
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Lisätietoa: 
Ylitarkastaja Marja-Riitta Korhonen, marja-riitta.korhonen@ym.fi
Nettisivut:
http://www.ym.fi/fi-
FI/Ymparisto/Jatteet/Valtakunnallinen_jatesuunnitelma
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Kiitos!
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