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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



Nykytila - maankäyttö- ja rakennusasetus 55.2 §

• ”Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan 
purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai 
ilmoituksessa on esitettävä selvitys 
rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen 
lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. 
Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen 
ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle 
vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen 
käsittelystä.”
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RYTJ

Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys
Uudessa rakentamislaissa
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Rakennus- ja purkujätetilastot

Materiaalitori, kauppapaikat, maapörssit jne

Purkukartoitus R&P-jätteen 
siirtoasiakirja

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 siirtoasiakirjan avulla

PURKUMATERIAALI- JA RAKENNUSJÄTESELVITYS



RYTJ

Purkumateriaali- ja rakennusjätetietojärjestelmä
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Rakennus- ja purkujätetilastot

Materiaalitori, kauppapaikat, maapörssit jne

Purkumateriaali- ja 
rakennusjätetietojärjestelmä

Purkumateriaalit
Rakennusjätteet

Maamassat
Haitalliset aineet

Esiselvitys valmistui 2/2022

Toteutus 2023-24

Purkukartoitus R&P-jätteen 
siirtoasiakirja



Selvityksen ja tietokannan keskeisinä tavoitteina on:

• edistää purkumateriaalien kiertotaloutta, hyödyntämisen määrää 
ja laatua, parantaa rakennus- ja purkujätteen tilastointia sekä 
tehostaa viranomaisohjausta kunnissa.

• ohjata hankkeeseen ryhtyvää hankkeen alusta lähtien rakennus-
ja purkujätteen synnyn ehkäisyyn sekä purkumateriaalien 
hyödyntämisen edistämiseen.

• parantaa purkumateriaalien taloudellisia 
hyödyntämismahdollisuuksia, linkitys erinäisiin vaihdanta-
alustoihin.
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Rakennustuotteen ominaisuudet

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 152 §:

Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi 
pysyvänä osana rakennuskohteessa, tulee olla turvallinen 
ja terveellinen sekä ominaisuuksiltaan sellainen, että 
rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja 
rakennettuna täyttää tässä laissa säädetyt olennaiset 
tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla 
taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan.
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CE
CE

CE

EU 
rakennustuoteasetus 

(305/2011)

CE-merkinnän 
vertailu 

kansallisiin 
vaatimuksiin



Olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen 
todennetaan CE-merkinnällä tai kansallisella 
hyväksynnällä
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Olennaiset tekniset 
vaatimukset 

MRL 117 a–117 g §

Rakentamismääräykset 
asetuksena

Ohjeet

Rakennustuotteen 
ominaisuudet

CPR/CE-merkintä

Tuotehyväksyntälaki/ 
Kansalliset 

hyväksyntämenettelyt
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Lähtökohtia
• EU/ETA:ssa jo markkinoille saatettujen rakennustuotteiden uudelleenkäyttö 

kuuluu komission mukaan kansalliseen toimivaltaan. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sitä, että lähtökohtaisesti uudelleenkäytettäviä tuotteita ei CE-
merkitä, eikä niiltä tulisi sitä vaatia. 

• Komissio on esittänyt tähän pääsääntöön ainoastaan yhden poikkeuksen, 
jossa uudelleenkäytettävä tuote tulisi siihen tehtyjen muutosten vuoksi 
käsitellä uutena tuotteena, jolloin se olisi myös CE-merkittävä. 

• Asiassa sovelletaan kansallisia säädöksiä, eritoten MRL ja 
tuotehyväksyntälaki (rakennuspaikkakohtainen varmentaminen ja 
vastavuoroinen tunnustaminen).

• Uudelleenkäytettävän tuotteen ominaisuuksia on testattava tai tuote on 
muuten osoitettava soveltuvaksi aiottuun käyttöön.
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Viimekädessä uudelleenkäytettävien tuotteiden kelpoisuus 
osoitetaan rakennuspaikkakohtaisessa varmentamisessa

Menettelystä säädetään laissa eräiden rakennustuotteiden 
tuotehyväksynnästä (954/2012). Lain 17 §:n mukaisesti 
rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennustuotteen 
varmentamista rakennuspaikkakohtaisesti, jos:

• valmistaja ei ole esittänyt millään tavalla rakennustuotteen ominaisuuksia 
ja

• rakennusvalvontaviranomaisella on syytä epäillä, että tuote ei täytä 
olennaisia teknisiä vaatimuksia. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.
Kuten kaikessa rakentamisessa, vastuu rakennustuotteen kelpoisuudesta on 
viime kädessä hankkeeseen ryhtyvällä.
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Muutama lisähuomio
• Jos CPR ei vaadi uudelleen CE-merkintää, niin mikään ei lähtökohtaisesti 

estä alaa laatimasta omia sertifioituja tuotehyväksyntälain ulkopuolisia 
menettelyitä uudelleenkäytettäville rakennustuotteille. 

• Nähtävästi myös EAD reitti on mahdollinen uudelleenkäyttötilanteissa (?)
• Kannattaa lisäksi kiinnittää huomiota erilaisiin käyttötarkoituksiin.
• Uudelleenkäyttöä koskeva kysymys on erityisen tärkeä parhaillaan käynnissä 

olevassa asetuksen uudistamistyössä. Tarkoitus on, että tulevassa asia olisi 
mukana niin asetuksen säännöksissä kuin myös hEN:issä. 

• Tärkeä kehittää asiaintilaa myös laajemmin, kuin säädösohjauskeinoin. 
Tämä vaatii paljon työtä ja hyvää alan toimijoiden dialogia, jotta tuotteen 
soveltuvuuden osoittamiselle voidaan yhdessä määritellä eri osapuolten 
näkökulmasta soveltuvia käytäntöjä.
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Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitoksia!
Mikko Koskela
hallitussihteeri, ympäristöministeriö
puh. 050 386 8735
mikko.koskela@gov.fi
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