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Kiertotalousohjelma asettaa luonnonvarojen 
kulutukselle määrälliset tavoitteet vuoteen 2035

* Vientituotteiden valmistukseen käytetyt
luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin.

Uusiutumattomien luonnonvarojen 
kulutus vähenee, ja uusiutuvien 

luonnonvarojen kestävä 
käyttö voi kasvaa siten, että 

kotimaan primääriraaka-aineiden 
kokonaiskulutus ei 2035 ylitä 

vuoden 2015 tasoa.*

Resurssien tuottavuus 
kaksinkertaistuu vuoden 
2015 tilanteesta vuoteen 

2035 mennessä.

Materiaalien kiertotalousaste 
kaksinkertaistuu vuoteen 2035 

mennessä.



Valtioneuvoston 
periaatepäätös 
Kiertotalous-
ohjelmasta

Kiertotalouden
markkinat

Vaikutamme aktiivisesti EU:ssa

Kehitämme viranomaisyhteistyötä

Edistämme kierrätysmateriaalien
markkinoita

Edistämme kansalaisten 
kiertotalouspalveluita

Kiertotalous keskeisillä 
sektoreilla

Kansallinen osaamisverkosto

Kaavoitus sekä rakentamisen ja 
tilojen käytön ohjaus

Kiertotalouden innovaatiot,
digitalisaatio ja osaaminen

Kiertotalousosaaminen koulutukseen 
ja työelämään

Design-ohjelma

Kiertotaloutta tukevat 
digitaaliset ratkaisut

Kiertotalouden ekosysteemit

Kiertotalousulkopolitiikka

Edistämme globaalia siirtymää 
kiertotalouteen

Orkesterointimalli suomalaisten 
kiertotalousratkaisujen vientiin

Kiertotalouden
kannusteet

Lisäämme vähähiilisiä 
kiertotalousratkaisuja hankinnoilla

Vahvistamme rahoitusta ja sen 
vaikuttavuutta

Kehitämme taloudellisia kannusteita

Kiertotalouden green deal

Kiertotaloustietoisuus ja -osaaminen 
kiinteistö- ja rakennusalalla

Kaivannaisteollisuuden kiertotalous
Lisätietoa Kiertotalousohjelmasta ja 
toimenpiteistä: ym.fi/kiertotalousohjelma

http://www.ym.fi/kiertotalousohjelma


Vapaaehtoinen sitoumus: 

• Tavoitteena hiilineutraalius sekä kiertotalousohjelman tavoitteet luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyen v. 
2035 mennessä.

• Tarkoitettu toimialoille, yrityksille, alueille ja kunnille. 

Green dealin perusta luodaan tutkimuslaitosten johtamassa skenaarioprosessissa:

• Luodaan tilannekuva ja kolme skenaariota luonnonvarojen kulutuksen vaikutuksista ympäristöön ja 
talouteen. 

• Määritellään potentiaalisimpia kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä green deal -sitoumusten pohjaksi.

Ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö johtavat valmisteluprosessia. 

• Sitoumuksia valmiina viimeistään syksyllä 2023.

Kiertotalouden green deal pyrkii kiihdyttämään
yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouteen



Kiertotalouden green 
dealissa mukana yli 80 
toimijaa

• Mukaan lähtenyt 85 toimijaa (tiedote 9.9).

• Mukana mm. keskeiset toimialat, 12 
maakuntaa, isot kaupungit sekä 
metsäteollisuuden suurimmat yritykset 
ja KIRA-ala.

• 1. toimenpidetyöpaja pidettiin 1.11.2022.

• Parhaillaan tutkimuslaitokset jalostavat eri 
teemojen alustavia toimenpidelistoja 
työpajojen palautteen perusteella ja 
arvioivat vaikuttavimpia toimia 
mallinnettavaksi skenaariotyössä. 

https://ym.fi/documents/1410903/42733297/Kiertotalouden+green+deal+-prosessin+osallistujat+08092022.pdf/db49011c-70ae-0344-df8a-a3665be9ed74/Kiertotalouden+green+deal+-prosessin+osallistujat+08092022.pdf/Kiertotalouden+green+deal+-prosessin+osallistujat+08092022.pdf?t=1665640422510
https://ym.fi/-/lahes-80-toimijaa-alkaa-tavoitella-kiertotalouden-edellakavijyytta


Kiertotalouden green dealissa mukana olevat kiinteistö- ja 
rakennusalan järjestöt, yritykset ja virastot

A-Insinöörit Oy / AINS Group
A-Kruunu Oy
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
 GRK Infra Oyj
 Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot
 Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
 KOVA ry
 Rakennusteollisuus RT ry
 Rudus Oy
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 Saint-Gobain Finland Oy
 Senaatti-konserni
 Skanska Oy
 Suunnittelutoimisto Fyra Oy
 Teräsrakenneyhdistys ry
 Viherympäristöliitto ry
 VTS-Kodit / Tampereen vuokratalosäätiö sr
 Väylävirasto



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

… ja sen alla siis kiertotalouden green deal
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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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https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20210978#L8


Rakennus- ja purkujätteen 
erilliskeräysvelvoitteet  
- jäteasetuksen 25-27 §

30.9.2021 9

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 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.

• Käyttö sallittu kriteerien täyttyessä talonrakentamisessa ja maarakentamisessa sekä 
viherrakentamisessa kiviaineksena, valmisbetonin ja betonituotteiden valmistuksessa kiviaineksena 
sekä lannoitteena, kalkitusaineena, maanparannusaineena tai kasvualustana

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



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! 
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https://ym.fi/jatelainsaadanto


Kun EEJ-betoni käytössä:

• 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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Kiitos!

Jouni Nissinen, jouni.nissinen@gov.fi, puh. 050 325 5976
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