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NYKYTILANNE RAKENNUSOSIEN 
UUDELLEENKÄYTÖSSÄ 

• Uudelleenkäytettäville lasketaan rakennusten hiililaskennassa nollapäästöt.

• Uudelleenkäyttöön kannustavia asemakaavoja ja rakennustapaohjeita tehdään ja annetaan rakennuslupia.

• Käytettyjä rakennusosia ei saa myydä eikä käyttää luvanvaraisessa rakentamisessa ilman että niille hankitaan 

tuotevarmennus. Vai saako? Menettely on vielä mysteeri.

• Luvanvaraisen rakennushankkeen rakennusvaiheessa käyttöönottolupaa rakennusvalvonnalta ilman 

rakennuspaikkakohtaista tuotevarmennusta, tämä estää myös koko kohteen käyttöönottoluvan saamisen.

• Käyttöönottoluvan epääminen estää rakennuskohteen käytön, myymisen ja vuokraamisen sekä kelpaamisen 

ulkopuolisen rahoituksen vakuudeksi.

• YM Policy Brief, kesäkuu 2022: CE-merkintää ei enää vaadita ennen 2013 valmistetuilta rakennustuotteilta.

• Voisiko EU:n rakennustuoteasetuksen virheellistä suomenkielistä käännöstä korjata? Revisioon on liian pitkä aika.

• Rakennustuoteasetuksen tulkinta lienee Euroopan ankarinta, muualla rakennusosien uudelleenkäyttöä ei juuri 

kyseenalaisteta.

• MRL, jätelaki ja rakennustuoteasetus mahdollistavat muutoksen: rakennustuotteilta ei tule vaatia tuotevarmennuksia 

tai CE-merkintää, jollei ole syytä epäillä niiden kelpoisuutta.



RAKENNUTTAMINEN

• Uudelleenkäytettäville osille ja niiden kohentamiselle lasketaan 

nollahiilipäästöt

• Uudelleenkäyttöön valmiita rakennusosia on vaikea löytää, niiden markkinat 

ovat kehittymättömät (koska mm. uudelleenkäytön “laittomuus”).

• Oikeusvarmuutta ei ole, hanke voi mennä hyvin - tai hyvin huonosti.

• Rakennushanke on kokonaisuudessaan lakien mukaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvän vastuulla.  Voisiko uudelleenkäytössä luottaa enemmän?

• “Rangaistus” uudelleenkäytöstä (rakennustarkastajan langettama 

käyttöönottokielto) osuu pahaa aavistamattomaan rakennuttajaan pahimmassa 

paikassa, vasta rakennus- tai käyttöönottovaiheessa, jolloin hankinnat on 

tehty, aika loppu ja vaihtoehdot vähissä.



SUUNNITTELU
• Uudelleenkäyttöön valmiit rakennusosat pitää olla tiedossa, tallessa ja 

dokumentoituina hyvissä ajoin, jo suunnittelu- ja lupavaiheessa.

• Rakennusvalvonnan ennakkotuotehyväksynnälle ei ole menettelyä.

• RAM uudelleenkäyttö, jännittävä laji…

• Oikeusvarmuutta ei ole.  Jos suunnitelmiin merkityt ja rakennusluvan 

saaneet rakennusosat hylätään rakennusvaiheessa, suunnittelijan asema on 

vähintään ikävä.

• Rakennus- tai käyttöönottovaiheessa saatetaan joutua äkillisiin 

suunnitelmamuutoksiin ja uusiin hankintoihin.

• Tilaajan kanssa voi tulla ikäviä tilanteita, “miksi et merkinnyt 

tuotehyväksynnän tarvetta suunnitelmiin?”.



MITÄ NYT
• Luetaan alkuperäinen EU-lakiteksti ja liitteet (englanniksi). Luetaan myös jätelaki ja MRL.

• Suunnittelijoilla ja rakennushankkeeseen ryhtyvillä oltava mahdollisuus varmistaa 
rakennustuotehyväksyntä rakennusvalvonnalta jo suunnittelu-, viimeistään lupavaiheessa -> 

tieto täydennyksenä rakennuslupapäätökseen.

• Luodaan yhteistyössä järkevä, toimiva menettely, joka sopii rakennushankkeiden prosesseihin 

eikä nosta uudelleenkäytön kustannuksia liikaa.

• Edistetään uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kysyntää, toimivia markkinoita ja 

tarjontaa vastuullisesti.

• Luodaan uusi estetiikka - vanha on hyvää ja kaunista, vanha on halutuinta.

• Ei puhuta enää jätteestä vaan aina materiaalista (ks. jätelaki, liite)

• Varotaan rakennusten ja rakennusosien psykologista pilaamista, so. ei käytetä purkamisen 

pääasiallisena perusteluna mikrobeja eikä sisäilmaongelmia.



RAKENNUSASIAINTOIMISTO AARRE OY

• perustettu 2018 muuttamaan rakentamista ilmastonkin kannalta 
kestäväksi

• pää- ja rakennussuunnittelu ja perustajarakennuttaminen

• osakkaat arkkitehti SAFA Minna Aarnio ja RI Jukka Reinikainen

• www.aarre.pro

Kiitos !

http://www.aarre.pro


LIITE: RAKENNUSTUOTEHYVÄKSYNTÄ
• YM Policy Brief 6/2022: ennen 2013 valmistetuilta ei voi vaatia CE-merkitää

• EU-laki (Regulation) 2011, voim. 2013 on laadittu EU:n sisämarkkinoiden vapaan kaupan ja 
teollisten tuotevalmistajien välisen kaupallisen kilpailun edistämiseen.

• CE-merkittävät rakennustuotteet on listattu. 

• Kansallinen laki ja asetus 2013, käsittää muut kuin CE-merkittävät rakennustuotteet

• Rakennustuotesäädökset eivät tunne rakennusosien uudelleenkäyttöä eikä kierrätystä, koska 
alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti näillä edistetään teollisten rakennustuotteiden vapaakauppaa 
EU-alueella.

• Markkinavalvontaviranomainen on Tukes, sen tulisi valvoa, ettei CE-merkintää käytetä väärin 
perustein ja vääristetä kilpailua. Tukes on kuitenkin laajentanut toimialuettaan ja kieltää CE-
merkitsemättömien tuotteiden käytön, myynnin ja muun luovutuksen.

• Rakennustarkastus valvoo rakennustuotteiden kelpoisuutta MRL suhteen, CE-merkityt tulkitaan aina 
kelpoisiksi, vaikkei CE-merkintä takaa tuotteen kelpoisuutta saati soveltuvuutta. Muut kuin merkityt 
tulkitaan kelvottomiksi, vaikka lain mukaan pitäisi ennen tuotteiden hylkäämistä “olla syytä epäillä”.

• Lakikäännöksessä ja hENHelpdeskissä on virheitä.



LIITE: JÄTELAKI
5 § Jätteen määritelmä

Aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut käytöstä.

5 b § Jätteeksi luokittelun päättyminen (15.7.2021/714)

1) sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin;

2) sillä on markkinat tai kysyntää;

3) se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen; ja

4) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jätteeksi luokittelun päätyttyä materiaalin markkinoille saattajan on varmistettava, että materiaali on kemikaali- ja tuotelainsäädännön mukaista. Jos materiaalia ei ole 
saatettu markkinoille, varmistamisvelvollisuus on materiaalin ensimmäisellä käyttäjällä.

8 § Yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos 
jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, 
jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

11 a § Uudelleenkäytön valmistelun edistäminen (15.7.2021/714)

Jätteen ammattimaista keräystä harjoittavan on jätteen keräyksen yhteydessä varattava uudelleenkäytön valmistelua harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen 
mahdollisuus saada uudelleenkäytön valmisteluun soveltuva jäte osoittamastaan vastaanottopaikasta siltä osin kuin se ei itse järjestä kyseisen jätteen uudelleenkäytön 
valmistelua. Jätettä vastaanotettaessa ja kerättäessä on toimittava siten, ettei mahdollisuus jätteen uudelleenkäytön valmisteluun heikenny.

Jätteen luovuttamisesta uudelleenkäytön valmisteluun on tehtävä kirjallinen sopimus. Jätteen luovuttaja voi periä uudelleenkäytön valmistelua harjoittavalta yritykseltä tai 
yhteisöltä jätteen kustannustehokkaasta keräyksestä ja varastoinnista aiheutuneet kustannukset. Uudelleenkäytön valmistelua harjoittavan yrityksen ja yhteisön on annettava 
jätteen käsittelyä koskevat tiedot jätteen luovuttajalle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen sisällöstä ja kustannusten perusteista.
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