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RAKENTAMISEN KIERTOTALOUS
Circular construction

Rakentamisen kiertotalouden tavoitteena on 
sulkea rakennuksen elinkaaren materiaalikierto-
ja uudelleen käyttämällä, jakamalla, vuokraamalla, 
korjaamalla, huoltamalla, muuntamalla, kunnosta-
malla ja kierrättämällä sekä materiaalien tasolla aina 
suunnittelun alusta lähtien. Kiertotaloutta voidaan 
edistää rakennuksen koko elinkaaren ajan ja se 
vaatii ajattelu- sekä toimintatapojen muutoksia.

Kuvan lähde: Valtioneuvosto

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-658-7
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TEHOKKUUS
Efficient use of Resources

RESURSSITEHOKKUUS, RESOURCE EFFICIENCY

Resurssitehokkuudessa luodaan enemmän 
vähemmällä eli tuotetaan enemmän lisäar-
voa vähemmillä panoksilla. Resurssitehokkuus 
sisältää materiaalin ja energian käytön lisäksi ilman, 
veden, maan ja maaperän käytön. Resurssitehok-
kuus pitää sisällään materiaalitehokkuuden.

MATERIAALITEHOKKUUS, MATERIAL EFFICIENCY

Materiaalitehokkuus on resurssitehokkuuden osa ja 
tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden valmistamista 
mahdollisimman pienillä materiaalipanoksilla sivuvirtoja, 
uudelleenkäytettäviä osia ja kierrätettyä materiaa-
lia ensisijaisesti hyödyntäen. Materiaalitehokkuus 
sisältää kaikki muutokset, jotka liittyvät pienenevään 
materiaalien tuottamiseen ja prosessointiin. Samalla 
tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia 
pyritään vähentämään koko sen elinkaaren aikana.

KASKADIPERIAATE, CASCADE PRINCIPLE

Raaka-aineiden käytön asettaminen tärkeysjär-
jestykseen resurssitehokkuuden aikaansaamiseksi. 
Esimerkiksi puusta tehdään ensin korkeamman 
jalostusasteen tuotteita, jotka uusiokäytetään tai 
kierrätetään ja vasta viimeiseksi hyödynnetään 
energiaksi. Materiaalihierarkiaa voidaan verrata 
jätehierarkiaan ja havainnollistaa siten mikä on 
tärkeintä materiaalikierron näkökulmasta. 
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UUDENLAISET KIERTOTALOUDEN KÄYTTÖMALLIT

TUOTE PALVELUNA -MALLI, PRODUCT AS A SERVICE
Tuote palveluna -malli tarjoaa vaihtoehdon tuotekes-
keisille liiketoimintamalleille: tuotteiden myynnin 
maksimoinnin sijaan liiketoiminta perustuu tarjot-
tuun palveluun. Kun tuote myydään asiakkaalle 
palveluna, yrityksellä on motiivi tehdä tuotteita, 
joilla on mahdollisimman pitkä käyttöikä ja jotka 
ovat käytössä mahdollisimman paljon, sekä tuottaa 
ne mahdollisimman materiaalitehokkaasti ja käyttää 
tuotteen osia uudelleen niiden elinkaaren lopussa. 

YHTEISKÄYTTÖ, SHARED USE

Yhteiskäytöllä tarkoitetaan toimintoa, jossa tilalla, 
tuotteella tai palvelulla on useampia käyttäjiä. Usein 
käyttäjillä ei ole omistusoikeutta ja käytöstä maksetaan 
käytön mukaan, esimerkiksi yhteiskäyttöautosta 
maksetaan sovitulla tunti- tai päivähinnalla käytön 
mukaan. Yhteiskäyttö kattaa myös yhteisomistami-
sen, jossa käyttö voi tapahtua myös ilman maksua. 

Esimerkkejä:
Suomalaisia esimerkkejä tuotteista 

palveluna löytyy esimerkiksi Greenledin 
”tuottava valaistus palveluna” ja 
Valtavalon ”Vaivaton” -konsepti. 

Kansainvälisistä esimerkeistä on esimerkiksi 
konseptit, joissa tarjotaan hissi palveluna.
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MATERIAALI

MATERIAALIPASSI, MATERIAL PASSPORT

Materiaalipassilla tarkoitetaan digitaalista koostet-
ta ja laskelmaa, joka sisältää tiedon kaikista 
rakennuksessa käytetyistä materiaaleista. Sisällön 
kattavuus ja tarkkuustaso vaihtelee. Se voi sisältää 
vain tuotetiedon sekä määrätiedon. Lisäksi se voi 
sisältää tarkemmin  yksityiskohtaiset materiaa-
li-, ympäristö- sekä elinkaaritiedot tiedot osista 
ja komponenteista, mukana voi olla myös tieto 
ennakoidusta jäännösarvosta. Tietoa tulisi päivittää 
rakennuksen elinkaaren aikana. Tulevaisuudes-
sa tiedot voi saada suoraan tietomalleista. 

MATERIAALISELOSTE, MATERIAL DECLARATION

Rakentamislakiesityksen 39 §:n mukaan rakentamises-
sa käytettävät materiaalit ja tuotteet olisi luetteloitava 
rakennettaessa tai korjattaessa rakennusta. Luetteloin-
nista syntyvä materiaaliseloste olisi rakentamisluvan 
liite, joka sisältäisi asetusluonnoksen mukaiset tiedot 
rakennuksen osista, materiaaleista ja materiaali-
en alkuperästä. Nämä tiedot syntyvät pääosiltaan jo 
ilmastoselvitystä tehtäessä, mutta erillinen materiaalise-
loste palvelisi ilmastotavoitteiden lisäksi rakentamisen 
kiertotalouden ohjausta. Selosteesta olisi hyötyä myös 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnassa. 

Katso lisää
Buildings as Material Banks,

EU-projekti.

Ympäristöministeriön projektissa 
testattiin markkinoilla jo 

tarjolla olevaa niin sanottua 
Madaster-materiaalipassia, 

joka on kehitetty Hollannissa 
rakennustoimialan toimesta.

https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/rakennuksen-ilmastoselvityksen-ja-materiaaliselosteen-asetusluonnokset-lausuntokierrokselle
https://www.bamb2020.eu/topics/materials-passports/) 
https://muovitiekartta.fi/userassets/uploads/2019/03/Madaster-materiaalipassitestauksen-loppuraportti_FINAL.pdf
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CRADLE-TO-CRADLE (C2C) VIITEKEHYS JA SERTIFIKAATTI

Viitekehys on määritelty siten, että sallitut materiaalit ja 
kemikaalit ovat ihmiselle ja ympäristölle turvallisia myös 
kiertotalouden kiertojen eli uudelleen käytön ja uudelleen 
valmistuksen näkökulmasta ja että ne eivät ole fossiili-
peräisiä. Tämänhetkinen kemikaalilainsäädäntö perustuu 
ota-käytä-heitä pois -malliin ja raja-arvojen määrittämi-
seen yhden elinkaaren näkökulmasta. Esimerkiksi bitumi 
öljyn valmistuksen sivutuotteena ei täytä Cradle-to-
Cradle -vaatimuksia. Toinen esimerkki on antimoni, joka 
on lain sallima (raskas)metalli, mutta todettu karsinogee-
niseksi eikä siten täytä Cradle-to-Cradle -vaatimuksia.

KEHDOSTA KEHTOON -KÄSITE, CRADLE TO CRADLE

Kehdosta kehtoon on teknisen suunnittelun 
malli, jossa ideana on, että käytöstä poistetun 
tuotteen tulee olla verrattain helposti käytettä-
vissä uuden tuotteen raaka-aineeksi sen sijaan 
että se olisi vaikeasti hyödynnettävää jätettä. 

MATERIAALIPANKKI, MATERIAL BANK 

Kiertotalouden näkökulmasta purettavat rakennuk-
set ovat materiaalipankkeja, joista vapautuvat 
materiaalit käytetään uudelleen tai kierrätetään. 
Materiaalit ohjataan energiapolttoon, tai poiste-
taan kierrosta muilla tavoin, vain jos niitä ei 
voida hyödyntää millään muulla tavoin. 

Lue lisää Cradle to Cradle 
-sertifikaatista Ethica Oy:n 

verkkosivuilta.  

https://www.ethica.fi/
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KIERTOTALOUDEN MUKAINEN 
SUUNNITTELU 

UUDELLEENKÄYTETTÄVÄKSI SUUNNITTELU,
DESIGN FOR REUSE

Rakennus (erityisesti kantavat rakenteet, elementit 
ja vaippa) suunnitellaan modulaarisesti ja elemen-
tit sekä muut osat kiinnitetään niin, että ehjänä 
purkaminen ja uudelleenkäyttö on mahdollista. 

KORJATTAVAKSI SUUNNITTELU , DESIGN FOR REPAIR
Rakennus tulee suunnitella korjattavaksi ja kaikki 
rakennusosat ja tekniikka vaihdettavaksi. Esimerkiksi vapaa 
pääsy kaikkeen talotekniikkaan ja pinta-asennukset.

Rakennusten elinkaariominaisuuksiin liittyviä 
termejä (muunneltavuus, monikäyttöisyys, 

purettavuus, uudelleenkäytettävyys ja 
siirrettävyys, huollettavuus ja korjattavuus) 

määritellään YM:n asiantuntijaryhmän työssä ja 
julkaistaan 2023.

Purettavaksi suunniteltu
Sanakirja keskittyy rakennusosien ja materiaalien 

uudelleenkäyttöön, niin että niiden arvo säilytetään. 
Katso purettavaksi suunnittelusta esimerkkinä 

espoonlahtelainen väliaikaiseksi kauppakeskukseksi 
rakennettu Pikkulaiva.
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PURKAMINEN JA JÄTTEET 
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PURKUKARTOITUS

Ennen purkutöitä tehtävä kartoitus, jossa selvite-
tään mahdollisuudet rakennuksen tai sen osien 
uudelleenkäytölle. Kartoituksen tarkoituksena 
on edistää purkumateriaalien hyödyntämistä ja 
laadukasta purkuprosessia sekä välttää ympäris-
tö- ja terveysriskejä. Purkukartoitus koostuu 
vapaaehtoisesta purkumateriaaliselvityksestä sekä 
pakollisesta haitta-aineiden kartoituksesta. 

Mahdollisten haitta-aineiden kartoitus on kuiten-
kin välttämätöntä/lakisääteistä purkutyön 
turvallisuuden ja materiaalien puhtaana pysymi-
sen vuoksi. Asbestikartoitus on pakollinen 
kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuk-
sissa, myös saneerauksen yhteydessä.  

Kartoituksessa annetaan ohjeita ja suosituksia 
uudelleenkäyttökelpoisten ja kierrätettävien materi-
aalien käsittelystä ja hyödyntämisen edistämisestä 
sekä haitallisten aineiden poistomenetelmistä. Lisäksi 
kartoituksessa selvitetään rakennuksessa esiintyvät 
haitalliset aineet, haitallisia aineita sisältävät materiaa-
lit, niiden sijainti ja määrät sekä muiden purkamisessa 
syntyvien materiaalien lajit, määrät ja sijainti.  

Pre-demolition audit
RAKENNUS- JA PURKUJÄTE
Construction and demolition waste

Rakennus- ja purkutoiminnasta syntyvä tai yli jäänyt 
aine/esine, joka poistetaan, aiotaan poistaa tai ollaan 
velvollinen poistamaan käytöstä, sillä se on jäänyt 
tarpeettomaksi tai luokiteltu arvottomaksi. Rakennus- ja 
purkujätettä syntyy työmailla, joilla tehdään rakennus-, 
kunnostus tai purkutöitä. Sisältää mm. jätteet, jotka 
kuuluvat Euroopan jäteluettelon nimikeryhmään 17.

Jätelain 25 § mukaan 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. 

Jätelaki edellyttää erilliskeräyksen järjestämistä vähintään 
seuraaville jätteille: 1. betoni, tiili, kivennäislaatat ja keramiikka 
mahdollisuuksien mukaan lajiteltuina jätelajeittain; 2. bitumi ja 
kattohuopa; 3. kipsi; 4. kyllästämätön puu; 5. metalli; 6. lasi; 7. 

muovi; 8. paperi ja kartonki; 9. mineraalivillaeriste; 10. asfaltti; ja 
11. maa- ja kiviaines. Lisäksi on eroteltava vaarallinen rakennus- 

ja purkujäte erikseen. 
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SYNTYPAIKKALAJITTELU

Syntypaikkalajittelulla tarkoitetaan jätteiden lajittelua ja 
erillään pitämistä jo niiden syntypaikoilla rakennus- tai
purkutyömaalla esimerkiksi rakennuskohteen kerroksissa. 
Syntypaikkalajittelu on erityisen tärkeää lasin ja kipsin osalta, 
jotka hajoavat pieniksi ja joita ei jälkikäteen saada eroteltua.

Source separation
PURKUMATERIAALI

Purkumateriaaleja ovat kaikki purkamisessa syntyvät materiaa-
lit. Purkumateriaaleja syntyy sekä kokonaispurkuhankkeissa että 
korjausrakentamiseen liittyvissä purkuvaiheissa. Purkumateriaali 
kattaa sekä uudelleenkäytettävät (ei-jätettä), että uudelleen-
käyttöön valmistellut, hyödynnetyt tai loppukäsittelyyn 
päätyneet jätteet. Myös haitallisia aineita sisältävät materiaalit.

PURKUTUOTE

Ehjänä purettu rakennustuote. Purkutuote voidaan käyttää 
sellaisenaan, muunneltuna tai korjattuna uudelleen 
rakennustuotteena joko samassa tai muussa käyttö-
tarkoituksessa, johon se sellaisenaan soveltuu.

Demolition material

Demolition product
EHJÄNÄ PURKAMINEN

Purkamisen menetelmä, jossa yksittäiset rakennustuot-
teet ja rakennusosat irrotetaan ehjinä osakokonaisuuksina 
niitä prosessissa rakenteellisesti vaurioittamatta. 

Disassembly
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PURKAMISEN LAAJUUS 

ESIPURKU, SOFTSTRIPPING
Esipurussa irrotetaan ehjänä ne osat, jotka 
voidaan hyödyntää ja myydä sellaisenaan, 
kuten kalusteet, laiteet, ovet ja ikkunat. 

KEVYT PURKU / SISÄPURKU / KÄSIPURKU, 
DEMOLITION USING HAND HELD TOOLS

Tarkoittaa pääasiassa käsityönä ja pienkonekalus-
tolla tehtävää rakennuksen kiintokalusteiden ja 
sisäosien, kuten sisäseinien, alakattojärjestelmät ja 
lattiapinnoitteiden purkamista. Sisältää mahdol-
lisuuden rikkoutumiselle vrt. esipurku ehjänä. 

RASKAS PURKU
Raskas- eli massiivipurku on mm. runkoraken-
teiden, vaipassa olevien ikkunoiden, ulko-ovien, 
vesikaton, ulkoseinien ja perustusten konetyönä tapahtu-
vaa purkamista. Raskas purku voidaan toteuttaa 
ehjänä purkamisena. Katso ehjänä purkaminen. 

OSAPURKU, PARTIAL DEMOLITION
Toiminto, jossa purkaminen kohdistuu tiettyyn 
rakennuksen osaan tai osakokonaisuuteen. Esimer-
kiksi kerrostalon ylimpien kerrosten purku, kun 
alemmat kerrokset jätetään paikalleen. 

KOKONAISPURKU, TOTAL DEMOLITION 
Kokonaispurku on rakennuksen purkamista 
kokonaan. Kokonaispurkuun sisältyy yleensä sekä 
käsi-, sisä- että raskaspurkuvaiheita ja mahdol-
lisesti asbesti- ja haitta-ainepurkamista.

Lisää purkamisen määritelmiä: Purkutyöt - opas 
tekijöille ja teettäjille, Lehtonen, Katja (2019) 
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EI ENÄÄ JÄTETTÄ (EEJ) 
End-of-Waste (EoW) 

Jätteeksi luokittelun päättymisellä tarkoitetaan 
sitä, että jäte on kierrätyksen tai muun hyödyn-
tämistoimen seurauksena lakannut olemasta 
jätettä (jätelain 5 b § edellyttämällä tavalla) eikä 
siihen enää sovelleta jätelain säännöksiä. 
EEJ statuksen voi saada noudattamalla, joko EU- tason 
kriteerejä (rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, lasimurs-
kalle sekä kupariromulle) tai kansallista asetusta 
tai hakemalla tapauskohtaisen päätöksen ympäris-
tölupaviranomaiselta (AVI, kunnat). Jätestatuksen 
päätyttyä tuotetta koskee uuden tuotteen sääntely 
kuten rakennustuoteasetus sekä REACH -asetus.

BETONIMURSKEEN EEJ
Betonimurskeen kansallinen EEJ asetus on tullut 
voimaan 1.9.2022 ensimmäisenä rakennusmateriaa-
lina. Asetuksessa määritetään arviointiperusteet 
sille, miten jätteeksi luokiteltu betonimurske 
lakkaa olemasta jätettä eli voidaan määritellä 
uudelleen tuotteeksi. Käyttämättömälle ja käytetyl-
le betonimurskeelle on asetuksessa määritelty 
erilaiset raja-arvot ja käyttökohteet.   
Betonimurskeen vanhat käyttötavat, kuten 
ns. MARA-asetuksen (valtioneuvoston asetus 
eräiden jätteiden käytöstä maarakentamisessa) 
mukainen maarakennuskäyttö, jäävät voimaan.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220466
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JÄTEHIERARKIA RAKENTAMISESSA

Vaiheet, joita noudattaen jätteiden syntyä rajoitetaan ja syntyvät jätteet saadaan otetuiksi talteen.

Jätelainsäädännön mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusija-
järjestystä eli jätehierarkiaa. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. 

Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissi-
jaisesti 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. 
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UUDELLEENKÄYTTÖ
Reuse

Jätelaissa (646/2011) uudelleenkäytöllä tarkoitetaan 
tuotteen tai sen osan käyttäminen uudelleen samaan 
tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu.

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö samaan 
käyttötarkoitukseen ei ole jätteen käsitte-
lyä, eli tällaiset uudelleenkäyttökelpoiset 
purkutuotteet eivät muutu jätteeksi.

UUDELLEENKÄYTETTÄVÄ
RAKENNUSOSA JA -TUOTE 
Reusable building part and product
Rakennustuotteiden uudelleenkäytöllä tarkoitetaan 
purettavasta rakennuksesta vapautuvien rakennus-
tuotteiden tai niiden osien käyttämistä uudelleen 
rakennustuotteena. Tiilen käyttö tiilenä on uudelleen-
käyttöä, jos murskataan niin kierrätystä materiaalina. 

Preparation for reuse

Uudelleenkäytön valmistelulla tarkoitetaan jätelais-
sa jätteen tarkistamiseksi, puhdistamiseksi tai 
korjaamiseksi toteutettavaa toimintaa, jolla käytöstä poistet-
tu tuote tai sen osa valmistellaan siten, että se voidaan 
käyttää uudelleen ilman muuta esikäsittelyä. 

Huom. Uudelleenkäyttö ei ole jätteen käsittelyä, uudelleen-
käytön valmistelu on jätteen käsittelyä! Tähän viittaa myös 
Ympäristöministeriön tulkinnan tarkennus 21.6.2022.

UUDELLEENKÄYTÖN VALMISTELU

UUDELLEENVALMISTUS
Remanufacturing

Uudelleenvalmistuksessa käytetty rakennusosa- tai 
tuote kunnostetaan, korjataan tai valmistetaan uutta 
vastaavaksi. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisim-
man paljon alkuperäisestä rakennusosasta- tai tuotteesta. 
Lopputulosta koskee uuden tuotteen sääntely. 
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KÄÄNTEINEN LOGISTIIKKA
Reverse logistics

Käytettyjen ja ylijäämä rakennustuotteiden- ja materi-
aalien paluu asiakkaalta alkuperäiselle toimittajalle, 
korjaajalle tai jälleenmyyjälle. On osa kokonaisuutta, 
johon kuuluu keräily, kuljetus ja uudelleenjakelu.

Ylijäämärakennustuotteiden käänteinen logistiikka 
toteutuu Finnfoamin eristeiden leikkuujätteiden 

keräyksessä työmailta maksuttomilla suursäkeillä. 

Käytettyjen komposiittituotteiden kierrättäminen voi 
olla vaikeaa, mutta Durat lunastaa kaikki käytöstä 

poistuvat Durat-kalusteet sekä kunnostaa ja myy ne 
uudelleen Durat Kierto -merkin alla. 
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KIERRÄTYS
Recycling

Kierrätyksellä tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä 
materiaalina, jolloin jätejakeet toimitetaan jatkojalos-
tettavaksi tai suoraan uusien tuotteiden valmistuksen 
raaka-aineeksi. Jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen 
hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista 
polttoaineeksi tai maantäyttöön käytettäväksi aineeksi.

KIERRÄTYS
Downcycling and Upcycling

DOWNCYCLING
Downcyclingissa tuotetta käytetään toissijaisissa tai vähempi 
arvoisessa käyttötarkoituksessa, kuin mihin se soveltuisi  tai
se muutetaan vähemmän arvokkaaksi materiaaliksi.

UPCYCLING
Jätemateriaalin jalostamista ja käyttämis-
tä tarkoituksessa, jossa se korvaa mahdollisimman 
arvokasta muutoin käytettävää materiaalia.

Käytetään joskus myös termiä uusiokäyttö. 

Kierrätystä on esimerkiksi:
Muovien erilliskeräys ja toimittaminen muovin 

kierrätyslaitoksiin (ei polttoon)  
Lasien erilliskeräys ja toimitus esim. uuden lasin, lasivillan 

tai vaahtolasin raaka-aineeksi  
Kipsilevyjätteen erilliskeräys ja toimitus 

kipsilevyteollisuuteen  
Puujätteen kierrättäminen polttamisen sijaan esim. 

puutuoteteollisuuden tai komposiittivalmisteiden raaka-
aineeksi.
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UUSIOKÄYTTÖ 

UUSIOKÄYTTÖ/KIERRÄTYSKÄYTTÖ
Alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan poistetun 
hyödykkeen materiaalien hyödyntäminen esimer-
kiksi toisen tuotteen valmistuksessa. Esimerkiksi 
metallipalkin sulattaminen toiseksi metalliesineeksi.  
Jätteiden kierrätys takaisin tuotannon raaka-aineeksi. 

UUSIOTUOTE, RECYCLED PRODUCT 
Kierrätysmateriaalista tehty uusi tuote. 
Uusiomateriaalin osuus uusiotuotteissa voi vaihdella. 
Voidaan käyttää myös termiä kierrätystuote.

UUSIOMATERIAALI/KIERRÄTYSMATERIAALIT 
Materiaalia, joka on jossain vaihees-
sa prosessia ollut luokiteltuna jätteeksi. 

Materials recovery
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1. KIERRÄTYSASTE 
Rate of recycling 

Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä 
ohjataan kierrätykseen. Ilmoitetaan yleensä painoprosent-
tina eli osuutena tuotetun jätteen kokonaispainosta. Mitä 
enemmän materiaalia saadaan kiertämään, sitä korkeampi aste.
Uudelleenkäyttöön valmistelu lasketaan mukaan 
kierrätysasteeseen, koska tällöin materiaa-
li tai tuote on hetkellisesti jätettä. 

Jos jätemateriaalista valmistetaan uusi CE 
merkitty rakennustuote (esim. betonimurske), sen 

hyödyntäminen rakentamisessa korvaamassa muutoin 
käytettävää kiviainesta katsotaan kierrätykseksi. Ei siis 

maantäyttönä hyödyntämiseksi.

2. MATERIAALINA HYÖDYNTÄMISEN ASTE

Materiaalina hyödyntäminen sisältää kierrätyksen ja maantäyt-
tönä hyödyntämisen muttei energiana hyödyntämistä.  
EU:n jätepuitedirektiivissa (EU 2008/98/EY) asetetun tavoitteen 
mukaan rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämis-
tä on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin. (hyödynnetään 
rakennus- ja purkujätteestä valtakunnallisesti kalenterivuosit-
tain muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa 
vähintään 70 painoprosenttia, kallio- tai maaperästä irrotettuja 
maa- ja kiviaineksia sekä vaarallisia jätteitä lukuun ottamatta.

Jätelaki 11§: maantäytöllä tarkoitetaan jätteen hyödyntämistä, 
jossa tarkoitukseen soveltuvaa vaaratonta jätettä käytetään 

louhittujen alueiden kunnostamisessa tai maisemointiin 
liittyvissä maarakennustöissä. Esim. Ympäristöluvalla esim. tiili- ja 

betonijäte hyödyntäminen vallissa.

EU taksonomiassa "valmistellaan uudelleenkäyttöön, 
kierrätykseen ja muuhun materiaalin talteenottoon, mukaan 

lukien maantäyttötoimet, joissa käytetään jätettä korvaamaan 
muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja 

purkujätteen käsittely- ja kierrätysmallin (287) mukaisesti". 
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3. HYÖDYNTÄMISASTE 
Rate of recovery

Hyödyntämisaste eroaa kierrätysasteesta siten, että 
hyödyntämiseksi lasketaan materiaalina hyödyn-
tämisen lisäksi myös energiana hyödyntäminen.  
(Joskus käytetään ristiin termejä hyötyas-
te / hyötykäyttöaste) 
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UUDELLEENKÄYTETTÄVIEN
TUOTTEIDEN KELPOISUUS

Ympäristöministeriö on 21.6.2022 todennut että uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei 
tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei olennaisesti muuteta. Uudelleenkäytettävien tuotteiden 

kelpoisuus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tulee 
aina varmistaa, oli kyseessä sitten uusi tai uudelleenkäytettävä tuote.
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RAKENNUSTUOTTEET
Construction products

Rakennuksen osaksi tarkoitettujen 
rakennustuotteiden on oltava turvallisia ja 
terveellisiä sekä ominaisuuksiltaan sellaisia, 
että rakennuskohde täyttää rakentamislain 
olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisel-
la kunnossapidolla taloudellisesti perustellun 
käyttöiän ajan. Näitä vaatimuksia ovat: 
• Lujuus ja vakaus 
• Paloturvallisuus 
• Terveellisyys 
• Täyttöturvallisuus 
• Esteettömyys 
• Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 
• Energiatehokkuus 
• Vähähiilisyys 

Rakennustuotteen valmistajan on huolehdit-
tava, että rakennustuote on ominaisuuksiltaan 
kestävä ja korjattava, ja että rakennuskohtees-
ta purettuna sitä voidaan uudelleen käyttää 
tuotteena tai hyödyntää materiaalina. 

Rakennustuotteita ovat sellaiset tuotteet, 
jotka tulevat kiinteäksi osaksi rakennus-
ta, kuten betonielementit, ikkunat, 
teräsrakenteet ja sahatavara.

TUOTEHYVÄKSYNTÄLAKI JA -ASETUS   
construction product approval regulation 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitet-
tävä rakennuspaikkakohtaisesti, että 
rakennustuote täyttää sitä koskevat olennai-
set tekniset vaatimukset, jos tuotteen 
kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu.  

Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoit-
taa hankkeeseen ryhtyvä osoittamaan, 
että rakennustuote täyttää sitä koskevat 
olennaiset tekniset vaatimukset, jos on 
syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa 
tästä aiheutuvista kustannuksista.
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa 
rakennustuotteen kelpoisuuden rakennuspaik-
kakohtaisesti rakennusvalvontaviranomaisen 
päteväksi katsoman tahon selvityksellä. 
Kelpoisuutta ei tarvitse osoittaa, jos 
kyseessä on tuote tai käyttökohde, 
johon ei kohdistu rakentamismääräysten 
olennaisia teknisiä vaatimuksia. 
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UUDELLEENKÄYTETTÄVÄN JA
KIERRÄTETTÄVÄN RAKENNUSTUOTTEEN
HYVÄKSYNTÄ JA KELPOISUUS  
Procedure for construction product approval 

Hyväksyntämenettely riippuu siitä, hyödyn-
netäänkö rakennustuote  

• uuden rakennustuotteen raaka-aineena,  
• toista rakennusmateriaalia korvaavana materiaalina vai  
• uutta rakennustuotetta korvaavana tuotteena. 

Kaikissa kolmessa tapauksessa lopputuotteen 
ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää käyttö-
kohteessa ominaisuuksille asetetut vaatimustasot .

RAKENNUSTUOTTEIDEN KÄYTTÖKOHDEKOH-
TAISET VAATIMUKSET

Lopputuotteen ominaisuuksien suoritustasojen tulee 
täyttää käyttökohteessa niille asetetut vaatimus-
tasot (esim. lujuus, palo, sisäilma, akustiikka, lämpö, 
kosteus, vähähiilisyys, pitkäaikaiskestävyys).
  
Ominaisuuksien suoritustasot voidaan määrit-
tää testaamalla, laskemalla tai arvioimalla 
olemassa olevien tuotetietojen perusteella.
  
Ominaisuuksien vaatimustasot riippu-
vat tuotteen käyttökohteesta.
 
Rakennuspaikkakohtaisessa kelpoisuuden 
osoittamisessa asiantuntija vertaa tuotteen 
ominaisuuksien suoritustasoja käyttökohtees-
sa ominaisuuksille asetettuihin vaatimustasoihin 
(varmuuskerroin huomioiden) .



Sanastoa testataan myös Helsingin kiertotalousklusterin ja
Tampereen Kissanmaan kiertotaloustalon projekteissa.

Pyydämme tähän luonnokseen palautetta 31.3.2023 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen kiertotalous@figbc.fi.

KEHITÄ SANAKIRJAA KANSSAMME!
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Finlex.fi: Jätelaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
Finlex.fi: Valtioneuvoston asetus jätteistä https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978
Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma, verkkoartikkeli (2022) Rakennusteollisuus kirittää kiertotaloutta – Lauttasaaren Vattunie-
men purkukiinteistöistä esimerkkejä alalle https://testbed.helsinki/kiertotalous/rakennusteollisuus-kirittaa-kiertotaloutta/
Järvelä Havu (2021) Kierrätetty kerrostalo – Purettavan rakennuskannan resurssit osana uudisrakentamista. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/111869
Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli: Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu rakennusalal-
la https://inaro.fi/wp-content/uploads/2021/11/inaro_kiertotalous_raportti-1_2021.pdf
KIERTO- Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt -hanke: Kiertotaloussanasto https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kiertotaloussanasto/
Kuittinen, Matti (2019) Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa: Hankintaopas http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-038-5
Lehtonen, Katja (2019) Purkutyöt - opas tekijöille ja teettäjille. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-036-1
Leskelä, Jarmo, A-insinöörit. Esitys Purkupäivät 2022. https://fda.fi/wp-content/uploads/2022/09/Ra-
kennustuotteiden-kelpoisuuden-osoittaminen-rakennuspaikkakohtaisesti.pdf
Sanastokeskus: Rakennetun ympäristön sanasto https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/rakennetun_ymp%C3%A4rist%C3%B6n_sanasto-1248.html
Sanastokeskus: TEPA termipankki https://termipankki.fi/tepa/fi/
Senaatti-kiinteistöt: Rakennuttamisen kiertotalousohje
Sitra: Hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/
Sitra: Tulevaisuussanasto https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/
Suomen ympäristökeskus (SYKE): Kiertotalouden termipankki https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kiertotalous/Termipankki
Varma: Rakentamisen kiertotalousohje Varman hankkeissa https://info.varma.fi/varman-kiertotalousohje
Zhu, Ying; Lonka, Harriet; Tähtinen, Katja; Anttonen, Markku; Isokääntä, Päivi; Knuutila, Anssi; Lahdensivu, Jukka; Mahiout, 
Selma; Mäntylä, Anne-Marie; Raimovaara, Markku; Rantio, Tiina; Santonen, Tiina; Teittinen, Tuuli (2022) Purkumateriaalien kelpoi-
suus eri käyttökohteisiin turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-253-4
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