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Kierrätystavoitteista ollaan vielä kaukana 

Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeena on yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nosto 50 

prosenttiin. Tavoite on yhdenmukainen Euroopan unionin jätedirektiivin ja Suomen jätease-

tuksessa asetetun yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen kanssa. Jätedirektiivin ja Suomen 

jäteasetuksen mukaan tavoitteena on myös hyödyntää materiaalina 70 prosenttia syntyvästä 

rakennusjätteestä. Tavoite koskee rakennus- ja purkujätettä. Ulkopuolelle on jätetty kallio- tai 

maaperästä irrotetut maa- ja kiviainekset sekä vaaralliset jätteet. Jätedirektiivin mukaan ta-

voitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2020.  

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisaste vuosina 

2012–2014 sekä tavoitteet vuoteen 2020 

 2012 2013 2014 Tavoite vuoteen 2020 

YHDYSKUNTAJÄTTEET 33 33 33 50% 

RAKENNUSJÄTTEET 65 60 58 70% 

Lähde: Tilastokeskus 2016 

 

KIERRÄTYS 

on toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoituk-

seen; jätteen kierrätyksenä ei pidetä jätteen hyödyntämistä energiana eikä jätteen valmistamista polttoaineeksi tai 

maantäyttöön käytettäväksi aineeksi eikä tuotteiden uudelleenkäyttöä; 

MATERIAALINA HYÖDYNTÄMINEN  

tarkoittaa valmistelua uudelleenkäytettäväksi, kierrätystä ja muuta materiaalien hyödyntämistä, mukaan luettuina 

maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja. Termiä käytetään rakentamisen EU 

jätedirektiivin jätteiden tavoitteessa. Ei sisällä maa- ja kiviaineksia. 

 

Vuonna 2015 yhdyskuntajätteitä syntyi 2,6 milj. tonnia ja talonrakennusjätteitä 1,4 milj. tonnia.  
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Onko yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen 

mahdollista Suomessa? 

Suomen ympäristökeskuksessa tehdyn jätevirtamallinnuksen mukaan kierrätysasteen nos-

taminen 50 prosenttiin vaatii erittäin merkittäviä toimenpiteitä niin kotitalouksien kuin hallinto-, 

palvelu- ja elinkeinotoiminnankin yhdyskuntajätteiden osalta.  

Tavoiteltuun kierrätysasteeseen pääsemiseksi kaikki erilliskerätty materiaali tulisi kierrättää. 

Tällä hetkellä erilliskerättyjä pakkauksia, muovia ja biojätettä ohjautuu osittain energiahyö-

dyntämiseen. Näiden erilliskerättyjen jätejakeiden ohjaaminen kierrätykseen nostaisi kierrä-

tysastetta 6,2 prosenttiyksikköä. 50 prosentin kierrätysasteeseen pääseminen vaatisi myös, 

että kiinteistökohtaisen lajittelumahdollisuus biojätteelle, kartongille, lasille ja metallille ulotet-

taisiin maanlaajuisesti kaikkiin kerros-, rivi- ja paritaloihin. Lisäksi kerrostaloihin tulisi tarjota 

kiinteistökohtainen muovin lajittelumahdollisuus. Kierrätysastetta lisäisivät myös neuvonta-

kampanjat ja kotitalouksien jätteen painoperusteisen hinnoittelun kehittäminen. 

Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoimintojen jätteiden kierrätys tehostuu samoin keinoin kuin 

kotitalousjätteiden: erilliskerätyt materiaalit tulee kierrättää, lajitteluaktiivisuutta kasvattaa ja 

keräysjärjestelmää laajentaa. Biojätteen, muovin sekä kartongin ja pahvin saantojen tulisi 

lisääntyä 30–50 prosenttia nykyisestä, jolloin 50 prosentin kierrätysaste voitaisiin saavuttaa. 

EU:n kiertotalouspaketin jätedirektiivin muutosehdotuksessa yhdyskuntajätteelle on esitetty 

65 prosentin kierrätysvelvoite vuoteen 2030. Näin korkeaan kierrätysasteeseen yltäminen ei 

selvityksen mukaan ole mahdollista syntypaikkalajittelua tehostamalla. Toisaalta mekaanis-

biologisissa (MBT) erottelulaitoksissa käsitellystä jätteestä kierrätykseen kelpaava biohajoa-

van jätteen osuus saattaa jäädä vähäiseksi tulevan EU:n lannoitelainsäädännön käyttörajoi-

tusten vuoksi. MBT-laitoksissa pystytään erottelemaan sekajätteestä 10–25 prosenttia kierrä-

tyskelpoista muovia, metallia sekä kartonkia ja pahvia. Tämä ei riitä 65 prosentin kierrätysta-

voitteen saavuttamiseen. Laskennallisesti on mahdollista yltää noin 60 prosentin kierrätysas-

teeseen, jos kaikki yllä luetellut keräyksen tehostamiset toteutetaan ja kaikesta jäljelle jääväs-

tä sekajätteestä erotellaan mekaanisesti muovi, metalli, kartonki ja pahvi. Lisäksi eroteltujen 

jakeiden tulee olla niin hyvälaatuisia, että ne kelpaavat kierrätykseen. 
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Uudet ohjauskeinot muutoksen mahdollistajina 

50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen edellyttää samanaikaisesti useiden eri politiik-

katoimien ja vahvojen uusien ohjauskeinojen käyttöä. Tarvittavat keinot kohdistuvat yhdys-

kuntajätehuollon eri toimijoihin. 

Ehdotetut keinot yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen saavutta-

miseksi   

• Jätteenpolton vero yhdyskuntajätteille 

Taloudellinen ohjaus on vahva politiikkakeino haluttujen muutosten aikaansaamiseksi. 

Jätteenpolton veroa on esitetty muun muassa Euroopan ympäristöviraston selvityk-

sissä yhdeksi kierrätystä lisääväksi ohjauskeinoksi Suomessa. Jätteenpolton vero on 

käytössä EU-maista ainakin Belgiassa, Itävallassa, Ranskassa ja Tanskassa. Tällä 

hetkellä iso osa kierrätyskelpoisesta yhdyskuntajätteestä päätyy polttoon eli hyödyn-

netään energiana. Selvitystä tarvitaan muun muassa veron käyttöönotossa sovelletta-

vasta mahdollisesta siirtymäajasta sekä veron yhteensovittaminen rinnakkaispolttoon 

sovellettavan päästökauppamenettelyn kanssa. Kierrätyksen lisäämisen näkökulmas-

ta vero tulisi kohdistaa jätteenpolton lisäksi myös yhdyskuntajätteiden rinnakkaispol-

tolle sekä maasta energiana hyödynnettäviksi vietäville jätteille. 

Kunnallisten jätehuoltomääräysten kiristäminen   

Yhdyskuntajätteen kierrätysastetta voidaan nostaa kiristämällä nykyisiä velvoitetta 

erilliskerätä taajamien jätteitä kiinteistökohtaisesti. Haja-asutuksen hyödynnettävien 

jätteiden keräyksen lisäämisellä ei ole suurta vaikutusta kierrätysasteen nostoon. Kier-

rätysasteen noston kannalta keskeisimmät hyödynnettävät jätteet ovat biojäte, muovi, 

kartonki ja pahvi sekä paperi. Suositus kunnallisten jätehuoltomääräysten erilliskerä-

yksen velvoitteiden kiristämiselle voidaan antaa parhaillaan laadittavana olevassa val-

takunnallisessa jätesuunnitelmassa. Kunta voi antaa jätehuoltomääräyksiä vastuul-

leen kuuluvien jätteiden keräyksestä. Myös pakkausjätettä koskevia lajittelu- ja erillis-

keräysvelvoitteita voidaan antaa täydentämään pakkausten tuottajien vastuulle sää-

dettyä jätehuollon järjestämisvelvollisuutta. Määräykset kohdistuvat merkittävään 

osaan yhdyskuntajätettä, sillä arviolta 65 prosenttia yhdyskuntajätteistä muodostuu 

kotitalouksissa.  

• Kotitalouksien pitkäjänteisen lajitteluneuvonnan tehostaminen  

Jätelain mukaan kunnan velvollisuus on antaa jäteneuvontaa vastuullaan olevista jät-

teistä. Kaikki erilliskeräyksen piirissä olevat kotitaloudet ja kiinteistöt eivät kuitenkaan 

lajittele jätteitään. Lajitteluaktiivisuutta voidaan lisätä vaikuttamalla asukkaiden asen-

teisiin. Jätelaitosten kokemusten mukaan kampanjointi ei yksin riitä ylläpitämään koti-

talouksien lajitteluintoa vaan tarvitaan myös pitkäjänteistä neuvontaa.  

• Painoperusteinen jätehuollon maksujärjestelmä  

Lajitteluaktiivisuutta voidaan tehostaa käyttämällä taloudellisia kannustimia. Pay as 

you throw –järjestelmässä (PAYT) maksetaan vain tuotetun jätemäärän mukaan ja 

eniten niistä jakeista, joita ei ole lajiteltu. Monissa Euroopan maissa on  käytössä eri-

laisia PAYT-järjestelmiä. Järjestelmä voi perustua esimerkiksi etukäteen maksettaviin 

erihintaisiin jätepusseihin tai asuntokohtaiseen jätteen punnitukseen. Suomessa use-

amman asunnon kiinteistöissä asuntoyhtiö maksaa jätehuoltolaskun jäteastian tila-

vuuden ja tyhjennystiheyden mukaan ja asukkaat eivät suoraan näe jätehuollon kus-

tannuksia. Nykyinen jätteenkeräysjärjestelmä tarvitsee uudistuksia, mikäli painoon pe-
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rustuvia kotitalouskohtaisia jätemaksuja halutaan käyttää. Erilaisia PAYT-järjestelmiä 

tulisikin kokeilla parhaimman tavan löytämiseksi.  

• Jätelainsäädäntöön kierrätettävien jätteiden erilliskeräyksen velvoiterajat kau-

palle ja palveluille   

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan ympäristöministeriö on valmistelemassa kunnan 

jätehuollon järjestämisvastuun supistamista koskemaan vain asumisen jätteitä. Kunta 

voi antaa jätehuoltomääräyksiä lajittelusta ainoastaan vastuullaan olevasta jätteestä. 

Vastuunrajauksen myötä kunnan jätehuoltomääräysten kiinteistökohtaista erilliskerä-

ystä koskevien velvoitteiden vaikutus yritysten ja julkishallinnon jätteestä vähenee. 

Ohjauskeinoehdotuksessa jätehuoltomääräyksen kaltaisesta täsmennetystä erilliske-

räysvelvoitteesta säädettäisiin jäteasetuksessa ja velvoite osoitettaisiin muulle kuin 

kunnan vastuulla olevalle jätteelle eli palvelu- ja elinkeinotoiminnan jätteille. Säädös 

toimisi toivottuna selkänojana sekä yrityksille itselleen että valvontaa tekeville ympä-

ristöviranomaisille.  

• Valtakunnallinen jätehuollon neuvontaverkosto 

Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnalle suunnattua jäteneuvontaa voitaisiin tehostaa 

valtakunnallisen jätehuollon neuvontaa palvelevan verkoston avulla. Verkoston rahoi-

tuksesta vastaisivat osaltaan myös jäteyritykset. Sen edellytyksenä on yhteistyö eri jä-

tehuollon toimijoiden välillä. Tällä hetkellä jätteen haltijan vastuulla olevia jätteitä kos-

keva jäteneuvonta ei ole eritellysti kenenkään tehtävä. 
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Ohjauskeinojen keskeiset vaikutukset 

Vaikutusarviointi osoittaa suuntaa antavasti ohjauskeinojen keskeisimpiä vaikutuksia. Mikäli 

ohjauskeinoja päätetään toteuttaa, kunkin toimenpiteen soveltuvuus Suomen olosuhteisiin 

sekä ympäristö-, talous- ja muut vaikutukset tulee arvioida yksityiskohtaisemmin.  

OHJAUSKEINO YMPÄRISTÖ TALOUDELLISET MUUT 

Jätteenpolton vero 
yhdyskuntajätteille 

Nostaa kierrätysastetta, jos 
vero koskee Suomessa ener-
giahyödynnettävän jätteen 
lisäksi myös sekä Suomesta 
muualle energiahyödynnettä-
väksi vietävää jätettä että yh-
dyskuntajätteen rinnakkaispolt-
toon menevää jätettä. 
 
Kierrätystä varten tarvitaan 
uutta laitoskapasiteettia. 
 

Lisäys verotuloihin. 
 
Negatiivinen vaikutus kuntata-
louteen, jos viime vuosina 
jätteenpolttolaitoksiin tehtyjen 
merkittävien investointien kan-
nattavuus heikkenee. 
 
Verojärjestelmän luominen 
edellyttää resursseja. 
 
Voi synnyttää kierrätysinnovaa-
tioita ja uutta liiketoimintaa. 

Luo toimintaympäristön epäva-
kautta, koska viime vuosina 
ohjauksella edistetty jätteen 
polttoa. 
 
Verotuksen soveltamisalan 
määrittely on haaste ja sen 
onnistuminen on vaikuttavuu-
den edellytys.  
 
Saattaa vaikuttaa muiden 
jätteiden ja materiaalien polton 
määriin. 

Jätehuoltomääräysten 
hyötyjätteiden velvoitera-
jojen kiristäminen 

Mallinnuksen mukaan voi nos-
taa kierrätysastetta 2,9 prosent-
tiyksikköä. 
 
Lisää pientaloalueilla liikennet-
tä. 
 
Tarvitaan uusia keräysjärjes-
telmiä ja -välineitä sekä uutta 
käsittelykapasiteettia. 

Kasvattaa kunnille/asukkaille 
aiheutuvia jätteen keräyskus-
tannuksia. 
 
Kierrätysliiketoiminnan kasvun 
myötä positiivisia kansantalo-
usvaikutuksia. 

Yhteisten velvoiterajojen sovel-
taminen erilaisiin alueisiin on 
haaste. 
 
Helpottaa pari- ja rivitaloasuk-
kaiden lajittelutyötä, kun kerä-
ysastiat tulevat kiinteistölle. 

Kotitalouksien jäteneu-
vonnan tehostaminen 

Lisää hyötyjäteiden saantoa 
muutaman prosentin verran. 

 Neuvonnan kulut siirtyvät 
jätemaksuihin. 

Vastuiltaan pirstaloitunut yh-
dyskuntajätehuolto edellyttää 
neuvonnassakin yhteistyötä 
kuntien, tuottajien ja jäteyritys-
ten välillä. 
 
Tarvitaan lisää neuvojia. 

Pay as you throw- jäte-
huollon painoperusteinen 
maksujärjestelmä 

Nostaa kierrätysastetta. 
 
Vaikuttaa myös jätteen syntyä 
ehkäisevästi. 
 
Vaikuttaa uusien jätehuollon 
teknologisten keräysjärjestelmi-
en syntyyn. 
 
Lievänä uhkana roskaantumi-
nen ja kierrätykseen kerätyn 
jätteen laatuongelmat. 

Järjestelmä edellyttää merkittä-
viä investointeja ja lisää jäte-
huollosta vastaavan kustannuk-
sia. 
 
Sekajätteen väheneminen 
saattaa heikentää kuntien 
tekemien polttolaitosinvestoin-
tien kannattavuutta. 
 
Voi heikentää pienten kuljetus-
yritysten toimintaedellytyksiä, 
jos eivät pysty uudistamaan 
keräyskalustoaan. 
 
Jätehuoltokustannukset allokoi-
tuvat reilulla tavalla kotitalouk-
sille. 

Voi edellyttää lainsäädäntö-
muutoksia esimerkiksi jätemak-
suihin liittyen. 
 
Uusien keräysjärjestelmien 
rakentamisella ja keräyspalve-
lujen lisäämisellä työllistävä 
vaikutus. 

Säädetään hyötyjätteiden 
velvoiterajat hallinto-, 
palvelu- ja elinkeinotoi-
minnalle 

Edistäisi kierrätystä ja tasapuo-
listaisi eri jätteen tuottajien 
asemaa lajittelussa. 
 
 

Velvoiterajojen tasosta riippuen 
saattaa lisätä pienten yritysten 
jätehuoltokustannuksia. 
 
Tukee kierrätyspalveluita tar-
joavien yritysten liiketoimintaa.  
 
Voi lisätä jonkin verran valvon-
nan kustannuksia. 

Tehdään jo nyt osana normaa-
lia asiakasneuvontaa. 
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Rakennusjätetavoitteeseen yltäminen edellyttää lisää lajitte-

lua, toimivia kierrätysmarkkinoita sekä laadukasta tietoa 

Talonrakentamiselle asetetun tavoitteen saavuttaminen eli 70 prosenttia rakentamisen jätteis-

tä hyödynnetään materiaalina edellyttää lisätoimia. Rakentamisen jätteiden materiaalina hyö-

dyntämisen lisäämiseksi tarvitaan ohjauskeinoja, jotka lisäävät kierrätykseen ohjautuvan 

jätteen määrää sekä vahvistavat kierrätysmateriaalien markkinoita.  

Rakennusjätettä muodostuu erityisesti korjaustoiminnassa, jossa sekalaisen jätteen osuus on 

merkittävästi suurempi kuin uudisrakentamisessa ja purkutoiminnassa. Korjausrakentamises-

sa jätteiden lajittelun suunnittelu etukäteen ja lajittelumenettelytapojen kehittäminen on haas-

tavampaa kuin uudisrakentamisessa ja purkutöissä, koska kohteet ovat hyvin erilaisia ja toi-

mijat erikokoisia aina suurista saneerausyrityksistä yhden hengen remontoijiin. Erotteleva 

purku on kuitenkin edellytys laadukkaille kierrätysmateriaaleille. 

 

Merkittävimmät rakennusjätelajit ovat tähän saakka olleet betoni- ja puujäte sekä yllä mainittu 

sekalainen jäte. Betonijäte on massamääräisesti suurin jätejae ja se hyödynnetään jo nyt 

tehokkaasti. Puujätteen määrä on pienentynyt viime vuosina merkittävästi ja sitä hyödynne-

tään tällä hetkellä lähinnä energian tuotannossa. Puujätteen osalta energiakäytölle vaihtoeh-

toiset korkeamman jalostusasteen hyödyntämiskohteet, kuten käyttö raaka-aineena kompo-

siittimateriaaleina ja raaka-ainekäyttö liuottimien ja nestemäisten polttoaineiden valmistuk-

sessa olisi tarpeen selvittää, sillä puu on ja tulee olemaan jatkossakin yleinen rakennusmate-

riaali Suomessa.  

Hyödyntämisen lisäämiseksi lisätietoja tarvitaan myös eristeistä, lasista, muovista, metalleis-

ta, keraameista, komposiittimateriaaleista ja sähkö- ja elektroniikkaa sisältävistä materiaaleis-

ta. Näiden jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia on tarpeen selvittää, jos tavoitellaan materi-

aalina hyödyntämisen lisäämistä.  

Tällä hetkellä rakentamisen jätteiden tilastointi perustuu valvonnan tarpeisiin kehitettyyn Vah-

ti- ympäristötietojärjestelmään. Vahti-järjestelmässä tiedetään olevan jäteluokitteluun ja -
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määriin liittyviä tiedollisia puutteita. Tiedon tallennusvaiheessa jätetietoja luokitellaan vaihte-

levin käytännöin ja resursseja tallennettujen tietojen tarkistamiseen ei ole riittävästi. 

Rakentamisen jätteille ehdotetut ohjauskeinot 

On haasteellista osoittaa eri ohjauskeinojen vaikutusta materiaalina hyödyntämisen tasoon. 

Useimpien ehdotettujen ohjauskeinojen käytöstä on kuitenkin kokemusta muissa maissa, 

minkä takia vaikutusten voidaan olettaa olevan samankaltaisia myös Suomessa.  

Vaikka viime vuosina erilaisia politiikkatoimia ja käytännön keinoja on käynnistetty rakentami-

sen jätteiden materiaalina hyödyntämisen kasvattamiseksi, Suomi ei kuitenkaan ole edellä-

kävijä hyödyntämisen määrissä. Lisäksi rakentamisen jätteiden tietopohjassa on epävar-

muuksia, jotka hankaloittavat keinojen suuntaamista. 

Ehdotuksia ohjauskeinoiksi rakentamisen jätteiden materiaa-

lina hyödyntämisen kasvattamiseksi: 

• Rakentamisen jätteiden tietopohjan laadun parantaminen 

Tilastoinnin kehittämisessä ja tiedonkeruussa tulisi hyödyntää jätelain edellyttämien 

jätteiden kuljetuksessa käytettyjen siirtoasiakirjojen tietoa. Sähköisessä muodossa 

olevien siirtoasiakirjojen tietoa voitaisiin käyttää rakentamisessa syntyneiden jätteiden 

määrän ja laadun, sekä osin myös käsittelyn arviointiin. Tieto siirtyisi sähköisistä siir-

toasiakirjoista avoimien rajapintojen kautta hallinnon omiin tietojärjestelmiin, esimer-

kiksi Vahtiin. Sähköisiä asiakirjajärjestelmäpalveluja on jo nyt tarjolla yrityksille. Lisäksi 

monet yritykset ovat laatineet itselleen omia järjestelmiään.  

 

Erilaisten ohjauskeinojen ja rakentamisen jätteitä koskevan tiedonhallinnan kytkemi-

nen toisiinsa on tärkeää materiaalina hyödyntämisen nostossa. Tietoa voidaan kerätä 

erilaisten hallinnollisten menettelyjen yhteydessä sähköisen tiedonsiirron huolehtiessa 

järjestelmien avoimista tiedon rajapinnoista, tietojen mahdollisista päällekkäisyyksistä 

sekä tietojen hyödyntämisestä erilaisiin tarkoituksiin. Tietopohjan kehittämisessä voi-

taisiin selvittää mahdollisuudet hyödyntää myös parhaillaan kokeiltavana olevan säh-

köisen purkujäteilmoituksen tietoja. 

 

• Purkukatselmus  

Purkamisen suunnittelun tiedetään edistävän puhtaan, tasalaatuisen materiaalin tal-

teen saamista ja syntyvien jätemäärien ennakointia, mikä on myös kierrätysliiketoi-

minnan edellytys. EU-keskusteluissa on tuotu esille hyvänä esimerkkinä Ranskassa 

lakisääteisenä velvoitteena oleva rakennusten tarkistus ennen purkua (pre-demolition 

audit), jonka yhteydessä selvitetään eri materiaalien kierrätyspotentiaalia.  

 

Kierrätysnäkökulmaan syventyvä purkukatselmus tai -suunnitelma, tapahtuu se sitten 

purkuluvan, purkujäteilmoituksen tai purkamissuunnitelman yhteydessä, sekä purun 

jälkeinen raportointi loisi yhtenäisen menettelyn purkukohteiden materiaalitalouden 

kestävään hallintaan. Katselmuksen tai selvityksen tulisi kohdistua rakennushankkee-

seen ryhtyvään ja sen suorittajana voisi olla myös yrityksen lisäksi sertifioitu konsultti. 
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• Ohjeistus kierrätysmateriaalien käyttöä edistäviin julkisiin hankintoihin 

Julkiset hankinnat on monissa yhteyksissä nähty merkittäväksi mahdollisuudeksi edis-

tää innovaatioita, kiertotaloutta, ympäristöasioiden sisällyttämistä tuotesuunnitteluun 

ja muita ympäristö- ja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Myös kierrätysmateriaalien 

markkinoita voitaisiin merkittävästi vahvistaa ottamalla rakentamisen julkisissa han-

kinnoissa mahdolliset uusiomateriaalit (mm. betoni, tiili, asfaltti, maa- ja kiviaines) 

huomioon. Edellytyksenä laajamittaisemmalle käytölle olisi hankintaosaamisen kehit-

täminen, riittävä resursointi ja koulutus. Tarvitaan ohjeistusta hankintoja tekevien 

avuksi. Ohjeistus sisältäisi tietoa erilaisista tavoista vahvistaa uusiomateriaalien roolia 

hankinnoissa sekä tietoa keskeisistä uusiomateriaaleista. Ohjeistus voidaan lisätä 

osaksi olemassa olevia tietoaineistoja. Uusiomateriaalien käyttöä voitaisiin esimerkiksi 

pitää yhtenä pisteytettävänä kriteerinä hankintamenettelyissä.  

 

• Vapaaehtoinen sopimus edistämään korjaus- ja purkutyömaiden lajittelua 

Korjaus- ja purkurakentamisen jätteistä päätyy vielä suuria määriä sekajätteenä polt-

toon. Lajittelutoiminnan kehittäminen purku- ja työmailla tarvitsee lisätoimia. Suomes-

sa tulisi ottaa käyttöön myös rakentamisen alalla vapaaehtoinen sopimusmenettely. 

Näissä toimialan ja hallinnon välisissä sopimuksissa toimiala sitoutuisi kierrätyksen 

edistämiseen. Yritykset voivat liittyä siihen, asettaa itselleen tavoitteita ja raportoida 

tavoitteiden saavuttamista. Vapaaehtoisia materiaalitehokkuussopimuksia on toteutet-

tu muissa EU-maissa (Hollannin Green Deal) ja niitä on ehdotettu tehtäväksi myös 

Kansallisessa materiaalitehokkuusohjelmassa. 
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Ohjauskeinojen keskeiset vaikutukset 

Vaikutusarviointi osoittaa suuntaa antavasti ohjauskeinojen keskeisimpiä vaikutuksia. Mikäli 

ohjauskeinoja päätetään toteuttaa, kunkin toimenpiteen soveltuvuus Suomen olosuhteisiin 

sekä ympäristö-, talous- ja muut vaikutukset tulee arvioida yksityiskohtaisemmin. 

OHJAUSKEINO YMPÄRISTÖ TALOUDELLISET MUUT 

Rakennusjätteiden tieto-
pohjan kehittäminen – 
sähköiset siirtoasiakirjat 
apuna 

Tietopohjan parantuminen 
edistää kierrätystä välillisesti. 
Kun jätemäärät, koostumus ja 
alkuperä tunnetaan, ohjaus-
keinot osataan kohdistaa 
tarkemmin.  

Sähköiset tiedonkeruu- ja hallinta-
järjestelmät ja avoin data tarjoavat 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
Laadukas tieto kierrätettävistä 
jätteistä vaikuttaa kierrätysliiketoi-
minnan kehittämiseen. 
 
Uhka päällekkäisistä tiedonkeräys-
järjestelmistä. 

Helpottaa päätöksentekoa 
koskien rakentamisen jättei-
den ohjausta. 
 
Valvonnan resursseja voi 
vapautua ydintehtäviin säh-
köisten tiedonkeruumenetel-
mien kehittyessä. 

Purkukatselmus tai 
purkamisen suunnittelu  

Parantaa kierrätysmahdolli-
suuksia. Suunnittelu mahdol-
listaa haitallisten aineiden 
poistamisen kierrosta. 
 

Euroopassa pre-demolition audit -
tyyppinen tarkastus maksaa yrityk-
sille konsulttityönä muutama tuhat 
euroa. 
 
Aiheuttaa purkajille lisätyötä ja 
kustannuksia, mutta voi myös 
tuoda säästöjä esimerkiksi vaaral-
listen jätteiden parantuneen hallin-
nan kohdalla. 

Haasteena kohdistaminen  - 
koskeeko vain isompia purku-
kohteita? 
 
Konsulttityön tarve vaikuttaa 
työllisyyteen. 

Julkiset hankinnat Voivat vaikuttaa merkittävästi 
kierrätysvelvoitteiden saavut-
tamiseen. Edellyttää jätemate-
riaalien tarjontaa markkinoilla. 

Vaatii hankintojen tekijöiltä osaa-
mista asiassa. 
 
Useiden erilaisten tavoitteiden 
asettaminen julkisille hankinnoille 
saattaa hankaloittaa hankintapro-
sesseja. 
 
Loisi kysyntää kierrätysmateriaale-
ja tarjoaville yrityksille ja kannus-
taisi innovaatiotoimintaan.  

 

Rakentamisen alan 
sopimusmenettely kier-
rätyksen lisäämiseksi 

Vaikutus riippuu sopimuksen 
soveltamisalasta, toimintaym-
päristöstä sekä mukaan lähte-
vien yritysten määrästä ja 
toiminnan laajuudesta.  
 
Onnistuessaan voi edistää 
kierrätystavoitteiden saavut-
tamista ja kierrätysmarkkinoi-
den syntyä.  

Sopimusmenettelyn luominen ja 
seuranta edellyttää resursseja 
sekä hallinnolta että toimialalta ja 
yrityksiltä. 
 

Luo uusia yhteistyön muotoja 
elinkeinoelämän ja viran-
omaisten välillä.  
 
Voi edistää hallinnon menette-
lyjen sujuvuutta  
ja helpottaa viranomaisten 
valvontataakkaa.  
 
Olemassa olevia raportointijär-
jestelmiä tulisi hyödyntää 
tietojen raportoinnissa.  
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