
Ohje!
•  Jos haluat vaihtaa 

aloitussivulle kuvan, käytä 
tätä pohjaa. "

•  Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella dian oikeassa 
laidassa sijaitsevaa kuvaa 
ja valitse ”Muuta kuva”. "

•  Voit hakea mieleisesi 
kuvan P:lle 
tallennettavasta 
valikoimasta valmiiksi 
käsiteltyjä kuvia. "

•  Etusivun kuvakokonaisuus 
muodostuu aina kolmesta 
suunnikkaasta, älä käytä 
tässä muunlaisia kuvia."	  	  

Rakentamisen	  jäte	  

-‐	  kiertotalouden	  

arvokasta	  raaka-‐aine4a	  

29.	  valtakunnalliset	  Jätehuoltopäivät	  6.-‐7.10.2015	  
Pekka	  Vuorinen	  
Ympäristö-‐	  ja	  energiajohtaja	  

Rakennusteollisuus	  RT	  ry	  



	  
Rakentamisen	  	  resurssitehokkuudessa	  (osana	  
kiertotalou4a)	  voimakas	  sääntelyn	  ote	  
	   •  Rakennustuoteasetus	  CPR	  /	  BRCW	  3	  

&	  BRCW	  7	  
•  Energy	  Performance	  of	  Buildings	  

DirecHve	  (EPBD)	  +	  EED	  +	  RES	  
•  Energy	  Efficiency	  AcHon	  Plan	  

(2007-‐2012,	  2013-‐2020)	  
•  EcoDesign	  DirecHve	  (energy	  related	  

products)	  
•  Energy	  Labelling	  DirecHve	  (energy	  

related	  products)	  
•  EcoLabel	  for	  Buildings	  (first	  priority	  

office	  buildings)	  
•  Green	  Public	  Procurement	  (GPP)	  
•  Construc;on	  and	  Demoli;on	  Waste	  

(jätepuitedirek;ivi);	  rev.	  2014...	  
•  Single	  Markets	  for	  Green	  Products	  

COM(2013)196	  
•  Resource	  Efficiency	  Roadmap	  COM

(2011)571	  
•  Zero	  waste	  programme	  for	  Europe	  

COM(2014)398	  
•  Resource	  Efficiency	  OpportuniHes	  in	  the	  

Building	  Sector	  COM(2014)445	  
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Fokuksessa	  kiinteistö-‐	  ja	  rakennussektorin	  	  
energiankulutus	  ja	  päästöt	  sekä	  jäaeet	  

-‐	  ongelmana	  huono	  koordinoinH	  komissiossa	  

7.10.2015	  



Ohje!
•  Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 
mahdollista. "

•  Myös kaksipalstaiset  
tekstidiat ovat 
suositeltavia. "

•  Näiden oikeassa laidassa 
olevat graafiset elementit 
tekevät esityksen ilmeestä 
tunnistettavan ja 
johdonmukaisen."

•  Muuta tarvittaessa 
alatunnisteen tietoihin 
organisaatiosi nimi 
valitsemalla valikosta 
Lisää > Ylä- ja alatunniste. "

•  Käytä esityksissä 
sivunumeroita ja 
päivämäärää, jotka on 
valmiiksi asetettu 
alatunnisteen tietoihin."

"

Suomi	  eurooppalaisin	  silmin	  
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Lähde:	  Margareta	  Wahlström,	  VTT	  
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Rakennus-‐	  ja	  purkujäaeestä	  valtaosa	  (n.	  90	  %)	  
on	  kallio-‐	  tai	  maaperästä	  irroteauja	  	  

maa-‐	  ja	  kiviaineksia	  



Fokuksessa	  kiertotalous	  ja	  rakentamisen	  resurssitehokkuus	  
Materiaalitehokkuus	  kansallises;	  
•  Jätelaki-‐	  ja	  asetus	  2012	  sekä	  
kaatopaikka-‐asetus	  2013	  

•  Kansallinen	  materiaali-‐
tehokkuusohjelma	  (YM	  &	  TEM)	  	  

•  Rakentamisen	  materiaalitehokkuuden	  
toimenpideohjelma	  (RaMaTe)	  

•  Vihreän	  talouden	  hankkeet	  
-‐  Jäteselvityksiä	  tehty	  ja	  käynnissä	  

•  Vnp	  	  kestävien	  ympäristö-‐	  ja	  
energiaratkaisujen	  (Cleantech)	  
edistämiseksi	  julkisissa	  hankinnoissa	  

•  Jätealan	  strateginen	  yhteistyöryhmä	  
-‐  MARA-‐asetus	  ja	  MASA-‐asetus	  (2016)	  
-‐  Valtsu	  2017	  (direkHivin	  ja	  lain	  velvoiaeet)	  

•  UUMA2	  –ohjelma	  (infrarakentamisen	  
materiaalitehokkuus)	  
-‐  Eräiden	  jäaeiden	  hyödyntäminen	  
infrarakentamisessa	  	  
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Ohje!
•  Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 
mahdollista. "

•  Myös kaksipalstaiset  
tekstidiat ovat 
suositeltavia. "

•  Näiden oikeassa laidassa 
olevat graafiset elementit 
tekevät esityksen ilmeestä 
tunnistettavan ja 
johdonmukaisen."

•  Muuta tarvittaessa 
alatunnisteen tietoihin 
organisaatiosi nimi 
valitsemalla valikosta 
Lisää > Ylä- ja alatunniste. "

•  Käytä esityksissä 
sivunumeroita ja 
päivämäärää, jotka on 
valmiiksi asetettu 
alatunnisteen tietoihin."

"

Fokuksessa	  kiertotalous	  ja	  rakentamisen	  resurssitehokkuus	  

Kannano4oja,	  julkaisuja	  ja	  tapahtumia	  
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•  TarasHn	  ryhmän	  raporf	  ”Ympäristömeneaelyjen	  sujuvoiaaminen	  ja	  
tehostaminen”	  (maaliskuu	  2015):	  19	  toimenpide-‐ehdotusta	  

•  Rakentamisen	  jätehuolto	  –ohjekorf	  (RTS;	  julkaisHin	  5/2015)	  

•  Betonimurskeen	  hyödyntäminen	  infrarakentamisessa	  
pääkaupunkiseudulla	  (Helsingin,	  Espoon	  ja	  Vantaan	  kaupunki,	  2015)	  

•  Betonimurske	  -‐	  Käyaöohje	  suunniaeluun,	  rakentamiseen	  ja	  ylläpitoon	  
(HSY:n	  vesihuolto,	  2014)	  

•  Puujäaeet	  kierrätykseen	  –seminaari	  (YM/SYKE,	  Helsinki	  27.5.2015)	  

•  Resurssivirrat	  ovat	  Suomelle	  suuri	  mahdollisuus	  –seminaari	  (Ramboll	  Oy,	  
Helsinki	  27.5.2015)	  

•  Jätehuoltopäivät	  2015	  (Jätehuoltoyhdistys,	  Tampere	  6-‐7.10.2015)	  ...	  



Rakentamisen	  jä4eet;	  vastuut	  ja	  toimijat	  
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Rakennus-‐	  ja	  purkujäte:	  rakennuksen	  tai	  muun	  kiinteän	  
rakennelman	  uudis-‐	  ja	  korjausrakentamisessa	  ja	  purkami-‐
sessa,	  maa-‐	  ja	  vesirakentamisessa	  tai	  muussa	  vastaavassa	  

rakentamisessa	  syntyvää	  jäteaä	  (Jäteasetus	  179/2012)	  

Kuka	  on	  jä4een	  hal;ja?	  
jäaeen	  halHja	  =	  jäaeen	  tuoaaja,	  kiinteistön	  halHja	  tai	  muu,	  jonka	  hallussa	  jäte	  on	  (Jätelaki	  646/2011)	  	  
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Ohje!
•  Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 
mahdollista. "

•  Myös kaksipalstaiset  
tekstidiat ovat 
suositeltavia. "

•  Näiden oikeassa laidassa 
olevat graafiset elementit 
tekevät esityksen ilmeestä 
tunnistettavan ja 
johdonmukaisen."

•  Muuta tarvittaessa 
alatunnisteen tietoihin 
organisaatiosi nimi 
valitsemalla valikosta 
Lisää > Ylä- ja alatunniste. "

•  Käytä esityksissä 
sivunumeroita ja 
päivämäärää, jotka on 
valmiiksi asetettu 
alatunnisteen tietoihin."

"

Elinkaarinäkökulma	  rakentamisessa	  vs.	  jä4een	  hal;ja	  

REACH	  Annex	  XV	  restric;on	  proposal	  -‐	  

Inorganic	  ammonium	  salts	  in	  cellulose	  insula;on	  
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Rakennustuo4eiden	  ja	  rakenteiden	  
valmistus	  -‐	  materiaalitehokasta	  

• Suomalainen	  
suunniaeluosaaminen	  

• Perusmateriaalien	  ja	  –
tuoaeiden	  materiaalitehokas	  
valmistus,	  mm.	  

• betoni:	  pitkä	  teknologiakehitys	  
•  teräs:	  järjestelmät	  ja	  kierrätys	  
• puu:	  pre-‐cut	  ja	  järjestelmät	  
• asfalf/bitumi:	  kierrätys	  
• kipsilevyt:	  kierrätys	  

• Jätevirrat	  todellisuudessa	  
pieniä	  	  
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Ajatuksia	  työmaalta	  –	  koh;	  nollajäte-‐työmaata	  
”Rakentamisen	  jäte	  -‐	  tuhla4ua	  raaka-‐
aine4a”	  
Jäte	  on	  jalosteaua	  materiaalia,	  
josta	  maksetaan	  hankinta-‐	  ja	  
poistovaiheessa	  

•  Materiaalin	  hankintahinta	  
•  Kuljetukset,	  siirrot	  ja	  varastoinH	  
•  Ylimääräinen	  aika	  ja	  
työkustannukset	  	  

•  Kaatopaikkamaksut	  
•  Työn	  tuoaavuuden	  aleneminen	  

Haasteita	  työmaalle	  
•  Määrältään	  vähäisten	  jätejakeiden	  
poisviennin	  järjestäminen	  

•  Hyödyntämiskohteiden	  
löytäminen	  eri	  jätejakeille	  

•  Työmaiden	  sisäisen	  logisHikan	  
kehiaäminen	  

•  Koko	  toimitusketjun	  ja	  henkilöstön	  
mukaan	  saaminen	  
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Kierrätyksen	  ajuri	  -‐	  esimerkkinä	  betonijäte	  
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•  Vero kierrättämättömälle jätteelle 
•  Ei veroja primäärisille raaka-aineille 
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Puujäte	  

• Suomi	  on	  suuri,	  harvaan	  asuau	  
maa,	  jolla	  on	  pitkä	  historia	  puun	  
käytössä	  rakentamisessa	  	  -‐	  puujäte	  
muodostaa	  merkiaävän	  osan	  
rakennusjäaeestämme	  

• Puujäaeelle	  –	  etenkin	  sen	  
ongelmalliselle	  osalle	  –	  ei	  ole	  
todellista	  hyödyntämispotenHaalia	  
rakennustuoaeiden	  valmistuksessa	  

•  	  Suomessa	  on	  tehokas	  lämmön	  ja	  
sähkön	  yhteistuotanto,	  jossa	  
puujäte	  luontevasH	  korvaa	  
fossiilisia	  polaoaineita	  
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”Puhdas”	  puu	  (tai	  mikä	  muu	  materiaali	  tahansa)	  ja	  jätestatus	  
Kiertotalouden	  ja	  kierrätyksen	  edistämisen	  esteet	  
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Tuoaeen	  ”elinkaari”	  vain	  
muutamia	  kuukausia!	   Jäteaä	  

Lupaprosessi	  	  jä4een	  hyödyntämiseen	  	  
uusioraaka-‐aineena	  (EoW;	  toimijan	  
ympäristöluvan	  täydennys)	  	  vei	  lähes	  
vuoden!!!	  



Ohje!
•  Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 
mahdollista. "

•  Myös kaksipalstaiset  
tekstidiat ovat 
suositeltavia. "

•  Näiden oikeassa laidassa 
olevat graafiset elementit 
tekevät esityksen ilmeestä 
tunnistettavan ja 
johdonmukaisen."

•  Muuta tarvittaessa 
alatunnisteen tietoihin 
organisaatiosi nimi 
valitsemalla valikosta 
Lisää > Ylä- ja alatunniste. "

•  Käytä esityksissä 
sivunumeroita ja 
päivämäärää, jotka on 
valmiiksi asetettu 
alatunnisteen tietoihin."

"

Kierrätysmateriaalit	  rakennustuo4eissa	  ja	  
rakentamisessa	  
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• Rakennustuoaeet	  ja	  elinkaarinäkökulma	  (CPR)	  
-‐  CE-‐merkintä	  ja	  sen	  päästötarkastelu	  vs.	  REACH	  

• Ekosuunniaelu(n	  taakka)	  
-‐  EcoDesign,	  GPP:n	  kriteerit,	  LEED,	  BREEAM,	  Joutsen	  	  jne.	  

• Urakoitsijoiden	  varovaisuus	  (”Ruotsin	  malli”)	  
-‐  Investoijan/Hlaajan/rakennuaajan/suunniaelijan	  vaaHmukset	  
-‐  Tuoteau/vaadiau	  Heto	  –	  varovaisuus	  -‐	  ylivarovaisuus	  

• Asiakkaiden	  muuaunut	  asenne	  ja	  kuluaajaHetoisuus	  
-‐  ”kemikaalihysteria”	  –	  kenen	  intresseissä?	  

• Kuka	  on	  jäaeen	  halHja	  ”tuoaeen”	  elinkaaren	  aikana	  

7.10.2015	  



Ohje!
•  Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 
mahdollista. "

•  Myös kaksipalstaiset  
tekstidiat ovat 
suositeltavia. "

•  Näiden oikeassa laidassa 
olevat graafiset elementit 
tekevät esityksen ilmeestä 
tunnistettavan ja 
johdonmukaisen."

•  Muuta tarvittaessa 
alatunnisteen tietoihin 
organisaatiosi nimi 
valitsemalla valikosta 
Lisää > Ylä- ja alatunniste. "

•  Käytä esityksissä 
sivunumeroita ja 
päivämäärää, jotka on 
valmiiksi asetettu 
alatunnisteen tietoihin."

"

Huomioita	  (ajureista)	  
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• Sääntelyä	  EU:ssa	  ja	  kansallisesH	  piH	  vähentää	  ja	  järkevöiaää	  
–	  päällekkäisyys	  huomioiden	  näin	  ei	  ole	  tapahtunut!	  

• Materiaalitehokkuuaa	  on	  järkevää	  edistää	  muaa	  sen	  
tavoiteasetannassa	  tulisi	  aina	  huomioida	  kansalliset	  
lähtökohdat	  (olosuhteet,	  kuljetusetäisyydet,	  rakentamistavat	  
ja	  –tekniikat)	  ja	  rakentamisen	  kestävyyden	  muut	  näkökohdat	  
-‐ Myös	  indikaaaorien	  valinta	  säilyteaävä	  omissa	  käsissämme	  

• Uuaa	  ja	  innovaHivista	  kierrätysliiketoimintaa	  syntyy	  sujuvin	  
lupameneaelyin,	  ilman	  turhia	  hidasteita	  ja	  lisäkustannuksia	  	  

• Jo	  luotuja	  toimivia	  malleja	  ja	  markkinoita	  tulee	  puolustaa	  
yhteisesH	  -‐	  kansallinen	  edunvalvonta	  korostuu,	  tälläkin	  
alueella!	  



Rakentamisen	  jäte	  
-‐	  kiertotalouden	  arvokasta	  raaka-‐aine4a	  

•  Kaikki	  alkaa	  maankäytön	  
suunniaelusta	  ja	  
kaavoituksesta,	  ja	  siitä,	  kuinka	  
kestäväsH	  rakennamme	  

•  Jo	  nyt	  kaavoitamme	  ja	  
rakennamme	  
energiatehokkaasH,	  kohta	  myös	  
materiaalitehokkaasH	  	  	  
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Jäteasetus	  15	  §	  Rakennus-‐	  ja	  purkujäaeen	  määrän	  ja	  haitallisuuden	  vähentäminen	  
”Rakennushankkeeseen	  ryhtyvän	  on	  huolehdi+ava	  hankkeen	  suunni+elusta	  ja	  
toteu+amisesta	  siten,	  e+ä	  jätelain	  8	  §:n	  mukaises7	  otetaan	  talteen	  ja	  käytetään	  
uudelleen	  käy+ökelpoiset	  esineet	  ja	  aineet	  ja	  e+ä	  toiminnassa	  syntyy	  
mahdollisimman	  vähän	  ja	  mahdollisimman	  haitatonta	  rakennus-‐	  ja	  purkujäte+ä.”	  



Ohje"
•  Halutessasi sisällyttää 

esitykseen omat 
yhteystietosi, käytä tätä 
lopetusdiaa."

Kiitos	  mielenkiinnostanne!	  
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi	  


