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Valtakunnallinen jätesuunnitelma

• Strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista

tavoitteista ja toimenpiteistä Suomessa. 

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160441; 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79699

• Nykyisen valtakunnallisen jätesuunnitelman valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2017 ja se 

on voimassa vuoteen 2023 - valtionhallintoa sitova suunnitelma, tarkistettava kuuden 

vuoden välein.

VALTSUn päivitys vuoteen 2027 tehdään, koska

• Jätedirektiivin uudistettiin (2018/98/EY) ja siinä uusia sisältövaatimuksia.

• Jätesuunnitelma on ensimmäistä kertaa EAKR-rahoituksen perusteena.

• Hallitusohjelma: ” Luodaan jätesektorille kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu 

2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden 

tasolle. ”
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Suhde muihin ohjelmiin

- Direktiivissä laajat sisältövaatimukset jätesuunnitelmalle.

Suomen omat ohjelmat, joilla yhtymäkohtia VALTSUun:

• Kiertotalousohjelma/ valtioneuvoston periaatepäätös

• Muovitiekartta 

• Korjausrakentamisen tiekartta ja toimeenpanosuunnitelma

• Ravinteiden kierrätyksen RAKI-ohjelma

• Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU)
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Osallistaminen ja aikataulu

Osallistaminen

- Ohjausryhmänä jätealan yhteistyöryhmä

- Alueelliset työpajat  CIRCWASTE-hankkeen kautta (4kpl)

- YM-SYKE työpajat, LYMOn ja RYMOn asiantuntijoiden työpajat

- Ollut lausunnoilla 19.11. asti

- Lausuntopalautetta noin 330 sivua, joten läpikäynti vasta alkanut

- Toivottavasti ennen vuodenvaihdetta valtioneuvostoon hyväksyttäväksi
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Visio vuoteen 2030 

1. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta. 

2. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.

3. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.

4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin ja luovat työpaikkoja. 

5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-

aineita.

6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.

7. Alan toimijoiden yhteistyö edistää laadukkaita materiaalikiertoja. 

8. Luotettava ja kattava tieto tukee kiertotaloutta. Tieto on hyödynnettävissä digitaalisesti. 

9. Jätealalla on laadukasta tutkimusta sekä kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla. 

10. Lainsäädäntö tukee kiertotalouden innovaatioita ja toimintaedellytyksiä. 
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VALTSUn tavoitteet vuoteen 2027
Rakentamisen jätteet

1. Rakentamisen jätemäärä vähenee 

2. Rakennus- ja purkujätettä hyödynnetään materiaalina vähintään 70 %

3. Rakentamisen jätteiden laadukasta hyödyntämistä lisätään riskit halliten

Yhdyskuntajäte
1. Yhdyskuntajätemäärän kasvu hidastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen ja saavutetaan suhteellinen irtikytkentä

2. Yhdyskuntajätteestä kierrätetään 57 % 

Pakkausjäte
1. Pakkausten uudelleenkäyttö lisääntyy

2. Pakkausjätteen kierrätetään vähintään pakkausjätedirektiivin edellyttämästi

Biohajoavat jätteet
1. Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä

2. Kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätetään 65 % sekä lisätään muiden biohajoavien jätteiden kierrätystä

3. Kierrätysraaka-aineista valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttö lisääntyy ja niillä korvataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
1. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön määrät kasvavat 

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osuus sekajätteessä vähenee ja kierrätys lisääntyy

3. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaammin talteen ja kiertoon

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat haitalliset aineet saadaan pois kierrosta
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8a. Tavoite: Rakentamisen jätemäärä vähenee 
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Toimenpiteitä valtionhallinnolle:

• 8.1 Toteutetaan osana kestävää verouudistusta neitseellisen maa-aineksen kaivuun verotusratkaisu

• 8.2 Toteutetaan kestävän purkamisen sopimuksen toimenpiteitä ja edistetään sopimukseen liittymistä 

• 8.3 Kehitetään purkumateriaalien uudelleenkäytön kansallisia kelpoisuudenosoittamiskäytäntöjä 

• 8.4 Laaditaan kiertotaloutta edistävää ohjeistusta sekä edistetään ohjeiden käyttöä  

• 8.5 Varmistetaan materiaalitehokkuuden ja kiertotalouden perusteiden sisältyminen rakennusalan koulutukseen

• 8.6 Edistetään uudisrakennusten elinkaariominaisuuksien hallintaa

EU-vaikuttaminen:

• 8.7 Rakennustuoteasetuksen muutokseen vaikutetaan aktiivisesti uudelleenkäytön helpottamiseksi

Ehdotuksia muiden toimijoiden käyttöön:

• 8.8 Kehitetään ja tehostetaan rakennustuotteiden ja -osien uudelleenkäyttöä kunnissa

• 8.9 Hyödynnetään tehokkaasti olemassa olevia rahoitusinstrumentteja rakentamisen kiertotalousratkaisujen kehittämiseksi 

ja skaalaamiseksi



8b. Tavoite: Rakennus- ja purkujätettä 
hyödynnetään materiaalina vähintään 70 %

Toimenpiteitä valtionhallinnolle:

• 8.10 Luodaan jätelajikohtaiset suunnitelmat tärkeimmille purkumateriaalilajeille kierrätyksen tehostamiseksi 

• 8.11 Toteutetaan digitaalinen rakennus- ja purkumateriaalitietokanta 

• 8.12 Kehitetään purkamisen tekniikoita ja suunnittelua

Ehdotuksia muiden toimijoiden käyttöön:

• 8.13 Rakennustyömaat lisäävät syntypaikkalajittelua ja työntekijöiden ohjeistusta lajitteluun
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8c. Tavoite: Rakentamisen jätteiden laadukasta 
hyödyntämistä lisätään riskit halliten

• 8.14 Mahdollistetaan julkisessa infra- ja väylärakentamisessa uusiomateriaalien käyttö ja 

kannustetaan siihen 

• 8.15 Kannustetaan kuntia nimeämään koordinaattori ylijäämämaiden ja rakentamisessa 

syntyvien jätemateriaalien hyödyntämiseen 

• 8.16 Kehitetään viranomaisten yhteistyötä liikenneväylien maamassojen koordinaatiossa

• 8.17 Laaditaan ohjeistusta suunnittelijoille ja rakennuttajille jätemateriaalien kestävään käyttöön 

ja levitetään maarakentamisen hyviä käytäntöjä 

• 8.18 Luodaan pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaan ohjauskeinoja, jotka säästävät 

luonnonvaroja ja edistävät kiertotaloutta tukevien menetelmien käyttöä

• 8.19 Päivitetään ohjeet saumausmassojen haitta-aineista ja annetaan ohjeistus näiden aineiden 

huomioimisesta haitta-ainekartoituksissa ja purkamisessa 
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8.1 Toteutetaan osana kestävää verouudistusta 
neitseellisen maa-aineksen kaivuun verotusratkaisu

Suomen jätemääristä suuri osa on kaivettuja maa- tai kiviaineksia. Jätteeksi jäävän maa-

aineksen vähentämiseksi toteutetaan verouudistus, jonka tarkoituksena on vähentää maa- ja 

kiviainesjätteen syntymistä sekä korvata neitseellisen maa-aineksen käyttöä uusiomateriaaleilla. 

Tämä toimenpide toteutetaan yhdessä toimenpiteen 3.1. kanssa (= Selvitetään ja otetaan 

käyttöön tuotteiden käyttöiän pidentämistä vauhdittavaa taloudellista ohjausta).

• Vastuutaho: VM, YM

• Aikataulu: 2021-
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8.14 Mahdollistetaan julkisessa infra- ja 
väylärakentamisessa uusiomateriaalien käyttö ja 
kannustetaan siihen

Uusiomateriaalien käyttö otetaan huomioon infra- ja väylärakentamisessa jo varhaisessa 

suunnitteluvaiheessa. Heti hankintavaiheessa pitää julkisissa kilpailutuksissa mahdollistaa 

uusiomateriaalien käyttö, ja hankkijan pitää hankkia näiden materiaalien käyttöön tarvittavat luvat 

etukäteen.

• Vastuutaho: LVM, Väylävirasto, kunnat, Infra ry

• Aikataulu: 2022 alkaen
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8.15 Kannustetaan kuntia nimeämään koordinaattori 
ylijäämämaiden ja rakentamisessa syntyvien 
jätemateriaalien hyödyntämiseen

Koordinoinnin puute on vaikeuttanut ylijäämämaiden hyödyntämistä. Suurimmissa kaupungeissa 

on jo maamassakoordinaattorit, jotka koordinoivat kaupunkien omien rakennuskohteiden 

maamassoja. Esim. Helsingin kaupunki on saanut merkittäviä säästöjä luonnonvarojen käytössä 

sekä kustannuksissa kehittämällä ylijäämämaiden välivarastointi- ja käsittelyverkostoa sekä 

hyötykäyttöä. Samanlaista koordinointia tarvittaisiin myös yksityisiin rakennushankkeisiin 

suurimmissa kaupungeissa. Rakennusliikkeiden, kaupunkien sekä väylärakentajien 

koordinaattorit voisivat tehdä yhteistyötä maa-ainesten hyödyntämisessä. Myös uudistuva 

maankäyttö- ja rakennuslaki (Kaavoitus- ja rakennuslaki) tulee antamaan tähän työkaluja. 

• Vastuutaho: YM, kunnat

• Aikataulu: 2022 alkaen
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8.16 Kehitetään viranomaisten yhteistyötä 
liikenneväylien maamassojen koordinaatiossa

Väylävirasto ja ELY-keskukset kehittävät yhteistyötä kuntien (maamassakoordinaattoreiden) 

kanssa suurten väylähankkeisen yhteydessä. Isot väylärakentajat voisivat osallistua kuntien 

kanssa tehtävään koordinaatioon niin, että kunnat ottavat hankkeiden materiaaleja huomioon 

muussa rakentamisessa ja väylärakentajat taas käyttäisivät soveltuvia kuntien ylijäämämaa-

aineksia hankkeissaan. Myös rakennushankkeiden sisällä tulee järjestää riittävästi tilaa 

maamassoille.

• Vastuutaho: LVM, Väylävirasto, ELY:t, kunnat

• Aikataulu: 2022 alkaen
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8.17 Laaditaan ohjeistusta suunnittelijoille ja 
rakennuttajille jätemateriaalien kestävään käyttöön ja 
levitetään maarakentamisen hyviä käytäntöjä 

Kiinteistönomistajilla, alueidenkäytön suunnittelijoilla ja rakennuttajilla on oltava tarvittava osaaminen jätemateriaalien 

turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Tulee kehittää malleja ja työkaluja turvallisten ja 

kokonaistaloudellisesti edullisten hyödyntämisvaihtoehtojen tunnistamiseksi erilaisille jätemateriaaleille. Esimerkiksi 

Väylävirasto käyttää teknisen soveltuvuuden arviointia materiaalien tunnistamiseen, minkä jälkeen materiaalit ovat 

käytettävissä. 

Luodaan mineraalisen jätteen käytön kriteerit näennäisen hyödyntämisen estämiseksi. Rakennus- ja purkujätteiden 

käsittelyn tasoa ja käsittelymenetelmien laadukkuutta parannetaan ja yhdenmukaistetaan. Näiden jätteiden käsittelyssä 

syntyvien jakeiden ja tuotteiden laadulle on luotava valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit hyötykäytön helpottamiseksi.

Kokeiluhankkeiden, mm. Tampereen Hiedanranta ja Espoon Kera, hyvät käytännöt pitäisi saada laajemmalti käyttöön. 

Tietoa tulisi yhä enemmän levittää erilaisten foorumien kautta mm. maarakentamisen neuvottelukunta, YGOFORUM ja 

UUMA 4 -hanke. UUMA 4:n pohjalle on tarkoitus perustaa erillinen yhdistys edistämään pysyvästi uusiomaarakentamisen 

tiedottamista ja hyvien käytäntöjen edistämistä. Myös uusiomaarakentaminen.fi –sivustolla on jo paljon tietoa.

• Vastuutaho: LVM, Väylävirasto, kunnat, Rakennustieto, suunnittelijat, rakennuttajat ja mahdollisesti Infra ry

• Aikataulu: 2022 alkaen
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8.18 Luodaan pilaantuneiden maa-alueiden 
riskinhallintaan ohjauskeinoja, jotka säästävät 
luonnonvaroja ja edistävät kiertotaloutta tukevien 
menetelmien käyttöä
Pilaantuneiden maiden kunnostaminen perustuu suurimmassa osassa kunnostettavista kohteista maan kaivamiseen ja 

maa-ainesten loppusijoittamiseen. Monissa kohteissa voitaisiin kuitenkin käyttää myös kestävän kunnostuksen 

menetelmiä kuten maaperän ja pohjaveden in situ -puhdistustekniikoita., joiden menetelmävalikoima on viime vuosina 

monipuolistuneet. Kestävän kunnostamisen edistämiseksi on laadittu oppaita ja ohjeita sekä myös taloudellisia 

ohjauskeinoja, jolla suositaan kestäviä kunnostusmenetelmiä. 

Maa-ainesjätteen synnyn vähentämiseen ja maa-ainesjätteen hyödyntämisen lisäämiseen pyritään ympäristönsuojeluun 

ja alueidenkäyttöön liittyvillä säädösuudistuksilla, jotka tukevat pilaantuneiden alueiden riskiperusteista puhdistamista sekä 

kaivettujen maa-ainesten suunnitelmallista ja turvallista jatkokäyttöä. Kiertotaloustavoitteiden saavuttamista voidaan 

edistää myös pilaantuneiden alueiden puhdistus- ja rakennushankkeiden hankintamenettelyissä sekä 

viranomaispäätöksissä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää alan toimijoilta aktiivista yhteistyötä sekä ohjeistusta ja 

koulutusta, joilla osaamisen kehittymistä ja muutosta tuetaan.

• Vastuutaho: YM, ELY:t, SYKE, kunnat

• Aikataulu: 2021-

24.11.2021 15



Aleksanterinkatu 7, Helsinki | PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Kiitos!

Lisätietoja:

https://ym.fi/valtakunnallinen-jatesuunnitelma

Jouni Nissinen (rakennusjätteet)

jouni.nissinen@gov.fi

Sirje Stén (VALTSUn kokonaisuus)

sirje.sten@gov.fi
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