
Rakentamisessa käytettävät kalvomuovit  (pakkaukset ja sisäsuojaus) 
päätyvät usein energiajätteeksi, vaikka ne sisältävät arvokasta kierrätyspo-
tentiaalia. 

Vapaaehtoisella Rakentamisen muovit green deal -sopimuksella etsi-
tään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähene-
miseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen. 
Yksittäiset yritykset voivat sitoutua edistämään sopimuksen tavoitteita 
tekemällä oman sitoumuksensa sitoumus2050.fi -sivustolla ja sitä kautta 
lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentami-
sen toimitusketjussa ja rakentamisessa.

Tässä ohjeessa kerrotaan,  miten sitoumus  tehdään ja mitä sitoumuk-
sen tekijöiltä velvoitetaan. Sopimuksessa on mukana kalvomuovin koko 
arvoketju. Sopimukseen tavoitteiden edistäminen on konkreettinen kier-
totalousteko ja vähentää omalta osaltaan päästöjä. 

Kaikki sitoumussivustolle syötetty tieto on julkista ja kaikkien nähtä-
vissä. 

Rakentamisen muovit 

green deal -sopimukseen 

sitoutuminen RT:n jäsenille

SOPIMUKSEN TAVOITTEET

• lisätä rakentamisen toimitusketjussa 
ja rakentamisessa käytettyjen kalvo-
muovien erilliskeräystä ja parantaa 
niiden kierrätyksen valmistelua

• tehostaa kalvomuovien uudelleen-
käyttöä ja kierrätystä

• lisätä kierrätysmateriaaleista 
valmistettujen muovien käyttöä 
rakentamisen toimitusketjussa ja 
rakentamisessa

• optimoida ja vähentää ympäristön 
kannalta kestävästi kalvomuovien 
kulutusta

• lisätä kierrätettyjen kalvomuovien 
käyttöä kalvomuovien tuotannos-
sa niin, että vuoden 2027 loppuun 
mennessä tuotannossa käytetyistä 
raaka-aineista 40 % on kierrätettyjä 
kalvomuoveja

Miten sitoutua?
Valmistelevat toimet

aRekisteröidy palveluun ja luo itsellesi profiili 

 • rekisteröityminen edellyttää työsähköpostiosoitteen käyttöä 

 • valitse statukseksi organisaation työntekijä

 https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/koti#/

aLuo yritykselle profiili

aSitoumuksen valinta

 • Paina Tee sitoumus -painiketta (oikea ylälaita) ja valitse pudotusva-
likosta yrityksesi sekä paina green deal -painiketta; valitse sopimuk-
seksi Rakentamisen muovit ja toimialaksesi joko: 

  • rakentaminen ja urakointi tai 
  • rakennustuotteiden valmistus pl. kemianteollisuus

aSitoumusta voi laatia osissa. Muista tällöin tallentaa luonnos. Tallenna 
luonnos -painike on sivun alalaidassa.

URAKAN MÄÄRITELMÄ SOPIMUKSESSA

• valtion tai kunnan viranomaisen 
tilaama (hankkima) tai itse toteut-
tama kansallisen kynnysarvon 
(Hankintalain 25 §) ylittävä infrara-
kentamisen urakka

RAKENNUSHANKKEEN MÄÄRITELMÄ 
SOPIMUKSESSA

• rakennuslupaa edellyttävä ra-
kennushanke, jonka bruttoala on 
vähintään 500 kerrosneliömetriä 
(k-m2) ja joka toteutetaan yhtei-
sellä rakennustyömaalla (raken-
nusluvanvarainen rakennushanke)

https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/koti#/


Sitoumuslomakkeen täyttäminen

1. Anna sitoumukselle nimi HUOM. Nimi on muotoa XX:n sitoumus ra-
kentamisen muovit green deal -sopimukseen

2. Valitse paikkakunta (Jos toimipisteitä on monta, niin pääkonttorin mu-
kaan.)

3. Täytä Sitoumus lyhyesti -kenttä (400 merkkiä)

a. Esimerkki, urakointi: Tämä sitoumus on osa vastuullisuustoimiamme. 
Sitoumuksen tarkoituksena on löytää toimivat ratkaisut kalvomuovin 
erilliskeräykseen sekä tarkastella kalvomuovin käyttöä työmaillamme. 

b. Esimerkki, tuoteteollisuus: Tämä sitoumus on osa vastuullisuustoi-
miamme. Tulemme selvittämään, voisiko pakkaamiseen käyttämämme 
kalvomuovi olla enenevissä määrin uusioraaka-aineesta valmistettua. 
Päivitämme jätehuoltosuunnitelmamme kattamaan kalvomuovin eril-
liskeräyksen. Dialogissa toimittajiemme kanssa tarkastelemme käyttä-
miemme raaka-aineiden pakkausmateriaalit ja -tavat säännöllisesti.   

Toimenpiteet, Rakentaminen ja urakointi 

aEnsimmäisessä vaiheessa sitoumukselle valitaan kaikki alle listatut, 
vihreällä näkyvät toimenpiteet. Valitulle toimenpiteelle tulee valita kaikki 
tarjolla olevat mittarit, ellei toimenpiteen kohdalla ole erikseen muuta oh-
jeistettu. Jokaiselle toimenpiteelle voi lisätä myös omia mittareita.

Hyödyntää enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja muoveja 
toiminnassaan

• Mittari: On lisännyt kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien 
käyttöä omassa toiminnassaan 

Hyödyntää sopimuksen puitteissa laadittuja koulutuskokonaisuut-
ta, tukimateriaaleja ja ohjeistuksia omassa toiminnassaan 

• Mittari: On hyödyntänyt koulutuskokonaisuutta omassa toiminnassaan

• Mittari: On hyödyntänyt tukimateriaaleja ja ohjeistuksia omassa toimin-
nassaan

Järjestää rakennushankkeissaan ja urakoissaan erilliskeräyksen 
rakentamisessa syntyville kalvomuoveille

• Mittari 1: Kalvomuovien erilliskeräys on tarvittaessa aloitettu/järjestetty 
kaikissa omissa rakennushankkeissa

• Mittari 2: Kalvomuovien erilliskeräys on tarvittaessa aloitettu/järjestetty 
kaikissa omissa urakoissa 

• Mittari 3: On ottanut käyttöönsä uusia ratkaisuja erilliskeräyksen toteut-
tamiseksi

r Jos yritys tekee sekä raken-
nushankkeita (talonrakennus) 
että infraurakointia (urakat), niin 
tulee valita kaikki mittarit. Muussa 
tapauksessa mittarin 3 lisäksi joko 
mittari 1 tai 2. 



Kerää tietoa rakennushankkeissaan ja urakoissaan erilliskerättyjen 
kalvomuovien määristä 

• Mittari: Lähtötason selvittäminen määrällisten mittarien lisäämiseksi 
sitoumukselle myöhemmin

• Mittari: On ottanut käyttöönsä uusia ratkaisuja kalvomuovien seuran-
nassa 

Optimoi ja vähentää kalvomuovien kulutusta kestävästi omissa ra-
kennushankkeissaan ja urakoissaan

• Mittari: On optimoinut ja vähentänyt kalvomuovien kulutusta kestäväs-
ti hyödyntämällä ympäristön kannalta kestävämpiä materiaaleja ja/tai 
muita ratkaisuja 

Pyrkii siihen, että jätehuoltoratkaisuja tarjoavat toimijat ovat mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa mukana suunnittelemassa raken-
nushankkeiden tai urakoiden jätehuoltoratkaisuja

• Mittari: Yhdessä jätehuoltoratkaisuja tarjoavan toimijan kanssa on 
(kaikkien) rakennushankkeiden tai urakoiden suunnitteluvaiheessa 
sovittu erilliskeräyksestä tai laitosmaisesta lajittelusta ja etsitty tarpeen 
mukaan erilliskeräyksen järjestämiselle uusia ratkaisuja (tehty jätehuol-
tosuunnitelma) 

• Mittari: Edellyttää, että kaikissa rakennushankkeissa ja urakoissa jäte-
huoltotoimija raportoi jätehuoltosuunnitelman ja kalvomuovien erillis-
keräyksen toteutumisesta rakennushankkeen tai urakan toteuttajalle

Vähentää sellaisten ratkaisujen ja materiaalien käyttöä, jotka hei-
kentävät muovin kierrätysmahdollisuuksia

• Mittari: On sitoutunut muovien kierrätyksen mahdollistamiseen omas-
sa toiminnassaan (esimerkiksi ei lisää kiristemuoveihin teippiä, ylläpi-
tää muovin laatua muilla tavoin) 

Asettaa vuosille 2024-2027 kunnianhimoiset tavoitteet kalvomuo-
vien yrityskohtaiselle erilliskeräysmäärälle tai -asteelle rakennus-
hankkeissa ja urakoissa

rSInisellä näkyvät toimenpiteet tulevat voimaan alkuvuodesta 2024. 
     Ohjetta täydennetään niiden kohdalta lähempänä ajakohtana. 

Toimenpiteet, rakennustuotteiden valmistus 

aEnsimmäisessä vaiheessa sitoumukselle valitaan kaikki alle listatut, 
vihreällä näkyvät toimenpiteet. Valitulle toimenpiteelle tulee valita kaikki 
tarjolla olevat mittarit, ellei toimenpiteen kohdalla ole erikseen muuta oh-
jeistettu. Jokaiselle toimenpiteelle voi lisätä myös omia mittareita.

Hyödyntää omassa pakkaamisessaan ja tarjoaa asiakkailleen toimit-
tamiensa tuotteiden pakkaamiseen ympäristön kannalta kestäväm-
piä materiaaleja ja ratkaisuja

• On lisännyt omassa pakkaamisessaan ympäristön kannalta kestäväm-
pien materiaalien ja/tai muiden ratkaisujen hyödyntämistä perinteisten 
kalvomuovien sijasta

• On tarjonnut asiakkailleen aktiivisesti ympäristön kannalta kestävämpiä 
materiaaleja ja/tai muita ratkaisuja perinteisten kalvomuovien sijasta

Suoraan YM:ään toimitettavat tiedot:

• Rakennushankkeissa (asuinraken-
nukset) erilliskerättyjen kalvomuovi-
en määrä per rakennettu bruttone-
liömetri (brm2)

• Rakennushankkeissa (muu rakenta-
minen) erilliskerättyjen kalvomuovi-
en määrä per rakennettu bruttone-
liömetri (brm2)

• Rakennushankkeissa (asuinraken-
nukset) erilliskerättyjen kalvomuovi-
en määrä per sekajätteen määrä.

• Rakennushankkeissa (muu rakenta-
minen) erilliskerättyjen kalvomuovi-
en määrä per sekajätteen määrä.

• Rakennushankkeissa (asuinraken-
nukset) erilliskerättyjen kalvomuovi-
en määrä per energiajätteen määrä.

• Rakennushankkeissa (muu rakenta-
minen) erilliskerättyjen kalvomuovi-
en määrä per energiajätteen määrä.

• Urakoissa erilliskerättyjen kalvomuo-
vien määrä per sekajätteen määrä.

• Urakoissa erilliskerättyjen kalvo-
muovien määrä per energiajätteen 
määrä.

• Korreloiko erilliskerättyjen kalvo-
muovien ja seka- tai energiajätteen 
suhde rakennushankkeiden ja 
urakoiden suuruuteen? Saadaanko 
isommissa hankkeissa ja urakoissa 
synnytettyä suhteessa vähemmän 
seka-/energiajätettä? 

r Sitoumussivuston kautta tapah-
tuvassa julkisessa vuosiraportoinnis-
sa ilmoitetaan vain mittarin toteu-
tumisesta/toteutumattomuudesta. 
Tämän lisäksi yritys toimittaa suo-
raan YM:lle rakentamisenmuovit@
gov.fi -osoitteeseen alla näkyvät 
tiedot.

rakentamisenmuovit@gov.fi


Hyödyntää omassa pakkaamisessaan kierrätysmateriaaleista val-
mistettuja muoveja kerää tietoa kalvomuovien kokonaiskulutus-
määristä omassa pakkaamisessaan

• On lisännyt omassa pakkaamisessaan kierrätysmateriaaleista valmistet-
tujen muovien hyödyntämistä 

Hyödyntää sopimuksen puitteissa laadittuja koulutuskokonaisuut-
ta, tukimateriaaleja ja ohjeistuksia omassa toiminnassaan 

• On hyödyntänyt koulutuskokonaisuutta omassa toiminnassaan

• On hyödyntänyt tukimateriaaleja ja ohjeistuksia omassa toiminnassaan

Järjestää erilliskeräyksen toimipisteissään syntyville kalvomuoveille 

• Kalvomuovien erilliskeräys on tarvittaessa aloitettu/järjestetty kaikissa 
omissa toimipisteissä 

Kerää tietoa kalvomuovien kokonaiskulutusmääristä omassa pak-
kaamisessaan

• Lähtötason selvittäminen määrällisten mittarien lisäämiseksi si-
toumukselle myöhemmin

Kerää tietoa omassa pakkaamisessaan käytettyjen kierrätysmateri-
aaleista valmistettujen muovien kokonaismääristä

• Lähtötason selvittäminen määrällisten mittarien lisäämiseksi si-
toumukselle myöhemmin 

Ohjeistaa asiakkaitaan tuotteissaan olevan kalvomuovin erilliskerä-
yksestä ja kierrättämisestä

• Kaikkiin omiin tuotteisiin on lisätty maininta ja/tai ohjeistus kalvomuo-
vin erilliskeräämiseksi ja kierrättämiseksi

• On ohjeistanut muulla tavoin asiakkaitaan kalvomuovin erilliskeräämi-
sestä ja kierrättämisestä 

Vähentää sellaisten ratkaisujen ja materiaalien käyttöä, jotka hei-
kentävät muovin kierrätysmahdollisuuksia

• On sitoutunut muovien kierrätyksen mahdollistamiseen omassa toi-
minnassaan (esimerkiksi välttämällä kierrätystä heikentäviä ratkaisuja/
materiaaleja) 

Asettaa vuosille 2024-2027 kunnianhimoiset tavoitteet kalvomuo-
vien optimoinnille ja kulutuksen kestävälle vähentämiselle omassa 
pakkaamisessaan

Asettaa vuosille 2024-2027 kunnianhimoiset tavoitteet kierrätysma-
teriaaleista valmistettujen muovien osuudelle kalvomuovien koko-
naiskulutusmääristä omassa pakkaamisessaan 

r Omaan pakkaamiseen käytetyn 
kalvomuovin määrä kiloina (kg) 
ja omaan pakkaamiseen käytetyn 
kalvomuovin määrä (kg) suhteessa 
liikevaihtoon/myyntiin tai toimitus-
määrään

r Kierrätysmateriaaleista valmis-
tetun kalvomuovin määrä omassa 
pakkaamisessa (kg) ja Onko kier-
rätysmateriaalista valmistetun 
kalvomuovin kustannus alhaisempi/
yhtä suuri/korkeampi kuin ei-kier-
rätysmateriaalista valmistetun 
kalvomuovin? 

rSInisellä näkyvät toimenpiteet 
tulevat voimaan alkuvuodesta 2024. 
Ohjetta täydennetään niiden kohdal-
ta lähempänä ajakohtana. 

Sitoumussivuston kautta tapahtu-
vassa julkisessa vuosiraportoinnissa 
ilmoitetaan vain mittarin toteutumi-
sesta/toteutumattomuudesta. Tämän 
lisäksi yritys toimittaa suoraan 
YM:lle rakentamisenmuovit@gov.fi 
seuraavat tiedot: 



Yrityksen omat toimenpiteet ja mittarit

aMahdollista on myös luoda kokonaan omia toimenpiteitä mittareineen 
Luo toimenpide -painikkeen kautta. Huomaathan, että jokaiselle toimen-
piteelle tulee määrittää vähintään yksi mittari.

Mitä uutta sitoumuksessa 

aTässä kohdassa voi vapaamuotoisesti kuvata sen, mitä uutta sitoumuk-
sen on tarkoitus tuoda yrityksen toimintaan. 

Taustatietoa sitoumuksesta 

aTässä kohdassa voi kuvata yrityksen aiempia kestävään kehitykseen 
liittyviä toimia sekä avata syitä sitoumukseen liittymisen taustalla. 

Sitoumukseen liittyvät Suomen kestävän kehityksen 
tavoitteet ja Agenda 2030 -tavoitteet

aSitoumukseen kuuluvat perustoimenpiteet liittyvät Resurssiviisas ta-
lous -tavoitteeseen. Mikäli yrityksenne loi sitoumukselle omia toimenpi-
teitään, tulee näiden osalta tarvittaessa valita muita relevantteja Suomen 
kestävän kehityksen tavoitteita tai Agenda 2030 -tavoitteita.

Tarkistuslaatikot

aSitoumuksen lopussa on kolme kohtaa, jotka tulee ruksittaa hyväksy-
tyiksi. 

• Olen tutustunut green deal -sopimukseen, jonka edistämiseen olen 
sitoutumassa ja hyväksyn sopimuksen sisällön. Sopimukset löytyvät 
sitoumus2050.fi -sivuston yläpalkista kohdasta green deal.

• Minulla on valtuudet tehdä sitoumus organisaationi puolesta

• Organisaationi on olemassa oleva ja toiminnassa

Valmista tuli. Lähetä sitoumus matkaan lähetä tarkastettavaksi 

-painiketta painamalla. Kiitos, että olet mukana kiertotaloutta 

vauhdittamassa!


