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Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ohjeistus rakentamisen kalvomuovien
green deal raportoinnista
Tässä ohjeessa todetut toimenpiteet koskevat Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry jäsenyrityksiä, jotka
sitoutuvat mukaan rakentamisen muovien green deal -sopimukseen. Sitoumus tehdään sitoumus2050.fi
-sivustolla, missä sitoumukselle valitaan sen tekovaiheessa (2021 ->) laadulliset mittarit (toteutunut/ei
toteutunut) (lukuun ottamatta laadullista mittaria c2, joka valitaan samaan aikaan määrällisen mittarin
c1 kanssa) ja myöhemmin (vuonna 2024) määrällinen mittari (c1).
Aluksi määrälliset tiedot raportoidaan ainoastaan ympäristöministeriölle yhdessä sovitulla tavalla.
Yrityskohtaiset tiedot jäävät ainoastaan ministeriön käyttöön ja niistä kootaan julkiseen käyttöön
yhteenveto, josta ei ole tunnistettavissa yksittäisen yrityksen tietoja. Vuosien 2024–2027 osalta aletaan
ministeriölle raportoitujen tietojen (määrät) lisäksi raportoimaan julkisesti yrityskohtaisesti
sitoumus2050.fi -sivustolla esitetyn mittarin etenemisestä (tavoitteiden edistyminen prosentuaalisena
kehityksenä). Laadulliset mittarit raportoidaan alusta lähtien ainoastaan sitoumus2050.fi -sivuston
kautta.
Green deal -sitoumusten raportointikausi on kalenterivuosi. Raportointi edellisvuoden tuloksista ja
tehdyistä toimenpiteistä tapahtuu aina seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä (esimerkiksi
vuoden 2022 tulokset raportoidaan huhtikuun loppuun 2023 mennessä). Myös siinä tapauksessa, että
sitoumus on tehty keskellä vuotta, tapahtuu ensimmäinen raportointi seuraavan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä. Yrityksiä ohjeistetaan erikseen, miten ympäristöministeriölle toimitettavat
(kalenterivuosittaiset) tiedot raportoidaan. Sitoumussivustolla kohdan Omat sitoumukset (löytyy
käyttäjän profiilista) kautta raportoidaan sivustolla esitettyjen mittareiden etenemisestä (aluksi
laadulliset, vuosien 2024–2027 osalta myös määrällinen mittari c1 ja laadullinen mittari c2). Sivusto
lähettää raportoinnin lähestymisestä etukäteen muistutusviestejä.
Yritykset voivat tässä ohjeessa mainittujen toimenpiteiden lisäksi asettaa itselleen myös täydentäviä
tavoitteita ja toimenpiteitä.
Mittaa:
Aloita keräämään kalenterivuosittaista tietoa ja raportoi vuosittain ympäristöministeriölle:
1. yrityskohtaiset rakentamisessa erilliskerättyjen kalvomuovien kokonaismäärät (tonnia)
2. yrityskohtaiset rakentamisessa erilliskerättyjen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
valmisteltujen kalvomuovien kokonaismäärät (tonnia) (arvio osuudesta)
Laskettaessa uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen valmisteltujen kalvomuovien määrää (arviota
osuudesta) voidaan kohdan 1. luvun kertoimena käyttää seuraavan kaavan mukaisesti saatua kerrointa:
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=

vastaanotettu kalvomuovi − (energiahyötykäyttöön tai muualle kuin materiaalihyötykäyttöön päätynyt kalvomuovi))
vastaanotettu kalvomuovi

Mikäli yrityksellä on useita toimipisteitä, jokainen yrityksen toimipiste kerää/arvioi omat tiedot
erilliskerättyjen ja uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen valmisteltujen kalvomuovien määristä.
Raportoinnissa eri toimipisteiden tiedot yhdistetään.

Raportoi vuosittain sitoumus2050.fi -sivustolla seuraavat laadulliset mittarit:
1. Yhdessä urakoitsijan kanssa on (kaikkien) rakennushankkeiden tai urakoiden
suunnitteluvaiheessa sovittu erilliskeräyksestä tai laitosmaisesta lajittelusta ja etsitty tarpeen
mukaan erilliskeräyksen järjestämiselle uusia ratkaisuja (tehty jätehuoltosuunnitelma)
(toteutunut/ei toteutunut) (a1)
2. Jätehuoltotoimija raportoi jätehuoltosuunnitelman ja kalvomuovien erilliskeräyksen
toteutumisesta (kaikissa rakennushankkeissa ja urakoissa) rakennushankkeen tai urakan
toteuttajalle (toteutunut/ei toteutunut) (a2)
3. Kerää tietoa yrityskohtaisista rakentamisessa erilliskerättyjen uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen valmisteltujen kalvomuovien kokonaismääristä (b1)
4. On ottanut käyttöön uusia ratkaisuja kalvomuovien seurannassa ja raportoinnissa (toteutunut/ei
toteutunut) (c2) (tämä mittari valitaan sitoumukselle poikkeuksellisesti samaan aikaan, kun
valitaan määrällinen mittari c1, eli vuonna 2024)
5. On ottanut käyttöön uusia jätteiden keräys- ja lajittelutapoja ja lajittelumenetelmiä muovien
keräykseen ja lajitteluun (toteutunut/ei toteutunut) (d1)
6. On tarjonnut aktiivisesti uusia keräystapoja ja -välineitä rakennustyömaille (toteutunut/ei
toteutunut) (d2)
7. On hyödyntänyt koulutuskokonaisuutta omassa toiminnassaan (toteutunut/ei toteutunut) (e1)
8. On hyödyntänyt tukimateriaaleja ja ohjeistuksia omassa toiminnassaan (toteutunut/ei
toteutunut) (e2)
Mittarin raportoinnin yhteydessä voitte halutessanne antaa seuraavat lisätiedot:
1. Millaisia erilliskeräysratkaisuja on kehitetty ja ollut käytössä työmailla? Mitkä ovat olleet
suurimmat haasteet erilliskeräyksen järjestämisessä? (a1 tekstimuotoinen tarkennus)
2. Millaisia ratkaisuja on otettu käyttöön kalvomuovien seurannassa ja raportoinnissa? (c2
tekstimuotoinen tarkennus)
3. Millaisia keräys- ja lajittelutapoja ja lajittelumenetelmiä on otettu käyttöön? (d1 tekstimuotoinen
tarkennus)
4. Millaisia keräystapoja ja -välineitä on tarjottu rakennustyömaille ja miten rakennustyömaat ovat
ottaneet ne vastaan? (d2 tekstimuotoinen tarkennus)
Asettakaa vuoden 2024 alussa vuosille 2024–2027 kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet. Tavoitteet
asetetaan sitoumus2050.fi -sivustolla vuoden 2023 tulosten raportoinnin yhteydessä huhtikuun 2024
loppuun mennessä. Tavoitteet asetetaan valitsemalla seuraava mittari. Määrällinen tavoite asetetaan
vuoden 2027 loppuun sen mukaisesti, mitä sopimusosapuolet viimeistään vuoden 2023 aikana yhteisesti
sopivat vähimmäistasoiksi sitoumuksissa vuosille 2024–2027 asetettaville määrällisille tavoitteille, sekä
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yrityksen oman kunnianhimon ja nykytilan tason perusteella. Vuoden 2023 lukuja käytetään seurannassa
kehityksen lähtötasona.
Raportoi vuosittain sitoumus2050.fi -sivustolla seuraava määrällinen mittari:
c1 Yrityskohtainen rakentamisessa erilliskerättyjen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
valmisteltujen kalvomuovien osuus kaikista (yrityksen) rakentamisessa erilliskerätyistä
kalvomuoveista, prosenttia vuoden 2027 loppuun mennessä (arvio osuudesta)
o

Määrällisen tavoitteen asettamisen yhteydessä kysytään myös lähtötasoa, joka asetetaan
yrityksen aiemmin keräämän tiedon pohjalta (vuoden 2023 tiedot).

Tähän voitte sivustolla kirjata yrityksenne muut toimenpiteet kalvomuovien uudelleenkäytön ja
kierrättämisen valmistelun tehostamiseksi.
Itse määritellyt mittarit (määrä tai toteutunut/ei toteutunut)
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