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RT ry:n rakennustuotteita valmistavien tai maahantuovien jäsenyri‐
tysten sekä näiden edustamilla toimialoilla tai puutuotealalla toimi‐
vien tuotteita valmistavien tai maahantuovien yritysten toimenpi‐
teet ja niiden mittaaminen
Sitoumus Rakentamisen muovit green deal ‐sopimukseen tehdään sitoumus2050.fi‐sivustolla. Yrityk‐
set valitsevat sitoumukseensa kaikki alle listatut toimenpiteet ja niihin liittyvät mittarit lukuun otta‐
matta toimenpiteitä b ja f. Toimenpiteet b ja f päivitetään sitoumukselle vuoden 2023 raportoinnin
yhteydessä (huhtikuun 2024 loppuun mennessä), kun näiden toimenpiteiden tavoitteille on asetettu
sopimusosapuolten (YM, RT, jne.) toimesta yhteiset vähimmäistasot. Sitoumuksen tehneet yritykset
asettavat omat tavoitteensa sopimustavoitteiden pohjalta.
Yritykset voivat lisäksi lisätä sitoumukselleen omia toimenpiteitä. Samoin on mahdollista lisätä omia
mittareita, jotka voivat olla sekä määrällisiä että laadullisia. Mittareita valittaessa on tärkeää huomi‐
oida, että kaikki sitoumuksessa valitut ja myöhemmin raportoitavien mittareiden tiedot ovat julki‐
sia ja näkyvät sitoumussivustolla. Määrällisen mittarin kohdalla tulee sille ilmoittaa sekä lähtö‐ että
tavoitetaso.
Aluksi määrälliset tiedot raportoidaan ainoastaan ympäristöministeriölle. Samalla raportoidaan joitain
yrityskohtaisia laadullisia tietoja, jotka eivät tule julkisiksi. Yrityskohtaiset ei‐julkiset tiedot1 jäävät ai‐
noastaan ministeriön käyttöön ja niistä kootaan julkiseen käyttöön yhteenveto, josta ei ole tunnistet‐
tavissa yksittäisen yrityksen tietoja. Vuosien 2024 ‐ 2027 osalta aletaan ministeriölle raportoitujen
määrällisten tietojen lisäksi raportoimaan julkisesti yrityskohtaisesti sitoumus2050.fi‐sivustolla esitet‐
tyjen mittareiden etenemisestä (tavoitteiden edistyminen prosentuaalisena kehityksenä). Laadullisten
mittareiden tiedot 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. Sitoumussivustolla kohdan Omat sitoumukset (löytyy käyttäjän profiilista) kautta
raportoidaan sivustolla esitettyjen mittareiden etenemisestä. Sivusto lähettää raportoinnin lähestymi‐
sestä etukäteen muistutusviestejä.

1

Ei‐julkiset tiedot toimitetaan ministeriöön sähköpostitse osoitteeseen rakentamisenmuovit@ym.fi.
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Julkinen tieto, näkyy sitoumus‐sivustolla ja ilmoite‐
taan sivuston kautta
Toimenpide
Mittarit
Raportoinnin yhtey‐
dessä haluttaessa an‐
nettavat vapaamuotoi‐
set vastaukset
Rakennustuotteiden valmistus (pois lukien kemianteollisuus)
a. kerää tietoa kalvo‐
a1 Lähtötason selvittämi‐
muovien kokonaisku‐ nen määrällisten mitta‐
lutusmääristä omassa rien lisäämiseksi si‐
toumukselle myöhemmin
pakkaamisessaan
(toteutunut/ei toteutu‐
nut)

2

Ei‐julkinen tieto
YM:ään toimitettavat
lisätiedot

omaan pakkaamiseen
käytetyn kalvo‐
muovin määrä kiloina
(kg)2
omaan pakkaamiseen
käytetyn kalvo‐
muovin määrä (kg)
suhteessa liikevaih‐
toon/myyntiin tai toi‐
mitusmäärään3

Mikäli yrityksellä on useita toimipisteitä, jokainen yrityksen toimipiste kerää omat tiedot ostetuista kalvomuoveista. Ra‐
portoinnissa eri toimipisteiden tiedot yhdistetään.
3
Rakennustuotteita valmistavat ja markkinoivat yritykset ovat erilaisia; kunkin yrityksen tulee pohtia, mikä yksikkö sen
kalvomuovikulutusta kuvaa parhaiten; vaihtoehtoja voivat olla esim. kg kalvomuovia/tuote, kg kalvomuovia/kg tuotetta,
kg kalvomuovia/m2 tuotetta, kg kalvomuovia/myynti €, kg kalvomuovia/liikevaihto €. Sisäisessä käytössä yrityksellä voi
olla useampikin yksikkö, mutta ministeriölle raportoitavan yksikön tulee säilyä samana koko sitoumuskauden ajan.
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c. hyödyntää omassa
pakkaamisessaan ja
tarjoaa asiakkailleen
toimittamiensa tuot‐
teiden pakkaamiseen
ympäristön kannalta
kestävämpiä materi‐
aaleja ja ratkaisuja

d. hyödyntää omassa
pakkaamisessaan
kierrätysmateriaa‐
leista valmistettuja
muoveja

c1 On lisännyt omassa
pakkaamisessaan ympä‐
ristön kannalta kestäväm‐
pien materiaalien ja/tai
muiden ratkaisujen hyö‐
dyntämistä perinteisten
kalvomuovien sijasta (to‐
teutunut/ei toteutunut)
c2 On tarjonnut asiakkail‐
leen aktiivisesti ympäris‐
tön kannalta kestävämpiä
materiaaleja ja/tai muita
ratkaisuja perinteisten
kalvomuovien sijasta (to‐
teutunut/ei toteutunut)

Millaisia materiaaleja
ja/tai ratkaisuja on ylei‐
sesti ja omassa pakkaa‐
misessa tarjolla ja missä
tuoteryhmissä?

d1 On lisännyt omassa
pakkaamisessaan kierrä‐
tysmateriaaleista valmis‐
tettujen muovien hyödyn‐
tämistä (toteutunut/ei to‐
teutunut)

Missä tuoteryhmissä
kierrätysmateriaaleista
valmistettuja muoveja
voidaan käyttää?

Millaisia materiaaleja
ja/tai ratkaisuja on hyö‐
dynnetty, miten ne ovat
toimineet?
Missä tuoteryhmissä on
kalvomuoveille vaihto‐
ehtoisia ympäristön
kannalta kestävämpiä
materiaaleja ja ratkai‐
suja erityisen hankala
hyödyntää ja missä tuo‐
teryhmissä ne taas toi‐
mivat erityisen hyvin?

Missä tuoteryhmissä
kierrätysmateriaaleista
valmistettuja muoveja
on käytetty?
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e. kerää tietoa omassa
pakkaamisessaan
käytettyjen kierrätys‐
materiaaleista val‐
mistettujen muovien
kokonaismääristä

e1 Lähtötason selvittämi‐
nen määrällisten mitta‐
rien lisäämiseksi si‐
toumukselle myöhemmin
(toteutunut/ei toteutu‐
nut)

Onko kierrätysmateri‐
aalista valmistettua kal‐
vomuovia ollut hyvin
saatavilla?

kierrätysmateriaa‐
leista valmistetun kal‐
vomuovin määrä
omassa pakkaami‐
sessa (kg)
Onko kierrätysmate‐
riaalista valmistetun
kalvomuovin kustan‐
nus alhaisempi/yhtä
suuri/korkeampi kuin
ei‐kierrätysmateriaa‐
lista valmistetun kal‐
vomuovin?
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g. vähentää sellaisten
ratkaisujen ja materi‐
aalien käyttöä, jotka
heikentävät muovin
kierrätysmahdolli‐
suuksia

g1 On sitoutunut muo‐
vien kierrätyksen mahdol‐
listamiseen omassa toi‐
minnassaan (esimerkiksi
välttämällä kierrätystä
heikentäviä ratkai‐
suja/materiaaleja) (toteu‐
tunut/ei toteutunut)

h. ohjeistaa asiakkai‐
taan tuotteissaan ole‐
van kalvomuovin eril‐
liskeräyksestä ja kier‐
rättämisestä

h1 Kaikkiin omiin tuottei‐
siin on lisätty maininta
ja/tai ohjeistus kalvo‐
muovin erilliskerää‐
miseksi ja kierrättä‐
miseksi (toteutunut/ei to‐
teutunut)
h2 On ohjeistanut muulla
tavoin asiakkaitaan kalvo‐
muovin erilliskeräämi‐
sestä ja kierrättämisestä
(toteutunut/ei toteutu‐
nut)
i1 Kalvomuovien erilliske‐
räys on tarvittaessa aloi‐
tettu/järjestetty kaikissa
omissa toimipisteissä (to‐
teutunut/ei toteutunut)

i. järjestää erilliskeräyk‐
sen toimipisteissään
syntyville kalvo‐
muoveille

j.

hyödyntää sopimuk‐
sen puitteissa laadit‐
tuja koulutuskokonai‐
suutta, tukimateriaa‐
leja ja ohjeistuksia
omassa toiminnas‐
saan

j1 On hyödyntänyt koulu‐
tuskokonaisuutta omassa
toiminnassaan (toteutu‐
nut/ei toteutunut)
j2 On hyödyntänyt tuki‐
materiaaleja ja ohjeistuk‐
sia omassa toiminnassaan
(toteutunut/ei toteutu‐
nut)

Millaisia keinoja kierrä‐
tysmahdollisuuksien pa‐
rantamiseksi on tunnis‐
tettu ja miten niitä on
voitu hyödyntää
omassa toiminnassa?

Maininta siitä, että eril‐
liskeräystä ei tarvita
osassa toimipisteitä,
koska kalvomuovit me‐
nevät laitosmaiseen la‐
jitteluun, mutta muissa
se on aloitettu/järjes‐
tetty
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k.

muut toimenpiteet
kalvomuovien erillis‐
keräämisen tehosta‐
miseksi, kulutuksen
optimoimiseksi ja vä‐
hentämiseksi kestä‐
västi, sekä kierrätys‐
materiaalista valmis‐
tettujen muovien
käytön edistämiseksi

k1 Itse määritellyt mitta‐
rit (määrä tai toteutu‐
nut/ei toteutunut)

