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KANSAINVÄLINEN SELVITYS
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• Lainsäädäntö, käytännöt ja hyötykäyttölukuja

• Osittain vielä työn alle



Ruotsi Tanska Alankomaat

Iso-Britannia Saksa Itävalta

KANSAINVÄLINEN SELVITYS - LAAJUUS

Mukana olevat maat



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

Selvityksen tarkoitus:

• Vertailla eri maiden käytäntöjä jätteiden ja teollisuuden
sivutuotteiden hyödyntämisessä

• Tarkastella eri maiden end-of-waste-kriteerejä ymv. käytäntöjä

• Tarkasteltavat jakeet ovat lento- ja pohjatuhkat, rakennus- ja
purkujätteet sekä ylijäämämaat

• Keskeiset havainnot



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

Kiviainestuotanto t/hkl (UEPG)

- Suuret projektit

- Vienti

- Maakohtaiset erot



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Suomi ei ole edelläkävijä

Maa Hiekka ja
sora

(milj.tonnia)

Murskattu
kivi

(milj.tonnia)

Per/hlö Kierrätetyt
materiaalit

(milj.tonnia)

Valmistetut
materiaalit

(milj.tonnia)

Suomi 36 53 16,6 1 0

Ruotsi 17 58 8,0 1 6

Tanska 31 0 5,6 6 2

Itävalta 62 32 11,2 4 2

Saksa 263 229 6,0 65 31

Iso-Britannia 49 103 2,4 50 12

Alankomaat 40 0 2,4 18 0



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

Miljöbalken – Environmental Code - Ympäristökaari

Naturvårdsverket – Giftfri Miljö-projekti: 

kriteerit jätteiden maarakennuskäytölle

Riskinarvio!



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

U-toiminta C-taso B-taso
Pitoisuus- ja liukoisuusarvojen määritys

RISKINARVIO

Ei ilmoitus Ilmoitus Lupamenettely
Raja-arvot Ei raja-arvoja, vaan

riski
Korkeammat haitta-
ainepitoisuudet, riski

Pienet hankkeet Pienet hankkeet Suuremmat
hankkeet

Ei vakuus Ei vakuus Vakuus
Suojaustoimenpiteet



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

Naturvårdsverket – Giftfri Miljö-projekti: kriteerit jätteiden
maarakennuskäytölle - yhteenveto

• Jätteen käyttö maarakentamisessa katsotaan aina ympäristölle
haitalliseksi toiminnaksi (miljöfarligt verksamhet)

• Vaikutukset ympäristöön vähäisiä (mindre än ringa) / pieniä (ringa) / 
edellistä suurempia (mer än ringa)

• Jätteen pitoisuudet ja liukoisuudet on tutkittava joka tapauksessa

• Vähäistä riskiä alhaisemmalle tasolle on määritetty raja-arvot

• Jätteen haitta-ainepitoisuudet ja liukoisuudet, sekä suunniteltu toiminta
määräävät sen, onko toiminta vapaa ilmoitusmenettelystä (U-toiminta), 
ilmoitusvelvollinen (C-toiminta) vai lupavelvollinen (B-toiminta)



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Aikaisemmin keskeinen pohjaveden suojelu kierrätyksen sijaan
kierrätysaste laski

• Uuden strategian mukaan kierrätystavoite 65%, vähemmän
jätteenpoltto (tällä hetkellä 80% kotitalousjätteistä polttetaan)

• Materiaalitehokkuus nostettu tärkeäksi

• Materiaalit luokiteltu kolmeen luokkaan pitoisuuden ja
liukoisuuden perusteella, mikä määrä mahdolliset käyttökohteet



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3
Raja-arvot, liukoisuus
ja pitoisuus

Raja-arvot, liukoisuus
ja pitoisuus

Raja-arvot, liukoisuus
ja pitoisuus

Pysyvä
Vapaasti käytettävissä Vaati luvan Vaati luvan
Esim. Tiili, betoni jne. Käyttökohteet

määritelty
Käyttökohteet
määritelty

0,3 - 4m paksu kerros 0,3-1m paksu kerros
Etäisyys vesihuollosta

Tuhkien ja rakennusjätteiden hyötykäyttö tehokasta. (mm. 
sementtiteollisuus)



UUMA 2 – kansainvälinen selvitys

• Quality Protocol:n avulla materiaalin käyttö on mahdollista ilman jätehuollon
toimenpiteitä, koska kriteereissä on määritelty myös end-of-waste –kriteerit

• Quality Protocol:n tarkoituksena on lisätä jätteestä valmistettujen tuotteiden
luottamusta markkinoilla -> edistää niiden käyttöä ja kierrätystä

• Laatukriteerit (Quality Protocol) seuraaville materiaaleille:

• Kiviainesmateriaali

• Lentotuhka ja pohjatuhka

• Renkaat, rengaspohjaiset kumimateriaalit

• Kipsilevyt



UUMA 2 – kansainvälinen selvitys

• Myös seuraaville jätteille ollaan harkitsemassa laatukäytäntöjen laatimista:
• asfalttijäte joka sisältää kivihiilitervaa

• jätteenpolton pohjatuhka

• paperilietetuhka

• teräskuona

• renkaat – rengaspaalit (?)

• puu



UUMA 2 – kansainvälinen selvitys

• AggRegain Specifier-internetsovellus
• WRAP:n kehittämä (Waste and Resources Action 

Programme)
• Ostaja voi ostaa sopivaa kierrätettyä tai 

kierrätysmateriaalia oikeaan sovellutukseen

• Sovelluksesta voi ladata yksityiskohtaisia teknisiä tietoja 

sekä case-esimerkkejä

• Järjestelmästä voi tehdä hakuja myös materiaalilla, jolloin 

järjestelmä kertoo millaisissa sovellutuksissa ko. 

materiaalia on mahdollista käyttää



UUMA 2 – kansainvälinen selvitys

AggRegain



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Sähköinen tiedonkeräysjärjestelmä edistämään kierrätystä

• Tuhkat sementti/rakennusteollisuuteen sekä louhostäyttönä, ei
maanrakentamisessa

• Jätemateraalit luokiteltu neljään luokkaan:

• A+, A, B ja C

• Asetettu pitoisuus- ja liukoisuus arvot

• Luokitus määritä käyttöalue, esim. betonin ainesosana tai sidotussa
muodossa

• Käyttöalueet mm. hydrogeologian perusteella, kaatopaikka-alue



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Ylijäämämaat, hyötykäyttö n. 15Mton, kaatopaikalle n. 8,5Mton.

• Luokiteltu neljään luokkaan:

• A1, A2-G, A2 ja BA

A1 A2 A2-G BA
Pilaantumattomat Raja-arvot Raja-arvot Raja-arvot

Hyväksyntä
Paksuus <2m Pohjaveden

suojelu
pohjavedenpinnan
yläpuolella

Pohjaveden
suojelu

Ruoantuotanto-
alueet, laidunta-
alueet

Maanalaiset
täytöt, 
viherrakentamin
en (ei ruoka)

Maanalaiset täytöt Maanalaiset täytöt



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Kierrätysmateriaalipörssi edistämään hyötykäyttöä



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkalle vienti on kielletty!

• Esim. Puhtaita maita ja betonijäte ei saa viedä kaatopaikalle

• Mutta, esim. sorakuoppien maisemointi lasketaan uusiokäytöksi…

• Tuhkat ja kuonat maarakentamiseen

• Pitkällä viety tuoteistus rakennusmateriaaleille helpottaa
hyötykäyttöä

• Tuhkat, maa-ainekset ja rakennusjätteet luokiteltu



Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

käyttö kaatopaikkasijoitus

Luokka 0 

Rajoittamaton

käyttö

Luokka 1 

Rajoitettu käyttö

päällystämättömät

rakenteet

Luokka 2 

Rajoitettu käyttö

päällystetyt

rakenteet

Kaatopaikka-

luokka I

Kaatopaikka-

luokka II

Kaatopaikka-

luokka III

KANSAINVÄLINEN SELVITYS
• Käyttö- ja kaatopaikkaluokitukset



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Alankomaissa yli 80% jätteistä hyödynnetään, EU:n kärjessä

• Vuodesta 2012 ei kaatopaikka maksua tai –veroa

• Mutta kaatopaikkakielto monelle jätteille, mm. 
puhdistettavissa/stabiloitavissa olevat PIMA-maat, kipsit ja
puhallushiekat

• Keskeinen:

• Tuoteistus ja kauppalistaminen

• Standardistointi, laadunvalvonta ja sertifikointi

• Pitkällä viety yhteistyö ja keskustelu alan toimijoiden ja
viranomaisten välillä

Green Deal



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Yhtenäinen lainsäädäntö koskee sekä maaperä että vesistöjen
pohjat ja sedimentit

• Laadunvalvonta

• Kokeet, standardit

• Pätevyysvaatimukset ja sertifiointi

• Rakennusmateriaalit (mm. jätteiden hyötykäyttö)

• Kiinteät, esim. betoni

• Ei-kiinteitä, esim. murske

• Luonnon maa-ainekset ja sedimentit



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Jätteen hyötykäytölle asetetut raja-arvot

• Vapaasti käytettävissä (alittaa raja-arvot, lähinnä liukoisuudet)

• IBC-materiaaliksi –> Eristäminen, Ylläpito ja Seuranta

• Ylitä raja-arvot, mutta alittaa IBC:n raja-arvot

• IBC-materiaali, esim. Jätteenpolton tuhka eristetään



KANSAINVÄLINEN SELVITYS

• Ylijäämämaat ja sedimentit

• Ohje- ja kynnysarvoja

• Kohteen käyttötarkoitukseen mukaan

• Teollisuustoiminta, maanviljellys, asuminen (korkeampi riski)

• Mahdollista kehittää paikallisesti omat normit käyttötarkoituksen perusteella

• Karttapalvelu



KIITOS!


