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Rudus materiaalien kierrättäjänä

• Rudus on toiminut mineraalipohjaisten jätemateriaalien 
hyötykäytön parissa jo 90 –luvun alkupuolelta lähtienhyötykäytön parissa jo 90 luvun alkupuolelta lähtien

• Mm. voimalaitostuhkien hyötykäyttö ja eri sovelluskohteiden 
tutkimus- ja kehitystyö

• Betoninkierrätyksen kehittäminen ja betonimurskeiden hyötykäytön • Betoninkierrätyksen kehittäminen ja betonimurskeiden hyötykäytön 
tutkimus ja kehitystyö

• Louheen ja puhtaiden ylijäämämaiden kierrätys

• Jätemateriaalien näkeminen raaka-aineina on taloudellisesti ja j
ekologisesti kannattavaa

• Ruduksella on perinteisten kiviainesten toimittajana hyvä kanava 
tarjota rinnalla myös kierrätyskiviaineksiatarjota rinnalla myös kierrätyskiviaineksia
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Kierrätyskiviainekset, uusiomateriaalit 
maanrakentamisessamaanrakentamisessa

• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskeiden valmistus ja toimitus 
rakennuskohteisiinrakennuskohteisiin

• Jätebetonin vastaanotto ja Betoroc –murskeiden valmistus ja niiden 
toimitus rakentamiseentoimitus rakentamiseen

• Kivihiilen lentotuhkien käyttö sementin raaka-aineena, 
asfalttifillerinä, betonin sideaineena ja maanrakennuksessa täyttö-
ja pengermateriaaleina sekä sideaineena stabiloinneissa

• Puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto ja niistä soveltuvan osan 
palautus takaisin rakentamistoimintaan
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UUMA 2; Odotukset

• Kehitetään nimenomaan suunnittelu- ja hankintamenettelyjä, 
jotta kierrätys- ja uusiomateriaalit otetaan hankinnoissa 
huomioon ja niitä on mahdollista tarjota

• Sitoudutaan luomaan/päivittämään kansalliset ohjeistukset ja 
asetukset niin, että kierrätys- ja uusiomateriaalit täytyy
huomioida hankintamenettelyissäy

• Negatiiviset asenteet ja kielteinen suhtautuminen sivutuote- ja 
jätemateriaaleihin saadaan vähenemään tai ainakin niiden jätemateriaaleihin saadaan vähenemään tai ainakin niiden 
aiheuttamat esteet hyötykäytölle saadaan minimoitua



Sudenkuoppia ja haasteita

• Tehdään jälleen kerran koerakenteita materiaaleilla 
(tuhkat, kuonat, betonimurskeet ym), joita on tutkittu ja 
joilla on tehty erilaisia koekohteita ja joita on käytetty 
rakentamessa jo pitkään
-> saadaan aikaiseksi raportteja  joissa todetaan  että hyvin > saadaan aikaiseksi raportteja, joissa todetaan, että hyvin 

toimii ja soveltuu kyseiseen käyttötarkoitukseen, mutta 
mikään ei muutu käytännössä

-> tehdään jälleen uusia suunnittelu- ja rakentamisohjeita ja > tehdään jälleen uusia suunnittelu ja rakentamisohjeita ja 
käsikirjoja, joista kuitenkaan ei sellaisenaan ole 
edistämään materiaalien hyötykäyttöä, koska niillä ei ole 
virallista asemaa eikä vaikutusta hankintamenettelyihinvirallista asemaa eikä vaikutusta hankintamenettelyihin



Sudenkuoppia ja haasteita

• Ei löydetä keinoja ja tahtotilaa, miten kierrätys- ja 
uusiomateriaalit saadaan hankintamenettelyissä yhdeksi 
”normaaliksi” materiaaliksi perinteisten kiviainesten 
rinnalle

• Materiaalien tuottajat ja jalostajat ovat varmasti 
halukkaita panostamaan tuotteidensa kehitystyöhön, 
j l k  j  i i  j   l  jalostukseen ja tuotteistamiseen, jos on olemassa 
oikeasti kysyntä ja mahdollisuudet näiden materiaalien 
käytölle

• CE –merkintäpakko tai tuotehyväksyntä koskee myös 
uusiomateriaaleja 1 7 2013 lähtien  jos niitä aiotaan uusiomateriaaleja 1.7.2013 lähtien, jos niitä aiotaan 
käyttää rakennusmateriaaleina



KiitosKiitos.
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