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Kaakkois-Suomen alueen erityispiirteitä  

 Paljon toimintoja, joissa syntyy merkittäviä määriä 

maanrakentamisessa hyödynnettäväksi kelpaavia 

sivutuotteita ja jätemateriaaleja  mm.  

– Kiviaineteollisuus => sivukivi  

– Metsäteollisuus => tuhkat ja kuonat, soodasakka  

– Energiantuotanto => tuhkat ja kuonat 

– Valimot , terästeollisuus=> kuonat  

– Purkukohteet => betoni- ja tiilijäte, asfaltti  

 Hyvät kulkuyhteydet tuoda hyötykäytettävää 

materiaalia myös muualta esim. satamien kautta 

 Sopivia hyödyntämiskohteita tarjolla mm.  

– Tierakentaminen => maisemoinnit, meluvallit 

– Kenttärakentaminen => satama- ja teollisuusalueet  
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Sivutuote vai jäte  

 Säädetty ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa  

 Ympäristöministeriön muistio 14.12.2014, 

Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia 
 Linkki: http://www.ym.fi/download/noname/%7BCD7F8935-DBAB-

46D0-B606-4DF92D0F82DA%7D/106176  

     Muistio käsittelee mm.  

 päätöksentekomenettelyä materiaalin jäteluonteen 

määrittelystä (jäte=>sivutuote)  

 jätteenkäsittelyn luvanvaraisuutta  

 Yhteydenotto lupa/valvontaviranomaisiin asiaan 

liittyvissä kysymyksissä   
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Jätteiden hyötykäyttöä ohjaa: 

Lainsäädäntö 

 Jätteiden hyödyntäminen 

maanrakentamisessa edellyttää 

usein ympäristöluvan ja suuret 

hankkeet voivat vaatia myös 

YVA -menettelyn  

 Ympäristöluvan käsittelee 

kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen 

tai aluehallintovirasto 

 Ilmoitusmenettely   

 

Hallinnon ohjauskeinot 

 Valtakunnallinen 

jätesuunnitelma (VALSU) 

 Alueelliset jätesuunnitelmat 

– Etelä- ja Länsi-Suomen 

jätesuunnitelma (ELSU) 

 Antavat viranomaistoiminnalle 

suuntaviivoja jätehuollon 

kehittämisessä 
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VnA 591/2006  eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa (Mara –asetus)  

  Asetuksen tarkoituksena on edistää jätteiden 

hyödyntämistä määrittelemällä edellytykset, joiden 

täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden 

käyttöön maarakentamisessa ei tarvita 

ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. 

 Mahdollistaa asetuksen vaatimukset täyttävien 

betonimurskeiden ja tuhkien hyötykäytön 

maanrakentamisessa ilmoitusmenettelyllä (ELY)  

 Tarkoitettu jätteiden laitos- tai ammattimaiseen 

hyödyntämiseen määrätyissä maarakentamiskohteissa 

kuten yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä 

niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten 

tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet 
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Tarastin työryhmän mietintö maaliskuu 2015  

Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja 

tehostaminen  
  
 15.  Laajennetaan eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2006) 

mukaisia hyötykäyttökohteita kattamaan tuhkien, kuonien ja lietteiden 

käyttö kohteissa, joissa ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Samalla on harkittava, onko tarkoituksenmukaisempaa säätää 

kokonaan uusi valtioneuvoston asetus koskemaan näiden jätteiden 

laatuvaatimuksia ja niiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä siirtää ne 

luvan sijasta ilmoituksen perusteella ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään rekisteröitäväksi. Lisäksi on selvitettävä 

mahdollisuutta kansallisesti poistaa tietyn koostumuksen omaavilta 

tuhkilta, lietteiltä ja kuonilta jätestatus tai säätää niille helpotuksia jä-

telainsäädännön vaatimuksista. Puhtaiden maa-ainesten jätestatus on 

kokonaan poistettava.  
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Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu (ELSU)  
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Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 

2020 

      Jätesuunnitelma keskittyy kuuden painopisteaiheen jätehuollon 

suunnitteluun:  

 Rakentamisen materiaalitehokkuus 

 Biohajoavat jätteet  

 Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet 

 Pilaantuneet maat 

 Tuhkat ja kuonat 

 Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa.  

 Suunnitelmassa esitetään painopistekohtaisten tavoitteiden lisäksi 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset ja keskeiset toimenpiteet 

sekä toteuttamisesta vastuussa olevat tahot.  

 Jätesuunnitelmassa esitetty, kuinka seuranta hoidetaan 

jätesuunnitelmakaudella ja millaisia indikaattoreita seurannassa 

käytetään. 
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ELSU:n tavoitteiden eteneminen  

 Väliarvio kertoo jätesuunnitelmien etenemisestä 

 Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu etenee. Jätesuunnitelmien 

toteutumista ja vaikuttavuutta on arvioitu väliarviolla kesällä 2014.  

 

 Sen perusteella: 

 Onnistumisia on tullut seuraavissa teemoissa  

 yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on vähenemässä 

 energiahyödyntäminen on kasvussa 

 biohajoavat jätteet saadaan enenevissä määrin hyötykäyttöön 

 yhdyskuntalietteet hyödynnetään pääosin viherrakentamisessa ja 

kaatopaikan maisemoinnissa 

 kaikki jätesuunnitelmissa asetetut painopistekohtaiset tavoitteet 

ovat edenneet osittain 
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ELSU:n keskeisimmät jatkotoimenpiteet  lähivuosina  

 
 Uusiomateriaalien käytön lisääminen maarakentamisessa 

 Kriteerien laatiminen maarakentamisen jätemateriaalien käytölle ja 

ympäristökelpoisuudelle 

 Rakentamisen materiaalitehokkuuden edistäminen ennakoimalla 

 Uusiomateriaalien, kuten tuhkat ja kuonat, käytön lisääminen 

julkisella sektorilla 

 Tuhkia ja kuonia koskevan tutkimus- ja kehitystyön edistäminen 

sekä ohjeistuksen laatiminen 

 Verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen tuhkan tuottajien, 

rakennuttajien ja suunnittelijoiden välillä 

 Yhdyskuntajätteiden kierrätyksen lisääminen tuotekehitystä ja uusia 

innovaatioita edistämällä 

 Yhdyskuntajätteen kierrätyskelpoisen osan parempi erilliskeräys ja 

kierrätys 
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Teollisuuden jätemäärät ja hyödyntäminen (vuonna 2011) 

Kehitys:  Teollisuus hyödyntää jätteensä aiempaa paremmin, mutta jätevirroissa 

on vielä potentiaalia parempaan hyödyntämiseen 
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Hyödynnetyn betonimurskeen määrä ELY-keskuksittain (Mara-ilmoitukset) 

Kehitys:  Uusiomateriaaleja voitaisiin käyttää maarakentamisessa runsaammin. 

Kevyempi ilmoitusmenettely on lisännyt betonimurskeen hyödyntämistä 
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Sivukiven ja jätteen 

hyötykäyttökohteita 

Kaakkois-Suomessa  

14.4.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPAKIVIGRANIITIT 

 

Kaakkois-Suomessa 

louhitaan runsaasti 

rapakivigraniitteja 

rakennuskiviksi 

 

Valtaosa menee 

ulkomaille 

 

Tuotenimiä 

Baltic Brown (Ylämaa) 

Carmen Red (Virolahti) 

Eagle Red (Kotka) 

 
Louhinnassa syntyy 

huomattavat määrät 

sivukiveä, sillä vain 

tasalaatuiset ja ehjät 

kiviblokit kelpaavat 

jatkojalostukseen 

 

 
Kuvat: Rakennuskivilouhimo 

Virolahdella ja Ylämaalla JT 2014 
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RAKENNUSKIVILOUHINNASSA SYNTYVÄN SIVUKIVEN 

HYÖTYKÄYTTÖ KAAKKOIS-SUOMESSA 
 

GTK, Tutkimusraportti 169, 2007 

Räisänen M., Venäläinen P., Lehto H., Härmä P., Vuori S., Ojalainen J., 

Kuula-Väisänen P., Komulainen H., Kauppinen-Räisänen H., Vallius P. 

 

 

 

Laaja yhteistyöprojekti:  

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, GTK, WSP Finland Oy, Palin Granit 

Oy, Lohja Rudus Oy, Salvor Oy, Geopex Oy, Destia Oy, Suomen 

kiviteollisuus Oy, LT Granit Oy, Taivassalon Graniitti Oy, Interrock Oy, 

Granicon Oy, Morenia Oy, Lemminkäinen Oyj, Kaakkois-Suomen kunnat, 

Cursor  Oy, Ympäristöministeriö 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvat: M. Räisänen, Kotka Sapokan vesipuisto ja Haminan satama 
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RAKENNUSKIVILOUHINNASSA 

SYNTYVÄN SIVUKIVEN HYÖTYKÄYTTÖ 

KAAKKOIS-SUOMESSA 

 

Tehdyn selvityksen mukaan Kaakkois-

Suomessa on noin 10 miljoonan m³:n 

sivukivivaranto, joka kasvaa noin 400 000 

m³:n vuosivauhdilla 

 

Sivukiven hyötykäyttö on ollut puutteellista 

lähinnä logististen kustannusten, 

murskausteknisten ominaisuuksien ja 

kannattavien liiketoimintamallien puuttumisen 

johdosta 

 

Sivukiven hyötykäytön edistäminen on 

merkittävää sivukivimassojen suuren määrän 

vuoksi ja koska niillä voidaan korvata 

tavallisia kiviaineksia ja säästää näin ollen 

kiviainesvarantoja 

 

 
Kartta: Sivukivivarannot irtokuutioina  
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RAKENNUSKIVILOUHINNASSA 

SYNTYVÄN SIVUKIVEN HYÖTYKÄYTTÖ 

KAAKKOIS-SUOMESSA 

 

Sivukiven mahdollisia käyttökohteita: 

 

Louhimoiden sisäinen käyttö 

Maa- ja vesirakentamisen kohteet 

Täytöt 

Hiekoitussepeli 

Meluvallit 

Ympäristörakentamisen kohteet 

Betonin karkea kiviaines 

 

 

 

 

 
Kuvat: Sivukiven mahdolliset potentiaaliset käyttökohteet ja 

kuljetusratkaisut , M. Räisänen ja Kymen Granite Oy 
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RAKENNUSKIVILOUHINNASSA 

SYNTYVÄN SIVUKIVEN HYÖTYKÄYTTÖ 

KAAKKOIS-SUOMESSA 

 

Kaakkois-Suomessa syntyvän sivukiven 

potentiaalisia hyödyntämiskohteita 

tulevaisuudessa ovat itäisen Suomenlahden 

alueen vesirakennuskohteet, Kaakkois-

Suomen tie- ja ratarakennuskohteet sekä 

ympäristörakentaminen Suomessa, Virossa 

ja Pietarin alueella 

 

 

 

 

 
Kartta: Sivukiven mahdolliset potentiaaliset käyttökohteet ja 

kuljetusratkaisut  
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RAKENNUSKIVILOUHINNASSA 

SYNTYVÄN SIVUKIVEN HYÖTYKÄYTTÖ 

KAAKKOIS-SUOMESSA 

 

Yhteenveto 

 

Sivukivien hyötykäyttö on kestävän 

kehityksen mukaista kierrättämistä, 

tuotannon optimointia, jätteiden synnyn 

minimointia ja ekotehokkuutta 

 

Hyötykäyttömahdollisuuksia voidaan 

parantaa eri sidosryhmien rajat rikkovalla 

yhteistyöllä 

 

Infrasektorin vaikuttajat voivat edistää 

kestävän kehityksen mukaisia raaka-

ainevalintoja tarkastelemalla 

hankintamenettelyjä pidemmällä 

aikajänteellä ja huomioimalla ekotehokkuus 

päätöksenteossa 

 
Kuva: Rudus Oy hyödyntää Palin Granit Oy:n  

rakennuskivilouhinnan sivukiviä Kotkassa Rajavuoren alueella  
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Betonimurskeen ja tuhkan hyötykäyttö Kaakkois-Suomen 

ELY –keskuksen alueella  

 Mara -asetuksen voimaantulosta vuodesta  

2006 käsitelty n. 100 ilmoitusta 

betonimurskeen tai tuhkan hyödyntämiseksi 

maanrakentamisessa   

 Lupaviranomaiset myöntäneet useita 

kymmeniä ympäristölupia jätemateriaalien 

hyötykäytölle. Tyypillisiä kohteita:  

 Satama- ja muut kentät (esim. Mussalon 

ja Haminan satama-alueet, betonimurske 

ja tuhkat, valimohiekka) 

 Meluvallit  (esim. VT7:n meluvallit, 

pohjakuona ja tuhkat) 

http://www.avi.fi/documents/10191/56814/

paatos_232_2013_1-2013-11-

15.pdf/64d21004-3d95-46a7-9907-

39f76cce16fe  

 Pintarakenteet  (esim. läjitysalueet)  

Kuva: Meluvalli, Kotka E 18. JT 2015 20 
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Kiitos mielenkiinnosta 

Kuva: Melumuuri, Kotka, Kyminlinna. JT 2015 21 


