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Mitä on tehty ja koettu vuodet 1994-2000 

1994-2000 
Lentotuhkan hyötykäyttö 
Kujalan kenttärakenteissa 
Teollisuuden sivutuotteiden 
hyötykäyttö kaatopaikan 
sulkemisessa 
(tutkimus/lysimetrit) 
Pilaantuneista maista 
rakennuttu (ekobetoni) 
hyötyjätekenttä noin 10 000 
m2 
- Purettu v. 2005 
Hyötyjätekentän asfaltointi 
kokonaan RC 100% massalla 



Mitä on tehty ja koettu vuodet 2001-2005 

Biojätteistä jalostettujen kompostien 
käyttö multatuotteissa 
Betonijätteiden jalostaminen murskeiksi 
aloitettiin, hyödyntäminen Kujalaan 
jätekeskuksen kentissä v. 2003- 

• Betonimurskaista on rakennettu 
noin 98 000 m2 käsittelykenttiä ja 
hyödynnetty noin 250 000 tonnia 
betonia. 

• Nykyisin CE-merkitty Betoroc tuote 



Mitä on tehty ja koettu vuodet 2005-2010 

Pilaantuneiden maiden hyötykäyttö 
Jätekeskusta ympäröivä maisemavalli 2006- 
- ns. voimakkaasti pilaantuneet maat 
- stabilointi/kiinteytys 
- pysyvä pitkäikäinen rakenne 
Maisemapengertä rakennettu noin 800 
metriä ja rakentamatta noin 250 metriä 
- PIMA maita hyödynnetty penkereessä 

noin 100 000 tonnia 
  



Mitä on tehty ja koettu vuodet 2005-2010 

Orimattilan jäteasema 2006 
- Rengasrouhe vastaanottoalueen 

kevennystäytöissä 
 
 

 
  



Mitä on tehty ja koettu vuodet 2010- 

Jätteenpolton pohjakuonan hyötykäyttö 
(käsittely; ikäännytys, seulonta, metallien 
poisto) 
- Meluvallit Valtatie 7/E18 Karhula-Rantahaka 

2011 (koerakenne) 
- Meluvalli Valtatie 7 /E18 Hamina-Vaalimaa 2016- 
- Kaatopaikan pohjarakenne 2011, kuivatuskerros 
- Kaatopaikan pintarakenne 2012-2014 

(koerakenne), Kujalan kaatopaikka käytöstä 
poistettu 

- kaasunkeräys 
- Tiivistyskerros 

(PIMA/tuhka/kuona/sivutuoteseos) 
- Kuivatuskerros (pohjakuona, 

betonimurske) 
Ympäristölupa v. 2016 
Työt aloitetaan näillä näkymin vuonna 
2018 ja jatkuvat sitten noin 10 
vuotta 
 

Pohjakuonaa hyötykäytetty noin 100 000 
tonnia 



Mitä on tehty ja koettu vuodet 2010- 

Ylijäämämaiden käyttö ja jalostus 
kaatopaikan pintarakenteisiin 2015- 
- tiivistyskerros (kuivakuorisavi) 
- Kuivatuskerrosmateriaali (jalostus 

murskaamalla ja seulomalla) 
- Peittomaakerros (ylijäämämaa) 
 
 
Kattohuopajätteestä tehdyn raaka-aineen 
Bitumenmix käyttö asfalteissa 2013- 
- Alkoi koerakenteena Tarpaper 

Recycling Finland Oy:n käsittelykentän 
rakentamisella 

 
 

 
 
 
  



Mitä haasteita ratkotaan tulevaisuudessa 
Suljetun kaatopaikan pintarakenteiden 
tekeminen uusiomaa-aineksista ja 
teollisuuden sivuvirroista 
• Massatarve noin 1 milj. tonnia 
• Ei käytetä neitseellisisä kiviaineksia 
Ylijäämämaiden jalostus myytäviksi 
kiviainestuotteiksi 
Pintamaiden jalostus kasvualustoiksi 
Betonimurskeiden myynti 
maarakennuskohteisiin 



Kiitos mielenkiinnosta 
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