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Metsäteollisuuden toimipaikat Suomessa
Sivuvirtoja syntyy kaikilla tuotantolaitoksilla

LÄHDE: Metsäteollisuus ry; *Metsäteollisuus ry:n jäsensahat



Metsäteollisuuden potentiaaliset sivuvirrat 

maarakentamisessa

• Metsäteollisuudessa syntyy vuosittain satoja tuhansia tonneja 

maarakentamisessa hyödynnettäviä sivuvirtoja

– Tuhkat sopivat hyvin maarakentamiseen - Vuonna 2014 

massa- ja paperiteollisuuden tuhkasta 50 % hyödynnettiin 

maarakentamisessa

– Useat metsäteollisuudessa syntyvät lietteet kuten kuituliete 

(63 % maarakentamiseen) ja keräyspaperin puhdistuksessa 

syntyvä siistausliete (33 % maarakentamiseen) ovat jo 

vakiintuneita rakennusmateriaaleja 

kaatopaikkarakentamisessa

– Kalkkipitoisia jätteitä, kuten sellunvalmistusprosessissa 

syntyvää meesaa käytetään myös maarakentamisessa

8.9.2015

4



Metsäteollisuuden sivuvirroissa paljon 

hyötykäyttöpotentiaalia maarakentamiseen

• Vaikka metsäteollisuuden sivuvirroista yli 90 

% hyödynnetään – osuutta halutaan 

kasvattaa

– Massa- ja paperiteollisuuden 

kaatopaikkajätteet  2014 yhteensä  

92 100 t → Vähintään tämän verran 

lisää raaka-ainepotentiaalia

• Sivuvirtojen hyötykäyttöä on selvitelty ja 

demottu paljon

– Metsäteollisuus ry ollut viimeisen viiden 

vuoden aikana yli kymmenessä 

sivuvirtojen hyötykäyttöä edistävässä 

hankkeessa 
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Haasteet sivuvirtojen hyötykäytössä 

• Jätteiden maarakennuskäyttöön liittyy useita 

haasteita, kuten:

– Tiedon ja hankintakäytäntöjen puute

– Toimijoiden puute

– Ajoitusongelmat

– Varastointi

– Materiaalien jätestatus

• Ympäristölupamenettely nähdään suurimmaksi 

haasteeksi jätteiden maarakennuskäytössä

– Lupaprosessi kestää kauan

– Suurin osa tehtaista ei pysty 

hyödyntämään Mara-asetuksen 

ilmoitusmenettelyä tuhkien 

maarakennuskäytössä

– Mara-asetuksen uudistus käynnissä
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• Metsäautoteiden perusparannus tuhka-murskeseoksella 

Mäntässä ja Keuruulla

• Kenttärakenne tuhkasta Metsä Wood Renkon sahalla

• Urheilukentän perusparannus kuitusavi-tuhkaseoksella 

Mäntässä

• Pintaverhoilua kuorihiekalla Kemissä, Äänekoskella ja 

Joutsenossa erilaisissa kohteissa

• Yhteishanke UPM:n kanssa Sampaanalanlahden 

täyttäminen eri jätemateriaaleja käyttäen

• Pystyeristeseinän rakentaminen soodasakasta ja tuhkasta 

Joutsenoon

Esimerkkejä jätteen hyötykäytöstä 

maarakentamisessa
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Esimerkkejä jätteiden hyötykäytöstä tie- ja 

maarakentamisessa

• Kenttärakenteissa

– Pohja- ja lentotuhkia hyödynnetty yleisesti (Anjalankoski, Heinola, Imatra…) 

– Soodasakka (Imatra)

– Parhaillaan käynnistymässä hanke, jossa hyödynnetään tuhkien lisäksi 

soodasakkaa ja arinakuonaa (Heinola)

• Lentotuhka tierakenteissa

• Meluvallirakenteissa

– Lentotuhkaa hyödynnetty VT6, VT7 sekä Tainionkosken ratapiha

• Kaatopaikkarakenteissa

– tuhkia ja soodasakkaa hyödynnetty tiivistyskerroksessa (omat kaatopaikat sekä 

kunnalliset ja Ekokem)

• Maisemointi ja kasvukerrokset

– Jätevesilietettä, kuorta sekä hiekkaista kuorta

• Muuta: 

– Kuorikattilan pohjatuhka golfkentän viheriöiden hoitoon
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Sivuvirtojen hyötykäyttöesimerkkejä

• UPM:n omien metsäautoteiden perusparantaminen tuhkilla
– Yli 20 kilometriä kaiken kaikkiaan

• Tie- ja kenttärakenteissa lento- ja pohjatuhkaa
– Teuroisten maantien 14547 parantaminen

– Sami Hyypiä -areenan hiekkakenttä ja pysäköintialue

• Soodasakan hyötykäyttö kenttä- ja tierakenteissa Kaukaalla
– Tehdasalueella ja kaatopaikalla

– Lento- ja pohjatuhkan kanssa

• Himoksen länsirinteen korottaminen
– Tuhka, kuituliete ja siistausjäte

• Suljettavien kaatopaikkojen orgaaninen kerros
– Hautomoallaslietteet ja hiekkaiset kuoret

Tulevia

• Sampaanalanlahden täyttäminen eri jätemateriaaleja käyttäen
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