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TIIVISTELMÄ

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma on Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suo-
men, Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskusten toimialueiden 
yhteinen jätehuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelman laadinnassa on sovellettu 
SOVA-lain eli viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvi-
oinnista annetun lain (200/2005) mukaista ympäristöarviointia.

Jätesuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen jätehuollon nykytila sekä tulevaisuu-
den kehittämistarpeet vuoteen 2020. Jätesuunnitelma keskittyy kuuden painopistea-
iheen jätehuollon suunnitteluun:

Rakentamisen materiaalitehokkuus
Biohajoavat jätteet
Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet
Pilaantuneet maat
Tuhkat ja kuonat
Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa

Suunnitelmassa esitetään painopistekohtaisten tavoitteiden lisäksi tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarpeelliset ja keskeiset toimenpiteet sekä toteuttamisesta vastuussa 
olevat tahot. Jätesuunnitelmassa esitetty, kuinka seuranta hoidetaan jätesuunnitel-
makaudella ja millaisia indikaattoreita seurannassa käytetään.

Jätesuunnittelutyön aikana on julkaistu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Pir-
kanmaan ympäristökeskuksen raportteja 2/2008), I osaraportti: Ensimmäisessä kuu-
lemisessa saatu palaute ja sen huomioonottaminen, jätesuunnittelun painopisteet 
(Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 5/2008), II osaraportti: Toisessa kuule-
misessa saatu palaute ja sen huomioonottaminen (Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
raportteja 7/2009), painopistekohtaiset raportit (Hämeen ympäristökeskuksen ra-
portteja 11/2009, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2009, Lounais-
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2009, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
raportteja 4/2009, Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2009, Uudenmaan 
ympäristökeskuksen raportteja 11/2009) ja ympäristöselostus (Suomen ympäristö 
44/2009).
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MÄÄRITELMÄT

Biohajoava jäte  Jäte, joka voi hajota biologisesti hapettomissa tai 
     hapellisissa oloissa mm. elintarvike-, puutarha-, puu-, 
     paperi- ja kartonkijäte

Biojäte   Elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätettä, joka hajoaa 
     biologisesti hapettomissa tai hapellisissa oloissa

In situ –kunnostus Maaperän kunnostaminen paikan päällä, maa-aineksia 
     kaivamatta

On site –kunnostus Maaperän kunnostus paikan päällä, mutta kaivaen 
     maa-ainekset

Jalostusarvo  Toiminnassa saatujen tuottojen ja toiminnasta 
     aiheutuneiden kustannusten erotus

Kotikompostointi Kotitalouksien syntypaikalla toteuttama kompostointi

Kotitalousjäte  Kotitalouksien tuottama jäte, jota on noin 60 % 
     yhdyskuntajätteestä

Materiaalitehokkuus Mahdollisimman suuren hyödyn tuottaminen käytettyyn  
     materiaalipanokseen nähden

Rinnakkaispoltto Jätteiden polttamista voima- tai lämpökattilassa tai 
     prosessiuunissa samanaikaisesti tavanomaisen 
     polttoaineen kanssa

Tuottajavastuu  Tuottajan velvollisuus huolehtia markkinoille 
     saattamiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden 
     uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon 
     järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista

Yhdyskuntajäte  Asumisessa syntyvää jätettä eli kotitalousjätettä sekä 
     ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään 
     siihen rinnastettavaa jätettä, joka syntyy esimerkiksi 
     teollisuudessa tai palvelutoiminnassa
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Johdanto
Suomen jätelaki (1072/1993) edellyttää, että alueellisten ympäristökeskusten on laa-
dittava alueelliset jätesuunnitelmat jäteasioiden kehittämiseksi ja hoitamiseksi omilla 
alueillaan. Jätesuunnitelmassa on esitettävä jätteitä ja jätehuollon nykytilaa koske-
vat tiedot sekä asetetut kehittämistavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarpeelliset 
toimet.

Alueellisen jätesuunnitelman tarkoituksena on toimeenpanna valtakunnallisessa 
jätesuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita alueellisesti. Alueelliset jätesuunnitelmat 
ovatkin keskeinen työväline valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toimeen-
panossa. Jätesuunnitelmien tarkoituksena on ohjata jätehuoltoon liittyvää käytännön 
toimintaa, vaikuttaa tuotetun jätteen määrään ja hyödyntämiseen sekä löytää ratkai-
suja alueellisiin jäteongelmiin. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteena 
on vähentää jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä, näin se omalta osaltaan toteuttaa 
myös valtioneuvoston 6.11.2008 hyväksymään pitkän aikavälin ilmasto- ja energi-
astrategian sekä valtioneuvoston tulevaisuuselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta 
(28/2009) esitettyjä tavoitteita.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 50 §:n mukaan alueellinen jätesuunnitelma tu-
lee ottaa huomioon jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikkojen ympäristölupia val-
misteltaessa. Jätesuunnitelman merkitystä korostaa myös, että Euroopan komissio 
on kirjeessään (22.1.2009) todennut, että EU:n aluerahastoista voidaan osarahoittaa 
ainoastaan niitä jätehuollon infrastruktuurihankkeita, jotka sisältyvät komissiolle 
ilmoitettuun jätehuoltosuunnitelmaan.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Valtioneuvosto on hyväksynyt huhtikuussa 2008 Valtakunnallisen jätesuunnitelman 
vuoteen 2016 (Ympäristöministeriö, 2008). Suunnitelma sisältää jätepolitiikan stra-
tegiset linjaukset ja tavoitteet sekä julkisen vallan ohjauskeinot. Siinä esitetään toi-
mia, joilla edistetään luonnonvarojen järkevää käyttöä, kehitetään jätehuoltoa sekä 
ehkäistään jätteistä aiheutuvia vaaroja ja ympäristö- ja terveyshaittoja. Suunnitelma 
sisältää Suomen jätehuollon päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2016 sekä keskeiset toi-
met niiden saavuttamiseksi. Valtakunnallisen jätesuunnitelman keskeiset tavoitteet 
ovat seuraavat:

jätteen syntymistä ehkäistään•	
jätteiden materiaalikierrätystä ja biologista hyödyntämistä lisätään•	
kierrätykseen soveltumattoman jätteen polttoa lisätään•	
turvataan jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoitus•	

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan jätehuollosta aiheutuvia kasvihuonekaa-
supäästöjä pienennetään erityisesti vähentämällä biohajoavan jätteen sijoittamista 
kaatopaikoille ja lisäämällä kaatopaikoilla syntyvän metaanin talteenottoa. Valta-
kunnallisessa jätesuunnitelmassa on esitetty tavoitteita jätteen synnyn ehkäisylle 
ja jätteen hyödyntämiselle muun muassa yhdyskuntajätteiden, lannan ja lietteiden, 
rakentamisen ja teollisuuden jätteiden osalta.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma ohjaa alueellisten jätesuunnitelmien tavoitteita 
ja valmistelua. Ja alueelliset jätesuunnitelmat täsmentävät valtakunnallista jätesuun-
nitelmaa. Voimassaolevassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on asetettu kaksi 
suoraa tavoitetta alueellisille jätesuunnitelmille. Tavoitteet ovat: Arvioidaan tarvitta-
va jätteenpolttokapasiteetti sekä huomioidaan eläinperäisistä sivutuotteista syntyvien 
jätteiden ja terveydenhuollon erityisjätteiden asiallisen käsittelyn alueelliset tarpeet 
jätesuunnitelmien laatimisen yhteydessä.
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Jätelaki ja -direktiivi

Jätesuunnitelmien laatimisesta säädetään jätelaissa (1072/1993). Kansallisen jäte-
suunnittelun merkitys korostuu 21.11.2008 julkaistun jätehuollon puitedirektiivin 
(2008/98/EY) myötä. Direktiivi laajentaa ja selventää jätesuunnitteluun liittyviä 
vaatimuksia (28 artikla). Direktiivillä pyritään edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä yksinkertaistamaan nykyistä EU:n jätesääntelyä. 
Siinä vahvistetaan niin sanottu viisiportaisen jätehierarkia.

Jätehierarkian mukaisesti ensin on pyrittävä estämään jätteen synty. Hierarkiassa 
seuraavana on jätteiden valmistelu uudelleenkäyttöä varten, kierrätys aineena ja 
muu hyödyntäminen (esimerkiksi energiana). Viimeisenä jätehierarkiassa on jätteen 
asianmukainen loppukäsittely.

jätteen synnyn ehkäisy1. 
valmistelu uudelleenkäyttöön2. 
kierrätys3. 
muu hyödyntäminen, esimerkiksi energiana4. 
loppukäsittely5. 

Jätedirektiivissä jäsenmaat velvoitetaan edistämään jätteen kierrätystä niin, että syn-
tyvästä paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä kierrätetään vuonna 2020 vähintään 
puolet ja rakennus- ja purkujätteestä vähintään 70 prosenttia. Jäsenmaiden on saatet-
tava uusi jätedirektiivi voimaan viimeistään 12.12.2010. Kansallista jätelainsäädän-
töä ollaankin parhaillaan uudistamassa. Uudistustyöryhmän tavoitteena on antaa 
keväällä 2010 ehdotus jätelainsäädännön ajanmukaistamiseksi.

Suunnitteluorganisaatio

Etelä- ja Länsi-Suomen alueen kuuden ympäristökeskuksen yhteiseen jätesuunnitte-
luun liittyvää yhteistyötä valmisteltiin vuosien 2006 ja 2007 aikana. Jätesuunnitelman 
varsinainen suunnittelutyö käynnistyi vuoden 2008 alussa. Suunnitteluorganisaatio 
koostui jätesuunnitteluryhmästä, työvaliokunnasta, aluekeskuskohtaisista yhteis-
työryhmistä sekä painopistekohtaisista asiantuntijaryhmistä (kuva 1). Pirkanmaan 
ympäristökeskus koordinoi jätesuunnitelman laadintaa. Jätesuunnitelmayhteistyössä 
mukana olleiden alueellisten ympäristökeskusten johtajat päättivät suunnittelun 
kannalta merkittävimmät asiat. Näitä olivat painopisteiden valinta, palautteen huo-
mioonottaminen, jätesuunnitelman ja ympäristöselostuksen hyväksyminen.

Suunnittelun johtoryhmänä toimi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitteluryhmä, 
johon kuului jätealan asiantuntijoita jokaisesta yhteistyössä mukana olevasta alu-
eellisesta ympäristökeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta ja ympäristöminis-
teriöstä. Jätesuunnitteluryhmä organisoi, suunnitteli ja ohjasi jätesuunnittelutyötä. 
Osan jätesuunnitteluryhmän päätettäväksi tulevista asioista valmisteli työvaliokunta. 
Työvaliokuntaan kuului projektipäällikkö Pirkanmaan ympäristökeskuksesta sekä 
kaksi vaihtuvaa edustajaa muista osallistuvista ympäristökeskuksista. Jätesuunnit-
teluryhmän, yhteistyö- ja asiantuntijaryhmien kokoonpanot on esitetty liitteessä 1.

Yhteistyöryhmien tehtävänä on ollut alueellisten tarpeiden esille tuominen jäte-
suunnittelun keskeisissä vaiheissa. Kukin mukana oleva ympäristökeskus on perus-
tanut oman alueellisen yhteistyöryhmän ja koonnut mukaan alueellisia vaikuttajia 
muun muassa jätehuoltoyhtiöistä, jätealan yrityksistä, kunnista, maakuntien liitoista, 
lääninhallituksesta sekä teollisuuden, tuotannon ja kaupan alalta ja järjestöistä. Yh-
teistyöryhmiin kuuluu kaikkiaan noin 140 jäsentä. Yhteistyöryhmät ovat kokoontu-
neet vuosina 2008–2009 kukin 3–6 kertaa.
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Asiantuntijaryhmät ovat ideoineet, valmistelleet ja kommentoineet jätesuunnittelun 
painopisteitä, niihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kuuteen painopistekohtai-
seen asiantuntijaryhmään kuului lähes 90 jäsentä. Asiantuntijaryhmät ovat kokoon-
tuneet vuosina 2008–2009 kukin 7–9 kertaa.

Jätesuunnitelman laadinnan yhteydessä on tehty viranomaisten suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (ns. SOVA-laki 200/2005) 
mukainen ympäristöarviointi. Ympäristöarviointi tehtiin painopistekohtaisille vaih-
toehdoille ja sen toteutti Suomen ympäristökeskus (SYKE). Arviointi toteutettiin 
vuorovaikutuksessa suunnittelussa mukana olevien ryhmien kanssa. SYKEn arvi-
ointiryhmän jäsenet ja vastuualueet on esitetty liitteessä 1. Ympäristöarvioinnista on 
laadittu ympäristöselostus, jossa on käsitelty vuorovaikutuksen eri muodot ja saadut 
tulokset. (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2009b)

Painopisteet

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa on keskitytty kuuden painopisteaiheen 
suunnitteluun. Painopisteet on valittu valtakunnallisten tavoitteiden, muiden suun-
nitelmien ja ohjelmien sekä sidosryhmäyhteistyön ja kuulemisen pohjalta. Painopis-

Kuva 1. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun organisaatio.
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teiden valintakriteerit on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Pirkan-
maan ympäristökeskus, 2008a) Ympäristökeskusten johtajat hyväksyivät painopisteet 
1.4.2008 pidetyssä kokouksessaan.

Kullekin painopisteelle valittiin vastuuympäristökeskus, joka on vastannut pai-
nopisteen työstämisestä koko jätesuunnittelualueella (taulukko 1). Kunkin paino-
pisteen työstäminen on toteutettu pääpiirteissään samoin ympäristöselostuksessa 
kuvatuin periaattein. Painopisteestä saatavissa olleet lähtötiedot ovat olleet eritasoisia 
ja valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa eri painopisteistä esitettyjen tavoitteiden 
tarkkuus on vaikuttanut painopistekohtaisen tiedon eroihin taustaraporteissa sekä 
jätesuunnitelmassa.

Taulukko 1. Jätesuunnitelman painopisteet ja niiden työstämisestä vastanneet ympäristökeskukset.

Painopiste Vastuuympäristökeskus

Biohajoavat jätteet Uudenmaan ympäristökeskus

Rakentamisen materiaalitehokkuus Pirkanmaan ympäristökeskus

Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet Länsi-Suomen ympäristökeskus

Tuhkat ja kuonat Lounais-Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneet maat Hämeen ympäristökeskus

Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Kustakin painopisteestä on koottu oma taustaraportti, joka sisältää lähtötietoja pai-
nopisteen nykytilasta, painopisteelle asetetut tavoitteet sekä kuvauksen ympäristö-
vaikutusten arvioinnin suorittamisesta ja saaduista tuloksista. Taustaraportit löytyvät 
sähköisinä julkaisuina (www.ymparisto.fi/elsu).

Tietojen kokoaminen

Jätehuollon kehittymistä ja nykytilaa koskevia tietoja on koottu useista eri lähteistä. 
Jätehuoltojärjestelmien kehittymisestä ja jätehuoltoyhteistyöstä tietoja on saatu mm. 
jätehuoltoyhtiöiltä ja kuntaliitolta sekä ympäristöluvista. Tiedot jätemääristä perus-
tuvat pääosin ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAH-
TI), jonne kootaan vuosittain jätemäärätietoja ympäristölupavelvollisilta laitoksilta. 
Teollisuuden jätemäärät on arvioitu näiden tietojen perusteella neljän jätemäärältään 
huomattavan teollisuudenalan osalta: massa- ja paperiteollisuus, metalliteollisuus, 
kemianteollisuus sekä energiantuotantoteollisuus.

Tietojen puutteita ja virheitä on pyritty korjaamaan suorilla yhteydenotoilla jäte-
alan toimijoihin. Yhdyskuntajätemääristä tietoja on saatu suoraan alueellisilta jäte-
huoltoyhtiöiltä, kunnallisilta jätelaitoksilta sekä yksityisiltä jätealan toimijoilta, kuten 
Paperinkeräys Oy:ltä, Suomen Hyötykeskus Oy:ltä, Suomen Uusioaines Oy:ltä, Alko 
Oy:ltä ja UFF:lta. Kotikompostoinnin ja kiinteistöjen tulisijoissa poltettujen jätteiden 
määrä on arvioitu laskennallisesti käyttäen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n laskuta-
paa (Merilehto ym., 2004). Jätelajien hyödyntämisasteiden määrityksessä on käytetty 
pääkaupunkiseudulla vuosina 2003–2004 tehdyssä tutkimuksessa saatuja tietoja kaa-
topaikalle loppusijoitettavan sekajätteen koostumuksesta (YTV, 2004). 

VAHTI-tietojärjestelmään perustuvan tarkastelun ulkopuolelle jäävät niiden lai-
tosten jätemäärät, joiden ympäristöluvan on käsitellyt kunta sekä ympäristölupavel-
vollisuuden ulkopuolella olevien laitosten jätemäärät. Nämä laitokset ovat kuitenkin 
pieniä verrattuna alueellisten ympäristökeskuksen valvonnassa oleviin laitoksiin. 
Teollisuuden jätemäärien osalta VAHTI-tietojärjestelmän asiakasmäärien muutok-
set heikentävät eri vuosien vertailtavuutta. Yhdyskuntajätteiden osalta kokonais-
jätemäärän arviointia on hankaloittanut se, että tietyistä jätejakeista kuten osasta 
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tuottajavastuujätteistä, ei ole saatavissa kattavaa alueellista tietoa. Jätteitä tuodaan 
ja viedään merkittäviä määriä yli jätesuunnittelualueen rajojen. Tämän vuoksi ym-
päristökeskusten toimialueiden jätevirtoja koskevaa tietoa ei voida täysin hallita 
VAHTI-tietojärjestelmän avulla. Epävarmuutta jätemäärien arvioihin ovat aiheutta-
neet myös laskennallisesti arvioidut jätemäärät sekä hyödyntämisasteiden määrit-
tämisessä käytetyt oletukset esimerkiksi sekajätteen koostumuksesta sekä siitä, että 
kaikki kompostoitu jäte päätyy hyödynnettäväksi. Jätetietojen seurantajärjestelmän 
puutteista huolimatta voidaan jätemäärä- ja hyötykäyttötietojen perusteella kuitenkin 
tehdä johtopäätöksiä jätehuollon kehittymislinjoista.

Lausuntojen ja mielipiteiden huomioonottaminen

SOVA-lain (200/2005) mukaisesti jätesuunnitteluprosessin aikana on ollut kaksi vi-
rallista kuulemista. Ensimmäisen kuulemisen palautteet ja niiden huomioonotta-
minen on kirjattu Etelä- ja Länsi-Suomen ensimmäiseen osaraporttiin (Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen raportteja 05/2008). Toisessa kuulemisessa tulleet mielipiteet ja 
kannanotot jätesuunnitelmaluonnoksesta on otettu huomioon jätesuunnitelmassa. 
Suurimmassa osassa lausunnoista ja mielipiteistä suunnitelmaluonnosta pidettiin 
hyvänä aineistona jätehuollon suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi eikä muutos-
ehdotuksia esitetty. Eniten palautetta sekä myönteistä että kielteistä tuli laitoskapasi-
teettitarkastelusta. Vastuukysymykset nostettiin esille useassa lausunnossa, erityisesti 
kuntien resursseja suunnitelman toteuttamiseen pidettiin rajallisina. Lausuntojen ja 
mielipiteiden perusteella on korjattu jätesuunnitelman virheet ja puutteet, päivitetty 
nykytilaosan laitoskapasiteettitarkastelua sekä tarkennettu jätehuollon tavoitetilaa 
vuoteen 2020. Painopisteiden tavoitteissa ja toimenpiteissä on korjattu vastuutaho-
ja sekä tarkennettu kirjoitusasua. Lausuntojen ja kannanottojen lyhennelmät sekä 
niiden huomioonottaminen on koottu omaksi sähköiseksi julkaisuksi, Pirkanmaan 
ympäristökeskus, 2009c (www.ymparisto.fi/elsu). 
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Jätehuollon nykytila Etelä- ja Länsi-
Suomessa

Suunnittelualueen kuvaus

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualue koostuu 12 maakunnasta. Kuntia alueella 
on yhteensä 191 (vuosi 2009). Alueen kokonaispinta-ala on noin 95 590 km2, mistä 
vesistöjä on noin 8 %. Alueella asuu noin 3,80 miljoonaa asukasta, mikä on 71 % koko 
Suomen väestöstä (vuosi 2008). Alueella sijaitsee Suomen tiheimmin asutut maa-
kunnat, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Asukastiheys on alle Suomen keskimääräisen 
asukastiheyden (17,5 hlö/km2) ainoastaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa. 
(taulukko 2)

Suunnittelualueen asukasluku on kasvanut vuosina 2002–2008 yhteensä reilulla 
113 000 henkilöllä. Alueen kuntien lukumäärä on vähentynyt vuoden 2002 tilan-
teesta useilla kymmenillä kunnilla kuntaliitosten myötä. Vuonna 2009 kuntia on 56 
vähemmän kuin edeltävänä vuonna ja vuoden 2010 alussa kuntien määrä vähenee 
liitosten myötä kuudella.

Taulukko 2. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen maakunnat ja niiden tunnuslukuja (Tilas-
tokeskus, 2009a).

Maakunta Seutukun-
nat, lkm

Kunnat, lkm Kokonaispin-
ta-ala, km2

Asukas-
määrä**

Asukastiheys,
hlö/km2**

Kanta-Häme 3 11 5 706 173 041 33,3

Päijät-Häme 2 12 6 257 200 847 39,2

Etelä-Karjala 2 11 (10)* 7 236 134 448 24

Kymenlaakso 2 7 5 595 182 754 35,7

Satakunta 3 22 (21)* 8 412 227 652 28,6

Varsinais-
Suomi

5 28 10 910 461 177 43,3

Etelä-Pohjan-
maa

4 19 14 000 193 511 14,4

Keski-Poh-
janmaa

2 9 5 474 175 985 13,5

Pohjanmaa 4 17 7 932 71 029 22,7

Pirkanmaa 6 24 14 469 480 705 38,6

Itä-Uusimaa 2 10 2 800 93 491 34,2

Uusimaa 4 21 (18)* 6 794 1 408 020 220,2

ELSU-alue 
yhteensä

39 191 95 585 3 802 660 43,3

* suluissa esitettynä 1.1.2010 voimaantulevien kuntaliitosten jälkeinen tilanne
** 31.12.2008

Suunnittelualueen maakuntien elinkeinorakenteessa palveluilla on suuri merkitys. 
Palvelualan ammateissa toimivien osuus kaikista työssäkäyvistä vaihtelee Etelä-
Pohjanmaan 58 %:sta Uudenmaan 80 %:iin. Jalostuksessa työskentelevien osuus on 
suurimmassa osassa maakuntia noin 30 %, Uudellamaalla osuus on kuitenkin vain 
18 % työssäkäyvistä. Maa- ja metsätalouden osuus elinkeinorakenteesta vaihtelee 
Uudenmaan alle 1 %:sta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 10 %:iin. (taulukko 3) Koko 
Suomen elinkeinorakenteessa maa- ja metsätalouden osuus on noin 4 %, jalostuksen 
25 % ja palveluiden 70 % (Tilastokeskus, 2009a).

Suunnittelualueella tuotetaan merkittävä osa koko Suomen teollisuustuotannosta. 
Alueen yhteenlaskettu osuus koko maan teollisuustuotannon jalostusarvosta koko 
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teollisuudessa oli lähes 80 % (Tilastokeskus, 2009a). Teollisuuden jalostusarvo kuvaa 
teollisuustuotannosta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten 
erotusta. Suunnittelualueen ja samalla koko Suomen teollistuneimpia maakuntia ovat 
Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Valtakunnallisesti merkittävissä määrin 
massa- ja paperiteollisuutta on suunnittelualueella Etelä-Karjalan, Kymenlaakson 
ja Pirkanmaan alueella, metalliteollisuutta Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pir-
kanmaan alueilla ja kemianteollisuutta Itä-Uudenmaan, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen alueilla.

Taulukko 3. Väestön pääasialliset toimeentulon lähteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualu-
een maakunnissa vuonna 2007 (Kuntaliitto, 2009).

Maakunta Elinkeinorakenne

Maa- ja metsätalous, % Jalostus, % Palvelut, %

Kanta-Häme 4,2 28,9 66,0

Päijät-Häme 3,4 32,2 63,4

Etelä-Karjala 4,8 28,4 65,8

Kymenlaakso 3,9 27,8 67,3

Satakunta 4,8 33,5 60,6

Varsinais-Suomi 3,8 28,2 67,1

Etelä-Pohjanmaa 10,1 30,5 58,4

Keski-Pohjanmaa 10,2 27,3 61,5

Pohjanmaa 6,9 31,1 61,1

Pirkanmaa 2,8 30,3 65,9

Itä-Uusimaa 3,7 28,4 66,8

Uusimaa 0,6 18,1 80,4

Bruttokansantuote on kasvanut vuosina 2002–2007 kaikissa suunnittelualueen maa-
kunnissa. Vuonna 2007 Uudenmaa ja Itä-Uudenmaan bruttokansantuote asukasta 
kohden oli suurempi kuin koko maan keskiarvo, 34 952 €/asukas. Suunnittelualueen 
maakunnista alhaisin bruttokansantuote oli Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Muiden 
suunnittelualueen maakuntien bruttokansantuote oli vuonna 2006 noin 26 000 – 34 
000 €/asukas. (kuva 2)
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Kuva 2. Keskimääräinen bruttokansantuote Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosina 
2002–2007 (Tilastokeskus, 2009a).
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Aiemmat jätesuunnitelmat

Ensimmäinen valtakunnallinen jätesuunnitelma tuli voimaan vuonna 1998 ja alueelli-
set jätesuunnitelmat laadittiin Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueelle vuosina 
1996–1997. Jätesuunnitelmat tarkistettiin vuosina 2002–2004 vastaamaan vuonna 2002 
valmistunutta valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkistusta. (taulukko 4) Aiemmissa 
alueellisissa jätesuunnitelmissa tavoitteet on asetettu pääasiassa vuoden 2005 tilan-
teelle, ainoastaan Pirkanmaan jätesuunnitelmassa on tavoitteita myös vuodelle 2010. 
Kussakin jätesuunnitelmassa on esitetty sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita 
jätehuollolle ja jätemäärille. Tavoitteet vaihtelevat alueittain sisällöltään ja lukumää-
rältään, mutta noudattavat päälinjoiltaan valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuo-
teen 2005 ja sen tarkistuksessa esitettyjä yleisiä kehittämistavoitteita.

Taulukko 4. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueelle aiemmin laaditut alueelliset jätesuunni-
telmat sekä niiden tarkistukset.

Jätesuunnitelma 
(valmistumisvuosi)

Jätesuunnitelman tarkistus 
(valmistumisvuosi)

Hämeen alueellinen jätesuunnitelma (1996) Jätehuollon seurantaraportti (1997–2001). 
Hämeen alueellisen jätesuunnitelman tavoit-
teiden tarkistus (2002)

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen alu-
eellinen jätesuunnitelma (1996)

Kaakkois-Suomen alueellisen jätesuunnitel-
man seuranta ja tarkistaminen (2003)

Lounais-Suomen alueellinen jätesuunnitelma 
(1997)

Lounais-Suomen alueellinen jätesuunnitelma: 
seuranta ja tarkistaminen 2001–2002 (2002)

Länsi-Suomen alueellinen jätesuunnitelma 
(1996)

Länsi-Suomen alueellisen jätesuunnitelman 
seuranta- ja tarkistusraportti (2002)

* Pirkanmaan jätesuunnitelma. Jätealan tavoite-
ohjelma vuosiin 2005 ja 2010. (2004)

Uudenmaan jätesuunnitelma (1996) Uudenmaan jätesuunnitelma: seuranta- ja 
tarkistusraportti (2004)

*Pirkanmaan maakunta kuului Hämeen ympäristökeskuksen toimialueeseen jätesuunnitelmaa laaditta-
essa

Aiempien jätesuunnitelmien toteutuminen

Alueellisissa jätesuunnitelmissa asetetut yhdyskuntajätehuollon tavoitteet ovat oh-
janneet seudullista jätehuollon kehittämistä. Asetettujen tavoitteiden mukaisesti kun-
tien jätehuoltoyhteistyö on tiivistynyt ja yhdyskuntajätteiden kaatopaikkojen määrä 
on vähentynyt. Tällä hetkellä suunnittelualueen kunnista kaikki Nurmijärven kuntaa 
lukuun ottamatta kuuluvat osakkaana tai sopimuksella alueellisen jätehuoltoyhtiöön 
tai seudullisesti toimivaan kunnalliseen jätelaitokseen (kuva 3). Toiminnassa olevia 
yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja oli suunnittelualueella aiempia jätesuunnitelmia 
laadittaessa, vuonna 1996, vielä yli sata kappaletta. Vuonna 2009 yhdyskuntajätteitä 
loppusijoitetaan 25 kaatopaikalle. Kaatopaikkojen tekninen taso on myös parantunut, 
sillä kaikki nykyisin toiminnassa olevat kaatopaikat täyttävät EU-normit. Myös yh-
dyskuntajätteiden kokonaisjätemäärille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet 
(taulukko 5) Aiemmissa jätesuunnitelmissa yhdyskuntajätteiden määrän vähentämis-
tä koskevat tavoitteet on asetettu suhteessa bruttokansantuotteen kasvuun. Brutto-
kansantuotteen todellista vaikutusta yhdyskuntajätteen määrään on kuitenkin vaikea 
arvioida, eikä ole näyttöä siitä, että yhdyskuntajätemäärä kasvaisi yhtä nopeasti kuin 
bruttokansantuote (Huhtinen, ym., 2007).

Sen sijaan aiemmissa jätesuunnitelmissa asetetut jätteiden hyödyntämistä koskevat 
tavoitteet ovat jääneet osin toteutumatta. Yhdyskuntajätteiden osalta tavoitteeksi 
oli asetettu hyödyntämisasteen nostaminen vuoteen 2005 mennessä alueesta riip-
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puen 55–70 %. Vuonna 2005 yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin suunnittelualueella 
keskimäärin ainoastaan 43 %, eikä asetettuihin yhdyskuntajätteiden kokonaishyö-
dyntämistavoitteisiin päästy yhdenkään aluekeskuksen toimialueella (taulukko 5). 
Tehokkainta yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen on ollut Länsi-Suomen ympäris-
tökeskuksen toimialueella, missä jätehuolto perustuu suurelta osin mädätykseen ja 
biokaasun tuotantoon sekä yhdyskuntaperäisen kierrätyspolttoaineen energiahyö-
dyntämiseen rinnakkaispolttolaitoksissa. Yleisesti asetetuista yhdyskuntajätteiden 
hyödyntämistavoitteista jäätiin muun muassa siksi, että biojätteen käsittelykapasi-
teetti ja jätteen energiahyödyntäminen ovat lisääntyneet oletettua hitaammin.

Taulukko 5. Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä ja hyödyntämisaste Etelä- ja Länsi-Suomen jä-
tesuunnittelualueen alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla vuonna 2005 sekä aiemmissa 
jätesuunnitelmissa vuodelle 2005 asetetut tavoitteet.

Aluekes-
kus

Toteutunut jä-
temäärä vuonna 
2005 (tonnia)

Tavoite vuoden 
2005 jätemääräl-

le (tonnia)

Toteutunut 
hyödyntämisaste 
vuonna 2005 (%)

Tavoite vuoden 
2005 hyödyntä-
misasteelle (%)

HAM 159 200 168 6001) 45 70

KAS 110 700 160 0002) 48 70

LOS 356 700 368 100 46 70

LSU 173 400  - 56 70

PIR 229 100 230 000 47 55

UUS 707 500 884 3003) 35 70

Koko alue 
yht.

1 736 600  - 43  -

1) Lähde: Väänänen, 2008
2) Taulukossa on ilmoitettu arvio vuoden 1993 jätemäärästä. Tavoitteena oli, että yhdyskuntajätteiden mää-
rä on vuonna 2005 vähintään 15 % pienempi kuin vuoden 1993 jätemäärä ja BKT reaalikasvun perusteella 
arvioitu jätemäärä. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 1996)
3) Taulukossa on ilmoitettu arvio vuoden 1994 jätemäärästä. Tavoitteena oli, että yhdyskuntajätteiden 
määrä on vuonna 2005 5 % vähemmän kuin vuoden 1994 jätemäärän perusteella ennakoitu jätemäärä. 
(Uudenmaan ympäristökeskus, 2004)

Jätesuunnitelmien ohjaavuus muun kuin yhdyskuntajätteen osalta on ollut vähäisem-
pää. Esimerkiksi teollisuuden jätemäärien kehitykseen ja jätteiden hyödyntämiseen 
ja käsittelyyn ovat vaikuttaneet alueellisten jätesuunnitelmien ohella mm. ympäris-
tölainsäädännön muutokset ja siitä johtuvat tiukentuneet ympäristölupamääräykset, 
sekä tuotannossa tapahtuvat, taloudellisista suhdanteiden ja teknologian kehityksen 
muutokset. 

Aiemmissa jätesuunnitelmissa teollisuusjätteille asetetut hyödyntämistavoitteet 
vaihtelevat 50–80 %:n välillä alueesta ja osin teollisuusalasta riippuen. Hyödyntä-
mistavoitteisiin päästiin suurelta osin massa- ja paperiteollisuuden jätteiden osalta. 
Erityisesti metsäteollisuuden kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä on vähen-
tynyt merkittävästi vuodesta 1994, vaikka teollisuuden kokonaisjätemäärä on lisään-
tynyt. Tähän on vaikuttanut mm. erilaisten polttokelpoisten jätejakeiden energiana 
hyödyntämisen lisääntyminen. Hyödyntämistavoitteista jäätiin kuitenkin kemian- ja 
metalliteollisuuden jätteiden osalta etenkin Lounais- ja Länsi-Suomen alueilla. Jät-
teiden hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttaa, millaista teollisuutta harjoitetaan ja 
millaisia muodostuvat jätteet ovat. Länsi-Suomen metalliteollisuuden jätteistä suurin 
osa on jarosiittijätettä, joka soveltuu ainoastaan loppusijoitettavaksi ongelmajätteiden 
kaatopaikalle. Myös Lounais-Suomen kemianteollisuuden jätteistä suurin osa on ollut 
kaatopaikkasijoitettavaa ferrosulfaattia. (taulukko 6) Aiemmissa jätesuunnitelmissa 
oli asetettu tavoitteita myös teollisuuden kokonaisjätemäärän vähentämiselle. Tavoit-
teiden toteutumista ei ole suunnittelualueen osalta arvioitu, mutta valtakunnallisella 
tasolla koko Suomen teollisuusjätemäärien on todettu vähentyneet hieman öljy- ja 
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kemianteollisuudessa ja huomattavasti metalliteollisuudessa vuodesta 1992 vuoteen 
2003 (Huhtinen ym., 2007).

Taulukko 6. Eräiden teollisuudenalojen hyödyntämisasteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu-
alueen alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla vuonna 2005. Aiemmissa jätesuunnitelmissa 
vuoden 2005 tavoitteeksi oli asetettu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta teollisuuden ja 
energiantuotannon jätteiden keskimääräinen hyödyntäminen 70 %:sti.

Toteutunut hyödyntämisaste vuonna 2005 (%)

Aluekeskus Massa- ja paperi-
teollisuus

Metalliteollisuus Kemianteollisuus Energiantuotan-
toteollisuus

HAM 68 96 86 86**

KAS 80 87 42 36

LOS 72 16 3 71

LSU 100* 2 17** 16**

PIR 52 75 68 26**

UUS 87 57 72 30

Yht. 74 16 16 41

*Tavoite vuodelle 2005 80 % hyödyntämisaste
**Tavoite vuodelle 2005 50 % hyödyntämisaste

Aiemmissa jätesuunnitelmissa ja niiden tarkistuksissa on asetettu tavoitteeksi maa-
seutuelinkeinoissa tuotetun lannan täysmääräinen hyödyntäminen. Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen toimialueella 100 %:n hyödyntämistavoite voidaan katsoa to-
teutuneen (Koivula & Topp, 2002), myös muilla alueilla lannan hyödyntämisaste 
on lähes saavutettu (Huhtinen, ym. 2007). Jätesuunnitelmien yhdyskuntalietteitä 
koskevat tavoitteet ovat toteutuneet osin hyödyntämisen lisäämisen sekä alueelli-
sen käsittelyn lisääntymisen myötä. Toisaalta esimerkiksi jätevesilietteiden laadun 
paranemisen toteutumista tai tiettyjen muiden lietteille asetettujen tavoitteiden to-
teutumista ei ole selvitetty tämän suunnitelman yhteydessä. Jätesuunnitelmissa on 
esitetty tavoitteita lisäksi ongelmajätteille ja tuottajavastuun alaisille jätteille sekä 
osassa myös esimerkiksi rakentamisen jätteille, pilaantuneille maille ja biojätteille. 
Yleisesti voidaan katsoa sekä ongelmajätteiden että tuottajavastuun alaisten jätteiden 
jätehuollon kehittyneen viime vuosien aikana. Erityisesti rakentamisen jätteiden, 
pilaantuneiden maiden, biojätteiden sekä lietteiden jätehuoltoa on yhä mahdollista 
kehittää, ja ne ovatkin valittu Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisen jätesuunnitelman 
painopisteiksi. 

Jätesuunnitelmien ohjaavuuden arviointia hankaloittaa, että muutkin tekijät, kuten 
lainsäädännön kehittyminen, kustannusten nousu ja jätehuoltoyhtiöiden toiminta 
ovat voineet vaikuttaa jätesuunnitelman tavoitteiden kanssa samansuuntaisesti. Li-
säksi tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa seurannan indikaattorien puute 
sekä jätteen määritelmiin ja tilastointiin liittyvät muutokset.

Jätehuollon vastuut

Voimassa olevan jätelain (1072/1993) mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jäte-
huollon järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista (6 § ja 27 §). Kunnan on 
kuitenkin järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä ominaisuuksiltaan, koostu-
mukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava teollisuus-, palvelu- tai muussa toi-
minnassa syntyvän muun kuin ongelmajätteen kuljetus, hyödyntäminen tai käsittely 
sekä asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyvän ongelmajätteen käsittely tai hyö-
dyntäminen. Lisäksi tiettyjen tuotteiden osalta tuottaja on velvollinen järjestämään 
jätteenä käytöstä poistettavan tuotteen tai sen osan keräyksen, uudelleenkäytön, 
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hyödyntämisen ja muun jätehuollon sekä vastaamaan niistä aiheutuvista kustan-
nuksista (Jätelaki 18 a ja b §).

Jätteen haltijoina teollisuus, kaupat, yksityinen palvelutoiminta ja muu elinkeino-
toiminta voivat järjestää jätehuoltonsa itse tai hankkia jätehuoltopalvelut haluamil-
taan palveluntarjoajilta. Yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden tehtävänä 
on tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä toimittaa toiminnassaan syntyneet jätteet ja 
ongelmajätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Meneillään oleva jätelain uudistustyö tuo mahdollisesti muutoksia ja tarkennuk-
sia toimijoiden vastuisiin erityisesti yhdyskuntajätehuollossa. Tarkennuksia tullee 
esimerkiksi kuntien, tuottajavastuuyhteisöjen, jätteen tuottajien ja yksityisten jäte-
yhtiöiden väliseen työnjakoon sekä jäteneuvonnan organisointiin. 

Jätehuollon viranomaiset

Jätelain mukaan vastuu jätelainsäädännön valmistelusta, jätehuollon toimijoiden 
ympäristölupien myöntämisestä sekä jätehuollon ohjauksesta, suunnittelusta ja 
valvonnasta kuuluu eri viranomaisille. Ympäristöministeriö valmistelee Suomen 
jätelainsäädäntöä sekä ohjaa sen soveltamista ja tulkintaa alaisessaan hallinnossa. 
Ympäristölupavirastot myöntävät luvat laitoksille tai toiminnoille, joista voi aiheu-
tua merkittävää haittaa ympäristölle tai terveydelle. Alueelliset ympäristökeskukset 
myöntävät luvat muille merkittäville jätehuollon laitoksille. Ympäristökeskukset 
myös ohjaavat ja valvovat kuntien ja yritysten jätehuoltoa sekä valmistelevat alueel-
liset jätesuunnitelmat. Pirkanmaan ympäristökeskus toimii jätehuollon tuottajavas-
tuun valtakunnallisena valvontaviranomaisena. Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen myöntää ympäristöluvat jätehuollon pienimuotoiseen toimintaan ja valvoo, 
että yritykset ja yksityiset noudattavat jätelakia ja kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) hoitaa jätteiden kansainvälisten siirtojen valvon-
taan liittyvät viranomaistehtävät. Tähän kuuluvat muun muassa jätesiirtoilmoitusten 
ja hakemusten käsittely sekä niistä päättäminen.

Aluehallinnon uudistamishankkeen myötä jätehuollon viranomaiset muuttuvat. 
Alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, lääninhallitukset, TE-kes-
kukset, tiepiirit ja työsuojelupiirit lakkautetaan ja niiden tehtävät kootaan vuoden 
2010 alusta lähtien kahteen uuteen alueelliseen viranomaiseen, aluehallintovirastoon 
(AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY). Uudistuksessa vahvis-
tetaan samalla maakunnan liittojen roolia aluekehitysviranomaisena kokoamalla 
liittoihin alueellisia kehittämistehtäviä.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen maakunnat kuuluvat tulevaisuu-
dessa kuuden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen (Laki elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 897/2009, VnA elinkeino-, liikenne ja ym-
päristökeskuksista, 20.11.2009). Alueellista jätesuunnittelua tullaan todennäköisesti 
valmistelemaan tulevaisuudessa niissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, 
joiden vastuualueeseen kuuluu ympäristö ja luonnonvarat. Suunnittelualueella toi-
mivista ELY-keskuksista ympäristö ja luonnonvarat –päävastuualue kuuluu Etelä-
Pohjanmaan (Seinäjoki), Hämeen (Lahti), Kaakkois-Suomen (Kouvola), Pirkanmaan 
(Tampere), Varsinais-Suomen (Turku) ja Uudenmaan (Helsinki) virastojen vastuualu-
eeseen. Hallituksen esityksen 59/2009 mukaan maakuntien liitot tulevat ohjaamaan 
laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien yhteensovitta-
mista osana maakunnan kehittämistä.

Kunnallinen jätehuoltoyhteistyö

Jätelain (1072/1993) mukaan kunnan vastuulla on asumisessa syntyneen sekä siihen 
ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään rinnastettavan julkisessa hallin-
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to- ja palvelutoiminnassa syntyneen jätteen kuljetuksen, hyödyntämisen ja käsittelyn 
järjestäminen. Kunnan on järjestettävä myös asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa 
syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuut-
tomasta määrästä jätettä. Jätteen haltijan kanssa tehtävällä sopimuksella kunta voi 
ottaa järjestettäväkseen myös muiden jätteiden jätehuollon. Lisäksi kunta vastaa 
jätehuoltoon liittyvästä tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Kuva 3. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella toimii 25 jätehuoltoyhtiötä ja kunnallista jätelaitosta. Osa 
niistä toimii useamman maakunnan ja ympäristökeskuksen alueella, ympäristökeskusten rajat kartassa vihreällä. 
(liite 2)
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Kunta voi hoitaa vastuullaan olevan jätehuollon itse tai antaa sen kokonaan tai 
osittain ulkopuolisen yhteisön hoidettavaksi. Valtaosa kunnista on lähinnä kustan-
nustehokkuussyystä antanut suurimman osan jätehuoltotehtävistään perustamilleen 
alueellisille jätehuoltoyhtiöille. Samalla joillain alueilla on perustettu kuntien yhteisiä 
jätelautakuntia. Suunnittelualueella on tällaisia kunnallisena jätehuoltoviranomai-
sena toimivia yhteislautakuntia viisi: Länsi-Uudenmaan, Järviseudun, Pohjanmaan, 
Lakeuden sekä Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien jätelautakunta. Yksittäinen kunnan 
jätelaitos voi myös toimia seudullisesti. Kukin kunta vastaa kuitenkin itsenäisesti, että 
sille jätelaissa säädetty velvollisuus jätehuollon hoitamisesta tulee täytetyksi. Alu-
eelliset jäteyhtiöt tai seudullisesti toimivat kunnalliset jätelaitokset voivat huolehtia 
kaatopaikoista, kompostointi- ja mädätyslaitoksista sekä muista yhdyskuntajätteiden 
käsittely- ja hyödyntämislaitoksista. Jätehuoltoyhtiöt voivat vastata myös jätteiden 
kuljetuksen järjestämisestä. Jätehuoltoyhtiöiden omistajina on kuntien lisäksi osin 
myös alueen teollisuuslaitoksia. Alueelliset jätehuollon toimijat voivat myös tehdä 
yhteistyötä keskenään. Suunnittelualueella on pitkälle kehittynyttä jätehuoltoyhtiöi-
den välistä yhteistyötä mm. Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen kunnista 87 % (167 kuntaa) on osak-
kaana tai ostopalvelun kautta mukana alueellisissa jätehuoltoyhtiöissä. Lisäksi pää-
kaupunkiseudulla YTV (vuoden 2010 alusta HSY) huolehtii 5 kunnan ja yli 1 miljoo-
nan asukkaan jätehuollosta. Seudullista yhteistyötä tekeviä kunnallisia jätelaitoksia 
on alueella kolme ja ne toimivat yhteensä 18 kunnan alueella. Suunnittelualueen 
kunnista ainoastaan Nurmijärven kunta hoitaa yhdyskuntajätteiden jätehuollon 
pääasiallisesti itsenäisesti. (kuva 3 ja liite 2) Lisäksi saaristoalueilla jätehuoltoa ovat 
hoitaneet mm. Klara - Saariston Puhtaanapito Oy (nyk. osa Turun Seudun Jätehuolto 
Oy:tä) sekä Pidä Saaristo Siistinä ry.

Kuntien jätehuoltomääräykset voivat sisältää paikallisia velvoitteita jätteen kerä-
yksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, edelleen välittämisestä, hyödyn-
tämisestä tai käsittelystä ja näitä koskevista teknisistä vaatimuksista. Alueellisen 
jätehuoltoyhteistyön lisääntyessä kuntien jätehuoltomääräykset ovat lähentyneet 
sisällöltään toisiaan. Jätehuoltoyhtiöiden toimialueilla on pyritty laatimaan yhtenäiset 
jätehuoltomääräykset kaikkiin kuntiin. Eri alueiden jätehuoltomääräykset poikke-
avat toisistaan sen vuoksi, millainen jätehuollon perusratkaisu alueelle on valittu. 
Yhdyskuntajätehuollon perustuminen pääasiassa jätteen polttoon, mädätykseen tai 
kaatopaikkasijoittamiseen näkyy erilliskerättäväksi velvoitettavissa jätejakeissa. Yk-
sittäisen kunnan sisällä taajamia ja haja-asutusalueita voivat koskea lisäksi erilaiset 
velvoitteet muun muassa jätteiden kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä ja jätteiden 
kuljetuksesta.

Yleisesti jätehuoltomääräyksissä on kaatopaikka-, ongelma- ja erityisjätteiden li-
säksi edellytetty erilliskerättäväksi seuraavia jätejakeita: biojäte, paperi, pahvi, kar-
tonki, lasi ja metalli. Yleisimmin kiinteistökohtaiset lajitteluvelvoitteet on määritelty 
asuinkiinteistöjen osalta niiden koon ja muiden kiinteistöjen osalta kertyvän jätteen 
määrän perusteella. Alueen jätehuoltoratkaisusta riippuen kaatopaikkajätteen sijasta 
pääasiallinen kiinteistöiltä kerättävä jätejae voi olla mädätykseen toimitettava seka-
lainen jäte (ns. märkäjäte tai keittiöjäte) tai polttoon toimitettava jäte.

Suunnittelualueen yhdyskuntajätteiden jätehuoltoratkaisuissa on alueellisia eroja. 
Tällä hetkellä Pohjanmaalla jätehuollon perusratkaisuna on jätteiden mädätys eli 
biokaasutus. Ab Stormossen Oy:n ylläpitämässä yhdyskuntajätteiden MBT-laitok-
sella (mekaanisen ja biologisen käsittelyn keskus) Mustasaaressa mädätetään Ab 
Stormossen Oy:n ja Botniarosk Oy:n toimialueen keittiöjätettä ja Ab Ekorosk Oy:n 
toimialueen biojätettä. Yhdyskuntajätteiden jätehuolto perustuu tällä hetkellä syn-
typaikkalajitellun yhdyskuntajätteen polttoon suunnittelualueella kuuden alueelli-
sen jätehuoltoyhtiön toimialueella Kymenlaaksossa, Itä-Uudellamaalla, Hämeessä 
ja Turun seudulla. (kuva 4) Lisäksi kierrätyspolttoaineen valmistuksella (REF) ja sen 
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poltolla rinnakkaispolttolaitoksessa on varsin suuri merkitys Pohjanmaalla, ja Etelä-
Karjalan jätehuollon alueella. Päijät-Hämeen jätehuollon alueella energiajae lajitellaan 
jo kiinteistöillä erilleen muusta yhdyskuntajätteestä ja toimitetaan kaasutettavaksi. 
Alueilla, jossa yhdyskuntajätteiden jätehuolto perustuu mädätykseen tai jätteiden 
polttoon, esimerkiksi Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Ab Stormossen Oy:n toimi-
alueilla, on osin voimassa muuta suunnittelualuetta tiukemmat kiinteistökohtaiset 
lajitteluvelvoitteet muun muassa lasille ja metallille.

Kuva 4. Yhdyskuntajätteiden polttolaitokset ja polton nykyiset ja suunnitellut yhteistyöalueet Etelä- ja Länsi-Suo-
men jätesuunnittelualueella alkuvuonna 2009. Nuolet kartassa kertovat jätteen nykyisiä ja suunniteltuja kuljetuk-
sia polttolaitoksille. 
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Kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi tai sen sijaista kunnat ovat järjestäneet itse-
näisesti tai yhteistyötahojen kanssa erillisiä keräyspisteitä yleisimmille erilliskerättä-
ville hyötyjätteille kuten pahville, kartongille, lasille ja metallille. Haja-asutusalueilla 
on myös käytössä aluekeräyspisteitä sekajätteelle. Lisäksi kunnat tai jäteyhtiöt voivat 
ylläpitää miehitettyjä pienjäteasemia, joilla vastaanotetaan esimerkiksi ongelmajättei-
tä, sähkö- ja elektroniikkaromua, lajiteltuja hyötyjätteitä sekä sekajätettä kaatopaikalle 
tai polttoon toimitettavaksi. Lisäksi hyöty- ja ongelmajätteitä vastaanotetaan erilais-
ten tempausten yhteydessä.

Jätteenkuljetus
Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa kunnan järjestämänä, jolloin kunta (tai jäte-
huoltoyhtiö) kilpailuttaa kuljetukset kuntalaisten puolesta, tai sopimusperusteisena, 
jolloin kuntalaiset tekevät itse sopimukset kuljetuksen suorittajan kanssa. Kunta itse 
päättää, millainen järjestelmä kunnassa on käytössä. Kunnan eri osissa voi olla käy-
tössä yhtä aikaisesti kunnan järjestämä ja sopimusperusteinen jätteiden kuljetus.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen asukkaista yli puolet asuu kunnis-
sa, joissa jätteen kuljetus on järjestetty kunnan järjestämänä. Loput asukkaista asuu 
kunnissa, joissa jätteen kuljetus on järjestetty sopimusperusteisesti (40 %) tai joissa 
on käytössä samanaikaisesti sekä kunnan järjestämä että sopimusperusteinen jättei-
den kuljetus (4 %). (kuva 5) Myös koko maassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus on 
yleisin jätteenkuljetuksen järjestämismuodoista (Kuntaliitto, 2008). Vaikka suurin 
osa suunnittelualueen väestöstä on kunnan järjestämän jätehuollon piirissä, kunnista 
enemmistö (54 %, 104 kuntaa) on kuitenkin sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen 
piirissä. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on 39 %:ssa kunnista (75 kuntaa) ja lo-
puissa 12:ssa kunnassa on toiminnassa samanaikaisesti sekä kunnan järjestämä että 
sopimusperusteinen jätteiden kuljetus. Kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta ei välttä-
mättä järjestetä alueilla, joissa on hankalat kulkuyhteydet tai joissa muodostuu vain 
vähän kuljetettavaa jätettä. Kuntalaisille on tällöin useimmiten taattu mahdollisuus 
aluekeräyspisteiden käyttöön.

Kunnan 
järjestämä

56 %

Sopimus-
perusteinen 
järjestelmä

40 %

Sekajärjestelmä
4 %

Kuva 5. Sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetukset asukkaiden lukumäärän mukaan Etelä- ja Länsi-
Suomen jätesuunnittelualueen vuoden 2009 alussa. Sekajärjestelmällä tarkoitetaan kuntia, jossa on 
käytössä eri alueilla kunnan järjestämä ja sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä. (Jätelaitosyhdis-
tys, 2009a).

Ympäristöpolitiikan näkökulmasta sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen haitta-
puolena on liikenteen määrän kasvu eri kuljetusyritysten ristiin ajon seurauksena. 



23Suomen ympäristö  43 | 2009

Kunnan järjestämässä kuljetuksessa taas riskinä voi olla pienten yritysten häviämi-
nen kentältä, mikäli kilpailutuksen toteutustapa ei ota niitä huomioon. (Huhtinen, 
ym., 2007) Kuntaliiton vuonna 2008 tekemän kyselyn perusteella kunnan järjestämä 
jätteenkuljetus on asiakkaalle edullisempaa kuin sopimusperusteinen (Kuntaliitto, 
2008). Toisaalta Ympäristöyritysten Liitto ry:n teettämän tutkimuksen perusteella 
vastaavaa hintaeroa ei ollut nähtävissä (YYL, 2009). Eri kuljetusjärjestelmien kus-
tannusten vertailtavuutta hankaloittaa kuitenkin se, että yrityksiltä on osin hankala 
saada kattavia tietoja sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen kustannuksista.

Tuottajavastuun alainen jäte

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan eli pääsääntöisesti maahantuojan tai valmis-
tajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden uudelleenkäy-
tön sekä niistä syntyvän jätteen hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja 
sen kustannuksista. Tuottajavastuuseen kuuluu myös jätehuoltoa koskeva neuvonta. 
Muista aloista poiketen pakkausten osalta tuottajavastuussa ovat tuotteiden pakkaa-
jat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat.

Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita:
moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita•	
henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja•	
sanomalehtiä, aikakauslehtiä, toimistopaperia ja muita näihin rinnastettavia •	
paperituotteita
pakkauksia•	
sähkö- ja elektroniikkalaitteita•	
paristoja ja akkuja•	

Tuottajavastuujätehuollon hoitamiseksi valmistajat ja maahantuojat ovat perusta-
neet valtakunnallisesti toimivia tuottajayhteisöjä. Hyväksyttyjä tuottajayhteisöjä on 
Suomessa tällä hetkellä 20 kappaletta. Jätteiden palauttaminen tuottajayhteisöjen 
järjestämiin keräyspisteisiin on kuluttajalle maksutonta. Tuottajavastuun alaisista 
jätteistä ja niiden hyödyntämisestä ylläpidetään pääasiassa vain valtakunnallisia 
tilastoja. Valtaosa tuottajavastuun piiriin kuuluvista jätteistä muodostuu Etelä- ja 
Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella,. Pirkanmaan ympäristökeskus on toiminut 
valtakunnallisena tuottajavastuun valvontaviranomaisena vuodesta 2004 lähtien.

Lisätietoa tuottajavastuusta ja hyväksytyt tuottajayhteisöt: www.ymparisto.fi/
tuottajavastuu

Jätteenkäsittely- ja hyödyntämislaitokset

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella toimii useita satoja jätehuoltoyhti-
öiden, kunnallisten jätelaitosten ja yksityisten yritysten ylläpitämiä jätteiden käsit-
tely- ja hyödyntämislaitoksia (taulukko 7). Valtakunnallisesti merkittäviä alueella 
toimivista jätteiden käsittely- ja hyödyntämislaitoksista ovat muun muassa Forssassa 
toimiva Suomen Uusioaines Oy:n lasinpuhdistuslaitos, joka valmistaa keräyslasista 
uusioraaka-ainetta teollisuudelle sekä Riihimäellä, Salossa ja Uudessakaupungissa 
toimiva Muovix Oy, joka murskaa ja jatkojalostaa muovijätettä. Ongelmajätteitä kä-
sitteleviä valtakunnallisesti merkittäviä laitoksia ovat Tuuloksessa sijaitseva Demolite 
Oy:n kyllästetyn puun kierrätysterminaali sekä Riihimäellä sijaitseva Ekokem Oy:n 
päätoimipaikka. Tuotantoeläinten raatojen tuhoamiseen erikoistuneita laitoksia on 
Suomessa kaksi, ja ne molemmat sijaitsevat suunnittelualueella: Findest Protein Oy 
Kaustisilla ja Honkajoki Oy Honkajoella. Suunnittelualueella sijaitsee myös viisi St1 
Biofuels Oy:n bioetanolia elintarviketeollisuuden ja kaupan sivutuotteista valmista-
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vaa laitosta Lappeenrannassa, Närpiössä, Haminassa, Lahdessa ja Vantaalla. Lisäksi 
vuoden 2010 aikana valmistuu kotitalouksien erilliskerätystä biojätteistä etanolia 
valmistava laitos Hämeenlinnaan. Forssaan on valmistumassa dieseliä sekajätteestä 
valmistava laitos, jonka toiminta alkaa vuoden 2010 alkupuolella. Kierrätyspoltto-
ainetta poltetaan myös Finnsementti Oy:n sementtiuunissa Länsi-Turunmaalla ja 
Lappeenrannassa.

Taulukko 7. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella toimivat jätteiden käsittely- ja hyödyntä-
mislaitokset (vuoden 2009 alun tilanne).

Laitos Lukumäärä vuonna 2009 Suunnitteilla olevat 
laitokset (lkm)

Lajittelu- tai murskauslaitos 81 ei arviota

Muu esikäsittelylaitos 51 ei arviota

Kompostointilaitos 18 2

Aumakompostointilaitos 62 2

Biokaasulaitos (mädättämö) 18 9

Jätteenpolttolaitos 3 5

Jätteen rinnakkaispolttolaitos 9 7

Pilaantuneiden maiden käsittelylaitos 21

Pysyvän jätteen kaatopaikka 4 0

Tavanomaisen jätteen kaatopaikka 70 4

Ongelmajätteen kaatopaikka 18 3

Maankaatopaikka n. 130 9

Lähde: Ympäristöministeriön jätehuollon tulosseurantakysely 2008/Kirsi Merilehto, SYKE sekä aluekes-
kuksilta saadut päivitykset

Jätteenkäsittelylaitokset

Yhdyskuntajätteiden käsittely on keskitetty pääasiassa alueellisiin käsittelykeskuk-
siin. Yleensä jätehuoltoyhtiöiden tai kunnallisten jätelaitosten ylläpitämissä käsit-
telykeskuksissa on laitosmaisia toimintoja, joilla jätemateriaaleja muutetaan hyö-
dyntämisen tai loppusijoittamisen kannalta käyttökelpoiseen muotoon sekä jätteen 
loppusijoitusta varten kaatopaikka. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella 
toimii yhteensä 70 yksityistä tai julkista tavanomaisen jätteen kaatopaikkaa, joista 25 
loppusijoitetaan yhdyskuntajätteitä. Ongelmajätteen kaatopaikkoja on 18 ja pysyvän 
jätteen kaatopaikkoja neljä. (kuva 6 ja liite 3).
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Jätteenhyödyntämislaitokset

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella käsitellään biologisesti asumisen, 
kaupan ja teollisuuden biojätteitä sekä puhdistamolietteitä. Yhteensä jätesuunnit-
telualueella toimii noin sata biohajoavan jätteen käsittelylaitosta (taulukko 7). Suu-
rimmassa osassa laitoksista käsitellään pääasiassa jätevesipuhdistamojen lietteitä 
sekä teollisuuden biohajoavaa jätettä. Laitoksia, joissa kompostoidaan yhdyskuntien 
erilliskerättyä biojätettä, on tällä hetkellä yhteensä kymmenen ja biokaasulaitoksia 
kuusi kappaletta (kuva 7). Alueen suurimmat erilliskerättyä biojätettä kompostoivat 
laitokset ovat YTV:n (Espoo), Pirkanmaan jätehuolto Oy:n (Tampere) ja Kiertokapula 
Oy:n (Hyvinkää) kompostointilaitokset. (Uudenmaan ympäristökeskus, 2009).

Biojätteitä käsitteleviä biokaasutuslaitoksia on suunnitteilla mm. Kouvolaan, 
Huittisiin ja Saloon. Lisäksi Forssan ja Köyliön biokaasutuslaitoksen toimintaa on 
suunnitteilla laajentaa. (liite 4) Suunnitteilla on myös useita pääasiassa jäteveden-
puhdistamolietteitä tai muita biohajoavia jätteitä käsitteleviä laitoksia (Länsi-Suomen 
ympäristökeskus, 2009).

Kuva 6. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella toimivat kaatopaikat (liite 3).
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Vuonna 2009 Suomessa toimi kolme jätteenpolttolaitosta, jotka ovat kaikki jätesuun-
nittelualueella. Turun kaupungin Orikedon jätteenpolttolaitos on toiminut vuodesta 
1975. Jätteenpolttolaitokselle myönnettiin syksyllä 2009 ympäristölupa polton jat-
kamiseksi vuoden 2014 loppuun. Päätöksestä on valitettu, jotta toimintaa saataisiin 
jatkaa vuoden 2017 loppuun. Ekokem Oy:n Riihimäen jätteenpolttolaitos on aloitta-
nut toimintansa syksyllä 2007 ja Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimala syksyllä 2008. 
Turun ja Kotkan jätteenpolttolaitoksissa poltetaan pääasiassa syntypaikkalajiteltua 
yhdyskuntajätettä. Ekokem Oy:n polttolaitoksessa käsitellään yhdyskuntaperäisen 
jätteen lisäksi mm. teollisuusjätteitä. 

Suunnittelualueella toimii lisäksi yhdeksän jätteen rinnakkaispolttolaitosta, joista 
merkittävin on Lahti Energia Oy:n erilliskerättyä yhdyskuntaperäistä energiajätettä 
hyödyntävä voimalaitos (kuva 8 ja liite 5). Jätteenpolttodirektiivin (2000/76/EY) ja 
kansallisen jätteenpolttoasetuksen (362/2003) käyttöönoton siirtymävaiheen päätty-
minen vuoden 2005 lopulla kiristi jätteenpolttomääräyksiä, minkä seurauksena monet 
jäteperäisiä polttoaineita aiemmin käyttäneet energiantuotantolaitokset lopettivat 

Kuva 7. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella sijaitsevat yhdyskuntien erilliskerättyä biojätettä käsittele-
vät laitokset (liite 4).
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jätteen rinnakkaispolton voimalaitoksissaan ja yhdyskuntajätteestä valmistettujen 
kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltto tavanomaisissa voimalaitoksissa väheni 
huomattavasti.

Yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen on Suomessa toistaiseksi vähäistä ver-
rattuna useimpiin muihin Länsi-Euroopan maihin. Suunnitteilla on kuitenkin useita 
uusia jätteenpolttolaitoksia esimerkiksi Uudenmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, 
Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Lisäksi jätteiden rinnakkaispolttoa on 
suunniteltu mm. Poriin ja Lahteen. Suunnitellut laitokset eivät kaikki välttämättä 
toteudu, sillä jätteenpolton tarpeet ja kysyntä muuttuvat markkinoiden ja laitosten 
tilanteen mukaisesti. (kuva 8 ja liite 5)

Kuva 8. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella toimivat jätteitä polttavat laitokset (liite 5).
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Jätemäärät

Jätteitä syntyi Suomessa vuonna 2007 yhteensä 74,0 milj. tonnia. Suurimmat jätemää-
rät muodostuivat rakentamisesta (34 %), mineraalien kaivusta (32 %) ja teollisuudesta 
(25 %). Palveluista ja kotitalouksista muodostuneiden jätteiden osuus oli 4 % koko-
naisjätemäärästä. (Tilastokeskus, 2009a). (kuva 9) Suomessa muodostuvista jätteistä 
huomattava osa muodostuu Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella.

Maa- ja vesi-
rakentaminen        

24,4 Mt

Talonrakenta-
minen 1,1 Mt

Mineraalien 
kaivuu 23,6 Mt

Energian-
tuotanto 1,6 Mt

Maa- ja metsä-
talous, kalastus 

1,8 Mt

Palvelut ja 
kotitaloudet 

3,0 Mt

Teollisuus 
18,7 Mt

Kuva 9. Jätteiden muodostuminen Suomessa toimialoittain vuonna 2007 (Tilastokeskus, 2009a).

Jätesuunnitelman painopistekohtaisissa raporteissa on esitetty suunnittelualueen 
tiettyjen jätejakeiden suhdetta koko valtakunnassa muodostuviin tai käsiteltyihin 
jätemääriin. Alla on esimerkkejä painopisteissä käsiteltävien jätejakeiden määristä. 
Lisätietoja kunkin painopisteen nykytilasta on painopistekohtaisissa raporteissa ja 
www-sivuilla on myös esitetty tarkempia jätemäärätietoja ympäristökeskuksittain 
(www.ymparisto.fi/elsu).

Suunnittelualueella
käsiteltiin vuonna 2007 noin 723 000 tonnia eli noin 40 % koko maassa tuote-•	
tuista rakennus- ja purkujätteestä (poislukien maamassat).
muodostui vuosina 2002–2007 yhdyskuntaperäisiä jätevesilietteitä keski-•	
määrin 506 000 tonnia vuodessa (märkäpaino). Määrä vastaa vajaata 70 % 
koko Suomessa muodostuvista yhdyskuntien asumisjätevedenpuhdistamo-
lietteistä.
muodostui teollisuuden ja yhdyskuntien energiantuotannon tuhkia vuonna •	
2007 noin 1,20 milj. tonnia eli 72 % koko maassa tuotetuista tuhkista.
otettiin pilaantuneiden maiden loppusijoitus- ja käsittelypaikkoihin vuonna •	
2006 vastaan noin 960 800 tonnia maa-aineksia eli 73 % koko maassa vas-
taanotetusta määrästä.
muodostuneiden yhdyskuntajätteiden määrä oli noin 70 % koko Suomen •	
yhdyskuntajätteistä vuonna 2007.
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Yhdyskuntajätteet

Määrä ja koostumus
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella kiinteitä yhdyskuntajätteitä on muo-
dostunut vuosina 2002–2008 keskimäärin 1,75 milj. tonnia vuodessa. Tarkastelu-
jaksolla yhdyskuntajätteiden kokonaisjätemäärä vähentyi hieman vuodesta 2002 
vuoteen 2004 asti. Tämän jälkeen jätemäärä on lisääntynyt vuosittain. Vuonna 2008 
yhdyskuntajätteitä muodostui yhteensä noin 1,79 milj. tonnia. (kuva 10)

Yhdyskuntajätteiden koostumus on pysynyt melko samanlaisena koko tarkaste-
lujakson 2002–2008 ajan. Kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen osuus yhdyskun-
tajätteiden kokonaismäärästä on kuitenkin vähentynyt. Vuonna 2002 kaatopaikka-
sijoitetun tai muulla tavalla käsitellyn jätteen osuus oli 59 % ja vuonna 2008 50 % 
muodostuneesta kokonaisjätemäärästä. Loppusijoittavan yhdyskuntajätteen joukossa 
on yhä hyödynnettävissä olevia jätejakeita kuten biojätettä, metallia ja pahvia. Myös 
ongelmajätteitä kulkeutuu kaatopaikoille.

Kaatopaikkasijoituksen vähentyessä on erilliskerättävien jätejakeiden osuus yh-
dyskuntajätteiden kokonaismäärästä vastaavasti lisääntynyt. Suurin osa erilliskerä-
tystä jätteestä on paperi- ja kartonkijätettä. Sen osuus kokonaisjätemäärästä on ollut 
noin 22 % koko tarkastelujakson ajan. Muita merkittäviä erilliskerättyjä jakeita on 
biojäte ja energiajäte. Erilliskerättyyn biojätteeseen on laskettu sisältyvän myös kiin-
teistöjen itsenäisesti toteuttama kompostointi. Erilliskerätyn biojätteen suhteellinen 
osuus kokonaisjätemäärästä on kasvanut tasaisesti vuoden 2002 9 %:sta vuoden 2008 
13 %:iin. Erilliskerätyn energiajätteen osuus yhdyskuntajätteiden kokonaismäärästä 
oli vuonna 2008 11 %. Tähän määrään sisältyy myös kiinteistöjen tulisijoissa poltetut 
jätteet sekä poltettu syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte. Loput kiinteistä yhdyskun-
tajätteistä on erilliskerättyä metalli-, lasi-, puu-, muovi-, tekstiili- ja ongelmajätettä.
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Muut**** Paperi ja kartonki Biojäte*** Energiajäte** Sekajäte*

Kuva 10. Kiinteän yhdyskuntajätteen koostumus Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella 
vuosina 2002–2008.
*sekajäte = kaatopaikalle sijoitettu sekalainen jäte
**energiajäte = erilliskerätty energiajäte, kiinteistöjen tulisijoissa poltettu jäte sekä poltettu syntypaikka-
lajiteltu sekajäte
***biojäte = erilliskerätty biojäte ja kotikompostointi
****muut = lasi, metalli, puu-, muovi- ja tekstiili sekä ongelmajätteet
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Kotitalousjäte
Kotitalousjätteiden osuus yhdyskuntajätteestä on noin 60 % (Mäenpää ym., 2006). 
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella asukasta kohden muodostunut ko-
titalousjäte on pysynyt määrältään keskimäärin melko tasaisena vuosien 2002–2008 
aikana. Vuonna 2008 kotitalousjätteitä muodostui keskimäärin 282 kg/asukas. Muo-
dostuneiden kotitalousjätteiden määrissä on kuitenkin eroja suunnittelualueen eri 
osien välillä. Vähiten kotitalousjätteitä on muodostunut asukasta kohden Kaakkois-
Suomen ja Länsi-Suomen ympäristökeskusten toimialueilla ja eniten Uudenmaan, 
Pirkanmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskusten toimialueilla. (kuva 11) Erot 
voivat johtua mahdollisesti alueiden yhdyskuntarakenteista, sillä suunnittelualueen 
osista erityisesti Pohjanmaan maakunnat ja Etelä-Karjala ovat harvaanasuttuja ver-
rattuna Uudenmaan, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen alueisiin (taulukko 2). Myös 
mahdolliset alueelliset erot jätetietojen kirjaustavoissa VAHTI-tietojärjestelmään 
voivat selittää alueiden välisiä eroja. Harvaanasuttujen alueiden asukasta kohden 
kerätyn kotitalousjätteen määrän kasvu viime vuosina voi selittyä osin jätelain muu-
toksen (452/2004) myötä poistuneella mahdollisuudella saada vapautus järjestetystä 
jätehuollosta, minkä seurauksena järjestetyn jätehuollon piiriin on liittynyt uusia 
asiakkaita.
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Kuva 11. Kotitalousjätteen määrä asukasta kohden Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella 
vuosina 2002–2008.

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen
Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on lisääntynyt tarkastelujaksolla 41 %:sta 50 
%:iin. Merkittävimpiä hyödynnettyjä jätejakeita ovat erilliskerätty paperi, kartonki ja 
biojätteet. Näistä jätejakeista suurin osa hyödynnetään aineena. Aineena hyödynnet-
tyjen jätteiden osuus yhdyskuntajätteiden kokonaisjätemäärästä on kasvanut hieman 
tarkastelujaksolla. Vuonna 2002 muodostuneista yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin 
aineena 33 % ja vuonna 2008 37 %. Energiana hyödynnettyjen jätteiden osuus on 
ollut vuosina 2002–2007 noin 8 % ja vuonna 2008 noin 13 %. Pääasiallisia energiahyö-
dynnettyjä jätejakeita ovat olleet syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte ja erilliskerätty 
energiajäte. Vuoden 2008 aiempiin vuosiin verrattuna suurempi energiahyödyntämi-
nen selittyy Ekokem Oy Ab ja Kotkan Energia Oy:n jätteenpolttolaitosten toiminnan 
aloittamisella. (kuva 12)

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen eri osissa yhdyskuntajätteiden hyö-
dyntämisessä on eroja. Tarkastelujaksolla pienin hyödyntämisaste, keskimäärin 37 
%, on ollut Uudenmaan ja suurin, 55 %, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella. 
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Alueiden välisiin eroihin voi vaikuttaa esimerkiksi alueelliset jätehuoltoratkaisut sekä 
hyödyntämislaitosten toimintavarmuus. Esimerkiksi Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen alueella erilliskerättyä biojätettä on jouduttu loppusijoittamaan kaatopaikalle 
tiettyinä vuosina huomattavia määriä kompostointilaitoksen toimintahäiriöiden ta-
kia. Uudenmaan ja Pirkanmaan ympäristökeskuksien alueilla jätteiden energiahyö-
dyntäminen on ollut vähäistä verrattuna muihin aluekeskuksiin. Vuonna 2008 ko. 
alueilla hyödynnettiin energiana alle 10 % yhdyskuntajätteistä, kun taas Hämeen 
ympäristökeskuksen alueella reilu 30 % ja Kaakkois- sekä Länsi- ja Lounais-Suomen 
alueella noin 17 %. 
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Kuva 12. Kiinteiden yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualu-
eella vuosina 2002–2008.

Ympäristön kannalta merkittävät jätejakeet

Biohajoavat jätteet
Biohajoava jäte on jätettä, joka voi hajota biologisesti hapettomissa tai hapellisissa 
oloissa. Tällaista jätettä ovat muun muassa elintarvike-, puutarha-, puu-, paperi- ja 
kartonkijäte. Suomen Ympäristökeskus on koonnut valtakunnallista tietoa biohajoa-
vista jätteistä vuodesta 2006 lähtien. Raportointi perustuu valtioneuvoston kaatopai-
koista annettuun asetukseen (59/2008). Alla esitetyt tiedot on koottu aluekeskusten 
SYKE:lle vuoden 2007 raportointia varten toimittamista tausta-aineistoista.

Yhteensä Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella käsiteltiin ja hyödynnet-
tiin biohajoavia jätteitä vuonna 2007 noin 0,98 milj. tonnia. Biohajoavista jätteistä 
hyödynnettiin aineena erityisesti erilliskerättyä paperia ja kartonkia sekä biojätteistä 
valmistettua kompostituotetta. Energiana hyödynnettyjä biohajoavia jätejakeita olivat 
muun muassa REF ja puujäte. Sekajätteen mukana biohajoavaa jätettä päätyi myös 
poltettavaksi sekä loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. . Vuonna 2007 erilliskerätyn 
keittiöbiojätteen, puutarhajätteen sekä rasvojen ja öljyjen kokonaismäärästä noin 6 
% (noin 10 000 t) päätyi kaatopaikalle mm. kompostointilaitosten tilapäisten toimin-
takatkosten aikana. Yhteensä vuonna 2007 biohajoavia jätteitä loppusijoitettiin toi-
mialueen kaatopaikoille noin 567 500 tonnia. Pääosa kaatopaikalle loppusijoitetuista 
biohajoavista jätteistä oli sekajätteen sisältämiä biohajoavia jätejakeita. (kuva 13).
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Hyödynnetty 
aineena

304 900 t
(31 %)

Hyödynnetty 
energiana 
109 800 t

(11 %)

Loppusijoitettu 
kaatopaikalle 567 

500 t
(58 %)

Kuva 13. Biohajoavien jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnit-
telualueella vuonna 2007. Kaatopaikalle loppusijoitettavista biohajoavista jätteistä suurin osa on 
sekajätteen sisältämää biohajoavaa jätettä.

Ongelmajätteet
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosittain muodostuneiden yhdys-
kuntaperäisten ongelmajätteiden määrä on vaihdellut 5 800–8 200 tonnin välillä 
vuosina 2002–2008. Keskimäärin niitä on muodostunut vuosittain 7 100 tonnia, mi-
kä vastaa alle 0,5 % muodostuneiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärästä. Asu-
kasta kohden tarkasteltuna vuosittainen ongelmajätteiden määrä on ollut noin 2 
kg koko tarkastelujakson ajan. Yhdyskunnissa muodostuvat ongelmajätteet ovat 
muun muassa akkuja, jäteöljyjä ja muita öljyisiä jätteitä, maaleja ja vanhentuneita 
lääkkeitä. Ongelmajätteiksi luokiteltava sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ei pääosin 
sisälly tähän tarkasteluun. (kuva 14) Ongelmajätteiden määrän kasvuvoi selittyä 
osin ongelmajätteiden erilliskeräyksen tehostumisella, mutta myös ongelmajätteiden 
kirjauskäytäntöjen muutoksilla.
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Kuva 14. Yhdyskuntaperäiset ongelmajätteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosina 
2002–2008.
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Teollisuuden jätteet

Teollisuuden jätemäärätietoja on selvitetty massa- ja paperiteollisuuden, metallite-
ollisuudet, kemianteollisuuden ja energiantuotantoteollisuuden osalta. Nämä teolli-
suudenalat ovat jätemääriltään merkittäviä ja tuottavat huomattavan osan Etelä- ja 
Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella muodostuvista teollisuuden jätteistä. Tarkas-
telluilta teollisuudenaloilta muodostuvien jätteiden määrä on lähes kolminkertainen 
verrattuna alueella muodostuneiden kiinteiden yhdyskuntajätteiden määrään. (kuva 
15)
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Kuva 15. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen massa- ja paperiteollisuuden, 
metalliteollisuuden, kemianteollisuuden ja energiantuotantoteollisuuden kokonaisjätemäärä 
vuosina 2002–2007.

Tarkasteltujen teollisuudenalojen yhteenlasketusta jätemäärästä noin 25 % on on-
gelmajätteitä. Eniten ongelmajätteitä muodostuu metalliteollisuudesta. Metalliteol-
lisuuden vuosittaiset ongelmajätemäärät ovat olleet vuosina 2002–2007 keskimäärin 
970 000 tonnia, mikä on noin 80 % tarkastelluilta teollisuudenaloilta yhteensä muo-
dostuneista ongelmajätteistä. Myös kemianteollisuudesta muodostuu huomattava 
määrä ongelmajätteitä, keskimäärin 209 000 tonnia vuodessa. Massa- ja paperiteolli-
suudessa ongelmajätteitä muodostuu vuosittain keskimäärin 2000 t ja energiantuo-
tantoteollisuudessa 4000 t. Yhdyskuntaperäisten ongelmajätteiden määrä (noin 7000 
t/vuosi) on hyvin pieni verrattuna teollisuudessa muodostuvaan ongelmajätteiden 
kokonaismäärään. (kuva 16) Suuri osa teollisuuden ongelmajätteistä loppusijoitetaan 
teollisuuden omille ongelmajätteiden kaatopaikoille.
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Kuva 16. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen massa- ja paperiteollisuuden, metalliteol-
lisuuden, kemianteollisuuden ja energiantuotantoteollisuuden ongelmajätemäärä vuosina 2002–
2007.

Massa- ja paperiteollisuus
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä 
osa Suomen massa- ja paperiteollisuudesta. Tiedot massa- ja paperiteollisuuden jät-
teistä on koottu 33 suunnittelualueella toimivan massa- ja paperiteollisuuslaitoksen 
jätemääristä (liite 6). Massa- ja paperiteollisuuden jätteet ovat pääasiassa siistausjä-
tettä, lietteitä sekä kuori- ja puujätettä. Tässä tarkastelussa kokonaismäärään ei ole 
sisällytetty muodostunutta kuorijätettä. Kuorijätteestä hyödynnetään noin 99 %, 
yleensä teollisuuden alan omassa energiantuotannossa. Suunnittelualueella tuote-
tuista massa- ja paperiteollisuuden jätteistä yli puolet muodostuu Kaakkois-Suomen 
ja reilu 20 % Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimialueella.

Massa- ja paperiteollisuuden kokonaisjätemäärä on ollut vuosina 2002 ja 2003 
keskimäärin 1,62 milj. tonnia. Vuoden 2003 jälkeen jätemäärä on laskenut ollen vuo-
sina 2004–2008 keskimäärin 1,35 milj. tonnia. (kuva 17) Kokonaisjätemäärän laskuun 
on vaikuttanut teollisuudenalalla tehdyt supistukset. Vuoden 2005 erityisen pieni 
kokonaisjätemäärä selittyy työtaistelun aiheuttamilla poikkeuksellisen pitkillä tuo-
tantokatkoksilla. 
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Kuva 17. Massa- ja paperiteollisuuden jätteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosina 
2002–2008. Jätemäärät eivät sisällä kuorijätettä.
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Suurin osa massa- ja paperiteollisuudessa muodostuneista jätteistä hyödynnetään. 
Tarkastelujaksolla jätteiden hyödyntämisaste on ollut keskimäärin 75 %. Pääosa hyö-
dynnetyistä jätteistä on hyödynnetty energiana ja loput, vajaa 1/3, aineena. Kaato-
paikalle sijoitettiin vuonna 2008 noin 260 000 tonnia.

Metalliteollisuus
Tiedot metalliteollisuuden jätteistä on koottu 9l suunnittelualueella toimivan laitok-
sen jätemääristä (liite 6). Metalliteollisuuden jätteet ovat pääasiassa rikastushiekkaa, 
rakeistettua kuonaa, rautasakkajätettä eli jarosiittia sekä metalliromua ja jätevesiliet-
teitä. Suuri osa jätteistä (noin 70 %) on ongelmajätteitä. Noin 46 % suunnittelualueella 
tuotetuista metalliteollisuuden jätteistä muodostuu Lounais-Suomen ja noin 43 % 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella.

Suunnittelualueella toimivasta metalliteollisuudesta muodostui jätteitä vuosina 
2002–2007 keskimäärin 1,39 milj. tonnia. Suurin osa, noin 85 %, metalliteollisuuden 
jätteistä loppusijoitetaan kaatopaikoille tai jätealtaisiin. Loput 15 % jätteistä hyödyn-
netään pääasiassa aineena. Energiana hyödynnettyjen jätteiden, esimerkiksi puu- ja 
muovijätteiden, osuus on hyvin pieni (noin 0,6 %). (kuva 18) Perusmetallien val-
mistuksessa syntyy merkittäviä määriä ns. sivuotteita, jotka toimitetaan hyödyn-
nettäväksi muuhun teollisuuteen. Tämä supistaa paitsi kokonaisjätemäärää, myös 
hyödyntämisastetta.
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Kuva 18. Metalliteollisuuden jätteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosina 
2002–2007.

Kemianteollisuus
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella toimivat suurimmat kemianteollisuu-
den laitokset sijaitsevat Lounais-Suomessa. Tiedot kemianteollisuuden jätteistä on 
koottu 96 tuotantolaitoksen jätetiedoista (liite 6). Kemianteollisuuden jäteistä pääosa 
on pigmenttituotannon jätteitä kuten ferrosulfaattia sekä kipsi- ja väkevöintisakkaa. 
Jätteiden kokonaismäärästä lähes 25 % on ongelmajätteitä. Suunnittelualueella tuo-
tetuista kemianteollisuuden jätteistä noin 60 % on muodostunut Lounais-Suomen ja 
noin 20 % Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella.

Suunnittelualueella toimivasta kemianteollisuudesta muodostui vuosina 2002–2007 
vuosittain keskimäärin 865 000 tonnia jätteitä. Suurin osa muodostuneista jätteistä, 
keskimäärin 85 %, loppusijoitettiin kaatopaikalle tai jätealtaisiin. Jätteiden hyödyn-
tämisaste on kuitenkin laskenut hieman tarkastelujaksolla, vuonna 2002 jätteistä 
hyödynnettiin 18 % ja vuonna 2007 12 %. Energiana hyödyntämisen osuus kokonais-
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jätemäärästä on laskenut vuoden 2002 5 %:sta vuoden 2007 2 %:iin. Kemianteollisuu-
den kokonaisjätemäärien vuosittaiseen vaihteluun kuten vuoden 2002 pienempään 
kokonaisjätemäärään, vaikuttaa muun muassa se, millainen osuus tietyistä jakeista 
(erityisesti ferrosulfaatista) saadaan myytyä sivutuotteena. (kuva 19)
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Kuva 19. Kemianteollisuuden jätteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosina 
2002–2007.

Energiateollisuus
Energiateollisuuden jätteitä syntyy sähköä ja kaukolämpöä yhdyskunnille tuottavissa 
voimalaitoksissa ja teollisuuden energiantuotantolaitoksissa. Tiedot muodostuvista 
jätteistä on koottu 81 laitoksen jätetiedoista (liite 6). Energian tuotannosta muodostu-
vat jätteet ovat pääasiassa erilaisia tuhkia ja kuonia sekä savukaasujen puhdistuksessa 
muodostuvia jätteitä ja petihiekkaa. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen 
energiantuotantoteollisuuden jätteistä lähes 90 % muodostuu Länsi-Suomen, Lou-
nais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskusten alueilla.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

tonnia

Hyödynnetty aineena Käsitelty

Kuva 20. Energiateollisuuden jätteet Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella vuosina 2002–
2007.
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Tarkastelujaksolla jätettä on muodostunut vuosittain 702 000 – 1 416 000 tonnia. 
Vuosittaiset erot jätemäärissä selittyvät eroissa eri vuosien energiantuotantotavoissa 
sekä tuotetun energian määrässä. Erityisesti kivihiilivoimalaitosten käyttöaste vai-
kuttaa muodostuvien jätteiden määrään. Esimerkiksi vuonna 2005 kivihiilellä koko 
Suomessa tuotetun energian osuus oli pieni verrattuna muihin tarkastelujakson vuo-
siin (Tilastokeskus, 2009b). Tarkastelujaksolla muodostuneista jätteistä reilu puolet 
hyödynnettiin. Hyödyntäminen on ollut pääasiassa jätteiden hyödyntämistä aineena 
maarakentamisessa. Energiana hyödynnettäviä jätejakeita muodostuu ainoastaan alle 
0,5 % kokonaisjätemäärästä. Energiana hyödynnettäviä energiateollisuudessa muo-
dostuvia jätejakeita ovat muun muassa erilaiset puujätteet ja hiilimurska. (kuva 20)

Jätehuollon aluevaraukset

Maakuntakaava ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 32 §) mukaisesti muuta 
yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua ja tätä kautta osaltaan myös jätehuol-
lon kehittymismahdollisuuksia. Maakuntakaavojen valmistelun pohjaksi jätehuollon 
pitkän aikavälin aluetarpeita on suunnittelualueella kartoitettu laajassa erillisselvi-
tyksessä ainoastaan Uudenmaan ja Hämeen ympäristökeskusten toimialueilla (Pöyry, 
2006). Muilla alueilla aluevarausten suunnittelun pohjana on käytetty muun muassa 
alueellisten jätehuoltoyhtiöiden YVA-selvityksiä, kuntien laatimia jätehuoltostrategi-
oita sekä alueellisia jätesuunnitelmia. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen 
maakuntakaavat on esitetty taulukossa 8.

Jätehuoltoyhtiöiden ja kuntien jätelaitosten ylläpitämät alueelliset yhdyskunta-
jätteiden käsittelykeskukset ja niiden yhteydessä toimivat kaatopaikat on esitetty 
vahvistetuissa maakuntakaavoissa ja maakuntavaltuustojen hyväksymissä maakun-
takaavaehdotuksissa pääasiassa jätehuollon aluevarauksilla (EJ-merkintä). Muutama 
toiminnassa oleva tavanomaisen jätteen kaatopaikka, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 
Isosuon kaatopaikka Raisiossa ja Rouskis Oy Korvenmäen kaatopaikka Salossa, on 
kuitenkin esitetty erityistoimintojen alueena (Turun kaupunkiseudun maakuntakaa-
va, 2002; Salon seudun maakuntakaava, 2008). Myös Itä-Uudenmaan Domargårdin 
jäteasema Porvoossa on esitetty erityistoimintojen alueena (Itä-Uudenmaan maakun-
takaava, 2007). Joutsenossa sijaitseva Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n alue on merkitty 
voimassa olevassa Etelä-Karjalan 4. seutukaavassa (2001) ohjeellisena varauksena 
alueelliselle jätteenkäsittelykeskukselle.

Maakuntakaavojen kaavaselostuksissa nykyisten jätteenkäsittelyalueiden ja niiden 
laajennusten on arvioitu riittävän pitkälle tulevaisuuteen erityisesti Pirkanmaan, 
Kanta- ja Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alu-
eilla. Yleinen kaavaselostuksissa esitetty tavoite on jätehuoltotoimintojen kehittä-
misen ohjaaminen nykyisten jätekeskusten yhteyteen. Ainoastaan Itä-Uudenmaan 
maakuntakaavassa (2007) on esitetty uusi alue yhdyskuntajätteiden käsittelykes-
kukselle (Taviskärretin alue) ja Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (2002) 
Turun kaupunkiseudun tulevaa jätehuollon kehittämistä varten aluevaraus Liedon 
Kailassuolle. Pirkanmaan maakuntakaavan kaavaselostuksessa (2007) on lisäksi to-
dettu, että jatkossa on tarpeen aloittaa kokonaan uuden jätekeskuksen sijoitusalueen 
etsiminen., Lisäksi muutamissa kaavoissa on esitetty mahdollisuus käyttää vanhoja 
suljettuja kaatopaikka-alueita muun jätehuoltotoiminnan kuten jätteiden käsittely- ja 
hyödyntämistoiminnan tai siirtokuormauksen sijoittumiseen (Päijät-Hämeen maa-
kuntakaava, 2008 ja Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus, 2008).

Toiminnassa olevat jätteenpolttolaitokset sijaitsevat joko teollisuustoimintojen tai 
erityistoimintojen alueilla (Turun Orikedon jätteenpolttolaitos erityistoimintojen alu-
eena (€) Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (2002), Ekokem Oy:n jätteenpolt-
tolaitos ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alueena (TT) 
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Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (2006) ja Kotkan Energia Oy:n hyötyvoimalan alue 
teollisuustoimintojen alueella (T) Kymenlaakson maakuntakaavassa (2008)). Uuden-
maan 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa (2008) on lisäksi esitetty viisi vaihtoeh-
toista aluetta jätteiden energiahyödyntämistä varten sekä yksi alue Etelä-Tuusulassa, 
joille mahdollisen jätevoimalan tuhka ja pohjakuona voidaan loppusijoittaa. Myös 
Kanta-Hämeen maakuntakaavan ratkaisussa on otettu huomioon mahdollinen jät-
teiden hyötykäyttö energiana: Forssan Kiimassuon jätteenkäsittelyalueella sijaitsee 
lämmitysvoimalaitos ja myös Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueella on 
maakuntakaavassa varaus jätteenpolttolaitokselle (Kanta-Hämeen maakuntakaava, 
2006).

Maakuntakaavoissa käytettävät merkinnät on ohjeistettu ympäristöministeriön 
asetuksella (31.3.2000), mutta kaavoissa voidaan tarvittaessa käyttää muitakin mer-
kintöjä kaavan ohjastavoitteiden toteuttamiseksi. Eri maakuntakaavoissa esitetyt 
jätehuollon aluevaraukset poikkeavatkin tarkkuudeltaan toisistaan. Esimerkiksi käy-
töstä poistettuja yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja ei ole merkitty systemaattisesti 
maakuntakaavoihin muualla kuin Kanta- ja Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakun-
tien alueella. Toiminnassa olevat teollisuuden kaatopaikat sijaitsevat suurelta osin 
teollisuustoimintojen alueilla, mutta ovat osin merkitty jätehuollon aluevarauksin 
erimerkiksi Kymenlaakson Maaseutu ja luonto maakuntakaavaehdotuksessa (2008), 
Satakunnan maakuntakaavaehdotuksessa (2008) sekä Pohjanmaan maakuntakaava-
ehdotuksessa (2008). Lisäksi osassa maakuntakaavoja on esitetty jätehuollon alueva-
rauksin myös ylijäämämaiden sijoitusalueita (Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava-
ehdotus, 2008) sekä alueellisia jätevedenpuhdistamoita sekä lietteiden käsittelyalueita 
(Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, 2005; Satakunnan maakuntakaavaehdotus, 2008). 
Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (2003) jätehuollon aluevarauksena on 
lisäksi esitetty Himangalla toimivan kompostointilaitoksen sekä Kaustisilla toimivan 
eläinjätteen destruktiolaitosten alueet.

Maakuntakaavoihin merkittyjen jätehuollon aluevarausten esittämistapaa voisi ol-
la tarpeen yhdenmukaistaa. Esimerkiksi suljettujen kaatopaikkojen esittäminen maa-
kuntakaavoissa voisi olla perusteltua muun muassa mahdollisten poikkeuksellisissa 
tilanteissa muodostuneiden jätteiden välivarastointialueita valittaessa. Suunniteltujen 
jätteenkäsittely- ja hyödyntämislaitosten sijoittaminen ei saa olla ristiriidassa kaavoi-
tuksen kanssa. Näin ollen olisi tarpeen, että kaavoituksen pohjana olisi ajantasainen 
tieto jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeista. Maakuntakaavojen aluevarauksissa 
ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti eritellä toimintojen sijoittumista alueiden sisällä ja 
ennen toteuttamista jätehuoltotoiminnot edellyttävät yleensä myös kunnan laatiman 
yleis- tai asemakaavan, YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn sekä ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen lupakäsittelyn.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi alueellisen jätehuol-
lon suunnittelun ja yhteistyön kehittäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tar-
vittavana toimenpiteenä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on esitetty, että maa-
kuntakaavoituksessa huolehditaan riittävistä aluevarauksista jätehuollon laitoksille ja 
palveluille valtakunnallisten ja alueellisen jätesuunnitelman asettamien tavoitteiden 
mukaisesti. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan jätehuollon aluetarpeet tulisi 
ottaa painokkaasti huomioon sovitettaessa yhteen erilaisia maankäytön intressejä. 
Esimerkiksi jätteiden energiahyödyntäminen on nivellettävä yhteen energiahuollon 
aluevarausten kanssa. Myös maakuntaohjelmissa olisi otettava huomioon alueel-
lisesti merkittävät jätehuollon kehittämistavoitteet ja hankkeet. Valtakunnallisessa 
jätesuunnitelmassa suositellaan myös, että jätehuoltotoimien aluevarauksista kunta-
kaavoituksessa olisi huolehdittava. (Ympäristöministeriö, 2008). Myös valtakunnal-
lisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, joiden tarkistus on hyväksytty valtioneuvostossa 
13.11.2008, sisältyy jätehuoltoa koskevia tavoitteita. 
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Taulukko 8. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen voimassa ja suunnitteilla olevat maakuntakaavat sekä voimassa olevat seutukaavat 
(huhtikuu 2009).

Maakunta Kaava Vahvistaminen/ Suunnittelutilanne

Hämeen ympäristökeskus

Kanta-Häme Kanta-Hämeen maakuntakaava Vahvistettu 28.9.2006 

Päijät-Häme Päijät-Hämeen maakuntakaava Vahvistettu 11.3.2008

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Kaakkois-Suomi Kymenlaakson maakuntakaava, Taajamat ja niiden ympäristö YM:n pätös 28.5.2008*

Kaakkois-Suomi Kymenlaakson maakuntakaava, Maaseutu ja luonto Maakuntavaltuusto hyväksynyt ehdotuksen nähtäville 8.12.2008 

Kaakkois-Suomi Kymenlaakson seutukaava Vahvistettu 19.6.2001*

Etelä-Karjala Etelä-Karjalan maakuntakaava Valmisteilla liitossa

Etelä-Karjala Etelä-Karjalan 4. seutukaava Vahvistettu 14.03.2001

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Satakunta Satakunnan maakuntakaava Maakuntahallitus hyväksynyt ehdotuksen nähtäville 19.5.2009

Satakunta Satakunnan seutukaava 5 Vahvistettu 11.1.1999

Varsinais-Suomi Turun kaupunkiseudun maakuntakaava Vahvistettu 23.8.2006

Varsinais-Suomi Salon seudun maakuntakaava Vahvistettu 12.11.2008

Varsinais-Suomi Loimaan, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen 
maakuntakaava

Maakuntahallitus hyväksynyt ehdotuksen nähtäville 23.2.2009

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vahvistettu 23.5.2005

Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava Vahvistettu 24.10.2003

Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava Vahvistettu 29.11.2007

Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava Valmisteilla liitossa

Pohjanmaa Pohjanmaan maakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksynyt ympäristöministeriön vahvistettavaksi 
29.9.2008

Pohjanmaa Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava, Kaupallisten palvelujen sijoit-
tuminen

Valmisteilla liitossa (luonnosvaihe)

Pohjanmaa Pohjanmaan maakuntakaava, Vaihe 2,
Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla

Valmisteilla liitossa

Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaa Pirkanmaan maakuntakaava Vahvistettu 29.3.2007

Pirkanmaa Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, Turvealueet Valmisteilla liitossa

Pirkanmaa Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava, Liikenne ja logistiikka Valmisteilla liitossa

Pirkanmaa Pirkanmaan 3. vaihemaakuntakaava, Keskuspuhdistamo Valmisteilla liitossa

Uudenmaan ympäristökeskus

Itä-Uusimaa Itä-Uudenmaan maakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksynyt ehdotuksen nähtäville 12.11.2007

Itä-Uusimaa Itä-Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuuston hyväksynyt ympäristöministeriön vahvistettavaksi 
17.12.2008

Itä-Uusimaa Itä-Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Valmisteilla liitossa

Uusimaa Uudenmaan maakuntakaava Vahvistettu 8.11.2006

Uusimaa Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksynyt ehdotuksen nähtäville 17.12.2008

Uusimaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Valmisteilla liitossa

*Ympäristöministeriö on päätöksellä N:o YM3/5222/2008 (28.5.2008) vahvistanut Kymenlaakson Liiton maakuntavaltuuston päätöksen, jolla on 
hyväksytty Kymenlaakson maakuntakaava: Taajamat ja niiden ympäristö. Ympäristöministeriö määräsi maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen 
kuin se on saanut lain voiman. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus ei kuitenkaan koske maakuntakaavassa merkittyjä 
jätteenkäsittelyalueita, joita on yhteensä neljä kappaletta: Kouvolan Keltakankaan alue, Kotkan Heinsuon alue ja kaksi Kouvolassa sijaitsevaa teolli-
suuden kaatopaikkaa.
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Yhdyskuntajätehuollon kehityssuunta

Jätteen määrän ja hyödyntämisen kehittyminen

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on yhdyskuntajätteiden määrän va-
kiinnuttaminen 2000-luvun alun tasolle ja sen jälkeen jätemäärän kääntäminen las-
kuun vuoteen 2016 mennessä. Hyödyntämisen valtakunnallisena tavoitteena on, että 
yhdyskuntajätteistä hyödynnetään aineena 50 % ja energiana 30 %. Loppusijoitetta-
vaksi kaatopaikalle päätyisi enintään 20 % yhdyskuntajätteistä. (Ympäristöministe-
riö, 2008). Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa on asetettu valtakunnallista 
jätesuunnitelmaa tiukempi tavoite kaatopaikkasijoittamiselle. Tavoitteena on, että 
suunnittelualueella muodostuneista yhdyskuntajätteistä loppusijoitetaan kaatopai-
kalle korkeintaan 10 %.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportissa Etelä- ja Länsi-Suomen jäte-
suunnittelualueen esitetään edustavan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
toimialueen kanssa aluetta (aluetyyppi I), missä jätteiden energiahyötykäyttö tulee 
todennäköisesti olemaan suurempaa muuhun Suomeen verrattuna. Yhdyskuntajät-
teen hyödyntämis- ja käsittelyosuuksien on arvioitu jakautuvan kyseisillä alueilla 
vuonna 2016 seuraavasti: Kierrätys 25–30 %, energiana hyödyntäminen 31–46 %, 
biologinen hyödyntäminen 8–27 % ja loppusijoittaminen kaatopaikalle 12–22 %. 
(Huhtinen ym., 2007)

Valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportissa on esitetty skenaario yhdys-
kuntajätteiden määrän kehittymisestä vuoteen 2016 mennessä. Skenaario perustuu 
jätemäärän vähenemiseen vuosittain noin yhdellä prosenttiyksiköllä ja se on valta-
kunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetyn jätteen synnyn ehkäisytavoitteen mukai-
nen. Taustaraportissa on esitetty myös arvio, jossa jätemäärä lisääntyy noin yhden 
prosenttiyksikön vuodessa. Näitä arvioita soveltaen on tässä esitetty kaksi vaihto-
ehtoista skenaariota Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueella muodostuvan 
yhdyskuntajätemäärän kehittymisestä vuoteen 2020 mennessä.

Skenaario 1•	 : Yhdyskuntajätteen määrä vähenee valtakunnallisen jätesuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti noin yhden prosenttiyksikön vuodessa 
vuosina 2007–2020
Skenaario 2•	 : Yhdyskuntajätteen määrä lisääntyy yhden prosenttiyksikön 
vuodessa vuosina 2007–2020

Edellä esitettyjen skenaarioiden perusteella Etelä- ja Länsi Suomen jätesuunnittelu-
alueella muodostuvan yhdyskuntajätemäärän voidaan arvioida olevan vuonna 2020 
noin 1,5–2,1 milj. tonnia. 

Hyödyntäminen perustuu molemmissa skenaarioissa valtakunnallisessa jätesuun-
nitelmassa vuodelle 2016 asetettuja valtakunnallisiin tavoitteisiin, kuitenkin niin, että 
kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteen osuus on korkeintaan 10 % muodostuneista 
yhdyskuntajätteistä. Valtakunnallista jätesuunnitelmaa tiukempi kaatopaikkasijoit-
tamisen vähentämisen tavoite tarkoittaa, että hyödyntämisen osuutta on vastaavasti 
lisättävä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin verrattuna. 
Suunnittelualueella vireillä olevien laitoshankkeiden perusteella näyttää todennä-
köiseltä, että jätteenpoltto tulee olemaan suunnittelualueella merkittävämmässä ase-
massa muuhun Suomeen verrattuna. Toisaalta voidaan pyrkiä myös tilanteeseen, 
jossa aineena hyödyntämisen osuus tulee olemaan valtakunnallisen jätesuunnitel-
man tavoitetasoa korkeampaa erityisesti laitosmaisen biologisen käsittelyn osalta. 
Aineena hyödyntämisen ensisijaisuus energiahyödyntämiseen nähden toteuttaisi 
jätehierarkiaa.
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Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaan yhdyskuntaperäisten jät-
teiden biologista käsittelyä tulee lisätä. Jotta biologiselle käsittelylle asetetut tavoitteet 
toteutuisivat suunnittelualueella, tulisi kompostointi- ja biokaasutuslaitoksissa käsi-
teltävien jätteiden osuutta nostaa vuoden 2008 tasosta noin 4 prosenttiyksikköä. Myös 
syntypaikalla tapahtuvan kompostoinnin määrää tulisi lisätä. Valtakunnallisessa 
jätesuunnitelmassa muulle aineena hyödyntämiselle asetetun 30 % tavoitteen toteu-
tuminen vaatisi noin 5 prosenttiyksikön lisäyksen vuoden 2008 hyödyntämistasoon 
verrattuna. (taulukko 9). Jos suunnittelualueen yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen 
painottuu vuonna 2020 valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita enemmän ai-
neena hyödyntämiseen, vaaditaan vielä suurempaa lisäystä vuoden 2008 hyödyntä-
mistasoon verrattuna (taulukko 10).

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että aineena hyödynnettäväksi 
soveltumattoman jätteen polttoa lisätään niin, että jätteenpolttolaitoksissa ja jätteen-
rinnakkaispolttolaitoksissa poltettavien jätteiden osuus on keskimäärin 30 % muo-
dostuvista yhdyskuntajätteistä. Vuonna 2008 polton osuus yhdyskuntajätteiden kä-
sittelystä oli suunnittelualueella ainoastaan 13 %. Valtakunnallisen jätesuunnitelman 
tavoitteen toteutuminen vaatii polttoon toimitettavan osuuden lisäämistä (taulukko 
10). Toisaalta polton osuus voi olla suunnittelualueella suurempi kuin valtakunnal-
lisessa jätesuunnitelmassa esitetty taso (taulukko 9).

Suunnittelualueella yhdyskuntajätteistä loppusijoitettiin kaatopaikalle vuonna 
2008 vielä puolet. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa on asetettu tavoitteek-
si, että kaatopaikalle päätyy korkeintaan 10 % muodostuneista yhdyskuntajätteistä. 
Tavoitteen toteutuminen vähentäisi loppusijoitettavaksi päätyvien jätteiden määrää 
huomattavasti, arviolta 0,69–0,74 milj. tonnia (taulukko 9 ja 10).

Taulukko 9. Kiinteän yhdyskuntajätteen käsittelyn ja hyödyntämisen määrä vuonna 2008 sekä 
arvioitu kapasiteettitarve vuonna 2020 painottuen valtakunnallisen jätesuunnitelman hyödyntämis-
tavoitteita enemmän energiahyötykäyttöön.

Yhdyskuntajätteitä
hyödyntävät tai
käsittelevät lai-
tokset

Käsitelty 
määrä
vuonna 
2008, t

Osuus syn-
tyneestä 

yhdyskun-
tajätteestä 

vuonna 
2008, %

Kapasiteettitarve vuonna 
2020 (tonnia)

Osuus syn-
tyneestä 

yhdyskun-
tajätteestä 

vuonna 
2020, %*

Skenaa-
rio 1

(jätemäärä 
vähenee)

Skenaa-
rio 2

(jätemäärä 
kasvaa)

Kompostointi- tai 
biokaasulaitos 
(mädätys)

172 500 10 208 600 287 700 14

Kompostointi 
syntypaikalla 37 600 2 89 400 123 300 6

Aineena hyö-
dyntäminen (pl. 
kompostointi ja 
mädätys)

449 400 25 447 000 616 500 30

Jätteenpolttolaitos 
tai jätteen rinnak-
kaispolttolaitos**

239 800 13 596 000 822 000 40

Kaatopaikka 890 500 50                                                      149 000 205 500 10

Yhteensä 1 789 800 100 1 490 000 2 055 000 100

*Perustuu valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuodelle 2016 asetettuihin hyödyntämistavoitteisiin. 
Kaatopaikkasijoittamisen osuuden on kuitenkin arvioitu olevan alueella 10 % ja jätteenpolton 40 %.
**Vuoden 2008 tieto sisältää myös kiinteistöjen tulisijoissa poltetut jätteet (noin 18 200 t).
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Taulukko 10. Kiinteän yhdyskuntajätteen käsittelyn ja hyödyntämisen määrä vuonna 2008 sekä 
arvioitu kapasiteettitarve vuonna 2020 painottuen valtakunnallisen jätesuunnitelman hyödyntämis-
tavoitteita enemmän aineena hyödyntämiseen.

Yhdyskuntajätteitä
hyödyntävät tai
käsittelevät lai-
tokset

Käsitelty 
määrä
vuonna 
2008, t

Osuus syn-
tyneestä 

yhdyskun-
tajätteestä 

vuonna 
2008, %

Kapasiteettitarve vuonna 
2020 (tonnia)

Osuus syn-
tyneestä 

yhdyskun-
tajätteestä 

vuonna 
2020, %*

Skenaa-
rio 1

(jätemäärä 
vähenee)

Skenaa-
rio 2

(jätemäärä 
kasvaa)

Kompostointi- tai 
biokaasulaitos 
(mädätys)

172 500 10 283 100 390 500 19

Kompostointi 
syntypaikalla 37 600 2 89 400 123 300 6

Aineena hyö-
dyntäminen (pl. 
kompostointi ja 
mädätys)

449 400 25 521 500 719 250 35

Jätteenpolttolaitos 
tai jätteen rinnak-
kaispolttolaitos***

239 800 13 447 000 616 500 30

Kaatopaikka 890 500 50 149 000 205 500 10

Yhteensä 1 789 800 100 1 490 000 2 055 000 100

*Perustuu valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuodelle 2016 asetettuihin hyödyntämistavoitteisiin. 
Kaatopaikkasijoittamisen osuuden on kuitenkin arvioitu olevan alueella 10 %, biologisen laitoshyödyn-
tämisen (kompostointi- tai biokaasutuslaitos) 19 % ja muun materiaalikierrätyksen (pl. kompostointi ja 
mädätys) 35 %.
**Vuoden 2008 tieto sisältää myös kiinteistöjen tulisijoissa poltetut jätteet (noin 18 200 t).

Laitoskapasiteettitarve

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukainen skenaario yhdyskuntajätteiden käsitte-
ly- ja hyödyntämislaitosten määrälle on noin 30–40 kaatopaikkaa ja 6–7 jätteenpolt-
tolaitosta koko Suomessa vuonna 2016. Lisäksi tavoitteena on että kompostointika-
pasiteetti kasvaa hieman nykyiseen verrattuna ja että muutama uusi biokaasulaitos 
aloittaa toiminnan. Myös pienkompostointia on tavoitteena lisätä. (Ympäristöminis-
teriö, 2008)

Etelä- ja Länsi-Suomen suunnittelualueella yhdyskuntajätteitä loppusijoitetaan 
tällä hetkellä 25 kaatopaikalle. Yhdyskuntajätteen loppusijoittamisen osuuden vähen-
tyessä jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti myös tarvittava kaatopaikkakapasi-
teetti tulee vähentymään. Toisaalta jätteenpoltossa muodostuvan tuhkan määrä tulee 
olemaan vuonna 2020 nykyistä suurempi ja jätteenpolton tuhkien ja kuonien lop-
pusijoitukseen soveltuvien kaatopaikkojen tarve tulee lisääntymään. Kaatopaikalle 
loppusijoitettavan jätteen laatu muuttuu myös, mikäli biohajoavan ja polttokelpoisen 
jätteen kaatopaikalle sijoittamista rajoitetaan nykyistä tiukemmin ympäristöminis-
teriön valmisteluiden mukaisesti. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa on 
esitetty biohajoavan ja polttokelpoisen jätteen kaatopaikkasijoituskieltoa vuodesta 
2020 lähtien (TEM, 2008).

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on arvioitu energiahyödyntämiselle tarvit-
tavan vuonna 2016 polttolaitoskapasiteettia noin 700 000 – 750 000 tonnia, mistä noin 
530 000 – 750 000 tonnia olisi jätteenpolttolaitoksissa ja noin 160 000 tonnia rinnak-
kaispolttolaitoksissa (Ympäristöministeriö, 2008). Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuun-
nittelualueella vuonna 2020 yhdyskuntajätteiden polttolaitos- ja rinnakkaispolttolai-
toskapasiteettitarpeen on arvioitu olevan yhteensä 450 000 – 820 000 tonnia riippuen 
jätemäärien kehittymisestä sekä siitä, tuleeko yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen 
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painottumaan suunnittelualueella energiana vai aineena hyödyntämiseen (taulukko 
9 ja 10). Tällä hetkellä suunnittelualueella toimii kolme jätteenpolttolaitosta, joiden 
yhteenlaskettu ympäristöluvanmukainen polttokapasiteetti on 300 000 tonnia/vuosi. 
Lisäksi yhdyskuntaperäistä jätettä poltetaan rinnakkaispolttona erityisesti Lahti Ener-
gia Oy:n Kymijärven voimalaitoksella. (liite 5). Jätteenpolttolaitoksissa sekä jätteen 
rinnakkaispolttolaitoksissa voidaan polttaa yhdyskuntaperäisten jätteiden lisäksi 
mm. rakennus- ja teollisuusperäisiä jätteitä. Alla esitetyissä arvioissa yhdyskuntajät-
teille tarvittavasta uudesta polttokapasiteetista on oletettu, että tällä hetkellä toimin-
nassa olevien kolmen jätteenpolttolaitoksen koko kapasiteetti olisi hyödynnettävissä 
yhdyskuntajätteille. Lisäksi on oletettu, että Turun Orikedon polttolaitoksen toiminta 
jatkuu koko tarkastelujakson, vaikka laitoksen voimassa oleva ympäristölupa päättyy 
vuoden 2014 lopussa. Arvioissa tarvittavasta uudesta polttolaitoskapasiteetista ei ole 
otettu huomioon yhdyskuntajätteiden tämän hetkisen rinnakkaispolton määrää.

Sekä yhdyskuntajätteiden kokonaismäärän vähenemistä (skenaario 1) että lisään-
tymistä (skenaario 2) kuvaavien skenaarioiden mukaisilla jätemäärillä arvioituna 
polttokapasiteettia tarvitaan lisää verrattuna nykyisien toiminnassa olevien jätteen-
polttolaitosten kapasiteettiin. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisen energia-
hyödyntämisen toteutumiseksi suunnittelualueella tarvittava uusi polttokapasiteetti 
olisi noin 150 000 – 320 000 tonnia (taulukko 10). Jos yhdyskuntajätteiden käsittely 
painottuisi suunnittelualueella valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitetta voi-
makkaammin polttoon, tarvittaisiin uutta polttokapasiteettia arviolta 300 000 – 520 
000 tonnia (taulukko 9). Rakenteilla olevan Westenergy Oy Ab:n ja lupavaiheessa 
olevien Vantaan Energia Oy:n ja Ekokem Oy:n jätteenpolttolaitosten yhteenlaskettu 
kokonaiskapasiteetti on noin 640 000 tonnia (liite 5), mikä on reilusti enemmän kuin 
molempien edellä esitettyjen skenaarioiden mukaan arvioitu uuden jätteenpolttoka-
pasiteetin tarve. Edellä mainittujen jätteenpolttolaitosten lisäksi suunnittelualueella 
on vireillä myös useita muita polttolaitos- ja rinnakkaispolttolaitoshankkeita (liite 5). 
Polttokapasiteettitarpeeseen vaikuttaa toki suunnittelualueen yhdyskuntajätteiden 
lisäksi myös alueen rajojen ulkopuolelta polttoon tuotavien yhdyskuntajätteiden 
määrä sekä kuinka paljon rakentamisesta ja teollisuudesta peräisin olevan jätteitä 
poltetaan. Keski-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa (Keski-Suomen ympäristö-
keskus, 2009) on esitetty yhtenä mahdollisuutena yhdyskuntajätteiden toimittaminen 
polttoon Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelualueelle. 

Suunnittelualueella on neljä kompostointilaitosta, joissa käsitellään pääosin yhdys-
kuntaperäisiä biojätteitä. Laitosten yhteenlaskettu luvanmukainen kapasiteetti on 110 
000 tonnia. Lisäksi alueella on kuusi kompostointilaitosta ja kuusi biokaasulaitosta, 
jotka kompostoivat tai mädättävät erilliskerättyä biojätteitä mm. jätevesilietteiden tai 
teollisuuden biohajoavien jätteiden ohessa. Uusia yhdyskuntien biojätteitä ja muita 
biohajoavia jätteitä käsitteleviä biokaasutuslaitoksia on suunniteltu mm. Kouvolaan, 
Huittisiin ja Saloon. Lisäksi Forssan sekä Köyliön biokaasutuslaitoksien toimintaa on 
tarkoitus laajentaa. Biokaasutuslaitosten käsittelykapasiteetit ovat kuitenkin eri ker-
taluokkaa verrattuna jätteenpolttolaitoksiin, varsinkin kun monet niistä käsittelevät 
yhdyskunnista peräisin olevien biojätteiden lisäksi lantaa, lietteitä ja teollisuuden 
jätteitä ja iso osa ei käsittele lainkaan biojätteitä. (liite 4)
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Energiahyödyntämistä painottavan kehityssuunnan 
vaikutus laitoskapasiteettitarpeeseen

Yhdyskuntajätteen määrän vähetessä skenaarion 1 mukaisesti vuonna 2020 tarvittava 
uusi biologisen käsittelyn laitoskapasiteetti olisi noin 40 000 t suurempi kuin vuonna 
2008 käytössä ollut kapasiteetti. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi yhden uuden kapasi-
teetiltaan noin 50 000 t kokoisen mädätys- tai kompostointilaitoksen perustamista. 
Lisäksi syntypaikalla kompostoitavan yhdyskuntajätteen määrä tulisi yli kaksinker-
taistaa vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. Muuhun aineena hyödyntämiseen kuin 
biologisen käsittelyyn soveltuvaa uutta kapasiteettia ei olisi tarvetta rakentaa. Verrat-
tuna vuonna 2009 toiminnassa olevien kolmen jätteenpolttolaitoksen kapasiteettiin, 
uutta laitoskapasiteettia tarvittaisiin tässä skenaariossa yhdyskuntajätteille noin 300 
000 tonnia. Jätteen määrän vähentyessä skenaarion 1 mukaisesti kaatopaikalle lop-
pusijoitettavien jätteiden määrä vähenisi huomattavasti. Vuonna 2020 kaatopaikalle 
loppusijoitettava yhdyskuntajätteiden määrä olisi ainoastaan noin 17 % vuoden 2008 
vastaavasta määrästä. (taulukko 9 ja 11)

Taulukko 11. Energiahyödyntämistä painottavan kehityssuunnan vaikutus yhdyskuntaperäisten 
jätteiden käsittelyn laitoskapasiteettitarpeeseen. Oletuksena arvioissa on, että uusissa laitoksissa 
käsitellään ainoastaan yhdyskuntaperäisiä jätteitä.

Yhdyskuntajätteitä
hyödyntävät tai
käsittelevät laitokset

Laitosten määrä, 
alkuvuosi 2009

Suunnitteilla 
olevien lai-

tosten määrä, 
2009

Uusia laitoksia tai kapasiteettia 
vuoteen 2020 mennessä**

Skenaario 1 Skenaario 2

Kompostointi- tai biokaa-
sulaitos (mädätys)*

10 kompostointi- 
ja 6 biokaasutus-

laitosta

3 < 1 kpl > 2 kpl

Kompostointi syntypai-
kalla

- - 2,4 x vuoden 
2008 tilanne

3,3 x vuoden 
2008 tilanne

Aineena hyödyntäminen 
(pl. kompostointi ja mä-
dätys)

Useita kymmeniä Ei arviota ei tarvetta 1,4 * vuoden 
2008 kapasi-

teetti

Jätteenpolttolaitos tai 
jätteen rinnakkaispoltto-
laitos

3 jätteenpoltto- ja 
7 rinnakkaispolt-

tolaitosta

3–5*** 2 kpl > 3 kpl

Kaatopaikka 25 0 17 %  vuoden 
2008 kapasitee-

tista

23 % vuoden 
2008 kapasitee-

tista

*Laitokset, joissa käsitellään yhdyskuntaperäisiä biojätteitä.
**Yhden kompostointi- tai biokaasutuslaitoksen kapasiteetin on oletettu olevan 50 000 t/v. Yhden jätteen-
polttolaitoksen kapasiteetin on arvioitu olevan 150 000 t/v.
***Rakennus- tai lupavaiheessa olevien jätteenpolttolaitoshankkeiden lukumäärä on 3, suunnitteilla on 
tällä hetkellä n. 5 laitosta (liite 5)

Yhdyskuntajätteen määrän lisääntyessä skenaarion 2 mukaisesti olisi vuoteen 2020 
mennessä tarvittava uusi biologisen käsittelyn laitoskapasiteetti noin 120 000 t suu-
rempi kuin vuonna 2008 käytössä ollut kapasiteetti. Tämä tarkoittaisi 2–3 uuden 
kapasiteetiltaan noin 50 000 tonnin kokoisen mädätys- tai kompostointilaitoksen 
perustamista. Syntypaikalla kompostoitavan jätteen määrä tulisi yli kolminkertaistaa 
vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. Lisäksi muuhun aineena hyödyntämiseen kuin 
biologiseen käsittelyyn tarvittaisiin uutta laitoskapasiteettia noin 170 000 tonnia. Jos 
yhdyskuntajätteen määrä lisääntyy prosentin vuodessa, nykyistä noin 300 000 tonnin 
polttokapasiteettia olisi tarvetta lisätä rakentamalla 3–4 uutta 150 000 tonnin kapasi-
teettista polttolaitosta. Vuonna 2020 tarvittava loppusijoituskapasiteetti olisi noin 23 
% vuonna 2008 käytetystä loppusijoituskapasiteetista. (taulukko 9 ja 11)
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Aineena hyödyntämistä painottavan kehityssuunnan 
vaikutus laitoskapasiteettitarpeeseen

Yhdyskuntajätteen määrän vähetessä skenaarion 1 mukaisesti vuonna 2020 tarvittava 
uusi biologisen käsittelyn laitoskapasiteetti olisi noin 110 000 t suurempi kuin vuonna 
2008 käytössä ollut kapasiteetti. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi kahden uuden kapa-
siteetiltaan noin 50 000 t kokoisen mädätys- tai kompostointilaitoksen perustamista. 
Lisäksi syntypaikalla kompostoitavan jätteen määrä tulisi yli kaksinkertaistaa vuo-
den 2008 tilanteeseen verrattuna. Muuhun aineena hyödyntämiseen kuin biologisen 
käsittelyyn soveltuvaa uutta kapasiteettia tarvittaisiin noin 70 000 tonnia. Verrattuna 
tällä hetkellä toimivien jätteenpolttolaitosten kapasiteettiin uutta kapasiteettia tar-
vittaisiin noin 150 000 tonnia. Kapasiteettitarve täytettäisiin rakentamalla yksi uusi 
150 000 t kapasiteettinen yhdyskuntajätteenpolttolaitos. Vuonna 2020 kaatopaikalle 
loppusijoitettava yhdyskuntajätteiden määrä olisi ainoastaan noin 17 % vuoden 2007 
vastaavasta määrästä (taulukko 10 ja 12).

Taulukko 12. Aineena hyödyntämistä painottavan kehityssuunnan vaikutus yhdyskuntaperäisten 
jätteiden käsittelyn laitoskapasiteettitarpeeseen. Oletuksena arvioissa on, että uusissa laitoksissa 
käsitellään ainoastaan yhdyskuntaperäisiä jätteitä.

Yhdyskuntajätteitä
hyödyntävät tai
käsittelevät laitokset

Laitosten määrä, 
alkuvuosi 2009

Suunnitteilla 
olevien lai-
tosten määrä, 
2009

Uusia laitoksia tai kapasiteettia 
vuoteen 2020 mennessä**

Skenaario 1 Skenaario 2

Kompostointi- tai biokaa-
sulaitos (mädätys)*

10 kompostointi- 
ja 6 biokaasutus-

laitosta

3 > 2 kpl > 4 kpl

Kompostointi syntypai-
kalla

- - 2,4 x vuoden 
2008 tilanne

3,3 x vuode 
2008 tilanne

Aineena hyödyntäminen 
(pl. kompostointi ja mä-
dätys)

Useita kymmeniä Ei arviota 1,2 x vuoden 
2008 käytetty 
kapasiteetti

1,6 x vuoden 
2008 käytetty 
kapasiteetti

Jätteenpolttolaitos tai 
jätteen rinnakkaispoltto-
laitos

3 jätteenpoltto- ja 
9 rinnakkaispolt-

tolaitosta

3–5*** 1 kpl > 2 kpl

Kaatopaikka 25 0 17 % vuoden 
2008 kapasitee-

tista

23 % vuoden 
2008 kapasitee-

tista

*Laitokset, joissa käsitellään yhdyskuntaperäisiä biojätteitä.
**Yhden kompostointi- tai biokaasutuslaitoksen kapasiteetin on oletettu olevan 50 000 t/v. Yhden jätteen-
polttolaitoksen kapasiteetin on arvioitu olevan 150 000 t/v.
***Rakennus- tai lupavaiheessa olevien jätteenpolttolaitoshankkeiden lukumäärä on 3, suunnitteilla on 
tällä hetkellä n. 5 laitosta (liite 5).

Yhdyskuntajätteen määrän lisääntyessä skenaarion 2 mukaisesti olisi vuoteen 2020 
mennessä tarvittava uusi biologisen käsittelyn laitoskapasiteetti noin 220 000 t suu-
rempi kuin vuonna 2008 käytössä ollut kapasiteetti. Tämä tarkoittaisi 4–5 uuden 
kapasiteetiltaan noin 50 000 tonnin kokoisen mädätys- tai kompostointilaitoksen 
perustamista. Syntypaikalla kompostoitavan jätteen määrä tulisi yli kolminkertaistaa 
vuoden 2008 tilanteeseen verrattuna. Lisäksi muuhun aineena hyödyntämiseen kuin 
biologiseen käsittelyyn tarvittaisiin uutta laitoskapasiteettia noin 270 000 tonnia. 
Yhdyskuntajätteiden polttokapasiteettitarve olisi vuonna 2020 noin 620 000 tonnia. 
Tämä tarkoittaisi tarvetta kaksinkertaistaan nykyinen polttokapasiteetti rakentamalla 
esimerkiksi kaksi uutta noin 150 000 t kapasiteettista yhdyskuntajätteenpolttolaitosta. 
Vuonna 2020 tarvittava loppusijoituskapasiteetti olisi noin 23 % vuonna 2007 käyte-
tystä loppusijoituskapasiteetista. (taulukko 10 ja 12)
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Jätesuunnitelman tavoitteet ja 
toimenpiteet
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseksi 
keskeiset toimenpiteet on ryhmitelty jätesuunnitelman kuuden painopisteen alle. Toi-
menpiteiden toteuttamisen lisäksi jätesuunnitelmaan tavoitteet siirtyvät käytäntöön, 
kun tavoitteita ja toimenpiteitä otetaan osaksi muuta alueellista suunnittelua mm. 
kunnallisiin jätestrategioihin ja vesihuoltosuunnitelmiin, maakunnalliset suunnittelu-
asiakirjoihin sekä ELYjen ja AVIen strategisiin asiapapereihin. Jätesuunnitelman tässä 
osassa on lisäksi esitetty yhteenvetona kuvaus jätehuollon tavoitetilasta vuonna 2020. 
Tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat painopistekohtaisissa taustaraporteissa esitet-
tyihin tietoihin. Kolmannen osan loppuun on koottu jätesuunnittelun aikana esiin 
nousseet lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen kehitystarpeet, jotka ovat olennaisia 
jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi.

1. Rakentamisen materiaalitehokkuus

Rakentamisen materiaalitehokkuus-painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen 
syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja 
maa-ainesten hyödyntämistä. Painopisteen toimenpiteet on ryhmitelty maaraken-
tamiseen, uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen ja purkamiseen sekä yleisiin 
rakentamista koskeviin toimenpiteisiin. Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön 
lisääminen, maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden ja muunnelta-
vuuden parantaminen uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa sekä purkuo-
sien hyödyntämisen edistäminen. Purkuosien ja materiaalien hyödyntämisessä on 
otettava huomioon rakennusmateriaalien mahdolliset ympäristölle tai terveydelle 
haitalliset aineet. Painopisteen tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat painopisteen 
taustaraportissa (Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 3/2009) todettuihin 
kehittämistarpeisiin.

MAARAKENTAMINEN

Tavoite 1.1. Maarakennuksen jätettä syntyy vuonna 2020 10 % 
vähemmän kuin vuonna 2007 suhteessa maarakentamisen arvoon

Toimenpide 1.1.1 Rakennushankkeesta vastaavalle tehdään opas kaivamattomista 
menetelmistä.

Tehdään opas kaivamattomien menetelmien käyttömahdollisuuksista ra-
kentajille. Kaivamattomin menetelmin (esim. putkitukset) voidaan vähentää 
irrotettavien maa-ainesten määrää tuntuvasti. Aiheesta tarvitaan lisätietoja 
rakennushankkeesta vastaaville.

Vastuutaho: Rakennustieto
Kohde: hankkeista vastaava, suunnittelija
Toteutusajankohta: 2013-
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Toimenpide 1.1.2 Rakennushankkeeseen ryhtyvälle asetetaan ilmoitus-, lajitte-
lu- ja kierrätysvelvoite rakennusluvan yhteydessä kaikelle irrotettavalle maa-
ainekselle.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulisi selvittää rakennuspaikalla syntyvien 
(irrotettavien) maa-ainesten käsittelyn toimenpiteet ja sijoitusmahdollisuudet 
aina rakennusluvan yhteydessä. Kuntien rakennustarkastuksen ylläpitämä 
maa-ainesten seurannan järjestelmä antaisi jatkossa tietoa maa-ainesten laa-
jempaan tilinpitoon Etelä- ja Länsi Suomen alueella (kiviainesten tilinpitopal-
velu KITTI). Kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisen 
yhteistyö korostuu rakennuspaikan maa-ainesten seurannassa. 

Vastuutaho: kunnat
Kohde: hankkeista vastaava
Toteutusajankohta: 2013-

Tavoite 1.2. Maamassojen hyötykäyttö on lisääntynyt

Toimenpide 1.2.1 Selvitetään mahdolliset alueellisten ja kunnallisten maa-aines-
pankkien aluevaraukset ja osoitetaan maa-ainespankkitoiminnalle riittävästi alu-
eita maakuntakaavoituksen yhteydessä.

Etelä- ja Länsi-Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti Uudellamaalla, raken-
nusalan toimijat kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten siirtä-
misen ja sijoittelun ongelmalliseksi puuttuvien maa-ainesten läjityspaikkojen 
tai maa-ainespankkien vähäisyyden johdosta, mikä aiheuttaa maa-ainesten 
kuljetusmatkojen pidentymistä ja päästöjen sekä kustannusten lisääntymistä. 
Aluevaraukset maa-ainesten käsittelyyn tulee määrittää alueellisten tarpeiden 
perustelleella ja osoittaa maakuntakaavassa.

Vastuutaho: maakuntaliitot, kunnat, ELY-keskukset (ympäristö- ja luonnonvarat  
–vastuualue)
Kohde: kunnat
Toteutusajankohta: 2013-

Toimenpide 1.2.2 Perustetaan maa-ainespankkeja maa-ainesten lajittelun ja hyö-
tykäytön edistämiseksi, perustuen alueellisiin hyödyntämismahdollisuuksiin ja 
-tarpeisiin.

Kasvukeskuksiin ja niiden ympäristökuntiin perustettavissa maa-ainespan-
keissa voidaan edistää maa-ainesten hyödyntämistä ja jatkokäyttöä maa-aines-
ten läjityksen sijaan. Maa-ainespankeissa pidetään niihin rakennuskohteista 
tuotavat erilaatuiset maa-ainekset erillään niiden jatkokäytön mahdollistami-
seksi edelleen muissa rakennuskohteissa. Perustamalla maa-ainespankit kivi-
aineshuollon alueiden yhteyteen voidaan saavuttaa synergiaetuja. Aluetarpeet 
tulee selvittää seudullisesti kuntien yhteistyönä. Maa-ainespankkitoiminnan 
harjoittajina voivat olla rakennus- ja maa-ainesalan toimijat tai kunnat yhteis-
työssä.

Vastuutaho: kunnat, ELY-keskukset (ympäristö- ja luonnonvarat  –vastuualue)
Kohde: maa-ainesalan toimijat, hankkeista vastaavat
Toteutusajankohta: 2013-
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Toimenpide 1.2.3 Tiedotetaan sähköisistä maa-ainesten kauppapaikoista ja hyö-
dynnetään niitä paremmin (erityisesti olemassa olevat, mm. www.maaporssi.fi ja 
www.rakennusluuppi.fi).

Rakennushankkeista vastaavat voivat jo nyt hyödyntää maa-ainesten sähköisiä 
Internetissä toimivia kauppapaikkoja saadakseen rakennuspaikalle erilaisia 
maa-aineksia tai päästäkseen eroon rakennuspaikalla syntyneistä ylijäämä-
maista. Tarvetta on kuitenkin maa-ainesten sähköisen kaupan ja vaihdon mah-
dollisuudesta tiedottamiselle, jotta maa-ainekset päätyvät läjitykseen sijaan 
hyödynnettäväksi.

Vastuutaho: kunnat, jätehuoltoyhtiöt
Kohde: hankkeista vastaavat
Toteutusajankohta: jatkuva

UUDISRAKENTAMINEN

Tavoite 1.3 Uudisrakentamisessa syntyy vuonna 2020 50 % vähemmän 
jätettä kuin vuonna 2007, suhteessa uudisrakentamisen arvoon

Jätemääriä tarkastellaan suhteessa euromääräiseen uudisrakentamisen arvoon. Ra-
kennustuoteteollisuuden jätemäärien seuranta jää ratkaistavaksi jatkossa tilastoin-
timenetelmien kehittyessä. Rakennustuoteteollisuuden jätemäärät sisältyvät tilas-
toinnissa teollisuuden jätteisiin. Uudisrakentamisessa on siirrytty yhä enemmän 
valmisosien ja elementtien käyttöön, jonka myötä jätemäärät rakennuskohteissa 
muodostuvat pienemmiksi. Rakennustoimialalla on mahdollisuuksia jätemäärien 
vähentämiseen tehokkaalla resurssien käytöllä ja muunneltavuuden ja materiaalien 
uudelleenkäytön huomioimisella suunnittelussa ja rakentamisessa.

Toimenpide 1.3.1 Otetaan laajemmin käyttöön elinkaaren ja materiaalitehokkuu-
den huomioiva kilpailuttamismalli suunnittelualueella rakennushankkeissa.

Otetaan käyttöön hankintakriteerejä, joissa huomioidaan rakennuksen koko 
elinkaari. Hankintojen kriteereiksi tulee ottaa mukaan rakenteiden materiaa-
litehokkuus, huollettavuus ja korjattavuus sekä energiatehokkuus. Elinkaari-
vastuullisessa hankintamallissa rakennuskohteen suunnittelusta, toteutuksesta 
ja rakentamisen jälkeisistä kiinteistöpalveluista vastaa palveluntuottaja tietyn 
sopimuskauden ajan, millä voidaan päästä parempaan rakentamisen laatuun 
ja rakenteiden korjattavuuteen.

Vastuutaho: toimialajärjestöt, kunnat, valtio
Kohde: kunnat, valtio, rakennustoimiala
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 1.3.2 Kannustetaan vapaaehtoisten materiaalitehokkuussopimusten 
käyttöön rakentamisessa.

Rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden toimijat ja Motiva tekevät olemassa 
olevan energiatehokkuussopimusmallin mukaisesti materiaalitehokkuusso-
pimuksia rakennussektorin toimijoiden kanssa. Motiva ja ELYt tiedottavat 
sopimuksista rakennussektoria, kun sopimusmalli on valmis.

Vastuutaho: Motiva, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue)
Kohde: rakennustoimiala
Toteutusajankohta: 2016-
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Toimenpide 1.3.3 Arvioidaan ja otetaan käyttöön rakennustoimialalla materiaali-
tehokkaita prosessinohjausjärjestelmiä.

Arvioidaan ja otetaan käyttöön rakennustoimialalla materiaalitehokkaita pro-
sessinohjausjärjestelmiä, suunnitteluratkaisuja ja hankintamalleja Tiedotetaan 
parhaista rakentamisen materiaalitehokkuuden ohjausjärjestelmistä ja ediste-
tään niiden entistä laajempaa käyttöönottoa.

Vastuutaho: rakennustoimiala, RAKLI ry, tutkimuslaitokset
Kohde: rakennustoimiala
Toteutusajankohta: jatkuva

KORJAUSRAKENTAMINEN JA PURKAMINEN

Tavoite 1.4 Korjausrakentamisessa syntyy vuonna 2020 25 % vähemmän 
jätettä kuin vuonna 2007, suhteessa korjausrakentamisen arvoon

Korjausrakentamisessa jätemäärien vähentäminen on vaikeampaa kuin uudisraken-
tamisessa, koska korjausrakentamisen määrä kasvaa rakennuskannan ikääntyessä ja 
vähentäminen vaatisi korjausmenetelmien kehittämistä rakenteita säästävämpään 
suuntaan. Jätesuunnitelman jätteen vähentämistavoite on hyvin haasteellinen kor-
jausrakentamisen osalta, koska rakennusten energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa 
materiaalien vaihto voi lisätä jätemääriä korjausrakentamisessa.

Toimenpide 1.4.1 Korjausrakentamisessa järjestetään koulutusta, tiedotusta ja neu-
vontaa materiaalitehokkaista toimintatavoista.

Tiedotusta rakenteiden ja rakennusten oikea-aikaiseen ja riittävään huoltoon 
ja ylläpitoon kohdennetaan sekä ammatissa toimiville korjausrakentajille 
täydennyskoulutuksena että uusille rakennusalan opiskelijoille. Jo olemassa 
oleviin koulutusohjelmiin sisällytetään osioita materiaalitehokkaasta korjaus-
rakentamisesta. Tiedotusta ja neuvontaa kohdennetaan eri kohderyhmille: 
rakentajat, korjaajat, isännöitsijät ja asukkaat sekä rakennustarvikekaupan 
myyntihenkilöstö. Olemassa olevien rakentamisen materiaalitehokkuuden 
oppaiden käyttöä edistetään, mm. ottamalla YTV:n (vuoden 2010 alusta HSY) 
tuottamat oppaat laajempaan käyttöön. Korjausrakentamisessa rakenteiden ja 
rakennusmateriaalien sisältämät mahdolliset terveydelle ja ympäristölle hai-
talliset aineet tulee huomioida koulutuksessa materiaalitehokkuuden ohella. 
Rakennusalan ammatillista koulutusta sekä oppisopimuskoulutusta tarjoavat 
kymmenet ammatilliset oppilaitokset ja koulutusyksiköt.

Vastuutaho: suunnittelualueen koulutussektorin toimijat eri koulutusasteilla yhteis-
työssä rakennussektorin ja tutkimuslaitosten kanssa
Toteutusajankohta: jatkuva



50  Suomen ympäristö  43 | 2009

Toimenpide 1.4.2 Tehostetaan rakennusten purku- ja ylijäämäosien välitystä.
Laajennetaan rakennusosien purku- ja ylijäämäosien uudelleenkäyttö- ja kier-
rätystoimintaa erityisesti kasvukeskuksissa sekä edistetään Internetin käyttöä 
välitystoiminnassa. Rakennusosien kierrätystahoja aktivoidaan ja lisätään tie-
dottamista kierrätysväylistä (mm. www.rakennusluuppi.fi ja muut Internetin 
välityspaikat). Käynnistetään yhteistyötä välitystoiminnan tehostamiseksi 
alueilla. 

Vastuutaho: rakennusosia välittävät, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualue), jätehuoltoyhtiöt ja suunnittelualueen kunnat, jossa rakennusosien uudel-
leenkäyttökeskuksia ei ole, Kuntaliitto
Tiedotuskanavina mm. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Kuntaliitto
Toteutusajankohta: jatkuva

MUUT TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoite 1.5. Jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntäminen 
ja muunneltavuuden huomioiminen rakennushankkeissa

Toimenpide 1.5.1 Yhtenäistetään rakentamisen jätteiden hyödyntämisen lupame-
nettely.

Lupamenettelyn ja valvonnan yhtenäistämisellä päästään siihen, että toimijat 
Etelä- ja Länsi-Suomen alueella tietävät, mitä rakentamistoiminnasta syntyviä 
aineksia voidaan käsitellä ilmoitusmenettelyllä ja milloin tarvitaan ympäris-
tölupa. Selvennettävä milloin käsittely on ammattimaista ja koska jätemate-
riaaleja voidaan hyödyntää omassa toiminnassa. Tehdään opas viranomais-
käyttöön.

Vastuutaho: YM, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Kohde: lupaviranomaiset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 1.5.2 Tehostetaan rakennushankkeen suunnittelijalle suunnattua tie-
dotusta jätteen synnyn ehkäisystä ja käsittelystä sekä muunneltavuuden huomi-
oimisesta rakennuskohteessa.

Tiedotetaan ja levitetään jo olemassa olevia oppaita materiaalitehokkaasta 
rakennushankkeen suunnittelusta mm. Fiksu tuottaa vähemmän jätettä -hank-
keen aineistoja hyödyntäen.

Vastuutaho: rakennusalan koulutusorganisaatiot, jätehuoltoyhtiöt, ELY-keskukset 
(ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Kohde: suunnittelijat, rakennushankkeen toteuttajat
Toteutusajankohta: jatkuva
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2. Biohajoavat jätteet

Biohajoavat jätteet -painopisteen tavoitteena on ehkäistä biohajoavista jätteistä ja nii-
den jätehuollosta aiheutuvia paikallisia ja ilmastoon vaikuttavia haittoja. Lähtökoh-
tana on EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä, valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa 
sekä biojätestrategiassa asetetut vaatimukset ja tavoitteet jätteen synnyn ehkäisemi-
sestä, hyötykäytön lisäämisestä ja jätteen asianmukaisesta käsittelemisestä.

Painopisteessä tarkastellaan yhdyskuntien ja myös yritystoiminnasta syntyvän 
yhdyskuntajätteen biohajoavaa osuutta, erilliskerättyä sekä syntypaikalla käsitel-
tyä biojätettä sekä entisiä elintarvikkeita (sivutuoteasetuksen luokkaan 3 kuuluvia 
eläinperäisiä elintarvikkeita). Tarkastelun ulkopuolelle jäävät jätejakeet, joilla on jo 
suhteellisen hyvin toimiva keräily-, käsittely- ja hyödyntämisverkosto. Näitä ovat 
mm. maa- ja metsätalouden-, metsäteollisuuden- sekä tuottajavastuun piiriin kuu-
luvat biohajoavat jätteet.

Painopisteelle on asetettu tavoitteeksi vähentää biohajoavan jätteen määrää niin, 
että vuonna 2020 sitä syntyy vähemmän henkilöä kohden kuin vuonna 2007. Vuonna 
2020 muodostuvasta kiinteästä yhdyskuntajätteestä sijoitetaan kaatopaikalle kor-
keintaan 10 %, josta biohajoavan jätteen osuus on korkeintaan puolet. Painopisteen 
tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat painopisteen taustaraportissa (Uudenmaan 
ympäristökeskuksen raportteja 11/2009) todettuihin kehittämistarpeisiin.

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY

Tavoite 2.1. Vuonna 2020 biohajoavaa jätettä syntyy 
vähemmän asukasta kohden kuin vuonna 2007.

Elintarvike- ja ruokajätettä syntyy kappojen ja laitoskeittiöiden elintarvikeketjuissa 
huomattavia määriä. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan 
Suomen päivittäistavarakaupasta syntyy elintarvikkeiden poisheittohävikkiä yhteen-
sä noin 54000 tonnia vuodessa. Määrästä noin 38 % eli noin 20700 t/v on sivutuo-
teasetuksen tarkoittamia entisiä eläinperäisiä elintarvikkeita. On arvioitu, että koko 
poisheittohävikistä reilu puolet (noin 29300 t/v) lajitellaan myymälöissä biojättee-
seen. Kaupan biojätteen osuus muodostaa noin 15 % yhdyskuntien erilliskerätystä 
biojätteestä Suomessa (Lilja & Liukkonen 2008).

Toimenpide 2.1.1 Vähittäiskaupan yksiköt, kauppaketjut ja laitoskeittiöt ottavat 
kattavasti käyttöön ympäristöhallinta- ja laatujärjestelmiä ja sisällyttävät niihin 
keskeisenä tavoitteena poisheittohävikin vähentämisen ja muun jätteen synnyn 
ehkäisyn.

Elintarvikeketjuissa muodostuvien jätteiden syntyä voidaan ehkäistä mm. 
ympäristöhallinta- ja laatujärjestelmiä kehittämällä sekä ohjaamalla vanhene-
via elintarvikkeita hyötykäyttöön. Tilauskäytäntöjä, varastointia ja kuljetusten 
logistiikkaa kehitetään kaupoissa ja suurtalouskeittiöissä. Tämä voi vähittäis-
kaupassa sisältää mm. kysynnän ennakoinnin ja tilausjärjestelmien kehittä-
mistä ja seurantaa sekä irtomyynnin tarjontaa. Suurtalouksissa toimenpiteet 
voivat sisältää mm. annoskoon optimointia, tilauskäytännön kehittämistä ja 
huomion kiinnittämistä säilytykseen, valmistusvirheiden minimointiin yms. 
(Lilja, 2009)

Kaupat toteuttavat elintarvikejätteen määrän ja jätehuoltokustannusten 
kuukausittaisen raportoinnin. Raportteja vertaillaan kauppaketjujen eri koh-
teiden kesken, jolloin epäkohtien tunnistaminen yksittäisten kauppaliikkei-
den käytännöissä helpottuu. Jätehuoltoyhtiöt tarjoavat palveluita jätemäärien 
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tarkkailun järjestämiseksi, vrt. YTV:n (vuoden 2010 alusta HSY) Petra-jätever-
tailupalvelu.

Kannustetaan kauppoja myymään halvemmalla sellaiset elintarvikkeet, joi-
den eräpäiväys lähestyy. Lisäksi vanhenevia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita 
palautetaan tuottajalle ja niistä valmistetaan muiden kuin tuotantoeläinten re-
hua. Kaupan entisten elintarvikkeiden laajamittaista hyödyntämistä lemmikki-
eläinten ja muiden kuin tuotantoeläinten rehuna edistetään kokeiluhankkeilla. 
Kaupat kouluttavat henkilökuntaansa jätteen synnyn ehkäisyssä. 

Hyväntekeväisyysjärjestöjä ja seurakuntia voidaan käyttää apuna ruokahä-
vikin vähentämisessä, erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Tam-
pereen seurakuntayhtymä on kehittänyt perinteisestä ruokajonotoiminnasta 
edistyneemmän palvelun, Ruoka-Nysse -toimintamallin. Seurakuntayhtymä 
on tehnyt sopimuksen vähittäiskaupan kanssa kaikkien vanhenemispäivää 
lähenevien elintarvikkeiden säännöllisestä vastaanottamisesta. Näiden elin-
tarvikkeiden ilmaisjakelu on järjestetty valintamyymäläperiaatteella myymä-
läautosta tietyn aikataulun mukaisesti mm. kirkon diakoniatyön asiakkaille. 
Jakelusta yli jäänyt ruoka toimitetaan mm. työttömien ruokalaan. Jätettä ei 
synny juuri lainkaan. Ruoka-Nysse -toimintamallilla voidaan saavuttaa kuu-
sinkertainen jakeluteho samoilla kustannuksilla kuin aikaisemmassa ruoka-
pankkitoiminnassa. (Lilja, 2009) 

Vastuutaho: kaupan keskusjärjestöt, kaupat, tuottajat, jätehuoltoyhtiöt
Yhteistyötaho: Kuluttajavirasto, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuu-
alue)
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 2.1.2 Lisätään ja kehitetään jäteneuvontaa ja -koulutusta sekä keski-
tetään neuvontaa jätteiden synnyn ehkäisyyn.

Jätelaitokset, kaupat ja koulut hyödyntävät toiminnassaan nykyisiä jätteen 
synnyn ehkäisyn -materiaaleja, kuten YTV-jätehuollon (vuoden 2010 alusta 
HSY) jätteen synnyn ehkäisy -aineistoa. 

Jäteneuvonnan ja varsinkin jätteiden synnyn ehkäisyyn kannustamisen osal-
ta tehdään paljon päällekkäistä työtä jätehuoltoyhtiöissä ja kunnissa. Jäteneu-
vonnan nykyisiä oppaita voitaisiin soveltaa käyttöön koko suunnittelualueella 
ja laatia uusia valtakunnallisia oppaita. Tällöin alueilla toimivan jäteneuvonnan 
voimavarat voitaisiin kohdentaa asiakaskontakteihin.

Jatkossa jäteneuvontaa tulisi yhtenäistää valtakunnallisesti. Oppaiden ja 
muu materiaali tulisi olla valtakunnallista, joita täydennetään paikallistiedoilla. 
Valtakunnallisen materiaalin ylläpidon vastaajana voisi olla esimerkiksi SYKE 
ja tiedon levittäjänä toimisi Motivan materiaalitehokkuusyksikkö.

Jäteneuvonnassa on oleellista tiedon saavutettavuus ja sen ajankohtaisuus. 
Jotta neuvonta asiakkaille, yhteisöille ja yrityksille olisi parasta mahdollista, 
on jäteneuvojien osaamisen oltava korkealuokkaista. Jätehuoltoyhtiöissä ja 
kunnissa neuvonnan resurssit ovat rajalliset. Lajittelu ja jätteen käsittely ovat 
neuvonnassa keskeisiä ja saattavat vähentää jätteen synnyn ehkäisyyn käy-
tettävissä olevia resursseja. Eriyttämällä jäteneuvonta ulkopuoliselle taholle 
vältytään ristiriidalta resurssien kohdentamisessa.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, kunnat, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat 
–vastuualue), ympäristöalan konsultit, Jätelaitosyhdistys, eri sektoreilla toimivat yri-
tysjärjestöt, Motiva, SYKE
Toteutusajankohta: 2010–2013
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Toimenpide 2.1.3 Perustetaan palvelukeskuksia, joihin keskitetään kuntalaisten 
informaatio-ohjaus mm. jätteen synnyn ehkäisyyn, energian säästöön, ilmaston-
muutoksen torjuntaan ja kemikaalien käytön vähentämiseen liittyvien tavoittei-
den edistämiseksi.

Palvelukeskus voi olla yksittäisen kaupungin ylläpitämä, mutta mieluiten tu-
lee pyrkiä useamman kunnallisen tai maakunnallisen organisaation yhteisen 
palvelukeskuksen perustamiseen. Keskukset tarjoavat palveluja mm. koulujen 
ja päiväkotien opetustyöhön. Lisäksi ne voivat tarjota maksullisia palveluja 
yrityksille mm. jätteen synnyn ehkäisyn -ohjelmia. Palvelukeskukset eri alu-
eilla voivat erikoistua ja jakaa osaamistaan verkostomallin mukaisesti. Palve-
lukeskusten neuvonnan budjetista osa katetaan jäte-, energia- ja vesimaksuista 
siltä osin kuin kestävän kulutuksen neuvonta on kyseisten liikelaitosten tai 
yhtiöiden velvollisuus. (Lilja, 2009)

Vastuutaho: kunnat, kuntien liikelaitokset, maakuntaliitot, kuluttajaneuvonta
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 2.1.4 Luodaan yrityksille ja hallintoon jätteen synnyn ehkäisyn -oh-
jelmia. Muodostetaan yhteistyöhankkeita ympäristöhallinnossa.

Jäteneuvonnan yhteistyötä lisätään etenkin jätteen synnyn ehkäisyn osalta. 
Kampanjoita ja esimerkkihankkeita toteutetaan projektirahoituksella (mm. 
ELY-keskusten jatkohanke Biojätteet ja lietteet hyötykäyttöön, case jätteen syn-
nyn ehkäisy). Mm. elintarvikejätteiden määrää pyritään vähentämään toteut-
tamalla tiedotuskampanjoita kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikkaruokaloissa 
(”Syö lautanen tyhjäksi” –kampanja). Hankkeissa ja kampanjoissa hyödynne-
tään yhteistyötä mm. kansalaisjärjestöjen, maistraattien kuluttajaneuvojien, 
yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. ELY-keskukset tuottavat ekotehokkuus-
keskusten käyttöön tietoaineistoa, mm. alueellista seurantatietoa ja viestintäpa-
ketteja eri teemoista, mm. materiaalitehokkuudesta, oman viestintäsuunnitel-
mansa mukaisesti. Tehtävät keskitetään aluekeskuksittain, jotta päällekkäistä 
työtä ei tehdä.

Vastuutaho:ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue), SYKE
Yhteistyötaho: järjestöt, kunnat, jätehuoltoyhtiöt, tuottajat, kaupat, yritykset, yliopis-
tot ja muut oppilaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 2.1.5 Vähennetään julkishallinnossa kertakäyttötuotteiden ja paperin 
kulutusta.

Kuitupohjaiset tuotteet kuten paperi, pahvi ja kartonki muodostavat merkit-
tävän osan kaatopaikkasijoitetusta yhdyskuntajätteestä (YTV, 2008). Julkis-
hallinto toimii esikuvana paperin ja kertakäyttötuotteiden kulutuksen vähen-
tämisessä. Lisätään sähköistä arkistointia, turhaa tulostamista vähennetään, 
siirrytään sähköiseen laskutukseen, siirrytään kertakäyttöisistä käsipyyhkeistä 
kestopyyhkeisiin ja rullapyyhepalveluihin sekä kertakäyttöastioista ja ateri-
mista kestoastioihin. Myös yksityissektoria kannustetaan vähentämään näiden 
tuotteiden käyttöä. Kannustetaan kuntia ja yrityksiä toteuttamaan kestoastia- ja 
pesukärryvuokraustoimintaa.

Vastuutaho: julkishallinto, Motiva
Toteutusajankohta: jatkuva
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HYÖDYNTÄMINEN

Tavoite 2.2. Vuonna 2020 muodostuvasta kiinteästä 
yhdyskuntajätteestä sijoitetaan kaatopaikalle korkeintaan 10 
%, josta biohajoavan jätteen osuus on korkeintaan puolet

Toimenpide 2.2.1 Selvitetään biojätekeräyksen ympäristövaikutukset sekä tarkoi-
tuksenmukaiset keräys- ja kuljetusmatkat biojätekeräyksen optimoimiseksi.

Biojätteen osuus kotitalouksien yhdyskuntajätteessä on merkittävä erilliskeräi-
lystä ja hyvistä lajittelumahdollisuuksista huolimatta (Pulkkinen ym., 2008). 
Erilliskeräyksen tehostaminen on perusteltua taajaan asutuilla alueilla.

Jotta biojätteen erilliskeräys vastaa asetettuja ympäristönsuojelutavoittei-
ta ja on ympäristövaikutuksiltaan tarkoituksenmukainen, selvitetään miten 
asuinalueiden rakentamistiheys on syytä ottaa huomioon biojätekeräyksen 
toteuttamisessa. Tehdään kattava elinkaaritarkastelu kasvihuonekaasupääs-
töjen sekä muiden tekijöiden osalta. Biojätteen lajittelujärjestelmää kehitetään 
keittiöissä sekä jätepisteissä. Tehostetaan biojätteen erilliskeräystä. Biojätteen 
erilliskeräys ja käsittely on järjestetty lähes koko suunnittelualueella. 

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, kunnat
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 2.2.2 Pienkompostoinnin aloittamista helpotetaan ja neuvontaa lisä-
tään.

Biojätteiden kompostointiin kannustetaan etenkin sellaisilla haja-asutus ja 
pientaloalueilla, joilla elinkaaritarkastelun perusteella erilliskeräys ei ole tar-
koituksenmukaista. Kuntien jätehuoltomääräyksiä tarkistetaan keräysjärjestel-
mäarvioinnin perusteella. Pienkompostointiin kannustetaan erityisesti alueilla, 
joilla ei velvoiteta biojätteen erilliskeräykseen sekä alueilla, joilla sitä koskevia 
kunnallisia jätehuoltomääräyksiä ei ole saatettu voimaan. Pienimuotoisen kiin-
teistö- tai laitoskohtaisen kompostoinnin kehittäminen ja toiminnasta saatavan 
tuotteen hyödyntäminen olisi jätelainsäädännön läheisyysperiaatteen mukais-
ta ja sillä vältettäisiin erilliskuljetuksen ja keskitetyn käsittelyn ympäristövai-
kutukset.

Kompostointiin voidaan kannustaa pienentämällä kompostoinnin aloitus-
kustannuksia, esim. tarjoamalla kompostorien vuokrauspalveluita. Kompostori 
voi myös tarjota ostettavaksi jätehuoltoyhtiöltä osamaksulla, jolloin toimituk-
seen kuuluisi myös kompostorin lisäksi alkuneuvonta. Lisätään kompostoin-
nin kannustavuutta alentamalla kompostointia harjoittavien asuinkiinteistöjen 
jätemaksuja tai siirtymällä kotitalousjätteen painoperusteiseen laskutukseen 
alueellisten tarpeiden mukaisesti.

Selvitetään asukkaiden kiinnostus ja tarve kompostointipalvelujen käyttöön. 
Pienkompostoinnin ympärille on mahdollista luoda kokonaan uusi palvelu-
tarjonta, jossa tarjolla on huolto-, tyhjennys- ja neuvontapalveluita. Kompos-
tointipalvelujen käyttöä edistäisi mm. mahdollisuus palveluista saatavaan 
kotitalousvähennykseen. Kiinteistöhuoltoyrityksiä kannustetaan avustamaan 
kompostoinnissa. Tehdään opas isännöitsijöille ja kampanjoidaan taloyhtiöille 
kompostitoiminnasta.

Vastuutaho: kunnat, jätehuoltolaitokset, järjestöt, palveluja ja tuotteita tarjoavat yri-
tykset, isännöitsijät, kiinteistöjen omistajat
Toteutusajankohta: 2010–2013, 2013–2016
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Toimenpide 2.2.3 Selvitetään elinkaariarvioilla kuitupohjaisen biohajoavan jätteen 
keräysjärjestelmien ympäristövaikutukset ja aluekeräysverkoston toimivuus eril-
liskeräyksen optimoimiseksi.

Tehdään selvitys milloin biohajoavia jätteitä kannattaa kerätä kiinteistökohtai-
sesti, milloin aluekeräysjärjestelmällä ja mikä on aluekeräysverkoston keräys-
pisteiden sopiva tiheys. Tutkimuksella haetaan ”kestävän kierrätyksen” rajoja 
ja suoritetaan elinkaaritarkastelu, jossa huomioidaan ympäristövaikutusten 
lisäksi myös kustannukset.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, kunnat, tuottajat
Toteutusajankohta: 2010–2013, 2013–2016

Toimenpide 2.2.4 Käynnistetään Biohajoavat jätteet ja lietteet hyötykäyttöön -han-
ke

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet sekä 
biohajoavat jätteet -painopisteiden tavoitteita ja toimenpiteitä. Luodaan yh-
teistyöryhmiä edistämään tavoitteita sekä tehdä kolme mallihanketta 1. Jätteen 
synnyn ehkäisyn mallihanke kaupan biohajoavan jätteen vähentämiseksi, 2. 
Selvitetään yhdyskuntien biohajoavan jätteen ekotehokkaimmat hyödyntämis- 
ja käsittelymenetelmät sekä 3. Haja-asutuksen lietteiden käsittelyn ja hyödyn-
tämisen kehittämisen mallihanke. 

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: vesihuoltolaitokset, kunnat, jätehuoltoyhtiöt, tutkimuslaitokset, päi-
vittäistavarakauppa
Toteutusajankohta: 2010–2013

Tavoite 2.3. Kierrätyslaitosverkoston kattavuus on 
parantunut vastaamaan paikallisia ja alueellisia tarpeita.

Jätehuollon yhteistoiminta-alueet sekä jätteen kuljetus, -käsittely ja -hyödyntäminen 
ulottuvat aluekeskusten hallinnollisten rajojen yli. Alueelliset jätehuoltojärjestelmät 
vaikuttavat kaatopaikkasijoittamiseen sekä hyödyntämiseen aineena ja energiana.

Suunnittelualueella erilliskerätystä biojätteestä tuotetaan biokaasua erityisesti 
läntisessä Suomessa; Pohjanmaalla Ab Stormossen Oy:n ja Lakeuden Etappi Oy:n ja 
Laihian kunnan biokaasulaitoksilla sekä Satakierto Oy:n Köyliön ja Envor Biotech 
Oy:n Forssan biokaasulaitoksella. Muualla suunnittelualueella biojätteen käsitte-
lystä vastaavat ensisijaisesti kompostointilaitokset, jotka toimivat pääosin kunnal-
listen jätehuoltoyhtiöiden alueilla . Lounais- ja Länsi-Suomen alueilla muutaman 
jätehuoltoyhtiön erilliskerätyt biojätteet käsitellään yhteisessä kompostointilaitok-
sessa samoin kun Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:n alueen biojätteet, jotka kuljetetaan 
käsiteltäviksi Forssaan. Lisäksi suunnittelualueella on paljon kompostointilaitoksia, 
jotka käsittelevät muuta kuin yhdyskunnista peräisin olevaa biohajoavaa jätettä. Bio-
jätteen kompostointi toteutetaan laitoskompostointina. Biojätteen erilliskeräyksessä 
ja laitoskäsittelyssä on puutteita Koillis-Satakunnassa ja osassa Varsinais-Suomea. 
Laitoskapasiteetti luokan 3 sivutuotteiden käsittelyyn suunnittelualueella näyttäisi 
olevan riittävä, mutta osin hajanainen. Etelä-Karjalaa lukuun ottamatta jokaisella 
suuremmalla jätehuoltoyhtiöllä on tai tulee olemaan alueellaan sivutuoteasetuksen 
mukainen käsittelylaitos.
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Toimenpide 2.3.1 Biokaasutus- ja kompostointikapasiteettia rakennetaan koko 
suunnittelualueelle niin, että kierrätyksen lisääminen onnistuu tavoitteiden mu-
kaisesti.

Biokaasutus- ja kompostointi- sekä muita käsittelylaitoksia perustetaan pai-
kallisen tarpeen mukaan. Lisätään biojätteen laitosmaisessa hyödyntämisessä 
prosesseja, jotka mahdollistavat sekä jätteen sisältämän materiaalin että energi-
an hyödyntämisen. Biojätteen käsittelylaitosten ympäristöluvissa edellytetään 
laitoksilta korkeatasoista (BAT) suunnittelua, toteutusta ja prosessin hallintaa. 
Jätehuoltoyhtiöt voivat perustaa yhteistyössä jätevesilaitosten kanssa mädätys-
laitoksia ja jälkikompostointilaitoksia. Maatilakohtaisilla laitoksilla voidaan kä-
sitellä biojätteiden, lietteiden, lannan ja peltojen vihermassojen eri yhdistelmiä. 
Alueille, joilla ei ole entisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyyn sopivia 
laitoksia, tulisi rakentaa Eviran hyväksymiä käsittelylaitoksia. Laitoksien pe-
rustamiskustannuksia voidaan pienentää investointituilla, jotta alkuvaiheen 
kustannukset pysyvät kohtuullisina. Jätteen biokaasutusta lisätään erityisesti 
pääkaupunkiseudulla, Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla ja suunnittelualueen 
itäosassa (Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala). Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa lisätään jätehuoltoyhtiöiden yhteistyötä biojätteen käsittelyn 
kehittämiseksi.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, AVIt, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vas-
tuualue), kunnat, Evira, vesihuoltolaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Tavoite 2.4. Polttolaitoskapasiteetti on suhteutettu jätemäärään, joka jää 
jäljelle kierrätyksen tehostamisen ja jätteen synnyn ehkäisyn jälkeen

Tällä hetkellä toimiva ja suunniteltu polttolaitoskapasiteetti pystyy polttamaan noin 
70 % suunnittelualueen ja sen ulkopuolelta tulevasta yhdyskuntajätteestä (jota täl-
lä hetkellä ei hyödynnetä aineena). Kapasiteettiarviossa teollisuuden poltettavien 
jätteiden osuutta ei ole otettu huomioon eikä väestömäärän lisääntymistä koskevaa 
ennustetta ja sitä vastaavan jätteen määrän kasvua. Jos jätteiden synnyn ehkäisy-
toimilla ja aineena hyödyntämisellä pystytään merkittävässä määrin vähentämään 
sekalaisen yhdyskuntajätteen kertymää vuoteen 2020 mennessä, yhdyskuntajätteelle 
tarkoitettua polttolaitoskapasiteettia ei suunnittelualueella ole tarvetta lisätä.

Toimenpide 2.4.1 Polttoon ohjataan sellaisia biohajoavia jätteitä, joita ei voida 
ehkäistä tai hyödyntää aineena.

Seurataan polttolaitoksiin toimitettavan jätteen kelpoisuutta aineena hyö-
dyntämiseen. Lisätään jätteen lajittelua ja hyödyntämistä aineena. Polttoon 
ohjattavaa jätettä ovat mm. yhdyskuntajätevirran mukana kulkevat likaiset 
kartongit, pahvit ja muu biohajoava jäte sekä sivutuoteasetuksen mukaan hä-
vitettävät jätteet alueilla, joilla muuta asetuksenmukaista käsittelykapasiteettia 
ei ole kohtuullisella etäisyydellä. Selvitetään, kuinka suuri osa polttolaitoksilla 
tuotetusta energiasta käytännössä hyödynnetään. Muutetaan tarvittaessa polt-
tolaitosten lupamääräyksiä aineena hyödyntämisen edistämiseksi ja poltto-
laitoksilla tuotetun energian hyödyntämisen lisäämiseksi. Kiinnitetään myös 
huomiota polttoprosessin tehokkuuteen ja BAT:iin lupamääräyksissä. 
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Otetaan laitostarve huomioon YVA-menettelyissä ja sovelletaan jätehuollon 
hyväksymismenettelyjä siten, että polttolaitosten määrä ja kapasiteetti mitoi-
tetaan aineena hyödyntämiseen kelpaamattoman, polttoon soveltuvan jätteen 
määrän mukaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Vastuutaho: AVIt, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), jätehuol-
lon suunnittelijat kuten maakuntaliitot
Toteutusajankohta: jatkuva

Tavoite 2.5. Jäteperäisen liikennepolttoaineen käyttö lisääntyy

Jätteiden mädätyksessä muodostuvaa metaania voidaan erikseen jalostaa biokaasuk-
si, jota voidaan käyttää energian- ja sähköntuotantoon sekä liikennepolttoaineena. 
Mädätysjäännös voidaan kompostoida ja käyttää hyväksi lannoitteena tai maan-
parannusaineena. Kehitteillä on myös muiden jäteperäisten liikennepolttoaineiden 
tuotantoa mm. erilliskerätyn biojätteen käyttämistä bioetanolin valmistuksessa sekä 
yhdyskuntajätteen käyttöä dieselin valmistukseen.

Toimenpide 2.5.1 Julkisen sektorin omat ajoneuvohankinnat ja kuljetuspalvelut 
sekä polttoaineen valintaratkaisut tehdään siten, että niillä vähennetään liikenteen 
ilmastovaikutuksia.

Biopolttoaineiden valmistaminen jäteperäisistä polttoaineista on suositeltavaa, 
koska jätteistä saatava energia saadaan näin hyödynnettyä. Liikennepoltto-
aineena käyttö on paras tapa sekä hyödyntää jätteen sisältämä energia että 
vähentää liikenteen päästöjä ja siksi sen tulisi olla ensisijaista. Biopolttoaineita 
tuottamalla voidaan vastaavasti käyttää vähemmän ilmaston kannalta haitalli-
sia fossiilisia polttoaineita. Julkisen sektorin rooli edelläkävijänä antaa mahdol-
lisuuksia alan kehittämiseen ja myös yksityisten toimijoiden kannustamisen. 
Kuntia ohjataan hankkimaan kalustoa ja kuljetuspalveluita, jotka käyttävät 
tai joiden on mahdollista käyttää polttoaineena jäteperäisiä polttoaineita, mm. 
biokaasua tai käyttövoimana sähköä.

Vastuutaho: valtion ja kuntien hankinnoista päättävät toimielimet, Motiva
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 2.5.2 Tuetaan tutkimus- ja kokeiluhankkeita mm. biokaasutuksesta ja 
jäteperäisten liikennepolttoaineiden valmistuksesta sekä niiden jakeluverkoston 
kehittämisestä suunnittelualueella.

Ohjataan tutkimus- ja kehittämisvaroja tutkimuksiin, joissa selvitetään mm. 
biokaasulaitosten toimintaa, vastaanotettavan jätteen esikäsittelyä ja laitosten 
ohjauksen kehittämisedellytyksiä sekä päästöjen vähentämistä. Selvitetään 
jäteperäisten liikennepolttoaineiden valmistukseen soveltuvien raaka-ainei-
den alueellinen saatavuus ja kustannukset. Muodostetaan kattava jakelupiiri 
ja tarpeeksi tiheä jakelupisteverkosto jäteperäisille polttoaineille. Selvitetään 
mahdollisuutta maakaasuverkoston hyödyntämiseen biokaasun jakelussa. Te-
hostetaan jäteperäisten liikennepolttoaineiden markkinointia.

Vastuutaho: SYKE, yritykset, julkista rahoitusta myöntävät tahot
Toteutusajankohta: 2010–2013
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Tavoite 2.6. Kompostituotteiden käyttö lisääntyy 

Tavoitteena on, että biojätekomposti hyödynnetään ensisijaisesti lannoitevalmisteena. 
Jäteperäisten lannoitevalmisteiden markkinointia tulee kehittää. Kompostia voidaan 
käyttää myös kaatopaikkojen pintarakenteisiin tai hyödyntää energiana huomioiden 
alueelliset tarpeet.

Toimenpide 2.6.1 Kompostituotteiden käyttöä suositaan julkisessa rakentamises-
sa.

Julkisessa rakentamisessa otetaan enemmän huomioon käytettävän materiaa-
lin koko elinkaari, suositaan jäteperäisiä tuotteita neitseellisten raaka-aineiden 
sijaan. Kompostituotteet soveltuvat hyvin viherrakentamiseen mm. puistoihin 
ja viheralueille. 

Vastuutaho: valtion ja kunnan hankinnoista vastaavat, urakoitsijat
Toteutusajankohta: jatkuva

LOPPUSIJOITUS

Tavoite 2.7. Kaatopaikkojen metaanipäästöt vähenevät

Jätehuollon osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 3 %, josta valtaosa, 
noin 90 %, aiheutuu kaatopaikkojen metaanipäästöistä. Kaatopaikkojen metaanipääs-
töjä voidaan vähentää biohajoavien jätteiden kaatopaikkasijoittamisen ehkäisyllä sekä 
tehostamalla muodostuvan kaatopaikkakaasun talteenottoa ja hyödyntämistä.

Toimenpide 2.7.1 Tehostetaan kaatopaikkakaasun talteenottoa ja hyödyntämistä.
Lupamääräyksissä määrätään kaatopaikkakaasun talteenotosta ja käsittelystä. 
Syntyvä kaasu hyödynnetään energiana hävittämisen (soihtupolton) sijasta ja 
tämä järjestetään ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella toteuttamis-
kelpoisella tavalla. Suljettujen kaatopaikkojen jälkihoitoaikaa ja ympäristö-
haittojen kestoa lyhennetään sulkemisen jälkeisellä kaatopaikkaprosessien 
hallinnalla. Jätetäytön tila selvitetään.

Vastuutaho: AVIt, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue) 
Yhteistyötaho: kaatopaikkojen haltijat
Toteutusajankohta: 2010–2013

3. Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2016 yhdyskuntaliet-
teistä 100 % hyödynnetään joko maanparannuskäytössä tai energiana niin, että haja-
asutusalueiden lietteistä 90 % ohjautuu käsittelyyn jäteveden puhdistuslaitoksille ja 
10 % maatilojen biokaasulaitoksiin. Lisäksi tavoitteena on jäteperäisen biokaasun tuo-
tannon lisääminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jätesuunnittelussa pyritään 
löytämään hyväksyttäviä ja toteuttamiskelpoisia lietteiden käsittelyn, hyödyntämisen 
ja synnyn ehkäisyn vaihtoehtoja ja selvittämään niiden ympäristövaikutuksia.

Painopisteessä käsitellään yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla käsiteltäviä 
lietteitä sekä haja-asutuksessa syntyviä sako- ja umpikaivolietteitä. Painopisteen 
tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat painopisteen taustaraportissa (Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 4/2009) todettuihin kehittämistarpeisiin.
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JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY

Tavoite 3.1. Lietteen määrä vähenee

Jätevedenpuhdistamoilla syntyvät lietemäärät riippuvat tulovirtaamasta ja ovat suh-
teessa väestömäärään. Yhdyskuntalietteiden kuiva-ainemäärää ei voida juurikaan 
vähentää kehittämällä jätevesien käsittelyprosesseja, sillä puhdistuksen tehostaminen 
usein lisää lietemääriä. Sen sijaan lietteen kuivaamisella ja käsittelyllä puhdistamoilla 
voidaan vähentää lietteen vesipitoista kokonaistilavuutta ja orgaanisen aineksen 
määrää, mikä puolestaan pienentää kierrätettävää tai loppusijoitettavaa lietemäärää. 
Mitä suurempaan kuiva-ainepitoisuuteen liete kuivataan, sitä vähemmän lietettä 
syntyy tilavuutena. Lietteen kuivaus vaikuttaa myös kuljetuksiin ja kompostoinnin 
tukiaineen määrään vähentävästi.

Haja-asutuslietteiden määrän vähentämiseksi tuetaan kuivakäymälöiden, vähä-
vetisten vesivessojen tai pelkille harmaille vesille tarkoitettujen jätevesienkäsittely-
järjestelmien rakentamista.

Toimenpide 3.1.1 Keskitetään jätevesien käsittelyä asianmukaisesti toimiville lai-
toksille ja tehostetaan lietteen kuivausta.

Keskittämällä jätevesien ja lietteiden käsittelyä voidaan käsittelyä tehostaa, 
jolloin lietteen kokonaismäärä vähenee ja hyödyntämismahdollisuuksia on 
enemmän. Jätevesien käsittelyn keskittämiseksi kunnat osallistuvat alueellisten 
vesihuoltosuunnitelmien laatimiseen, joiden toteuttamiseksi pyritään saamaan 
valtion rahoitusta joko hakemalla hankkeiden toteutus valtion vesihuoltotyök-
si tai hakemalla vesihuoltoavustusta. Isoilla, keskitetyillä puhdistamoilla on 
paremmat edellytykset investoida lietteen käsittelyyn. Hyvänä esimerkkinä 
tällaisista suuremmista puhdistamoista on metsäteollisuuden ja yhdyskunnan 
jätevesien yhteiskäsittely, jossa erityisenä synergiaetuna useimmiten on jäteve-
sien toisiaan täydentävä laatu biologisen puhdistuksen kannalta.

Vastuutaho: kunnat
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), vesihuolto-
laitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.1.2 Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan markkinoilla olevista erottele-
vista ja kompostoivista kuivakäymälöistä, vähävetisistä vesivessoista ja harmaille 
vesille tarkoitetuista jätevesienkäsittelyjärjestelmistä.

Monikaan ei tiedä, että nykyaikaisen erottelevan kuivakäymälän voi sijoittaa 
asuintiloihin. Lisätään tiedotusta tästä asiasta ja painotetaan ratkaisun edulli-
suutta verrattuna vesikäymälän jätevesien käsittelemiseen. Lisätään neuvontaa 
ja tiedotusta myös muista yllämainituista järjestelmistä.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue), laitevalmista-
jat
Yhteistyötaho: SYKE, laitevalmistajat
Toteutusajankohta: jatkuva
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Toimenpide 3.1.3 Linkitetään kuntien rakennusvalvonta- ja neuvontasivustoil-
le SYKE:ssa tuotetut ohjeet kompostoivan käymälän, vähävetisen vesivessan tai 
harmaille vesille tarkoitetun jätevesienkäsittelyjärjestelmän valitsemisesta haja-
asutusalueilla ja loma-asunto-rakentamisessa.

Ohjeiden ja (laitevalmistajien ja myyjien tuottaman) oheismateriaalin avulla 
koulutetaan jätevesijärjestelmien suunnittelijoita, kuntien rakennus- ja ympä-
ristövirastoja sekä LVI- ja maarakennusalalla toimivia opastamaan rakentajia 
ja toteuttamaan rakentamista.

Vastuutaho: kunnat
Yhteistyötaho: SYKE, laitevalmistajat, rakennusalalla toimivat
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.1.4 Ohjataan kaava-, rakennus- ja ympäristönsuojelumääräyksillä 
kompostoivan käymälän, vähävetisen vesivessan tai pelkille harmaille vesille 
tarkoitetun jätevesienkäsittelyjärjestelmän käyttöön haja-asutusalueilla ja loma-
asuntorakentamisessa.

Vastuutaho: kunnat 
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Toteutusajankohta: jatkuva

Tavoite 3.2. Lietteiden laatu paranee ja kelpoisuus 
aineena hyödyntämiseen varmistuu

Suunnittelualueen lietteiden laatu on pääpiirteissään hyvä. Jätevedenpuhdistamoilla 
vastaanotetaan elinkeinoelämän, teollisuuden ja yhdyskunnan jätevesiä ja lietteitä. 
Etenkin teollisuuden jätevedet ja lietteet voivat aiheuttaa puhdistamolietteiden laa-
dun huononemista, jolloin käsitellyn lietteen sijoittaminen maanparannukseen voi 
vaarantua. Tavoitteena on pitää yllä ja parantaa lietteiden laatua tehostamalla kunnal-
lisille puhdistamoille tulevien, puhdistusprosessissa muodostuvien lietteiden laadun 
kannalta ongelmallisten jätevesien (erit. teollisuus) esikäsittelyä syntypaikoillaan.

Eri lähteistä kerättävän lietteen laadusta ja koostumuksesta on oltava selvillä. Jäte-
peräisten lannoitevalmisteiden hyvä laatu varmistetaan ottamalla niiden valmistus-
prosessiin vain sellaisia lietteitä, joista ei aiheudu riskiä tuotteen pilaantumiselle.

Toimenpide 3.2.1 Toteutetaan kampanjoita, joilla pyritään vähentämään lietteen 
materiaalihyötykäyttökelpoisuuteen heikentävästi vaikuttavien aineiden joutu-
mista viemäriin.

Esimerkkinä Ei kuulu viemäriin -kampanja, jonka avulla pyritään estämään 
esim. haitallisten ja kiinteiden aineiden tai kemikaalien joutuminen jäteve-
teen.

Vastuutaho: vesihuoltolaitokset, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alue), kunnat, jätehuoltoyhtiöt
Yhteistyötaho: järjestöt, yhdistykset
Toteutusajankohta: 2010–2013
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Toimenpide 3.2.2 Pidetään teollisuusjätevesisopimukset ajan tasalla.
Kunnat ja vesihuoltolaitokset asettavat riittävät haitta-aineita koskevat raja-
arvot viemäriin johdettavalle vedelle viemäröintisopimuksissa. Jätevedenpuh-
distamot eivät ota vastaan jätevesiä ja lietteitä, joiden haitta-ainepitoisuudet 
ylittävät raja-arvot. Teollisuuden ympäristöluvissa määrätään raja-arvoista ja 
esikäsittelyvaatimuksista. Lisätään yhteistyötä viranomaisten ja vesihuolto-
laitosten välillä. Ympäristölupien ja viemäröinti/jätevesisopimusten haitta-
aineiden raja-arvojen yhtenäisyys tarkistetaan sopimusten ja lupien uusimisen 
yhteydessä.

Vastuutaho: kunnat, AVIt, vesihuoltolaitokset
Yhteistyötaho: teollisuuslaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.2.3 Kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota jätevesien asianmu-
kaiseen esikäsittelyyn

Pk-yrityksillä (esim. huoltamot) ja -teollisuudella ei ole usein ympäristölupia 
tai teollisuusjätevesisopimuksia, joissa määrätään jätevesien käsittelystä.

Kunnallisissa rakentamismääräyksissä annetaan jätevesille esikäsittelyvaati-
muksia (mm. öljynerottelu), joiden toteutumista kunnan rakennusviranomais-
ten tulee valvoa jo rakentamisvaiheessa. Kunnan ympäristöviranomaisten 
tulee valvoa esikäsittelylaitteiden kuntoa ja käyttöä. Lisätään yhteistyötä vi-
ranomaisten ja vesihuoltolaitosten välillä. Ympäristöviranomaisten valvonnan 
henkilöresursseja tulisi lisätä nykyisestä.

Vastuutaho: kunnat, Pk-yritykset
Yhteistyötaho: vesihuoltolaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.2.4 Kontrolloidaan lannoitevalmistekäyttöön meneviä lietejakeita 
raaka-aineen puhtauden perusteella.

Kontrollointi koskee lähinnä kuntia, joiden puhdistamoille tulee käsiteltäviksi 
esim. raskasmetalli- tai muita haitta-ainepitoisia jätevesiä.

Vastuutaho: vesihuoltolaitokset, käsittelylaitokset
Yhteistyötaho: Evira
Toteutusajankohta: jatkuva

HYÖDYNTÄMINEN

Tavoite 3.3 Laitosmaista lietteenkäsittelykapasiteettia on riittävästi

Laitosten lisärakentamisessa tulee selvittää alueet, joilla ei ole riittävästi lietteenkä-
sittelykapasiteettia ja jatkaa selvitystä ottaen huomioon eri menetelmät.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on jäteperäisen biokaasun tuotan-
non lisääminen. Lisäksi tavoitteena on, että vuonna 2016 haja-asutusalueiden lietteistä 
90 % ohjautuu käsittelyyn jäteveden puhdistuslaitoksille ja 10 % maatilojen biokaasu-
laitoksiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi tuetaan lietteiden hyödyntämistä biokaasu-
laitoksissa ja edistetään uusien lietteitä käsittelevien biokaasulaitosten rakentamista. 
Mädätetyn lietteen markkinoille saaminen edellyttää käytännössä jatkojalostusta. 
Biokaasulaitosten lisärakentamisen yhteydessä tulee varmistaa, että alueella on liet-
teen jatkojalostusmahdollisuuksia.
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Siirtyminen laitosmaiseen kompostointiin tulee arvioida tapauskohtaisesti mm. 
haju- ja valumavesiongelmat tai tilanpuute voivat olla syitä siirtyä aumakompos-
toinnista reaktorikompostointiin. Pelkkä kokoluokka ei ole peruste valita reaktori- tai 
aumakompostointia. 

Lietepohjaisilla lannoitevalmisteilla ei ole kaikkialla tarvetta. Lietteiden poltto 
on perusteltua alueilla, joilla lietteiden määrä on suuri ja kuivattua lietettä voidaan 
polttaa luvanvaraisessa laitoksessa. Myös lietteiden huono laatu voi estää käsitellyn 
lietteen lannoitevalmistekäytön, minkä vuoksi voi olla syytä polttaa huonompilaa-
tuiset lietejakeet. Ohjataan energiahyödyntämiseen sellaisia lietteitä, joita ei voida 
kohtuullisin kustannuksin ja ekotehokkaasti tai mahdollisten terveys- ja ympäristö-
haittojen takia hyödyntää lannoitevalmisteena. 

Toimenpide 3.3.1 Selvitetään lanta-, biojäte- ja lietemäärien perusteella keskitet-
tyjen lietteenkäsittelylaitosten toimintaedellytykset etenkin niillä alueilla, joilla 
laitoksia ei vielä ole (kuva 21), eikä selvityksiä ole tehty.

Selvityksille on tarvetta Hämeenlinnan, Satakunnan ja etenkin Pohjois-Sata-
kunnan, Pohjois-Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueilla. Tar-
kastelussa tulee ottaa huomioon Biohajoavat jätteet -painopisteen toimenpide-
ehdotukset.

Biokaasun tuotannon lisäämiseksi ja uusien lietteitä käsittelevien biokaa-
sulaitosten rakentamiseksi hyödynnetään bioenergiatuotannon edistämiseksi 
annettua valtioneuvoston asetusta (607/2008), jonka mukaista avustusta MMM 
voi myöntää.

Kartoitetaan kunnat/alueet, joilla kompostia syntyy enemmän kuin sitä 
voidaan hyödyntää aineena ja ylijäämä liete voidaan energiahyödyntää kä-
sittelyn jälkeen. Selvitetään teollisuuslaitokset, joissa lietettä voidaan polttaa. 
Selvitetään myös ne kunnat, joiden alueella syntyy sellaista lietettä, jota ei 
voida lietteen huonon laadun vuoksi hyödyntää aineena, mutta liete voidaan 
energiahyödyntää.

Vastuutaho: vesihuoltolaitokset, kunnat, jätehuoltoyhtiöt, MMM
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), YM
Toteutusajankohta: 2010–2013
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Tavoite 3.4 Yhdyskuntalietteiden käsittelytaso nousee

Lietteiden käsittelyä on kuvattu tarkemmin jätesuunnitelman painopistekohtaisessa 
Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet –taustaraportissa (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 
2009). Yleisin lietteiden käsittelymenetelmä on kompostointi (Kuva 21). Komposti-
kenttien jätevesien käsittelyssä on ollut ongelmia varsinkin talvella kun vesi on kyl-
mää. Lietteitä mädätetään suunnittelualueella 11 jätevedenpuhdistamolla ja viidellä 
erillisellä biokaasulaitoksella. Suunnitteilla on useita mädättämöjä. Lisäksi lietteitä 
käsitellään vanhentamalla, termisellä, biotermisellä ja kemiallisella menetelmällä 
yksittäisillä laitoksilla. Biokaasulaitosten rakentamista tulisi edistää etenkin sellaisilla 
alueilla, joilla ei ole asianmukaisia lietteidenkäsittelylaitoksia tai joilla puhdistamoja 
ei ole mitoitettu vastaanottamaan suuria määriä haja-asutuksen lietteitä.

Alueilla joilla lietteenpolttoa on järkevää lisätä, polton tulee ottaa huomioon polt-
toprosessin kokonaisenergiatalous. Mekaanisesti kuivattuja lietteitä voidaan käyttää 
polton säätämiseen. Liete voidaan kuivata myös polttoa varten optimoidun kompos-
tointiprosessin avulla.

Kuva 21. Lietteitä käsittelevät laitokset suunnittelualueella (kapasiteetti yli 5000 t). Suunnitteilla olevilla laitoksilla 
on voimassa tai vireillä oleva ympäristölupa (heinäkuu 2009).
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Kompostointi

Toimenpide 3.4.1 Kehitetään aumakompostointia niillä alueilla, joille se sovel-
tuu. 

Tehostetaan sulamis-, suoto- ja valumavesien talteenottoa ja riittävää käsittelyä 
tai ohjataan jätevedet kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Kehitetään aumojen 
ilmastusta ja muuta aumakompostointitekniikkaa. Kompostoinnille tulee teh-
dä omavalvontaa.

Vastuutaho: vesihuoltolaitokset, jätehuoltoyhtiöt, kunnat
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Toteutusajankohta: jatkuva 

Toimenpide 3.4.2 Tarkistetaan kompostointikenttien ympäristölupien tilanne. Siir-
rytään aumakompostointikentistä reaktorikompostointilaitoksiin niillä alueilla, 
joille se soveltuu ja on tarkoituksenmukaista esim. hajuhaittojen vuoksi.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), AVIt, kunnat
Yhteistyötaho: vesihuoltolaitokset, jätehuoltoyhtiöt
Toteutusajankohta: jatkuva

Mädätys

Toimenpide 3.4.3 Laaditaan biokaasulaitoksen hankintaorganisaation perustami-
selle ja hankinnoille ohjekirja.

Hankintaorganisaation biokaasulaitokset ovat tilakohtaista suurempia, mutta 
selvästi pienempiä kuin maakunnalliset biokaasulaitokset. Hankintaorgani-
saatiot tilaavat alueellaan keskitetysti biokaasulaitospalvelun ja hankkivat 
sille raaka-aineet sekä syntyvän humuksen ja biokaasun käyttäjät. SYKE laatii 
ohjekirjan, jonka tekemistä varten pyritään saamaan rahoitus ELY-keskuksilta 
(elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue). ELY-keskukset 
(ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), kunnat, Evira ja Pro Agria tiedottavat 
ja jakavat ohjetta.

Vastuutaho: SYKE
Yhteistyötaho: ELY-keskukset, Evira, kunnat, Pro Agria, yhdistykset
Toteutusajankohta: 2010–2013

Poltto

Toimenpide 3.4.4 Ympäristöluvan laadinnan yhteydessä tarkastellaan polttohank-
keen energiatehokkuutta. Tarkastelussa otetaan huomioon myös lietteen kuiva-
ainepitoisuuden vaikutus polttoprosessin energiatehokkuuteen.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), AVIt
Toteutusajankohta: jatkuva
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Muut menetelmät

Toimenpide 3.4.5 Kehitetään ja otetaan käyttöön muita asianmukaisia lietteiden 
käsittelymenetelmiä (esim. kemiallinen käsittely, terminen kuivaus jne.) . Selvite-
tään näissä käsittelyissä syntyvien lopputuotteidenkäyttömahdollisuuksia.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, vesihuoltolaitokset
Yhteistyötaho: tutkimuslaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Tavoite 3.5. Haja-asutusalueiden jätevesien 
ja lietteiden käsittelytaso nousee

Haja-asutusalueilla käytetään pääasiassa sako- ja umpikaivoja, jotka tulee tyhjentää 
vähintään kerran vuodessa. Sakokaivoliete on asumisessa syntyvää jätettä, jonka 
jätehuollon järjestäminen on kunnan vastuulla. Toisaalta myös lietteiden paikallinen 
käsittely maatiloilla tulee olla mahdollista.

Edistetään haja-asutuslietteiden ohjautumista asianmukaiseen käsittelyyn. Pienet 
puhdistamot eivät voi aina vastaanottaa sakokaivolietteitä, sillä niiden käsittely voi 
aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Toimenpide 3.5.1 Selvitetään syntyvien sakokaivolietteiden määrä ja käsittelytarve 
jätehuoltoyhtiöittäin.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, kunnat
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), vesihuolto-
laitokset
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 3.5.2 Lietteiden keräilyn piirissä olevan haja-asutuksen määrää li-
sätään. Sakokaivojen tyhjennysväli ja hyväksyttävä käsittelytapa sisällytetään 
kuntien jätehuoltomääräyksiin. 

Kaikkien jätehuollon piirissä olevien haja-asutuskiinteistöjen tulee olla joko 
lietteiden keräilyn tai jätehuoltomääräysten mukaisesti tapahtuvan kontrol-
loidun omatoimisen käsittelyn piirissä. Kaivojen tyhjennys tilataan jäterekis-
teriin kuuluvalta kuljetusyrittäjältä sopimuksen mukaisesti.

Vastuutaho: kunnat, jätehuoltoyhtiöt
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), vesihuolto-
laitokset
Toteutusajankohta: 2010–2016

Toimenpide 3.5.3 Kuntien tulee esittää vesihuollon kehittämissuunnitelmissa alu-
eet, joille viemäriverkostoa aiotaan laajentaa sekä haja-asutuksen jätevesiverkos-
tojen tarvealueet. 

Suunnitelmissa tulee ilmetä millä aikataululla toimenpiteet on tarkoitus to-
teuttaa. Verkostojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen omistajia tulee kehottaa 
uusimaan järjestelmänsä.

Vastuutaho: kunnat
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Toteutusajankohta: jatkuva
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Toimenpide 3.5.4 Kehitetään haja-asutuksen lietteiden ja jätevesien vastaanotto- ja 
käsittelymenetelmiä mm. siten, ettei lietteitä tai jätevesiä vastaanottavien puhdis-
tamojen tai viemäriverkoston toiminta häiriinny. 

Valvottuja lietteiden vastaanottoasemia tulee olla tarkoituksenmukaisesti ja 
riittävästi. Viemäriverkoston toiminnalle tai asukkaiden viihtyvyydelle ei saa 
aiheutua haittaa lietteiden purkamisesta verkostoon. Lietteen vastaanotto-
asemilla lietteen hinnan tulee vastata aiheutuneita kustannuksia.

Vastuutaho: laitevalmistajat, vesihuoltolaitokset
Yhteistyötaho: jätealan toimijat
Toteutusajankohta: 2013–2016

Toimenpide 3.5.5 Lisätään neuvontaa ja tiedotusta haja-asutuslietteiden asianmu-
kaisesta käsittelystä.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), kunnat
Yhteistyötaho: haja-asutuksen jätevesiprojektit
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.5.6 Hyödynnetään maatilojen yhteydessä olevien käsittelylaitosten 
investointi- ja kehittämistukimahdollisuuksia. Tehdään opas lietteiden pienimuo-
toiseen käsittelytoimintaan, jossa käsitellään muuallakin kuin tilan omassa toi-
minnassa syntyviä lietteitä. 

Oppaassa esitetään mm. toimintaan liittyvät viranomaisvaatimukset (esim. 
MMM:n asetus 20/09) ja investointi- ja kehittämistukimahdollisuudet, joita 
toiminnassa voidaan hyödyntää. SYKE laatii ohjekirjan, jonka tekemistä varten 
pyritään saamaan rahoitus ELY-keskuksilta (elinkeinot, työvoima, osaaminen 
ja kulttuuri -vastuualue). ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alue), kunnat, Evira ja Pro Agria tiedottavat ja jakavat ohjetta. 

Vastuutaho: SYKE, MMM, Mavi, ELY-keskukset, myös TEM voi rahoittaa suuria 
laitoksia
Yhteistyötaho: kunnat, Evira, järjestöt, yhdistykset, Pro Agria, 
Toteutusajankohta: 2010–2013

Tavoite 3.6. Käsiteltyjen lietteiden lannoitevalmistekäyttö lisääntyy

Kaatopaikkojen maisemointiin tarvittavan kompostin määrä vähenee huomattavasti, 
kun vanhat, ilman säädösten mukaisia pohjarakenteita toteutetut kaatopaikat on 
suljettu. Tällaisten kaatopaikkojen sulkemistoimenpiteet jatkuvat vielä muutamia 
vuosia. Kompostoidulle lietteelle joudutaan etsimään uusia hyödyntämistapoja, jos-
kin kompostia voidaan käyttää nykyisten kaatopaikkojen maisemointiin.

Epäorgaanisten lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden hinnat nousevat, minkä 
vuoksi lietetuotteiden arvo lannoitevalmisteena kasvaa. Lietteiden laatu on paran-
tunut raskasmetallien osalta, mutta lietetuotteilla on yhä imago-ongelmia, minkä 
vuoksi lietetuotteiden markkinointiin tulee kiinnittää huomiota. Lietteiden analy-
soinnin lisääminen vähentänee ennakkoluuloja lietetuotteita kohtaan, samoin tie-
don lisääminen käsitellyn lietteen laadusta, lannoitevaikutuksista ja ominaisuuksista 
maanparannusaineena.
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Toimenpide 3.6.1 Lopputuotteen hyödyntämistä edistetään lannoitevalmisteena, 
viherrakentamisessa, maanparannusaineena ja maarakentamisessa.

Viljelijöille annetaan neuvontaa ja ohjeita lietetuotteiden käytöstä. Järjestetään 
koulutustilaisuuksia lietetuotteista maanviljelijöille, maaseutuasiamiehille se-
kä ympäristöviranomaisille ja jaetaan tietoa käsitellyn lietteen laadusta, lan-
noitevaikutuksista ja ominaisuuksista maanparannusaineena. Kiinnitetään 
huomiota lietetuotteiden markkinointiin. Markkinoinnissa tulee puhua lannoi-
tevalmisteista tai lopputuotteista. Uusia tuotenimiä kehittämällä ja tuoteselos-
teen esittämisellä voidaan pyrkiä eroon negatiivisista mielikuvista.

Vastuutaho: ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue), 
Pro Agria, vesihuoltolaitokset, kunnat, jätehuoltoyhtiöt
Yhteistyötaho: Evira, MTT, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), 
järjestöt, yhdistykset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.6.2 Perustetaan lietefoorumi tai tietokanta, johon kerätään yhteen 
tietoa käsitellyn lietteen laadusta, lannoitevaikutuksista ja ominaisuuksista maan-
parannusaineena. Foorumiin kerätään tietoja myös uusista lietteiden hyötykäyt-
tömahdollisuuksista.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: vesihuoltolaitokset, jätehuoltoyhtiöt, TEKES, tutkimuslaitokset, 
Evira
Toteutusajankohta: 2010–2013

MUUT TOIMENPITEET

Tavoite 3.7. Pienpuhdistamoiden hoito ja huolto tehostuvat

Pienpuhdistamojen käyttö- ja kunnossapito on osoittautunut kiinteistön omistajalle 
haasteelliseksi. Useat laitevalmistajat tarjoavat kiinteistöjen omistajille hoitosopimus-
ta järjestelmän kunnossapitoon, mutta tähän mennessä ne ovat toimineet huonolla 
menestyksellä. Huomio tuleekin kiinnittää siihen, että pienpuhdistamoja hoidetaan 
ja huolletaan asianmukaisesti.

Toimenpide 3.7.1 Laitevalmistajien tulee tarjota kiinteistökohtaisten jätevesijärjes-
telmien ammattitaitoista käyttö- ja huoltopalvelua kohtuulliseen hintaan.

Vastuutaho: laitevalmistajat
Yhteistyötaho: huoltoliikkeet, haja-asutuksen jätevesiprojektit, kunnat
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 3.7.2 Kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin sisällytetään hajajäte-
vesiasetuksen (VnA 542/2003) mukaisesti määräys pienpuhdistamoiden säännöl-
lisestä huoltamisesta.

Vastuutaho: kunnat
Yhteistyötaho: laitevalmistajat, huoltoliikkeet
Toteutusajankohta: jatkuva
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Tavoite 3.8. Edistetään biokaasun hyödyntämistä liikennekäytössä

Biokaasun hyödyntäminen liikennekäyttöön on jo mahdollista, mutta tekniikka on 
kallista. Puhdistetun biokaasun liikennekäyttö on mahdollista varsinkin niillä alueil-
la, joilla on myös maakaasun tankkausasemia. Etelä-Suomessa maakaasuverkosto on 
kattava, mutta alueella ei ole vielä kaasutankkausasemien verkostoa, minkä vuoksi 
kaasuautojen määrä on vähäinen. Nykyisistä lietemädättämöistä Helsingin, Espoon, 
Hämeenlinnan, Riihimäen, Tampereen ja Lahden mädättämöt voisivat tulevaisuu-
dessa harkita biokaasun hyödyntämistä liikennekäytössä. (Pöyry Environment Oy, 
2007) Myös Vaasan-Seinäjoen alueella on tutkittu biokaasun hyödyntämistä liiken-
nekäytössä (BIOMODE-hanke).

Toimenpide 3.8.1 Tuetaan biokaasun liikennekäyttöä varsinkin niillä alueilla, 
joilla on myös maakaasun tankkausasemia ja joilla liikennekäyttö on tutkimusten 
mukaan kannattavaa.

Vastuutaho: ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuu-
alue)
Yhteistyötaho: vesihuoltolaitokset, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualue)
Toteutusajankohta: 2016–2020

Tavoite 3.9. Lietteisiin liittyvät tutkimus ja neuvonta 
lisääntyvät ja tilastointi kehittyy

Toimenpide 3.9.1 Kehitetään lietteiden hyödyntämistä ja käsittelyä koskevaa ti-
lastointia.

Tilastoissa jätemäärät ovat tonneina, mutta todellisuudessa ne usein arvioidaan 
kuutioina. Jätetietojen yksiköihin tulee kiinnittää huomiota.

Puhdistamoilla vastaanotetut sakokaivo- ja muut lietteet tulee merkitä Vah-
tiin.

Lietteitä käsittelevät ja hyödyntävät jätetietoja toimittavat asiakkaat ilmoit-
tavat myös hyödynnetyn tai käsitellyn ja muualle toimitetun lietteen mää-
rätiedot vuosi-ilmoituksissaan VAHTI-tietojärjestelmään. ELY-keskuksissa 
laitosten valvojat edellyttävät tietojen esittämistä ja neuvovat kuinka tiedot 
tulee esittää..

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: VAHTI-asiakkaat, Evira
Toteutusajankohta: 2013–2016

Toimenpide 3.9.2 Käynnistetään tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa kehitetään 
kuntien jätevedenpuhdistamoilla syntyvien ja viemäriverkoston ulkopuolella ole-
van asutuksen lietteiden käsittelyä ja uusia hyötykäyttömuotoja. Kehitetään myös 
toimivia harmaan veden käsittelymenetelmiä.

Vastuutaho: SYKE, tutkimuslaitokset
Yhteistyötaho: vesihuoltolaitokset, kunnat, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualue), järjestöt, yhdistykset
Toteutusajankohta: 2010–2013
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Toimenpide 3.9.3 Käynnistetään Biohajoavat jätteet ja lietteet hyötykäyttöön  -han-
ke

Hanke on sama kuin biohajoavat jätteet –painopisteen toimenpide 2.2.4.

4. Pilaantuneet maat

Valtakunnallinen jätesuunnitelma korostaa pilaantuneiden maiden kunnostamista 
ekotehokkaasti. Kunnostuksen ekotehokkuus on kuitenkin edelleen osittain mää-
rittelemätön käsite eikä käytössä ole käytännönläheisiä ekotehokkuuden mittarei-
ta. Tulevaisuuden ekotehokas pilaantuneen maa-alueen käsittely sisältänee entistä 
enemmän maa-ainesten hyödyntämistä ja käsittelyä paikan päällä.

Painopisteen käsittelyssä keskitytään pilaantuneen maaperän puhdistamisessa 
syntyneiden haitta-aineita sisältävien maa-ainesten hyödyntämiseen ja käsittelyyn.

Tavoitteena on lisätä parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä ja parantaa eko-
tehokkuuden arvioinnin mahdollisuuksia pilaantuneiden maiden hyödyntämisessä 
ja käsittelyssä. Lisäksi tavoitteena on lisätä kunnostuksessa syntyvän maa-aineksen 
hyödyntämistä siinä määrin kuin se riskien hallinnan kannalta on mahdollista sekä 
luoda yhtenäiset pelisäännöt hyödyntämiselle suunnittelualueella. Painopisteen ta-
voitteet ja toimenpiteet pohjatuvat painopisteen taustaraportissa (Hämeen ympäris-
tökeskuksen raportteja 11/2009) todettuihin kehittämistarpeisiin.

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY

Tavoite 4.1. Ympäristön pilaantuminen sekä kunnostuksissa syntyvän 
pilaantuneen maa-aineksen määrä vähenee vuodesta 2007 vuoteen 2020

Tulevaisuudessa käsittelyyn ja hyödyntämiseen ohjautuvien pilaantuneiden maa-
ainesten määrä mitä todennäköisimmin kasvaa, kun entisiä teollisuusalueita kaa-
voitetaan asuinkäyttöön tai rakennetaan muutoin uudelleen niin, että maaperää on 
puhdistettava.

Jätteen synnyn ehkäisyn kannalta merkittävää on, että uutta maaperän pilaantu-
mista ei tapahdu ja  että pilaantuneen maan riskinhallintatoimia ei ylimitoiteta. Muun 
muassa ympäristöluvituksella pyritään pilaantumisen ehkäisyyn. Valtakunnallisen 
jätesuunnitelman mukaisesti pilaantuneen maan kunnostustoimiin ei ole tarpeen ryh-
tyä tapauksissa, joissa alueen voidaan ennakoida puhdistuvan luontaisesti tai joissa 
kunnostamisesta saatava ympäristöhyöty on pienempi kuin siitä aiheutuva haitta. 
Vaarallisilla aineilla pilaantuneen maan kohteiden riskinarviointia ja arvioinnin hyö-
dyntämistä tulisi kehittää. Tapauksissa, joissa pilaantunut alue säilyy teollisuuskäy-
tössä, voidaan herkemmin hyväksyä lievästi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 
Joissain tapauksissa kunnostus voidaan tehdä maata kaivamatta, jolloin jätettä ei 
synny. In situ ja on site -kunnostustekniikkaa käytetään kohteissa, joissa se on riskien 
hallinnan kannalta mahdollista.
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Toimenpide 4.1.1 Pilaantuneen maa-ainesjätteen syntymistä ehkäistään maankäy-
tön suunnittelun keinoin.

Pilaantuneiden alueiden kunnostuksessa asumiseen soveltuviksi voidaan 
syntyvän jätteen määrää vähentää alueen kokonaisvaltaisella suunnittelulla 
ja toimintojen järkevällä sijoittamisella. Maankäytön suunnittelulla ohjataan 
mahdollisesti maaperää pilaavia toimintoja alueille herkkien alueiden (mm. 
pohjavesialueet) ulkopuolelle.

Vastuutaho: maakunnan liitot, kunnat, maanomistajat
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), maankäytön 
suunnittelijat
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 4.1.2 Arvioidaan maaperän puhdistustarve asianmukaisesti ja tapaus-
kohtaisesti.

Puhdistustarpeen määrittämisessä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta 
214/2007 ja Ympäristöministeriön antamaa ohjetta maaperän pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnista. Esimerkiksi maankäytöltään epäherkillä 
alueilla – kuten teollisuusalueilla – kunnostus ei ole välttämätöntä, mikäli nii-
den maankäyttö jatkuu samana eikä pilaantunut maa-alue aiheuta esimerkiksi 
terveyshaittaa tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Vastuutaho: puhdistamisvelvolliset, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vas-
tuualue)
Yhteistyötaho: konsultit, kunnat
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 4.1.3 Suositaan in situ ja on site -kunnostustekniikkaa ja lisätään 
niihin liittyvää tiedon vaihtoa.

In situ ja on site -kunnostustekniikat vähentävät syntyvän jätteen määrää, myös 
kuljetusten määrä vähenee, kun kunnostus voidaan tehdä paikan päällä. Jo-
kaisessa kohteessa ei voida käyttää in situ tai on site -tekniikkaa, valintaan 
vaikuttavat mm. haitta-aineiden sekä maaperän laatu. Pienissä kohteissa in situ 
ja on site -menetelmät eivät ole kustannustehokkaita ratkaisuja. Tiedonvaihto 
on ensisijaisen tärkeää, jotta menetelmiä saadaan laajemmin käyttöön.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötahot: SYKE, YM
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 4.1.4 Käynnistetään alueellinen in situ -kunnostuksen lisäämiseen 
tähtäävä tutkimus- ja kehityshanke.

In situ -tekniikoiden tutkimus ja kehitys edistävät kunnostusmenetelmien käyt-
töä sekä tunnettavuutta. On tärkeää saada tietoa menetelmien toimivuudesta 
Suomen maaperässä ja ilmasto-olosuhteissa.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: alueella toimivat korkeakoulut
Toteutusajankohta: 2010–2013
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Toimenpide 4.1.5 Lisätään Maaperän tilan tietojärjestelmän hyödyntämistä kaavoi-
tuksen apuna. Järjestetään tietoiskutyyppistä koulutusta mm. kuntien kaavoitus-, 
ympäristö- ja rakennusviranomaisille.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: kunnat
Toteutusajankohta: 2010–2013

HYÖDYNTÄMINEN

Tavoite 4.2. Kunnostuksessa syntyvän maa-aineksen 
hyödyntäminen lisääntyy siinä määrin kuin se riskien hallinnan 
kannalta on mahdollista. Pilaantuneet maat hyödynnetään 
mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on hyödyntää lievästi pilaantuneet ja 
käsitellyt maa-ainekset joko sellaisenaan tai esikäsiteltyinä kohteissa, joissa ne eivät 
aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tavoitteena on yhtenäistää myös kunnos-
tus- ja käsittelyvaatimuksia erityisesti  maarakentamiskäytössä.

Pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntämisen osalta ongelmat koskevat massojen 
pitkiä kuljetusmatkoja. Kuljetusmatkojen lyhentämiseksi kaatopaikalla hyötykäy-
tettävän pilaantuneen maa-aineksen pitoisuusrajat tulisi yhtenäistää suunnittelu-
alueella. Kaatopaikkarakenteissa hyödyntämisen lähtökohtana on, että maa-aines 
on kaatopaikkakelpoista. Muissa rakenteissa ympäristökelpoisuuden lisäksi tulee 
selvittää myös maa-aineksen tekninen toimivuus.

Pilaantuneiden ja puhdistettujen maa-ainesten hyödyntäminen kaatopaikkojen 
ulkopuolella on vähäistä eikä siihen ole tällä hetkellä yhtenäistä linjaa. SYKE on laa-
timassa pilaantuneiden maiden hyötykäytöstä valtakunnallista ohjetta. Puhtaiden, 
pilaantuneiden ja puhdistettujen maa-ainesten hyödyntämistä rajoittaa muun muassa 
se, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa.

Toimenpide 4.2.1 Yhtenäistetään kaatopaikalla hyödynnettävän pilaantuneen maa-
aineksen pitoisuusrajat.

Yhtenäisten pitoisuusrajojen avulla edistetään maa-ainesten hyödyntämistä 
lähellä syntypaikkaa.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: jätteenkäsittelylaitokset
Toteutusajankohta: 2010 (neuvottelutulos yhtenäisistä pitoisuusrajoista), jatkuva (lu-
papäätösten tarkistaminen ja uudet luvat)

Toimenpide 4.2.2 Pilaantuneen maa-aineksen hyödyntämisessä kaatopaikkojen 
ulkopuolella toimitaan SYKEssa parhaillaan laadittavan valtakunnallisen ohjeen 
mukaan.

Ennakoitavissa olevat viranomaisvaatimukset edistävät hyötykäyttöä.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: kunnat, puhdistamisvelvolliset, maa-ainesten hyödyntäjät, maankäytön 
suunnittelijat, SYKE
Toteutusajankohta: jatkuva (edellyttää valtakunnallisen ohjeen valmistumista)
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Toimenpide 4.2.3 Tehostetaan maa-ainesjätteen hyödyntämiskelpoisuuden arvi-
ointia ja hyödyntämisen valvontaa.

Yhtenäisellä menettelyllä edistetään maa-ainesten turvallista hyödyntämistä 
lähellä syntypaikkaa.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: puhdistamisvelvolliset, pilaantuneen maa-aineksen käsittelijät ja hyö-
dyntäjät
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 4.2.4 Suunnittelualueella otetaan käyttöön yhtenäinen käytäntö, jossa 
mahdollisia hyötykäyttökohteita pyritään tunnistamaan maankäytön ja liiken-
neväylien suunnittelun yhteydessä. Asiassa järjestetään koulutusta ja annetaan 
tiedotusta.

Vastuutaho: maakunnan liitto, kunnat, tiehallinto, ratahallintokeskus
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Toteutusajankohta: jatkuva (valtakunnallisen ohjeen valmistumisen jälkeen)

Toimenpide 4.2.5 Alueen käsittelylaitosten uusiin ja tarkistettaviin ympäristölu-
piin liitetään käsitellyn maa-aineksen hyödyntämiseen tähtäävä tavoite.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: pilaantuneen maa-aineksen käsittelylaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 4.2.6 Luodaan alueellinen toimintamalli, jonka avulla puhdistetun tai 
muuten hyödyntämiskelpoisen maa-aineksen kysyntä ja tarjonta saadaan kohta-
maan.

Vastuutaho: pilaantuneen maa-aineksen käsittelijät, puhdistamisvelvolliset
Yhteistyötaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), kunnat
Toteutusajankohta: 2010–2013

KÄSITTELY

Tavoite 4.3. Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyvaatimukset 
ovat suunnittelualueella yhtenäiset ja käsittelyyn liittyvät 
viranomaisvaatimukset ovat ennakoitavissa. Pilaantuneet maa-
ainekset käsitellään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyn osalta suurimmat ongelmat kohdistuvat 
massojen kuljetusmatkoihin, joihin pääsyynä ovat käsittelylaitosten epäyhtenäiset 
lupamääräykset ja hinnoittelu. Pilaantuneita maita kuljetetaan erityisesti pääkaupun-
kiseudulta pitkiäkin matkoja edullisimpaan käsittelypaikkaan.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteen mukaisesti yhtenäistetään kunnos-
tus- ja käsittelyvaatimuksia viranomaisverkoston yhteydenpidon avulla, erityisesti 
koskien pilaantuneen maa-aineksen sijoitusta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. 
Käsittelymenetelmien valintaa ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa selvitetään par-
haillaan SYKEn hankkeessa, jonka perusteella tullaan laatimaan valtakunnallinen 
ohje.
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Toimenpide 4.3.1 Yhtenäistetään valtakunnallisten ohjeen avulla käsittelylaitosten 
ympäristölupien ehdot pilaantuneen maa-aineksen käsittelyn osalta.

Yhtenäisillä lupamääräyksillä ehkäistään maa-ainesjätteen pitkiä kuljetusmat-
koja.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: käsittelylaitokset, SYKE
Toteutusajankohta: jatkuva (ohjeen valmistumisen jälkeen)

Toimenpide 4.3.2 Tehostetaan pilaantuneiden maa-ainesten käsittelylaitosten – 
erityisesti kaatopaikkojen – valvontaa. Lisätään lupa- ja valvontaviranomaisten 
yhteistyötä käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: käsittelylaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

MUUT TOIMENPITEET

Tavoite 4.4. Pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvä tutkimus ja 
neuvonta lisääntyy ja tiedon hallinta kehittyy. Parannetaan 
ekotehokkuuden arvioinnin mahdollisuuksia pilaantuneiden 
maiden hyödyntämisessä ja käsittelyssä. Pilaantuneiden kohteiden 
kunnostukseen ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn liittyvän 
tiedon vieminen tietojärjestelmiin on suunnittelualueella yhtenäistä, 
tieto on ajantasaista ja oikeaa ja se on helposti saatavissa.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että pidetään yllä ja kehitetään 
edelleen ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmää. Pilaantuneiden maa-
ainesten asianmukaisen käsittelyn valvontaa varten jokaisen maa-aineserän koko 
elinkaarta tulisi pystyä seuraamaan kunnostuskohteesta loppusijoitus- tai hyödyn-
tämispaikkaan tietojärjestelmien avulla. Tiedon kerääminen ja käsittely edellyttää 
olemassa olevien tietojärjestelmien (Maaperän tilan tietojärjestelmä ja VAHTI) kehit-
tämistä tai uuden tietojärjestelmän luontia ja käyttöönottoa.

Suurin osa ekotehokkuuden arvioimiseen tarvittavasta tiedosta on sellaista, jota 
ei tällä hetkellä kerätä ja käsitellä minkään tietojärjestelmän avulla. Pilaantuneiden 
maa-ainesten käsittelyn ja hyötykäytön ekotehokkuuden mittaamisen kehittämistä on 
selvitetty tarkemmin Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen 
ekotehokkuus (PIRRE) -hankkeessa.

Toimenpide 4.4.1 Ryhdytään seuraamaan pilaantuneiden maa-ainesten materiaa-
livirtoja suunnittelualueella Maaperän tilan tietojärjestelmän ja VAHTI-tietojär-
jestelmän avulla.

Lisätään esimerkiksi PIMA-hyötykäyttökohteet (mm. meluvallit), massojen 
määrät ja sijoituskoordinaatit Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Hyödyntämiseen soveltuvien sekä puhdistettujen maa-ainesten käytön seu-
ranta liitetään valtakunnalliseen kiviainesten tilinpitopalvelun (KITTI) osana 
neitseellistä kiviainesta korvaavien materiaalien seurantaa.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), pilaantuneiden 
maa-ainesten tuottajat ja käsittelijät, Geologian tutkimuskeskus
Yhteistyötaho: SYKE
Toteutusajankohta: jatkuva (edellyttää muutoksia tietojärjestelmiin)
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Toimenpide 4.4.2 Ryhdytään seuraamaan ekotehokkuuden arvioimisen kannalta 
tärkeimpiä indikaattoreita tietojärjestelmien avulla. 

Tiedon keräämisen ja käsittelyn edellyttämien tietotarpeiden ja tietojärjes-
telmien muutostarpeiden tarkempaa tunnistamista varten testataan valittuja 
mittareita sekä tiedon keruuta ja käsittelyä osalla suunnittelualuetta.

Ehdotetut mittarit:
Hyödyntämättömän maa-aineksen määrä t/v 
Käsittelyn vaatima energia kWh/t tai MJ/t 
Käsittelyn yhteydessä vapautuvan hiilidioksidin määrä kg/t 
Käsittelyssä syntyvän jätteen määrä kg/t 
Kuljetusmatka käsittelypaikkaan km/t
Käsittelykustannus e/t

Vastuutaho: pilaantuneen maa-aineksen tuottajat ja käsittelijät, konsultit, ELY-kes-
kukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)
Yhteistyötaho: SYKE
Toteutusajankohta: 2010–2013 (testaus ja tietojärjestelmien muutokset)

5. Tuhkat ja kuonat

Energiantuotannon, jätteenpolton ja metalliteollisuuden tuhkat ja kuonat muodos-
tavat määrältään merkittävän ja ominaisuuksiltaan haastavan osan Suomessa vuo-
sittain syntyvistä jätteistä. Vuonna 2006 voimaan tullut Valtioneuvoston asetus eräi-
den jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, 403/2009) on jonkin 
verran lisännyt uusiomateriaalien, kuten kiinteän polttoaineen tuhkan hyötykäyttöä. 
Laajamittaisempi tuhkien ja kuonien hyödyntäminen on kuitenkin vähäistä ja osin 
ongelmallista tuhkien ja kuonien sisältämien ympäristölle ja terveydelle haitallisten 
aineiden takia. Tuhkiin ja kuoniin liittyviä haasteita jätehuollossa kohdataan yhdys-
kuntajätteen energiahyödyntämisen, bioenergian tuotannon ja seospolton lisäänty-
essä lähivuosina. Myös valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on asetettu tuhka- ja 
kuonajätteisiin liittyviä kehittämistavoitteita.

Tuhkat ja kuonat –painopisteen tärkeimpänä tavoitteena on löytää toteuttamis-
kelpoisia keinoja tuhkien ja kuonien hyödyntämisen lisäämiseksi. Tarkoituksena 
on myös löytää keinoja tuhkien ja kuonien määrän ja haitta-ainepitoisuuden vähen-
tämiseksi sekä loppusijoituksen toteuttamiseksi terveyden ja ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla. Painopisteen tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat painopisteen 
taustaraportissa (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2009) todettui-
hin kehittämistarpeisiin. 

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY

Tavoite 5.1. Energiantuotannossa, jätteenpoltossa ja metallien 
jalostuksessa käytetään menetelmiä, joilla muodostuvien tuhkien ja 
kuonien määrää ja haitta-ainepitoisuutta rajoitetaan tehokkaasti

Energiantuotannon ja jätteenpolton tuhka- ja kuonajätteet syntyvät pääosin tuotan-
tolaitosten ympäristönsuojelutoimenpiteiden seurauksena. Metallien jalostuksessa 
kuonajätteen muodostuminen liittyy suoraan raaka-aineiden tuotantotapaan ja tuo-
tannon määrään. Jätteen synnyn ehkäisy sisältää tuhkan ja kuonan määrän vähentä-
misen lisäksi myös haitallisten aineiden vähentämisen kyseisissä materiaaleissa.
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Tuhka- ja kuonajätteiden synnyn ehkäisyn keinot ovat lähinnä polttoaineiden 
ja raaka-aineiden valintaan ja laatuun sekä poltto- ja tuotantoprosesseihin liittyviä 
toimenpiteitä.

Toimenpide 5.1.1 Energiantuotannossa otetaan käyttöön tuotantotavat, joilla mini-
moidaan syntyvän tuhkan määrää ja haitallisten aineiden pitoisuuksia.

Energiantuotannossa syntyvän tuhkan määrää ja haitallisten aineiden pitoi-
suuksia voidaan vähentää optimoimalla tuotantoprosessin koko ketju poltto-
aineen valmistuksesta ja jakelusta polttoprosessiin ja sen hallintaan. Hyödyn-
tämisen kannalta oleellista on myös pitää haitta-ainepitoisuuksiltaan erilaiset 
tuhkat toisistaan erillään.

Vastuutaho: toimialan yritykset
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 5.1.2 Ohjataan jätehuoltomääräyksin sekä neuvonnalla palamattomat 
ja kierrätettävät jakeet aineena hyödynnettäväksi polton sijasta. Lisätään myös 
jätteen synnyn ehkäisyneuvontaa.

Jätteenpoltossa syntyvän tuhkan ja kuonan määrää ja niiden haitta-ainepitoi-
suutta voidaan vähentää neuvomalla kotitalouksia jätteenlajittelussa ja ehkäi-
syssä.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, kunnat Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 5.1.3 Jätteenpoltossa otetaan käyttöön esikäsittelymenetelmät, joilla 
minimoidaan palamattomien ja kierrätettävien materiaalien ohjautuminen polt-
toon.

Jätteenpoltossa syntyvän tuhkan ja kuonan määrää voidaan vähentää esikä-
sittelemällä polttoon menevä jäte siten, että siitä erotetaan palamattomat ja 
aineena hyödyntämiseen soveltuvat jakeet. Esikäsittely on oleellista erityisesti 
rinnakkaispolton yhteydessä. Esikäsittely voidaan toteuttaa myös muualla 
kuin polttolaitoksen yhteydessä.

Vastuutaho: jätehuoltoyhtiöt, polttoaineen tuottajat, ympäristölupaviranomaiset, jät-
teenpolttolaitokset
Toteutusajankohta: jatkuva

Toimenpide 5.1.4 Kehitetään metallisulattojen tuotantotapoja syntyvän kuonan 
määrän ja kuonassa olevien haitallisten aineiden pitoisuuksien minimoimiseksi.

Metallien jalostuksessa syntyvän kuonan määrään ja haitta-ainepitoisuuksiin 
vaikuttaa ensisijaisesti käytettävä raaka-aine ja sen jalostusprosessi.

Vastuutaho: toimialan yritykset
Toteutusajankohta: 2010–2016

HYÖDYNTÄMINEN

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 2016 maarakentami-
sessa korvataan luonnonsoraa ja kalliomursketta teollisuuden (mm. tuhkat ja kuonat) 
ja kaivannaistuotannon jätteillä 5 % eli noin 3-4 miljoonaa tonnia. Maarakentamisen 
lisäksi tuhkia ja kuonia voidaan hyödyntää tuotteistettuna maanparannuksessa ja 
teollisuuden raaka-aineiden valmistuksessa. Erityisesti tiettyjä energiantuotannon 
tuhkia ja metallurgisia kuonia on mahdollista hyödyntää. Jätteenpolton osalta hyö-
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dyntäminen ei useinkaan ole mahdollista, vaan muodostuva tuhka ja kuona on lop-
pusijoitettava turvallisesti.

Tuhkien ja kuonien hyödyntämistä hankaloittaa muun muassa lupamenettelyjen 
hitaus, jätemateriaalinen saatavuus- ja ajoitusongelmat sekä puutteelliset tiedot ja 
kokemukset ko. materiaalin käytöstä. Hyötykäyttö edellyttää lisäksi jätemateriaa-
lin teknisten ja ympäristöominaisuuksien tuntemista. Kuljetukset, varastoinnit ja 
käsittelyprosessit muodostavat merkittävän osan tuhkien ja kuonien hyötykäytön 
kustannuksista. Nämä kulut voivat heikentää niiden kilpailuasemaa muihin ma-
teriaaleihin verrattuna. Myöskään kaatopaikkasijoittamisen edullisuus ei kannusta 
hyödyntämiseen.

Tavoite 5.2. Toimintatavat ja ohjeistus tukevat 
tuhkien ja kuonien hyödyntämistä

Toimenpide 5.2.1 Laaditaan ja otetaan käyttöön hankintakäytännöt, jotka mahdol-
listavat tuhkien ja kuonien hyödyntämisen.

Hankintakäytäntöjä muutetaan siten, että rakennuskohteissa, joissa jätemate-
riaalien käyttö on mahdollista, annetaan tarjouskilpailussa pisteitä jätemate-
riaalien käytöstä. Pisteytyksellä on oltava riittävän suuri painoarvo, jotta sillä 
on vaikutusta hankintapäätöksen teossa.

Vastuutaho: julkinen sektori, kuntaliitto, ELY-keskukset (liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualue)
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 5.2.2 Otetaan käyttöön tiepiirikohtaiset ”Sivutuotteiden käyttösuun-
nitelmat” ja niihin perustuva toimintamalli.

Suunnittelualueen tiepiireille (Hämeen, Kaakkois-Suomen, Turun, Uuden-
maan ja Vaasan tiepiirit) on laadittu ELSU-jätesuunnitteluprojektin yhteydessä 
tiepiirikohtaiset sivutuotteiden käyttösuunnitelmat, joissa käsitellään tuhkien 
ja kuonien hyödyntämismahdollisuuksia tierakentamisessa ja teiden ylläpi-
dossa. Suunnitelmissa esitetyn toimintamallin lähtökohtana on, että erilaisten 
sivutuotteiden (mm. tuhkat ja kuonat) käyttömahdollisuus otetaan huomioon 
jo tiehankkeiden esi- tai yleissuunnitteluvaiheessa.

Vastuutaho: Tiehallinto, ELY-keskukset (liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue)
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 5.2.3 Laaditaan ja otetaan käyttöön sivutuotteiden käyttösuunnitelmia 
tiepiirien lisäksi myös muille maarakennusalan toimialoilla.

Sivutuotteiden käyttösuunnitelmien avulla lisätään alan toimijoiden tietoutta 
hyödynnettävissä olevista tuhkista ja kuonista sekä niiden käyttömahdolli-
suuksista erilaisissa maarakennuskohteissa.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), Infra ry, maa-
rakennusalan toimijat, kunnat, rakennuttajat, väylävirastot
Toteutusajankohta: 2013–2016
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Toimenpide 5.2.4 Tehdään tarvekartoitus seudullisista tuhkien ja kuonien väliva-
rastointi- ja logistiikkakeskuksista ja otetaan ne huomioon kaavoituksessa.

Tuotantolaitoksilla ei useinkaan ole omia varastointialueita suurille tuhka- ja 
kuonamäärille siten, että ne voisivat palvella maarakennushankkeita, joissa 
käytettävät massamäärät ovat yleensä suuria. Välivarastointi- ja logistiikkakes-
kusten yhteyteen voitaisiin keskittää laajemminkin erilaisten jätemateriaalien 
ja ylijäämämaiden varastointia ja jatkokäsittelyä.

Vastuutaho: ELY-keskukset, maakuntaliitot, kunnat, alan toimijat
Toteutusajankohta: 2013–2016

Toimenpide 5.2.5 Kehitetään yhtenäiset tuoteselosteet tuhkille ja kuonille.
Kehitetään yhtenäiset tuoteselosteet, joissa esitetään tiedot tuhkien ja kuonien 
haitta-aineista, niiden pitoisuuksista ja liukoisuuksista sekä teknisistä omi-
naisuuksista. Tietojen perusteella tuoteselosteessa esitetään jätemateriaalien 
mahdolliset käyttökohteet. Sama malli otetaan käyttöön kaikilla tuotantolai-
toksilla, jolloin saadaan vertailukelpoista tietoa materiaalien ominaisuuksista. 
Tuoteselosteen avulla voidaan arvioida tarjolla olevan materiaalin soveltuvuut-
ta suunniteltuun käyttötarkoitukseen. 

Vastuutaho: tutkimuslaitokset, tuhkia ja kuonia tuottavat laitokset
Toteutusajankohta: 2013–2016

Toimenpide 5.2.6 Laaditaan ja otetaan käyttöön suunnittelu- ja rakentamisohjeet 
erilaisille tuhkille ja kuonille.

Jätemateriaalien, kuten tuhkien ja kuonien, käyttö rakennusmateriaalina eroaa 
tavanomaisten materiaalien käytöstä. Tuhkien ja kuonien käytön lisääminen 
edellyttää omaa suunnittelun ja rakentamisen ohjeistusta.

Vastuutaho: rakennusurakoitsijat, tuhkien tuottajat
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 5.2.7 Laaditaan ja otetaan käyttöön ohjeistus erilaisten tuhkien ja 
kuonien hyödyntämisedellytyksistä.

Ohjeistuksella, kuten mallilupien laatimisella, yhtenäistetään tuhkien ja kuo-
nien hyötykäyttöä ohjaavia ympäristölupa- ja seurantakäytäntöjä.

Vastuutaho: AVIt
Toteutusajankohta: 2010–2013

Tavoite 5.3. Alan toimijoiden yhteistyö ja koulutus tukee 
ja edistää tuhkien ja kuonien hyötykäyttöä

Toimenpide 5.3.1 Toteutetaan koulutusohjelma tuhkiin ja kuoniin liittyvän tieto-
taidon lisäämiseksi.

Rakentajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ympäristöviranomaisten ai-
empaa paremman osaamisen kautta voidaan lisätä tuhkien ja kuonien käyt-
töä erilaisissa rakennuskohteissa. Koulutuksen kautta myös olemassa olevien 
hyödyntämistä edistävien käsittelymenetelmien sekä ohjeiden tunnettavuus 
lisääntyy ja mm. työvirheiden määrää vähenee.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), Tiehallinto, Infra 
ry, toimialan koulutustahot
Toteutusajankohta: 2010–2013



78  Suomen ympäristö  43 | 2009

Toimenpide 5.3.2 Perustetaan seudullisia yhteistyöryhmiä tuhkien ja kuonien 
hyötykäytön lisäämiseksi.

Yhteistyöryhmät muodostetaan tuhkien ja kuonien tuottajien, tiehallinnon, 
urakoitsijoiden ja ympäristöviranomaisten edustajista. Yhteistyöryhmissä 
käsitellään säännöllisesti tuhkien ja kuonien käyttöön liittyviä ajankohtaisia 
asioita. Myös valtakunnallinen ja esimerkiksi pohjoismaiden välinen yhteistyö 
on tärkeää.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), alan toimijat
Toteutusajankohta: 2010-

Toimenpide 5.3.3 Tutkitaan tuhkien ja kuonien hyödyntämistä edistäviä käsitte-
lymenetelmiä.

Tuotantoprosesseja on mahdollista optimoida siten, että muodostuvien tuhkien 
ja kuonien määrä vähenee ja laatu paranee hyödyntämisen kannalta. Uusilla 
käsittelymenetelmillä parannetaan tuhkien ja kuonien ympäristö- ja teknisiä 
ominaisuuksia sekä ylläpidetään ja varmistetaan materiaalien hyvä laatu siten, 
että niiden hyötykäyttöä on mahdollista lisätä tuotteistamalla niitä eri käyttö-
tarkoituksiin. Käsittelyn kautta osa tuhkista voidaan ohjata loppusijoituksen 
sijasta hyötykäyttöön. Hyödyntämistä edistäviä käsittelymenetelmiä on tar-
vetta kehittää esimerkiksi jätteenpolton tuhkille ja kuonille.

Vastuutaho: VTT, tutkimuslaitokset, toimialan yritykset, yliopistot, korkeakoulut
Toteutusajankohta: jatkuva

LOPPUSIJOITUS

Tavoite 5.4. Tuhkien ja kuonien loppusijoittaminen on 
terveyden ja ympäristön kannalta turvallista

Joidenkin tuhka- ja kuonajätteiden osalta ainoa käyttökelpoinen ratkaisu on niiden 
sijoittaminen kaatopaikalle. Jätteenpolton tuhkien lisääntyessä kasvaa merkittävästi 
myös suunnittelualueen loppusijoitusalueiden tarve. Olemassa oleva loppusijoitus-
kapasiteetti on pitkällä aikavälillä todennäköisesti riittämätön. Loppusijoituspaikko-
jen tarve tulee huomioida kaavoituksessa.

Toimenpide 5.4.1 Tehdään selvitys tuhkien ja kuonien seudullisista loppusijoi-
tuspaikoista vaihtoehtona erityisesti pienille laitoskohtaisille loppusijoituspai-
koille.

Useita tuotantolaitoksia palvelevien seudullisten läjitysalueiden ympäristö-
vaikutukset ovat yleensä paremmin hallittavissa kuin pienillä laitoskohtai-
silla läjitysalueilla. Seudullisia läjitysalueita hoidetaan siten, että tuhka- ja 
kuonajätteiden hyödyntäminen on mahdollista tulevaisuudessa. Seudulliset 
loppusijoituspaikat soveltuisivat erityisesti pienille laitoksille.

Vastuutaho: ELY-keskukset, tuhkia ja kuonia tuottavat yritykset, jätehuoltoyhtiöt
Toteutusajankohta: 2016–2020 (nykyisten ympäristölupien vanhetessa)
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Toimenpide 5.4.2 Kehitetään käsittelymenetelmiä loppusijoitettavien tuhkien ja 
kuonien haitallisuuden vähentämiseksi.

Myös tuhkien ja kuonien käsittelymenetelmiä voidaan kehittää niin, että tuhka- 
ja kuonajätteiden hyödyntämismahdollisuudet lisääntyvät ja loppusijoitetta-
vien jätteiden haitallisuus vähenee. Vähennetään loppusijoitettavasta jätteestä 
aiheutuvia haittavaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. Käsittelyllä vähenne-
tään ongelmajätteeksi luokiteltavan jakeen osuutta.

Vastuutaho: tutkimuslaitokset, jätealan toimijat, yliopistot, korkeakoulut
Toteutusajankohta: jatkuva

6. Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa

Poikkeuksellisessa tilanteessa, kuten öljy- tai kemikaalionnettomuuden, tulvan, sä-
teilytilanteen tai kasvi- tai eläintautiepidemian yhteydessä voi syntyä määrällisesti 
ja laadullisesti poikkeuksellisia jätteitä, joiden keräily ja kuljetus vaativat erityisjär-
jestelyjä ja joita ei voida käsitellä olemassa olevien jätteenkäsittelylaitosten lupamää-
räysten puitteissa.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on tehostaa suuronnettomuuksis-
sa ja muissa erityistilanteissa syntyvien jätteiden jätehuollon suunnittelua. Etelä- ja 
Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla paran-
netaan alueellista varautumista poikkeuksellisten tilanteiden jätehuoltoon. Painopis-
teen tavoitteilla ja toimenpiteillä on yhteys toisiinsa ja paras lopputulos saavutetaan 
kun kaikkia tavoitteita edistetään. Painopisteen tavoitteet ja toimenpiteet pohjatuvat 
suunnittelun taustaraportissa ”Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa” (Kaakkois-
Suomen ympäristökeskuksen raportti 1/2009) sekä ympäristöministeriön raportissa 
”Jätehuolto säteilyvaaratilanteessa ja sen jälkeen” (Ympäristöministeriön raportti 
6/2009) todettuihin kehittämistarpeisiin.

Tavoite 6.1.a Erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa muodostuvien 
jätteiden synnyn ehkäisemiseen ja muodostuvien jätteiden asianmukaisen 
jätehuollon järjestämiseen on varauduttu alueellinen riski huomioiden

Tavoite 6.1.b Eri viranomaisten sekä viranomaisten ja 
jätehuollon toimijatahojen yhteistyömalli poikkeuksellisten 
tilanteiden jätehuollon toteuttamiseksi on laadittu.

Tehokkain tapa estää poikkeuksellisten jätteiden syntymistä on kartoittaa varautu-
missuunnittelun yhteydessä onnettomuuden tai muun erityistilanteen riskitekijät ja 
ehkäistä poikkeuksellisen tilanteen syntyminen. Poikkeuksellisessa tilanteessa syn-
tyvien jätteiden määrää ja jätteistä aiheutuvaa haittaa voidaan ehkäistä tehokkaalla 
jätehuollon toteuttamisella ensivaiheen torjuntatoimista jätteen käsittelyyn saakka. 

Poikkeuksellisia tilanteita koskevissa varautumissuunnitelmissa jätehuoltokysy-
mykset ovat aiemmin jääneet varsin vähälle huomiolle suhteessa muuhun poikke-
uksellista tilannetta koskevaan pelastustoimintaan ja ensivaiheen torjuntaan. Poik-
keuksellisista jätehuoltotilanteista on ollut vain vähän kokemuksia ja toisaalta asiaa 
ei ole myöskään lainsäädännöllisesti aiemmin mietitty tarkasti. 

Varautumissuunnitelmissa on usein ollut lähtökohtana näkemys, että olemassa ole-
va jätehuoltojärjestelmä pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään myös poikkeuksel-
liset jätteet. Olemassa olevat jätteiden käsittelyjärjestelmät on kuitenkin suunniteltu 
ja toteutettu normaalioloissa syntyvien jätteiden käsittelyä varten. Syntyvät jätteet 
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voivat olla poikkeuksellisia niin laadullisesti kuin määrällisestikin, eikä niiden vas-
taanottoon, kuljetuksiin, välivarastointiin tai käsittelyn toteuttamiseen ole välttämättä 
valmiutta.  Myös jätteenkäsittelyn vaatima asiantuntemus voi olla riittämätöntä, 
mikäli poikkeukselliseen tilanteeseen joudutaan valmistautumatta. 

Poikkeuksellisten tilanteiden hoito vaatii aina useiden eri viranomaisten aukotonta 
yhteistyötä. Poikkeuksellisia tilanteita tapahtuu harvoin, mutta tapahtuessaan ne 
voivat ylittää alueellisten viranomaisten hallinnolliset rajat, jolloin jätehuoltotoimet 
ja niiden edellyttämät päätökset vaativat eri alueiden ympäristö- ja jätehuoltovi-
ranomaisten toimintaa. Toisaalta esimerkiksi alusöljyvahingon jälkeen ensivaiheen 
torjuntatoimien aikana jätettä koskeva toimivalta kuuluu pelastus-/öljyntorjuntavi-
ranomaisille. Toimivalta jätteestä siirtyy toisen hallintoalan viranomaiselle eli ympä-
ristöviranomaisille vasta ensivaiheen torjuntatoimien päätyttyä. Toimivalta jätteestä 
voi siten poikkeuksellisen tilanteen aikana olla myös eri hallinnonalan viranomaisilla. 
Syntyviin jätteisiin sovelletaan toimivaltaisesta viranomaisesta riippuen eri lakeja. 
Alusöljyvahinkojätteiden käsittelyssä on otettava huomioon myös kansainväliset 
sopimukset. Toimivaltuudet ja eri lakien vaatimukset sekä viranomaisten näkemyk-
set asioiden hyvästä hoidosta on tarpeen olla jo ennalta kaikkien keskeisten tahojen 
tiedossa. Vastuu jätteen siirtymisestä viranomaiselta toiselle on aina tapahduttava 
hallitusti.

Toimenpide 6.1.1 Päivitetään poikkeuksellisia tilanteita varten laaditut erilaiset 
alueelliset varautumissuunnitelmat ja yhteistoimintasuunnitelmat poikkeuksel-
listen jätteiden jätehuollon osalta. Suunnitelmien laadinnan yhteydessä sovitaan 
alueellisten viranomaisten yhteistyöstä.  

Poikkeuksellisiin jätehuoltotilanteisiin varautuminen toteutetaan alueellisesti 
pääasiassa olemassa olevien alueellisten varautumissuunnitelmien, yhteis-
toimintasuunnitelmien tai muiden soveltuvien strategiasuunnitelmien päivi-
tyksien yhteydessä. Tärkeää on, että poikkeuksellisten jätteiden jätehuollon 
suunnittelu tehdään eri viranomaistahojen tiiviissä yhteistyössä.

Esimerkkejä poikkeuksellisista tilanteista ja niitä koskevista varautumis- ja 
yhteistoimintasuunnitelmista:

a) Öljyalusonnettomuus: Alusjätelain 31 §:n mukaiset yhteistoimintasuunni-
telmat sekä muut merialueiden öljyntorjuntaa koskevat varautumissuunnitel-
mat, kuten Kymenlaakson ja Uudenmaan rannikoiden SÖKÖ–suunnitelmat, 
öljyvahinkojätteiden käsittelysuunnitelmat (SÖKÖ, 2007).
 
Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), AVIt, SYKE, 
YM, öljyntorjuntaviranomaiset, pelastusviranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, kun-
nat, maakuntaliitot, jätealan toimijatahot
Toteutusajankohta: 2010–2016

b) Tulvat: Tulvadirektiivin (EY 60/2007) mukaiset tulvariskien hallintasuun-
nitelmat, alueelliset tulvantorjuntasuunnitelmat

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), AVIt, SYKE, 
MMM, pelastusviranomaiset, kunnat, maakuntaliitot, jätealan toimijatahot
Toteutusajankohta: 2010–2016
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c) Säteilytilanteet: Alueelliset varautumissuunnitelmat

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), YM, AVIt, Sä-
teilyturvakeskus, pelastusviranomaiset, kunnat, maakuntaliitot, Huoltovarmuuskes-
kus, SM, STM
Toteutusajankohta: 2010–2016

d) Maa-alueella tapahtuvat öljy- ja kemikaalionnettomuudet: VnA öljyvahin-
kojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta mukaiset torjuntasuunnitelmat 
maa-alueilla.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), AVIt, öljyntor-
juntaviranomaiset, pelastusviranomaiset, kunnat, SYKE, maakuntaliitot
Toteutusajankohta: 2010–2016

Toimenpide 6.1.2 Kartoitetaan eri viranomaisten yhteistyössä alueellisen riskin 
kannalta riittävät ja soveltuvat erilaisten poikkeuksellisten jätteiden välivaras-
tointialueet. Ne osoitetaan varautumissuunnitelmissa ja otetaan huomioon maan-
käyttösuunnitelmissa.

Poikkeuksellinen jäte, jota ei voida viedä suoraan asianmukaiseen käsittelyyn 
tulee välivarastoida. Poikkeuksellisista jätteistä vastaavien viranomaisten mah-
dollisuudet selviytyä jätehuollon erityistilanteesta paranevat, mikäli heillä on 
käytettävissään tieto siitä, mihin ja millaisin rakentein poikkeuksellisten jättei-
den välivarastointi voidaan turvallisesti toteuttaa. Asianmukainen jätteen väli-
varastointi antaa aikaa myös jätteen asianmukaisen käsittelyn suunnittelun.

Poikkeuksellisten jätteiden välivarastointipaikkojen tai -rakenteiden osalta 
ei ole olemassa selkeää ohjeistusta. Poikkeuksellisten jätteiden soveltuvimpia 
välivarastointipaikkoja ovat jätteenkäsittelyyn varatut alueet, jotka ovat erilai-
sissa lainsäädännön edellyttämissä menettelyissä, kuten MRL:n sekä YVA-lain 
ja YSL:n menettelyissä todettu jätteiden käsittelyyn soveltuviksi. Kaikissa ta-
pauksissa jätteenkäsittelyyn varattuja alueita ei ole kuitenkaan mahdollisuutta 
käyttää esimerkiksi pitkien kuljetusetäisyyksien tai jätteiden poikkeuksellisen 
määrän vuoksi. Tällöin voi olla tarpeen perustaa jätteille välivarasto muual-
le. Etukäteen tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien perusteella toteutetusta 
poikkeuksellisten jätteiden välivarastosta voidaan olettaa olevan pienempi 
ympäristöriski tai haitta kuin sellaisesta välivarastosta, joka joudutaan perus-
tamaan ja ottamaan käyttöön ilman etukäteisselvityksiä. Jätteiden välivaras-
tointialueiden kartoitus tulee tehdä eri viranomaistahoja kuten öljyntorjunta- ja 
pelastusviranomaisia, ympäristö- ja jätehuoltoviranomaisia, maankäyttö- ja 
terveysviranomaisia sekä jätealan toimijoita kuullen.  Öljyalusonnettomuuden 
yhteydessä muodostuvien öljyvahinkojätteiden välivarastointialueita on kar-
toitettu Kaakkois-Suomen alueelta SÖKÖ-hankkeen yhteydessä ja Uudenmaan 
alueella SÖKÖ2-hankkeen yhteydessä.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), öljyntorjun-
taviranomaiset, pelastusviranomaiset, kunnat, SYKE, maakuntaliitot, jätehuollon 
toimijatahot
Toteutusajankohta: 2010–2016
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Toimenpide 6.1.3 Selvitetään olemassa oleva, erilaisten poikkeuksellisten jätteiden 
käsittelyyn soveltuva käsittelykapasiteetti alueittain ja selvitetään jätteenkäsitte-
lyyn tarvittava lisäkapasiteetti.

Poikkeukselliset jätteet käsitellään normaalia jätehuoltojärjestelmää hyödyntä-
en aina kun se on mahdollista. Poikkeuksellisessa tilanteessa vaatimus pelkäs-
tään olemassa olevan ympäristöluvitetun käsittelykapasiteetin käyttämisestä 
voi kuitenkin osoittautua kokonaisuuden kannalta kestämättömäksi vaihto-
ehdoksi. Poikkeuksellisten jätteiden käsittelystä ei ole olemassa laajamittaista 
kokemusta Suomessa, joten myöskään sitä koskevaa selkeää ohjeistusta ei 
ole olemassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on OSWAT-hankkeessaan 
tutkinut öljyvahinkojätteen käsittelymahdollisuuksista Kymenlaakson näkö-
kulmasta (Hupponen, 2007, Tanskanen, 2007). Väliaikaisilla poikkeuksellisilla 
luvilla mahdollistettujen käsittelymenetelmien käyttö poikkeuksellisten jättei-
den käsittelemiseksi voi olla perusteltua, vaikka kaikkia jätteen käsittelyn BAT-
vaatimuksia ei välttämättä kaikilta osin pysyttäisikään täyttämään. Olemassa 
oleva lainsäädäntö ei kuitenkaan välttämättä anna tähän mahdollisuuksia. 
Kohtuuttoman pitkästä jätteiden välivarastointiajasta voi muodostua kuitenkin 
pahempi ympäristö- ja terveyshaitta kuin poikkeuksellisella luvalla kuten YSL 
62-64§:llä mahdollistetusta jätteiden käsittelystä. Erilaisten poikkeuksellisten 
tilanteiden jälkeen olisi tarpeen olla mahdollisuus erilaisiin lainsäädännöllisiin 
joustoihin verrattuna siihen, mitä vaaditaan normaalissa toiminnassa syntyvi-
en jätteiden käsittelyltä. Jäte- ja ympäristönsuojelulain tulkintaproblematiik-
kaa poikkeuksellisten jätteiden käsittelyn osalta on pohdittu taustaraportissa. 
Poikkeuksellisten tilanteiden jätehuollon toteuttamisen yksinkertaistamiseksi 
jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön erityistilanteita koskevia säädöksiä 
olisi tarpeen tarkistaa vastuu-, toimivalta- ja lupakysymysten osalta.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), AVIt, YM, SY-
KE, pelastusviranomaiset, öljyntorjuntaviranomaiset, Huoltovarmuuskeskus, kunnat, 
maakuntaliitot, jätehuollon toimijatahot, tutkimuslaitokset
Toteutusajankohta: 2010–2016

Tavoite 6.2 Viranomaisten lainsäädäntöön perustuvia 
hallinnollisia menettelyjä ja vaatimuksia poikkeuksellisen 
tilanteiden jätehuollon toteuttamiseksi on yhtenäistetty.

Toimenpide 6.2.1 Sovitaan yhteisistä poikkeuksellisten tilanteiden jätehuoltoa 
koskevien lainmukaisista hallinnollisten menettelyjen periaatteista.

Poikkeukselliset tilanteet voivat ylittää toimivaltaisten viranomaisten hal-
linnolliset rajat. Viranomaisten hallinnollisten toimien nopeuttamiseksi on 
järkevää, että poikkeuksellisten jätteiden välivarastointia ja käsittelyä sekä 
jätehuollon valvontaa koskevat lainmukaiset hallinnolliset päätösmenettelyt ja 
jätehuollon toteuttamisen vaatimustasoa koskevat tulkinnat ovat mahdollisim-
man yhteneväiset eri alueilla valtakunnassa, jolloin tarvittavat hallinnolliset 
päätökset voidaan tehdä joutuisasti. Toimivaltaisten viranomaisten yhteiset 
hyvät toimintatavat ja periaatteet ovat järkeviä myös suunnitteluun käytettä-
vien hallinnollisten resurssien kannalta.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), AVIt, pelastus-
viranomaiset, öljyntorjuntaviranomaiset, YM, SYKE, kunnat
Toteutusajankohta: 2010–2016
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Toimenpide 6.2.2 Sovitaan yhtenäisistä poikkeuksellisten jätteiden välivarastojen 
rakennevaatimuksista.

 Suomessa ei ole vielä olemassa yhtenäistä vaatimustasoa jätteiden välivaras-
torakenteille, vaan niistä on päätetty erikseen tapauskohtaisessa päätöksen-
tekomenettelyssä. Poikkeuksellisessa tilanteessa välivarastot voidaan joutua 
toteuttamaan jätteelle nopealla aikataululla, joten on perusteltua miettiä etu-
käteen, millaiset ovat riittävät välivaraston rakennevaatimukset.  Välivarasto-
alueiden rakenteiden suunnittelun lähtökohtana on välivarastoitavan jätteen 
haitallisuus ja riski ympäristölle sekä jätteen välivarastointiaika. Välivaraston 
rakenteet tulee toteuttaa siten, että rakenteet kestävät koneellista toimintaa, 
jätteen kemiallisia vaikutuksia sekä sään (rankkasade, pakkanen, tuuli) vai-
kutuksia. Välivaraston rakenteita suunniteltaessa tulee huomioida se, etteivät 
rakenteet itse pilaantuessaan aiheuta merkittävää lisäongelmaa. Kestävien 
välivarastorakenteiden rakennuskustannukset nousevat helposti korkeiksi, 
mikä osaltaan vaikuttaa rakennevaatimuksiin.

Vastuutaho: ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue), AVIt,  pelas-
tusviranomaiset, öljyntorjuntaviranomaiset, YM, SYKE
Toteutusajankohta: 2010–2013

Toimenpide 6.2.3 Jätteenkäsittelylaitosten ja jätteenpolttolaitosten ympäristölu-
vissa otetaan huomioon poikkeuksellisten jätteiden vastaanotto, välivarastointi 
ja käsittely.

Ensimmäinen vaihtoehto poikkeuksellisen jätteen välivarastointiin tai käsitte-
lyyn on olemassa olevat jätteenkäsittelymenetelmät. Jätteenkäsittelylaitosten 
ja jätteenpolttolaitosten ympäristöluvissa tulisikin huomioida varautuminen 
poikkeuksellisten jätteiden vastaanottoon, välivarastointiin ja käsittelyyn. 
Laitosten ympäristöluvissa tulisi huomioida ainakin se, mitä erilaisissa poik-
keuksellisten tilanteiden varautumis- ja yhteistoimintasuunnitelmissa poik-
keuksellisten jätteiden vastaanoton, välivarastoinnin ja käsittelyn osalta on 
esitetty. Poikkeuksellisten jätteiden huomioiminen jätteenkäsittelylaitosten 
ympäristöluvissa on tärkeää, vaikka poikkeuksellisen tilanteen sattuessa vas-
tuullisesta jätteenhaltijasta ei ole välttämättä selvyyttä. Tämän toimenpiteen 
osalta jätteen käsittelyyn liittyvien vastuu- ja kustannuskysymysten huomioon 
ottaminen on tärkeää.

Vastuutaho: AVIt, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue), kunnat, 
jätehuollon toimijatahot, SYKE, YM
Toteutusajankohta: jatkuva

Tavoite 6.3. Poikkeuksellisten jätteiden jätehuollon tietämys ja osaaminen 
on parantunut, hyvät jätehuollon toimintamenetelmät on otettu käyttöön.

Toimenpide 6.3.1.a Tuetaan ja edistetään erilaisia poikkeuksellisissa tilanteissa 
muodostuvien jätteiden ja niiden vaatiman jätehuollon koskevia tutkimus- ja 
suunnitteluhankkeita.

Toimenpide 6.3.1.b Lisätään poikkeuksellisten tilanteiden jätehuoltoa koskevaa 
koulutusta.

Alueellisten varautumis- ja yhteistoimintasuunnitelmien päivittäminen poik-
keuksellisten tilanteiden jätehuollon osalta edellyttää, että suunnittelusta vas-
taavilla tahoilla on käytettävissään riittävästi asianmukaista tietoa jätteistä. 
Poikkeuksellisia jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa tutkimusta, koulutusta ja tie-
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dotusta on kuitenkin ollut tarjolla vain vähän. Osaamisen lisääminen edellyttää 
tutkimusten ja selvitysten tekemistä, mitä tulee lisätä ja edistää mm. erilaisten 
tutkimukseen tähtäävien rahoitusjärjestelmien kautta.

Poikkeuksellisia jätteitä ja jätehuoltoa koskevaa koulutusta tulee lisätä ja se 
tulee kohdistaa erityisesti jätehuolto- ja ympäristöviranomaisille, jätehuollon 
eri toimijatahoille sekä pelastus- ja öljyntorjuntaviranomaisille. Myös erilaisten 
varautumis- ja pelastustoimintaa koskevien harjoitusten yhteydessä on tarpeen 
ottaa huomioon poikkeuksellisten jätteiden jätehuolto.

Vastuutaho: Tutkimuslaitokset ja oppilaitokset, kuten yliopistot ja Pelastusopistot, 
pelastus- ja öljyntorjuntaviranomaiset, ELY-keskukset (ympäristö ja luonnonvarat 
vastuualue), Huoltovarmuuskeskus, jätehuollon toimijatahot, YM, SYKE
Toteutusajankohta: jatkuva

Jätesuunnitelman tavoitetila vuonna 2020

Jätesuunnitelman keskeisten tavoitteiden sekä suunnittelutyön aikana esiin nous-
seiden suuntaviivojen avulla on alle koottu kuvaus siitä, millainen on jätehuollon 
tavoitetila suunnittelualueella vuoteen 2020 mennessä. Jätehuollon tavoitetila Ete-
lä- ja Länsi-Suomessa vuoteen 2020 on, että jätteen synnyn ehkäisyssä on edistytty, 
hyödyntäminen on lisääntynyt ja jätehuolto on suunnitelmallista. 

Jätteen synnyn ehkäisyssä on edistytty

Yhdyskuntajätteen määrä on vuonna 2020 alhaisempi kuin vuonna 2007 asukasta 
kohden. Yritykset, teollisuus ja hallinto panostavat jätteen synnyn ehkäisyyn omassa 
toiminnassaan. Hankintatoimi ja tuotesuunnittelu kehittyvät jätettä vähentäviksi. 
Koulutuslaitokset ja kunnalliset jätelaitokset hyödyntävät neuvonnassaan ja ope-
tuksessaan olemassa olevia jätteen synnyn ehkäisymateriaaleja. Näitä materiaaleja 
ylläpitää valtakunnallinen toimija, jolle on turvattu riittävä rahoitus.

Maarakentamisen jätettä syntyy 10 % vähemmän suhteessa maarakentamisen 
arvoon vuonna 2020 kuin vuonna 2007. Uudisrakentamisessa syntyy 50 % ja kor-
jausrakentamisessa 25 % vähemmän jätettä suhteessa rakentamisen arvoon vuonna 
2020 kuin vuonna 2007.

Maankäytön suunnittelulla ohjataan ympäristöä mahdollisesti pilaavat toiminnot 
pois ympäristöltään herkiltä alueilta. Jo syntyneiden pilaantuneiden maiden kunnos-
tuksessa suositaan in situ ja on site –kunnostusta.

Jätteen hyötykäyttö on lisääntynyt

Yhdyskuntajätteistä hyödynnetään 90 % ja kaatopaikalle sijoitetuista yhdyskuntajät-
teistä korkeintaan puolet on biohajoavaa. Hyödyntämistavoite on tiukempi kuin val-
takunnallisessa jätesuunnitelmassa, koska hyötykäytön järjestäminen on tiheämmin 
asutulla alueella helpompaa kuin harvemmin asutussa Pohjois-Suomessa. Tiheämmin 
asutun alueen tiukemmilla tavoitteilla on mahdollista saavuttaa asetetut valtakun-
nalliset tavoitteet koko Suomessa.

Hyödyntämislaitoksia on riittävästi. Polttoon ohjataan vain aineena hyödyntämi-
seen kelpaamattomat jätteet.  Polttolaitoskapasiteettia jätteen energiahyödyntämiseen 
näyttää rakentuvan suunnittelualueelle riittävästi lähivuosina, sen sijaan jätteiden ai-
neena hyödyntämistä edistävien laitosten kapasiteetti on edelleen riittämätön. Maan-
käytön suunnittelussa on otettava huomioon riittävät sijoittumismahdollisuuden 
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jätteiden hyödyntämislaitoksille. Uusien jätteen käsittely- ja hyödyntämislaitosten 
YVA-menettelyissä olisi huomioitava laitoskapasiteetin tarve alueella.

Kunnallisen jätehuollon yhteistyöalueet ovat laajoja. Kunnallista jätehuoltoa hoitaa 
tällä hetkellä suunnittelualueella 24 jätehuoltoyhtiötä sekä itsenäisesti Nurmijärven 
kunta. Jotta hyödyntämistavoitteisiin päästäisiin ja jotta hyödyntämisinvestoinnit 
saataisiin kannattavammaksi, täytyisi jätehuollon yhteistyöalueet olla nykyistä suu-
rempia mm. Pohjois-Satakunnan alueella ja Nurmijärven kunta on myös liittynyt 
jätehuollon yhteistyöhön. Erityisesti yksittäiset kunnat ja hyvin pienet jätelaitokset 
eivät pysty panostamaan jätteen hyötykäyttömahdollisuuksiin pieninä yksiköinä. 
Laajemmassa yhteistyössä resursseja voidaan kohdentaa laitosinvestointien lisäksi 
paremmin myös jätteen synnyn ehkäisyyn. Osin jätehuollon yhteistyöalueet ovat jo 
nyt suurentuneet yli jätelaitosrajojen esim. polttolaitosten hankintarenkaiden myötä. 
Toisaalta esimerkiksi biohajoavien jätteiden hyödyntämisen toteutusta ei ole viety 
loppuun asti suunnittelualueen pienten jätelaitosten alueilla, vaikka kyseisten aluei-
den jätehuoltomääräykset ovatkin usein kunnossa.

Teollisuus- ja yhdyskuntajätekaatopaikkojen määrä on vähentynyt. Suurin osa 
jätehuollon kasvihuonekaasupäästöistä tulee kaatopaikoilta. Kaatopaikkasijoitus ei 
ole ympäristön kannalta järkevää ja suuriin investointeihin ei tällä alalla pitäisi ryh-
tyä vaan panostuksen tulee keskittyä jätteiden synnyn ehkäisyn ja hyödyntämisen 
lisäämiseen. Kunnallisen jätehuollon laajemmat yhteistyöalueet ja keskitetty kaato-
paikkatoiminta vähentävät kaatopaikkojen tarvetta. Myös teollisuuskaatopaikkojen 
määrää vähennetään.

Biohajoavien tuottajavastuujätteiden keräysjärjestelmä on kattava. Kattavan ja 
toimivan biohajoavien tuottajavastuujätteiden keräysjärjestelmän muodostumista 
edistetään selvittämällä kiinteistökohtaisen ja aluekeräysjärjestelmän soveltuvuus 
erilasille alueille sekä aluekeräysverkoston keräyspisteiden sopiva tiheys. Kattavalla 
keräysjärjestelmällä ja tehokkaalla jätteiden aineena hyödyntämisellä vähennetään 
biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta.

Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteistä hyödynnetään 100 %. Hyödyntämislaitoksia 
on riittävästi ja ne vastaavat eri alueiden tarvetta. Lietetuotteen kysyntä ja tarjonta 
kohtaavat. Erityisesti lietetuoteen käyttö lannoitevalmisteena on lisääntynyt. Lannoi-
tevalmisteille on kehitetty tuoteselosteet, jotta niiden käyttö on helppoa.

Jätehuolto on suunnitelmallista

Varaudutaan, alueellinen riski huomioiden, poikkeuksellisissa tilanteissa (esim. öl-
jyalusonnettomuudet, säteilytilanteet, eläintautiepidemiat, tulvat) muodostuvien 
jätteiden asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseen. Varautumissuunnitelmissa on 
otettu huomioon poikkeuksellisten tilanteiden jätteiden välivarastointi- ja käsittely.

Kaavoituksessa otetaan huomioon jätehuollon aluetarpeet. Jätehuollon aluevara-
usmerkinnät ovat riittäviä ja perustuvat ajantasaiseen tietoon. Aluevarausmerkinnät 
yhtenäistetään kaavoituksessa.

Tuhkille, kuonille sekä poikkeuksellisten tilanteiden jätteille on selvitetty sovel-
tuvat välivarastointialueet. Maa-ainespankeille on varattu alueita etenkin tiheästi 
asutuille alueille. 

Tuhkia ja kuonia sekä puhdistettuja pilaantuneita maa-aineksia hyödynnetään 
suunnitelmallisesti. Tiepiirikohtaiset sivutuotteiden käyttösuunnitelmat on otettu 
käyttöön. Ekotehokkuuden mittarit on otettu käyttöön pilaantuneiden maiden kun-
nostuksissa.

Seudullinen yhteistyö tukee hyötykäyttöä. On luotu yhteistyöryhmiä, joiden avulla 
voidaan erilaisten sivutuotteiden (mm. tuhkat ja kuonat) sekä jäteperäisten materi-
aalien (mm. lietelannoitevalmisteiden, maa-ainesten) hyötykäyttöä lisätä järkevästi.
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Suunnittelun aikana esille nousseet lainsäädännön 
ja hallintokäytännön muutostarpeet

Jätesuunnittelun aikana on noussut esiin painopisteiden tavoitteiden ja toimenpitei-
den lisäksi useita lainsäädännön ja hallintokäytännön muutostarpeita esimerkiksi 
jätelakiin, verotukseen, ympäristönsuojelulakiin. Vaikka alueellisen jätesuunnitelman 
tarkoitus on esittää toimenpiteitä nykyisen lainsäädännön mukaisesti, suunnittelu-
prosessissa haluttiin koota tähän lukuun laajoissa keskusteluissa saatua tietoa sidos-
ryhmien tarpeista myös lainsäädännön kehittäjille. 

Jätelaki 1072/1993

Järjestetyn jätehuollon ja maatilakohtaisen lietteiden 
käsittelyn suhteen selventäminen

Sakokaivoliete asumisessa syntyvää jätettä, jonka jätehuollon järjestäminen on kunnan 
vastuulla ja sen käsittely tulee suunnitella ja toteuttaa lainsäädännön hyväksymällä 
tavalla. Jätelain 10 §:n 3. momentin mukaan kunta voi päättää, ettei jätteenkuljetusta 
järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet tai jossa on vähän jätteen haltijoita 
tai vähän kuljetettavaa jätettä, ellei kuljetusta ole terveys- tai ympäristönsuojelusyystä 
taikka muusta siihen rinnastettavasta syystä pidettävä tarpeellisena. Järjestetyn jät-
teenkuljetuksen ulkopuolelle voitaisiin siten mahdollisesti jättää yksittäisiä kohteita, 
kuten kaukana puhdistamoista olevia kyliä, joissa toimii paikallinen lietteen tyhjen-
täjä ja stabiloija, jolla on lupa ammattimaiseen jätteenkäsittelyyn. Tämä edellyttää 
kuitenkin jätelain 10 §:n 3. momentin täsmentämistä, koska se ei käytännössä mah-
dollista omatoimista tai yhdessä suoritettavaa sakokaivolietteen käsittelyä.

Jätteen haltijuuden määritelmän selkeyttäminen
Jätteen haltijuus ja sen seurauksena vastuukysymysten määrittäminen voi olla poik-
keuksellisten jätteiden osalta vaikeasti määriteltävissä Jätelain 3 §:n perusteella. 
Esitetään jäte- ja myös ympäristönsuojelulakia täsmennettäväksi ns. isännättömiin 
jätteisiin liittyvien vastuu- ja toimivaltakysymysten osalta.

Öljyntorjuntalainsäädännön ja jätelainsäädännön 
öljyvahinkojätettä koskevien säädösten selkeyttäminen

Öljyntorjuntalainsäädännön ja jätelainsäädännön rajapinta on epämääräinen. Selvää 
käsitystä ei ole siitä, milloin öljyvahinkojätteestä tulee jätelain mukaista jätettä ja toi-
saalta siitä, mihin asti esimerkiksi öljyalusonnettomuuden jälkeen rantojen puhdistus 
tehdään öljyntorjuntalainsäädännön nojalla ns. jälkitorjuntana ja missä vaiheessa 
puhdistus esimerkiksi pilaantuneiden maiden osalta siirtyy ympäristöviranomaisten 
vastuulle. Esitetään selkeytettäväksi öljyntorjuntalainsäädännön ja jätelainsäädän-
nön rajapintaa viranomaisten toimivaltuuksien ja öljyvahinkojätteen jätestatuksen 
osalta.

Tuottajavastuun kehittäminen
Tuottajavastuun tavoitteena on tehostaa tuotteiden uudelleenkäyttöä sekä jätteenä 
poistettavan tuotteen uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä ja muuta jätehuoltoa. Jotta 
näihin tavoitteisiin päästäisiin entistä paremmin, olisi tuottajavastuulainsäädäntöä 
selkeytettävä. Jos osittainen tuottajavastuu säilytetään, tulee se määritellä tarkemmin. 
Myös jätelajikohtaisissa säädöksissä (jätelaki, pakkaustuoteasetus) asetettuja kier-
rätys- ja hyödyntämistavoitteita olisi tiukennettava. Tuottajavastuulainsäädännön 
kehittämisellä voitaisiin vaikuttaa erityisesti biohajoavien jätteiden kaatopaikkasijoit-
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tamisen vähenemiseen. Tuottajavastuu-periaatetta voisi mahdollisesti myös laajentaa 
koskemaan uusia tuoteryhmiä. Esimerkiksi rakennusosien ottaminen tuottajavastuun 
piiriin kannustaisi tuottajia suunnittelemaan, valmistamaan ja laskemaan markkinoil-
le tuotteita, jotka voidaan kokonaisina, osina tai materiaaleina hyödyntää käytöstä 
poiston jälkeen.

Jätejakeiden termistön yhtenäistäminen
Eri kuntien jätehuoltomääräyksissä käytetään samantyyppisistä jätejakeista erilaisia 
termejä. Jos jätehuollon ohjeistusta halutaan yhtenäistää valtakunnallisesti, tulisi 
kaikille jätteille olla selkeä ja mahdollisimman yhdenmukainen termistö. Termistö 
tulisi määritellä jätelaissa ja -asetuksessa. Jätehuollon ohjeistuksen yhtenäistämisellä 
voidaan vaikuttaa mm. biohajoavien jätteiden hyödyntämisen tehostamiseen.

Jäteverolaki 495/1996

Jäteverolain yhtenä tavoitteena on edistää jätehierarkian toteutumista ohjaamalla jät-
teitä hyödynnettäväksi kaatopaikkasijoittamisen sijasta. Jäteveroa kannetaan yleisille 
kaatopaikoille tuotavasta jätteestä. Vero ei kuitenkaan koske teollisuuden omassa 
käytössä oleville kaatopaikoille eikä maa- ja kiviainesten kaatopaikoille sijoitettuja 
jätteitä. Jäteverotuksen ohjausvaikutusta tulisi parantaa niin, että verotus ohjaisi 
jätehierarkian toteutumiseen entistä tehokkaammin myös teollisuusjätteiden, kuten 
tuhkien ja kuonien, ja maa- ja kiviainesten osalta. Tehokkaammalla jäteverotuksen 
ohjausvaikutuksella olisi mahdollista vähentää myös biohajoavien jätteiden loppu-
sijoittamista kaatopaikalle.

Teollisuuden omille kaatopaikoille sijoitettavien (ainakin hyötykäyttökelpoisten) 
jätteiden sekä muista jätteistä eroteltuna toimitetun pilaantuneen maa-ainesten kaato-
paikkasijoittamisen verovapauden poistaminen ohjaisivat etsimään hyötykäyttökoh-
teita sekä panostamaan hyötykäyttöä edistäviin käsittely- ja puhdistusmenetelmiin. 
Biohajoavien jätteiden osalta jätevero olisi porrastettava kaatopaikalle sijoitettavan 
sekajätteen biohajoavan osuuden mukaan. Jätteen biohajoavan osuuden mittaami-
seksi kehitetään arviointijärjestelmä, joka soveltuu käytettäväksi myös kaatopaikkoja 
koskevan vuosittaisraportoinnin tarpeisiin.

Poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten tulvissa, muodostuvien jätteiden osalta lop-
pusijoittaminen kaatopaikalle voi olla ainoa mahdollinen käsittelymenetelmä. Täl-
löin jäteveron normaalisti jätteen hyötykäyttöön ohjaava vaikutus voi johtaa jätteen 
haltijan kannalta taloudellisesti kohtuuttomaan tilanteeseen. Jäteverolakia esitetään 
täsmennettävä siten, ettei poikkeuksellisissa tilanteissa muodostuvien jätteiden kaa-
topaikkakäsittelyltä edellytetä jäteveroa silloin, kun soveltuvaa jätteenhyödyntämis-
menetelmää ei ole olemassa.

Ympäristönsuojelulaki 86/2000

Ympäristölupajärjestelmän kehittäminen
Ympäristölupajärjestelmän kehittämisellä voitaisiin edistää jätemateriaalien, kuten 
tuhkien ja kuonien, hyötykäyttöä. Ympäristölupien käsittelyajat olisi saatava lyhyem-
miksi. Tietyissä tilanteissa ympäristölupien tulisi olla laitoskohtaisia kohdekohtaisten 
lupien sijasta. Hyötykäyttöä voitaisiin edistää myös seurantavelvoitteen keventämi-
sellä silloin kun käytetystä materiaalista on jo kokemusta pitkältä ajanjaksolta.

Poikkeuksellisen tilanteen määrittely
Ympäristönsuojelulain 62–64 §:issä on määrätty toimintatavat poikkeuksellisissa 
tilanteissa. Poikkeuksellista tilannetta ei kuitenkaan ole varsinaisesti määritelty. 
Ympäristönsuojelulainsäädäntöä valmistellessa ko. pykälistöä on säädetty lähinnä 
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ympäristöluvan omaavan toiminnan yhteydessä tapahtuvissa häiriötilanteissa syn-
tyviä jätteitä varten. Tietyissä erityistilanteissa voi syntyä kuitenkin ns. isännättömiä 
laadullisesti ja määrällisesti poikkeuksellisia jätteitä. Tulkinnat ko. pykälien sovel-
tamisesta muiden kuin ympäristöluvan omaavien toimintojen yhteydessä eivät ole 
yksiselitteisiä, joten jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöä on tarpeen täsmentää 
poikkeuksellisten tilanteiden ja niissä syntyvien jätteiden osalta.

Esitetään määriteltäväksi käsite ”poikkeuksellinen tai erityistilanne” jätelainsää-
däntöön ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Esitetään myös tarve säätää lainsää-
dännössä vastuu ja toimivaltakysymyksistä ko. tilanteissa. 

Ympäristönsuojeluasetus 169/2006

Ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään pilaantuneen maaperän puhdistamista 
koskevaan ilmoitukseen liitettävistä tiedoista. Nykyisin vaadittavien tietojen lisäksi 
ympäristönsuojeluasetuksessa tulisi edellyttää, että PIMA-ilmoituksessa esitetään ar-
vio kunnostusmenetelmän ja massanvaihdossa syntyvän pilaantuneen maa-aineksen 
käsittelyn ekotehokkuudesta.

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 (YVA-laki)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely edellytetään tietyn kokoluokan ylittävältä 
jätteenkäsittelyltä ja mm. aina ongelmajätteen käsittelytoiminnalta. Suomen YVA-
lainsäädäntö ei tunne poikkeusta tästä vaatimuksesta. EY:n YVA-direktiivi sen sijaan 
mahdollistaa YVA-menettelyn soveltamatta jättämisen tietyissä erityistapauksissa 
mm. tilanteessa, jossa hanketta ei ole voitu ennakoida tai hankkeen toteuttamisella 
on merkittävä tarve tai kiire.

Poikkeuksellisissa tilanteissa, mm. öljyalusonnettomuuden jälkeen, voi muodostua 
määrällisesti paljon ongelmajätteeksi luokiteltavaa öljyvahinkojätettä, ja olemassa 
olevan käsittelykapasiteetin riittämättömyyden vuoksi jätettä voidaan joutua käsitte-
lemään myös laitoksissa, joita ei ole alun perin suunniteltu ongelmajätteen käsittelyyn 
(esimerkiksi jätteenpolttolaitokset). YVA-menettelyn vaatiminen ennen esimerkiksi 
poikkeuksellisen öljyvahinkojätteen käsittelyn aloittamista pidentäisi välttämättö-
män jätteenkäsittelyn aloittamista kohtuuttomasti ja voisi siten kokonaisuuden kan-
nalta aiheuttaa lisähaittaa. Lainsäädäntöä esitetään täsmennettäväksi YVA-direktiivin 
mukaisesti siten, ettei YVA-menettelyä edellytettäisi poikkeuksellisissa tilanteissa 
muodostuvien jätteiden käsittelyn osalta silloin kun kyse on välttämättömästä, kii-
reellisestä jätteenkäsittelytarpeesta, josta ilman kiireellisiä erityistoimia on odotetta-
vissa kohtuutonta haittaa ympäristölle.

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 (PIMA-asetus)

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
oinnista on esitetty 52:lle maaperän haitallisen aineen tai aineryhmän pitoisuudelle 
riskiperusteiset kynnys- ja ohjearvot, joita käytetään pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arvioinnin lähtökohtana. Esimerkiksi öljyalusonnettomuuden jälkeen 
rantojen puhdistustarpeen arvioinnissa kyseiset puhdistuskriteerit ovat liian tiukat 
ja voivat johtaa hallitsemattomiin jätemääriin, joita ei tosiasiallisesti pystytä käsitte-
lemään.

Pilaantuneiden maiden kunnostustarpeen kriteereitä poikkeuksellisen tilanteen 
jälkeen olisi selkeytettävä. Esimerkiksi rantojen puhdistustarpeen osalta on tarpeen 
miettiä, miten ja mille puhtaustasolle rannat on eri käyttö ja sijaintialueilla tarpeen 
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kunnostaa. Toisaalta samalla on tarpeen miettiä myös sitä, miten”puutteellisesti” 
puhdistettujen alueiden jatkotarkkailu järjestetään.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 591/2006 (MARA-asetus) ja Valtioneuvoston 
asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun 
valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta 403/2009

MARA-asetuksen mukainen jäteperäisten materiaalinen hyötykäyttö on rajoitettua. 
Esimerkiksi lentotuhkat soveltuvat käytettäviksi maanrakentamisessa mm. meluval-
leihin, mutta tähän tarkoitukseen on haettava ympäristölupa. Ympäristöluvan myötä 
tuleva seurantavelvoite ei kannusta jäteperäisen materiaalin käyttöön maanraken-
tamisessa. MARA-asetuksen soveltamisalaa tulisi tarkistaa ja tarvittaessa laajentaa. 
Myös esimerkiksi masuuni- ja teräskuonien sisällyttäminen asetuksen sovellusalaan 
edistäisi kuonien hyötykäyttöä.

Laki julkisista hankinnoista 348/2007

Valtioneuvosto teki 8.4.2009 periaatepäätöksen, jolla kannustetaan kestäviin hankin-
toihin kaikkia julkisia toimijoita – valtion keskus- ja aluehallintoa sekä kuntakenttää. 
Hankintalainsäädäntöä ja -käytäntöjä tulisi tarkistaa siten, että ne ohjaisivat hankin-
tapolitiikkaan, jossa laatu- ja ympäristönäkökohdat olisivat aidosti valintakriteereinä. 
Tämä edistäisi mm. rakentamisen materiaalitehokkuuden toteutumista. Kestävien 
hankintojen edistämiseen tarvitaan myös uudenlaista hankintaosaamista. Kannus-
tusta tarvittaisiin esimerkiksi projektiaikaisten innovaatioiden hyödyntämiseen ra-
kentamisessa.

Voimassa oleva lainsäädäntö julkisista hankinnoista edellyttää määrämuotoista kil-
pailutusmenettelyltä ennen julkista hankintaa. Jätteenkäsittelyn osalta tämä tarkoittaa 
ennen käsittelytoimintaa tehtäviä palvelusopimuksia. Tiettyjen poikkeuksellisten 
tilanteiden seurauksena muodostuneiden määrällisesti tai laadullisesti poikkeuksel-
listen jätteiden käsittelytarve voi kuitenkin olla välttämätön ja kiireellinen. Tällaisten 
jätteiden ohjaaminen käsittelyn tulisi olla mahdollista ilman erityistä kilpailutus-
ta, mikäli jätteestä voi uhata syntyä ympäristöhaittaa. Lakia julkisista hankinnoista 
esitetään täsmennettäväksi siten, ettei kilpailutusta edellytettäisi poikkeuksellisten 
jätteiden käsittelytoiminnalta silloin, kun kyse on välttämättömästä, kiireellisestä 
jätteenkäsittelytarpeesta.

Maa-ainesveron/luonnonvaraveron kehittäminen

Nykylainsäädännön mukaan neitseellisten maa-ainesten, kuten soran ja kallioai-
neksen, käyttöönottoa ei veroteta. Nykytilanne ei kannusta jo kerran käyttöönotet-
tujen materiaalien, jätemateriaalien eikä sivutuotteiden hyötykäyttöön esimerkiksi 
maarakentamisessa tai teollisuuden raaka-aineina. Olisi kehitettävä maa-ainesvero/
luonnonvaravero, joka ohjaisi hyödyntämään käyttöön jo kerran otettuja materiaaleja 
vähentäen neitseellisten maa-ainesten käyttöönottoa. Lisäksi vero edistäisi hintaedun 
kautta verottomien maa-ainesjätteiden sekä teollisuuden sivutuotteiden, kuten tuh-
kien ja kuonien, hyötykäyttöä.

Lannoitelainsäädäntö

Erilaisten raaka-aineiden, kuten puhdistamolietteen ja erilliskerätyn biojätteen yh-
teiset biokaasulaitokset ovat yleistymässä. Lannoitevalmisteiden lähtökohtana tulisi 
olla lopputuotteen pitoisuudet eikä tuotteen raaka-aineiden alkuperä. Esimerkiksi 
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lieteperäisten tuotteiden käyttö metsälannoituksessa ei ole tällä hetkellä mahdollista. 
Myöskään jätevesilietteiden mädätyksessä syntyviä rejektivesiä tai lietteen poltossa 
syntyvää tuhkaa ei voida käyttää tämän hetkisen lainsäädännön mukaan lannoiteval-
misteena. Uusia lannoitevalmisteiden tyyppinimiä voidaan kuitenkin lisätä MMM:n 
asetuksen (19/2009) liitteen 1 luetteloon. Tällöin tuotteista tulee olla riittävästi tutki-
mustuloksia ja niillä täytyy olla lannoitevaikutus. Lannoitevalmisteen laatu taataan 
tuotteen pitoisuuksien valvonnalla.

Ympäristötukijärjestelmän kehittäminen

Maatalouden ympäristötukijärjestelmässä ravinteet lasketaan lannoitusmääriin joko 
taulukkoarvojen tai analyysien tulosten perusteella. Jätevesilietteen fosforista laske-
taan mukaan 40 % kokonaisfosforista. Fosforimäärä saattaa kuitenkin olla käsitte-
lyistä riippuen huonompi kuin tukijärjestelmän laskennallinen arvo, minkä vuoksi 
viljelijä voi menettää sallittua todellista fosforilannoitusmahdollisuutta. Lietteiden 
maatalouskäytön ympäristötukijärjestelmää tulisi kehittää tarkistamalla kasveille 
käyttökelpoisen fosforin laskennallinen arvo, jolloin lietteiden hyötykäyttömahdol-
lisuudet maataloudessa lisääntyisivät.

Lainsäädännöllisen ohjauksen kehittäminen kemikaalien korvaamiseksi

Lietteiden materiaalihyötykäyttömahdollisuudet lisääntyvät lietteiden laadun paran-
tuessa. Lietteiden laatuun voidaan vaikuttaa hillitsemällä päästöjä jätevesiin ja liet-
teisiin esim. korvaamalla kemikaaleja haitattomammilla aineilla lainsäädännöllisen 
ohjauksen avulla. Kemikaaleista sekä niiden esiintymisestä ja alkuperästä tarvitaan 
ensin pitkän ajan seurantatietoja. Tarvittaessa aineiden käyttöä tulee lainsäädännön 
keinoin rajoittaa.

Poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvien vastuiden 
ja velvollisuuksien selventäminen

Poikkeuksellisten jätteidenkäsittelyä koskevien vastuiden ja 
velvollisuuksien sekä viranomaisten toimivaltuuksien selventäminen

Öljyntorjunnan/pelastustoimen johtaja voi määrätä alusjätelain (300/1979) 19a §:n 
ja pelastuslain (468/2003) 45 §:n nojalla ensivaiheen öljyntorjuntatoimien aikana 
muita tahoja antamaan tai luovuttamaan käyttöönsä mm. riittävästi kuljetuskalustoa 
tai alueita jätteen välivaraston rakentamista varten. Kun poikkeuksellisesta jätteestä 
tulee jätelain 3§:n mukaista jätettä, niin sitä koskeva toimivalta siirtyy ympäristövi-
ranomaisille. Nykyisen jäte- tai ympäristölainsäädännön nojalla viranomaisilla ei ole 
mahdollista edellyttää jätteenkäsittelylaitoksia vastaanottamaan poikkeuksellisessa 
tilanteessa muodostavaa jätettä varsinaiseen käsittelyyn, mikäli jätteenkäsittelijöillä, 
ei ole halukkuutta vastaanottaa poikkeuksellista jätettä käsiteltäväksi.

Jätteenkäsittelylaitosten näkökulmasta poikkeuksellisen jätteen käsittelystä voi 
aiheutua haittaa jätteenkäsittelijän normaalitoiminnalle tai sen käyttämälle laitteis-
toille. Lisäksi jätteenkäsittelystä aiheutuvien kustannusten ja mahdollisten muiden 
haittojen maksaja ja korvaus eivät ole välttämättä selviä. Esitetään täsmennettäväksi 
poikkeuksellisissa tilanteissa muodostuvien jätteiden käsittelyä koskevia vastuita ja 
velvollisuuksia sekä viranomaisten toimivaltuuksia.

Poikkeuksellisten jätteiden jätehuollosta aiheutuvien 
kustannusten maksun selventäminen

Poikkeuksellisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen vaatii sekä julkisten että yk-
sityisten jätehuollon toimijoiden palveluja, mm. kuljetusten osalta, mistä aiheutuu 
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näille tahoille kustannuksia. Vaikka poikkeuksellisen tilanteen jätehuoltokustannuk-
set olisi mahdollista saada myöhemmin vakuutusten kautta, esimerkiksi öljyaluson-
nettomuuden yhteydessä, niin toimijoiden kannalta korvausten odottaminen voi 
olla kohtuutonta. Tarvitaan järjestelmä, jolla taataan jätehuollon toimijoiden saavan 
kohtuullisessa ajassa korvauksen poikkeuksellisen tilanteen jätehuollon heille aihe-
uttamista kustannuksista.

Maa-ainesjätteen tuottajien velvoitteiden kehittäminen

Tällä hetkellä puhtaiden, pilaantuneiden ja puhdistettujen maa-ainesten hyödyntä-
mistä rajoittaa mm. se, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Myös pilaantuneiden maa-
ainesten asianmukaisen käsittelyn valvontaa varten jokaisen maa-aineserän koko 
elinkaarta tulisi pystyä seuraamaan kunnostuskohteesta loppusijoitus- tai hyödyntä-
mispaikkaan. Maa-ainesjätteen tuottajat olisikin velvoitettava hyödyntämiskelpoisen 
maa-ainesjätteen ilmoittamiseen. 

Rakennusten sekä niiden rakenteiden ja 
rakennusosien käyttöiän lisääminen

Rakennusosien ja rakenteiden takuuaikojen pidennys nykyisestä
Pitkät takuuajat ohjaisivat tuottamaan kestäviä rakennusmateriaaleja, -osia ja raken-
teita ja siten parantamaan materiaalien käytön tehokkuutta.

Rakenteiden ja rakennusten laskennallisen käyttöiän pidentäminen
Rakenteiden ja rakennusten suunnitellun (laskennallisen) käyttöiän pidentäminen 
parantaisi kestävämpien tuotteiden saatavuutta. Lisäksi käyttöikätiedon pakollinen 
merkitseminen kaikkiin rakennustuotteisiin, mahdollistaisi vertailun eri tuotteiden 
välillä kestävyyden ja käytettävyyden näkökulmasta.

Materiaalitehokkaan koerakentamisen tukeminen julkisista varoista
Pilottikohteiden käyttö esimerkkeinä rakennuttajille ja rakennus- ja rakennustuotete-
ollisuudelle tukisi materiaalitehokkaiden käytäntöjen yleistymistä rakentamisessa.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman sisällön kehittäminen

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tulisi asettaa jätteen synnyn ehkäisyn mää-
rällisiä tavoitteita jätelajeittain ja toimialoittain (tuottaja-aloittain). Jätteen synnyn 
ehkäisyn määrälliset tavoitteet ovat tärkeitä ohjauskeinoja mm. yhtiöille. Tavoitteet 
tulee asettaa valtakunnallisesti, jotta ei pääse syntymään alueellista eriarvoisuutta.
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Seuranta
Jätesuunnitelman aikajänne ulottuu vuoteen 2020. Suunnittelussa mukana olleet 
ELY-keskukset vastaavat ehdotettujen toimenpiteiden toteutuksen seurannasta sekä 
toimenpiteisiin liittyvien indikaattoritietojen keräämisestä tänä aikana.

Suunnitelman seurantavuodet ovat 2013, 2016 ja 2020, tarvittaessa jonkin osa-
alueen seurantaa voidaan hoitaa vuosittain. Seurantavuosina tarkastellaan sekä 
indikaattoreita että toimenpiteiden toteutumissa ELY-keskuksissa yhdessä sidos-
ryhmien kanssa. Vuonna 2016 on valtakunnallisen jätesuunnitelman aikajänteen 
päättymisvuosi. Tällöin myös Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteiden 
ja toimenpiteiden päivitystarpeet tulee arvioida sidosryhmien kanssa yhteistyössä.  
Harkittavaksi jää, voiko jätesuunnitelman seurantaa yhdistää ympäristöohjelmien 
seurantaan niiden tietojen osalta, jotka ovat yhtäläiset.

Laaja yhteistyö asiantuntija- ja yhteistyöryhmissä on palvellut erittäin hyvin jäte-
suunnittelua. Eri tahojen yhteiset keskustelut suunnitelman tavoitteista ja toimenpi-
teistä luovat edellytyksiä sitoutua yhteisesti muodostettuihin linjauksiin. Maakun-
nalliset yhteistyöryhmät kokoontuvat myös suunnitelmakauden aikana jatkamaan 
keskustelua asetetuista tavoitteista ja toimenpiteistä sekä niiden toteuttamisesta. 
Tavoitteena on, että yhteistyöryhmät kokoontuisivat kerran vuodessa. Painopistekoh-
taiset asiantuntijaryhmät kootaan vuonna 2016 arvioimaan painopisteensä tavoitteita 
ja niiden toteutumista ja tavoitteiden päivitystarpeita.

Seurannan tulokset raportoidaan seurantavuosina jätesuunnittelun www-sivuil-
la.

Seurattavat indikaattorit

Jätesuunnitelman toteutumista seurataan myös indikaattorien avulla. Indikaattorit on 
valittu niin, että tiedot on kerättävissä olemassa olevista tietojärjestelmistä. Erillisiä 
indikaattorien seurantajärjestelmiä jätesuunnitelman yhteyteen ei luoda. 

Yleiset jätemäärätiedot

Yhdyskuntajätemäärä, t / v, kg / asukas•	
Aineena sekä energiana hyödynnetyn ja loppusijoitetun jätteen osuus synty-•	
västä yhdyskuntajätteen määrästä, %
Massa- ja paperiteollisuuden jätteet, t / v•	
Metalliteollisuuden jätteet, t / v•	
Kemianteollisuuden jätteet, t / v•	
Energiatuotannon jätteet, t / v•	

Indikaattoreita painopisteittäin

Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet 
Puhdistamolietteiden määrä, t / v•	
Puhdistamolietteiden kuiva-ainepitoisuus, %•	
Jätevedenpuhdistamoilla vastaanotetut sakokaivo- ja muut lietteet*, t / v•	
Lietteiden hyödyntämisaste (Lietteitä käsittelevät ja hyödyntävät jätetietoja •	
toimittavat VAHTI-asiakkaat ilmoittavat myös hyödynnetyn tai käsitellyn ja 
muualle toimitetun lietteen määrätiedot vuosi-ilmoituksissaan)*, %
Kaatopaikalle sijoitetun lietteen määrä, t / v•	
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Biohajoavat jätteet** 
Erilliskerätty biojätemäärä, t / v, kg / asukas•	
Biohajoavien jätteiden määrä ja niiden osuus yhdyskuntajätteistä, t / v, %•	
Biohajoavan jätteen hyödyntämisen määrät ja osuudet (kompostointi, mädä-•	
tys, REF-valmistus, poltto ja muu esikäsittely), t / v, %
Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä, t / v•	

Yhdyskuntajätteet ja osuus kaikesta yhdyskuntajätteestä, %•	
Biohajoavat jätteet ja osuus kaikesta biohajoavasta jätteestä, % •	

Rakentamisen materiaalitehokkuus 

Maarakentamisen jätemäärä suhteessa rakentamisen arvoon•	
Rakennusjätteen määrä suhteessa uudisrakentamisen arvoon•	
Rakennusjätteen määrä suhteessa korjausrakentamisen arvoon, t / eur•	

Pilaantuneet maat 
Kaivetun pilaantuneen maa-ainesjätteen kokonaismäärä***, t / v•	
Loppusijoitetun maa-aineksen määrä***, t / v•	
Kunnostettujen kohteiden määrä, kpl/v•	
Kuljetusmatka käsittelypaikkaan, km / t•	
Käsittelyssä syntyvän puhtaan maa-aineksen määrä***, t / v•	

Tuhkat ja kuonat 
Energiantuotannon tuhkien määrä t / v•	
Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen t / v•	
Jätteenpolton tuhkien ja kuonien määrä t / v•	

Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa**** 
Yhteistoiminta- ja varautumissuunnitelmien päivittäminen jätehuollon •	
osalta sekä muiden vastaavien poikkeuksellisten jätehuoltosuunnitelmien 
valmistuminen, kpl
Poikkeuksellisia jätteitä koskevien suunnitteluhankkeiden aloittaminen, kpl•	
ELSU-alueen viranomaisten poikkeuksellisia tilanteita ja muodostuvien •	
jätteiden käsittelyä koskevien toimintatapojen yhtenäistämishankkeet, kpl
Poikkeuksellisten jätteiden huomioiminen kunnallisissa jätehuoltostrategi-•	
oissa 

*Indikaattoreiden luotettava seuranta edellyttää laitosten VAHTI-raportoinnin parantamista siten, että 
kaikkien ELYjen valvomien laitosten tiedot toimitetaan sähköisesti valvojille. Yksi seurattava asia pitää 
olla lietteitä koskevan tilastoinnin kehittyminen; tietoja toimittavien laitosten määrä suhteessa kaikkiin 
ELYjen valvomiin lietteitä käsitteleviin ja hyödyntäviin laitoksiin.
**Lukuja saadaan mm. VNp-kaatopaikoista mukaan vuosittaisesti SYKE:lle annettavista tiedoista.
***Näiden indikaattorien luotettava seuranta edellyttää Maaperän tilan tietojärjestelmän ja VAHTI-tieto-
järjestelmien kehittämistä. 
****Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa –painopisteen tavoitteiden toteutumista ei ole mielekästä 
seurata jätemäärin, koska erityistilanteet ovat aina yksittäisiä, ennakoimattomia tapahtumia. Tarpeellista 
on seurata, miten erilaisissa varautumissuunnitelmissa ja mahdollisissa poikkeuksellisissa tilanteissa 
painopisteen tavoitteita ja toimenpiteitä otetaan huomioon.
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LIITE 1: Jätesuunnitteluryhmän, yhteistyöryhmien ja asiantuntijaryhmien jäsenet sekä 
Suomen ympäristökeskuksen ympäristöarviointiryhmän jäsenet ja vastuualueet

Jätesuunnitteluryhmä 

Pirkanmaan ympäristökeskus  Sirje Stén, projektipäällikkö (1.3.2008 alkaen)
       Päivi Blinnikka, projektipäällikkö (28.2.2008 asti)
       Ari Nygren, puheenjohtaja
       Virve Sallisalmi

Hämeen ympäristökeskus  Ulla-Maija Liski (14.1.2009 alkaen)
       Päivi Vilenius (13.1.2009 asti)
       Harri Mäkelä (13.1.2009 asti)
       Maria Väänänen (13.1.2009 asti)

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Asta Asikainen
       Juha Rantala (23.1.08 alkaen)
       Juha Pesari (7.1.08 asti)

Lounais-Suomen ympäristökeskus Lassi Liippo

Länsi-Suomen ympäristökeskus  Jari Tolppanen
       Matti Seppälä
       Sirpa Lindroos

Uudenmaan ympäristökeskus  Matts Finnlund
       Eija Lehtonen

Suomen ympäristökeskus  Hanna Salmenperä (18.5 2009 alkaen)
       Eevaleena Häkkinen (17.5.2009 asti)

Ympäristöministeriö   Tarja-Riitta Blauberg

Jätesuunnitteluryhmän sihteeristö Ulla Mauno
       Elina Lindsberg
       Laura Idström (1.9.2008 alkaen)
       Eeva Lillman (28.2.2009 asti)

Yhteistyöryhmät

Hämeen yhteistyöryhmä
Kiertokapula Oy     Kari Mäkinen
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy    Tuula Honkanen
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy    Immo Sudholm
Ekokem Oy      Hannu Ukkonen, Auli Hovi
Kuusakoski Oy      Antero Vattulainen, Pasi Häkkinen
Lassila & Tikanoja Oy     Mikko Talola, Juha Roivainen
Akkuser Oy      Jarmo Pudas
Päijät-Hämeenliitto     Erkki Rope
Hämeen liitto      Heikki Pusa
Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi  Sirpa Viholainen
Hämeenlinnan seudun vesi    Timo Heinonen
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Lahti Energia Oy     Matti Kivelä, Hemmo Takala, Eeva Lillman
Ympäristöyritysten liitto ry    Katri Penttinen, Pia Vilenius
Hämeen luonnonsuojelupiiri    Karri Jutila
Etelä-Suomen lääninhallitus    Kirsi Sario
Hämeen ympäristökeskus    Harri Kallio, puheenjohtaja
        Päivi Vilenius, 
        Harri Mäkelä
        Maria Väänänen
        Ulla-Maija Liski (14.1.2009 alkaen)

Kaakkois-Suomen yhteistyöryhmä
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy    Arja Villanen, Mari Iivonen
Kymenlaakson Jäte Oy     Paavo Savolainen
Lassila & Tikanoja Oy     Osmo Bolander
Etelä-Karjalan liitto     Arto Hämäläinen
Kymenlaakson liitto     Riitta Kallström
Kotkan kaupunki, tekninen toimiala   Eeva Linkola
Kouvolan kaupunki, ympäristöpalvelut   Arja Arvonen
(aiemmin Kouvolan seudun kansanterveystyön
 kuntayhtymä)   
Haminan kaupunki, tekninen toimi   Antero Lääti
Lappeenrannan kaupunki, ympäristötoimi  Ilkka Räsänen
Imatran kaupunki, ympäristötoimi   Anna-Maija Wikström
Joutsenon kaupunki, maankäyttö   Päivi Uski
Kymen Vesi Oy      Tapani Eskola
Lappeenrannan vesilaitos    Riitta Moisio
Kotkan Energia Oy     Kalle Patomeri, Sami Markkanen
Talonrakennusteollisuus Lahti-Kymi  Raimo Hovi
Oy Metsä-Botnia Ab     Sanna Hämäläinen
UPM-Kymmene Oyj     Harri Jussila
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri   Kimmo Saarinen
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  Leena Gunnar, puheenjohtaja
        Juha Pesari
        Asta Asikainen, sihteeri
        Risto Suikki
        Ulla Mauno, sihteeri (31.1.2009 asti)

Lounais-Suomen yhteistyöryhmä
Turun Seudun Jätehuolto Oy    Markku Lehtokari
Rouskis Oy      Jukka Heikkilä
Porin Jätehuolto     Päivi Repo
Satakierto Oy      Eerik Yrjölä
Veikko Lehti Oy     Esa Lehti
Satakuntaliitto      Hannu Hyssänmäki, Teemu Salonen
Varsinais-Suomen liitto     Hannu Aavikko, Lasse Nurmi
Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto   Jukka Reko
Turun kaupunki     Mikko Jokinen, Olli-Pekka Joki
Porin kaupunki     Matti Lankiniemi, tarja Räikkönen
Boliden Harjavalta Oy     Vesa Törölä, Veli Salmi
Suomen Kuluttajaliitto     Terttu Malin
Elinkeinoelämän Keskusliitto    Jorma Hanhiala
Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri   Hannu Klemola (5.5.2008 asti)
Pro Agria Farma ry     Soile Hänninen
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Länsi-Suomen lääninhallitus    Erja Alanen
Turun tiepiiri      Niina Jääskeläinen
Lounais-Suomen ympäristökeskus   Risto Timonen, puheenjohtaja
        Marja-Terttu Parsama
        Kirsi Kärpijoki
        Osmo Purhonen
        Eeva Lillman (28.2.2008 asti)
        Ulla Mauno (1.5.2009 alkaen)
        Lassi Liippo, sihteeri

Länsi-Suomen yhteistyöryhmä
Millespakka Oy     Kari Toivola
Ab Ekorosk Oy      Olli Ahllund
Oy Botniarosk Ab     Merja Rosendal
Ab Stormossen Oy     Leif Åkers, Nina Lindman
Lakeuden Etappi Oy     Tenho Hakola
Vestia Jätehuolto / Jokilaaksojen Jäte Oy  Antero Isokoski
Lassila&Tikanoja Oy     Kauko Kivilehto
Paperinkeräys Oy     Henry Hannuksela
Pohjanmaan liitto     Pirjo Niemi
Etelä-Pohjanmaan liitto     Jorma Ollila
Keski-Pohjanmaan liitto    Jussi Rämet
Etelä-Pohjanmaan ympäristösihteerit,
Seinäjoen seudun terveysyhtymä   Pirjo Korhonen
Keski-Pohjanmaan kuntien tekniset toimet, 
Halsuan kunta     Kalevi Lindfors
Kokkolan kaupunki     Michael Hagström
Kokkolan seutukunta, Kälviän kunta   Olli Karikko
Jokilaaksojen kunnat     Tapani Isokungas
LSU:n toimialueen jätelautakunnat,
Pietarsaaren jätelautakunta    Johan Hassel
Neste Oil Oy, Kokkolan terminaali   Teuvo Lempiälä
Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa   Timo Salo
K-Citymarketit      Seppo Arola
Ympäristöyritysten liitto ry YYL   Markus Eckerman
Etelä-Pohjanmaan 4Hpiiri    Marjatta Pohjonen
Österbottens Svenska Producentförbund  Matias Ålgars
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry    Anne Katajamäki
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri  Teemu Tuovinen
Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus   Jouni Ingalsuo
Håll Skärgården Ren r.f.    Johan Asplund
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liitto  Yrjö Ojaniemi
Pohjois-Suomen turkiseläinten kasvattajat  Hannu Kärjä
Vaasan tiepiiri      Eeva Kopposela
Länsi-Suomen ympäristökeskus   Pertti Sevola, puheenjohtaja
        Jari Tolppanen
        Sirpa Lindroos
        Matti Seppälä
        Elina Lindsberg, sihteeri

Pirkanmaan yhteistyöryhmä
Pirkanmaan Jätehuolto Oy    Pentti Rantala, varajäsen Veikko Tervo
Doranova Oy     Pasi Mäkelä, varajäsen Jarno Laitinen
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Toivonen Yhtiöt Oy     Seppo Uusitalo, varajäsen Ossi Sippola
Pirkanmaan liitto     Jussi V. Niemi, varajäsen Pekka Harstila
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien
jätestrategian neuvottelukunta ja ohjausryhmä
Osakaskuntien jätestrategian ohjausryhmän 
edustaja      Anna-Maija Hallikas, varajäsen Hannu Alen
Ekokumppanit Oy     Suvi Holm, varajäsen Harri Helin
Hämeenkyrön kunta     Ari Kulmala, varajäsen Jari Luoma
Tampereen kaupunki     Harri Willberg, varajäsen Jouni Lehtonen
Ylöjärven kaupunki     Pentti Keskitalo, varajäsen Tiina Vermaete
Tampereen aluepelastuslaitos    Martti Honkala, varajäsen Pekka Mutikainen
Tampereen Vesi     Petri Jokela, varajäsen Heikki Sandelin
Georgia Pacific Nordic Oy    Jenni Vainio
Pirkan Voima, Vapo     Jouni Aho, varajäsen Kauko Isomöttönen
Skanska Oy      Tuomo Turkkinen
UPM, Tervasaaren paperitehdas   Anita Alajoutsijärvi, varajäsen Miikka Saarinen
Pirkanmaan Osuuskauppa    Veli Laitila
Kesko Oy      Jari Alanen
Pirkan Kylät ry      Vesa Postinen
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri   Timo Tamminen, varajäsen Kaija Helle
Tampereen kauppakamari    Tommi Rasila, varajäsen Markus Sjölund
Tampereen Omakotiyhdistysten keskusjärjestö  Simo Ylisiurunen, varajäsen Kirsikka Siik
Pirkanmaan TE-keskus     Lasse Pöyhönen
Pirkanmaan ympäristökeskus    Ulla Koivusaari, puheenjohtaja
        Virve Sallisalmi, sihteeri
        Ari Nygrén
        Sirje Stén

Uudenmaan yhteistyöryhmä
YTV       Petri Kouvo
Rosk´n Roll Oy Ab     Stig Lönnqvist
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy    Juha-Heikki Tanskanen
Uudenmaan liitto     Riitta Murto-Laitinen
Mäntsälän kunta, ympäristötoimi   Katariina Serenius
Suomen Kuntaliitto     Seija Paajanen
Helsingin Vesi      Yrjö Lundsröm
Jätelaitosyhdistys ry     Markku Salo
Ympäristöyritysten liitto ry YYL   Pia Vilenius
Etelä-Suomen Luonnonsuojelupiiri   Ursula Immonen
Etelä-Suomen lääninhallitus    Erja-Riitta Tarhonen
Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy  Annukka Leppänen-Turkula
Uudenmaan ympäristökeskus    Marketta Virta, puheenjohtaja
        Matts Finnlund, sihteeri
        Eija Lehtonen
        Laura Idström, sihteeri (1.9.2008 alkaen)
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Asiantuntijaryhmät

Rakentamisen materiaalitehokkuus –asiantuntijaryhmä
Juha Kaila, pj., Teknillinen korkeakoulu•	
Erja Heino, Suomen luonnonsuojeluliitto•	
Kaisa Kekki, Riku Kolhonen, Katri Kallio-Koski, Skanska Oy•	
Henrik Österlund, Motiva•	
Raimo Raivio, Helsingin kaupungin rakennusvirasto•	
Seppo Kajaste, YTV•	
Jarmo J. Heinonen, Tekes (ei osallistunut)•	
Anna-Leena Perälä, VTT•	
Saku Vuori, GTK•	
Pekka Vuorinen, Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry•	
Ilpo Peltonen, Jani Saarinen, RAKLI ry•	
Harri Hakaste, Ympäristöministeriö•	
Martti Pelkkikangas, Uudenmaan ympäristökeskus•	
Elina Viitanen, Pirkanmaan ympäristökeskus•	
Virve Sallisalmi, siht., Pirkanmaan ympäristökeskus•	

Biohajoavat jätteet –asiantuntijaryhmä
Juha Uuksulainen, Varajäsen Niina Tanskanen, YTV•	
Leif Åkers, Stormossen Oy•	
Kaj Paavola, Biolan Oy•	
Lassi Hietanen, Lassila & Tikanoja Oyj •	
Arja Vuorinen, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA•	
Seija Paajanen, Suomen kuntaliitto•	
Risto Saarinen, Suomen ympäristökeskus•	
Helena Dahlbo, Varajäsen Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus •	
Jaana Nuutinen, Hämeen ympäristökeskus•	
Pia Vilenius, Ympäristöyritysten liitto•	
Erja Heino, Uudenmaan luonnonsuojelupiiri•	
Sirje Stén, Pirkanmaan ympäristökeskus (pj. kevään 2009 kokoukset)•	
Matts Finnlund, pj. Uudenmaan ympäristökeskus•	
Laura Idsrtröm, siht. Uudenmaan ympäristökeskus•	

Yhdyskunta- ja haja-asutuslietteet –asiantuntijaryhmä
Jyrki Heilä, Biovakka Oy•	
Simo Isoaho, Tampereen teknillinen yliopisto•	
Reijo Kuivamäki, Pöyry Environment Oy•	
Yrjö Lundström, Helsingin Vesi Oy•	
Eero Mäntylä, Vapo Oy•	
Pirjo Salminen, Maa- ja metsätalousministeriö •	
Saijariina Toivikko, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys•	
Olli Venelampi, Elintarviketurvallisuusvirasto•	
Ari Seppänen, Ympäristöministeriö•	
Risto Saarinen, Suomen ympäristökeskus •	
Antero Luonsi, Pirkanmaan ympäristökeskus•	
Matti Panu, Länsi-Suomen ympäristökeskus•	
Elina Lindsberg, siht., Länsi-Suomen ympäristökeskus•	
Jari Tolppanen, pj., Länsi-Suomen ympäristökeskus•	
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Pilaantuneet maat –asiantuntijaryhmä
Antti Leiskallio, Päijät-Hämeen jätehuolto Oy•	
Seppo Pönni, Jukka Nevalainen, Lassila & Tikanoja Oyj•	
Ville Yrjänä, Ekokem-Palvelu Oy•	
Matti Ettala, Matti Ettala Oy•	
Katarina Leminen, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto•	
Lars Forstén, Lemminkäinen Oyj•	
Anna-Maija Pajukallio, Ympäristöministeriö•	
Outi Pyy, Jussi Reinikainen, Kenneth Holma, Suomen Ympäristökeskus•	
Vesa Suominen, Uudenmaan ympäristökeskus•	
Esa Wihlman, Lounais-Suomen ympäristökeskus•	
Kari Pyötsiä, Pirkanmaan ympäristökeskus•	
Sirje Stén, Pirkanmaan ympäristökeskus•	
Lulu Riikonen, Hämeen ympäristökeskus•	
Päivi Vilenius, Hämeen ympäristökeskus•	
Ulla-Maija Liski, siht, Hämeen ympäristökeskus•	

Tuhkat ja kuonat –asiantuntijaryhmä
Jukka Heikkilä, Rouskis Oy•	
Jutta Laine-Ylijoki, VTT•	
Arja Vuorinen, Mirva Levonmäki, EVIRA•	
Hannamaija Fontell, Biolan Oy•	
Kati Vaajasaari, Golder Associates•	
Vesa Törölä, Veli Salmi, Boliden Harjavalta Oy•	
Pentti Lahtinen, Ramboll Oy Finland•	
Tor Bergman, Pohjolan Voima Oy•	
Tuomo Kallionpää, Tiehallinto•	
Pasi P. Virtanen, Lassila & Tikanoja Oyj•	
Anna-Maija Pajukallio, Ympäristöministeriö•	
Mervi Leikoski, Suomen ympäristökeskus •	
Erja Monto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus•	
Marketta Kujala, Länsi-Suomen ympäristökeskus•	
Eeva Lillman, Lahti Energia Oy, (Lounais-Suomen ympäristökeskus 28.2.2009 asti)•	
Ulla Mauno, siht., Lounais-Suomen ympäristökeskus (1.5.2009 alkaen)•	
Lassi Liippo, pj., Lounais-Suomen ympäristökeskus•	

Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa –asiantuntijaryhmä
Heikki Metsäranta, Ekokem Oy•	
Mika Horttanainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto•	
Ilpo Tolonen, Kotkan pelastuslaitos•	
Pia Vilenius, Ympäristöyritysten liitto•	
Tarja Wiikinkoski, Länsi-Suomen ympäristökeskus•	
Ari Seppänen, Ympäristöministeriö•	
Jussi Kauppila, Suomen Ympäristökeskus•	
Juha Rantala, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus•	
Ulla Mauno siht., Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (31.12.2009 asti)•	
Asta Asikainen, pj., Kaakkois-Suomen ympäristökeskus•	

Suomen ympäristökeskuksen arviointiryhmän jäsenet ja arvioinnin vastuualueet
Hanna Salmenperä: biohajoavat jätteet, tuhkat ja kuonat, jätehuolto poikkeuksellisissa •	
tilanteissa, ympäristöselostus
Hanna Mela: rakentamisen materiaalitehokkuus, pilaantuneet maat•	
Riikka Vilpas: yhdyskunta ja haja-asutus lietteet•	
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LIITE 2. Etelä- ja Länsi-Suomen kunnallista jätehuoltoa hoitavat yhtiöt ja liikelaitokset.

Jätehuoltoyhtiö Jätekeskus Mukana olevat kunnat Kuntien lkm

Ab Stormossen Oy Koivulahden jätekeskus 
(Mustasaari)

Isokyrö, Körsnäs, Maalahti, 
Mustasaari, Vaasa, Vähäkyrö 
ja Vyöri-Maksamaa

7

Botniarosk Oy Ab Teuvan jätekeskus 
(Teuva)

Isojoki, Karijoki, Kaskinen, 
Kauhajoki, Kristiinankaupun-
ki, Kurikka (osin), Närpiö ja 
Teuva

8

Ekorosk Oy Ab Storkohmon jäteasema 
(Kokkola)*, Pirilön jäte-
asema (Pietarsaari)

Evijärvi, Kaustinen, Kokkola, 
Kruunupyy, Luoto, Oravai-
nen, Pedersöre, Pietarsaari, 
Uusikaarlepyy ja Veteli sekä 
osa Kauhavaa 

10

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kukkuroinmäen jäte-
asema (Lappeenranta, 
ent. Joutseno)

Imatra, Lappeenranta, Lemi, 
Luumäki, Parikkala, Rautjär-
vi, Ruokolahti, Savitaipale, 
Taipalsaari ja Ylämaa

10

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Domargårdin jätease-
ma (Porvoo)

Askola, Liljendahl, Loviisa, 
Pernaja, Pornainen, Porvoo, 
Ruotsinpyhtää ja Sipoo

8

Kiertokapula Oy Karanojan jätteidenkä-
sittelyalue (Hämeen-
linna)

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, 
Hämeenlinna, Janakkala, 
Järvenpää, Kerava, Loppi, 
Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula 
ja Valkeakoski

12

Kymenlaakson Jäte Oy Jätekeskus (Kouvola, 
ent. Anjalankoski)

Hamina, Iitti, Kotka, Kou-
vola, Lapinjärvi, Miehikkälä, 
Pyhtää ja Virolahti

8

Lakeuden Etappi Oy Ilmajoen jätehuoltokes-
kus (Ilmajoki)

Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, 
Kauhava (osin), Kuortane, 
Lapua, Seinäjoki, Töysä ja 
Ähtäri + sopimuksella Kihniö 
ja Laihia sekä osa Kurikkaa

9 + 2

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuon jätekeskus 
(Forssa)

Akaa, Forssa, Humppila, 
Jokioinen, Kiikoinen, Koski 
Tl, Kylmäkoski, Loimaa, Ori-
pää, Punkalaidun, Sastamala, 
Somero, Tammela, Urjala ja 
Ypäjä sekä osa Pöytyää

15

Metsäsairila Oy Metsäsairilan jäteasema 
(Mikkeli)

Suomenniemi (Suunnittelu-
alueen ulkopuolella Mikkeli, 
Puumala ja Ristiina)

4, joista suunnit-
telualueella 1

Millespakka Oy Millespakan jätteenkä-
sittelyasema (Alajärvi)

Alajärvi, Halsua, Lappajärvi, 
Lestijärvi, Perho, Soini ja 
Vimpeli (Suunnittelualueen 
ulkopuolella Kyyjärvi ja Rei-
sijärvi) 

9, joista suunnit-
telualueella 7

Mustankorkea Oy Mustankorkean jät-
teenkäsittelykeskus 
(Jyväskylä)

Sopimusperusteisesti Harto-
la (Suunnittelualueen ulko-
puolella Jyväskylä, Laukaa ja 
Muurame + sopimuksella 10 
kuntaa)

3 + sopimuspe-
rusteisesti 11, 
joista suunnitte-
lualueella 1

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Koukkujärven jät-
teenkäsittelykeskus 
(Nokia), Tarastejärven 
jätteenkäsittelykeskus 
(Tampere)

Hämeenkyrö, Ikaalinen, 
Juupajoki, Kangasala, Kuh-
malahti, Lempäälä, Mänttä-
Vilppula, Nokia, Orivesi, 
Parkano, Pirkkala, Pälkäne, 
Ruovesi, Tampere, Vesilahti, 
Virrat ja Ylöjärvi

17
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Pohjois-Satakunnan Jätteiden-
käsittely Oy**

Kooninkeitaan jätease-
ma (Kankaanpää)

Kankaanpää + sopimuksella 
Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, 
Lavia

1 + 4

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Kujalan jätekeskus 
(Lahti)

Artjärvi, Asikkala, Heinola, 
Hollola, Hämeenkoski, Kär-
kölä, Lahti, Myrskylä, Nas-
tola, Orimattila, Padasjoki, 
Pukkila ja Sysmä

13

Rosk’n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus 
(Lohja)

Hanko, Inkoo, Karjalohja, 
Karkkila, Lohja, Nummi-
Pusula, Raasepori, Siuntio 
ja Vihti

9

Rouskis Oy Korvenmäen jäteasema 
(Salo)

Kemiönsaari, Paimio, Salo ja 
Sauvo

4

Satakierto Oy Hallavaaran jätekeskus 
(Köyliö)

Eura, Köyliö, Säkylä ja Huit-
tinen

4

Turun Seudun Jätehuolto Oy Topinojan jätekes-
kus (Turku), Isosuon 
jäteasema (Raisio), 
Rauhalan jäteasema 
(Länsi-Turunmaa, ent. 
Parainen)

Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-
Turunmaa, Marttila, Masku, 
Mynämäki, Naantali, Nousi-
ainen, Pöytyä (osin), Raisio, 
Rusko, Tarvasjoki ja Turku

14

Vestia Oy Ylivieskan jätekeskus 
(Ylivieska)

Himanka, Kannus ja Toho-
lampi (Suunnittelualueen 
ulkopuolella Alavieska, Haa-
pajärvi, Haapavesi, Kalajoki, 
Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, 
Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjär-
vi, Pyhäntä, Sievi ja Ylivieska)

17, joista suunnit-
telualueella 3

Liikelaitos tms.

Nurmijärven kunta Metsä-Tuomelan jäte-
asema (Nurmijärvi)

Nurmijärvi 1

Porin Jätehuolto Hangassuon jäteasema 
(Pori)

Harjavalta, Kokemäki, Luvia, 
Merikarvia, Nakkila, Noor-
markku, Pomarkku, Pori, 
Siikainen ja Ulvila

10

Rauman seudun jätehuolto-
laitos

Hevossuon jäteasema 
(Rauma)

Eurajoki, Rauma 2

Uudenkaupungin jätehuolto Munaistenmetsän 
kaatopaikka (Uusikau-
punki)

Kustavi, Laitila, Pyhäranta, 
Taivassalo, Uusikaupunki, 
Vehmaa

6

Yhteistyövaltuuskunta

Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunta YTV (vuoden 
2010 alusta HSY)

Ämmässuon jätteenkä-
sittelykeskus (Espoo)

Helsinki, Espoo, Kauniainen, 
Vantaa + sopimuksella Kirk-
konummi

4 + 1

*kaatopaikka Kokkolassa
**Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n omistaa Kankaanpään kaupunki (yhtiö perustettu vuoden 2008 alussa).
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LIITE 3. Etelä- ja Länsi-Suomen toimivat kaatopaikat.
Taulukko 1. Suunnittelualueen julkiset kaatopaikat (elokuu 2009).

Kaatopaikka Sijaintikunta Kaatopaikkaluokka Ylläpitäjä

Millespakka Oy, jätteenkäsittelyasema Alajärvi Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Kii-
massuo

Forssa Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (Suo-
men Erityisjäte Oy), ongelmajätteen 
kaatopaikka

Forssa Ongelmajäte Jätehuoltoyhtiö

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (Suo-
men Erityisjäte Oy), PIMA-kaatopaik-
ka

Forssa Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunta YTV (vuoden 2010 alusta HSY), 
Ämmäsuo

Espoo Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Ekorosk Oy Ab, Evijärven Inertin 
jätteen kaatopaikka

Evijärvi Pysyvä jäte Kunta

HKR:n Vuosaaren PIMA-kaatopaikka Helsinki Tavanomainen Kunta

Kiertokapula Oy, Karanoja Hämeenlinna Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Lakeuden Etappi Oy, jätehuoltokes-
kus

Ilmajoki Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Lakeuden Etappi, ongelmajätteen 
kaatopaikka

Ilmajoki Ongelmajäte Jätehuoltoyhtiö

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely 
Oy, Kooninkeidas

Kankaanpää Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Ekorosk Oy Ab, Storkohmon jäte-
asema

Kokkola Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Kymenlaakson Jäte Oy, jätekeskus Kouvola 
(Anjalankoski)

Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Kymenlaakson Jäte Oy, jätekeskus Kouvola
(Anjalankoski) 

Ongelmajäte Jätehuoltoyhtiö

Satakierto Oy, Hallavaara Köyliö Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Kujalan 
jätekeskus

Lahti Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, Kukku-
roinmäki

Lappeenranta (Jout-
seno)

Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, PIMA-
kaatopaikka

Lappeenranta (Jout-
seno)

Ongelmajäte Jätehuoltoyhtiö

Rosk’n Roll Oy Ab, Munkkaa Lohja Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Porin Jätehuolto, Hangassuo Luvia Tavanomainen Kunta

Turun seudun jätehuolto Oy, Rauhala Länsi-Turunmaa 
(Parainen)

Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Ab Stormossen Oy, Koivulahden 
jätekeskus

Mustasaari Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Ab Stormossen Oy, ongelmajätteen 
kaatopaikka

Mustasaari Ongelmajäte Jätehuoltoyhtiö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Koukku-
järvi

Nokia Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Nurmijärven kunta, Metsä-Tuomelan 
jäteasema

Nurmijärvi Tavanomainen Kunta

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Do-
margård

Porvoo Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Turun Seudun Jätehuolto Oy, Isosuo Raisio Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö
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Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, 
Hevossuo

Rauma Tavanomainen Kunta

Rouskis Oy, Korvenmäki Salo Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Mö-
mossenin teollisuusjätteen kaato-
paikka

Sipoo Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Pirkanmaan Jäteshuolto Oy, Taras-
tenjärvi

Tampere Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Botniarosk Oy Ab, Teuvan jätekeskus Teuva Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Turun seudun jätehuolto Oy, Topinoja Turku Tavanomainen Jätehuoltoyhtiö

Uudenkaupungin kaupunki, Munais-
tenmetsä

Uusikaupunki Tavanomainen Kunta

Taulukko 2. Suunnittelualueen yksityiset kaatopaikat (elokuu 2009).

Kaatopaikka Sijaintikunta Kaatopaikkaluokka Ylläpitäjä

Teollisuuden Voima Oyj, TVO:n kaa-
topaikka

Eurajoki Tavanomainen Teollisuus

Stora Enso Oyj, Summan kaatopaikka Hamina Tavanomainen Teollisuus

Ovako Wire Oy, Koverharin teräs-
tehdas, uusi kaatopaikka

Hanko Tavanomainen Teollisuus

Boliden Harjavalta Oy, Harjavallan 
läjitysalue, Ratalan rakeistetun  nikke-
likuonan alue

Harjavalta Tavanomainen Teollisuus

Boliden Harjavalta Oy, Harjavallan 
läjitysalueet , Rikastushiekka-alue IV /
Lammainen

Harjavalta Ongelmajäte Teollisuus

Boliden Harjavalta Oy, Harjavallan 
läjitysalue, kipsiferriarsenaattiallas

Harjavalta Ongelmajäte Teollisuus

Boliden Harjavalta Oy, Harjavallan 
läjitysalue, rikastushiekka-alue I

Harjavalta Ongelmajäte Teollisuus

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harja-
vallan läjitysalue, rautasakka-altaat II, 
III ja IV

Harjavalta Ongelmajäte Teollisuus

Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harja-
vallan läjitysalue, rautasakka-allas I

Harjavalta Ongelmajäte Teollisuus

Mikkelin Betoni Oy:n kaatopaikka Heinola Teollisuusjäte Teollisuus

Kuusakoski Oy, Rajavuoren Kaato-
paikka

Heinola Ongelmajäte Teollisuus

Stora Enso Oyj Heinolan Flutingteh-
das

Heinola Tavanomainen Teollisuus

Vaskiluodon Voima, Kerusnevan tuh-
kakaatopaikka

Ilmajoki Tavanomainen Teollisuus

Stora Enso Oyj, Laurinniemen kaato-
paikka

Imatra Tavanomainen Teollisuus

Fortum Power and heat Oy, Grundvi-
ken kaatopaikka

Inkoo Tavanomainen Teollisuus

Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten teh-
das, Uusi kaatopaikka

Kaskinen Tavanomainen Teollisuus

Lassila & Tikanoja Oyj, Savion läjitys-
alue

Kerava Tavanomainen Muu yksityinen

Lassila & Tikanoja Oyj, Heinsuon 
teollisuusjätteen käsittelylaitos, tavan-
omaisen jätteen kaatopaikka

Kotka Tavanomainen
(aloittaa 1.9.2009)

Muu yksityinen

Lassila & Tikanoja Oyj, Heinsuon 
teollisuusjätteen käsittelylaitos, on-
gelmajätteen kaatopaikka

Kotka Ongelmajäte Muu yksityinen
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Karhulan Teollisuuskeräys Oy, Helilän 
kaatopaikka/Karhulan Teollisuuske-
räys Oy

Kotka Tavanomainen Teollisuus

Sunila Oy, Sunilan kaatopaikka Kotka Tavanomainen Teollisuus

Ekokem-Palvelu Oy, Keltakankaan 
teollisuusjätteen kaatopaikka

Kouvola 
(Anjalankoski)

Ongelmajäte Muu yksityinen

Myllykoski Paper Oy, Sulennon kaa-
topaikka

Kouvola
(Anjalankoski) 

Tavanomainen Teollisuus

Stora Enso Oyj, Karhunkankaan kaa-
topaikka

Kouvola 
(Anjalankoski)

Tavanomainen Teollisuus

UPM-Kymmene Oyj, Lamminmäen 
kaatopaikka

Kouvola 
(Kuusankoski)

Tavanomainen Teollisuus

Kemira Oyj Kokkolan toimipaikka Kokkola Tavanomainen Teollisuus

KemFine Oy, Kokkolan tehtaat Kokkola Tavanomainen Teollisuus

Outokumpu Zinc Oy (Boliden Kok-
kola Oy:n Kokkolan sinkkitehdas, 
Jätealue)

Kokkola Ongelmajäte Teollisuus

Tetra Chemicals Europe Oy, Kokko-
lan tehtaiden jätealue

Kokkola Tavanomainen Teollisuus

PVO-Lämpövoima Oy Lälbyn tuhkan 
sijoitusalue

Kristiinankaupunki Tavanomainen Teollisuus

Lahti Energia Oy Kymijärven voima-
laitos, Miekan tuhkan kaatopaikka

Lahti Tavanomainen Teollisuus

Lassila & Tikanoja Oyj Kukkuroinmä-
en käsittelyalue, tavanomaisen jätteen 
kaatopaikka

Lappeenranta 
(Joutseno)

Tavanomainen Muu yksityinen

Lassila & Tikanoja Oyj, Kukkuroin-
mäen käsittelyalue, ongelmajätteen 
kaatopaikka

Lappeenranta 
(Joutseno)

Ongelmajäte Muu yksityinen

Metsä-Botnia Oyj, Kilteisen kaato-
paikka

Lappeenranta 
(Joutseno)

Tavanomainen Teollisuus

Nordkalk Oyj Abp, Kaivoksen maan-
poistomaiden läjitysalue

Lappeenranta Pysyvä jäte Teollisuus

Paroc Oy:n kaatopaikka Lappeenranta Pysyvä jäte Teollisuus

Paroc Oy:n kaatopaikka Lappeenranta Tavanomainen Teollisuus

UPM-Kymmene Oyj, Tousan kaato-
paikka

Lappeenranta Tavanomainen Teollisuus

Suomen Karbonaatti Oy, Lappeenran-
nan tehdas, kalsiittijätteen läjitysallas

Lappeenranta Pysyvä jäte Muu yksityinen

UPM-Kymmene Oyj, PIMA-kaato-
paikka

Lappeenranta Ongelmajäte Teollisuus

Lapuan Energia Oy, Tuhkajätteen 
kaatopaikka, Simpsiö

Lapua Tavanomainen Teollisuus

Partek Nordkalk Oy, Tytyrin kaivos Lohja Tavanomainen Teollisuus

Fortum Power and Heat Oy, Härkä-
suon läjitysalue

Naantali Tavanomainen Teollisuus

Oy KWH Mirkan kaatopaikka Oravainen Tavanomainen Teollisuus

Oy Ahlholms Kraft Ab, Pirilön tuhka-
kaatopaikka

Pietarsaari Tavanomainen Teollisuus

UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren 
tehtaat, Wisaforest

Pietarsaari Tavanomainen Teollisuus

Ekokem-Palvelu Oy, Peräkorven 
käsittelykeskus, teollisuusjätteen 
kaatopaikka

Pori Ongelmajäte Muu yksityinen

Fortum Power and Heat Oy, Metsä-
Ahlan läjitysalue

Pori Tavanomainen Teollisuus
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Kemira Pigments Oy , Ferroalue Pori Tavanomainen Teollisuus

Kemira Pigments Oy , Ilmeniittijään-
nösalue

Pori Tavanomainen Teollisuus

Sachtleben Pigments Oy (Kemira Pig-
ments Oy), Kipsikorven kaatopaikka

Pori Tavanomainen Teollisuus

Stena Metalli Oy, Peittoonkorven 
kaatopaikka

Pori Tavanomainen Teollisuus

UPM-Kymmene Oyj, Suiklansuon 
kaatopaikka

Rauma Tavanomainen Teollisuus

M-Real Oy, Konkanmäen kaatopaikka Rautjärvi Tavanomainen Teollisuus

Ekokem Oy Ab Riihimäen toimipiste Riihimäki Ongelmajäte Teollisuus

Yara Suomi Oy, sakka-allas 3 Uusikaupunki Tavanomainen Teollisuus

Vaskiluodon Voima Oy, Runsorin 
tuhkakaatopaikka

Vaasa Tavanomainen Teollisuus

Kuitu Finland Oy, Mahlianmaan kaa-
topaikka

Valkeakoski Tavanomainen Teollisuus

UPM-Kymmene Oyj Tervasaari, Sui-
kin teollisuuskaatopaikka

Valkeakoski Tavanomainen Teollisuus
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LIITE 4. Etelä- ja Länsi-Suomen toiminnassa, rakenteilla sekä ympäristölupa- tai YVA-
vaiheessa olevat yhdyskuntaperäisiä biojätteitä käsittelevät laitokset (elokuu 2009).

Symboli
kuva 7

Laitos Sijaintikunta Kapa-
siteetti 
(t/v)

Rakenteilla tai suunnitteilla 
olevien laitoshankkeiden tila

Kompostointilaitos

Toiminnassa olevat

5 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tarastenjärven jätteenkä-
sittelykeskus, biojätteiden kompostointilaitos

Tampere 35 000

8 Rosk’n Roll Oy Ab, Hangon Suursuon kompostointi-
laitos

Hanko 16 000*

9 Envor Biotech Oy (ent. Etelä-Suomen Multaravinne) Forssa 55 000*

11 YTV (vuoden 2010 alusta HSY) Ämmässuon kompos-
tointilaitos

Espoo 49 000

12 Vapo, Nurmijärven kompostointilaitos Nurmijärvi 26 000*

13 Kiertokapula Oy Kapulan kompostointilaitos Hyvinkää 20 000

14 Kujalan Komposti Oy Lahti 45 000*

15 Vapo Oy Biotech, Anjalankosken biojätteen kompos-
tointilaitos

Kouvola        
(Anjalankoski)

7 000

16 Vapo Oy, Joutsenon kompostointilaitos Lappeenranta 
(Joutseno)

40 000*

Rakenteilla tai suunnitteilla olevat

Kymenlaakson Jäte Oy Kouvola 48 000* Ympäristölupa 25.11.2009

Aumakompostointilaitos

Toiminnassa olevat

2 Stormossen Oy, jälkikompostointi Mustasaari 31 500*

Biokaasulaitos

Toiminnassa olevat

1 Stormossen Oy, biokaasulaitos Mustasaari 85 000*

3 Laihian kunta, biokaasulaitos Laihia 4 000*

4 Lakeuden Etappi, jätehuoltokeskus, biokaasulaitos Ilmajoki 52 000*

6 Satakierto Oy, Hallavaaran jätekeskus Köyliö 19 000* Suunnitteilla max. 
100 000 t/v laajennus

7 Biovakka Oy Vehmaa 120 000*

10 Envor Biotech Oy (ent. Etelä-Suomen Multaravinne) Forssa 28 000* Rakenteilla 56 000 t/v laajennus

Rakenteilla tai suunnitteilla olevat

Kymen BioEnergia Oy Kouvola      
(Valkeala)

19 000* Ympäristölupa 29.5.2008

Haminan Energia Oy, Harjun biokaasutuslaitos Virolahti 19 500* Ympäristölupahakemus 11/2009

VamBio Oy Huittinen 60 000* Ympäristölupa 14.5.2008 
> rakenteilla

Lassila & Tikanoja Oyj, Kalaveden biokaasutuslaitos Kaustinen 110 000* YVA päättynyt 24.8.2005 
> toteutus riippuu kaivostoiminnan 
alkamisesta

Malax Bioenergi Oy Ab Maalahti 19 500* Ympäristölupa 18.5.2007

Rouskis Oy, Korvenmäen jäteasema Salo 20 000 –     
100 000*

YVA vireille 14.10.2009

Heikas Oy Lapua 120 000 – 
360 000*

Ympäristölupa vireille 1.9.2009

* Laitoksen kapasiteetti sisältää yhdyskuntaperäisten biojätteiden lisäksi myös muita biohajoavia jätteitä. Muut käsiteltävät jätteet voivat olla laitoksesta 
riippuen mm. jätevedenpuhdistamon lietteitä ja teollisuuden biohajoavia jätteitä.
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LIITE 5. Etelä- ja Länsi-Suomen toiminnassa, rakenteilla sekä ympäristölupa- tai YVA-
vaiheessa olevat jätteenpoltto- ja jätteenrinnakkaispolttolaitokset (marraskuu 2009).

Symboli
kuva 8

Laitos Sijaintikun-
ta

Kapa-
siteetti 
(t/v)*

Rakenteilla tai suunnitteilla 
olevien laitoshankkeiden tila

Jätteenpolttolaitos

Toiminnassa olevat

6 Turun Orikedon Jätteenpolttolaitos Turku 50 000 Ympäristölupa (jatko vuoteen 2014 
asti) 30.9.2009
> Valitettu Vaasan hallinto-oikeu-
teen

7 Ekokem Oy Ab jätevoimala Riihimäki 150 000

11 Kotkan Energia Oy Hyötyvoimala Kotka 100 000

 Rakenteilla tai suunnitteilla olevat

A Westenergy Oy Ab Stromossenin jätehuoltokeskus Mustasaari 150 000 Ympäristölupa 17.6.2009
> rakenteilla

D Vapo Oy Lämpö ja Sähkö, jätteenpolttolaitos Hämeenkyrö 200 000 YVA päättynyt 29.9.2006

E Rouskis Oy, jätevoimala Salo 50 000 – 
150 000

YVA vireille 8.10.2009

F Ekokem Oy Ab Jätevoimala II Riihimäki 150 000 YVA päättynyt 23.10.2009 > 
Ympäristölupahakemus 26.11.2009

G Vantaan Energia Oy Ab Vantaa 340 000 Ympäristölupa 30.12.2009

Rinnakkaispolttolaitos

Toiminnassa olevat

1 Alholmens Kraft Pietarsaaren voimalaitos Pietarsaari 170 000 – 
210 000

2 Pori Energia Oy (ent. Porin Lämpövoima Oy) Aitta-
luodon voimalaitos

Pori 35 000

3 Porin Prosessivoima Oy, Kaanaa Pori 25 000

4 Rauman Voima Oy UPM-Kymmene** Rauma 49 000

5 Fortum Power and Heat Oy Kauttuan voimalaitos Eura 70 000

8 Lahti Energia Oy Kymijärven voimalaitos Lahti 70 000

9 Stora Enso Oyj Anjalankosken tehtaat Anjalankoski 50 000 Suunnitteilla 85 000 t/v lisäkapasi-
teetti (YVA päättynyt 17.10.2007)

10 Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos Kotka 42 500

 Rakenteilla tai suunnitteilla olevat

Kuitu Finland Oy (ent. Säteri Oy) Valkeakoski 39 000 Mennyt konkurssiin, mutta selvitys 
jatkosta käynnissä

B Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoen voimalaitoksen 
polttoainevalikoiman laajennus

Seinäjoki 50 000 YVA päättynyt 17.3.2009

C PVO-Lämpövoima Kristiinan-
kaupunki

100 000 – 
200 000

YVA päättynyt 14.9.2009

H Lahti Energia Oy Kymijärven kaasutuslaitos Lahti 300 000 Ympäristölupa 4.11.2005

I M-Real Oyj, Simpeleen tehtaat Rautjärvi 30 000

Oy Katternö Ab, jätteenpoltto- tai jätteenrinnakkais-
polttolaitos

Pietarsaari ei tiedossa YVA päättynyt 25.11.2004

Seinäjoen Energia Oy Seinäjoki 30 000 – 
110 000

YVA päättynyt 15.11.2004

Fortum Power and Heat Oy, jätteen energiahyöty-
käyttölaitos

Kokkola 150 000 – 
250 000

YVA päättynyt 3.2.2004

* Jätteenpolttolaitosten kapasiteetti sisältää muutakin kuin yhdyskuntaperäistä jätettä. Rinnakkaispolttolaitosten osalta on esitetty luvanmukainen 
jäteperäisten polttoaineiden kapasiteetti.
** Laitos toimii talvisin REF-laitoksena, kesällä polttaa puuperäistä ainesta
Lähde: VAHTI-tietojärjestelmä. Suomen ympäristökeskus 2008, laitosten ympäristölupa- ja yva-tiedot.
Huom. Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n Turun jätteenpolttolaitos on saanut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta kielteisen päätöksen 
16.10.2009
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LIITE 6. Etelä- ja Länsi-Suomen teollisuuslaitokset, joiden perusteella 
kyseisten teollisuudenalojen jätemäärätiedot on arvioitu.

Taulukko 1. Massa- ja paperiteollisuuden laitokset, joiden VAHTI-tietojen perusteella Etelä- ja 
Länsi-Suomen jätesuunnittelualueen massa- ja paperiteollisuuden jätemäärä vuosille 2002–2008 on 
määritetty.

Massa- ja paperiteollisuuden laitokset

Hämeen ympäristökeskus

Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas

Tervakoski Oy

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Keräyskuitu Oy, kotka (siistauslaitos)

M-Real Oyj, Simpele

M-Real Joutseno BCTMP

Myllykoski Paper Oy

Oy Metsä-Botnia Ab, Joutsenon tehdas

Sonoco Alcore Oy, Karhulan kartonkitehdas

Stora Enso, Anjalankoski

Stora Enso, Imatra

Stora Enso, Kotka

Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Summa (paperitehdas)

Sunila Oy Sunilan tehdas

UPM-Kymmene Oyj, Kymi

UPM-Kymmene Oyj, Voikkaa (paperitehdas)

UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan tehtaat

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Ahlström Tampere Oy, Kauttua

Corenso United Oy, ltd, Porin kartonkitehdas

Jujo Thermal Oy (1.6.06 alk. Ahlström Kauttua)

Oy Metsä-Botnia Ab, Rauman tehdas

UPM-Kymmene Oy, Rauman paperitehdas

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas

UPM Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat Wisaforest

M-Real Oyj, Kaskinen BCTMP

Pirkanmaan ympäristökeskus

Georgia-Pacific Nordic Oy, Nokian pehmopaperitehdas

Metsä Tissue Oyj, Mäntän tehdas

M-Real Oyj Kyro

M-Real Oyj Tako Board

M-Real Oyj Lielahti, Tako Board Massa

UPM-Kymmene Oyj

WalkiWisa Oy

Uudenmaan ympäristökeskus

Sappi Finland I Oy (ent. Real Oyj, Kirkniemi)

Mondi Lohja Oy (ent. Loparex Group Loparex Oy)
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Taulukko 2. Metalliteollisuuden laitokset, joiden VAHTI-tietojen perusteella Etelä- ja Länsi-Suo-
men jätesuunnittelualueen metalliteollisuuden jätemäärä vuosille 2002–2007 on määritetty.

Metalliteollisuuden laitokset

Hämeen ympäristökeskus

Alteams Oy, Lopen valimo

JVS-Steel Oy

Kuusakoski Heinolan tehtaat

Ofa Oy Ab Jokioinen

Oitin Valu Oy (vain D01)

Rautaruukki Oyj, Hämeenlinna

Sandvik

Stafi

Termopoint

Vaahto Oy

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Ovako Bar Oy Ab, Imatran terästehdas

Sulzer Pumps Finland Oy, Karhulan valimo

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Aker Finnyards Oy, Turku

Aker Finnyards Rauma Oy

Aspocomp Oy, Salon tehdas

Auracoat Oy, Turku

Boliden Harjavalta Oy

Componenta Pori Oy

ESAB Dalsbruk Oy

Hollming works oy

Leinovalu Oy

Lounais-Suomen Putki Oy

Luvata Pori Oy

Metallivalimo Koivuniemi/Karhuvalu Oy

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Oras Oy

Ovako Wire Oy Ab, Dalsbruk

Peiron Oy, Kokemäen valimo

Piiroinen-yhtiöt, Salo

Pintos Oy, Euran tehdas

Rautaruukki Oyj, Kankaanpään tehdas

RMR Oy Merirakenne

Sampo-Rosenlew Oy

Technip Offshore Finland Oy

Turun korjaustelakka Oy, Naantali

Ulefos Nv Oy

Uudenkaupungin rautavalimo Oy

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Alteams Oy, Kirkonkylän Tehdas, Laihia

Aurajoki Oy Vaasan tehdas

Aurajoki Oy, Ylihärmän tehdas, Ylihärmä.

Blaxar Oy Kokkola, Pintakäsittelylaitos
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Boliden Kokkola Oy (sinkkitehdas), Kokkola

Cibo-Print Oy Teuva

Componenta Pietarsaari Oy Valimo

Ferral Alucast Oy, alumiinivalimo 

Inhan Tehtaat Oy Ab

Lillbacka Powerco Oy, Alähärmä Puristintehdas

Mecanova Oy, ent. Lillbacka Oy, Härmä II, Alahärmä 

Mäkelä Alu Oy 

Nammo Lapua Oy, Lapuan tehtaat

Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab Jakobstad Works

Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab Veteli Works

Oy Nordhydraulic Ab (valimo)

Polttoväri Oy

Rautaruukki Oyj Seinäjoen tehdas

Wärtsilä Finland Oy - Moottorilaboratorio Moottorilaboratorio

Wärtsilä Finland Oy Delivery Centre Vaasa Delivery Centre Vaasa

Pirkanmaan ympäristökeskus

Abloy Oy Helat

Alteams Oy

Aurajoki Oy

Finncont Oy

Johnson Oy

Keskipakovalu Oy

Metso Oyj Lokomo Steel

Metso Oyj Terätehdas

Patria Aviation Oy

Peiron Oy

Purso Oy Siuro

Purso Oy Sulatto

Sisu Diesel Oy

Uudenmaan ympäristökeskus

Aker Yards, Helsingin telakka

Anodisointi Jenster Oy Espoon anodisointilaitos

Aurajoki Oy, Nummelan laitokset

Componenta Karkkila Oy

Crown Pakkaus Oy

Finnair Oyj Finnair Tekniikka

Helvar Oy, Karkkilan Magnetics-tehdas

Jokelan Valu Oy

Liljendals Bruk Ab

Metso Automation Oy, Roihupelto

Nordic Aluminium Oyj, Pikkalan tehtaat

Ovako Wire Oy Ab Koverharin terästehdas

Pinnoitus Helin Oy

Printal Oy

Prysmian Cabels and Systems Oy

Scanfil Oyj, Vantaa

Specialvalimo J. Pap Oy, Espoon valimo
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Steris Europe inc. Suomen sivuliike, Steris Finn-Aqua

Stryria Jouset Oy, Billnäs

Tammet Oy, Tammisaaren tehdas

Teknotyö -kuumasinkitys Oy

Taulukko 3. Kemianteollisuuden laitokset, joiden VAHTI-tietojen perusteella Etelä- ja Länsi-Suo-
men jätesuunnittelualueen kemianteollisuuden jätemäärä vuosille 2002–2007 on määritetty.

Kemianteollisuus

Hämeen ympäristökeskus

Ashland Finland Oy, Gelcoat/pintaväritehdas, Lahti

Basf Construction Finland Oy, Riihimäki

Henkel Makroflex Oy, Hausjärvi

Nor-Maali Oy

Oy AGA Ab, Hämeenlinnan Vetytehdas

Oy AGA Ab, Riihimäen tuotantolaitos

Oy Specialty Minerals Nordic Ab, Tervakosken tehda

Vitabalans Oy

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

BASF Oy, Haminan tehdas

Bim Finland Oy, Kouvolan tehdas

Ciba Specialty Chemicals Oy, Paperikemian tehdas

Ciba Specialty Chemicals Oy, PVAC-tehdas

Ciba Specialty Chemicals Oy, SB-tehdas

Dow Suomi Oy, Haminan tehdas

Dynea Chemicals Oy, Haminan liimatehdas ja formaliinilaitos

Finnish Chemicals Oy, Kuusankosken tehtaat

Finnish Chemicals Oy, Joutsenon toimipaikka

J.M. Huber Finland Oy, Haminan tehdas

J.M. Huber Finland Oy, Taavetin tehdas

Schaefer Kalk Finland Oy, Kuusankosken PCC-tehdas

Solvay Chemicals Finland Oy

Specialty Minerals Nordic Oy Ab, Myllykosken tehdas

Specialty Minerals Nordic Oy Ab, Lappeenrannan tehdas

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Sachtleben Pigments Oy, Pori

PQ Finland Oy

Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo

Mobil Oil Oy, Naantai

Eckart Pigments ky

Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat

Yara Suomi Oy Harjavallan tehtaat

Länsi-Suomen ympäristökeskus

KemFine Oy, Kokkolan tehtaat

Kemira GrowHow Oyj, Kokkola

Kemira Oyj, Kokkola

Kemira Oyj Vaasan toimipaikka

Kemira Phosphates Oy, kokkola

OMG Kokkola Chemicals Oy, Kokkola  
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Oy Woikoski Ab, Kokkola

TETRA Chemicals Europe Oy

Pirkanmaan ympäristökeskus

Arimer Oy

Arizona Chemical Oy

Bemis Valkeakoski Oy

Coloria Oy

Findur HT Oy

Finnish Chemicals Oy

Henkel Norden Oy

Hercules Finland Oy

Kiiltoplast Oy

Lakkavalmiste Oy

Ligno Tech Oy

Linjapinta Oy

Nokian renkaat Oy

Santen Oy

Siegwerk Finland Oy

Suomen kumitehdas Oy

Suominen Ikamer Oy, Ikaalinen

Suominen Joustopakkaukset Oy Tampereen tehdas

Kuitu Finland Oy (ent. Säteri Oy)

Tampereen Lakkamestarit Oy Uusi tuotantolaitos

Thermisol Oy

Uudenmaan ympäristökeskus

Ashland Finland Oy, polyesterituotanto

Borealis Polymers Oy, Borstar-koetehdas

Borealis Polymers Oy, Fenoli ja aromaatit, liiketoimintayksikkö

Borealis Polymers Oy, LDPE-tuotanto

Borealis Polymers Oy, Olefiiniyksikkö

Borealis Polymers Oy, PE2-tuotanto

Borealis Polymers Oy, polypropeiinituotanto

CPS Color Oy Vantaa

Fermion Oy Espoon Pilottitehdas

Fermion Oy Hangon tehdas

Finnplast Oy, PVC-tuotanto

Flint Group Finland Oy

Genencor International Oy Hangon Tehdas

Hankintatukku Arno Latvus Oy tehdas

Maston Oy Kirkkonummen laitos

M-I Finland Oy, Fia-koetehdas

Nalco Finland Oy

Neste Markkinointi Oy, Lubricants, voiteluainetehdas

Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo

Nordic Label Ltd., Siution syväpaino

Orion Oy Espoon lääkevalmistetehdas ja kattilalaitos

Oy Forbo Adhesives Finland Ab

Oy Forcit Ab, dispersiotehdas
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Oy Forcit Ab, räjähdysainetehdas

Oy Leiras Finland Ab Tammisaaren tehdas

Oy Shell Ab, Helsingin varasto ja tehda

Panipol Oy

Styrochem Finland Oy Polystyreenitehdas

Sun  Chemicals Oy Espoon tehdas

Sun Chemicals Oy Vantaan laitos

Teknos Oy, Pitäjänmäen tehdas

Teknos Oy, Rajamäen tehdas

ThermiSol Oy Nurmijärven tehdas

Tikkurila Oy, Tikkurilan tehtaat

Transmeri Oy Ab, Espoon laitos

Vantaco oy

Visko Teepak

Taulukko 4. Energialaitokset, joiden VAHTI-tietojen perusteella Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuun-
nittelualueen energiateollisuuden jätemäärä vuosille 2002–2007 on määritetty.

Enenergiateollisuus

Hämeen ympäristökeskus

Fortum Power and Heat Oy, Riihimäen voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy, Suomen Sokeri Oy:n LK 179

Lahti Energia Oy, Heinolan voimalaitos

Lahti Energia Oy, Kymijärven voimalaitos

Vapo Oy, Kiimassuon voimalaitos

Vattenfall Kaukolämpö Oy, Vanaja voimalaitos

Hartolan kuningaslämpö

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

Gasum Oy, Imatran kompressoriasema

Gasum Oy, Valkealan kompressoriasema

Haminan Energia Oy, BASF Oy:n höyrykattilalaitos

Imatran Lämpö, Lämpökeskukset

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Kymin Voima Oy

Lappeenrannan Energia Oy, Ihalaisen lämpökeskus

Lappeenrannan Energia Oy, Skinnarilan lämpökeskus

Lappeenrannan Energia Oy, Mertaniemen voimalaitos

Mussalon Kaukolämpö Oy ja Nokian Lämpövoima Oy, Mussalon voimalaitos

Parikkalan kunta, Lämpölaitos

Savitaipaleen kunta, Kivikharjun lämpökeskus

Vamy Oy, Myllykosken voimalaitos

Lounais-Suomen ympäristökeskus

Fortum Power and Heat Oy, Kauttua

Fortum Power and Heat Oy, Meri-Pori

Fortum Power and Heat Oy, Naantali

Pori Energia Oy, Aittaluodon voimalaitos

Pori Energia Oy, Pihlavan voimalaitos

Porin Prosessivoima Oy

PVO Lämpövoima Oy, Tahkoluodon voimalaitos
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Turku Energia Oy, Orikedon lk, lämpövoima

Vatajankosken Sähkö Oy, turvelämmitysvoimalaitos

Voimavasu, Salon voimalaitos

Voimavasu, Säkylän voimalaitos

Teollisuuden Voima, Olkiluodon voimalaitos

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy

Fortum Lämpö Oy, Jepuan kattilalaitos

Fortum Lämpö Oy, Suomen Rehu Oy

Fortum Lämpö Oy, Valio Oy

Fortum Lämpö Oy, Ylistaron Lämpö Oy

Fortum Power and Heat Oy, Kokkolan voimalaitos

Jalasjärven Lämpö Oy, KPA-lämpökeskus

Jurvan kunnan lämpölaitos

Kokkolan Voima Oy, Ykspihlajan voimalaitos

Oy Alholmens Kraft Ab

PVO-Huippuvoima Oy

PVO-Lämpövoima Oy, Kristiinan voimalaitos

Seinäjoen Energia Oy, Kapernaumin lämpökeskus

Teuvan kunnan kaukolämpölaitos

Vaasan Sähkö Oy Palosaaren Silta, voimalaitos

Vaskiluodon Voima Oy

Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoen turvevoimalaitos

Wärtsilä Finland Oy, Waskiluodon Valadation Center

Pirkanmaan ympäristökeskus

Fortum Liha-Saarioinen

Fortum Sahalahti

Fortum Valio Oy

Fortum Vammala

Mäntän energia

Kuitu Finland Oy voimalaitos (ent. Säteri Oy)

Tampereen sl. Naistenlahti voimala

M-Real Oyj, Kyro voimalaitos

Metso Power Oy Tampereen koelaitos

Nokian lämpövoima Oy

Tampereen sähkölaitos Hervanta

Tampereen sähkölaitos Lielahti

Valkeakosken energia Oy

Virtain kaupunki, kaukolämpölaitos

Uudenmaan ympäristökeskus

Fortum Power and Heat Oy, Suomenojan voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy, Inkoon voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy, Kirkniemen voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy, Lohjan lämpölaitos

Helsingin Energia, Salmisaaren voimalaitokset

Porvoon Energia, Tolkkisten höyryvoimalaitos

Vantaan Energia Oy, Martinlaakso

Voimavasu Oy, Porkkalan voimalaitos
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Helsingin Energia, Vuosaaren voimalaitokset

Ekenäs Energi, Björknäs värmecentral

Fortum Power and Heat Oy, Vermon lämpökeskus

Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy, Rajamäen kattilalaitos LK 211

Helsingin Energia, Myllypuron huippulämpökeskus

Helsingin Energia, Patolan huippulämpökeskus

Kerava Energia, Ylikeravan lämpökeskus

Helsingin Energia, Hanasaaren B-voimalaitos
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