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ilastokeskuksen jätetilaston 2011 mukaan Suomessa syntyi 
hiukan alle 100 miljoonaa tonnia jätettä, josta lähes 20 % 
syntyy rakentamisessa. Tilastokeskus kertoo myös, että 2011 
rakentamisen jätteistä yli 1,7 miljoonaa tonnia hyödynnettiin 

tai toimitettiin esikäsittelyyn hyödyntämistä varten. Noin 16 miljoonaa 
tonnia rakentamisen jätteistä päätyi vuonna 2011 siis jonnekin muualle 
kuin hyödynnettäväksi.

Jos Suomi aikoo yltää vuonna 2020 EU:n jätedirektiivin mukaiseen ta-
voitteeseen ja kierrättää 70 % rakentamisen jätteistä, näyttäisi tavoite 
olevan vielä melko kaukana. Toisaalta, kun Tilastokeskuksen luvuista 
vähennetään rakentamisen mineraaliset jätteet, eli kaivumaat, louheet, 
ruoppausmassat, purkubetonit jne., syntyykin rakentamisessa jätettä 
vain 2,2 miljoonaa tonnia, joten hyötykäyttöaste on jo nyt lähes 80 %. 
Tilastojen lukutavasta riippuen Suomi on siis rakentamisen jätteiden 
hyödyntämisen edelläkävijä tai vaihtoehtoisesti aloittelija.

Metallien kierrättäminen on nykyisin jo itsestäänselvyys, sillä romu-
raudasta saa rahaa. Polttokelpoisen jätteen lajittelusta ja hyödyntämi-
sestä on tehty helppoa, koska poltettavasta jätteestä saa energiaa, joka 
on arvokasta. Myös lasille löytyy vastaanottajia lähes kaikkialta. Mutta 
mitä tapahtuu sille noin 16 miljoonalle tonnille mineraalista jätettä, jota 
Tilastokeskus ei tilastoi hyödynnettävän?
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Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla uusiutumattomia luonnonvaroja, kai-
vumassoja, poistuu kierrosta noin kolme miljoonaa tonnia vuosittain 
päätyen maankaatopaikoille. Helsingin kaupungilla ei ole omaa maan-
kaatopaikkaa, eikä Helsingin ylijäämämassoille löydy vastaanottajaa naa-
purikunnista. Tilanne pääkaupungin osalta on vähintäänkin haastava, 
sillä kaikki kaivumassat, kuten esimerkiksi savet, eivät ole meritäyttöihin 
parasta mahdollista materiaalia. Kaikille Suomen kasvaville kaupunki-
seuduille on yhteistä tietynlaisten mineraalisten materiaalien runsas 
syntyminen ja hankala uusiokäyttö. Materiaalit, joista käyttäjät eivät ole 
valmiita maksamaan, ovat ongelmallisia ja muodostuvat kaatopaikkoja 
täyttäväksi jätteeksi.

Mineraalisten ylijäämämassojen käyttöä ei ole Suomessa tehty helpoksi. 
Kun maanrakennustyömaalla syntyy ylimääräistä louhetta, on se ajettava 
paikkaan, jossa on ympäristölupa louheen vastaanottoon. Mikäli louhe 
halutaan murskata uudelleenkäytettäväksi kalliomurskeena, tarvitaan 
myös ympäristölupa louheen murskaukseen. Ylijäämämaata ei voida 
välivarastoida vuotta tai kahta tyhjällä tontilla, vaikka kyseessä olisikin 
vaikkapa täyttöihin kelvollinen aines, jolle myöhemmin olisi tarvetta, 
vaan välivarastoinnille on haettava ympäristölupa tai vaihtoehtoisesti 
vietävä aines maankaatopaikalle. Purkutyömaalla syntyvä purkubetoni 
on toimitettava paikkaan, jossa on ympäristölupa betonin vastaanottoon. 
Jos betoni halutaan kierrättää, tarvitaan myös lupa sen murskaamiseksi, 
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lisäksi betonimurskeen käyttäjän on tehtävä ns. MARA-asetuksen mu-
kainen ilmoitus jätteen hyötykäytöstä maarakentamisessa tai haettava 
ympäristölupa betonimurskeen käyttöön. Kun vielä otetaan huomi-
oon kuntakohtaiset vaihtelut MARA-asetuksen tulkinnoissa eri puo-
lilla maata, on rakentajan todennäköisesti helpompaa ja nopeampaa 
toimittaa ylijäämämassansa kaatopaikalle ja käyttää rakentamisessa 
kierrätysmateriaalien sijaan neitseellisiä materiaaleja, kun luvituk-
sesta aiheutuvat lisäkulut, mahdollinen hankkeen viivästyminen ja 
taloudellinen riski voidaan välttää.

Ylijäämämassojen käsittelyn ja käytön säätelyn tiukkuus aiheuttaa 
haasteita erityisesti silloin, kun aloitetaan suurempi yksittäinen ra-
kennusprojekti, jossa ylijäämämassoja syntyy. Markkinoille on syn-
tynyt kierrätys- ja vastaanottoalueita, joihin voidaan ottaa vastaan 
ns. normaalitilanteessa syntyvä materiaalivirta, mutta kun materi-
aalivirta yhtäkkiä suurenee, ei vastaanottoalueiden kapasiteetti ole 
riittävä. Ympäristölupien suurimmat sallitut vuosittaiset määrät 
asettavat rajoituksia, joita ei ilman uutta ympäristölupaa saa ylittää. 
Mikäli määrää halutaan korottaa reilusti, ylitetään todennäköisesti 
YVA-raja, joka tarkoittaa sitä, että hankkeen ympäristövaikutukset 
on arvioitava ennen kuin ympäristölupa voidaan myöntää. Hyvänä 
esimerkkinä tällaisesta yksittäisestä rakennusprojektista voidaan pitää 
Tampereen rantaväylän tunnelia, jonka kohtalosta Tampereella oltiin 
jälleen kerran päättämässä tätä kirjoitettaessa. Mikäli tunnelin raken-
taminen aloitetaan, syntyy sen louhintavaiheessa ylijäämälouhetta 
eri vaihtoehdoista riippuen 130 000–660 000 m3. Tampereella, saati 
sen naapurikunnissa, ei ole louheen vastaanottoaluetta, johon tuo 
louhemäärä voitaisiin vastaanottaa.

Vastatakseen EU:n kiristyviin vaatimuksiin ja auttaakseen asiakkai-
taan heidän rakennusjäteongelmissaan NCC on kehittänyt pohjois-
maihin NCC Recycling -kierrätyskonseptin, jossa keskitytään ra-
kentamisen ylijäämämassojen vastaanottoon, jatkojalostamiseen ja 
loppusijoitukseen. Kierrätysterminaaleihin vastaanotetaan betonia, 
tiiltä, louhetta, kiviä, maata sekä puhtaita puuaineksia, jotka eritellään 
jakeittain, ja joiden jatkojalostus riippuu materiaalin laadusta.

Terminaalit sijoitetaan pääsääntöisesti olemassa oleville kiviainesten 
ottoalueille, jolloin asiakkaalle on vastaanottopalvelujen lisäksi tarjolla 
niin kierrätys- kuin neitseellisiäkin tuotteita. Mahdollisimman laaja 
tuotevalikoima takaa sen, että terminaaliin kierrätettäväksi massoja 
tuovan asiakkaan ei tarvitse lähteä alueelta auton lava tyhjänä, vaan 
paluukuormana työmaalle voi toimittaa erilaisia maanrakentamisessa 
tarvittavia tuotteita. Sujuvan työmaan etenemisen lisäksi kierrätys-
terminaalit tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden ympäristöys-
tävällisempään rakentamiseen. Ensimmäinen kierrätysterminaali 
on jo avattu Nokialle ja seuraava avataan Mäntsälään palvelemaan 
pääkaupunkiseudun asiakkaita.
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NCC on lanseerannut Pohjoismaihin uuden 
rakennusjätteiden kierrätyskonseptin. Suomen 
ensimmäinen NCC Recycling -kierrätys-
terminaali otettiin käyttöön Nokialla.

EliNa SaaRiNEN

l  NCC aikoo rakentaa Pohjoismaihin 30 uutta kierrätysterminaa-
lia rakennusjätteiden kuten kiviainesten, betonin ja maa-ainesten 
kierrätykseen.

Suomen ensimmäinen NCC Recycling -kierrätysterminaali on 
nyt avattu Nokialle. Toiminta Porin yhdystien varressa on käyn-
nistynyt materiaalien vastaanotolla.

Seuraava terminaali on tarkoitus avata pääkaupunkiseudulle, 
Mäntsälän Ohkolaan.

NCC:llä on nyt yhteensä kymmenkunta kierrätysterminaalia. 
Näistä suurin osa sijaitsee Ruotsissa ja Tanskassa.

Kierrätysterminaaleissa vastaanotetaan ja jalostetaan ensisijai-
sesti asfalttia, betonia, kiviaineksia, kaivumaita ja puutarhajätettä.

Puuainekset haketetaan ja käytetään energiatuotannossa. Be-
toni ja kivi murskataan ja niillä korvataan luonnon kiviaineksia 
muun muassa maarakentamisessa.

Maa-aineksia puolestaan käytetään esimerkiksi multana ja täy-
temaana.

Jalostettua materiaalia voivat hyödyntää NCC:n asiakkaat sekä 
NCC:n oma rakennustuotanto. l

NCC Staffan Andersson

NCC:n kierrätysterminaalikonsepti perustuu elinkaariajatteluun. 
Kaikki mahdollinen rakennus- ja maarakennusmateriaali pyritään 
käyttämään hyödyksi. Näin voidaan vähentää luonnonvarojen 
käyttöä, kasvihuonepäästöjä ja jätteiden luvatonta jättämistä luontoon.


