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Suomen ympäristökeskus on tehnyt yhteis-

työssä alueellisten ympäristökeskusten ja 

muiden sidosryhmien kanssa suururakan ja 

koonnut maamme jätelaitosten infras-

truktuurin mielenkiintoisiksi kartoiksi.

suomen jätelaitokset kartalla

Toiminnassa olevat kaatopaikat, tilanne 31.12.2007

(Lähde: Alueelliset  ympäristökeskukset, 
VAHTI-tieto-järjestelmä, kaatopaikan ylläpitäjä)
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Toiminnassa olevat 
kaatopaikat
(poislukien maankaato-
paikat), tilanne 31.12.2007

(Lähde: Alueelliset ympäristökeskukset, 
VAHTI-tietojärjestelmä)
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Jätettä polttavat laitokset, tilanne 13.1.2009 – 
poislukien vain omaa jätettä polttavat laitokset sekä 
ne, joihin ei sovelleta jätteenpolttoasetusta

(Lähde: Ympäristöhallinnon
 VAHTI-tietojärjestelmä 
ja YM:n tulosseuranta-
kysely  alueellisille 
ympäristökeskuksille)
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Kirsi Merilehto ja elina saarinen

jätealan seuranta helpottuu, 
kun toimivat ja vasta suun-
nitteilla olevat jätehuoltoon 

liittyvät laitoshankkeet on koottu 
valtakunnallisiksi ja alueellisiksi 
kartoiksi.

Suomen ympäristökeskuksen 
koostamista kartoista löytyy si-
jaintitiedot kaikista lopetetuista 
ja toimivista kaatopaikoista, toi-
mivista ja suunnitelluista jätettä 
polttavista laitoksista, toimivista 

ja suunnitelluista kompostointi- 
ja biokaasulaitoksista sekä kaato-
paikkakaasun pumppaamoista.

Aineisto palvelee ympäristö-
hallintoa jätealan seurantatehtä-
vissä, erityisesti valtakunnallisen 
ja alueellisten jätesuunnitelmien 
seurannassa. Kartat sisältävät run-
saasti mielenkiintoista ja arvokas-
ta tietoa myös muille jätehuollon 
ja hyötykäyttöalan tehtävissä toi-
miville.
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on etsitty lukuisista tietolähteistä 
kuten ympäristöhallinnon VAH-
TI- ja MATTI-tietojärjestelmistä, 
jätesuunnitelmista ja biokaasulai-
tosrekisteristä.

LueTTeLoiSTa karToikSi

Käteviksi kartoiksi Excel-pohjai-
set tiedostot on saatu, kun ne on 
tuotettu paikkatietoaineistoksi 
ArcGIS-paikkatiedonhallinta-
ohjelmalla. Tämä mahdollistaa 
erilaisten koosteiden ja karttatu-
losteformaattien tekemisen.

Paikkatietoaineiston koordi-
naatit eivät kata koko laitosaluet-
ta, vaan kyseessä on niin sanottu 
pistemäinen sijaintitieto. Esimer-
kiksi kaatopaikasta karttaan on 

Toiminnassa ja suunnitteilla olevat kompostointi-, 
mädätys- ja biokaasulaitokset, tilanne 26.1.2009

(Lähteet: Alueelliset ympäristökeskukset,
VAHTI-tietojärjestelmä, Bionova 
Engineering ja 
Biokaasulaitosrekisteri)
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Toiminnassa ja suunnitteilla olevat biokaasu-
laitokset, tilanne 28.2.2009

(Lähteet: Alueelliset ympäristökeskukset,
VAHTI-tieto-järjestelmä ja 
Bionova Engineering)
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Jätelaitosten infrastruktuurin 
seuranta alkoi jo vuosia sitten. 
Hanke sai alkunsa ympäristöneu-
vos Matti Vehkalahden laatimalla 
kyselyllä, jonka ympäristöministe-
riö lähetti vuosittain alueellisille 
ympäristökeskuksille vastatta-
vaksi.

Suomen ympäristökeskus on 
koostanut tietoja valtakunnalli-
seksi aineistoksi ja laajentanut sa-
malla aineiston tietopohjaa sekä 
-lähteitä. Tärkeässä roolissa tie-
tojen toimittajina ovat olleet yhä 
alueellisten ympäristökeskusten 
jätehuollon asiantuntijat.

Pelkkien laitostietojen perus-
teella kartat eivät ole syntyneet, 
vaan laitosten sijainti- ja osoite-
tietoja eli karttakoordinaatteja 

merkitty jätteen vastaanottopis-
teen sijainti.

Tiedot on päivitetty tammi-
helmi  kuussa 2009. Kaatopaik-
kojen osalta seurannan kannalta 
mielenkiintoinen tilanne oli kui-
tenkin vuoden 2007 marraskuu, 
jolloin viimeisimmätkin uuden 
kaatopaikka-asetuksen vaatimuk-
set astuivat voimaan ja jolloin suu-
rin osa vanhoista kaatopaikoista 
lopetettiin. Kaatopaikkojen tilan-
netta päivitetään todennäköisesti 
seuraavan kerran toukokuussa.

Aineiston ylläpito vaatii run-
saasti resursseja, joten tällä hetkel-
lä ei ole suunnitelmissa laajentaa 
aineistoa, eikä karttatulosteita ole 
tarkoitus laatia kovinkaan tiu-
haan. Excel-aineistoa kuitenkin 

päivitetään sitä mukaa, kun uutta 
tietoa saadaan.

Jos jokin laitos huomaa puut-
tuvansa kartalta, laitosta koskevat 
tiedot voi toimittaa osoitteeseen 
kirsi.merilehto@ymparisto.fi

Tiedoista olisi hyvä käydä ilmi 
laitoksen nimi, laitostyyppi (esi-
merkiksi tavanomaisen jätteen 
kaatopaikka, biokaasulaitos, kaa-
topaikkakaasun pumppaamo, jä-
tevoimala, rinnakkaispolttolaitos 
jne), sijaintikunta, koordinaatit 
(YKJ) tai osoite, laitoksen tila (toi-
miva, suunnitteilla) sekä mielel-
lään myös ympäristöluvan mukai-
nen käsittelykapasiteettitieto (ton-
nia vuodessa). Kaatopaikan osalta 
tarvitaan myös kaatopaikan yllä-
pitäjätieto (kunta, teollisuus jne).
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suomen jätelaitokset kartalla

Lapin ympäristökeskuksen alueella sijaitsevat kompostointilaitokset (tilanne 26.1.2009)

(Lähteet: Lapin ympäristökeskus, 
VAHTI-tietojärjestelmä, Bionova 
Engineering ja Biokaasulaitosrekisteri)
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