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Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia yleissuunnitelma Ruskon jätekeskuksen uudesta laajennusalueesta. Lisäksi 
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laajennusalueen rakentamista. Jätteenpolttolaitoksen ja Oulun Jätehuollon lajitteluareenan valmistuttua Ruskon 

jätekeskukseen loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt merkittävästi. Jätteen laatu on myös muuttunut 

huomattavan paljon epäorgaanisemmaksi. 
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jätekeskuksessa riittää loppusijoituskapasiteettia vähintään 15 vuodeksi. Toteuttamalla jo suunniteltu rakennusjätteen 
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Uuden laajennusalueen osalta suunniteltiin yleissuunnittelutasoisesti laajennusalueella tarvittavat toiminnot sekä 

niiden laajuudet ja sijoittuminen alueelle. Laajennusalueelle rakennettavien loppusijoitusalueiden sekä 

välivarastointi- ja käsittelykenttien osalta esitettiin vaihtoehtoja käytettävistä pohjarakenteista. Lisäksi käsiteltiin 

vesienhallinnan ja kaasunkeräyksen järjestämistä sekä alueen liikennejärjestelyjä. Lopuksi laskettiin käyttöaika 

laajennusalueelle hahmotellulle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Toteuttamalla uusi loppusijoitusalue tässä 

työssä hahmotellussa laajuudessa, mahdollistetaan tavanomaisen jätteen loppusijoittaminen pelkästään uudelle 
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Abstract 

The latest expansion of landfill area in Oulu Waste Management’s Rusko waste centre was constructed in 2010. 

Before the completion of Laanila’s municipal solid waste (MSW) incineration plant and Oulu Waste Management’s 

sorting arena (Lare), landfill capacity was estimated to run out in about eight years. The original plan of Oulu Waste 

Management was to construct a new waste centre to Punaisenladonkangas in Haukipudas. However, the plans were 

cancelled due to lack of zone plan and opposition from residents. Zoning process for expanding Rusko waste centre 

has been started in order to ensure the continuity of waste management in Oulu region. 

 

The aim of this master’s thesis was to prepare a general plan for the expansion of Rusko waste centre. In addition, a 

significant part of the thesis was to re-estimate the lifetime of landfill capacity in Rusko waste centre, before the 

expansion. Now that Laanila’s MSW incineration plant and sorting arena Lare are operative, the amount of landfilled 

waste has decreased significantly. The quality of landfilled waste has also changed to much less organic. 

 

In the beginning waste legislation in Finland and EU was briefly discussed. Also, National waste plan until 2016 and 

The regional waste plan for Oulu province were introduced. Waste taxation and restriction of landfilling organic 

waste (coming into force in 2016) were introduced as important matters in the field of waste management. In the 

early part of the thesis, landfill sealing structures, leachate management and collection of landfill gas were presented 

in general level. 

 

In the next part, arrangement of waste management in Oulu region, especially from Oulu Waste Management’s point 

of view was introduced. For the estimation of current landfill capacity’s lifetime (without expansion), the available 

landfill volume and landfilled waste amounts in the future were estimated. Current landfill capacity in Rusko waste 

centre can be increased by building more landfill area between construction waste’s old and current landfill areas. By 

filling the gap between these two landfills, 270 000 m3 or 690 000 m3 new landfill capacity can be gained, depending 

on the implementation. Amounts of waste landfilled in the future were estimated based on Oulu Waste Management’s 

statistics and interviews of Oulu Waste Management’s staff. Since it is impossible to get exact figures, also amounts 

of waste that would be less or more than expected were included in the estimation. 

  

Based on the lifetime estimation, it was found that even without new investments, the landfill capacity in Rusko 

waste centre will last for at least 15 years. By also filling the gap between construction waste sites, the landfill 

capacity even without expansion may last for over 100 years. 

 

For the expansion of Rusko waste centre, required facilities with their extent and location were planned in general 

level. Options for sealing structures usable in the landfill, treatment and storage areas were introduced. In addition, 

leachate management, landfill gas collection and traffic arrangements in the expansion area were discussed. Landfill 

capacity’s lifetime was also estimated in the expansion area of Rusko waste centre. With the size and shape of the 

landfill used as an example, the landfill capacity in only expansion area was estimated to last for at least several 

decades.   
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LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

DOC   dissolved organic carbon 

LOI   loss of ignition 

TOC   total organic carbon 

Kaatopaikka jätteen loppusijoituspaikka tai -alue, jolle 

jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan 

Kaatopaikkakaasu lähinnä metaania (CH4) ja hiilidioksidia (CO2) 

sisältävä kaasuseos, jota muodostuu orgaanisen 

aineksen hajotessa hapettomissa olosuhteissa 

Kattilatuhka voimalaitoksen kattilan, tulistimien ja syöttö-

veden esilämmittimen pinnoilta nuohottava 

vaaralliseksi luokiteltava jäte 

Mekaanis-biologinen käsittely menettely, jolla erotellaan kierrätykseen ja 

termiseen käsittelyyn soveltuvat jätteet ja 

samalla parannetaan loppusijoitettavan jätteen 

laatua mekaanisen esikäsittelyn ja aerobisen 

ja/tai anaerobisen biologisen käsittelyn avulla 

Mädätys hapettomissa olosuhteissa tapahtuva orgaanisen 

aineksen hajoaminen mikrobien vaikutuksesta 

Mädätysjäännös biokaasulaitoksen mädätysprosessissa syntyvä 

kiinteä tai nestemäinen lannoitevalmiste, joka 

sisältää muun muassa typpeä ja fosforia 

Savukaasujen puhdistusjäte voimalaitoksen savukaasujen puhdistus-

prosessissa syntyvä vaaralliseksi luokiteltava 

jäte 

Suotovesiallas tasausallas, jonka avulla jätteen läpi 

suotautunut vesi johdetaan tasaisena virtana 

käsiteltäväksi 

Yhdyskuntajäte asumisessa syntyvä jäte ja siihen 

rinnastettavissa oleva teollisuus-, palvelu- tai 

muussa toiminnassa syntyvä jäte  
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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia yleissuunnitelma Oulun Jätehuollon Ruskon 

jätekeskuksen laajennusalueesta. Yleissuunnitelmaa voidaan käyttää pohjana, kun 

laajennusalueen yksityiskohtaisia suunnitelmia kilpailutetaan. Lisäksi yleissuunnitelmaa 

voidaan hyödyntää haettessa laajennusalueelle ympäristölupaa.  

Laajennusalueen yleissuunnitelman lisäksi työssä arvioitiin Ruskon jätekeskuksen 

loppusijoituskapasiteetin jäljellä olevaa käyttöaikaa ilman laajennusaluetta. Ennen 

Laanilan jätteenpolttolaitoksen ja Oulun Jätehuollon lajitteluareenan valmistumista 

vuonna 2012 loppusijoituskapasiteetin arvioitiin riittävän noin kahdeksaksi vuodeksi.  

Jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan valmistuttua loppusijoitettavan jätteen määrä 

on vähentynyt merkittävästi. Jätteen laatu on myös muuttunut huomattavasti 

epäorgaanisemmaksi. Näin ollen loppusijoituskapasiteetin jäljellä olevan käyttöajan 

uudelleenarviointi oli ajankohtaista. 

Työn alussa käsiteltiin jätealaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä niiden 

tavoitteita Suomessa ja EU:ssa. Työssä esiteltiin pääpiirteittäin Valtakunnallinen 

jätesuunnitelma vuoteen 2016 sekä Oulun läänin alueellinen jätehuoltosuunnitelma. 

Jäteveroa ja vuonna 2016 voimaan astuvaa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskieltoa 

käsiteltiin tärkeinä jätealaan vaikuttavina ohjauskeinoina. Alkuosassa käytiin läpi myös 

jätekeskusten ja erityisesti loppusijoitustoiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen 

minimoimiseksi annettuja vaatimuksia pohjarakenteiden, vesienhallinnan ja 

kaatopaikkakaasun keräyksen osalta. 

Työssä esiteltiin jätehuollon järjestämistä Oulun alueella erityisesti Oulun Jätehuollon 

toiminnan kannalta. Oulun Jätehuollon toiminnan kuvauksen jälkeen selvitettiin Ruskon 

jätekeskuksessa jäljellä oleva loppusijoituskapasiteetti ja arvioitiin tulevaisuudessa 

loppusijoitettavien jätteiden määriä. Ennen laajennusalueen rakentamista Ruskon 

jätekeskuksessa on mahdollista lisätä loppusijoituskapasiteettia rakentamalla uusi 

jätetäyttö rakennusjätteen vanhan ja uuden loppusijoitusalueen väliin. Välitäytöllä 

saadaan lisäkapasiteettia toteutustavasta riippuen 270 000 m
3
 tai 690 000 m

3
. 

Tulevaisuudessa loppusijoitettavien jätteiden määriä arvioitiin Oulun Jätehuollon 
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ylläpitämien tilastojen ja Oulun Jätehuollon henkilökunnan kanssa käytyjen 

haastattelujen perusteella. Koska jätemäärän tarkka ennustaminen on mahdotonta, 

käyttöaikatarkasteluun otettiin mukaan jätemäärät, joka olisivat odotettua pienemmät tai 

vastaavasti odotettua suuremmat. Käyttöaikatarkastelun perusteella arvioitiin, että ilman 

uusia investointejakin Ruskon jätekeskuksessa riittää loppusijoituskapasiteettia vielä 

vähintään 15 vuodeksi, vuoteen 2028 saakka. Toteuttamalla rakennusjätteen 

loppusijoitusalueiden välitäyttö laajemman suunnitelman mukaisena, 

loppusijoituskapasiteettia riittää ilman laajennusaluettakin jopa yli 100 vuodeksi. 

Uuden laajennusalueen osalta suunniteltiin yleissuunnittelutasoisesti laajennusalueella 

tarvittavat toiminnot sekä niiden laajuudet ja sijoittuminen alueelle. Toimintojen 

sijoittuminen esitettiin ArcGis-ohjelman avulla piirrettyssä karttakuvassa. 

Laajennusalueelle rakennettavien loppusijoitus-, välivarastointi- ja käsittelyalueiden 

osalta esitettiin vaihtoehtoja käytettävistä pohjarakenteista. Ehdotetut 

pohjarakennemallit ovat Ruskon jätekeskuksen nykyisillä alueilla käytössä olevia 

ratkaisuja. Lisäksi käsiteltiin laajennusalueen vesienhallinnan ja kaasunkeräyksen 

järjestämistä sekä alueen liikennejärjestelyjä. Myös esimerkkikuva liikennejärjestelyjen 

toteuttamisesta piirrettiin ArcGis-ohjelmalla.  

Viimeisenä työssä laskettiin käyttöaika laajennusalueelle hahmotellulle tavanomaisen 

jätteen loppusijoitusalueelle. Esimerkkinä käytetyn loppusijoitusalueen täyttötilavuus 

saatiin piirtämällä jätetäytöstä kolmiulotteinen kuva AutoCad-ohjelmalla ja laskemalla 

muodon tilavuus ohjelman avulla. Jätemäärien osalta käytettiin samoja arvioita, kuin 

työn aikaisemmassa käyttöaikatarkastelussa. Esimerkkinä käytetylle laajalle 

loppusijoitusalueelle voitaisiin osiossa tehtyjen laskelmien mukaan loppusijoittaa jätettä 

vähintään useiden kymmenien vuosien ajan. 
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2 JÄTEALAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA 

MÄÄRÄYKSET 

Suomen jätelainsäädäntö seuraa pitkälti EU:n jätelainsäädännön kehitystä. Monet 

säädökset Suomessa ovat kuitenkin tiukempia, kuin vastaavat säädökset EU:ssa. 

Suomessa on esimerkiksi joillakin jätelainsäädännön aloilla voimassa säädöksiä, jotka 

puuttuvat EU:n lainsäädännöstä kokonaan tai ovat vasta valmisteilla. 

(Ympäristöministeriö 2005: 3) EU:n ja Suomen jätelainsäädäntöjen määräämiä 

jätehuollon järjestämisen periaatteita tarkennetaan esimerkiksi valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa sekä aluekohtaisesti muun muassa alueellisissa jätesuunnitelmissa ja 

kuntien jätehuoltomääräyksissä (Jätelaki 646/2011). 

2.1 EU:n jätepolitiikka 

Luonnonvarat, kuten vesi, maaperä, ilma, mineraalit, ja biomassa ovat ehdottoman 

tärkeitä elämänlaadun ja talouksien toimivuuden kannalta niin Euroopassa kuin 

globaalistikin. Luonnonvaroja (uusiutuvia ja uusiutumattomia) käytetään kuitenkin 

sellaisin tavoin, ettei maapallon valmiudet uudistaa luonnonvaroja ja 

ympäristötoimintoja pysy kulutuksen tahdissa. Luonnonvarojen ehtyminen Euroopassa 

jatkuu ja ympäristön tila huononee, mikäli luonnovarojen käyttö pysyy ennallaan. 

Euroopan komissio (2005) on arvioinut, että Kiinan, Intian ja Brasilian talouksien 

kasvaessa luonnonvarojen käyttö nelinkertaistuu 20 vuodessa, mikäli kaikkialla 

maailmassa seurataan perinteisiä kulutustapoja. EU:ssa talouskasvun ja haitallisten 

ympäristövaikutusten välisen kytköksen purkamiseksi on muun muassa laadittu 

luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia (KOM/2005/670). 

Strategian yleisenä tavoitteena on ”vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

syntyy luonnonvarojen käytöstä kasvavassa taloudessa”. (Euroopan komissio 2005) 

Aikaisemmin EU:n ympäristöpolitiikka keskittyi lähinnä päästöistä ja jätteistä 

aiheutuviin näkyviin ongelmiin ja pistekuormituslähteistä, kuten tehtaista ja 

voimalaitoksista aiheutuvien päästöjen hallintaan. Näiden ongelmien osalta tilanne 

onkin parantunut: ilman ja veden laadun paranemisen lisäksi yhä suurempi määrä 

jätteestä kierrätetään ja loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt. Ympäristön tilan 
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huonontumisen ja kestävän kehityksen vastaisten suuntauksien hallitsemiseksi 

ympäristöpolitiikassa on kuitenkin käsiteltävä päästöjen ja jätehuollon lisäksi muitakin 

tekijöitä. Nykyään kehitetäänkin välineitä, joilla voidaan määrittää materiaalien ja 

energian käytön ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Esimerkiksi yhdennetyn 

tuotepolitiikan avulla vähennetään tuotteiden negatiivisia ympäristövaikutuksia koko 

elinkaaren ajalta, mukaan lukien tuotanto, käyttö ja jätteistä huolehtiminen. 

(KOM/2005/670) 

EU:n alueella syntyy jätettä yli 1,3 miljardia tonnia vuodessa, mikä on enemmän kuin 

koskaan aiemmin. Jätemäärät ovat sidoksissa talouskasvuun: esimerkiksi vuosina 1995-

2003 sekä bruttokansantuote että yhdyskuntajätteen määrä EU:n alueella kasvoivat 19 

%. EU:n ympäristölainsäädännöllä on saatu aikaan useita parannuksia jätehuoltoon. 

Muun muassa yhdyskuntajätteen, pakkausten, romuajoneuvojen sekä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden kierrätys on tehostunut ja kehityksen myötä jätehuoltoa ei enää 

pidetä likaisena ja pilaavana toimintana. Jätemäärän kasvun seurauksena 

loppusijoitettavan jätteen määrä EU:n alueella vähenee kuitenkin hitaasti kierrätyksen 

voimakkaasta lisääntymisestä huolimatta. Vaikka kaatopaikkoja säännellään nykyisin 

tiukasti, on loppusijoittaminen edelleen ympäristön kannalta ongelmallisin tapa 

huolehtia jätteistä. (Euroopan komissio 2005) 

EU:n jätepolitiikan yleistavoitteet on esitetty komission hyväksymässä jätestrategiassa 

(1996) ja jätteen synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen strategiassa (2005). EU:n 

jätepolitiikan tavoitteena on ”edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäistä ja 

torjua jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa haittaa”. EU:n jätepolitiikka 

perustuu taulukossa 1 esitettyihin periaatteisiin. (Ympäristöministeriö 2011) 
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Taulukko 1. EU:n jätepolitiikan periaatteet (Ympäristöministeriö 2011). 

Periaate Kuvaus 

Ehkäisyn periaate Jätteen tuottamista ja haitallisuutta vähennetään ja 

mahdollisuuksien mukaan ehkäistään 

Pilaaja maksaa Jätteen tuottaja vastaa kaikista jätehuolto-kustannuksista. 

Tuottajavastuu Tuotteen valmistaja ja maahantuoja vastaa eräiden tuotteiden 

jätehuollosta jätteen tuottajan sijasta. 

Varovaisuusperiaate Jätteistä ja jätehuollosta mahdollisesti aiheutuvia vaaroja 

ennakoidaan. 

Läheisyysperiaate Jätteet käsitellään mahdollisimman lähellä niiden 

syntypaikkaa. 

Omavaraisuusperiaate Euroopan yhteisö ja kukin jäsenmaa on omavarainen jätteiden 

käsittelyssä. 

 

2.2 Jätelainsäädäntö Suomessa 

Kaatopaikkoja koskeva lainsäädäntö oli Suomessa vielä ennen 1990-luvun puoliväliä 

hajanaista ja puutteellista. Kaatopaikkatoiminnasta oli vain yksittäisiä säännöksiä, jotka 

kohdistuivat eri osa-alueisiin, kuten vesien- tai terveydensuojeluun. Hajanaisuuden 

vuoksi kaatopaikkatoiminnan kokonaisvaltainen ohjaaminen oli mahdotonta ja 

kaatopaikkoja perustettiin selvittämättä toiminnan ympäristövaikutuksia. Kunnasta 

riippuen kaatopaikkojen ympäristönsuojelun taso vaihteli merkittävästi, eikä 

kaatopaikoilta edellytetty toiminnan aikana järjestelmällistä ympäristön tilan seurantaa. 

(Kukkamäki ym. 2008: 15) 

Jätealan lainsäädäntö muuttui oleellisesti 1.1.1994, kun jätelaki (1072/1993) tuli 

voimaan ja kaatopaikoilta alettiin järjestelmällisesti vaatia ympäristölupaa. Jätelain 

mukaan kaikilla kaatopaikoilla, joiden toimintaa aiottiin jatkaa 1.1.1997 jälkeen, tuli 

olla toiminnalleen ympäristölupa tuohon päivämäärään mennessä. Kaatopaikkojen 

toiminta siirtyi järjestelmällisen sääntelyn piirin 1.10.1997, kun valtioneuvoston päätös 

kaatopaikoista (jäljempänä kaatopaikkapäätös) tuli voimaan. Kaatopaikkapäätöksen 

(861/1997) soveltamisalaan kuuluu koko kaatopaikan elinkaari suunnitteluvaiheesta 
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käytöstä poistamiseen ja jälkihoitoon. Kaatopaikkapäätöstä on muutettu useita kertoja. 

Muutosten avulla on muuan muassa pantu täytäntöön vuonna 1999 annettu Euroopan 

Unionin kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY) ja vuonna 2003 annettu neuvoston päätös 

(2003/33/EY). (Kukkamäki ym. 2008: 15-17)  

Nykyisin voimassa oleva jätelaki (646/2011) ja siihen liittyvät muut lait tulivat voimaan 

1.5.2012 jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Lainsäädännön 

kokonaisuudistuksen tavoitteena oli ajanmukaistaa lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä 

jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. 

Lähivuosina kaikki asetustasoiset jätealan säädökset tullaan uudistamaan uuden jätelain 

mukaisiksi. Tähän saakka on annettu uudet valtioneuvoston asetukset jätteistä 

(179/2012), jätteen polttamisesta (151/2013), kaivannaisjätteistä (190/2013) ja 

kaatopaikoista (331/2013). Kokonaisuudessaan asetusten uudistamistyö kestää 2-3 

vuotta. (Ympäristöministeriö 2013a) 

2.2.1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 

Valtioneuvoston 10.4.2008 hyväksymässä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa 

esitetään jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2016 

sekä niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimet. Suunnitelma on laadittu luonnonvarojen 

järkevän käytön edistämiseksi, jätehuollon kehittämiseksi, jätteistä aiheutuvien vaarojen 

sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Valtakunnallisen jätesuunnitelman 

tavoitteena on saada yhdyskuntajätteen määrä kääntymään laskuun vuoteen 2016 

mennessä. Muita tavoitteita ovat muun muassa, että 50 % yhdyskuntajätteestä 

kierrätetään materiaalina ja 30 % hyödynnetään energiana. Tällöin loppusijoitettavaksi 

kaatopaikoille päätyisi enää 20 % jätteistä. (Ympäristöministeriö 2008: 7-9) 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman laadintaa on ohjannut viisiportainen etusijajärjestys 

(kuva 1), jolla tarkoitetaan EU:n jätestrategiassa määriteltyä jätehuollon tavoitteiden 

tärkeysjärjestystä: jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen, uudelleenkäytön 

valmistelu, kierrätys, hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen ja 

loppukäsittely. Viimeisenä listattu, eli vähiten toivottu vaihtoehto on jätteen 

loppukäsittely, jota tällä hetkellä vähentää voimakkaimmin jätteiden energia-
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hyödyntäminen (jätteenpoltto) sekä kierrätyksen lisääminen. (Ympäristöministeriö 

2008) 

 

Kuva 1. EU:n jätedirektiiviin perustuva etusijajärjestys (Ympäristöministeriö 2012a). 

 

2.2.2 Oulun läänin alueellinen jätehuoltosuunnitelma 

Alueellisen jätesuunnittelun tavoitteena on löytää ratkaisuja EU:ta ja yksittäisiä valtioita 

pienempien aluiden jäteongelmiin. Alueellisten jätesuunnitelmien avulla on tarkoitus 

vaikuttaa alueiden ratkaisuihin siten, että ne edistävät valtakunnallisten 

jätesuunnitelmien tavoitteita. Jätesuunnitelman laatiminen on vuorovaikutteinen 

prosessi, joka toteutetaan yhteistyössä kansalaisten, viranomaisten ja eri sidosryhmien 

kanssa. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua jätesuunnitelman valmisteluun muun 

muassa osallistumalla kyselyihin. (Ympäristöministeriö 2012b) 

Oulun läänin alueellinen jätehuoltosuunnitelma (jäljempänä jätehuoltosuunnitelma) 

mukailee pitkälti valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita. Jätehuoltosuunnitelman 

laatiminen perustuu EU:n jätedirektiiviin, joka velvoittaa jäsenvaltioita laatimaan yhden 

tai useamman jätehuoltosuunnitelman direktiivissä esitettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Jätehuoltosuunnitelman taustatavoitteiksi on asetettu jätteen määrän 

vähentäminen, jätteen höytykäyttöasteen nostaminen, jätehuollon ympäristö- ja 
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terveyshaittojen vähentäminen sekä jätehuollon organisoinnin eko- ja 

kustannustehokkuus. (Turunen ym. 2008: 7, 48) 

Asetetut taustatavoitteet antavat suuntaa jätehuoltosuunnitelman eri painopistealueille. 

Muun muassa biojätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta on asetettu yhdeksi 

jätehuoltosuunnitelman painopistealueeksi. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöistä 

suurin osa muodostuu kaatopaikoille loppusijoitettujen biohajoavien jätteiden 

aiheuttamista metaanipäästöistä. Vuonna 2006 biohajoavasta jätteestä saatiin talteen 

Pohjois-Pohjanmaalla 33 % ja Kainuussa 61 %. Myös jätteiden energiahyötykäyttö on 

mainittu yhtenä jätehuoltosuunnitelman painopistealueena. (Turunen ym. 2008: 86-88) 

Jätteiden energiahyötykäyttö onkin lisääntynyt huomattavasti Oulun alueella, kun Oulun 

Energian jätteenpolttolaitos valmistui Oulun Laanilaan vuonna 2012. 

Jätteen tuottajan tulee ”pilaaja maksaa” -periaatteen mukaisesti vastata jätehuollon 

kustannuksista niiden yhdyskuntajätteiden osalta, jotka eivät kuulu tuottajavastuun 

piiriin (ks. taulukko 1). Jätehuoltosuunnitelman yhtenä painopistealueena mainitun 

jätemaksujen kannustavuuden tulisi tukea tavoitteita jätteiden määrän vähentämisen ja 

hyötykäytön tehostumisen osalta. Kiinteistöt, taloyhtiöt ja omakotitalot voivat pienentää 

jätteen määrää ja siten jätehuoltokustannuksia esimerkiksi ottamalla käyttöön eri 

jätelajeille sopivat jäteastioiden tyhjennysvälit. Tyhjennysvälien pituuksia määrittäessä 

on kuitenkin huomioitava kuntien jätehuoltomääräyksissä mainitut ehdot. Jätemaksuja 

voi pienentää myös muun muassa kilpailuttamalla jätehuoltopalvelut, lajittelemalla 

jätteet ja käsittelemällä biojätteet omatoimisesti kompostoimalla. Valtakunnallisella 

tasolla jätemaksujen kannustavuuteen vaikutetaan perimällä kaatopaikoille 

loppusijoitettavasta jätteestä jäteveroa. (Turunen ym. 2008: 92)    

2.2.3 Jätteiden verotus Suomessa 

Jäteverolaki tuli Suomessa voimaan ensimmäisen kerran 1.9.1996. Jäteveron 

käyttöönotolla haluttiin saada jätteen määrä ja kaatopaikalle sijoittaminen vähenemään 

ja jätteiden hyödyntäminen tehostumaan. Jätevero otettiin käyttöön uutena valtiolle 

suoritettavana verona, jolla oli sekä valtiontaloudellista merkitystä että ympäristö-

poliittisia tavoitteita. Jäteverolain tultua voimaan kaatopaikan pitäjien tuli nostaa 

loppusijoitettavaksi ohjautuvan jätteen hintaa, jolloin vaihtoehtoiset käsittelytavat, kuten 
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kierrätys ja muu hyötykäyttö tulivat suhteellisesti ottaen taloudellisesti edullisemmiksi. 

(Ympäristöministeriö 2005: 1, 4) Jäteveron vaikutustapa on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Jäteveron vaikutustapa (Ympäristöministeriö 2005). 

 

Jäteveron tullessa voimaan vuonna 1996 sen suuruus oli 15 €/t (tuolloin noin 90 mk/t) 

jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Rakennusjätteen osalta vero tuli voimaan 

vuodesta 1998 alkaen. Jäteveroa on korotettu useita kertoja. Vuonna 2003 jäteveron 

suuruus oli 23 €/t ja vuonna 2005 30 €/t. (Jäteverolaki 28.6.1996/495) Vuonna 2011 

jäteveron suuruus oli 40 €/t ja 1.1.2013 alkaen 50 €/t. Verotuksen toimittamisesta ja sen 

valvonnasta huolehtii Tulli. Jäteveron suorittamisvelvollisuus on kaatopaikkojen 

pitäjillä. Jäteverolain mukaan veroa ei suoriteta sellaisesta kaatopaikalle toimitetusta 

jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön tai käytöstä 

poistamisen kannalta välttämättömissä rakenteissa tai rakennuksissa. Mikäli 
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kaatopaikalta viedään jätettä pois, on kaatopaikan pitäjällä oikeus vähentää poisviedystä 

jätteestä suoritettu tai suoritettava vero. (Jäteverolaki 17.12.2010/1127) 

Ympäristöministeriön vuonna 2005 tekemässä selvityksessä arvioitiin, että jäteveron 

ohjaava vaikutus kotitalouksien osalta on vähäinen, koska jätehuollon kustannukset 

muodostavat niin pienen osan kiinteistönhoitokustannuksista. Myös omakotitalouksien 

osalta kustannus on vähäinen, vaikka jätevero kohdistuukin suoraan kotitalouteen. 

Taloudellinen ohjausvaikutus kohdistuu sen sijaan parhaiten sellaisiin yrityksiin, jotka 

tuottavat paljon hyödyntämiskelvotonta jätettä ja joiden jätteen kuljetus on riippumaton 

asumisen jätehuollosta. Jätevero on lisännyt kaatopaikoille vastaanotetun jätteen 

hyödyntämistä kuntien toimesta ja edistänyt käsittelylaitospalveluiden tarjontaa. Veron 

osuus jätemaksuista on merkittävä ja ympäristöministeriön selvityksessä haastateltujen 

kaatopaikanpitäjien mukaan jätevero on ollut suurin tai toiseksi suurin tekijä jätteen 

käsittelyhintojen kohoamisessa. (ks. Huhtinen ym. 2007: 58-59)  

2.3 Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskielto 

Jätehuollon osuus Suomessa aiheutuvista kasvihuonepäästöistä on noin 3 %. 

Jätehuollon ilmastovaikutuksista puolestaan yli 90 % aiheutuu kaatopaikoille 

loppusijoitettujen biohajoavien jätteiden metaanipäästöistä. (Ympäristöministeriö 2008: 

45) Valtioneuvosto hyväksyi 2.5.2013 kaksi uutta asetusta (valtioneuvoston asetus 

kaatopaikoista ja valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta), joilla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamista 

kaatopaikoille sekä tällaisen jätteen hyödyntämistä maarakentamisessa 

(Ympäristöministeriö 2013b). Uudet asetukset perustuvat keskeisesti aiempaan 

kaatopaikkapäätökseen, joka korvataan uusilla asetuksilla. Asetuksilla muutetaan 

aiempaa kaatopaikkapäätöstä siten, että siihen sisällytetään rajoituksia koskien 

orgaanisen aineksen sijoittamista kaatopaikoille. Näin voidaan vähentää kaatopaikkojen 

aiheuttamia metaanipäästöjä ja suotovesikuormitusta sekä lisätä kaatopaikan vakautta ja 

näin helpottaa jälkihoitovaihetta. Rajoittamalla orgaanisen jätteen loppusijoittamista 

parannetaan myös kaatopaikkojen turvallisuutta, kun palavat ja syttyvät jätteet 

ohjautuvat toisaalle. (Wahlström ym. 2012) Uusien asetusten taustalla on EU:n 

kaatopaikkadirektiivi, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot vähentävät asteittain 
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biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille. Orgaanisen aineksen 

kaatopaikkasijoitusta koskevat rajoitukset tulevat Suomessa voimaan 1.1.2016 alkaen. 

Rakennus- ja purkujätteiden osalta vastaavat rajoitukset ovat täysimääräisesti voimassa 

1.1.2020. (Ympäristöministeriö 2013b) 

Useissa Euroopan valtioissa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskielto on jo 

voimassa. Jätteen sisältämän orgaanisen aineksen määrää kuvaavina indikaattoreina 

käytetään TOC-, LOI- ja DOC-arvoja (total organic carbon, loss of ignition ja dissolved 

organic carbon). Saksassa orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikoille on ollut 

kiellettyä 90-luvun alusta saakka. Saksassa kaatopaikoille sijoitettavalle jätteelle on 

TOC-pitoisuuden lisäksi asetettu myös LOI- ja DOC-raja-arvot (TOC 3 %, LOI 5 % ja 

DOC 800 mg/kg). Tiukat raja-arvot on todettu toimiviksi ja ne ovat taanneet laadukkaan 

yhdyskuntajätteen termisen käsittelyn. Saksassa asetetuista raja-arvoista voidaan 

viranomaisen arvioinnin perusteella poiketa. TOC- ja LOI-raja-arvoista voidaan poiketa, 

mikäli DOC-raja-arvo samalla alittuu tai TOC- ja LOI-arvojen ylittyminen aiheutuu 

alkuainehiilestä. Eurooppalaisten standardien mukaan määritetystä TOC-pitoisuudesta 

valtaosa voi muodostua juuri alkuainehiilestä, vaikka se ei ole orgaanista hiiltä 

(Svensson 2006). Saksassa raja-arvoja ei sovelleta mekaanis-biologisesti käsitellylle 

jätteelle. LOI-, TOC- ja DOC-raja-arvot ovat tiukemmat (3 %, 1 % ja 500 mg/kg) niiden 

jätteiden osalta, jotka aiotaan loppusijoittaa pysyvän jätteen kaatopaikalle. (Wahlström 

ym. 2012) 

Ruotsissa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen on ollut kiellettyä vuodesta 2005 

alkaen. Ruotsissa kaatopaikoille saa sijoittaa jätteitä, joiden TOC-pitoisuus on alle 10 

%. Myös Ruotsissa säännöksiin sisältyy kuitenkin menettely, jolla voidaan myöntää 

poikkeuksia kieltoon. Poikkeuksia on myönnetty Saksan tavoin esimerkiksi jätteille, 

joissa TOC-pitoisuuden raja-arvo ylittyy, mutta hiili esiintyy lähinnä alkuainehiilen 

muodossa. Poikkeuksia voidaan myöntää myös, mikäli jätteen käsittelylle ei ole 

riittävästi kapasiteettia tai jätteelle ei sen koostumuksen tai muiden ominaisuuksien 

vuoksi ole muuta ympäristönsuojelullisesti perusteltua käsittelytapaa. Tällaisia jätteitä 

ovat esimerkiksi eräät kloori- tai typpipitoiset jätteet sekä tynnyreihin kerätyt 

käymäläjätteet. Ruotsissa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellosta poikkeamiseen 

tulee anoa vuosittain lupa lääninhallitukselta. (Wahlström ym. 2012)    
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Suomessa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamisesta säädettäessä tausta-aineistona 

käytettiin Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) ympäristöministeriön toimeksiannosta 

laatimaa selvitystä, jonka mukaisesti uudet asetukset myös pitkälti toteutuivat. VTT:n 

työryhmä ehdotti selvityksessään (Wahlström ym. 2012), että uudessa asetuksessa 

sallittaisiin sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ainoastaan sellaista jätettä, jossa 

on orgaanista ainesta korkeintaan 10 %. Myös Suomessa jätteen sisältämän orgaanisen 

aineksen määrittämiseen käytetään TOC-pitoisuutta, joka saa olla korkeintaan 10 %. 

Erityisesti heterogeenisen jätteen osalta TOC-määritys voi olla ongelmallista, jolloin 

vaihtoehtoisena kriteerinä käytetään LOI-arvoa, jonka tulisi myös olla alle 10 %. Joko 

TOC- tai LOI-arvon alittaessa 10 %, voidaan jäte sijoittaa tavanomaisen jätteen 

kaatopaikalle. Orgaanisella jätteellä VTT:n työryhmä tarkoitti myös biohajoamattomina 

pidettyjä orgaanisia jätteitä, kuten muovia ja kumia, joilla on yleensä suuri lämpöarvo. 

Rajoittamalla korkean lämpöarvon omaavien jätteiden kaatopaikkasijoitusta, ne saadaan 

ohjautumaan energiahyötykäyttöön. (Wahlström ym. 2012) 

Wahlströmin ym. (2012) mukaan jätteen epäorgaanisuuden varmistamiseksi TOC-raja-

arvon tulisi olla tarpeeksi matala, esimerkiksi 3 tai 5 %. VTT:n työryhmä ehdotti raja-

arvoksi kuitenkin 10 %, koska tällöin vältytään alkuainehiilen ja karbonaattisuolojen 

aiheuttamilta aiheettomilta raja-arvon ylityksiltä. VTT:n selvityksessä on mainittu myös 

poikkeukset, joissa 10 % TOC- ja LOI-raja-arvoja ei sovelleta. Esimerkiksi 

jätteenpolttolaitosten ja muun energiantuotannon lento- ja pohjatuhkia, joissa TOC-

pitoisuus on yli 10 % juuri alkuainehiilen ja karbonaattien vuoksi, sallitaan sijoittaa 

tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli niiden DOC-pitoisuus on alle 800 mg/kg. 

Raja-arvoja ei sovelleta myöskään esimerkiksi muista jätteistä erilleen sijoitettaville, 

orgaanista ainesta sisältäville pilaantuneille maamassoille tai ruoppausjätteille, eikä 

asbestijätteille. Vastaavasti raja-arvot ovat tiukempia muun muassa sijoitettaessa jätettä 

kaatopaikalle yhdessä kipsipohjaisten jätteiden kanssa. Tällöin TOC-pitoisuuden tulee 

olla alle 5 % ja DOC-pitoisuuden alle 800 mg/kg. (Wahlström ym. 2012) 

Suomessa uuden valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen mukaan lupaviranomainen voi 

päättää, ettei tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla sovelleta 10 % TOC- ja LOI-raja-

arvoja, mikäli voidaan osoittaa, ettei jätteelle sen ominaisuuksien vuoksi ole muuta 

käsittelytapaa kuin sijoittaminen kaatopaikalle. Lupaviranomainen voi lisäksi myöntää 
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poikkeuksen raja-arvoihin määräajaksi enintään vuodeksi kerrallaan, jos voidaan 

osoittaa, että korvaava käsittelykapasiteetti saadaan käyttöön asetettavassa määräajassa. 

Esimerkiksi yhdessä kipsipohjaisten jätteiden kanssa sijoitettavan tavanomaisen jätteen 

TOC-raja-arvo voidaan korottaa enintään 10 %:iin, jos DOC-pitoisuus on alle 800 

mg/kg. (VNa 331/2013) 

2.4 Kaatopaikkojen ympäristövaikutusten minimointi 

Kaatopaikat kuormittavat ympäristöä niin kauan kuin jätetäytössä on liukenemiselle, 

kemialliselle muuntumiselle tai hajoamiselle alttiita aineita. Jätteen hajoaminen 

kaatopaikoilla on usein erittäin hidasta ja siitä aiheutuva ympäristökuormitus kestää 

vuosikymmenien ajan. Loukolan ym. (2001) mukaan ympäristökuormitus kestää 

orgaanisen jätteen osalta noin 35 vuotta, ammoniumtypen osalta yli 50 vuotta ja 

raskasmetallien sekä kloridien osalta jopa satoja vuosia. (Loukola ym. 2001: 11).  

Valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen tarkoituksena on ohjata kaatopaikkojen 

suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja 

jälkihoitoa sekä jätteiden sijoittamista siten, ettei kaatopaikoilta pintaveden, pohjaveden, 

maaperän tai ilman pilaantumisen myötä aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vaaraa tai 

haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kaatopaikka-asetuksessa on esitetty vaatimukset 

muun muassa kaatopaikkojen pohjarakenteille, kaatopaikoilla muodostuvien 

suotovesien hallinnalle ja käsittelylle sekä kaatopaikkakaasun hallinnalle. Esitettyjen 

vaatimusten avulla voidaan minimoida kaatopaikkojen aiheuttamat ympäristö- ja 

terveyshaitat. (VNa 331/2013) 

2.4.1 Pohjarakenteet 

Asianmukaisella pohjarakenteella on merkittävä vaikutus kaatopaikalta aiheutuvien 

ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisyssä. Kaatopaikan pohjarakennetta koskevat 

vaatimukset määrittää EU-direktiivi 1999/31/EY kaatopaikoista sekä valtioneuvoston 

asetus kaatopaikoista (VNa 331/2013). Lisäksi Suomen Ympäristökeskuksen julkaisu 

Kaatopaikan tiivistysrakenteet antaa täydentäviä ohjeita koskien kaatopaikkojen 

pohjarakentamista. (Sarkkila ym. 2006: 16-18) Lakien ja asetusten noudattamisen ja 
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toteuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita ovat alueelliset elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset (jäljempämä ELY-keskukset), kunnat, toiminnanharjoittajat sekä 

konsultit. Suunnittelijat ja konsultit laativat pääosin lupahakemukset ja suunnitelmat, 

jotka lupaviranomainen myöhemmin vahvistaa. (Kukkamäki ym. 2008: 16-17) 

Kaatopaikat jaetaan kolmeen eri luokkaan niille sijoitettavan jätteen laadun perusteella: 

vaarallisen jätteen kaatopaikka (aikaisemmin ongelmajätteen kaatopaikka), 

tavanomaisen jätteen kaatopaikka ja pysyvän jätteen kaatopaikka. Kullekin 

kaatopaikalle saa sijoittaa ainoastaan sen luokituksen mukaista jätettä. Valtioneuvoston 

kaatopaikka-asetuksen mukaan eri kaatopaikkojen maaperän on täytettävä sellaiset 

veden kyllästämän maaperän vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset, että niiden 

yhdistetty vaikutus vastaa vähintään taulukossa 2 esitettyjä vaatimuksia. (VNa 

331/2013) 

Taulukko 2. Eri kaatopaikkaluokkien maaperälle asetut vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset 

(VNa 331/2013). 

Jätteen laatu Vedenläpäisevyys (K-arvo) Paksuus 

vaarallinen jäte 1,0 ∙ 10
-9

 m/s ≥ 5 m 

tavanomainen jäte 1,0 ∙ 10
-9

 m/s ≥ 1 m 

pysyvä jäte 1,0 ∙ 10
-7

 m/s ≥ 1 m 

 

Jos kaatopaikan maaperän tiiveys ei luonnostaan vastaa taulukossa 2 esitettyjä 

vaatimuksia, tulee sitä vastaavan suojatason saavuttamiseksi parantaa rakennetulla 

tiivistyskerroksella. Valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen mukaan rakennetun 

tiivistyskerroksen paksuuden on oltava vaarallisen jätteen kaatopaikalla vähintään 1,0 m 

ja tavanomaisen sekä pysyvän jätteen kaatopaikalla vähintään 0,5 m. Lisäksi suotoveden 

keräämiseksi tulee vaarallisen- ja tavanomaisen jätteen kaatopaikoille asentaa 

tiivistyskerroksen päälle tarkoitukseen sopiva keinotekoinen eriste ja sen päälle 

kuivatuskerros, jonka paksuuden on oltava vähintään 0,5 m. Edellä esitetyistä 

pohjarakenteita koskevista vaatimuksista voidaan poiketa ainoastaan lupaviranomaisen 

päätöksellä, mikäli kaatopaikan pitäjä voi luotettavasti osoittaa, ettei poikkeava 
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pohjarakenne aiheuta pitkänkään ajan kuluessa haittaa tai vaaraa terveydelle tai 

ympäristölle. (VNa 331/2013) 

Kaatopaikan pohjarakenteen tärkein ominaisuus on vesitiiveys. Vesitiiviin rakenteen 

päältä jätemassojen läpi suotautuva vesi saadaan salaojakerroksen avulla kerättyä ja 

johdettua tarvittavaan jatkokäsittelyyn niin, että haitta-aineita kulkeutuu ympäristöön 

mahdollisimman vähän. Pohjarakenteen muita tärkeitä ominaisuuksia ovat muun 

muassa kuormituskestävyys, liikennöitävyys, halkeilemattomuus, muodonmuutos- 

kestävyys, saumattavuus ja kemiallinen kestävyys. Tiivistysrakenteen materiaali-

valinnoissa joudutaan usein optimoimaan, sillä edellä mainitut ominaisuudet ovat 

osittain toisiaan rajoittavia. Vaihtoehtoisten materiaalien on täytettävä samat 

toiminnalliset ominaisuudet kuin vertailumateriaalien. (Sarkkila ym. 2006: 16) 

Tiivistysrakenteita ovat keinotekoiset eristeet, mineraaliset tiivistyskerrokset ja niiden 

yhdistelmät. Keinotekoista eristettä tai mineraalista tiivistyskerrosta käytetään yksinään 

ainoastaan silloin, kun ei eristetä vedenpainetta tai vaarallisia aineita vastaan. 

Yhdistelmärakenne on puolestaan tyypillinen ratkaisu erittäin vaativiin 

eristämiskohteisiin, kuten kaatopaikkojen pohjarakenteeseen, vaarallisten jätteiden 

eristämiseen ja pysyvälle vedenpaineelle alttiisiin rakenteisiin. Mineraalisen 

tiivistyskerroksen materiaaleiksi sopivat esimerkiksi oikeassa kosteudessa olevat savet, 

moreenit ja maabentoniittiseokset. Keinotekoisen eristeen materiaaleja ovat muun 

muassa muovikalvot ja tiiviit asfaltit. (Sarkkila ym. 2006: 12) 

Suomessa kaatopaikkojen pohjarakenteet on Sarkkilan ym. (2006: 20) mukaan 

rakennettava aina yhdistelmärakenteina. Yhdistelmärakenteen toimivuus perustuu 

käytännössä vettä läpäisemättömään keinotekoiseen eristeeseen ja sen alla 

varmistuksena toimivaan mineraaliseen tiivistyskerrokseen, joka toimii myös 

diffuusiokulkeutumista rajoittavana kerroksena. Myös mineraalisen tiivistyskerroksen 

vedenläpäisevyys on erittäin pieni. Yhdistelmärakenteen toimintaperiaate on esitetty 

kuvassa 3. Rakenteen läpi pääsevä vesimäärä on vähäinen, vaikka keinotekoiseen 

eristeeseen tulisi vaurioita, sillä mahdolliset reiät tai halkeamat ovat pieniä koko 

rakenteen pinta-alaan verrattuna, jolloin mineraaliseen tiivistyskerrokseen syntyy 

vedenpainetta vain pienille alueille. (Sarkkila ym. 2006: 12-13, 20)    
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Kuva 3. Yhdistelmärakenteen toimintaperiaate (Sarkkila ym. 2006: 14). 

2.4.2 Vesienhallinta 

Kaatopaikoilla muodostuu ympäristölle haitallista suotovettä, kun jätetäyttöjen päälle 

satanut vesi suotautuu jätetäytön läpi. Jätetäytön läpi suotautuvaan veteen liukenee ja 

huuhtoutuu jätteestä lukuisia erilaisia haitta-aineita. Jätteen laadusta ja kaatopaikalla 

vallitsevista olosuhteista riippuen suotovesissä esiintyviä haitta-aineita ovat Kaartisen 

ym. (2009) mukaan muun muassa ravinteet (typpi ja fosfori), suolat, kiintoaines, 

liuennut orgaaninen aines ja metallit. Yhdyskuntajätteen kaatopaikoilla muodostuvissa 

suotovesissä merkittävimmät ympäristö- ja terveyshaitat aiheutuvat suurista orgaanisen 

aineksen ja ammoniumtypen pitoisuuksista sekä niiden vesistötoksisuudesta. Jätetäytön 

ikä vaikuttaa erityisesti orgaanisen aineksen ja metallien pitoisuuksiin suotovedessä: 

pitoisuudet pienenevät jätetäytön vanhetessa. Ammoniumtypen, fosforin ja kloridin 

pitoisuuksiin jätetäytön iällä ei ole vaikutusta. (Kaartinen ym. 2009)  

Kaatopaikkadirektiivissä (1999/31/EY) säädetään kaatopaikoilla syntyvien vesien 

hallinnasta, käsittelystä ja seurannasta. Direktiivissä edellytetään, että kaatopaikkojen 

suotovedet kerätään ja käsitellään, mutta esimerkiksi vesien laatuvaatimuksia ei ole 

tarkemmin säädetty. Näin ollen EU-alueella ei ole yhtenäisiä menettelytapoja 

kaatopaikoilla syntyvien vesien seurannasta ja käsittelystä, vaan jäsenmaat ovat 

säätäneet tarkentavia lakeja ja säädöksiä kansallisella tasolla. Suomessa kaatopaikoilla 

syntyvien vesien seurannasta ja käsittelystä säädetään valtioneuvoston kaatopaikka-

asetuksessa (VNa 331/2013). (Kaartinen ym. 2009) 
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Kaatopaikka-asetuksen mukaan kaatopaikalla muodostuvat vedet on kerättävä yhteen ja 

käsiteltävä tehokkaasti joko kaatopaikalla tai johdettava muualle puhdistettavaksi. 

Suomessa suurin osa kaatopaikoilla syntyvistä vesistä johdetaan kunnallisille 

jätevedenpuhdistamoille käsiteltäviksi. Kaatopaikoilta vesistöihin johdettavalle vedelle 

ei ole asetettu valtakunnallisia laatuvaatimuksia. Nykyään kuitenkin kaatopaikkojen 

ympäristöluvissa ja suotovesien tarkkailuohjelmissa asetetaan yhä useammin 

ainekohtaisia vaatimuksia ja raja-arvoja suotovesille. Omat raja-arvot asetetaan vesille, 

jotka johdetaan ympäristöön tai vaihtoehtoisesti yleiseen viemäriin ja 

jätevedenpuhdistamoille. (Kaartinen ym. 2009) 

Euroopassa kaatopaikkojen suotovesien käsittelytavat ja laatuvaatimukset vaihtelevat 

huomattavasti eri maissa. Esimerkiksi Saksassa viemäreihin johdettaville vesille on 

asetettu niin tiukat vaatimukset, että kaatopaikoilla muodostuvat vedet käsitellään usein 

paikan päällä monivaiheisessa prosessissa. Saksassa vedet käsitellään yleensä 

biologisesti ja sen jälkeen aktiivihiilisuodatuksen ja/tai erilaisten kalvosuodatus-

tekniikoiden avulla. Myös Ruotsissa on tavoitteena käsitellä suotovedet paikallisesti, 

mutta menetelmät ovat usein Saksan mallia yksinkertaisempia. Pelkosen (2002) mukaan 

Ruotsissa käytössä olevia menetelmiä ovat esimerkiksi ilmastettu lammikko, veden 

kierrätys, kastelu tai maaperäkäsittely (ks. Kaartinen ym. 2009). Pohjoismaissa ja Iso-

Britanniassa vedet johdetaan pääosin viemäreihin, joko sellaisenaan tai esikäsiteltyinä. 

(Kaartinen ym. 2009) 

Jätteiden energiahyödyntäminen on lisääntynyt Euroopassa ja myös globaalisti 

tarkasteltuna viimeisten vuosikymmenien aikana. Vaihteleva osuus jätteenpolton 

seurauksena muodostuvasta pohjatuhkasta voidaan hyötykäyttää, mutta usein sitä 

joudutaan sijoittamaan myös kaatopaikoille. Suotoveden laatu on suuria tuhkamääriä 

sisältävillä kaatopaikoilla erilainen verrattuna yhdyskuntajätteen kaatopaikkoihin. 

Pohjatuhkan läpi suotautuvaan veteen liukenee ja huuhtoutuu raskasmetalleja, suoloja 

(sulfaatti) ja pieniä määriä orgaanista hiiltä. (Sivula 2012) Jätteenpolton yleistyessä 

erityisesti raskasmetallipitoisten vesien käsittelytarve tulee kasvamaan. 

Jätteenpolttolaitosten tuhkia ja kaasunkäsittelyjätteitä tulee Kaartisen ym. (2009) 

mukaan syntymään satoja tuhansia tonneja vuosittain. Jätteenkäsittelytoiminnan 

päästövaatimusten ja kunnallisten vesilaitosten vastaanottoehtojen kiristyessä jatkossa 



 

 

25 

Suomessakin tullaan todennäköisesti edellyttämään jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien 

käsittelyn tehostamista. Jätteenkäsittelyalueiden vesien käsittelyä ja kierrätystä 

kehittämällä voidaan vähentää ympäristöön joutuvia päästöjä, veden kulutusta ja ulos 

johdettavan veden määrää. (Kaartinen ym. 2009) 

2.4.3 Kaatopaikkakaasun keräys 

Kaatopaikoilla muodostuu kaatopaikkakaasua, kun erilaiset mikrobit hajottavat 

jätetäyttöjen sisältämää orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Kaatopaikkakaasu 

sisältää tavallisesti 40-70 % metaania, 30-60 % hiilidioksidia sekä pieniä pitoisuuksia 

muun muassa rikkiyhdisteitä. Metaani on ilmastovaikutukseltaan yli 20 kertaa 

hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, jonka vuoksi kaatopaikkakaasun 

talteenotolla voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi 

kaatopaikkakaasu on erinomainen energianlähde, jota hyödynnetään yleisimmin 

lämmön- ja sähköntuotannossa. (Huttunen & Kuittinen 2012: 11-12) 

Kaatopaikkakaasun muodostumiseen kaatopaikoilla vaikuttavat eniten jätteen 

koostumus, jätepenkereen ja jätteen rakenne sekä kosteus ja lämpötila. Kukkamäen ym. 

(2008: 135) mukaan hitaasti hajoavia jätelajeja ovat esimerkiksi muovi, puu ja kuori, 

koska anaerobiset mikrobit pääsevät niihin heikosti käsiksi. Matalissa jätepenkereissä 

lämpötila laskee talvisin, jolloin anaerobinen hajoaminen heikentyy merkittävästi. 

Jätepenkereen paksuuden kasvaessa 4-5 metriin kaasun muodostuminen jatkuu myös 

talvella. Myös kaatopaikan peittämisen ja maisemoinnin jälkeen kaasun muodostus 

lisääntyy, kun hapen kulku jätteen sekaan hidastuu. Lämpötilan ja hapen määrän lisäksi 

kosteudella on oleellinen merkitys kaasun muodostumisessa. Erityisesti kevättalvisin 

jätteen kuivuminen vähentää kaasun tuotantoa varsinkin jätepenkereen pintakerroksissa. 

Kosteuden lisäys, esimerkiksi kierrättämällä suotovettä takaisin jätepenkereeseen, 

nopeuttaa jätteen hajoamista ja lisää kaasun tuotantoa merkittävästi. Jätteen hajoaminen 

kaatopaikoilla on joka tapauksessa yleensä erittäin hidas prosessi ja kaatopaikkakaasua 

muodostuu vuosikymmenten ajan. (Kukkamäki ym. 2009: 134-135) 

Valtioneuvoston kaatopaikka-asetus edellyttää, että jätetäytössä muodostuva 

kaatopaikkakaasu kerätään yhteen ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli 

kerättyä kaasua ei voida muutoin hyödyntää, käsitellään se polttamalla. (VNa 331/2013) 
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Myös kaatopaikkojen ympäristöluvissa esitetään valtioneuvoston päätökseen perustuva 

vaatimus kaatopaikkakaasun keräämiselle ja käsittelylle. Valtioneuvoston päätöksen 

mukaan kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista on seurattava erityisesti 

kaatopaikoilla, joille on sijoitettu helposti hajoavaa orgaanista ainesta sisältävää, 

runsaasti kaasua tuottavaa jätettä. Kaatopaikkakaasun imujärjestelmän rakentaminen 

vaatii lähes aina Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rakentamisluvan. 

Kaatopaikkakaasun talteenotossa, vedenerotuksessa ja soihtupoltossa sekä 

paineistuksessa ja kaasun siirtämisessä sovelletaan valtioneuvoston asetusta maakaasun 

käsittelyn turvallisuudesta (551/2009). (Kukkamäki ym. 2009: 76) 
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3 JÄTEHUOLTO OULUN ALUEELLA 

Oulun läänissä kuntien lakisääteistä jätehuoltovastuuta hoitamaan on perustettu Oulun 

Jätehuollon lisäksi kaksi laajaa alueellista yhteistyöorganisaatiota: Vestia Oy (16 kuntaa 

Ylivieskan alueella) ja Eko-Kymppi (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä). Jätehuolto 

työllisti vuonna 2007 Oulun läänissä noin 600 henkilötyövuoden verran. Työllistävyys 

muodostui sekä jätteiden käsittelystä (45 %) että jätteiden kuljetuksesta (55 %). 

Väestömäärältään suurin jätehuoltoyhteistyön alue on Oulun Jätehuollon 12 kunnan 

alue, jossa asuu noin 285 000 asukasta. Oulun Jätehuollon toimialueella jätteiden 

loppusijoituspaikkana toimii Ruskon jätekeskus. Vestia Oy:n loppusijoitusalue sijaitsee 

Ylivieskassa ja Eko-Kympin Majasaaressa Kajaanissa. (Turunen ym. 2008: 13, 21)  

3.1 Oulun Jätehuollon toiminnan kuvaus  

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka toimii liikelaitosten johtokunnan 

alaisuudessa. Oulun Jätehuollon vastuulle kuuluu laissa kunnalle määrättyjen 

jätehuoltopalvelujen, eli asumisessa ja julkisessa toiminnassa syntyvien jätteiden 

jätehuoltopalveluiden järjestäminen. Jätehuoltopalveluilla tarkoitetaan jätteenkäsittelyn 

ja jäteneuvonnan lisäksi kaikkea toimintaa, joka edistää jätteen synnyn ehkäisyä, 

kierrätystä ja hyötykäyttöä. Oulun Jätehuollon toiminta pohjautuu voimassa olevaan 

lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin. Oulun Jätehuollon palvelut tuotetaan 

jätteenkäsittelymaksuilla. Oulun Jätehuollon toimintajärjestelmä pitää sisällään ISO 

14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001 -standardin mukaisen 

laatujärjestelmän. (Toimintakertomus 2012) 

Oulun Jätehuollon toimialueeseen (Kuva 4) kuuluu 12 kuntaa, jotka ovat Oulu, Raahe, 

Haukipudas, Kempele, Ii, Liminka, Muhos, Pudasjärvi, Tyrnävä, Simo, Utajärvi, 

Lumijoki ja Hailuoto. Oulun Jätehuollon toimialueella on yhteensä noin 285 000 

asukasta. Raahen ja Pudasjärven kaupungit vastaavat itse hyöty- ja vaarallisista 

jätteistään sekä jäteneuvonnasta. (Oulun Jätehuolto 2013a) 
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Kuva 4. Oulun Jätehuollon toimialue (Oulun Jätehuolto 2013a). 

 

Oulun Jätehuollon toimialueella muodostuvat hyödyntämiskelvottomat jätteet 

loppusijoitetaan Ruskon jätekeskukseen. Ruskon jätekeskuksen lisäksi Oulun 

ympäristökuntien yksityistalouksien asukkaat voivat tuoda jätteitä jäteasemille, joita on 

Oulun Jätehuollon toimialueella yhteensä yhdeksän. Jäteasemilla otetaan vastaan 

maksutta muun muassa vaarallisia jätteitä, metallia ja sähkölaitteita. Maksullisia 

jäteasemilla vastaanotettavia jätteitä ovat esimerkiksi rikkoutuneet huonekalut sekä 

remontti- ja purkujätteet. (Oulun Jätehuolto 2013b) Oulun ja ympäristökuntien alueella 

on lisäksi yhteensä 73 ekopistettä, jotka on tarkoitettu kotitalouksien hyötyjätteille: 

paperille, keräyskartongille, pakkauslasille ja metallille. Ekopisteillä kerättävä hyötyjäte 

päätyy teollisuuden uusiokäyttöön, esimerkiksi uusiopaperiksi, terästehtaiden raaka-

aineeksi ja sepelin korvikkeeksi lasimurskana. (Oulun Jätehuolto 2013c) 
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3.2 Ruskon jätekeskus 

Ruskon kaupunginosassa, noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta koilliseen 

sijaitsevassa Ruskon jätekeskuksessa on Oulun Jätehuollon toimialueen ainoa jätteen 

loppusijoituspaikka. Loppusijoittamisen lisäksi Ruskon jätekeskuksessa käsitellään ja 

varastoidaan hyöty- ja vaarallisia jätteitä sekä loppusijoitettavaksi soveltumattomia 

jätteitä. Ruskon jätekeskuksessa otetaan vastaan muun muassa seka- ja rakennusjätettä, 

öljyllä pilaantunutta maata, biojätettä, puutarha-, risu- ja oksajätteitä, nestemäisiä 

jätteitä sekä Oivapisteellä hyötyjätteitä, kuten paperia, pahvia, metallia ja lasia. 

(Groundia Oy 2010) Kuvassa 5 on esitetty Ruskon jätekeskuksen ilmakuva, johon on 

merkitty rakennukset, käsittelyalueet, -toiminnot ja -kentät.
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Ruskon jätekeskukseen on läjitetty jätteitä yli 50 vuoden ajan yhteensä noin 3 500 000 

m
3
. Asemakaavassa Ruskon jätekeskukselle on vahvistettu yhteensä 93 hehtaarin alue, 

josta jätteenkäsittelylle varattua aluetta on 72 hehtaaria ja suojaviheraluetta 21 

hehtaaria. Tällä hetkellä käytössä olevan toiminta-alueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria. 

(Groundia Oy 2010) Ruskon jätekeskuksen alueella on vireillä asemakaavan 

muutoshanke, jonka hyväksyminen mahdollistaisi jätekeskuksen laajentumisen alueen 

koillis-, itä- ja kaakkoispuolelle yhteensä noin 23 hehtaarilla. Kaavamuutoksen 

tavoitteena on myös mahdollistaa katuyhteyden avaaminen Mineraalitien ja 

Ruskonseläntien välille. (Oulun kaupunki 2013)   

3.3 Muut toiminnot 

3.3.1 Lajitteluareena LARE 

Kaikki maksulliset Ruskon jätekeskukseen tuotavat seka- ja rakennusjätekuormat 

ohjataan vuonna 2012 valmistuneelle lajitteluareenalle. Lajitteluareena (Kuva 6) on 

3145 m
2
 kokoinen halli, jossa ulkopuolinen urakoitsija lajittelee jätteitä kierrätys- ja 

hyötykäyttöön, jätteenpolttoon ja loppusijoitettavaksi Ruskon kaatopaikalle. 

Lajitteluareena on rakennettu tehostamaan jätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä sekä 

tuottamaan lajittelemattomasta seka- ja rakennusjätteestä polttokelpoista jätettä 

jätteenpolttolaitokselle. Lajitteluareena vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää 

Ruskossa, sillä aikaisemmin ainoastaan lajittelemattomasta rakennusjätteestä (määrä 

noin 20 000 t/a) on ulkopuolisen urakoitsijan toimesta lajiteltu kierrätys- ja 

hyötykäyttöön soveltuvia jakeita. Sekajätekuormat ovat suuntautuneet suoraan 

loppusijoitettavaksi, ilman Ruskossa tehtävää erillistä lajittelua. (Oulun Jätehuolto 

2013d)    
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Kuva 6. Oulun Jätehuollon lajitteluareena. 

 

Oulun Jätehuolto on sitoutunut toimittamaan jätteenpolttolaitokselle vähintään 60 000 t 

polttokelpoista jätettä vuosittain. Suurin osa tästä määrästä (arviolta 57 000 t) viedään 

jätteenpolttolaitokselle suoraan kiinteistöiltä pakkaavilla jäteautoilla. Lisäksi 

lajitteluareenalta toimitetaan jätettä polttolaitokselle noin 20 000 t/a. Lajitteluareenalla 

urakoitsija lajittelee saapuvista jätekuormista koneellisesti ja käsin kierrätykseen ja 

hyötykäyttöön soveltuvat sekä palamattomat jakeet. Tämän jälkeen polttokelpoinen jäte 

murskataan vaadittuun palakokoon (korkeintaan 0,8 m ∙ 0,8 m ∙ 0,8 m kuutiomaiset 

esineet ja 0,8 m ∙ 1,0 m ∙ 0,4 m pitkät kappaleet), jonka jälkeen se kuljetetaan 

jätteenpolttolaitokselle. Kierrätykseen ja hyötykäyttöön sekä polttoon soveltumaton jäte 

(rejekti) kuljetetaan loppusijoitettavaksi noin 500 m päässä lajitteluareenalta 

sijaitsevalle Ruskon jätekeskuksen loppusijoitusalueelle. (Kangasniemi 2013) 



 

   

33 

Lajitteluareena mahdollistaa osaltaan vuonna 2016 voimaan tulevan orgaanisen jätteen 

kaatopaikkasijoituskiellon toteutumisen Ruskon jätekeskuksessa. Lajitteluareenan 

toiminta-aikana loppusijoitettavaksi ohjautuvan rejektin määrä on ollut noin 9 % 

lajitteluareenalla vastaanotetusta jätteen kokonaismäärästä. Oulun Jätehuollon 

teettämien laboratoriotutkimusten mukaan (6 näytettä) rejektin TOC-pitoisuus oli 

keskimäärin 8,5 % ja LOI-pitoisuus 19 %. Lajitteluareenan toiminnan oletetaan 

tehostuvan entisestään tulevaisuudessa ja tavoitteena on, että loppusijoitettavan rejektin 

osuus olisi jatkossa vain 5 %. Rejektin TOC-pitoisuus alittaa jo tällä hetkellä vuonna 

2016 voimaan astuvan 10 %:n rajan, joten Ruskon jätekeskuksessa on jo hyvät valmiu-

det toimia orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskiellon mukaisesti. (Kangasniemi 

2013) 

3.3.2 Laanilan jätteenpolttolaitos 

Oulun Energian Laanilan kaupunginosaan vuonna 2012 valmistunut jätteenpolttolaitos 

käyttää polttoaineena kotitalouksien ja yritysten polttokelpoista sekajätettä. 

Jätteenpolttolaitos on mitoitettu polttamaan 120 000 t jätettä vuodessa. Jäte poltetaan 

laitoksen arinatekniikkaan perustuvassa polttokattilassa noin 850 °C lämpötilassa. 

Laitoksen tuottamaa höyryä hyödynnetään Kemiran teollisessa prosessissa sekä sähkön 

ja kaukolämmön tuotannossa. Jätteenpolttolaitoksen investointikustannukset olivat 

79 000 000 €. (Oulun Energia 2012: 6)  

Oulun Jätehuolto toimittaa tällä hetkellä jätteenpolttolaitokselle jätettä selvästi yli 

vähimmäismäärän (60 000 t/a), noin 80 000 t/a. Oulun Energia on toistaiseksi ottanut 

vastaan kaiken Oulun Jätehuollon toimittaman polttokelpoisen jätteen. On kuitenkin 

odotettavissa, että vuonna 2016 voimaan tulevan orgaanisen jätteen 

kaatopaikkasijoituskiellon myötä jätteenpolttolaitokselle on tarjolla polttoainetta yli sen 

kapasiteetin (120 000 t/a), jolloin Oulun Energia voi rajoittaa Oulun Jätehuollon 

toimittamaa polttokelpoisen jätteen enimmäismäärää. Polttolaitokselle tarjotun jätteen 

määrän odotetaan nousevan, sillä vuodesta 2016 alkaen kaatopaikoille ei enää voi 

sijoittaa esikäsittelemätöntä yhdyskuntajätettä, jolloin se on käytännössä pakko 

hyödyntää energiana. Tällöin Oulun Jätehuollon toimittama, jätteenpolttolaitoksen 

kapasiteetin ylittävä 15 000 t/a jätettä ohjautuisi Ruskon jätekeskuksen 
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lajitteluareenalle, jossa urakoitsija lajittelisi siitä jakeita kierrätys- ja hyötykäyttöön sekä 

loppusijoitettavaksi. (Kangasniemi 2013)         

Jätteenpolttoprosessissa muodostuu kuonaa (kattilaan jäänyt palamaton aines) arviolta 

23 000 t/a. Kuona kuljetetaan jätteenpolttolaitokselta Ruskon jätekeskukseen, jossa 

Oulun Jätehuolto vastaa sen punnituksesta, aumaamisesta sekä hyödyntämis-

kelvottoman kuonan loppusijoituksesta. Ruskossa kuona kasataan aumoiksi 

kuonankäsittelykentälle ikääntymään. (Kangasniemi 2013) Ikäännytyksen pää-

tarkoituksena on saada kuonan pH laskemaan. Ikäännytyksessä kuonaa varastoidaan 

avoimessa tai katetussa tilassa noin 6-20 viikon ajan, jolloin sen reaktiivisuus ja 

metallien liukoisuus pienenevät. Ikääntymiseen tarvittavaa aikaa on mahdollista 

lyhentää esimerkiksi kastelemalla kuonaa tai lisäämällä hiilidioksidin saatavuutta. 

(Kaartinen ym. 2010) Ikäännyttämisen jälkeen kuona seulotaan Ekokem Oy:n toimesta, 

jolloin siitä saadaan talteen hyödyntämiskelpoista kuonaa sekä kierrätysmetallijakeita, 

kuten rauta- ja teräsromua sekä alumiinia. Hyödyntämiskelpoisen kuonan merkittävin 

hyötykäyttökohde on kaatopaikkarakenteet. (Österbacka 2013) Kuvassa 7 näkyy 

jätteenpolttolaitoksen kuonasta seulottua metallia sekä kuonankäsittelykalustoa.   
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Kuva 7. Jätteenpolttolaitoksen kuonasta seulottua metallia ja kuonankäsittelykalustoa 

(Kuva Anne-Maria Vesa). 

 

Kuonan lisäksi Laanilan jätteenpolttolaitoksen prosessissa syntyy tuhkia (savukaasujen 

puhdistustuotteet ja lentotuhka) noin 7 000 t/a. Tuhkat luokitellaan vaaralliseksi 

jätteeksi ja niiden käsittelystä vastaa Ekokem Oy Porin käsittelylaitoksessa. Käsittelyn 

jälkeen tuhkat sijoitetaan Riihimäellä ja Porissa sijaitseville Ekokem Oy:n vaarallisen 

jätteen kaatopaikoille. (Oulun Energia 2012: 16) 

3.3.3 Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus 

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely Ruskon jätekeskuksessa rajoittuu öljyllä 

pilaantuneisiin maa-aineksiin, eikä nykyinen kapasiteetti riitä kaiken tarjolla olevan 

maa-aineksen käsittelyyn. Lisäksi muilla haitta-aineilla pilaantuneet maamassat 

joudutaan kuljettamaan käsiteltäviksi muun muassa Ylivieskaan. Pitkät välimatkat 

lisäävät kuljetuskustannuksia ja kuormittavat ympäristöä. Lisäksi kilpailun puute on 
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hidastanut kunnostushankkeiden käynnistymistä Pohjois-Pohjanmaalla. (Suomen IP-

Tekniikka Oy 2005) 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Oulun Jätehuollolle ympäristöluvan 

pilaantuneiden maiden välivarastointiin, käsittelyyn ja hyötykäyttöön Välimaan entisen 

kaatopaikan alueella Kiimingissä. Välimaan kaatopaikka sijaitsee noin 5 kilometrin 

etäisyydellä Kiimingin keskustaajamasta ja Ruskon jätekeskuksesta on matkaa 

Välimaalle noin 25 kilometriä. Pilaantuneiden maiden käsittelykeskukseen on 

suunniteltu rakennettavan loppusijoitusalueet stabiloimalla käsiteltäville sekä 

vaaralliseksi ja tavanomaiseksi luokiteltaville maamassoille. Lisäksi alueella on 

mahdollista stabiloida tai loppusijoittaa jätteenpolttolaitoksen vaaralliseksi jätteeksi 

luokiteltavia tuhkia. Välimaalla voidaan käsitellä pilaantuneita maita keskimäärin 

20 000 t/a ja tuhkia 5 000-8 500 t/a. Kuvassa 8 on esitetty havainnekuva Välimaalle 

suunnitellusta pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksesta. (Suomen IP-Tekniikka Oy 

2005)  

 

Kuva 8. Havainnekuva Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksesta 

(Suomen IP-Tekniikka Oy 2005).  

 

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toteuttaminen vaikuttaa myös 

Ruskon jätekeskuksen ja uuden laajennusalueen suunnitteluun. Ympäristöluvan 
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perusteella kaikki jätteenpolttolaitoksen vaaralliseksi luokiteltavat jätteet (savukaasujen 

puhdistustuote 4 500 t/a ja kattilatuhka 2 000 t/a) on mahdollista käsitellä ja 

loppusijoittaa Välimaalla, jolloin uudelle laajennusalueelle ei välttämättä tarvitse tehdä 

aluevarauksia ja suuria investointeja jätteenpolttolaitoksen vaarallisten jätteiden osalta. 

Tätä diplomityötä tehdessä on vielä osittain epävarmaa, missä laajuudessa Välimaata 

tulevaisuudessa käytetään. Ruskon jätekeskuksen kapasiteettia on tarkoitus hyödyntää 

ensisijaisesti yhdyskuntajätteen loppusijoittamiselle. Onkin mahdollista, että Välimaalle 

haetaan lupaa myös jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan ja mahdollisesti joidenkin 

teollisen toiminnan jätteiden käsittelyyn ja loppusijoittamiseen. Näin varmistetaan, että 

yhdyskuntajätteelle löytyy Oulussa loppusijoituspaikka myös tulevaisuudessa. 

(Illikainen 2013) 
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4 LOPPUSIJOITUSKAPASITEETIN 

KÄYTTÖAIKATARKASTELU ENNEN LAAJENNUSTA 

Ruskon jätekeskuksen käytössä olevalle loppusijoitusalueelle on läjitetty jätteitä 

vuodesta 1998 lähtien. Käytettävissä olevan loppusijoitusalueen pinta-ala on noin 13 

hehtaaria ja se on jaettu kolmeen pienempään alueeseen (Kuva 9). Alueet täytetään 

vaiheittain siten, että ne voidaan lopulta yhdistää yhdeksi suuremmaksi jätetäytöksi. 

Ensimmäisen laajennusalueen täyttäminen aloitettiin vuonna 1998 ja toisen vuonna 

2003. Alueita 1 ja 2 ei tällä hetkellä täytetä ja aktiivisena jätteen loppusijoitusalueena 

toimii vuonna 2010 valmistunut laajennusalue 3. (Kangasniemi 2013)  

 

Kuva 9. Ruskon jätekeskuksen nykyinen loppusijoitsualue (Oulun Jätehuollon 

opaskartta). 
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4.1 Loppusijoitettavan jätteen määrä ja laatu 

Ruskon jätekeskukseen loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt huomattavasti 

vuoden 2011 kesästä alkaen. Syinä jätemäärän pienenemiseen ovat Laanilan 

jätteenpolttolaitoksen ja Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenan valmistuminen. Suuri 

osa aiemmin Ruskon jätekeskukseen saapuneesta loppusijoitettavasta jätteestä ohjautuu 

nyt polttokelpoisena jätteenä suoraan jätteenpolttolaitokselle pakkaavien jäteautojen 

mukana. (Toimintakertomus 2012) 

Vuonna 2010 Ruskon jätekeskuksessa vastaanotettiin 96 300 t seka- ja rakennusjätettä, 

josta 93 000 t ohjautui loppusijoitettavaksi ja loput kierrätettiin tai hyödynnettiin 

energiana. Jätteen loppusijoittaminen väheni merkittävästi, kun vuoden 2011 kesällä 

Ruskon jätekeskuksessa alettiin varastoida polttoainetta jätteenpolttolaitoksen käyttöön 

paalaamalla sekajätettä. Jätteen paalaaminen ja sen toimittaminen myöhemmin 

jätteenpolttolaitokselle pudotti vuonna 2011 loppusijoitetun seka- ja rakennusjätteen 

määrän 70 000 tonniin. Jätettä paalattiin Ruskossa vuoden 2012 maaliskuun loppuun 

saakka, jolloin jätteenpolttolaitos aloitti toimintansa. Samana vuonna Ruskon 

jätekeskuksessa vastaanotetun seka- ja rakennusjätteen määrä oli yhteensä 99 500 t, 

josta päätyi loppusijoitettavaksi enää 41 000 t. Kuvassa 10 on esitetty loppusijoitetun, 

poltetun, paalatun ja kierrätetyn jätteen määrien kehitys vuosina 2010-2012. Vuoden 

2012 kokonaisjätemäärää nostaa aiemmin paalattujen sekajätteiden toimitus 

jätteenpolttolaitokselle. (Ympäristölupahakemus 2013) 
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Kuva 10. Ruskon jätekeskuksessa loppusijoitetun, poltetun, paalatun ja kierrätetyn 

jätteen määrät vuosina 2010-2012. 

 

Jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan käyttöönoton vuoksi loppusijoitettavien 

jätteiden määrä ja laatu ovat muuttuneet merkittävästi. Ruskon jätekeskuksessa 

loppusijoitettavien jätteiden osalta suurimman vaihtelun vuosittain loppusijoitettavaan 

jätemäärään aiheuttavat loppusijoitettavat maa-ainekset. Ruskon jätekeskuksessa 

vastaanotetaan voimakkaasti öljyllä pilaantuneita (öljyhiilivetypitoisuus yli 2000 

mg/kg) ja lievästi öljyllä pilaantuneita (öljyhiilivetypitoisuus alle 2000 mg/kg) sekä 

puhtaita maita. Voimakkaasti öljyllä pilaantuneet maat kompostoidaan käsittelykentällä 

aumoissa yhdessä tukiaineena toimivan haravointijätteen kanssa. Kun voimakkaasti 

öljyllä pilaantuneiden maiden öljyhiilivetypitoisuus laskee kompostoinnin seurauksena 

alle 2000 mg/kg, ne kuljetetaan loppusijoitusalueelle ja käytetään jätteiden peittämiseen. 

Lievästi öljyllä pilaantuneita maita voidaan käyttää jätteiden peittomaana ilman 

käsittelyä. Jätteiden peittämisellä rajoitetaan jätteiden leviämistä ympäristöön sekä 

haittaeläinten viihtymistä loppusijoitusalueilla. Oulun Jätehuollon voimassa olevan 

ympäristöluvan mukaan jätetäyttöön sijoitettavat jätteet on tiivistettävä päivittäin ja 

peitettävä viikoittain. Erityis- ja riskijätteet sijoitetaan jätetäyttöön tehtyihin 

kaivantoihin ja peitetään välittömästi. (Kangasniemi 2013)  
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Ruskon jätekeskuksessa vuosittain vastaanotettavien öljyllä pilaantuneiden maiden 

määrät vaihtelevat voimakkaasti. Vuonna 2008 lievästi ja voimakkaasti öljyllä 

pilaantuneita maita vastaanotettiin yhteensä 4 900 t, kun vastaava määrä vuonna 2012 

oli 51 000 t. Vuosina 2006-2012 Ruskon jätekeskuksessa otettiin vastaan keskimäärin 

10 000 t/a lievästi öljyllä pilaantuneita ja 5 000 t/a voimakkaasti öljyllä pilaantuneita 

maita. Öljyllä pilaantuneiden maiden lisäksi jätekeskuksessa on vuosina 2006-2012 

loppusijoitettu puhtaita maa- ja kiviaineksia keskimäärin 5 500 t/a. Puhtaiden maa- ja 

kiviainesten vastaanotto siirtyi 15.8.2013 alkaen Oulun kaupungin yhdyskunta- ja 

ympäristöpalveluille. Näin puhtaat maa- ja kiviainekset saadaan ohjautumaan 

hyötykäyttöön, eikä niillä enää jatkossa täytetä Ruskon loppusijoitusalueita. Kuvassa 11 

on esitetty Ruskon jätekeskuksessa loppusijoitettujen maa-ainesten määrät vuosina 

2006-2012. (Oulun Jätehuollon punnitusraportit) 

 

Kuva 11. Ruskon jätekeskuksessa loppusijoitetut maa-ainekset vuosina 2006-2012. 

 

Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenalla otetaan vastaan noin 40 000 t lajittelematonta 

seka- ja rakennusjätettä vuosittain. Lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi päätyvä rejekti 

(Kuva 12) sisältää kierrätykseen ja polttoon soveltumattomia jätteitä, joita ovat 

esimerkiksi eristevillat ja kipsilevy.  
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Kuva 12. Lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi ohjautuvaa rejektiä (Kuva Terhi 

Leiviskä). 

 

Rejekti sisältää myös pieniä määriä puuta, metallia ja muita hyötyjakeita, koska 

täydelliseen lajittelutarkkuuteen ei päästä. Loppusijoitettavaksi päätyvän rejektin määrä 

on noin 4 000 t/a (10 %). Rejektistä noin 35 % on hienoainekseksi luokiteltavaa jätettä, 

jossa esimerkiksi villa, kipsilevy ja kiviperäinen aines ovat jauhautuneet niin pieniksi, 

että niiden lajittelu on käytännössä mahdotonta. Hienoaines on tarvittaessa mahdollista 

erottaa muusta jätteestä esimerkiksi seulomalla. Tällä hetkellä Oulun Jätehuollon 

lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi ja poltettavaksi toimitettavasta jätteestä ei erotella 

hienoainesta. (Kangasniemi 2013) Hienoaineksen sisältämä kipsilevymurska voi 

yhdessä biohajoavan jätteen kanssa kaatopaikalle sijoitettaessa aiheuttaa myrkyllisiä 

rikkivetypäästöjä (Wahlström ym. 2012). Lisäksi jätteenpolttolaitokselta on raportoitu 

kohonneista savukaasujen rikkipitoisuuksista poltettaessa kerralla suuria määriä 

lajitteluareenalta toimitettua jätettä. Oulun Jätehuolto edellyttääkin jatkossa 

hienoaineksen seulomista pois poltettavaksi toimitettavasta jätteestä. Kuvassa 13 on 
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esitetty lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi ohjautuvasta rejektistä vuonna 2013 

tehtyjen lajittelututkimusten tulokset, joista rejektin koostumus selviää tarkemmin 

(Leiviskä 2013). 

 

Kuva 13. Lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi ohjautuvan rejektin lajittelututkimusten 

tulokset (Muokattu Leiviskä 2013). 

 

Tarkastelemalla Oulun Jätehuollon vaakaraporteista jätteenpolttolaitokselta 

kuukausittain vastaanotettuja kuonamääriä voidaan arvioida, että vuosittain 

vastaanotettavan kuonan määrä tulee olemaan noin 23 000 t. Hyödyntämiskelvottoman, 

loppusijoitettavaksi ohjautuvan kuonan osuus on noin 10 % kokonaismäärästä 

(Österbacka 2013). Muita loppusijoitukseen ohjautuvia jätejakeita tulevat olemaan 

muun muassa erityis- ja asbestijätteet sekä teollisen toiminnan jätteet. Erityisjätteisiin 

kuuluvat esimerkiksi arkisto- ja teurasjätteet. Ruskon jätekeskuksessa vastaanotettava 

teollisen toiminnan jäte syntyy pääosin muutaman sadan metrin päässä jätekeskuksesta 

sijaitsevan Paroc Oy Ab:n vuorivillatehtaan prosessissa. Erityis- ja asbestijätteitä sekä 

teollisen toiminnan jätteitä on otettu vastaan Ruskon jätekeskuksessa keskimäärin 2 500 

t/a. (Piirainen 2013) Taulukossa 3 on esitetty edellisten kappaleiden perusteella tehty 

arvio jatkossa loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrästä. Taulukkoon on lisätty 
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polttokelpoisesta jätteestä jatkossa seulottava hienoaines. Hienoaineksen määrän 

muodostumista käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.3.2. 

Taulukko 3. Arvio Ruskon jätekeskukseen jatkossa loppusijoitettavan jätteen määrästä. 

Jätelaji Määrä / vuosi 

lievästi öljyllä pilaantuneet maat 10 000 t 

voimakkaasti öljyllä pilaantuneet maat 

haravointijäte (kompostoinnin tukiaineena) 

5 000 t 

1 000 t 

polttokelpoisesta jätteestä seulottava hienoaines 4 000 t 

lajitteluareenan rejekti 4 000 t 

jätteenpolttolaitoksen hyödyntämiskelvoton kuona 2 300 t 

erityisjäte 1 000 t 

asbestijäte 900 t 

teollisen toiminnan jäte 600 t 

Yhteensä 28 800 t 

 

 

4.2 Loppusijoitusalueen kapasiteetti ennen laajennusta 

Ruskon jätekeskuksen käytössä oleva loppusijoitusalue voidaan täyttää korkeustasoon 

+52 metriä merenpinnasta. Mitta Oy laski 12.2.2013 loppusijoitusalueen 

täyttötilavuuden, joka saavutetaan, kun laajennusalueet 1-3 yhdistetään ja täytetään 

suunniteltuun kor-keuteen (+52 m) saakka. Mitta Oy:n laskelmien mukaan nykyisen 

loppusijoitusalueen käytettävissä oleva täyttötilavuus on yhteensä 2 166 596 m
3
. Mitta 

Oy:n laskema täyttötilavuus on noin 340 000 m
3
 suurempi, kuin vuonna 1997 tehdyssä 

loppusijoitusalueen suunnitelmassa oli arvioitu. Täyttötilavuutta kasvattaa jätetäytöissä 

käytetyt suunniteltua jyrkemmät luiskakaltevuudet (Kangasniemi 2013). 
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4.2.1 Rakennusjätteen loppusijoitusalueiden yhdistäminen 

Oulun Jätehuolto on teetättänyt suunnitelmat ja saanut ympäristöluvan uuden 

jätetäyttöalueen rakentamiseen Ruskon jätekeskuksen vanhan ja nykyisen 

rakennusjätealueen väliin. Yhdistämällä rakennusjätealueet toisiinsa saadaan 

täyttösuunnitelmasta riippuen noin 270 000-690 000 m
3
 uutta jätetäyttötilaa. 

Täyttösuunnitelman eri vaihtoehdot on esitetty kuvissa 14 ja 15. (Suomen IP-Tekniikka 

Oy 2006) 

 

Kuva 14. Täyttösuunnitelmalla 1 saadaan noin 270 000 m
3
 lisää täyttötilavuutta 

(muokattu Suomen IP-Tekniikka Oy 2005). 
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Kuva 15. Täyttösuunnitelmalla 2 saadaan  noin 690 000 m
3
 lisää täyttötilavuutta 

(muokattu Suomen IP-Tekniikka Oy 2005). 

 

Ruskon jätekeskuksen vanhalla rakennusjätealueella ei ole nykyisten 

kaatopaikkamääräysten mukaisia pohjarakenteita. Uuden jätetäyttöalueen rakentaminen 

vaatii kaatopaikkamääräysten mukaisen pohjarakenteen tekemisen vaihtoehdoissa 1 ja 2 

keltaisella värillä rajatuille alueille, eli huoltotien päälle sekä vanhan rakennusjätealueen 

jätetäytön luiskaa vasten. Välitäytön pohjarakennekerroksissa pyritään mahdolli-

suuksien mukaan hyödyntämään pilaantuneita maamassoja. Tiivistyskerroksen 

stabiloinnissa voidaan käyttää esimerkiksi bentoniittia tai bitumia. Keinotekoisena 

eristeenä käytetään muovikalvoa, jonka paksuus on vähintään 2 mm. (Suomen IP-

Tekniikka Oy) 

4.2.2 Käytössä olevan loppusijoitusalueen täyttövaihe 

Mitta Oy suoritti Ruskon jätekeskuksessa ilmakuvauksia miehittämättömällä 

lennokkijärjestelmällä marraskuussa 2011. Ilmakuvausten avulla Mitta Oy laski 

käytössä olevalle loppusijoitusalueelle läjitetyn jätteen määrän. Jätemäärä laskettiin 
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vertaamalla ilmakuvauksen avulla saatuja jätetäytön pinnan korkeuksia alueen pohjan 

korkeustasoon. Jätetäytön tilavuudet on esitetty taulukossa 4, jossa Mitta Oy:n tuloksiin 

on lisätty ilmakuvauksen jälkeen vuoden 2013 toukokuun loppuun saakka 

loppusijoitetut jätteet. (Kangasniemi 2013) 

Taulukko 4. Nykyisen loppusijoitusalueen täyttötilanne 5/2013 (Muokattu Mitta Oy 2012). 

Laajennusalue Täytetty 11/2011 mennessä [m
3
] Täytetty 11/2011-5/2013 [m

3
] 

1 544 745  

2 641 757  

3 245 007 58 000 

Yhteensä 1 489 509 m
3 

 

Käytettävissä olevan jätetäyttötilavuuden ja loppusijoitetun jätemäärän avulla voidaan 

laskea jäljellä oleva jätetäyttötilavuus eri vaihtoehdoin. Loppusijoituskapasiteetin 

käyttöaikaa arvioidessa käytettävissä olevan jätetäyttötilavuuden osalta tarkastellaan 

kolmea eri vaihtoehtoa. Käytössä olevan jätetäyttötilavuuden lisäksi arvioidaan 

tapauksia, joissa rakennusjätteen loppusijoitusalueiden yhdistäminen totetutetaan 

vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisina (lisätilaa 270 000 m
3 

tai 690 000 m
3
). Ruskon 

jätekeskuksen jäljellä oleva loppusijoituskapasiteetti eri täyttövaihtoehdoissa on esitetty 

taulukossa 5. 

Taulukko 5. Jäljellä oleva loppusijoituskapasiteetti eri täyttövaihtoehdoissa. 

Täyttövaihtoehto Jäljellä oleva loppusijoituskapasiteetti 

nykyinen loppusijoitusalue 677 087 m
3
 

nykyinen loppusijoitusalue + 

rakennusjätteen loppusijoitusalueiden 

yhdistäminen vaihtoehdon 1 mukaisesti 

947 087 m
3 

nykyinen loppusijoitusalue + 

rakennusjätteen loppusijoitusalueiden 

yhdistäminen vaihtoehdon 2 mukaisesti 

1 367 087 m
3 
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4.3 Tulevaisuudessa loppusijoitettavan jätemäärän arviointi 

Ruskon jätekeskukseen tulevaisuudessa loppusijoitettavan jätemäärän tarkka arviointi 

on haasteellista, sillä jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan tuomat muutokset 

loppusijoitettavan jätteen määrään ovat olleet nähtävillä vasta vähän aikaa. Toisaalta 

jätemääriin vaikuttavat tulevaisuudessa annettavat lait ja asetukset, taloudellinen tilanne 

sekä teollisuus ja monet muut jätekeskuksien ulkopuoliset tekijät. Koska 

loppusijoitettavan jätteen määrä tulee kuitenkin todennäköisesti vähenemään 

merkittävästi, on Ruskon jätekeskuksen kannalta muun muassa öljyllä pilaantuneilla 

mailla, lajitteluareenan rejektillä ja jätteenpolttolaitoksen hyödyntämiskelvottomalla 

kuonalla entistä suurempi vaikutus kokonaisjätemäärään, sillä näiden jätteiden 

vuosittaiset määrät vaihtelevat eniten. Jätemääriin vaikuttavien epävarmuustekijöiden 

vuoksi tässä diplomityössä tarkastellaan nykyisen loppusijoitusalueen jäljellä olevaa 

käyttöaikaa kolmella erilaisella jätemäärävaihtoehdolla.  

Jätemäärien osalta taulukossa 3 esitettyä jätemäärää (28 800 t/a) pidetään tämän 

hetkisen tiedon perusteella realistisena arviona jatkossa loppusijoitettavan jätteen 

määrästä. Tämän lisäksi arvioidaan tilanteita, joissa loppusijoitettavan jätteen määrä on 

odotettua pienempi ja odotettua suurempi. Jätemäärien vaihteluiden oletetaan 

aiheutuvan muutoksista öljyllä pilaantuneiden maiden, jätteenpolttolaitoksen 

hyödyntämiskelvottoman kuonan ja lajitteluareenan rejektin osalta. Lisäksi erityis-, 

asbesti- ja teollisen toiminnan jätteiden määrien oletetaan vaihtelevan hieman. 

Jätemäärien vaihteluvälit on arvioitu Oulun Jätehuollon ylläpitämien jätemäärätilastojen 

ja Oulun Jätehuollon henkilökunnan kanssa käytyjen haastattelujen perusteella. 

Arvioinnin pohjana käytettiin eri jätelajien tilastoituja vastaanottomääriä vuosilta 2006-

2012. 

4.3.1 Öljyllä pilaantuneet maa-ainekset 

Tilanteessa, jossa loppusijoitettavan jätteen määrä on odotettua pienempi, öljyllä 

pilaantuneiden maa-ainesten kokonaismääräksi oletetaan yhteensä 7 000 t/a. Puhtaiden 

maa- ja kiviainesten oletetaan ohjautuvan Ruskon jätekeskuksen sijaan muille Oulun 

kaupungin maankaatopaikoille. Lisäksi vuosien 2006-2012 tilastoista jätetään 

huomioimatta vuodet, joissa vastaanotettujen öljyllä pilaantuneiden maiden määrät ovat 
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olleet poikkeuksellisen korkeita (20 000 t vuonna 2007 ja 51 000 t vuonna 2012). 

Loppusijoitettavien pilaantuneiden maiden määrää voi jatkossa vähentää myös niiden 

hyödyntäminen esimerkiksi jätekeskuksen sisäisessä maarakentamisessa. 

Hyödyntäminen muussa tarkoituksessa, kuin jätetäytön peittämisessä vaatii kuitenkin 

lupaviranomaisen hyväksynnän ja todennäköisesti kompostoinnin jatkamista yhä 

pienemmän öljyhiilivetypitoisuuden saavuttamiseksi.  

Ruskon jätekeskuksessa voidaan ympäristöluvan mukaan käsitellä enintään 19 000 t/a 

voimakkaasti öljyllä pilaantuneita maita. Tilanteessa, jossa loppusijoitettavan jätteen 

määrä on odotettua suurempi, oletetaan että voimakkaasti öljyllä pilaantuneita maita 

käsitellään ympäristöluvan mukainen enimmäismäärä 19 000 t/a. Lisäksi lievästi öljyllä 

pilaantuneita maita loppusijoitetaan tällöin 13 000 t/a huippuvuosien (2006-2007, 2009 

ja 2011-2012) keskiarvon mukaisesti. Odotettua suuremman loppusijoitettavan 

jätemäärän tapauksessa oletetaan, että vastaanottopaikan muutoksesta huolimatta myös 

Ruskon jätekeskukseen loppusijoitetaan pieniä määriä (500 t) puhtaita maa- ja 

kiviaineksia vuosittain. Voimakkaasti öljyllä pilaantuneiden maiden kompostoinnin 

tukiaineena käytettävän haravointijätteen määrän arvioidaan olevan 20 % maa-aineksen 

määrästä. Jatkossa loppusijoitettavien maa-ainesten arvioidut määrät on esitetty 

taulukossa 6. 

Taulukko 6. Jatkossa loppusijoitettavien maa-ainesten arvioidut määrät. 

Jätelaji Jätettä odotettua 

vähemmän [t/a] 

Jätettä odotettu 

määrä [t/a] 

Jätettä odotettua 

enemmän [t/a] 

lievästi öljyllä 

pilaantuneet maat 

5 000 10 000 13 000 

voimakkaasti öljyllä 

pilaantuneet maat 

2 000 5 000 19 000 

haravointijäte 

tukiaineena (20 %) 

400 1 000 3 800 

puhtaat maa- ja 

kiviainekset 

0 0 500 

Yhteensä 7 400 16 000 36 300 
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4.3.2 Lajitteluareenan rejekti 

Lajitteluareenalla syntyvän rejektin määrään vaikuttavat lajitteluareenalla 

vastaanotettava kokonaisjätemäärä sekä urakoitsijan suorittaman lajittelun tehokkuus. 

Lajitteluareenan rakentamisen tarjouspyyntövaiheessa vastaanotettavan jätteen 

kokonaismääräksi arvioitiin 50 000-60 000 t/a. Jätettä on kuitenkin ohjautunut suoraan 

jätteenpolttolaitokselle odotettua enemmän ja tällä hetkellä lajitteluareenalla otetaan 

vastaan arviolta 40 000 t jätettä vuosittain. Pienemmän loppusijoitettavan jätemäärän 

tapauksessa oletetaan, että jatkossa yhä suurempi osuus polttokelpoisesta jätteestä 

ohjautuu suoraan jätteenpolttolaitokselle, jolloin lajitteluareenalla otetaan vastaan jätettä 

30 000 t/a. Suuremman loppusijoitettavan jätemäärän tapauksessa oletetaan, että 

orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon astuessa voimaan vuonna 2016, Oulun Energia 

rajoittaa polttoaineen ylitarjonnan vuoksi Oulun Jätehuollon polttoon toimittamaa 

jätemäärää, jolloin lajitteluareenalla vastaanotetaan jätettä 60 000 t/a. Lajitteluareenalla 

muodostuvan rejektin määräksi oletetaan 10 % lajitteluareenalla vastaanotetusta 

kokonaisjätemäärästä. Lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi päätyvän jätteen määrää 

nostaa jatkossa vaatimus hienoaineksen seulomisesta pois polttoon toimitettavasta 

jätteestä.  

Oulun Jätehuolto on saanut luvan hyödyntää lajittelureenalta polttoon toimitettavasta 

jätteestä seulottavaa hienoainesta jätetäytön muotoilussa ja rakennusjätealueiden 

välitäytön pohjarakenteissa esipeitto- ja routasuojausmateriaalina. Lisäksi hienoainesta 

on lupa hyödyntää pintarakenteessa jätetäytön päälle tulevassa esipeittorakenteessa. 

Mikäli hienoainesta ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään odotetulla tavalla, on 

lajitteluareenan jätteenkäsittelyurakoitsijalla mahdollisuus toimittaa loppusijoitettavaksi 

veloituksetta enintään 30 % lajitteluareenalla vastaanotetusta kokonaisjätemäärästä. 

Käyttöaikatarkastelussa oletetaan, että lajitteluareenalta polttoon toimitettavan jätteen 

määrä pysyy vakiona huolimatta lajitteluareenalla vastaanotetusta kokonaisjätemäärästä. 

Hienoaineksen määrä polttokelpoisessa jätteessä on vuonna 2013 tehtyjen 

lajittelututkimusten mukaan noin 25 %, eli 5 000 t/a. Suuremman jätemäärän 

tapauksessa oletetaan, että kaikki hienoaines (25 %) lajitteluareenalta polttoon 

toimitettavasta jätteestä seulotaan ja se päätyy kokonaisuudessaan loppusijoitettavaksi. 

Todennäköisenä pidetyssä tilanteessa 80 % hienoaineksesta saadaan hyödynnettyä 
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loppusijoitusalueen ulkopuolella, jolloin sitä päätyy loppusijoitettavaksi 1 000 t/a. 

Pienemmän jätemäärän tapauksessa arvioidaan, että kaikki seulottu hienoaines saadaan 

hyödynnettyä, jolloin se ei vie loppusijoituskapasiteettia lainkaan. Taulukossa 7 on 

esitetty arviot lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi päätyvän jätteen määrästä eri 

tarkasteluvaihtoehdoissa. 

Taulukko 7. Arvio lajitteluareenalta loppusijoitettavaksi päätyvien jätteiden määristä. 

 Jätettä 

odotettua 

vähemmän [t/a] 

Jätettä odotettu 

määrä [t/a] 

Jätettä 

odotettua 

enemmän [t/a] 

lajitteluareenalla 

vastaanotettu jätemäärä 

30 000 40 000 60 000 

loppusijoitettava rejekti  

(10 %) 

3 000 4 000 6 000 

polttokelpoisesta jätteestä 

seulottu hienoaines 

loppusijoitukseen 

0 1 000 5 000 

Yhteensä 3 000 5 000 11 000 

 

4.3.3 Laanilan jätteenpolttolaitoksen kuona 

Jätteenpolttolaitoksella syntyvän kuonan määrä pysynee vuositasolla lähellä vakiona, 

sillä vuosittain poltettavan jätemäärän (laitoksen kapasiteetin) tai laitoksen prosessin 

osalta ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Sen sijaan loppusijoitettavaksi 

päätyvän kuonan osuus vaihtelee kuonan käsittelystä ja hyödyntämisasteesta riippuen. 

Ruskon jätekeskuksessa kuonan käsittelevän Ekokem Oy:n mukaan ainoastaan 10 % 

käsiteltävän kuonan kokonaismäärästä päätyy loppusijoitettavaksi (Österbacka 2013). 

Saksassa jätteenpoltto on korvannut loppusijoittamisen jo vuosikymmenien ajan. Saksan 

ympäristöministeriön vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa käsiteltiin 65 

jätteenpolttolaitoksen kuonien hyötykäyttöä. Suurin osa (45 %) Saksassa muodostuvasta 

kuonasta hyödynnetään tierakentamisessa. Tutkimuksen mukaan Saksassa 

loppusijoitetaan korkeintaan 15 % jätteenpolttolaitoksien kuonasta. (Umweltbundesamt 

2008)   
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Loppusijoitusalueen käyttöaikatarkastelussa kuonan vuosittaisen määrän oletetaan 

vaihtelevan välillä 20 000-25 000 t. Odotettua pienemmän jätemäärän tapauksessa 

loppusijoitettavan kuonan määränä pidetään 2 000 t/a. Tällöin Ruskon jätekeskukseen 

saapuvan kuonan määrä on 20 000 t/a ja Ekokem Oy saa käsiteltyä kuonan odotetulla 

teholla, jolloin ainoastaan 10 % ohjautuu loppusijoitettavaksi. Odotettua suurempana 

loppusijoitettavan kuonan määränä pidetään 5 000 t/a. Tällöin kuonaa muodostuisi 

yhteensä 25 000 t/a ja hyödyntämisaste jäisi odotettua matalammaksi, jolloin 

loppusijoitettavaksi päätyisi 20 % kuonasta. Loppusijoitettavaksi päätyvän 

hyödyntämiskelvottoman kuonan arvioidut määrät eri tarkasteluvaihtoehdoissa on 

esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Arvio loppusijoitettavaksi päätyvän hyödyntämiskelvottoman kuonan määrästä. 

 Odotettua 

pienempi 

määrä [t/a] 

Saatavilla olevaan 

tietoon perustuva 

määrä [t/a] 

Odotettua 

suurempi 

määrä [t/a] 

jätteenpolttoprosessissa 

muodostuva kuonamäärä 

20 000 23 000 25 000 

hyödyntämiskelvoton 

kuona loppusijoitukseen 

2 000 (10 %) 2 300 (10 %) 5 000 (20 %) 

 

4.3.4 Erityis-, asbesti- ja teollisen toiminnan jätteet 

Vuosien 2006-2012 aikana Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetun erityisjätteen määrä 

on pudonnut tasaisesti. Muun muassa kattohuopia ja pakattuja elintarvikkeita ei 

nykyään oteta vastaan erityisjätteinä, mikä selittää osaltaan määrän laskua (Juntunen M 

2013). Vuosina 2006-2012 asbestijätteen määrä on noussut ja teollisen toiminnan 

jätteen määrä laskenut hieman. Loppusijoitettujen erityis-, asbesti- ja teollisen 

toiminnan jätteiden määrät vuosina 2006-2012 on esitetty kuvassa 16. 
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Kuva 16. Ruskon jätekeskuksessa loppusijoitetut eritys-, asbesti- ja teollisen toiminnan 

jätteet vuosina 2006-2012. 

 

Kuvan 16 perusteella on arvioitu nykyisen loppusijoitusalueen käyttöaikatarkastelussa 

käytettäviä jätemääriä erityis-, asbesti- ja teollisen toiminnan jätteiden osalta. 

Käyttöaikatarkastelussa odotettua pienemmän jätemäärän tapauksessa sekä erityis- että 

teollisen toiminnan jätteiden määriksi oletetaan 400 t/a ja asbestijätteen määräksi 800 

t/a. Odotettua suurempana määränä käytetään erityis- ja asbestijätteiden osalta 1 500 t/a 

ja teollisen toiminnan jätteiden osalta 1 000 t/a. Arviot loppusijoitettavien erityis-, 

asbesti- ja teollisen toiminnan jätteiden määristä eri tarkasteluvaihtoehdoissa on esitetty 

taulukossa 9. 

Taulukko 9. Arviot loppusijoitettavien erityis-, asbesti- ja teollisen toiminnan jätteiden määristä. 

 Odotettua 

pienempi 

määrä [t/a] 

Saatavilla olevaan 

tietoon perustuva 

määrä [t/a] 

Odotettua 

suurempi 

määrä [t/a] 

erityisjäte 400 1 000 1 500 

asbestijäte 800 900 1 500 

teollisen toiminnan jätteet 400 600 1 000 

Yhteensä 1 600 2 500 4 000 
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4.3.5 Muut mahdolliset jätemääriin vaikuttavat toimijat 

Taivalkosken Mustavaarassa sijaitsevan vanadiini-rauta-titaani-esiintymän oikeudet 

omistava Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee sulaton rakentamista Ouluun tai 

Raaheen. Sulatossa on tarkoitus jatkojalostaa Mustavaaran kaivoksen ja rikastamon 

tuottama rikaste raakaraudaksi ja ferrovanadiiniksi. Myös malmin sisältämän titaanin 

talteenottoa suunnitellaan. (Pöyry Finland Oy 2012) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

on antanut lausunnon sulaton YVA-ohjelmasta 15.4.2013 ja sen pohjalta on valmisteilla 

hankkeen YVA-selostus, jonka arvioidaan valmistuvan syksyn 2013 aikana. 

Mustavaaran kaivoksen toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2016. (Mustavaaran 

Kaivos Oy 2013)  

Ouluun tai Raaheen rakennettavaan sulattoon on tarkoitus kuljettaa Mustavaarasta 

rikastetta noin 450 000 t vuodessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman 

(2012: 20) mukaan sulatolla muodostuu vuosittain noin 40 000-50 000 t (20 000-25 000 

m
3
) kaatopaikalle loppusijoitettavaa jätettä. Loppusijoitettavia jätteitä ovat 

voimalaitoksen suodatinpöly ja rikinpoiston liete. Sulaton käyttöiäksi on arvioitu 

vähintään 30 vuotta, joten loppusijoitettavaa jätettä muodostuisi sulaton toiminta-ajalta 

vähintään 600 000-750 000 m
3
. (Pöyry Finland Oy 2012: 79) Loppusijoitettavat jätteet 

sijoitetaan ensisijaisesti sulaton alueelle rakennettavalle uudelle kaatopaikalle. Oulun 

kaupungin kanta uuden kaatopaikan rakentamiseen on ollut kuitenkin kielteinen, joten 

sulaton jätteitä varaudutaan loppusijoittamaan myös Välimaalle. Ruskon 

jätekeskuksessa sulaton jätteet veisivät paljon täyttötilavuutta yhdyskuntajätteeltä, joten 

Ruskoa voidaan pitää ainoastaan jonkin asteisena välivarastointipaikkana. Välimaan 

pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen suunniteltu käyttötarkoitus sopisi sen sijaan 

paremmin sulaton jätteiden loppusijoituspaikaksi. Välimaan käsittelykeskuksen 

ympäristölupaan tulee hakea täydennystä, mikäli alueella käsitellään sulaton jätteitä. 

(Kangasniemi 2013) 

Tulevaisuudessa Ruskon jätekeskukseen loppusijoitettavien jätteiden määrää voi 

vähentää Lassila & Tikanojan Ruskon teollisuusalueelle suunnittelema 

materiaalitehokkuuskeskus, jonka yhteyteen rakennettaisiin myös uusi jätteiden 

loppusijoituspaikka. Alueella on suunniteltu vastaanotettavan muun muassa 
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rakennusjätteitä, biohajoavia jätteitä, pilaantuneita maa-aineksia ja teollisuuden 

sivutuotteita, kuten tuhkaa, kuonaa, betonia ja metalleja. Alustavasti suunniteltuja 

jätteenkäsittelytoimintoja ovat esimerkiksi lajittelu, seulonta, murskaus, kuivaus ja 

biologinen käsittely. Toteutuessaan materiaalitehokkuuskeskukseen ohjautuu aiemmin 

Ruskon jätekeskuksessa vastaanotettuja jätteitä, jolloin loppusijoitettavan jätteen määrä 

tulee vähenemään. (Kangasniemi 2013) 

4.3.6 Käyttöaikatarkastelun tulokset 

Käyttöaikatarkastelua varten eri jätelajien määrät muutettiin tilavuuksiksi, jonka jälkeen 

voitiin laskea loppusijoitusalueen jäljellä oleva käyttöaika eri täyttövaihtoehdoilla. 

Lajitteluareenan rejektin ja polttokelpoisesta jätteestä seulotun hienoaineksen sekä 

erityis-, asbesti- ja teollisen toiminnan jätteiden tilavuuspainoiksi oletettiin 

kaatopaikkajyrän tiivistämisen jälkeen 1 000 kg/m
3
. Maa-ainesten ja 

jätteenpolttolaitoksen hyödyntämiskelvottoman kuonan tilavuuspainoksi oletettiin 1 500 

kg/m
3
. Taulukossa 10 on esitetty Ruskon jätekeskuksen loppusijoituskapasiteetin 

käyttöaikatarkastelun tulokset ilman jätekeskuksen laajennusta. Laajemmin 

käyttöaikatarkastelun tulokset on esitetty liitteessä 1 värillisenä kuvana. 

Taulukko 10. Loppusijoituskapasiteetin käyttöaikatarkastelun tulokset ilman laajennusta. 

 Jätettä 

odotettua 

vähemmän 

Jätettä 

odotettu 

määrä 

Jätettä 

odotettua 

enemmän 

Täyttövaihtoehto  Jäljellä oleva käyttöaika ja täyttymisvuosi 

käytössä oleva loppusijoitusalue 62 a (2075) 34 a (2047) 15 a (2028) 

käytössä oleva loppusijoitusalue + 

rakennusjätteen loppusijoitusalueiden 

yhdistäminen vaihtoehdon 1 mukaisesti 

87 a (2100) 47 a (2060) 22 a (2035) 

käytössä oleva loppusijoitusalue + 

rakennusjätteen loppusijoitusalueiden 

yhdistäminen vaihtoehdon 2 mukaisesti 

125 a (2138) 68 a (2081) 31 a (2044) 
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5 RUSKON JÄTEKESKUKSEN LAAJENNUSALUE 

5.1 Laajennusalueen tarve 

Oulun kaupunginhallituksen seminaarissa 16.6.2009 jätehuollon osalta tärkeiksi 

tavoitteiksi asetettiin jätteenpolttolaitoksen toteuttaminen ja Ruskon jätekeskuksen 

laajennusmahdollisuuksien selvittäminen. Vaikka loppusijoitettavan jätteen määrä on 

jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan valmistumisen seurauksena vähentynyt 

merkittävästi, tarvitaan Ruskon jätekeskuksessa jatkossakin tilaa erilaisille jätteiden 

käsittelytoiminnoille sekä esimerkiksi kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön 

soveltumattoman jätteen ja jätteenpolttolaitoksen kuonan loppusijoittamista ja käsittelyä 

varten. Laajennustilaa tarvitaan muuan muassa lajitteluareenalle saapuvasta jätteestä 

erotettujen hyödyntämiskelpoisten jätteiden ja asiakkaiden syntypaikkalajiteltujen 

jätteiden (esimerkiksi asfaltti-, betoni- ja tiilijätteet sekä käsittelemätön ja 

painekyllästetty puu) jatkokäsittelyä varten. Lisätilaa saatetaan tarvita myös vuonna 

2015 toimintansa aloittavalla biokaasulaitoksella muodostuvan orgaanisen 

maanparannusaineen käsittely- ja välivarastointikenttiä varten (biokaasulaitoksesta 

tarkemmin kappaleessa 5.4.3). (Pöyry Finland Oy 2011: 13) 

Ruskon jätekeskuksessa on vuonna 2010 aloitettu viimeisen loppusijoitusalueen 

(laajennusalue 3) täyttäminen. Viimeisen laajennusalueen täyttymisen jälkeen lisää 

täyttötilavuutta saadaan vielä rakennusjätteen loppusijoitusalueiden välitäytöllä, mutta 

tämän jälkeen Oulun Jätehuollon on rakennettava lisää loppusijoitusaluetta. 

Jätetäyttötilavuuden loputtua Oulun Jätehuollon alkuperäisenä toimintasuunnitelmana 

oli uuden jätekeskuksen rakentaminen Punaisenladonkankaalle Haukiputaalle. Hanke 

kuitenkin peruuntui muun muassa osayleiskaavan puuttumisen ja asukkaiden 

vastustuksen vuoksi. Jätehuollon jatkuvuuden turvaamiseksi Ruskon jätekeskukseen 

ollaan kaavoittamassa uutta laajennusosaa. Laajennusosan asemakaavoitus on 

käynnistynyt 17.11.2009 ja se odottaa vielä vahvistusta. (Pöyry Finland Oy 2011: 13) 

Tässä työssä tehdyn Ruskon jätekeskuksen nykyisen loppusijoitusalueen 

käyttöaikatarkastelun perusteella uudelle laajennusalueelle tarvitaan tavanomaisen 

jätteen loppusijoitusaluetta aikaisintaan 15 vuoden kuluttua (ks. taulukko 10). Lisätilaa 
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jätteiden käsittely- ja välivarastointikenttiä varten tarvitaan kuitenkin huomattavasti 

aiemmin. Esimerkiksi lajitteluareenalta tulevien, jatkokäsittelyä vaativien hyötyjätteiden 

sekä jätteenpolttolaitoksen kuonan käsittely tehdään nykyisin alueilla, joilla ei ole 

kantavia pohjarakenteita tai päällystettä. Näitä toimintoja ajatellen lisätilaa olisi syytä 

rakentaa heti, kun laajennusalue saadaan käyttöön. Mikäli jätteenpolttolaitoksen 

vaarallisia jätteitä varaudutaan loppusijoittamaan Välimaan sijasta Ruskon 

jätekeskukseen, tulee myös vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta rakentaa pian lisää, 

sillä Oulun Energia on kilpailuttamassa vaarallisten jätteiden käsittelyn muutaman 

vuoden sisällä uudestaan. 

5.2 Laajennusalueen ympäristövaikutusten arviointi 

Pöyry Finland Oy on tehnyt Ruskon jätekeskuksen uudelle laajennusosalle 

ympäristövaikutusten arvioinnin. Arviointiprosessin aluksi on laadittu YVA-ohjelma, 

jossa on tarkasteltu hankkeen erilaisia toteutusvaihtoehtoja, arvioitavia ympäristö- ja 

sosiaalisia vaikutuksia sekä käytettäviä arviointimenettelyjä. YVA-ohjelman ja 

viranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella on laadittu YVA-selostus, jossa 

arvioidaan hankkeen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Myös viranomaiset, järjestöt 

ja kansalaiset ovat voineet vaikuttaa ympäristövaikutusten arviointiin esittämällä 

mielipiteensä YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 

Lain mukaan ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä sellaisille yhdyskuntajätteen 

kaatopaikoille, joille sijoitetaan jätettä yli 20 000 t/a. (Pöyry Finland Oy 2011: 1) 

5.2.1 Eri vaihtoehdot YVA-menettelyssä 

YVA-menettelyssä oli arvioitavana nollavaihtoehdon lisäksi kaksi pinta-alaltaan 

erisuuruista vaihtoehtoa. Nollavaihtoehdossa Ruskon jätekeskusta ei laajenneta, jolloin 

nykyisen täyttötilavuuden loputtua jätteet toimitetaan toisaalle loppusijoitettavaksi. 

Huomioitavaa on, että loppusijoitusta lukuun ottamatta kaikki muu 

jätteenkäsittelytoiminta jatkuisi Ruskossa nykyiseen tapaan. Laajennusalue jaettiin 

YVA-menettelyssä kolmeen pienempään osaan (A, B ja C), jotka on esitetty kuvassa 

17. Vaihtoehdossa 1 laajennus käsittää kaikki alueet, jolloin laajennuksen pinta-ala on 

yhteensä 29 ha (YVA-prosessin jälkeen kaava-alue on pienentynyt ja on tällä hetkellä 



 

   

58 

noin 23 ha). Vaihtoehto 1 edellyttää jätekeskuksen pohjoispuolella kulkevan 

Lopakkaojan ja itäpuolella kulkevan voimalinjan siirtoa. Voimalinjan siirto edellyttää 

mahdollisesti myös läheisen maanläjitysalueen mataloittamisen ja sinne sijoitettujen 

pilaantuneiden maamassojen kuljettamisen toisaalle. Vaihtoehdossa 2 laajennus käsittää 

alueet A ja B, jolloin laajennuksen pinta-ala on 17 ha (myös tämä alue pienentynyt). 

Vaihtoehto 2 edellyttää ainoastaan Lopakkaojan siirtämistä. Kuvassa 17 on esitetty 

myös laajennuksen edellyttämät rakennustyöt. (Pöyry Finland Oy 2011: 44-45) 

  

 

Kuva 17. Laajennusalueet A, B ja C sekä laajennuksen edellyttämät rakennustyöt 

(Pöyry Finland Oy 2011: karttaliite 4). 

 

5.2.2 YVA-menettelyn yhteenveto 

Pöyry Finland Oy toteaa YVA-selostuksen yhteenvedossa (2011: 112), että Ruskon 

jätekeskuksen laajennuksen toteuttaminen on ympäristövaikutuksiltaan suotuisampi 

vaihtoehto, kuin loppusijoitustoiminnan aloittaminen toisella alueella. Ruskon 
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jätekeskuksen alue on jo valmiiksi jätekeskustoiminnan muokkaamaa ja muun 

jätteenkäsittelytoiminnan jatkuessa edelleen Ruskossa aiheutuu laajennuksen 

toteuttamisesta selvästi vähemmän haittoja, kuin siirrettäessä loppusijoitustoiminta 

toisaalle. Rakennettaessa loppusijoitusalue toisaalle jouduttaisiin muuan muassa 

suotovesien käsittelyä, kaatopaikkakaasun keräämistä sekä toimisto- ja 

huoltorakennuksia varten tekemään laajoja rakennustöitä. On todennäköistä, että 

Ruskon jätekeskuksen korvaava alue sijaitsisi syrjempänä, jolloin jätteiden 

kuljetusmatkat ja kuljettamisesta aiheutuvat päästöt kasvaisivat. (Pöyry Finland Oy 

2011: 112) 

Ruskon jätekeskuksen keskeistä sijaintia voidaan pitää monilta osin merkittävänä etuna, 

sillä esimerkiksi kaatopaikkakaasun hyötykäyttöä ei syrjäisemmällä seudulla saataisi 

välttämättä yhtä korkealle tasolle, kuin Ruskon jätekeskuksessa, jossa kaikki kerätty 

kaatopaikkakaasu pystytään hyödyntämään. Myös jätevesien käsittelyn järjestäminen 

vaatisi syrjäisemmällä seudulla suuria investointeja ja rakennustöitä. YVA-

selostuksessa todetaan, että loppusijoitettavan jätteen muuttuessa jätteenpolton 

seurauksena yhä epäorgaanisemmaksi Ruskon alueella muodostuvat hajuhaitat 

pienenevät. Sen sijaan loppusijoituksesta aiheutuvat vähäisetkin hajuhaitat voitaisiin 

kokea häiritsevinä uudella alueella, jossa ei aikaisemmin ole esiintynyt lainkaan 

hajuhaittoja. Pöyry Finland Oy:n suorittaman ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan 

pinta-alaltaan laajemmalla laajennusvaihtoehdolla 1 on vaihtoehtoa 2 suuremmat 

ympäristövaikutukset voimalinjan ja pilaantuneiden maamassojen siirtämisen sekä 

suuremman pinta-alansa vuoksi. (Pöyry Finland Oy 2011: 112) 

5.3 Ruskon jätekeskuksen laajentamiseen tarvittavat luvat 

Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) nojalla jätteen ammattimainen tai laitosmainen 

hyödyntäminen ja käsittely edellyttävät ympäristölupaa. Näin ollen Ruskon 

jätekeskuksen uudelle laajennusalueelle on haettava ympäristölupa. Ympäristölupa 

käsittää kaikki laajennuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan ja 

veteen, jätteet, melun sekä muut ympäristövaikutukset ja niiden hallinnan. 

Ympäristöluvan ohella tulee hakea vesilain mukainen lupa, mikäli se arvioidaan 
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tarpeelliseksi Lopakkaojan uuden linjauksen vuoksi. Luvat haetaan Pohjois-Suomen 

aluehallintavirastolta. (Pöyry Finland Oy 2011: 27) 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista luvista laajennusalueen toteuttamista varten 

tarvitaan todennäköisesti rakennuslupa, jossa luvitetaan muun muassa jätteiden 

läjitysalueet ja tiet. Myöhemmin alueelle mahdollisesti rakennettavat rakennukset 

käsitellään erillisessä rakennusluvassa. Pöyry Finland Oy:n (2011: 27) mukaan 

maisematyöluvan hakeminen on tarpeellista ainoastaan siinä tilanteessa, mikäli tällä 

hetkellä laadittavana oleva asemakaava ei ole laajennuksen toteuttamisen aikana 

lainvoimainen. Suunnittelutarveratkaisua voidaan vaatia hankkeilta, jotka 

ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttävät tavanomaista lupamenettelyä 

laajempaa harkintaa. Ruskon jätekeskuksen laajennusalue ei todennäköisesti tule 

vaatimaan suunnittelutarveratkaisua, jolloin normaali rakennuslupamenettely riittää. 

(Pöyry Finland Oy 2011: 27-28) 

5.4 Laajennusalueelle sijoitettavat jätteet ja toiminnot 

Ruskon jätekeskuksessa vastaanotettavat jätteet tai alueella tehtävät jätteiden 

käsittelytoiminnot eivät tule muuttumaan merkittävästi uuden laajennusalueen 

käyttöönoton jälkeen. Laajennuksen myötä nykyisin käytössä olevia toimintoja 

ainoastaan laajennetaan ja siirretään uusille alueille. (Pöyry Finland Oy 2011: 32) 

Kuvassa 18 on esitetty laajennusalueelle suunniteltujen loppusijoitus-, käsittely- ja 

välivarastointialueiden sijoittuminen nykyiselle Ruskon jätekeskuksen alueelle. Kuvaan 

on myös hahmoteltu keltaisin ääriviivoin tulevan biokaasulaitoksen käyttöön varatut 

alueet sekä uuden laajennusalueen rajat. 
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Kuva 18. Jätteiden loppusijoitus-, käsittely- ja välivarastointialueiden sijoittuminen 

Ruskon jätekeskuksessa. Uusien laajennusalueiden rajaus suuntaa antava. 

(muokattu Suomen Ilmakuva Oy) 

 

5.4.1 Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue 

Jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan valmistumisen myötä Ruskon jätekeskuksen 

uudelle laajennusalueelle tullaan loppusijoittamaan pääasiassa epäorgaanista ja 

palamatonta jätettä. Nykyiselle loppusijoitusalueelle on läjitetty noin 1 500 000 m
3
 

jätettä (ks. taulukko 4), jossa orgaanisen aineksen määrä on merkittävä. Nykyisen 

jätetäytön käytettävissä olevan kokonaistilavuuden ollessa noin 2 200 000 m
3
 (ks. 

kappale 4.2), tulee lopullisen jätetäytön tilavuudesta noin 2/3 olemaan ennen 

jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan valmistumista läjitettyä jätettä, jossa orgaanisen 

aineksen määrä on vielä huomattava. Uudelle laajennusalueelle tullaan sen sijaan 

loppusijoittamaan alusta saakka ainoastaan vähän orgaanista ainesta sisältävää jätettä. 

Näin ollen uuden laajennusalueen jätetäyttö tulee olemaan koostumukseltaan hyvin 

erilainen aikaisempiin jätetäyttöihin verrattuna. Orgaanisen jätteen vähäinen määrä 

jätetäytössä vaikuttaa esimerkiksi kaatopaikkakaasun muodostumiseen sekä jätetäytön 

biokaasulaitokselle 

varatut alueet 

voimakkaasti öljyllä 
pilaantuneiden maiden 

kompostointikenttä 

vaarallisen jätteen 

loppusijoitusalue 

jätteenpolttolaitoksen 

kuonan käsittelyalue 

tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalue 

lajitteluareena, 

jätteiden lajittelu 

uusi laajennusalue 

hyötyjätteiden 

jatkokäsittely 

puhtaan puun vastaanotto 
ja murskaus 
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läpi suotautuvien vesien laatuun. Uudella laajennusalueella kaatopaikkakaasua ei tule 

juurikaan muodostumaan. Suotovesissä happea kuluttavan aineksen ja ravinteiden 

määrät tulevat pienenemään. Toisaalta jätteenpolttolaitoksen kuonista ja tuhkista voi 

liueta suotovesiin suoloja ja raskasmetalleja. (Pöyry Finland Oy 2011: 37-39)  

Ruskon jätekeskuksen pääasiallinen tehtävä muiden jätteenkäsittelytoimintojen ohella 

on toimia yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueena. Näin ollen tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalue tulee kattamaan suurimman osan uudesta laajennusalueesta. Tässä 

diplomityössä tehdyn käyttöaikatarkastelun perusteella uudelle tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalueelle on tarvetta aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. Mikäli 

rakennusjätteen loppusijoitusalueiden välitäyttö toteutetaan, uuden loppusijoitusalueen 

tarve voi siirtyä jopa yli 100 vuoden päähän. 

5.4.2 Vaarallisen jätteen loppusijoitusalue 

Ruskon jätekeskuksessa loppusijoitettava vaarallinen jäte on nykyisin pääosin 

raskasmetallijätettä. Vaarallisia jätteitä loppusijoitetaan Ruskon jätekeskuksessa 

suhteellisen pieniä määriä: vuosina 2006-2012 raskasmetallijätteitä on loppusijoitettu 

keskimäärin 11 t/a. Vaaralliset jätteet loppusijoitetaan pinta-alaltaan noin 200 m
2
 

kokoisiin altaisiin, joihin on rakennettu vaarallisen jätteen loppusijoittamisen vaatima 

pohjarakenne. Yhteen jätealtaaseen mahtuu noin 400 m
3 

vaarallista jätettä. Aktiivisessa 

käytössä olevan altaan päällä on kevytrakenteinen pressuhalli, joka estää veden ja tuulen 

pääsyn jätteisiin. Täyttymisen jälkeen vaarallinen jäte kapseloidaan ja pressuhalli 

siirretään seuraavan jätealtaan suojaksi. (Juntunen M, 2013) Kuvassa 19 näkyy 

pressuhallilla katettu aktiivinen vaarallisen jätteen loppusijoitusallas sekä kapseloitua 

vaarallista jätettä. 
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Kuva 19. Vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta. 

 

Laajennusalueelle varaudutaan rakentamaan lisää vaarallisen jätteen loppusijoitusaluetta 

jätteenpolttolaitoksella muodostuvien vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien tuhkien 

vuoksi. Mikäli tuhkat voidaan kuitenkin loppusijoittaa Välimaalle tai niiden vastaanotto 

jatkuu nykyiseen tapaan Ekokem Oy:n toimesta, voidaan vaarallisen jätteen aluevaraus 

hyödyntää tavanomaisen jätteen loppusijoittamiseen. Jätteenpolttoprosessissa muodos-

tuu vuosittain noin 6 500 t vaaralliseksi luokiteltavia tuhkia, joista 4 500 t on 

savukaasujen puhdistusjätettä ja 2 000 t on kattilatuhkaa (Juntunen S, 2013). Ruskon 

jätekeskuksessa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi kapasiteettia jätteenpolttolaitoksen 

vaaralliseksi luokiteltavien tuhkien vastaanottoon.  

Mikäli Oulun Jätehuolto vastaanottaa jatkossa jätteenpolttolaitoksen vaaralliseksi 

jätteeksi luokiteltavat tuhkat, on ensisijainen paikka niiden loppusijoitukselle Välimaan 

pilaantuneiden maiden käsittelykeskus, joka sijaitsee noin 25 km päässä 

kapseloitua 

vaarallista jätettä 

pressuhallilla katettu 

käytössä oleva vaarallisen 

jätteen loppusijoitusallas 
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jätteenpolttolaitokselta. Uudelle laajennusalueelle on kuitenkin perusteltua varata tilaa 

vaarallisen jätteen loppusijoittamiselle, sillä Ruskon jätekeskus sijaitsee vain muutaman 

kilometrin päässä Laanilan jätteenpolttolaitokselta ja on siten sijaintinsa puolesta 

Välimaata kilpailukykyisempi vaihtoehto tuhkien loppusijoitukselle. Tällä hetkellä 

jätteenpolttolaitoksen vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat tuhkat kuljetetaan käsittelyyn 

ja loppusijoitettavaksi yli 500 km päähän Poriin ja Riihimäelle.  

Välimaalle alustavasti suunniteltu vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavien tuhkien 

loppusijoitusalue on pinta-alaltaan 3,5 ha ja se on mitoitettu 8 500 t vuosittaiselle 

tuhkamäärälle (Suomen IP-Tekniikka Oy 2005). Mikäli jätteenpolttolaitoksen 

vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat tuhkat loppusijoitetaan jatkossa Ruskon 

jätekeskukseen, on suositeltavaa rakentaa loppusijoitusaltaista nykyistä suurempia. 

Laanilan jätteenpolttolaitoksella muodostuu vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia tuhkia 

yli 500 t/kk, jolloin nykyiset 400 m
3
 kokoiset altaat täyttyisivät karkeasti arvioiden 

kuukauden välein. Ruskon jätekeskuksen laajennusalueelle rakennettavalle vaarallisen 

jätteen loppusijoitusalueelle varataan noin 2 ha kokoinen alue, jolloin vaarallisten 

jätteiden loppusijoittamista voidaan toteuttaa suuremmassakin mittakaavassa useiden 

vuosien ajan.   

5.4.3 Mädätysjäännöksen käsittely- ja välivarastointialue 

Oulun Jätehuollon toimialueen biojätteet käsitellään vuodesta 2015 alkaen mädättämällä 

ne Ruskon jätekeskukseen rakennettavassa biokaasulaitoksessa. Oulun Jätehuolto ei 

rakenna tai operoi biokaasulaitosta, vaan ostaa ainoastaan biojätteen mädätyspalvelun 

ulkopuoliselta toimijalta. Tällä hetkellä biojäte kompostoidaan Ruskon jätekeskuksessa 

vuonna 2000 valmistuneessa rumpukompostointilaitoksessa. Vastaanotetun biojätteen 

määrä on noussut vuosi vuodelta (10 000 t vuonna 2012) ja nykyisin määrä ylittää jo 

kompostointilaitoksen käsittelykapasiteetin (6 000 t/a). Näin ollen osa biojätteestä 

joudutaan kompostoimaan aumoissa. Kompostoitunutta biojätettä on hyödynnetty 

jätekeskuksen alueella esimerkiksi maisemoinnin yhteydessä. Biokaasulaitos 

mahdollistaa kaiken Oulun Jätehuollon toimialueelta kerätyn biojätteen hallitun 

käsittelyn suljetuissa olosuhteissa. 



 

   

65 

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti tulee olemaan toiminnan käynnistyessä 15 000-

19 000 t/a ja kapasiteetti tullaan nostamaan todennäköisesti jopa 50 000 tonniin 

vuodessa. Mädätysprosessissa muodostuvan mädätysjäännöksen osuus voi olla jopa 90 

% käsitellystä jätemäärästä. Näin ollen Ruskon jätekeskukseen rakennettavalla 

mädätyslaitoksella muodostuu alkuvaiheessa noin 13 500-17 000 t ja laajennuksen 

jälkeen jopa 45 000 t kiinteää (kiintoainepitoisuus > 30 %) ja nestemäistä 

mädätysjäännöstä vuosittain. Kiinteä mädätysjäännös valmistetaan mullaksi, jota 

voidaan käyttää viherrakentamisessa. Nestemäinen mädätysjäännös käytetään 

maatiloilla lannoitteena. Mädätysjäännöksen tuotteistamisesta ja jatkokäytöstä huolehtii 

biokaasulaitosta operoiva yritys. Biokaasulaitosta sekä mädätysjäännöksen käsittelyä ja 

välivarastointia varten on osoitettu alueet nykyisten biojätteen kompostointikenttien 

alueilta. (Kangasniemi 2013) 

5.4.4 Jätteenpolttolaitoksen kuonan käsittelyalue 

Laanilan jätteenpolttolaitoksen kuona välivarastoidaan ja käsitellään nykyisin Ruskon 

jätekeskuksen laajennusalue 2:n päälle rakennetulla käsittelykentällä (ks. Kuva 5). 

Ekokem Oy käy käsittelemässä kuonan vähintään kaksi kertaa vuodessa, sillä 

käsittelysopimuksen mukaan kuonaa saa olla välivarastoituna alueella enintään 10 000 t 

ja vuosittain vastaanotettava kuonamäärä on noin 23 000 t. Päällystämättömän 

käsittelykentän sijaintipaikka jätetäyttöalueen päällä aiheuttaa monia ongelmia, kuten 

kentän painumista sekä kentän rakenteiden ja kuonan sekoittumista keskenään.  

Jätetäyttöalueen päälle vievä tie on jyrkkä ja raskaan kaluston paikalle saaminen etenkin 

talvella on liukkauden vuoksi haasteellista. Lisäksi kova tuuli aiheuttaa kuonan 

pölyämistä korkealla sijaitsevalla käsittelykentällä. Mikäli kuonankäsittelyä jatketaan 

Ruskon jätekeskuksessa, olisi toimintaa varten perusteltua rakentaa viemäröity asfaltilla 

päällystetty kenttä kantavalle pohjalle. (Kangasniemi 2013)  

Ensisijainen paikka uudelle kuonankäsittelyalueelle on Välimaalla (Illikainen 2013). 

Myös Ruskon jätekeskuksessa on syytä varautua jatkossakin kuonankäsittelyyn, sillä 

jätekeskus sijaitsee huomattavasti Välimaata lähempänä jätteenpolttolaitosta. 

Kuonankäsittelytoiminta ei myöskään vaadi erityisen suurta aluevarausta. 

Kuonankäsittelytoiminta on siirrettävä nykyiseltä paikaltaan toisaalle viimeistään siinä 
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vaiheessa, kun nykyisen loppusijoitusalueen laajennusalueita (1-3) yhdistetään ja 

kuonankäsittelyalue jää nousevan jätetäytön alle. Edellisessä kappaleessa mainittujen 

ongelmien vuoksi uuden kuonankäsittelykentän rakentaminen olisi perusteltua aloittaa 

jo aikaisemmin. 

5.4.5 Öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointikenttä 

Nykyinen Ruskon jätekeskuksen öljyisten maiden kompostointikenttä on pinta-alaltaan 

noin 7 000 m
2 

ja siellä voidaan käsitellä 19 000 t voimakkaasti öljyllä pilaantuneita 

maita (öljyhiilivetypitoisuus 2 000-20 000 mg/kg) vuosittain. Öljyllä pilaantuneiden 

maiden vuosittaiset vastaanottomäärät vaihtelevat merkittävästi: vuonna 2011 

voimakkaasti öljyllä pilaantuneita maita vastaanotettiin noin 1 000 t ja vuonna 2012 

noin 16 000 t. Öljyhiilivetypitoisuuden laskeminen kompostoitumalla tavoitearvoon 

(alle 1 000 mg/kg) voi kestää jopa kaksi vuotta. Näin ollen öljyisten maiden 

kompostointikenttä on usein kapasiteettinsa äärirajoilla (Kuva 20). Oulun Jätehuollolle 

tarjotaan kompostoitavaksi enemmänkin öljyisiä maita, joita ei kuitenkaan voida ottaa 

vastaan käsittelykentän täyttymisen vuoksi. (Juntunen 2013) 

 

Kuva 20. Öljyisten maiden kompostointikenttä on usein kapasiteettinsa äärirajoilla. 
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Uudelle laajennusalueelle varaudutaan rakentamaan lisää öljyisten maiden 

kompostointikenttää. Käsittelykapasiteettia nostamalla voidaan jatkossa vastaanottaa 

suurempia määriä öljyisiä maita ja samalla vältetään nykyisen käsittelykentän 

ylitäyttyminen. Maa-ainekset eivät suuren tilavuuspainonsa vuoksi tarvitse pinta-

alaltaan erityisen suuria käsittelykenttiä. Näin ollen jo verraten pienellä käsittelykentällä 

voidaan helposti lisätä huomattavasti Ruskon jätekeskuksen öljyisten maiden 

käsittelykapasiteettia.  

Öljyllä pilaantuneita maita käytetään kompostoitumisen jälkeen peittomaana 

tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella (Juntunen 2013). Huomioitavaa on, että 

loppusijoitettavan jätemäärän vähentyessä, myös peittomaiden tarve vähenee. Vuosina 

2006-2012 Ruskon jätekeskuksessa käytetty peittomaiden määrä suhteessa 

loppusijoitettuun yhdyskuntajätteen määrään on ollut noin 15 %. Mikäli peittomaiden 

määrä säilyy ennallaan, on vastaava suhde nyt loppusijoitettavan jätemäärän 

vähentyessä jopa yli 50 %. Yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen täyttäminen maa-

aineksilla ei ole järkevää, varsinkaan kun Ruskon jätekeskuksen on tarkoitus toimia 

ensisijaisesti juuri yhdyskuntajätteen kaatopaikkana. Kompostoituneiden öljyisten 

maiden sekä tällä hetkellä suoraan peittomaiksi ohjautuvien lievästi öljyllä 

pilaantuneiden maiden jatkokäyttöön onkin jatkossa syytä miettiä muita ratkaisuja. Kun 

öljyisten maiden öljyhiilivetypitoisuus saadaan kompostoitumisen avulla laskemaan alle 

600 mg/kg, voidaan maat läjittää alueelle, jossa ei tarvitse olla rakennettua 

tiivistyskerrosta (VNa 214/2007). Yksi vaihtoehto onkin varata loppusijoitusalueen 

ulkopuolelta tila, jonne alle 600 mg/kg -pitoisuuteen kompostoituneet öljyiset maat ja 

mahdollisesti Ruskoon tuotavat puhtaat maat läjitetään. Kompostoitumisen jatkuminen 

tällä hetkellä edellytetystä 1000 mg/kg -pitoisuudesta alle 600 mg/kg -pitoisuuteen voi 

lisätä kompostoitumisen vaatimaa aikaa huomattavasti. Pidemmän viipymäajan vuoksi 

nykyinen öljyisten maiden kompostointikenttä kuormittuu yhä enemmän, joka lisää 

painetta rakentaa myös uudelle laajennusalueelle öljyisten maiden kompostointikenttää. 
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5.4.6 Lajittelemattoman ja lajitellun rakennusjätteen käsittely- ja 

välivarastointialueet 

Kaikki Ruskon jätekeskukseen saapuvat lajittelemattomat rakennusjätekuormat 

ohjautuvat lajitteluareenalle, jossa Oulun Jätehuollon kilpailuttama ulkopuolinen 

urakoitsija lajittelee jätteestä hyötykäyttöön, jätteenpolttoon ja loppusijoitukseen 

kuuluvat jakeet. Rakennusjätteestä lajitellaan hyötykäyttöön muun muassa puuta, 

pahvia, kiviainesperäisiä jätteitä ja metallia. Valmiiksi syntypaikoilla lajitelluille 

rakennusjätteille on osoitettu omat alueensa ja lajitellun rakennusjätteen tuominen 

Ruskon jätekeskukseen on edullisempaa kuin lajittelemattoman. Tällä hetkellä 

rakennusjätteiden käsittelyä ja välivarastointia tehdään lajitteluareenalla ja sen piha-

alueella sekä lajitteluareenan itäpuolella sijaitsevalla päällystämättömällä alueella. 

Rakennusjätteen käsittelytoimintaan kuuluu muun muassa puun hakettamista sekä 

betonin, tiilin ja muun kiviaineksen murskausta. Esimerkiksi pahvit ja metallit 

urakoitsija voi toimittaa suoraan niiden käsittelyyn erikoistuneille yrityksille. 

Lajitteluareenalla toimivan jätteenkäsittelyurakoitsijan olisi kuitenkin taloudellisesti 

kannattavaa erotella sekalaisesta metallista arvokkaammat metallilajit (Kangasniemi 

2013).  

Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetun rakennusjätteen määrä on vähentynyt viime 

vuosina. Vielä vuonna 2000 rakennusjätettä vastaanotettiin yli 32 000 t, määrän ollessa 

vuonna 2012 enää 15 000 t. Rakennusjätemäärän kehitys on esitetty kuvassa 21. Kuvaan 

on merkitty punaisin pystyviivoin vuodet, jolloin jätevero on noussut. 

Loppusijoitettavasta rakennusjätteestä on peritty jäteveroa vuodesta 1998 alkaen, mikä 

on johtanut tarkempaan lajitteluun ja osaltaan selittää määrän laskua. Ennen 

rakennusjätteen jäteveroa käytäntönä oli sijoittaa rakennusjätteet maankaatopaikoille 

(Ympäristöministeriö 2005: 20). 
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Kuva 21. Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetun rakennusjätteen määrän kehitys ja 

jäteveron korotukset. 

 

Luonnonvarojen järkevän käytön edistämiseksi, jätehuollon kehittämiseksi ja jätteistä 

aiheutuvien vaarojen sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi asetetut 

tavoitteet vaativat jatkossa entistä kehittyneempiä jätteenkäsittelymenetelmiä. Vaikka 

jätteenpoltto lisääntyy tällä hetkellä Suomessa voimakkaasti, jätteen synnyn ehkäisy ja 

kierrättäminen ovat kuitenkin etusijajärjestyksessä energiahyötykäytön yläpuolella. 

Suomessa on asetettu tavoitteeksi kierrättää rakennus- ja purkujätteestä 70 % vuoteen 

2020 mennessä (179/2012). Oulun Jätehuollon lajitteluareenan ansiosta myös 

rakennusjätteen käsittely on tehostunut ja kierrätysaste noussut. Oulun Jätehuollon 

vuoden 2013 aikana tekemien jätteiden lajittelututkimusten mukaan loppusijoitettavaksi 

ja poltettavaksi päätyy kuitenkin edelleen suuria määriä kierrätettäväksi soveltuvia 

materiaaleja. Tämä voidaan todeta kappaleessa 4.1 esitetystä kuvasta 13, jossa on 

esitetty lajittelututkimuksiin perustuva lajitteluareenan rejektin koostumus. Lisäksi 

kuvasta 22 selviää samoihin lajittelututkimuksiin perustuen lajitteluareenalta 

jätteenpolttolaitokselle toimitettavan jätteen koostumus (Leiviskä 2013). 
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Kuva 22. Lajitteluareenalta jätteenpolttolaitokselle toimitettavan jätteen koostumus 

(Muokattu Leiviskä 2013).  

 

Taulukossa 11 on laskettu yhteen eri jakeiden määrät lajitteluareenalta jätteenpolttoon 

(20 000 t/a) ja loppusijoitettavaksi (3 600 t/a) ohjautuvassa jätteessä. Koostumustiedot 

on saatu Oulun Jätehuollon vuoden 2013 aikana tekemistä jätteiden 

lajittelututkimuksista. Jätteen etusijajärjestyksen mukaan jätteen kierrättäminen on 

energiahyödyntämistä ja etenkin loppusijoittamista suotuisampi vaihtoehto. Taulukon 

perusteella voidaan todeta, että tehokkaammalla lajittelulla jätteen 

materiaalihyödyntämisastetta olisi mahdollista nostaa myös Ruskon jätekeskuksessa. 

Lähinnä lajittelua voisi tehostaa paperin, kartongin ja pahvin sekä kiviainesten, metallin 

ja biojätteen osalta, sillä esimerkiksi eristevilloja ei toistaiseksi voida hyödyntää 

materiaalina. Kipsilevyn kierrättämisen edellytyksenä taas on, että levyt ovat 

käsittelemättömiä ja puhtaita, mikä pienentää hyödynnettävissä olevan kipsilevyn 

määrää ja tekee lajittelusta työläämpää. Myös sekalaatuisen ja likaisen muovin 

kierrättäminen on ongelmallista, minkä vuoksi paras vaihtoehto on hyödyntää muovi 

energiana jätteenpolttolaitoksella. Hienoaineksen sisältämien jakeiden lajittelu on 

mahdollista, joskin se voi olla hyvin kallista. 
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Taulukko 11. Eri jakeiden määrät lajitteluareenalta jätteepolttolaitokselle ja loppusijoitettavaksi 

ohjautuvissa jätevirroissa. 

Jätejae Määrä polttokelpoisessa 

jätteessä [t/a] 

Määrä rejektissä 

[t/a] 

Yhteensä [t/a] 

puu (käsitelty ja 

käsittelemätön) 

4 000 280 4 280 

muovit 3 600 140 3 740 

paperi, kartonki 

ja pahvi 

2 400 30 2 430 

kipsilevyt 1 340 830 2 170 

eristeet 300 760 1 060 

tekstiilit 940 - 940 

kiviainekset 580 170 750 

metallit 680 40 720 

biojäte 260 - 260 

hienoaines 5 200 1300 6 500 

 

Ruskon jätekeskuksen uudelle laajennusalueelle tullaan rakentamaan lisää käsittely- ja 

välivarastointialueita lajittelemattomalle ja syntypaikkalajitellulle rakennusjätteelle. 

Näin mahdollistetaan osaltaan lajittelun tehostuminen. Parempien lajittelutulosten 

saavuttamiseksi Ruskon jätekeskuksessa voidaan jatkossa investoida lajitteluareenan 

lisäksi muuhunkin jätteen laitosmaiseen käsittelyyn. Uudelle laajennusalueelle 

suunniteltu tilavaraus mahdollistaa myös laitosmaisen jätteenkäsittelyn laajentamisen 

Ruskon jätekeskuksessa. Tällä hetkellä rakennusjätteen käsittelyä ja välivarastointia 

tehdään maapohjaisella kentällä (Kuva 23). Asiallisia käsittely- ja välivarastointikenttiä 

varten nykyinen alue lajitteluareenan itäpuolelta olisi syytä tasoittaa ja asfaltoida. 
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Kuva 23. Rakennusjätteen käsittely- ja välivarastointialuetta.    

5.5 Toimintojen sijoittuminen jätekeskuksen laajennusalueelle 

Asemakaavan muutoksessa laajennukselle osoitetun alueen ominaisuudet, kuten alueen 

koko, muoto ja rakennettu infrastruktuuri (itäpuolen sähkölinja) asettavat reunaehdot 

toimintojen sijoittumista suunniteltaessa. Toisaalta Ruskon jätekeskuksen nykyiset 

toiminnot ja niiden sijoittuminen alueelle ohjaavat pitkälti myös uudelle 

laajennusalueelle tulevien toimintojen sijoittelua. Laajennusalueelle suunniteltujen 

käsittely- ja välivarastointikenttien sekä loppusijoitusalueiden sijoittelu toteutetaan 

siten, että saavutetaan logistisesti mahdollisimman toimiva kokonaisuus edellä 

mainittujen reunaehtojen ja rajoitusten puitteissa. Toimintojen sijoittuminen 

laajennusalueelle hahmoteltiin ArcGis-ohjelmalla. Pohjana käytettiin alueen ilmakuvaa, 

joka kiinnitettiin koordinaatistoon muutamien tunnettujen koordinaattipisteiden avulla 

(georeferointi). Näin ohjelmalla voitiin laskea ilmakuvaan hahmoteltujen aluiden pinta-

alat. Toimintojen sijoittuminen laajennusalueelle on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. Toimintojen sijoittuminen laajennusalueelle. 

5.5.1 Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue 

Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen sijoittumista ajatellen on tarjolla vähiten 

vaihtoehtoja. Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen tulee olla mahdollisimman 

suuri, jotta yhdyskuntajätteen loppusijoitus Oulun Jätehuollon toimialueella turvataan 

mahdollisimman pitkäksi aikaa. Rakentamalla uusi tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalue nykyisen alueen viereen, mahdollistetaan myös nykyisen ja uuden 

jätepenkan väliin jäävän alueen täyttö, jolloin täyttökapasiteettia saadaan huomattavasti 

enemmän.  

Rakennuskustannusten minimoimiseksi tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue 

suunniteltiin mahdollisimman säännöllisen muotoiseksi. Epäsäännöllisen muotoiset ja 
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monikulmaiset alueet eivät lisää merkittävästi jätetäyttötilavuutta ja ovat lisäksi 

rakennuskustannuksiltaan säännöllisen muotoisia alueita kalliimpia. Myös 

laajennusalueen itäpuolella kulkevan sähkölinjan takainen alue suunniteltiin 

tavanomaisen jätteen loppusijoittamiselle, joskin sähkölinjan siirtotöiden vuoksi alueen 

rakentaminen tulee olemaan niin kallista, että se kannattaa toteuttaa vasta kaiken muun 

jätetäyttötilavuuden loputtua. Laajennusalueelle varatun tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalueen koko on yhteensä noin 13,4 ha, josta sähkölinjan takaista aluetta on 

noin 3,8 ha. Mikäli jätteenpolttolaitoksen vaaralliset jätteet loppusijoitetaan jatkossa 

Välimaalle tai jonkun muun yrityksen toimesta muualle, voidaan vaarallisen jätteen 

loppusijoittamiselle suunniteltua aluetta (2,2 ha) hyödyntää tarpeen mukaan joko 

tavanomaisen jätteen loppusijoittamisessa tai käsittely- ja välivarastointikenttinä. 

5.5.2 Käsittely- ja välivarastointikentät 

Erityisesti Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen käyttö tulevaisuudessa 

vaikuttaa merkittävästi myös Ruskon jätekeskuksen ja uuden laajennusalueen 

toimintaan. Myös biokaasulaitoksen toiminta, varsinkin mädätysjäännöksen osalta voi 

vaikuttaa laajennusalueen käyttöön. Epävarmuustekijöiden vuoksi eri käsittely- ja 

välivarastointikenttien tarkkaa sijoituspaikkaa ei määritetty. Sen sijaan hahmoteltiin 

”käsittely- ja välivarastointikentät” -nimiset alueet, joille tässä työssä mainitut toiminnot 

voidaan sijoittaa. Erilaisille käsittely- ja välivarastointikentille suunnitellun alueen koko 

on yhteensä noin 8 ha. Nykyisten Ruskon jätekeskuksen toimintojen sijoittuminen ohjaa 

pitkälti uusien käsittely- ja välivarastointialueiden sijoittamista. Lopulliset suunnitelmat 

alueiden sijoittumisen osalta voidaan tehdä vasta, kun mädätystoiminta käynnistyy ja 

erityisesti kun Välimaan jatkokäyttö selviää. Jäljempänä on kuitenkin perustellen 

ehdotettu joidenkin käsittely- ja välivarastointialueiden sijoituspaikkoja. 

Paras mahdollinen sijoituspaikka lajittelemattoman ja syntypaikkalajitellun 

rakennusjätteen käsittely- ja välivarastointitoiminnan laajentamiselle on lajitteluareenan 

itäpuolella, uuden laajennusalueen eteläosassa. Kaikki lajittelematon rakennusjäte ja 

lisäksi sekajäte, joka jätteenpolton alkamisen myötä muistuttaa paljon rakennusjätettä, 

toimitetaan Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenalle. Laajentamalla toiminta 

lajitteluareenan välittömään läheisyyteen voidaan minimoida toiminnan laajentumisesta 
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aiheutuvat kuljetusmatkat. Samalle alueelle voidaan jatkossa perustaa lisää jätteen 

laitosmaista käsittelytoimintaa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

Laajennusalueen pohjoisosasta käsittely- ja välivarastointikentäksi osoitettu alue sopii 

sijainniltaan parhaiten biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen käsittelyyn ja 

välivarastointiin, mikäli laitoksen toiminnalle varatut alueet osoittautuvat liian pieniksi. 

Vanhalle, jo maisemoidulle kaatopaikalle ollaan kuitenkin parhaillaan rakentamassa 

laskettelukeskusta, joten mädätysjäännöksen käsittely ja välivarastointi 

laskettelukeskuksen välittömässä läheisyydessä ei mahdollisten hajuhaittojen vuoksi ole 

suositeltavaa. Tällä hetkellä ei ole syytä epäillä biokaasulaitoksen toiminnalle 

osoitettujen alueiden riittävyyttä. Pohjoinen käsittely- ja välivarastointialue sopisi hyvin 

myös uuden öljyisten maiden kompostointikentän sijoituspaikaksi. Öljyisten maiden 

kompostoinnista aiheutuvat hajuhaitat eivät ole jatkuvia, eikä toiminta aiheuta 

merkittävää pölyämistä. 

Mikäli jätteenpolttolaitoksen kuona käsitellään ja välivarastoidaan jatkossakin Ruskon 

jätekeskuksessa, tulee toiminta siirtää toisaalle viimeistään, kun nykyisiä 

jätetäyttöalueita yhdistetään ja täyttökorkeus nousee. Kuonankäsittelyn jatkuessa 

Ruskon jätekeskuksessa, sopiva alue toiminnalle olisi itäisin käsittely- ja 

välivarastointikentäksi osoitettu alue nykyisen aktiivisen jätetäyttöalueen vieressä. 

5.6 Laajennusalueen tekninen toteutus 

5.6.1 Pohjarakenteet 

Tässä kappaleessa esitellään Ruskon jätekeskuksessa käytössä olevien tavanomaisen- ja 

vaarallisen jätteen loppusijoitusalueiden sekä biojätteen- ja öljyllä pilaantuneiden 

maiden kompostointikenttien pohjarakenteet. Uudella laajennusalueella voidaan käyttää 

vastaavia rakenteita. Erityisesti käsittely- ja välivarastointikenttien pohjarakenteiden 

yksityiskohtaisia suunnitelmia laatiessa on syytä selvittää esimerkiksi teräs- ja 

metalliteollisuuden kuonien, betoni- ja tiilijätteiden sekä Laanilan jätteenpolttolaitoksen 

kuonan hyötykäyttömahdollisuuksia. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa (Vna 591/2006) määrittelee tarkemmin 
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maarakentamisessa hyödynnettävän betonimurskeen sekä kivihiilen, turpeen ja 

puuperäisen aineksen polttamisessa syntyvien lento- ja pohjatuhkien laatuvaatimukset. 

Ruskon jätekeskuksen tie- ja kenttärakenteissa on hyödynnetty paljon jätemateriaaleja. 

Esimerkiksi vuonna 2012 hyödynnettiin masuunihiekkaa lajitteluareenan 

maarakennustöissä ja lasimurskaa lajitteluareenalle rakennetun uuden tieyhteyden 

rakennekerroksissa. 

Ruskon jätekeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella pohjarakenne on 

toteutettu yhdistelmärakenteena, jossa bentoniittia sisältävän mineraalisen 

tiivistyskerroksen päälle on keinotekoiseksi eristeeksi asennettu tiivis asfalttibetoni 

(ABT). Asfalttieristeen paksuus loppusijoitusalueiden pohjarakenteessa on yhteensä 110 

mm (60 mm + 50 mm). Käytettäessä keinotekoisena eristeenä muovikalvon sijaan 

asfalttia, voidaan eristeasfaltin suurempi paksuus muovikalvoon (2 mm) verrattuna 

huomioida mineraalitiivisteen paksuutta määriteltäessä (Sarkkila ym. 2006: 20). Näin 

ollen Ruskon jätekeskuksessa mineraalisen tiivityskerroksen paksuutena on 

lupaviranomaisen suostumuksella käytetty 250 mm:ä valtioneuvoston kaatopaikka-

asetuksessa mainitun 500 mm:n sijasta. Varsinaisen tiivistysrakenteen (mineraalinen 

tiivistyskerros ja asfaltti) alla on pohjamaa, jonka päälle on levitetty 400 mm paksuinen 

murskesorakerros lisäämään kantavuutta. Pohjamaa on salaojitettu, jotta pohjaveden 

pintaa on saatu laskettua ja päällä olevien kerrosten rakennettavuutta parannettua. 

Asfaltin päällä on suotoveden keräämistä ja johtamista varten rakennettu, putkitettu 

salaojituskerros, jonka paksuus on yhteensä 500 mm. (Kangasniemi 2013) Ruskon 

jätekeskuksen nykyisillä tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueilla käytetty 

pohjarakenne on esitetty kuvassa 25. 
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Kuva 25. Ruskon jätekeskuksen nykyisillä tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueilla 

käytetty pohjarakenne (Pöyry 2009). 

 

Käytössä olevan tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen pohjarakenteen on havaittu 

toimivan hyvin. Kaikki rakennekerrokset ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset 

laadunvalvontakokeissa, eikä pintavesi-, pohjavesi- tai maaperänäytteissä ole havaittu 

merkkejä vuotokohdista. Uuden laajennusalueen tavanomaisen jätteen 

loppusijoitusalueiden pohjarakenneratkaisua ajatellen nykyisin käytössä oleva malli 

lienee ensisijainen vaihtoehto. Oulun Jätehuolto on esittänyt kahta eri vaihtoehtoa 

kilpailuttaessaan nykyisiä pohjarakenteita. Jo esitetyn ratkaisun lisäksi vaihtoehtona on 

ollut kuvassa 26 esitetty malli, jossa mineraalisen tiivistyskerroksen paksuus on 500 

mm ja keinotekoisena eristeenä käytetään muovikalvoa. Nykyisin käytössä oleva 

ratkaisu on kuitenkin ollut edullisempi toteuttaa, eikä kuvan 26 mukaisesta rakenteesta 

ole saatu tarjouksia. (Kangasniemi 2013) 
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Kuva 26. Oulun Jätehuollon tarjouspyynnöissä esittämä vaihtoehtoinen malli 

tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen pohjarakenteeksi (Pöyry 2009). 

 

Ruskon jätekeskuksen vaarallisen jätteen loppusijoitusalueiden pohjarakenteet ovat 

kuvan 27 mukaisia. Mikäli jätteenpolttolaitoksen vaaralliseksi luokiteltavat jätteet 

siirtyvät jatkossa Oulun Jätehuollon vastuulle, voidaan niiden loppusijoitusalueet 

toteuttaa Välimaalla ja Ruskossa esimerkiksi nykyisin käytössä olevan rakenneratkaisun 

mukaisina. 
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Kuva 27. Ruskon jätekeskuksen nykyisellä vaarallisen jätteen loppusijoitusalueella 

käytetty pohjarakenne (Suunnittelukeskus Oy 1998). 

 

Mikäli Ruskon jätekeskuksen laajennusalueelle rakennetaan viemäröintiä vaativia 

käsittely- ja välivarastointikenttiä, voidaan ne toteuttaa nykyisen biojätteen 

kompostointikentän mukaisina (ei kuitenkaan voimakkaasti öljyllä pilaantuneiden 

maiden kompostointikenttää). Erityisesti mädätysjäännöksen käsittely- ja välivarastointi 

on verrattavissa biojätteen kompostointiin. Myös biojätteen kompostointikentän 

pohjarakenteessa on hyödynnetty masuunimursketta. Biojätteen kompostointikentän 

pohjarakenne on esitetty kuvassa 28.  
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Kuva 28. Biojätteen kompostointikentän pohjarakenne (Muokattu Pöyry Environment 

2008). 

 

Ruskon jätekeskuksen öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointikentän pohjarakenne 

on esitetty kuvassa 29. Kumibitumilla on saatu laajennettua kulutuskerroksen 

alapuolella olevan eristeasfaltin käyttölämpötila-aluetta, jolloin vältytään 

pakkashalkeilulta. Lisäksi kumibitumilla tehty päällyste kestää normaalia 

katupäällystettä paremmin painumia ja jännityksiä. (Sarkkila 2006: 26, 61)  
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Kuva 29. Öljyllä pilaantuneiden maiden kompostointikentän pohjarakenne (Muokattu 

Pöyry Environment Oy 2008). 

 

Uuden laajennusalueen käsittely- ja välivarastointikentät rakennetaan kantaviksi ja ne 

asfaltoidaan. Ruskon jätekeskuksessa on kokemusta lasimurskan hyödyntämisessä tie- 

ja kenttärakenteissa. Lasimurskalla on korvattu rakenteiden kuivatuskerroksessa hiekka. 

Esimerkiksi puutarhajätteen ja puhtaan puutavaran käsittelykenttien rakentamisessa on 

hyödynnetty lasimurskaa. Lasimurska on toiminut rakenteissa hyvin, eikä kentällä ole 

havaittu painumia. Lasimurskan käyttö myös laajennusalueen tie- ja kenttärakenteissa 

on suositeltavaa, sillä hyvien rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi lasimurskan 

hyötykäytölle voi hakea tukea Suomen Keräyslasiyhdistys ry:ltä. Vuonna 2012 

myönnetyn hyötykäyttötuen suuruus oli 10 €/t. Lisäksi hyödynnetyn lasimurskan osalta 

voidaan hakea jäteveronpalautusta. (Kangasniemi 2013) 

5.6.2 Vesienhallinta 

Kaikki Ruskon jätekeskuksen alueella muodostuvat, jätteiden kanssa kosketukseen 

pääsevät vedet johdetaan alueen eteläiseen tasausaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen 

Oulun Veden jätevesiviemäriin ja Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2012 

Ruskon jätekeskuksen alueelta johdettiin suotovesiä viemäriin yhteensä noin 350 000 
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m
3
, joka vastaa virtaamaa 11 l/s. Vuonna 2011 vastaavat määrät olivat 300 000 m

3 
ja 9,5 

l/s. Viemäriin johdettavien vesien määrät ovat nousseet viime vuosina muun muassa 

vuonna 2010 käyttöön otetun uusimman jätetäyttöalueen vuoksi. (Päivärinta 2013)  

Ruskon jätekeskuksen alueella muodostuvien suotovesien määrää ja laatua tarkkaillaan 

säännöllisesti useista eri pisteistä kulloinkin voimassa olevan tarkkailuohjelman 

mukaisesti. Taulukossa 12 on esitetty lupaehdoissa asetetut laatuvaatimukset Ruskon 

jätekeskuksen alueelta viemäriin johdettaville suotovesille. Ruskossa haitta-aineiden 

pitoisuudet viemäriin johdettavissa suotovesissä ovat olleet selvästi lupaehdossa 

asetettuja enimmäispitoisuuksia pienempiä. Lupaehdoissa edellytetään myös, että 

viemäriin johdettavan vesimäärän hetkellinen virtaama saa olla korkeintaan 20 l/s. Näin 

ollen viemäriin on lupa johtaa enintään noin 630 000 m
3
 jätevettä vuodessa. Jätevesi ei 

saa sisältää viemäriä tukkivia aineita, eikä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia 

kemikaaleja. (Päivärinta 2013) 

Taulukko 12. Laatuvaatimukset Ruskon jätekeskuksesta viemäriin johdettaville suotovesille 

(Viemäriinjohtamislupa). 

Laatutekijä Raja-arvo 

pH 6,0-10,0 

öljyiset hiilivedyt C10-C40 50 mg/l 

haihtuvien hiilivetyjen kokonaispitoisuus C5-C10 200 mg/l 

arseeni 1 mg/l 

kadmium 0,01 mg/l 

kokonaiskromi 2,0 mg/l 

kupari 1,5 mg/l 

nikkeli 2,0 mg/l 

sinkki 5 mg/l 

lyijy 1 mg/l 

elohopea 0,01 mg/l 

 

Ruskon jätekeskuksen vanhimmalle, jo maisemoidulle jätetäyttöalueelle on rakennettu 

suotoveden kierrätysjärjestelmä, jolla varmistetaan jätetäytön riittävä kosteus ja sen 
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myötä tehokas kaasuntuotanto ja jätetäytön mahdollisimman nopea stabiloituminen.  

Vuonna 2012 kierrätetyn suotoveden määrä oli noin 50 000 m
3
. (Päivärinta 2013) 

Uudella laajennusalueella muodostuvat suotovedet viemäröidään loppusijoitusalueiden 

sekä mahdollisen mädätysjäännöksen käsittely- ja välivarastointialueen osalta. Muiden 

käsittely- ja välivarastointialueiden vedet viemäröidään ainoastaan, mikäli se on 

tarpeen. Ruskon jätekeskuksen alueella esimerkiksi puhtaan puutavaran, betoni- tai 

lasijätteen käsittely- ja välivarastointikentillä muodostuvia vesiä ei ole tarpeen 

viemäröidä. Käsittelykenttien, nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen sekä 

lajitteluareenan alueilla muodostuvat hulevedet kulkevat kuitenkin öljyn- ja 

rasvanerotinkaivojen kautta. (Kangasniemi 2013) 

Uudella laajennusalueella muodostuvan, viemäröintiä tai muuta käsittelyä vaativan 

suotoveden määrä voidaan arvioida olettamalla suotovettä muodostuvan noin 50 % 

alueen vuosisadannasta. Muhoksella Oulun lähistöllä keskimääräinen sadanta vuosina 

1971-2000 on ollut 518 mm. (Pöyry Finland Oy 2011: 38). Muun muassa 

pintavaluntana ja haihtumalla poistuva vesi ei pääse suotautumaan jätetäytön läpi, eikä 

näin ollen muodosta suotovettä. Uudella laajennusalueella oletetaan muodostuvan 

suotovesiä 15 ha (150 000 m
2
) kokoiselta alueelta. Tähän sisältyy 13 ha tavanomaisen 

jätteen loppusijoitusaluetta ja 2 ha mädätysjäännöksen tai muun alueella käsiteltävän 

jätteen käsittely- ja välivarastointialuetta. Uudella laajennusalueella muodostuvan 

suotoveden määrä voidaan arvioida seuraavasti: 

 

Vsuotovesi = 0,5 · P · A           (1) 

 

missä Vsuotovesi on vuosittain muodostuvan suotoveden määrä [m
3
/a] 

 P on sadanta [m/a] ja 

 A on pinta-ala [m
2
] 
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Yhtälöllä 1 saadaan laajennusalueelta muodostuvan suotoveden määräksi 38 850 m
3
/a. 

On huomioitavaa, että suotoveden muodostuminen tässä mittakaavassa alkaa vasta, kun 

jätteen loppusijoitus ja käsittely on aktiivista koko arviossa käytetyllä 15 ha:n alueella. 

Ruuskasen (1995) mukaan kaatopaikalla, jonka pohjarakenteet ovat kunnossa ja jossa 

suotovesien keräys on järjestetty, muodostuu suotovettä keskimäärin 7-16 m
3
/ha/d (ks. 

Kukkamäki ym. 2008: 136). Edellä mainitulla menetelmällä arvioituna uudella 

laajennusalueella muodostuvan suotoveden määrä olisi noin 38 000-88 000 m
3
/a. Kun 

uudella laajennusalueella muodostuva suotovesi lisätään nykyisiin suotovesimääriin, 

nousee Ruskon jätekeskuksesta vuosittain viemäröitävän suotoveden kokonaismäärä 

noin 400 000 m
3
:iin. Todellisuudessa vesimäärä jää edellä mainittua pienemmäksi, kun 

täyttyneitä jätetäyttöalueita suljetaan ja pintarakenteet vähentävät täyttöihin pääsevän 

veden määrää (Pöyry Finland Oy 2011: 38).  

Laajennusalueen täysmittaisen käytön jälkeenkään suotovesimäärä ei ylitä lupaehdoissa 

asetettua enimmäismäärää 630 000 m
3
/a. Viemäröitävä vesimäärä, ja siten Oulun 

Jätehuollon jätevesimaksut ovat kuitenkin niin suuria, että Ruskon jätekeskuksessa olisi 

syytä arvioida oman jäteveden erilliskäsittelylaitteiston kannattavuutta. Kaartisen ym. 

(2008) mukaan suotovesien erilliskäsittely Suomen kaatopaikoilla on lisääntymässä. 

Käytössä on useita erilaisia menetelmiä yksinkertaisista pajukerppu- ja 

juurakkopuhdistamoista monivaiheisempiin käänteisosmoosipuhdistamoihin. (Kaartinen 

ym. 2008: 29-30) Seuraavassa on esitelty jätevesien erilliskäsittely Munkkaan 

jätekeskuksessa Lohjalla ja Majasaaren jätekeskuksessa Kajaanissa.  

Munkkaan jätekeskuksessa Lohjalla on käytössä käänteisosmoositekniikkaan perustuva 

suotovesien puhdistusjärjestelmä. Munkkaalle loppusijoitetaan noin 60 000 t jätettä 

vuosittain. Kalvoja tukkivan sakan muodostumisen estämiseksi 10 000 m
3
 kokoiseen 

tasausaltaaseen pumpatun suotoveden pH:ta lasketaan rikkihapon avulla. Ennen 

varsinaista kalvoerotusvaihetta suotovesi ohjataan hiekka- ja hienosuodattimien läpi. 

Puhdistusprosessin lopputuotteena saadaan 75 % puhdasta vettä, joka johdetaan 

Siuntionjokeen. (Rosk’n Roll Oy Ab 2013) Loput 25 % on konsentraattia (likavettä), 

joka kierrätetään takaisin jätetäyttöön. Osa muodostuvasta suotovedestä johdetaan 

puhdistusjärjestelmän ohi suoraan Lohjan kaupungin puhdistamolle, sillä sateisina 
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aikoina Munkkaan jätekeskuksen puhdistamon kapasiteetti ei ole riittävä. (Lehtonen 

2013)  

Myös Majasaaren jätekeskuksessa Kajaanissa käsitellään suotovesiä paikallisesti. 

Majasaaressa likaiset vedet johdetaan aluksi mekaaniseen käsittelyyn, jossa niistä 

poistetaan kiintoaines, öljy ja rasva. Seuraavaksi vedet pumpataan jo stabiloituneeseen 

vanhaan jätetäyttöön, joka toimii prosessissa anaerobisena reaktorina. Jätetäytössä 

veden orgaaniset aineet muuttuvat mikrobien avulla kaatopaikkakaasuksi, joka kerätään 

ja poltetaan. Pumppaamalla vettä vanhaan jätetäyttöön varmistetaan samalla, että täyttö 

pysyy kosteana ja kaasuntuotanto tehokkaana. Kaasuntuotannon lisäksi suotoveden 

sisältämä nitrifioitu typpi muuttuu jätetäytössä typpikaasuksi ja orgaaninen typpi 

ammoniumtypeksi. Suotoveden fosforipitoisuus pienenee, kun se kuluu jätetäytössä 

biomassan tuotantoon. Jätetäytön läpi suotautunut vesi pumpataan bioroottorille, joka 

poistaa vedestä öljyn. Bioroottorilta vesi pumpataan jälkiselkeytyssäiliön kautta 

suodattimille, joiden sisältämään zeoliittikiveen suotoveden ammoniumionit sitoutuvat. 

Viimeisessä vaiheessa vesi puhdistuu hapettomassa, mutta nitraattipitoisessa säiliössä, 

jonka jälkeen se johdetaan maastoon. (Seppänen 2011) Kuvassa 30 on esitetty jätetäytön 

läpi ohjaamisen jälkeen tapahtuva suotovesien käsittelyprosessi Majasaaren 

jätekeskuksessa.  
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Kuva 30. Majasaaren jätekeskuksen suotovesien käsittelyprosessin loppuosa (Seppänen 

2011). 

 

Sivulan (2012: 65) mukaan jätteenpolton pohjatuhkaa sisältävien jätetäyttöjen 

muodostaman suotoveden laatuun vaikuttaa erityisesti tuhkassa olevan jäännöshiilen 

määrä sekä tuhkan kosteuspitoisuus loppusijoittamisen hetkellä. Korkea jäännöshiilen ja 

kosteuden määrä nopeuttavat tuhkan ikääntymisprosessia, jonka myötä suotoveden pH 

laskee ja haitta-aineiden, kuten raskasmetallien liukoisuus pienenee. 

Kaasutusperiaatteella toimivien jätteenpolttolaitosten pohjatuhkan suotovesi on 

haitallisempaa, kuin arinaperiaatteella (Laanilan jätteenpolttolaitos) toimivien. 

Kummastakin tuhkasta kaatopaikkaolosuhteissa muodostuvan suotoveden on todettu 

olevan toksista vesikirpuille, valoa tuottaville bakteereille ja viherlevälle. 

Kaasutuspohjatuhkan suotoveden on todettu olevan toksista vielä noin kolmen vuoden 

kuluttua loppusijoittamisen jälkeen, kun taas arinatuhkan suotoveden toksisuus kestää 

noin kaksi vuotta. (Sivula 2012: 65-66) 

Arinapolton pohjatuhkaa sisältävien kaatopaikkojen suotovesien käsitellyssä voidaan 

hyödyntää sulfaattia pelkistävää mikrobiologista prosessia. Prosessissa mikrobit, jotka 
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käyttävät orgaanista hiiltä energianlähteenään pelkistävät sulfaattia sulfidiksi.  Sivulan 

(2012: 66) mukaan prosessilla pystytään poistamaan suotoveden haitta-aineita, kuten 

kuparia, molybdeenia, nikkeliä ja lyijyä. Prosessi vaatii toimiakseen orgaanisen hiilen 

lisäämistä energianlähteeksi. Prosessin seurauksena muodostuva haitallinen 

sulfidipitoinen vesi voidaan käsitellä edelleen tuhkien stabiloinnissa. 

Laboratoriokokeissa on havaittu, että käsittelemällä arinapohjatuhkaa sulfidipitoisella 

vedellä, kalsiumin, kuparin, lyijyn, rikin ja sinkin liukeneminen väheni verrattuna 

kontrollikäsittelyyn tislatulla vedellä. Lisäksi kaikki haitallinen sulfidi pystyttiin 

poistamaan vedestä. (Sivula 2012: 66-67)   

5.6.3 Kaasunkeräys 

Kaatopaikkakaasun imujärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon muun muassa 

jätetäytön rakenne, muodostuvan kaasun määrä- ja laatuarviot sekä imukaivojen 

imusäteet. Kaasun emissiokartoitus on hyödyllistä tehdä imukaivojen lukumäärää ja 

sijoittelua suunniteltaessa. Imukaivoja ei suositella sijoitettavaksi alueille, joille on 

sijoitettu vähän orgaanista ainesta sisältävää tai vastaavasti paljon vaaralliseksi 

luokiteltavaa jätettä. Myös matalat jätetäytöt (korkeus alle 3-5 m) ovat usein 

epäsuotuisia kaasunkeräykselle. Jätetäytössä käytettävien rakennusmateriaalien tulee 

soveltua jätetäytön erittäin vaativiin olosuhteisiin. Jätetäytöissä tapahtuva painuma on 

usein merkittävää, jopa kaksi metriä viidessä vuodessa (Loukola ym. 2001: 48). Lisäksi 

painuminen voi olla hyvin nopeaa ja alueellisesti epätasaista. Näin ollen erityisesti 

putkistojen ja kaivojen liitoksiin kohdistuu suuria rasituksia, joiden seurauksena 

liitokset voivat murtua. (Kukkamäki ym. 2008: 76) 

Kaasunkeräysputkistoon tiivistyvä vesi on yleisin ongelmien aiheuttaja laitoksilla. 

Kukkamäen ym. (2008: 78) mukaan kaatopaikkakaasun lämpötila imukaivon yläosassa 

vaihtelee useimmiten välillä 5-30 °C. Lämmin kaasu sisältää vesihöyryä jopa 30 g/m
3
. 

Lähellä jätetäytön pintaa virratessaan kaasu jäähtyy, jolloin vesihöyry tiivistyy 

putkistoon vedeksi. Veden poistamista varten kaasunkeräysputket tulisi rakentaa noin 5 

% kaltevuuteen ja sijoittaa routarajan alle. (Kukkamäki ym. 2008: 78) Putkistoon 

tiivistynyt vesi kertyy jätetäytön liikkumisen seurauksena painuneisiin putken kohtiin, 

jolloin imu heikentyy tai lakkaa kokonaan. Vastaavia ongelmia ilmenee, mikäli putken 
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osa altistuu pakkaselle ja tiivistynyt vesi pääsee jäätymään. Tehonsa menettäneen 

imulinjan esiin kaivaminen ja korjaaminen kymmenien metrien syvyydestä on niin 

kallista, että usein korjaustoimet joudutaan jättää tekemättä. 

Kaatopaikkakaasun keräämiseen tarvittava alipaine saadaan aikaan pumppaamoiden 

avulla. Pumppaamon tehtävänä on tuottaa jätetäyttöön sellainen alipaine, että kaasun 

virtaus jätetäytöstä ympäristöön estyy. Pumppaamon imuteho on kuitenkin säädettävä 

sellaiseksi, että happea ei kulkeutuisi ympäristöstä syvälle jätetäyttöön, jossa se haittaisi 

anaerobista hajoamisprosessia. Kun ilma virtaa ympäristöstä jätetäyttöön päin, 

hajuhaitat pienenevät ja maisemoitujen jätetäyttöjen tapauksessa kasvillisuudelle 

suotuisat olosuhteet säilyvät pintakerroksessa. Myös pumppaamoille rakennetaan 

vedenerotusjärjestelmät, sillä kaasun kuivaus on sen jatkokäytön kannalta usein 

ollennaista. (Kukkamäki ym. 2008: 78) 

Kaatopaikkakaasun imujärjestelmä voidaan toteuttaa joko pystykaivojen 

(vertikaalijärjestelmä) tai vaakasalaojien (horisontaalijärjestelmä) avulla. Pystykaivon 

asennusta varten jätetäyttöön tehdään lyömällä tai poraamalla reikä, johon sujutetaan 

esimerkiksi 160 mm halkaisijaltaan oleva PEH-reikäputki. Putken ympärille valutetaan 

esimerkiksi karkeaa soraa ja yläpäähän asennetaan kaasutiivis liitos, josta kaasu imetään 

siirtoputkeen. Vaakasalaojin toimivan imujärjestelmän toimintaperiaate on sama, kuin 

pystyjärjestelmässä. Vaakajärjestelmässä reikäputki asennetaan vaakatasoon ja putken 

ympärille levitetään runsaasti karkeaa soraa tai muuta inerttiä materiaalia, joka johtaa 

kaasua. Vaakasalaojat on rakennettava jätetäytön sisäisen vedenpinnan yläpuolelle, 

muuten ne eivät toimi. Taulukossa 13 on vertailtu vertikaali- ja horisontaalijärjestelmien 

ominaisuuksia. (Kukkamäki ym. 2008: 77) 
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Taulukko 13. Vertikaali- ja horisontaalijärjestelmien ominaisuuksia (Kukkamäki ym. 2008: 77). 

 

Ruskon jätekeskuksessa kaatopaikkakaasua kerätään sekä pystykaivojen että 

vaakasalaojien avulla, mutta käytössä on myös esimerkiksi kokonaisista autorenkaista ja 

lasijätteestä tehtyjä imupesiä. Ruskossa keräysputket asennetaan jäätymisen estämiseksi 

yli 2 m syvyyteen ja veden erottamiseksi vähintään 3 % kaltevuuteen. Ensimmäiset 

Ruskon jätekeskukseen rakennetut imukaivot ovat pystykaivoja, joissa jätetäyttöön 

porattuun reikään (Ø = 350 mm) on asennettu 160 mm halkaisijaltaan oleva PEH-

reikäputki. Ruskon vaakasalaojalinjoissa PEH-reikäputken (Ø = 110 mm) ympärillä on 

metrin kerros salaojamursketta (raekoko 16-32 mm) ja suodatinkangas. (Kangasniemi 

2010) 

Ruskon jätekeskuksen uusimmat kaasunkeräyskaivot ovat pystykaivoja, jotka on 

toteutettu niin sanottujen työputkien avulla. Normaalisti pystykaivot porataan vasta, kun 

jätetäyttö on saavuttanut huippukorkeutensa, mutta työputkia käyttämällä pystykaivojen 

rakentaminen voidaan aloittaa jo matalasta jätetäytöstä, eikä reikiä tarvitse porata. 

Ruskon jätekeskuksessa asennettujen uusimpien työputkien korkeus on 6 m ja halkaisija 

1200 mm. Työputken sisään asennetaan keskitinrenkaiden avulla PEH-reikäputki (Ø = 

200 mm) ja reikäputken ja työputken väli täytetään murskeella. Jätetäytön noustessa 

työputken laen korkeudelle, työputkea nostetaan sen kaasutiiviiseen kanteen hitsatuista 

nostolenkeistä. Työputken noustessa reikäputki ja murskepesä jäävät paikoilleen 
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jätetäytön sisään. Työputken noston yhteydessä reikäputkeen liitetään jatko-osa ja 

putkien väli täytetään jälleen murskeella. Kaivon korottamista voidaan näin jatkaa 

jätetäytön huippukorkeuteen saakka. Pumppaamolta tuleva imu ohjataan pystykaivon 

alaosaan. Työputken kansi on kuitenkin varustettu imuyhteellä, joten jätetäytön 

saavutettua huippukorkeutensa kaasua voidaan imeä myös kaivon yläosasta. Kaivon 

yläpäästä imeminen keskeneräisen jätetäytön tapauksessa on vaikeaa, sillä imulinjat 

vahingoittuisivat helposti kaatopaikkajyrän ja muun jätetäytön päällä tapahtuvan 

liikenteen vuoksi. Kuvassa 31 on esitetty periaatepiirros työputken avulla toteutetusta 

kaasunkeräyskaivosta. 

 

Kuva 31. Periaatepiirros työputken avulla toteutetusta kaasunkeräyskaivosta. 

 

Ruskon jätekeskuksessa kerättävää kaatopaikkakaasua hyödynnetään jätekeskuksen 

sisällä sekä useiden ulkopuolisten yritysten toimesta. Jätekeskukseen vuonna 2006 
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valmistunut mikroturbiinilaitos tuottaa kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä Oulun 

Jätehuollon tarpeisiin. Turbiinien sähköteho on yhteensä 195 kW (3 · 65 kW) ja 

lämmön talteenottoyksikön teho 300 kW. Paroc Oy Ab:n vuorivillatehdas alkoi käyttää 

kaatopaikkakaasua jo vuonna 1998.  Nykyään tehtaan tuotanto ja lämmitys toimii 

kokonaan kaatopaikkakaasulla ja öljyä käytetään ainoastaan varapolttoaineena.  

Kaatopaikkakaasua myydään myös Lindström Oy:n rullapyyhepesulan sekä Oulun 

yliopistollisen sairaalaan käyttöön. Sairaalan käyttämä desinfionti- ja pesulahöyry 

tuotetaan pääosin kaatopaikkakaasulla. (Kangasniemi 2010)          

Uuden laajennusalueen kaasunkeräystoimia suunniteltaessa on olennaista saada tietää, 

kuinka paljon kaatopaikkakaasua muodostuu. Loppusijoitettavan jätteen laadun ja 

määrän muuttuessa kaatopaikkakaasun tuotanto tulee vähenemään. Uusilla 

loppusijoitusalueilla on syytä teettää emissiokartoituksia, kun jätteen läjittäminen on 

alkanut. Alustavaa tietoa muodostuvan kaasun määrästä voidaan saada jo aikaisemmin 

tekemällä emissiokartoituksia esimerkiksi rakennusjätteen loppusijoitusalueiden 

välitäytöstä. Välitäyttö tulee todennäköisesti koostumaan suurelta osin vain vähän 

orgaanista ainesta sisältävästä jätteestä. Vaikka välitäyttö on yhteydessä myös muihin 

jätetäyttöihin, voidaan alueelta tehtyjen emissiokartoitusten avulla saada tärkeää tietoa 

laajennusalueella muodostuvan kaasun määrästä ja laadusta. Kaatopaikkakaasun 

muodostumisesta epäorgaanisemmissa jätetäytöissä on syytä tiedustella mahdollisesti 

myös muista jätekeskuksista. 

5.6.4 Liikennejärjestelyt 

Ruskon jätekeskuksen laajennusalueen YVA-selostuksen mukaan liikennemäärät 

jätekeskuksessa tulevat laajennuksen jälkeen pysymään likimain ennallaan. Nykyään 

noin 6 500 pakkaavaa jäteautoa ajaa vuosittain jätekeskuksen sijaan suoraan 

jätteenpolttolaitokselle. (Pöyry Finland Oy 2011: 99) Jätteenpolttolaitokselta kuljetetaan 

puolestaan Ruskon jätekeskukseen pohjakuonaa arviolta 1 500 kuormaa vuosittain. 

Mikäli jätteenpolttolaitoksen vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat tuhkat loppusijoitetaan 

tulevaisuudessa Ruskon jätekeskukseen ja yhden tuhkakuorman painoksi oletetaan 20 t, 

aiheutuu toiminnasta noin 300 kuljetusta vuosittain (6 500 t / 20 t). 
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Ruskon jätekeskuksen nykyisen alueen ja uuden laajennusalueen välissä kulkee koko 

matkan pituudelta huoltotienä käytössä oleva päällystämätön kulkuväylä. Tätä tietä 

voidaan hyödyntää ainakin laajennusalueen rakennusvaiheessa, mutta varsinaisen 

jätteenkäsittelytoiminnan alkaessa laajennusalueella tieosuus täytyy päällystää ja 

leventää kaksisuuntaiselle liikenteelle sopivaksi. Huomioitavaa on, että tämän 

tieosuuden käyttö päättyy kuitenkin siinä vaiheessa, kun laajennusalueen jätetäyttö 

yhdistyy olemassa olevaan jätetäyttöön. Tieyhteyden rakentamisessa ja jätetäyttöjen 

yhdistämisessä tulee huomioida viemärilinja, joka kulkee jätetäyttöjen välisen 

huoltotien alla. Esimerkki valmiin laajennusalueen liikennejärjestelyistä on esitetty 

kuvassa 32. Jätekeskuksen portin ja vaakojen jälkeen laajennusalueelle on mahdollista 

kulkea kolmea eri reittiä pitkin. Nykyisen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen 

eteläpuolella kulkeva tie toimii todennäköisesti tulevaisuudessa pääasiallisena 

kulkureittinä laajennusalueelle. Alueen länsipuolella kompostointikenttien välistä 

kulkeva tie (kuvassa keltaisella) on osin päällystämätön ja kapea. Lisäksi 

biokaasulaitoksen valmistuminen voi rajoittaa tien käyttöä. Rakennusjätteen 

loppusijoitusalueiden välistä kulkevan päällystämättömän huoltotien (kuvassa ruskealla) 

käyttö puolestaan loppuu kokonaan, mikäli rakennusjätealueiden välitäyttö toteutetaan. 

Loppusijoitusalueiden ja käsittely- ja välivarastointikenttien väliin sekä laajennusaluetta 

kiertämään on nykyiseen tapaan perusteltua rakentaan tieyhteydet. 
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Kuva 32. Esimerkki valmiin laajennusalueen liikennejärjestelyistä. 

5.6.5 Laajennusalueen loppusijoituskapasiteetin käyttöaikatarkastelu 

Kappaleessa 4 arvioitiin tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueiden jäljellä olevaa 

käyttöaikaa Ruskon jätekeskuksessa ennen laajennuksen toteutumista. Tässä 

kappaleessa tarkastellaan loppusijoituskapasiteetin riittävyyttä Ruskon jätekeskuksessa, 

kun myös uuden laajennusalueen tuoma lisäkapasiteetti otetaan huomioon. 

Jätekeskuksen laajennusalueen loppusijoituskapasiteetin käyttöaikatarkastelussa 

käytettiin samoja jätemääräarvioita, kuin kappaleessa 4. Käytettävissä olevan 

loppusijoituskapasiteetin osalta arvioitiin tilannetta, jossa loppusijoitusalue rakennetaan 

niin laajaksi, että se ulottuu myös laajennusalueen itäpuolella kulkevan sähkölinjan 

Vaaka 

Sisäänkäynti  

jätekeskukseen 

Lajittelu-

areena 
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toiselle puolen (ks. kuva 24). Sähkölinjan siirtäminen, maanläjitysalueen 

mataloittaminen ja pilaantuneiden maiden kuljettaminen toisaalle ovat kuitenkin niin 

kalliita urakoita, ettei loppusijoitusaluetta välttämättä koskaan uloteta niin pitkälle. 

Ruskon jätekeskuksen laajennusalueelle suunnitellun loppusijoitusalueen kapasiteetti 

arvioitiin piirtämällä jätetäytöstä kolmiulotteinen kuva AutoCad-ohjelmalla ja 

laskemalla jätetäytön tilavuus ohjelman avulla. Uuden loppusijoitusalueen pohjan 

muoto ja koko hahmoteltiin kuvasta 24, jossa esitettiin ArcGis-ohjelman avulla 

hahmoteltuna toimintojen sijoittuminen laajennusalueelle. Uuden jätetäytön 

maksimikorkeudeksi oletettiin 30 m, jolloin se tulisi samalle korkeudelle nykyisen 

jätetäytön lopullisen pinnan kanssa. Nykyistä jätetäyttöä vasten tulevien luiskien 

kaltevuudeksi oletettiin 1:3 (täytetty suunniteltua jyrkemmillä luiskilla). Muutoin luiskat 

piirrettiin kaltevuuteen 1:4. Kuvissa 33 ja 34 on esitetty AutoCad-ohjelmalla piirretyt 

kuvat Ruskon jätekeskuksen laajennusalueen jätetäytöstä eri suunnista katsottuina. 

 

Kuva 33. Laajennusalueen jätetäyttö etelä-pohjoissuunnasta. 

 

 

Kuva 34. Laajennusalueen jätetäyttö itä-länsisuunnasta.  
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Jätetäytön lopullinen koko ja muoto selviävät todennäköisesti vasta vuosikymmenien 

kuluttua, kun alue on rakennettu ja jätetäytön korkeus alkaa nousta. AutoCad-ohjelmalla 

piirretyn muodon pinta-ala on noin 13,4 ha ja sen tilavuudeksi saatiin noin 2 700 000 

m
3
. Nykyisen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen pinta-ala on 13 ha ja Mitta Oy:n 

laskelmien mukaan sinne mahtuu jätettä noin 2 200 000 m
3
. Laajennusalueen jätetäytön 

tilavuutta nostaa kuitenkin huomattavasti nykyistä jätetäyttöä vasten tulevan luiskan 

täyttö, joten saatua tilavuutta voidaan hyödyntää käyttöaikatarkastelussa. 

Laajennusalueen tavanomaisen jätteen loppusijoituskapasiteetin käyttöaikatarkastelu 

kolmella eri jätemääräarviolla (jätemääriä käsitelty kappaleessa 4) on esitetty taulukossa 

14. Myös laajennusalueelle hahmotellun loppusijoitusalueen käyttöaikatarkastelu on 

esitetty liitteessä 1. 

Taulukko 14. Laajennusalueen käyttöaikatarkastelu tavanomaisen jätteen loppusijoittamisen osalta. 

 Jätettä 

odotettua 

vähemmän 

Jätettä 

odotettu 

määrä 

Jätettä 

odotettua 

enemmän 

 
Käyttöaika vuosina 

Laaja uusi jätetäyttö 2 700 000 m
3
 248 135 62 
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6 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia yleissuunnitelma Oulun Jätehuollon Ruskon 

jätekeskuksen laajennusalueesta. Lisäksi työssä arvioitiin Ruskon jätekeskuksen 

loppusijoitusalueen jäljellä olevaa käyttöaikaa ennen laajennuksen toteuttamista. Ennen 

Laanilan jätteenpolttolaitoksen ja Oulun Jätehuollon lajitteluareenan valmistumista 

vuonna 2012 loppusijoituskapasiteetin arvioitiin riittävän noin kahdeksaksi vuodeksi. 

Loppusijoitusalueen jäljellä olevan käyttöajan tarkastelu oli ajankohtaista, sillä 

jätteenpolttolaitoksen ja lajitteluareenan valmistuttua loppusijoitettavan jätteen määrä 

on vähentynyt huomattavasti ja laatu muuttunut epäorgaanisemmaksi.  

Työn alussa perehdyttiin jätealaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja määräyksiin Suomen ja 

EU:n tasolla. Lisäksi käsiteltiin pääpiirteittäin Valtakunnallinen jätesuunnitelma 

vuoteen 2016 ja Oulun läänin alueellinen jätehuoltosuunnitelma. Jäteveroa sekä vuonna 

2016 voimaan astuvaa orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskieltoa käsiteltiin tärkeinä 

jätealaan vaikuttavina ohjauskeinoina. Alkuosassa käytiin läpi myös jätekeskusten ja 

erityisesti loppusijoitustoiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen minimoimiseksi 

annettuja vaatimuksia pohjarakenteiden, vesienhallinnan ja kaatopaikkakaasun 

keräyksen osalta. 

Ruskon jätekeskuksen loppusijoitusalueen käyttöaikatarkastelua varten arvioitiin 

tulevaisuudessa Ruskoon loppusijoitettavien jätteiden määriä. Jätemäärien tarkka 

arviointi osoittautui haasteelliseksi muun muassa sen vuoksi, että jätteenpolttolaitoksen 

ja lajitteluareenan vaikutukset jätemääriin ovat olleet nähtävillä vasta vähän aikaa. 

Käyttöaikatarkasteluun otettiin siksi mukaan myös jätemäärät, jotka olisivat odotettua 

pienemmät tai vastaavasti odotettua suuremmat. Käytettävän loppusijoituskapasiteetin 

osalta tarkasteltiin nykyisen tilanteen lisäksi vaihtoehtoja, joissa rakennusjätteen 

loppusijoitusalueiden välitäyttö toteutetaan. Välitäytöllä saadaan lisäkapasiteettia 

toteutustavasta riippuen joko 270 000 m
3
 tai 690 000 m

3
. Käyttöaikatarkastelun 

perusteella Ruskon jätekeskuksen loppusijoituskapasiteetin arvioitiin riittävän ilman 

laajennusaluettakin vähintään 15 vuodeksi, vuoteen 2028 saakka. Toteuttamalla 

rakennusjätteen loppusijoitusalueiden välitäyttö laajemman vaihtoehdon mukaan, 
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jätekeskuksen alueella voidaan loppusijoittaa jätteitä ilman laajennustakin arviolta yli 

100 vuoden ajan. 

Tulevaisuudessa loppusijoitettava jätemäärä voi muuttua merkittävästi, mikäli 

Mustavaaran Kaivos Oy:n sulatto rakennetaan Ouluun ja jätteitä loppusijoitetaan 

Ruskon jätekeskukseen. Sulatolla muodostuu vuosittain noin 40 000-50 000 t 

loppusijoitettavaa jätettä. Mikäli kaikki jäte loppusijoitettaisiin Ruskon jätekeskukseen, 

tulisi tässä työssä arvioidut loppusijoitettavat jätemäärät keskimäärin 

kaksinkertaistumaan, jolloin loppusijoitusalueet täyttyisivät huomattavasti arvioitua 

nopeammin. Mikäli sulatto rakennetaan Ouluun, on jätteiden ensisijainen 

loppusijoituspaikka kuitenkin Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksessa. 

Vastaavasti loppusijoitettavan jätteen määrää voi vähentää Lassila & Tikanojan Ruskon 

teollisuusalueelle suunnittelema materiaalitehokkuuskeskus, jonka yhteyteen 

rakennettaisiin myös uusi jätteen loppusijoituspaikka. 

Uuden laajennusalueen osalta työssä suunniteltiin yleissuunnittelutasoisesti 

laajennusalueella tarvittavat toiminnot sekä niiden laajuudet ja sijoittuminen alueelle. 

Toimintojen sijoittuminen esitettiin ArcGis-ohjelman avulla piirrettyssä karttakuvassa. 

Laajennusalueella tarvittavien toimintojen osalta erityisesti vaarallisen jätteen 

loppusijoitusalueen tarve on vielä epäselvä. Laanilan jätteenpolttolaitoksen prosessissa 

syntyy vuosittain noin 6 500 t vaaralliseksi luokiteltavaa jätettä, joka kuljetetaan tällä 

hetkellä käsiteltäväksi ja loppusijoitettavaksi Poriin ja Riihimäelle. Ruskon 

jätekeskuksen kapasiteetti ei riitä jätteenpolttolaitoksen vaarallisen jätteen vastaanottoon 

ilman uusia investointeja. Oulun Energia kilpailuttaa vaarallisen jätteen käsittely- ja 

loppusijoitustoiminnan uudelleen lähivuosina ja Ruskon jätekeskus olisi sijaintinsa 

puolesta hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto toiminnalle. Oulun Jätehuollolla tulisi 

kuitenkin olla yhteistyökumppani, joka käsittelisi jätteet sellaiseen muotoon, että ne 

voitaisiin loppusijoittaa Ruskon jätekeskukseen. Jätteet voitaisiin mahdollisesti 

loppusijoittaa myös Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskukseen. 

Laajennusalueelle rakennettavien loppusijoitus-, välivarastointi- ja käsittelyalueiden 

osalta esitettiin vaihtoehtoja käytettävistä pohjarakenteista. Esitetyt pohjarakennemallit 

ovat Ruskon jätekeskuksessa käytössä olevia ratkaisuja. Lisäksi työssä käsiteltiin 
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vesienhallinnan, kaatopaikkakaasun keräyksen ja liikenneyhteyksien järjestämistä 

laajennusalueella. Suotoveden laatu tulee jatkossa muuttumaan, kun jätetäyttö koostuu 

yhä epäorgaanisemmasta jätteestä. Jätteenpolttolaitoksen hyödyntämiskelvottoman 

kuonan loppusijoittaminen lisää raskasmetallien ja sulfaattien pitoisuuksia 

suotovedessä. Vuonna 2016 voimaan astuva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituskielto 

tulee vähentämään kaatopaikkakaasun muodostumista. Uusilla loppusijoitusalueilla 

tulee teettää emissiokartoituksia, ennen kuin kaasunkeräyksen järjestämistä voidaan 

suunnitella yksityiskohtaisesti. Ruskon jätekeskuksessa on jo olemassa tieyhteyksiä, 

joita voi hyödyntää laajennusalueelle ohjautuvan liikenteen käytössä. Nämä tiet ovat 

kuitenkin monin paikoin kapeita ja päällystämättömiä, joten ennen varsinaisen 

jätteenkäsittelytoiminnan alkamista laajennusalueella, ne on vielä saatettava 

asiakasliikenteen vaatimaan kuntoon. Esimerkkikuva liikenneyhteyksien järjestämisestä 

hahmoteltiin myös ArcGis-ohjelmalla. 

Viimeisenä osana työssä laskettiin käyttöaika laajennusalueelle hahmotellulle 

tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Esimerkkinä käytetyn loppusijoitusalueen 

tilavuus saatiin piirtämällä jätetäytöstä kolmiulotteinen kuva AutoCad-ohjelmalla ja 

laskemalla muodon tilavuus ohjelman avulla. Jätemäärien osalta käytettiin samoja 

arvioita, kuin loppusijoituskapasiteetin käyttöaikatarkastelussa ilman laajennusta. 

Esimerkkinä käytetylle laajalle loppusijoitusalueelle voitaisiin osiossa tehtyjen 

laskelmien mukaan loppusijoittaa jätettä vähintään useiden kymmenien vuosien ajan. 

Tulevaisuudessa loppusijoitettavat jätemäärät vaikuttavat myös tähän tarkasteluun 

ratkaisevasti. Loppusijoitusalueen rakentaminen laajennusalueelle voi olla ajankohtaista 

vasta useiden kymmenien vuosien päästä, jolloin jätemäärät voivat olla täysin erilaisia, 

kuin tässä työssä on arvioitu. Laajennusalueelle rakennettavan loppusijoitusalueen koko 

ja muoto voivat myös poiketa laskelmassa käytetystä esimerkkialueesta. Kymmenien 

vuosien päästä myös jätteenkäsittelytekniikat voivat olla hyvin erilaisia, kuin vuonna 

2013.  
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LIITE 1 

   

Liite 1. Käyttöaikatarkastelut 

 

 

Käytettävissä oleva tilavuus ilman laajennusaluetta [m
3
]

käytössä oleva loppusijoitusalue 677087

käytössä oleva loppusijoitusalue + 

rakennusjätepenkkojen välitäyttö VE 1
947087 (VE 1: lisätilaa 270 000 m

3
)

käytössä oleva loppusijoitusalue + 

rakennusjätepenkkojen välitäyttö VE 2
1367087 (VE 2: lisätilaa 690 000 m

3
)

Arviot loppusijoitettavasta jätemäärästä [m
3
/a]

Jätelaji
Jätettä odotettua 

vähemmän

Jätettä odotettu 

määrä

Jätettä odotettua 

enemmän

lievästi öljyllä pilaantuneet maat 3300 6700 8700

voimakkaasti öljyllä pilaantuneet maat 1300 3300 12700

haravointijäte tukiaineena 400 1000 3800

puhtaat maa- ja kiviainekset 0 0 300

lajitteluareenan rejekti 3000 4000 6000

hienoaines lajitteluareenalta 0 1000 5000

hyödyntämiskelvoton kuona 1300 1500 3300

erityisjäte 400 1000 1500

asbestijäte 800 900 1500

teollisen toiminnan jäte 400 600 1000

Yhteensä 10900 20000 43800

Loppusijoitusalueiden  jäljellä oleva käyttöaika vuosina (suluissa täyttymisvuosi) 

käytössä oleva loppusijoitusalue 62    (2075) 34    (2047) 15    (2028)

käytössä oleva loppusijoitusalue + 

rakennusjätepenkkojen välitäyttö VE 1
87    (2100) 47    (2060) 22    (2035)

käytössä oleva loppusijoitusalue + 

rakennusjätepenkkojen välitäyttö VE 2
125    (2138) 68    (2081) 31    (2044)

Laajennusalueelle hahmotellun loppusijoitusalueen käyttöaika vuosina

jätetäytön tilavuus 2 700 000 m
3 248 135 62  


