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A considerable amount of natural rock materials is used to develop the infrastructure of
growth in Finland every year. As a result, this has affected natural rock availability. In order
to reduce the use of natural rock, the utilization of alternative materials should be considered
in the construction of infrastructure. Most of waste-rock in the extractive industry are the
same quality as the natural rock materials that are mined separately for the needs of infrastructure construction. Expansion of mining operations will significantly increase the
amount of waste materials in the future and it will be a key challenge for the circular economy.
In this thesis and studies, the main aim of procedures is to increase utilization rate of wasterocks in infrastructure construction. On the basis of the literature review, a Case-review and
an interview carried out is to promote the utilization of the by-products of the extractive
industry. According to research results, the challenge of using waste-rocks is the mismatch
related to right time availability and location of available waste-rock materials and ongoing
infrastructure construction including e.g. the need to process waste-rocks compared to natural stone materials, the lack of information on the quality characteristics of waste-rocks and
the optional non-utilization of transport infrastructure. The better the risks associated with
the use of waste-rocks are identified in the extractive industries, the better it can be managed
in infrastructure projects. In addition, the legislation requires development for the utilization
of waste-rocks in infrastructure projects.
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1
1.1

JOHDANTO
Tutkimusaiheen esittely

Suomessa käytetään rakentamiseen vuosittain lähes 100 miljoonaa tonnia neitseellistä luonnonkiviainesta, mikä asukasmäärään suhteutettuna tekee Suomesta yhden Euroopan Unionin
suurimmista kiviaineksen käyttäjistä. (Lonka et al. 2015; Valtioneuvosto, 2019) Valtaosa
luonnonkiviainesten vuosittaisesta kokonaiskäytöstä tapahtuu julkisen sektorin toteuttamissa infrastruktuurin rakennushankkeissa, mikä osaltaan heijastaa kansantaloustilannetta.
(Lonka et al. 2015) Etenkin suurissa kasvukeskuksissa luonnonkiviaineksen saatavuus on
heikentynyt huomattavasti voimakkaan infrastruktuurin kehityksen myötä. Laadukkaiden
luonnonkiviainesten maantieteellisesti epätasainen sijoittuminen ja pitenevät kuljetusetäisyydet kasvattavat ympäristökuormitusta ja rakentamiskustannuksia. (Lonka et al. 2015;
Huhtinen et al. 2018)
Saatavuusongelmien ja luonnonkiviaineksen käytön hillitsemiseksi on infrastruktuurin rakentamisessa tarkasteltava Suomen hallitusohjelman vuosille 2019 – 2023 asetettuja tavoitteiden mukaista vaihtoehtoisten materiaalien hyödyntämistä. (Lonka et al. 2015; Valtioneuvosto, 2019; Suomen ympäristökeskus, 2013) Uusiomateriaalit ovat potentiaalisia luonnonkiviainesmateriaalien korvaajia ja niiden käytöllä on mahdollista saavuttaa merkittävä kokonaistaloudellinen hyöty ja kehittää uusia kierrätysmarkkinoiden innovaatioita ja ekologista suunnittelua. (Ahlqvist, 2018; Lonka et al. 2015) Vuosittain potentiaalisia uusiomateriaaleja muodostuu noin 70 – 80 miljoonaa tonnia, mikä on lähes saman verran kuin luonnonkiviaineksen vuosittainen käyttömäärä. (Lonka et al. 2015) Kokonaistaloudellisen hyödyn saavuttamisen haasteeksi voi muodostua logistiikkakustannuksien merkittävä kasvaminen uusiomateriaalien kuljetusetäisyyksien pidentyessä tai uusiomateriaalien huomattava
prosessointitarve luonnonkiviainekseen verrattuna. (Väylävirasto, 2019) Uusiomateriaalin
käytölle ja käyttöä tukevalle kehitystyölle on selkeästi olemassa yhteiskuntapoliittinen
paine.
Kaivannaistoiminnassa syntyy sivukivimateriaaleja, joita osa voisi olla hyödynnettävissä
infrarakentamisen tarpeisiin. Kaivannaisteollisuuden tuotantomäärät ovat suuria ja tuotannon materiaalivirtojen ominaisuudet tunnetaan usein hyvin tarkasti. (Inkeröinen & Alasaa-
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rela, 2010) Kaivannaisteollisuuden sivutuotteiden ja jätemateriaalien hyödyntämisessä esiintyy edelleen haasteita. Tarjolla olevien mineraalisten ylijäämämateriaalien ja infrarakentamisen ajallinen ja paikallinen kohtaamattomuus on ollut rajoite hyödyntämisen lisäämiselle
ja suurin osa kaivannaisteollisuuden sivumateriaaleista on jäänyt jätteeksi. Sivukivimateriaalien tarkemmat tiedot jäävät yleensä pelkästään kaivannaisteollisuuteen tietoon, eikä ulkopuolisten hyödyntäjien tiedon saanti ole järjestelmällistä. Lisäksi kaivannaisjätteiden hyödyntämistä vaikeuttavat riittämättömät tiedot hyödyntämistavoista ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. (Inkeröinen & Alasaarela, 2010)
Tämä diplomityö on osa CIRCWASTE FINLAND LIFE15 IPE/FI/004 Väyläviraston C.22
-osahankkeen uusiomateriaalien hyödyntämistä liikenneväylähankkeissa koskevaa tutkimus- ja kehityshanketta. Kaivostoiminnan laajeneminen Lapin maakunnan alueella lisää
merkittävästi jätemateriaalien määrää ja on siten myös yksi uusiomateriaaliteknologian keskeisistä haasteista. Osa kaivannaisteollisuuden sivukivistä on vastaavanlaatuisia luonnonmateriaaleja kuin infrarakentamisessa hyödynnettävät kiviainekset. Lapin maakunnan alueelta ei ole aiemmin toteutettu kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen osalta laajaa tutkimusta,
mikä edesauttaisi etenkin sivukivien huomioimisen infrarakennushankkeiden suunnitteluvaiheissa.
Tässä diplomityössä uusiomateriaaleilla tarkoitetaan maarakentamisessa käytettäviä, teollisuudessa tai purku- ja kierrätystoiminnassa syntyneitä jätteitä tai jäteperäisiä tuotteita tai
tuotteistettuja materiaaleja. Uusiomateriaaleilla voidaan korvata kokonaan tai osittain väylärakentamisessa käytettäviä luonnonmaa- ja kiviainesmateriaaleja tai parantaa heikkolaatuisten maa-ainesten ominaisuuksia niiden hyödynnettävyyden parantamiseksi. Teollisuuden sivutuotteet voivat olla joko ympäristölainsäädännön alaisia jätteitä tai tuotelainsäädännön alaisia tuotteita. Tuotteistettuina uusiomateriaaleina osa kaivosteollisuuden sivukivistä
ja rikastushiekasta ovat potentiaalisia materiaaleja väylärakentamisessa. Luonnonkiviaineksia ja muita rakennusmateriaaleja korvaavia uusiomateriaaleja ja niiden soveltuvuuksia infrarakentamiseen on esitelty Väyläviraston ohjeessa 6/2020 Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa.
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1.2

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää kaivannaisteollisuudessa syntyvien sivuvirtojen
hyötykäytön kehitysmahdollisuuksia infrarakentamisen näkökulmasta Lapin maakunnan
alueella ja prosesseja, joilla sivukiviainekset saadaan tasavertaisemmaksi luonnon maa- ja
kiviainesten kanssa. Tutkimuksen kirjallisuusselvityksessä tarkastellaan uusiomateriaalien
käyttöä ohjaavia tavoitteita ja käytön nykytilaa infrarakentamisessa sekä kaivannaisjätteiden
hyötykäyttökelpoisuutta ja niihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Diplomityössä toteutetaan haastattelututkimus, jossa tarkastellaan erityisesti kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen
hyötykäytön nykytilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Työn tutkimusosiossa toteutetaan CASEtarkastelu toimintatapojen kehittämiseksi. CASE-kohteeksi on valittu maantien 955 parantaminen välillä Köngäs – Hanhimaa Kittilässä.
Tutkimuksen lopputuloksena esitellään tilannekatsausta kaivannaisteollisuuden sivukivien
käytön nykytilasta ja hyödyntämistä kehittävistä toimintatavoista sekä eräitä mahdollisuuksia, kuinka sivukiveä voitaisiin saada aiempaa laajemmassa mittavassa tierakentamisen käyttöön Lapin maakunnan alueella.
1.3

Käsitteistö

Heikkolaatuinen pengermateriaali
Heikkolaatuinen pengermateriaali voi olla joko maa- tai kalliosta peräisin olevaa kalliolouhetta, kalliosta tai sorasta murskattua kiviainesta, luonnonsoraa tai moreenia. Heikkolaatuisen pengermateriaalin tarkempi määritelmä on esitetty Väyläviraston oppaassa 3/2020.
Kaivannaisteollisuus
Kaivannaisteollisuus koostuu kolmesta päätoimialasta, jotka ovat kaivosteollisuuden lisäksi
kiviaines- ja luonnonkiviteollisuudet. Kaivosteollisuus sisältää metallimalmien louhinnan ja
jalostuksen, teollisuusmineraalituotannon sekä vuolukiven louhinnan.
Luonnonkivi
Luonnonkivi louhitaan maa-ainesottoalueella luonnon kallioperästä ja jatkojalostetaan infrarakentamisen tuotteeksi mekaanisesti murskaamalla.
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Maa-aines
Maa-aines on joko kallio- tai maaperästä kaivettua orgaanista tai epäorgaanista ainesta tai
niiden seosta, joka on rakentamisen tai muun vastaavan kaivuutoiminnan yhteydessä muodostunut. Maa-aineksella ei tarkoiteta rakennus- tai purkutoiminnassa muodostuvia mineraalisia aineksia.
Sivukivi
Kaivannaisteollisuudessa louhinnassa muodostuva kiviaines, louhe tai lohkareet, mitä ei
käytetä malmien rikastukseen. Sivukiven hyödynnettävyys ja ympäristökelpoisuus riippuu
malmiesiintymästä, sen mineralogisuudesta ja louhintamenetelmästä.
Sivutuote
Sivutuote syntyy tuotantoprosessissa, jonka ensisijainen tavoite ei ole tämän aineen valmistaminen. Sivutuote rinnastetaan tavanomaiseen tuotteeseen, eikä ole jätettä ja sen sääntelyyn
ei sovelleta jätelakia, vaan tuotetta säätelevien tuotesäännöksiä.
Symbioosituote
Symbioosituotteessa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja, joka toteutuu yleensä mineraalien sivuvirtoja tuottavan kaivoksen tai energialaitoksen ympärille. Symbioosilla tavoitellaan teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä sekä siihen kytkeytyvää toimijoiden ja prosessien symbioosin kaltaista vuorovaikutusta. Teollisen symbioosiin sisältyy maantieteellinen
läheisyys (lyhyet kuljetusetäisyydet) ja poikkitieteellinen yhteistyö tavoitteena palvella teollista energiatehokkuutta ja jätteiden kierrätystä uusia ratkaisuja luomalla.
Uudelleenkäyttö
Materiaalin, tuotteen tai sen osan käyttäminen uudelleen samaan alkuperäiseen suunniteltuun tarkoitukseen ilman materiaalin käsittelyä.
Uusiokäyttö
Käytöstä poistetun materiaalin, hyötyjätteen tai tavaran uudelleen käyttäminen esimerkiksi
uuden tuotteen raaka-aineena.
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Uusiomateriaali
Uusiomateriaalit, jotka soveltuvat infrarakentamiseen, luokitellaan ympäristölainsäädännön
alaiseksi teollisuuden sekä purku- ja kierrätystoiminnan jätteeksi tai tuotelainsäädännön alaisiksi tuotteiksi. Uusiomateriaalin tarkempi määritelmä on esitetty Väyläviraston oppaassa
6/2020.
2
2.1

UUSIOMATERIAALIEN KÄYTÖN TAVOITTEET JA NYKYTILA
Kestävä kehitys, kiertotalous ja materiaalitehokkuus infrarakentamisessa

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua hektistä yhteiskunnallista muutosta (Malaska, 1994),
jossa globaalisen vastuun kantamisella turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät
elämisen mahdollisuudet. (Valtioneuvosto, 2017) Kestävä kehitys sisältää ympäristötaloudellisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden niin maailmanlaajuisesti, alueellisesti kuin paikallisesti. (Malaska, 1994) Yhteiskunnassa toteutettava kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia toimintatapoja. (Valtioneuvosto, 2019; Suomen ympäristökeskus, 2013) Kiertotaloudessa pyritään vähentämään luonnonmateriaalien ja energian käyttöä samalla, kun vähennetään ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia kiinnittämällä huomiota luonnonvarojen ottoon, päästöihin sekä jätteiden syntyyn.
(Ympäristöministeriö, 2019) Materiaalien kierrätys ja uusiokäyttö ovat materiaalitehokkuuden merkittäviä tavoitteita.
Kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisuus ovat merkittäviä tekijöitä teollisuuden ja infrarakentamisen eri osa-aloilla ilmastomuutoksen ja luonnonvarojen vähentymisen aiheuttamien globaalien haasteiden myötä. (Ympäristöministeriö, 2017) Teollisuudesta, energiatuotannosta sekä luonnonmateriaalien jalostuksesta syntyy vuosittain huomattavia määriä sivutuotteita ja jätettä. (Isomäki & Dahlbo, 2007) Kun kiertotalouden keskiössä on tuotteiden
elinkaaren maksimointi ja tuotantoprosessien optimointi, mahdollistaa se teollisuudelle sivutuotteidensa kehittämisen. (Sitra, 2016) Näiden tuotteiden hyötykäyttö mahdollistaa tuottajille lisäansioita kulujen ja kaatopaikkasijoituksen sijaan. (Juola, 2018)
Euroopan unionilla on merkittävä rooli globaalien ilmastotoimien ohjaajana. (Sitra, 2019)
Euroopan ympäristöviraston julkaisussa määritellään kiertotalouden perusperiaatteeksi
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luonnonvarojen tehokas ja kestävä käsittely koko niiden elinkaaren ajan. Suomi yhdessä
muiden EU:n jäsenmaiden kanssa on sitoutunut jätteiden kierrätys- ja hyödyntämistavoitteisiin. Valtakunnallinen jätesuunnitelma toimii EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämänä jätteiden synnyn ehkäisyn ja jätehuollon strategisena suunnitelmana. (Ympäristöministeriö, 2019) Valtion ja kuntien vaikuttamismahdollisuus julkisina toimijoina ja julkisia
hankintoja tekevinä organisaatioina on merkittävä, kun etsitään konkreettisia toimenpiteitä
ja uusia toimintamalleja materiaalien hyötykäytölle. (Laaksonen et al. 2018) Materiaalien
kierrätystavoitteet saavutetaan, mikäli asetetaan selkeät käyttöä rajoittavat tavoitteet neitseellisille raaka-aineille. (Sitra, 2019)
Euroopan unioni korostaa, että kaivosjätteiden arvottaminen kasvattaa niiden hyötykäyttöä
vähentäen samalla niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. (Kinnunen, 2019) Lisäksi EU on
ottanut systemaattisen lähestymistavan kiertotalouteen, jossa koko kansantalous on suunniteltava kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja kohdentaa toimenpiteet keskeisille painoalueille, kuten teollisuus- ja kaivosjätteisiin. (Sitra, 2016) Huolimatta siitä, että kiertotalous
mahdollistaisi huomattavaa taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista arvoa kaivannaisteollisuudelle, kiertotalouskonseptia on toteutettu hyvin vähän. (Kinnunen, 2019; Everingham,
2012) Koska yhteiskunnallisten arvojen muutos ja kaivostoiminnan hyväksyttävyys heijastuu yhtiöiden imagoon, talouden arvojen rinnalla olisi kiertotaloutta huomioitava aiempaa
kokonaisvaltaisemmin. (Mononen et al. 2016)
Suomen hallitusohjelma vuosille 2019 – 2023 edistää tavoitteellisesti laadukkaan ja ekologisen infrastruktuurin kehittämistä uuden kansantalouden perustalle suunnitelmallisella resurssitehokkuuden parantamisella ja materiaalikierron tehostamisella. (Valtioneuvosto,
2019; Sitra, 2016; Lahtinen et al. 2005; Huhtinen et al. 2018; Väylävirasto, 2019) Hallitusohjelmassa tavoitellaan samanaikaisesti edellytyksiä niin ekologisesti kestävään talouskasvuun, uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen kuin ympäristövaikutusten minimointiin. (Hokkanen et al. 2017) Uusiutumattomia luonnonvaroja
pyritään korvaamaan muilla materiaaleilla samalla siirryttäessä kohti jätteetöntä ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. (Sitra, 2016; Valtioneuvosto, 2019)
Uusiomateriaalien hyödyntämistä infrarakentamisessa ohjaavat niin kansallinen kuin EUlainsäädäntö. Materiaalien hyödyntämiseen vaikuttavat kansallisessa lainsäädännössä jäte-
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ja ympäristölain asettamat ehdot, vaatimukset ja säännökset. Lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttyminen on aina lähtökohtana uusiomateriaalien hyödyntämiselle. (Liikennevirasto,
2014) Uusiomateriaalit luokitellaan joko ympäristölainsäädännön alaisiksi jätteiksi tai tuotelainsäädännön alaisiksi tuotteiksi. (Forsman et al. 2016) Uusiomateriaalit, jotka ovat ympäristölainsäädännön alaisia jätteitä, luokitellaan edelleen sen mukaan edellyttääkö niiden
käyttö ympäristölupaa vai ympäristösuojelulain mukaista ilmoitusta. (Liikennevirasto,
2014) Teollisuudessa on olemassa monia uusiokäyttöön soveltuvia jätejakeita, esimerkiksi
kaivannaisteollisuuden sivukivet ja rikastushiekka, joiden hyödyntäminen edellyttää uusia
innovaatioita ja ekologista suunnittelua. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010) Tämä mahdollistaisi kehittyvän luonnonvaratalouden saavuttamisen niin, että luonnonvaroja hyödynnetään materiaali- ja energiatehokkaasti pyrkien suljettuun kiertoon rinnakkain ilmasto- ja
energiapolitiikan kanssa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b) Luonnonvarojen kestävään
käyttöön on mahdollista vaikuttaa kehittämällä taloudellista ohjausta, tukia, veroja tai muita
ohjauskeinoja. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010) Suurin osa infrarakentamiseen soveltuvista materiaaleista on edelleen ympäristölainsäädännön alaisia jätteitä. (Valtionvarainministeriö, 2017) Useiden uusiomateriaalien tuotteistaminen on kuitenkin kesken, vaikka niiden potentiaali tierakennuksessa on havaittu useissa tutkimuksissa ja rakennuskohteissa.
(Harju et al. 2019)
Luonnonvarojen kestävän käytön saavuttamiseksi tulisi neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja teollisuudessa syntyvien jätteiden määrää vähentää. Tavoitteen saavuttamiseksi on infrarakentamisessa mahdollista korvata luonnonkiviaineksia erilaisilla rakennus-, kaivannaisja energiateollisuuden jätteillä, kuten betonimurskeella, louhosten ja louhintatyömaiden ylijäämäkiviaineksilla ja tuhkilla. Heikkolaatuisille ylijäämämassoille on haastavaa sopivien
käyttökohteiden löytäminen ja valtaosa ylijäämämaista loppusijoitetaan maankaatopaikoille.
Tulevaisuudessa kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi ehkäistä ylijäämämassojen syntyä ja mahdollistaa niiden hyötykäyttö syntypaikalla tai sen läheisyydessä. Massoja
on mahdollista välivarastoida, kuitenkin kuljetuskustannukset voivat tehdä massojen jatkokäytöstä kannattamatonta. (Väylävirasto, 2019)
Kaivannaisteollisuuden kiertotaloudessa on potentiaalia uudenlaiseen liiketoimintaan, jolla
saavutetaan samalla yhteiskunnallista arvoa ja minimoidaan ympäristövaikutuksia. (Sitra,
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2016) Tehokas materiaalitalous parantaa kansantaloutta ja kaivannaisyhtiöiden kilpailukykyä vähentäen ympäristöriskejä ja turvaten luonnonvarojen riittävyyttä. Yritystasolla materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden luomista pienenevin materiaalipanoksin ja vähentäen haitallisia vaikutuksia elinkaaren aikana. Yhden tuotantojäte voi
olla toisen raaka-aine, minkä myötä jätteen määrä minimoituu. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2013a) Lisäksi ympäristöriskejä vähentävät toimenpiteet lisäävät kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä niin paikallisesti kuin globaalisti ja tuottavat siten lisäarvoa sekä kaivosyhtiölle
että yhteiskunnalle. (Vasara, 2018; Mononen et al. 2016; Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b)
2.2

Väyläviraston ympäristötavoitteet uusiomateriaalirakentamisen näkökulmasta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaisena virastona Väylävirasto vastaa valtion
hallinnoimilla liikenneväylillä kestävän liikennejärjestelmän kehityksestä ja siihen sidottujen kansallisten ympäristölinjausten ja -tavoitteiden toteutumisesta. (Liikennevirasto, 2017)
Hallitusohjelman Väyläviraston ympäristötyöhön asettamat kiertotalouden tavoitteet tulevat
olemaan tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä asemassa uusiomateriaalien käytössä infrarakentamisessa. (Liikennevirasto, 2017) Ekologisesti kestävään talouskasvuun tähtäävässä
hallitusohjelmassa korostetaan hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviontiin niin, että hankintalakia kehittäessä hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. (Valtioneuvosto, 2019)
Väyläviraston ympäristöohjelman tavoitteissa korostuu liikennejärjestelmän kehittäminen
ympäristöä mahdollisimman vähän kuluttavaksi ja kuormittavaksi vakaata ja kestävää yhdyskunta- ja aluerakennetta tukien. (Harju et al. 2019; Liikennevirasto, 2017) Väyläviraston
tavoitteena on vastata kiertotalouden tuomiin haasteisiin edistämällä uusiomateriaalien kestävää käyttöä rakentamisessa vähentämällä infrahankkeille niiden ulkopuolelta tuotavien uusiutumattomien luonnonmateriaalien määrää. (Ahlqvist, 2018) Infrahankkeissa massatalouden optimointi vähentää etenkin materiaalijätteen määrää ja niiden sijoittamistarvetta läjitysalueille. (Ahlqvist, 2018)
Uusiomateriaalien soveltavuutta ja käyttöä tierakentamisessa on tutkittu useiden kymmenien
vuosien ajan. (Ahlqvist, 2018.) Väylävirasto on edistänyt pitkäjänteisesti uusiomateriaalien
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käyttöä kehittämällä ohjeistus- ja menettelytapoja sekä hankintamenettelyjä. (Ahlqvist,
2018.) Väyläviraston toteuttamasta uusiomateriaaleihin liittyvästä pitkäjänteisestä tutkimusja kehitystyöstä ja materiaalien hyödyntämispotentiaalista huolimatta, niiden käyttö ei ole
lisääntynyt. (Torniainen & Sikiö, 2018) Väyläviraston ympäristöohjelman keinoina Väyläviraston ja ELY-keskusten uusiomateriaalien käytössä ja kestävien materiaaliratkaisujen
käyttöönoton edistämisessä on yhteistyön parantaminen eri osapuolien välillä. (Liikennevirasto, 2017) Uusiomateriaalit ja infrarakentamisen tarpeet vaihtelevat maakunnittain, jolloin
konkreettinen keino edistää uusiomateriaaleilla rakentamista on alueellisten uusiomateriaalipilottien ja tuotteistushankkeiden toteuttaminen. (Inkeröinen & Alasaarela, 2010) Tulevaisuudessa uusien väylähankkeiden vähentyessä painopiste siirtyy olemassa olevan liikenneverkon kehittämiseen ja ylläpitoon, mikä luo omat haasteet ja kehittämistarpeet ympäristövaatimuksien ja toimintaympäristön muuttuessa kestävän elinympäristön ja talouskasvun ylläpitämiseen. (Liikennevirasto, 2017)
Väylävirasto on aktiivisesti osallistunut UUMA-ohjelmiin (Uusiomateriaalit maarakentamisessa 2 ja 3 -ohjelmiin) vuosina 2013 – 2020 ja tunnistanut niiden aikana omien suunnittelu, hanke- ja hankintaprosessien kehittämistarpeet. Uusiomaarakentamisen lisääntymisen
edellytyksenä on uusiomateriaalien laaja huomioiminen suunnitteluvaiheissa. Näin uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet, vaihtoehdot ja saatavuus on selvitetty hankkeissa ennen
urakkavaihdetta. (Ahlqvist, 2018)
Väylävirasto on Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa ohjeessaan keskittynyt ympäristön kannalta turvallisiin, tuotteistettuihin ja MARA-asetuksen mukaisiin materiaaleihin. Väyläviraston Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa ohjeessa (Väylävirasto,
2020) esitetään uusiomateriaalien käytössä noudatettavan seuraavia kiertotalouden mukaisia
periaatteita:
-

Hankkeiden suunnittelun tavoitteena on massatalouden optimointi, jossa massataloutta tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan myös hankkeen ulkopuolisten toimijoiden mahdollisuudet huomioiden.

-

Hyödynnetään ensisijaisesti hankkeesta syntyvät materiaalit ja jätteet.

-

Korvataan hankkeen ulkopuolelta hankittavia luonnonkiviaineksia uusiomateriaaleilla, mikäli se on kustannustehokasta, ympäristön kannalta hyväksyttävää sekä teknisesti mahdollista.
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-

Uusiomateriaalien käyttö hankkeessa tarkoituksenmukaista ja aitoa tarvelähtöisyyttä.

-

Hyvälaatuiset materiaalit pyritään pitämään mahdollisimman korkea-arvoisessa käytössä, eikä materiaaleja käytetä toissijaisiin tarkoituksiin.

-

Uusiomateriaalien käyttötiedot rekisteröidään tierekisteriin.

-

Uusiomateriaalien käyttöä edistetään sisällyttämällä uusiomateriaalirakenteita suunnitelmiin.

-

Uusiomateriaalien käyttöä edistetään käyttämällä rakennuttamisessa hankekohtaisia
räätälöityjä kannusteita uusiomateriaalien käytön edistämiseksi.

-

Uusiomateriaalien sisällyttäminen hankkeisiin aktivoi uusiomateriaalien toimittajien
tarjontaa.

2.3

Luonnonmateriaalien käytön nykytila infrarakentamisessa

Suomessa infrarakentamiseen kuluu luonnonkiviainesta vuosittain lähes 100 miljoonaa tonnia, mikä asukasmäärältään suhteutettuna tekee Suomesta yhden Euroopan Unionin suurimmista luonnonkiviaineksen käyttäjistä. (Lonka & Roukola-Ruskeeniemi, 2015; Valtioneuvosto, 2019) Suomen luonnonvarojen kulutus ylittää kestävät rajat, mikä johtuu ennen kaikkea rakentamisen maankäytöstä ja teihin käytettyjen maamassojen suuruudesta. Tierakentaminen Suomessa vaatii suurten kiviainesmäärien (50 milj.t/v) käyttöä etenkin harvan asutuksen ja pohjoisen sijainnin edellyttämien routasuojausten takia. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010) Luonnonkiviainesten vuosittainen kokonaiskäyttö riippuu infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon määrästä, mikä osaltaan heijastaa kansantaloustilannetta. Nykyisillä
käyttömäärillä voimassaolevien lupien kattamat luonnonkiviainekset riittävät enintään 15 –
25 vuodeksi. (Lonka & Roukola-Ruskeeniemi, 2015)
Valtakunnallisesti tarkasteltuna alueelliset erot kiviainesvarantojen riittävyydessä ja laadussa ovat suuret. (Ympäristöministeriö, 2009) Luonnonkiviainesten käyttö on keskittynyt
suuriin kasvukeskuksiin, joissa laadukkaiden luonnonkiviaineksien saatavuus on heikentynyt huomattavasti, (Lonka & Roukola-Ruskeeniemi, 2015; Huhtinen et al. 2018) ja niiden
maantieteellisesti epätasainen sijoittuminen ja pitenevät kuljetusetäisyydet ovat kasvaneet
taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta suuriksi. Sora- ja hiekkavarantojen heikentynyt saatavuus on lisännyt kallioperän kiviaineksen ja muiden luonnonsoraa ja hiekkaa
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korvaavien heikompilaatuisten kiviainesten käyttöä. Kalliokiven osuus on valtakunnallisesti
tarkasteltuna yli puolet kiviainesten kokonaiskäytöstä (kuva 1), mihin vaikuttaa heikentyneiden luonnonkivivarantojen lisäksi pohjaveden suojelun asettamat rajoitukset maa-ainesottoalueilla (Lonka & Roukola-Ruskeeniemi, 2015). Etenkin Lapissa kallioperän kiviaineksen käytön osuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina (kuva 2), vaikka Lapissa kallioesiintymiä on vähemmän verrattuna muuhun Suomeen ja infrahankkeissa tarkastellaan
ensisijaisesti soramurskeen käyttömahdollisuutta.

Kuva 1. Maa-aineslupa-alueilta otetut ainesmäärät Suomessa vuosina 2008 – 2018. (ELY KEHA, 2019)

Kuva 2. Maa-aineslupien mahdollistamat ottomäärät Lapin maakunnan alueella vuosina 2008 – 2018. (ELY
KEHA, 2019)
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2.4

Uusiomateriaalien soveltuvuus ja kilpailukyky infrahankkeissa

Infrarakentamisessa uusiomateriaalien käytölle merkittävin peruste on niillä saavutettava
kustannushyöty. (Ahlqvist, 2018) Uusiomateriaalin käytöllä on saavutettava suoraa hyötyä
joko hankkeelle tai yhteiskunnalle luonnonmateriaalien ja energian säästönä. (Tiehallinto,
2007) Kokonaistaloudellisen hyödyn saavuttamisen haasteeksi voi muodostua logistiikkakustannuksien ja ympäristövaikutusten merkittävä kasvaminen uusiomateriaalien kuljetusetäisyyksien pidentyessä tai uusiomateriaalien huomattava prosessointitarve luonnonkiviainekseen verrattuna. (Väylävirasto, 2019) Vuosittain potentiaalisia uusiomateriaaleja muodostuu noin 70 – 80 miljoonaa tonnia, mikä on lähes saman verran kuin luonnonkiviaineksen
vuosittainen käyttömäärä. (Lonka & Roukola-Ruskeeniemi, 2015) Useimpia uusiomateriaalia tuotetaan lähtökohtaisesti muusta syystä kuin rakennusmateriaalin tarpeen näkökulmasta,
mikä edellyttää välivarastointitarvetta materiaalin laadun ja saatavuuden varmistamiseksi.
(Lahtinen et al. 2005) Mikäli uusiomateriaalien käytöllä voidaan vähentää infrahankkeen
ulkopuolelta hankittavaa sora- tai murskemäärää, on kalliimpi vaihtoehto tällöin hyväksyttävää. (Väylävirasto, 2019)
Uusiomateriaalien hyötykäyttö tulee olla ensisijaisesti ympäristön kannalta kestävää ja ympäristömääräysten mukaista. (Liikennevirasto, 2014) Uusiomateriaalirakenteen perinteistä
rakennetta korkeampi hiilijalanjälki on hyväksyttävää ainoastaan, jos niiden käytöllä korvataan luonnonsoraa. (Ahlqvist, 2018; Tiehallinto, 2007) Väylärakentamisen tavoitteena on
vähentää kasvihuonepäästöjä ja tästä näkökulmasta eri rakenne- ja materiaalivaihtoehtoja
vertailtaessa on varmistettava, että valittavan vaihtoehdon päästöt eivät ole muita vaihtoehtoja suuremmat. Uusiomateriaalien käyttö voi lisätä kasvihuonekaasuja, mikäli materiaaleina käytettävien uusiomateriaalien kuljetusmatkat ovat pitkiä tai jos liian hienorakeisten
uusiomateriaalien lujittamiseen käytetään merkittäviä määriä päästöjä tuottavia sideaineita,
kuten sementtiä. (Väylävirasto, 2019) Uusiomateriaalien hyötykäyttö pyritään useimmiten
toteuttamaan mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa (Väylävirasto, 2019), mikä vähentää myös jätemateriaalien loppusijoittamisen tarvetta kaatopaikoille. (Huhtinen et al.
2018) Uusiomateriaalien kehitystyötä ja hyötykäyttöä on edesauttanut vuonna 2011 voimaan
astunut jätevero (Valtiovarainministeriö, 2017), joka tavoitteellisesti vähentää teollisuusjätteen läjitystarvetta. (Huhtinen et al. 2018) Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisellä ja eri
toimialojen yhteistyöllä kaatopaikat tulevat tulevaisuudessa lähes tarpeettomiksi. (Työ- ja

14

elinkeinoministeriö, 2013a) Kaivannaisteollisuudessa syntyvät kaivannaisjätteet eivät ole jäteveronalaisia.
Uusiomateriaalien kilpailukykyä alentaa usein niiden soveltuvuus ainoastaan alempitasoisiin käyttökohteisiin, joiden lähettyviltä löytyy usein ominaisuuksiltaan saman tasoista tai
jopa laadukkaampaa luonnonmateriaalia. Uusiomateriaalien käyttö infrahankkeella edellyttää materiaalien haltijan tai toimittajan toteuttamaa mahdollisimman selkeää ja luotettavaa
tuoteinformaatiota ja materiaalien tuotteistamista Väyläviraston vaatimusten mukaisiksi
niin, ettei niistä aiheudu materiaalien käyttäjälle ylimääräistä selvittelytarvetta. (Koivisto et
al. 2016; Ahlqvist, 2018) Uusiomateriaalien hyödyntämistä on hidastanut niiden käytöstä
aiheutuva lisätyö ja -kustannus Väyläviraston ja ELY-keskuksien asiantuntijoille sekä hankkeelle kustannushyötyä tavoiteltaessa. (Ahlqvist, 2018) Materiaalien tuotantotapa ja ominaisuudet voivat erota luonnonkiviaineksen käyttäytymisestä esimerkiksi materiaalien keveyden, sitoutumiskyvyn, routimisherkkyyden, paisumisalttiuden ja lämmöneristyskyvyn
myötä, mitkä tulee selvittää Väyläviraston materiaalihyväksynnän yhteydessä teknisen kelpoisuuden osoittamiseksi. (Väylävirasto, 2019)
Luonnonkiviainesten ominaisuuksista poikkeavien materiaalien käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen laatuun koko tuotantoketjun aikana. Uusiomateriaaleilla on
mahdollista saavuttaa vähemmän routivia rakenteita tavanomaisiin rakenteisiin verrattuna
rakentamalla materiaaliominaisuuksien edellyttämällä tavalla riittävät rakennekerrospaksuudet ja rakenteen kuivatus. Sidottujen ja stabiloitujen uusiomateriaalirakenteiden onnistuminen ja pitkäaikaistoimivuus edellyttää oikein mitoitettuja ja suunnitelmien mukaisesti toteutettuja rakenteita. Teollisuuden masuunikuonatuotteet ja laadukkaat betonimurskeet soveltuvat käytettäväksi sellaisenaan kantavassa ja jakavassa kerroksessa (Liikennevirasto,
2014; Ahlqvist, 2018) mahdollisimman korkeassa jalostusarvossa (Harju et al. 2019), kun
vastaavasti joidenkin uusiomateriaalien hyödyntäminen on haastavaa juurikin niiden hienorakeisuusominaisuuksien vuoksi. (Liikennevirasto, 2014) Terästeollisuuden ferrokromikuonasta käsiteltyjen kuonamateriaalien eri fraktiot soveltuvat hyvin vaativiin olosuhteisiin niiden eristävyysominaisuuksista johtuen, joka voi mahdollistaa tavanomaista ohuemmat rakennekerrokset ja näin ollen myös vähemmän maaleikkaustarvetta. (Härmä et al. 2015) Lujittuvien uusiomateriaalien, kuten lentotuhkien, kipsien ja jauhetun masuunikuonan hyödyn-
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täminen stabiloidun kantavan kerroksen sideaineseoksen osakomponenttina on tarkoituksenmukaista, kun sideainesseokset on suhteutettu huolellisesti. (Harju et al. 2019) Tuhkien poikkeavana erityispiirteenä on niiden liettyminen tietyssä kosteuspitoisuuspisteessä, mikä edellyttää rakennekerroksien hyvää eristävyyttä sekä tuhkakerroksen rakentamista kuivissa olosuhteissa sekä peittämistä tai päällystämistä. (Härmä et al. 2015) Uusiomateriaalirakenteiden
yhdistäminen sitomattomista materiaaleista rakennettujen rakennekerrosten kanssa kasvattaa jäykkyyseroja päällysrakenteeseen aiheuttaen halkeilua. Hyödyntämällä materiaalia sen
ominaisuuksien edellyttämällä tavalla, on mahdollista rajoittaa roudan tunkeutumissyyttä rakenteeseen. (Harju et al. 2019) Rakennekerroksen puutteellinen tiivistäminen ja tiivistettävän materiaalin optimialueelta poikkeava vesipitoisuus aiheuttaa samalla tavoin rakenteellisen riskin niin uusiomateriaalista kuin luonnonmateriaalista toteuttavaan rakennekerrokseen.
(Harju et al. 2019)
2.5

Luonnonvarojen kestävä käyttö osaksi hankintamenettelyjä

Väylävirasto on keskeisessä asemassa kiertotalouden ja uusiomateriaalien käytön edistämisessä väylänpidossa. Luonnonvarojen käytön vähentäminen heijastuu infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon, missä hankintamenettelyillä on merkittävin rooli. (Heikinheimo
et al. 2017) Uusiomateriaalien käytön kilpailukyky tulevissa infrahankkeissa edellyttää yhtenäisiä hankekäytäntöjä (Ahlqvist, 2018), mikä mahdollistaa markkinoille aitoa kaupallisin
perustein toimivaa tarjontaa ja kysyntää. Hankinta-asiakirjoja laadittaessa on pyrittävä edistämään uusiomateriaalien käyttöä niin, että materiaalien käyttöä koskevat vaatimukset on
esitetty selkeästi, eikä niiden käyttöä tule rajoittaa ilman perusteltuja syitä. (Ahlqvist, 2018)
Sivutuotteiden käyttöä tarkastellaan viimekädessä infrahankkeen näkökulmasta. (Tiehallinto, 2007) Mikäli hankkeen alkuvaiheessa katsotaan, ettei sivutuotteiden käyttömahdollisuuksia ole, tulee suunnittelu toteuttaa perinteisen mallin mukaisesti. (Ahlqvist, 2018; Tiehallinto, 2007) Väylävirastossa on aloitettu väylänpidon hankintojen ja ohjauksen kehittämistä hankintakategorioittain (Merenheimo et al. 2018) ja tulevina vuosina on tavoitteena
saada uusiomateriaalit enemmissä määrin osaksi hankintamenettelyjä.
Väylävirasto on toteuttanut useita taustaselvityksiä, joissa on kerätty aineistoa hankintaprosessien kehittämistarpeista uusiomateriaalien käytön edistämiseksi. Taustaselvityksien mu-
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kaan uusiomateriaalien saatavuus, mahdolliset käyttökohteet ja käytön vaikutukset sekä käytön edellyttämät lupatarpeet tulisi selvittää riittävän aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia uusiomateriaalin käytön mahdollistamiseksi rakentamisen aikana. Selvityksistä ilmenee
eriäviä näkemyksiä, missä laajuudessa ja missä vaiheessa uusiomateriaaliselvitys tulisi toteuttaa. Yhteinen näkemys on kuitenkin se, että rakennussuunnitelmavaiheessa uusiomateriaalien selvittäminen on usein myöhäistä hankkeen näkökulmasta, eikä vaihtoehtotarkasteluja eri rakennetyyppien välillä aikataulullisesti ehditä välttämättä toteuttamaan. Yleissuunnitelman uusiomateriaaliselvityksen toteuttaminen kevyempänä selvityksenä suunnittelutyön loppuvaiheessa antaa hankekohtaista suunnittelutietoa ja lähtöaineistoa soveltuvista
materiaaleista ja niiden käyttökohteista. Yleissuunnitelman selvitys uusiomateriaalien käyttömahdollisuuksista täydentäisi tiesuunnitelmaa ja suunnittelun kokonaisuutta uusiomateriaalien ympäristökelpoisuuden sekä kustannusten näkökulmista tarkasteltuna. Selvitys on
mahdollista tilata irrallisena, mutta haasteena on tiedonkulun varmistaminen eri osapuolten
välillä ja selvityksen sitominen osaksi suunnittelukokonaisuutta. Suunnittelutyön kilpailutuksessa tulisi kuitenkin huomioida uusiomateriaaliosaaminen asiantuntijuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi uusiomateriaalin käytön huomioiminen yleissuunnitteluvaiheen massatasapainotarkastelussa vaikuttaa hankkeen suunnitteluratkaisuihin ja etenkin tasausviivan
korkeuteen tiesuunnitelmavaiheessa. Tiesuunnitelmavaiheessa tarkennettavassa massatasapainotarkastelussa selvitetään massavajeiseen hankkeeseen soveltuvien uusiomateriaalien
määrä ja sisällytetään perinteisen tierakenteen lisäksi uusiomateriaalien poikkileikkausmallit. (Dettenborn & Harju, 2019)
Uusiomateriaalipiloteissa ympäristöluvan hakemisen vaiheistaminen on koettu erittäin haastavaksi. Uusiomateriaalien tarkentaminen tiesuunnitelman toimintaohjeisiin selkeyttää mitä
lupamenettelyjä materiaalien hyödyntäminen hankkeella edellyttää. Taustaselvityksessä ilmenee, ettei tilaajan vastuulle tulisi välttämättä sisällyttää uusiomateriaalien käyttöön liittyviä mahdollisesti raskaita ympäristölupaprosesseja, mutta tilaajan tiedoksi tulee olla laadittuna yhteenveto tarvittavista toimenpiteistä. Tilaajan vähentyneiden henkilöstöresurssien
myötä ympäristöluvan laatimisen, seurannan ja raportoinnin tilaaminen kolmannelta osapuolelta tulisi olla mahdollista. Tiesuunnitelmavaiheessa tilaajan sallimat tyyppirakenteet
tulisi määritellä lupahakemukseen riittävän väljästi, mikäli ympäristölupaa vaativia materiaaleja ei ole mahdollista käyttää tai mikäli ei ole mahdollisuutta odottaa ympäristöluvan saa-
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mista ja siinä mahdollisesti vaadittujen lisätutkimusten valmistumista. Ympäristölupaprosessin kesto vaikeuttaa tai mahdollisesti estää luvan vaativien uusiomateriaalien käyttöä, mihin hankkeessa tulee varautua. Varhaisella lupaprosessilla on mahdollista varmistaa tierakentamisen toteutuminen aikataulun mukaisesti, vaikka lupaprosessi venyisi. (Dettenborn &
Harju, 2019)
Uusiomateriaalien käyttöä edistäisi huomattavasti, mikäli tuottajilta olisi mahdollista saada
sitovia sopimuksia uusiomateriaalien saatavuudesta ja laadusta. Tämä vaatimus on mahdollista etenkin tuotteistettujen ja markkinoilla olevien materiaalien osalta. Tällöin myös teollisuuden tuotanto ja tiehankkeiden tarpeet kohtaisivat paremmin materiaalitehokkuuden saavuttamiseksi. Mikäli ei ole mahdollista toteuttaa sitovia sopimuksia materiaalin saatavuudesta, tilaajan tulisi kyetä varautumaan tilanteeseen, ettei materiaalia ole saatavilla ja rakennussuunnitelmat olisi toteutettava ja hankinta-asiakirjoissa olisi varauduttava pyytämään
hinta uusiomateriaalien lisäksi myös perinteiselle rakenneratkaisulle. Mikäli uusiomateriaaleja on saatavilla, tilaajan tulisi kyetä varautumaan tilanteeseen, että urakoitsija valitsee siitä
huolimatta urakkavaiheessa perinteisen rakennustavan. On mahdollista, ettei urakoitsijalla
ole tarvittavaa omaamista tai kalustoa uusiomateriaalien hyödyntämiseen. Vaihtoehtojen välisestä tarkastelusta saadaan todellista hintatasotietoa. (Dettenborn & Harju, 2019)
Taustaselvityksissä korostuu uusiomateriaalien teknisten tutkimuksien ja ympäristökelpoisuuden osoittamisen kuuluvan materiaalitoimittajille niin, ettei niiden hyödyntämiseen tierakenteissa sisältyisi ennakoimattomia riskejä. Eri suunnitteluvaiheissa tehtävissä uusiomateriaalien saatavuutta koskevissa selvityksissä tulisi määritellä reunaehtoja materiaalin saatavuudesta niin, ettei materiaalin käyttö viivästytä hankkeen aikataulua ja ettei materiaalin
käyttö aseta materiaalitoimittajia hankinnan näkökulmasta eriarvoiseen asemaan. Suunnitelmavaiheissa toteutettavien materiaalisaatavuustiedustelujen lisäksi urakoitsijan tulisi varmistaa materiaalien saatavuus tarjousvaiheessa, mikä vaikuttaa mahdollisen riskin hinnoitteluun saatavuusongelman osalta. Tällöin materiaaleista syntyvä kustannushyöty ei tulisi tilaajalle. (Dettenborn & Harju, 2019)
Taustaselvityksissä ilmenee useita näkemyksiä, miten tulevaisuudessa kiertotalouden tavoitteet oli mahdollista saada yhä merkittävämpään asemaan infrahankkeissa. Hankinta-asiakirjoihin on mahdollista yhtenä vaihtoehtona sisällyttää taloudellisia kannustimia, esimerkiksi
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bonuksia, vakiinnuttamaan uusia toimintatapoja. Kannustimet on kuitenkin huolella kehitettävä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi siten, että bonusten kustannusvaikutukset määritellään toimialatasoisesti ja niiden kustannusvaikutukset ovat selvillä. Taustaselvityksissä
myös esitettiin materiaalien hyödyntämistä hankkeissa urakoitsijalähtöisesti, eikä tilaajan
tulisi tällöin maksaa erikseen uusiomateriaalien käytöstä. (Dettenborn & Harju, 2019) Toinen vaihtoehto on kehittää hankintakäytäntöjä siten, että uusiomateriaalirakentamisesta annetaan erikseen laatupisteitä riittävän suurella painoarvolla silloin, kun hankkeessa on uusiomateriaalirakentamiselle riittävät edellytykset. (Dettenborn & Harju, 2019; Ahlqvist,
2018)
Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeilla uusiomateriaalien käyttö perustuu Väyläviraston ohjeisiin ja uusiomateriaalien sisällyttäminen osaksi hankintamenettelyjä edellyttäisi
suunnitteluttamiskokemusta myös tilaajalta. Uusiomateriaalien käytön lisääminen tiehankkeissa on mahdollista, mikäli materiaalit huomioidaan tiesuunnittelu- ja rakentamisprosesseissa. Uusiomateriaalien käytön vakiinnuttaminen tavanomaiseksi materiaaliksi edellyttää
yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden kesken. Taustaselvityksissä korostui tarve uusiomateriaalien käytön pilotointiin, jolloin uusiomateriaalien käytön onnistumisesta ja rakenteiden
elinkaaresta saataisiin tietoa niin tilaajille, suunnittelijoille kuin urakoitsijoille. Pilotoinnit
edellyttävät kuitenkin erillisrahoitusta. Vaikka uusiomateriaalien käyttöä on tutkittu ja toteutettu koerakenteissa, siitä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa. Olosuhteilla ja rakenteiden
toteutuksella on merkittävä rooli uusiomateriaalirakenteiden onnistumiselle. Alueelliset erilaiset olosuhteet vaikuttavat materiaalien käyttäytymiseen rakennekerroksissa, joten koerakenteita tulisi toteuttaa eri puolilla Suomea. Nykyisillä toimintatavoilla uusiomateriaalien
hyödyntäminen tierakentamisessa on satunnaista. Käytön lisääntyessä muodostuu tietoa uusiomateriaalien soveltuvuudesta tierakentamiseen ja on mahdollista laatia rakentamista koskevat ohjeistukset. (Dettenborn & Harju, 2019)
3
3.1

KAIVANNAISTEOLLISUUDEN SIVUVIRTOJEN KÄYTÖN EDELLYTYS
Kestävä kehitys ja materiaalitehokkuus osaksi kaivannaistoimintaa

Kaivannaisteollisuuden ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan on Suomessa kiinnitetty
varsin laajalti huomiota. (Kauppila et al. 2011) Kestävän kehityksen periaatteet ja ekologi-
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suus ovat merkittäviä tekijöitä kaivannaisteollisuuden ja rakentamisen eri osa-alueilla ilmastomuutoksen ja luonnonvarojen vähentymisen aiheuttamien globaalien haasteiden myötä.
(Ympäristöministeriö, 2017) Kaivannaislähtöisten metallien ja mineraalien kysyntä liittyy
olennaisesti korkeamman elintason tavoitteisiin, väestönkasvuun ja globaalin hyvinvoinnin
lisäämiseen, eikä kehityskulkuun ole näkyvissä merkittävää muutosta. (Ympäristöministeriö, 2011) Kaivannaisteollisuus koostuu kolmesta päätoimialasta, jotka ovat kaivosteollisuuden lisäksi kiviaines- ja luonnonkiviteollisuudet. Kaivosteollisuus sisältää metallimalmien
louhinnan ja jalostuksen sekä teollisuusmineraalituotannon. (Mononen et al. 2016; Ympäristöministeriö, 2011) Kansainvälisten metalli- ja mineraalimarkkinoiden kehitys noudattaa
kysyntään ja tarjontaan perustuvaa sykliä, mitä on kuitenkin haastavaa ennakoida. (Vasara,
2019) Maailmantalouden heilahtelusta huolimatta metallien ja mineraalien kysynnän sekä
kaivosjätteiden määrän kasvukehitys edellyttävät toimia materiaalitehokkuuden parantamiseksi. (Vasara, 2019) Vaikka kierrätyksen infrastruktuuri on kehittynyt Suomessa 2000 luvun ajan, sisältyy kierrätyksen järjestämiseen huomattavia kehittämistarpeita. (Työ- ja
Elinkeinoministeriö, 2013b) Yhteiskunnassa tarvitaan uusia menetelmiä ja lähestymistapoja
lisätä jätteiden arvoa ja edistää mineraalivarojen ympäristötehokasta käyttöä. (Kauppila et
al. 2018a)
Kaivostoiminnan yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä sekä ympäristöllisten ja sosiaalisten riskien hallinnasta on tullut keskeinen haaste alan tulevalle kehitykselle, mikä edellyttää
poikkitieteellistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kesken. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b) Kaivosalan ja paikallisten yhteisöjen myönteinen suhde ja kaivosten
vaikutusten seuranta on ennen kaikkea alan toimintaedellytysten kannalta tarpeen. (Mononen & Suopajärvi, 2016) Arktisen alueiden luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuu odotuksia ja erilaisia arvoja (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b), mikä avaa uuden ulottuvuuden
laajempaan keskusteluun uusiutumattomien luonnonvarojen käytön hallinnasta ja samalla
vastuullisuuden ja kestävyyden sisällöistä luonnonvarapolitiikasta. Taloudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ohella kaivannaistoimintaan sisältyy ympäristöhaasteita. (Kinnunen,
2019)
Suomessa metallimalmeja on parin viime vuoden aikana louhittu enemmän kuin koskaan
aiemmin (kuva 3). Vuonna 2018 metallimalmikaivoksista malmia ja sivukiveä louhittiin yh-
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teensä 95,2 miljoonaa tonnia, josta sivukivien osuus oli yhteensä 62,7 miljoonaa tonnia. (Vasara, 2019) Vuonna 2018 Boliden Kevitsan kupari- ja nikkelikaivoksella louhittiin metallimalmeja 7,9 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 24 % metallimalmien kokonaislouhinnasta Suomessa. Metallimalmeihin liittyvän sivukiven louhintamäärä kasvoi edellisvuosiin verrattuna
etenkin Kevitsan kaivoksella 33 miljoonaan tonniin, mikä vastaa 55 % sivukiven louhinnasta
Suomessa. (Vasara, 2019) Korkeapitoiset malmivaraesiintymät sijaitsevat nykyistä aiempaa
syvemmällä ja vaikeammin saavutettavissa, mikä tuottaa myös aiempaa enemmän sivukiveä
ja rikastusjätettä. (Tuusjärvi et al. 2013)

Kuva 3. Lapin maakunnan alueella toimivien kaivoksien materiaalivirrat vuosina 2011-2019. (Tukes, 2019)

Kaivannaisjätteitä muodostuu luonnonkiven louhinnassa sekä arvokiven tai malmin jatkojalostuksessa tai prosessoinnissa. Sivukiviin luokitellaan hyödyntämättömät kivet, jotka irrotetaan kiven tai malmin louhinnan yhteydessä ja joita ei hyödynnetä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010) Malmi- ja tarvekivien prosessoinnin ja jalostuksen yhteydessä muodostuu
erilaisia sivujakeita, kuten rikastushiekkaa ja kipsisakkaa. (Torppa et al. 2013) Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa syntyvästä jätteestä 76 % oli kaivosjätettä (kuva 4).
Kestävää ja materiaalitehokasta kaivannaistoimintaa voidaan edistää kaivannaisjätteiden
hyötykäytöllä, joka vähentää kaivannaistoiminnassa syntyviä jätevirtoja ja neitseellisten
luonnonvarojen käyttöä. (Karlsson et. al. 2018) Neitseellisten luonnonvarojen säästeliäs
käyttö rakentaa kilpailuetua, missä maksimoidaan sekundaaristen materiaalien mahdollisuudet. (Sitra, 2016)
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Kuva 4. Jätekertymät sektoreittain. (Tilastokeskus, 2019)

Kaivannaisteollisuuden kaivosten ja luonnonkivilouhosten sivukivikasat muodostavat suurimman potentiaalisen materiaalivarannon (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b), erityisesti
yhteiskuntien voimakkaan kehityksen ja teknologian vaatiman kriittisten mineraalien louhinnan myötä. (Vasara, 2019; Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013a) Mineraaliperäisiä jätteitä
on potentiaalisinta hyödyntää tierakennussektorilla, jossa sivu- ja jätekiveä on mahdollista
käyttää teiden alusrakenteiden pengertäytteenä ja päällysrakenteen jakavassa ja jopa kantavassa kerroksessa sekä päällystekerroksen raaka-aineena. (Sipilä, 1993)
Kaivannaisteollisuuden sivukiven tuotteistaminen infrahankkeiden vaatimusten mukaiseksi
mahdollistaa sivukivet osaksi alueellista kiviainestilinpitoa, laajentaa kiviainesalan kaupankäyntiä sekä maankäytön suunnittelua. (Torppa et al. 2013) Materiaalitehokkuuden toteutuminen sivukivien hyödyntämisessä suojelee pohjavesialueita sekä maisema-arvojen kannalta arvokkaita sora-alueita ja minimoi läjitysalueiden ympäristöhaittoja. (Sipilä, 1993)
Kaivannaisteollisuuden kokonaisresurssitehokkuuden nostaminen edellyttää kierrätyksen ja
uusiokäytön esteiden poistamista sekä innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b) Kaivannaistoimintaa säännellään pääosin ympäristösuojelulaissa,
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vesilaissa ja luonnonsuojelulaissa (Syke, 2019a) ja kierrätys- ja kiertotalouden toiminnan
kehittämistä ovat hidastaneet etenkin hallinnolliset esteet. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2013a)
Kiertotalouteen siirtyminen on systemaattista muutosta, joka vaatii uudenlaista yhteistyötä
ja tahtotilaa sektoreiden sisällä ja niiden välisissä rajapinnoissa. (Sitra, 2016) Panostamalla
ympäristömyötäisen kaivannaisteollisuuden kehittymiseen Suomessa luodaan samalla mahdollisuuksia suomalaisen teknologia- ja palvelusektorin viennin kasvulle. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2013b) Ympäristöriskejä vähentävät toimenpiteet lisäävät kaivostoiminnan
hyväksyttävyyttä ja tuottavat siten lisäarvoa niin kaivosyrityksille kuin yhteiskunnalle. (Soilismaa et al. 2019b) Onnistuessaan se mahdollistaa kaivannaisteollisuuden uudenlaisen arvoketjun brändäyksen osaksi kiertotaloutta yhteisten kokonaisratkaisujen kehittämisessä.
(Kohl et al. 2013; Naumanen et al. 2019) Muutos edellyttää avointa tahtotilaa, jotta infrahankkeissa hyödynnettäisiin kaivannaisteollisuuden sivu- tai jätevirtoja Lapin maakunnan
alueella.
3.2

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen tierakentamisessa

Osa kaivannaisjätteistä, jotka läjitetään kaivannaisalueelle, ovat laadultaan samankaltaisia
kuin infrarakentamisessa hyödynnettävät luonnonkiviainekset. (Inkeröinen & Alasaarela,
2017) Useissa metallimalmikaivoksissa ja käytännössä kaikissa rakennuskivilouhimoissa
suurin osa louhitusta sivukivestä ei aiheuta tavallisesta maa- tai kallioaineksen otosta poikkeavaa ympäristöriskiä. (Torppa et al. 2013) Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen geologiset
ja mekaaniset ominaisuudet selvitetään ennalta ja sivuvirrat ovat yleensä muokattavissa ympäristökelpoisuuden saavuttamiseksi. (Inkeröinen & Alasaarela, 2017)
Kaivannaisjätteiden ominaisuuksien tunteminen on lähtökohtana jätteiden hyödyntämiselle.
(Kauppila et al. 2011) Vaikka graniittiluokan kiviaines on varsin heikkolaatuista murskeainesta, se on varteenotettava tienpäällysteen kiviaineksena. Suuren lohkarekoon murskaaminen voi tosin olla puolitoista kertaa kalliimpaa tavanomaisesti kalliosta irrotettuun ja murskattuun materiaaliin verrattuna. (Sipilä, 1993) Kaivostoiminnassa muodostuvien jätejakeiden käyttöä voi osaltaan rajoittaa geotekniset ominaisuudet sekä jätteiden sisältämät ympä-
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ristölle haitalliset aineet ja niiden liukeneminen. (Kauppila et al. 2011) Kaivoksien sivukivien ympäristökarakterisoinnit ovat haastavia ja kiviainekset edellyttäisivät nykyistä sopivimpia uuttomenetelmiä ja omia raja-arvoja. Tällä hetkellä kiviaineksien ääripäät, selkeästi
happoa tuottavat ja haitalliset kiviainekset on yksinkertaista määritellä käyttökelvottomiksi
kuin myös inertit kiviainekset käyttökelpoisiksi, mutta epävarmojen kivien harmaa alue on
melko suuri. Esimerkiksi Luulajan teknillisessä yliopistossa tutkitaan tavallisten kalliomurskeiden geokemiallista karakterisointia. Myös Suomessa olisi tarpeellista toteuttaa tutkimuksia vanhoista tiehankkeista, joissa on hyödynnetty niin sanotusti harmaalle alueelle osuvaa
kalliomursketta ja joissa ilmenee merkkejä haitta-aineiden liukenemista lähiympäristöön.
Näin voitaisiin edistää raja-arvojen määrittämistä. (Karlsson, 2020)
Kaivannaisteollisuudessa syntyvän sivukivivarannon määrä riippuu kaivostyypistä ja louhittavasta malmityypistä ja malmin esiintymistavasta. Sivukivien sekoittuminen malmiesiintymään riippuu malmia ympäröivän kallion heikkoudesta tai malmiesiintymän epäsäännöllisistä rajoista. Sivukivien, joiden ominaisuudet ja laatu vaihtelevat, hyötykäyttö edellyttää
ympäristökelpoisten sivukivityyppien louhintaa omina yksiköinään. Kaivoksilla syntyvillä
sivukivillä voi olla myös muita fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, joista aiheutuu
haasteita infrarakentamisessa hyödyntämiselle. Näiden osalta tulisi tutkia tekniset ominaisuudet sekä kemialliseen rapautumiseen liittyvää pitkäaikaiskäyttämistä. Koska esimerkiksi
sulfidimalmi sisältää suuria määriä sulfidimineraaleja, liitetään se merkittäviin ympäristöriskeihin moniin muihin malmeihin verrattuna. Sulfideja sisältävät sivukivet ovat hapettumisen yhteydessä nopeasti rapautuvia mineraaleja ja niiden saattaminen ympäristökelpoiseksi edellyttää prosessointia. Yleisesti oksidimalmien sivukiviä pidetään hyödyntämiskelpoisina.
Geologinen tutkimuskeskus on luomassa geokemiallista mallia, jonka avulla voidaan tarkastella esimerkiksi kiviaineksen pidemmän ajan käyttäytymistä ja kerrospaksuuksien vaikutusta. (Karlsson, 2020) Kevitsan kaivoksen sivukiven pitkäaikaiskäyttäytymistä on arvoitu
esimerkiksi pidempikestoisten kineettisten testien avulla ja tulosten perusteella murskatun
sivukiven hienoaineksen määrä vaikuttaa haitta-aineiden liukenemiseen. Haitta-aineita sisältäviä sivukiviä tulisi hyödyntää mahdollisimman suuressa raekoossa ja siten minimoida
reaktiivisemman hienoaineksen osuutta. (Karlsson et al. 2018) Kevitsan kiviaineksen hyödyntäminen tierakentamisessa ei välttämättä ole mahdotonta, mutta sen käyttöön sisältyy
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riskejä kiviaineksen sisältämien haitta-ainepitoisuuksien takia. Sivukiveä on mahdollista sijoittaa sellaisiin olosuhteisiin, jotka vähentävät haitta-aineiden mahdollista liukenemista ja
mobilisoitumista. Esimerkiksi sivukiven geoteknisten ominaisuuksien kelpoisuutta asfaltin
raaka-aineena tulisi tarkastella. (Karlsson et al. 2020)
Kaivosalueella materiaalilaadun mukainen luokittelu ja varastointi mahdollistavat materiaalin tuotteistamisen ja potentiaalisen varannon. (Inkeröinen & Alasaarela, 2010; Sipilä, 1993)
Sivukiven käytön esteenä on yleisemmin ollut murskaustekniset ja logistiset kysymykset,
mitkä on suunnittelulla ratkaistavissa. (Torppa et al. 2013) Kaivostoiminnassa syntyvää hienojakeisen prosessijätteen eli rikastushiekkojen hyödynnettävyyttä hidastavat luonnollisten
raaka-aineiden helppo saatavuus, edullisuus sekä ympäristöturvallisuus. Tämän ennakkoluulon muuttaminen edellyttää tutkimusta ja osoitusta rikastushiekan hyötykäytön taloudellisesta kannattavuudesta, turvallisuudesta sekä ympäristökelpoisuudesta uusiokäytössä.
(Kauppila et al. 2018b) Kaikki rikastushiekat eivät sisällä haitallisesti reagoivia komponentteja ja voivat olla prosessoimattakin sopivia raaka-aineita erilaisiin käyttötarkoituksiin. (Soilismaa et al. 2019a)
Geologian tutkimuskeskuksen tutkimus kaivannaisjätteiden optimoinnin toimintamallista
mahdollistaa raaka-aineajattelun kokonaisvaltaisempaan suuntaan lisäämällä materiaaliekotehokkuutta ja kaivostoiminnan kannattavuutta. Toimintamallin rikastusprosessissa kultamalmista optimoidaan arseenin ja sulfidien poistaminen. Toimintamalli osoittaa, että rikastushiekan ja prosessiveden laadun muokkaaminen ympäristökelpoiseksi on mahdollista
vaarantamatta metallien talteenottoa. Tällöin haitalliset aineet rikastetaan yhteen rajalliseen
jätejakeeseen vähentäen jätemäärää sekä mahdollistamalla hyötykäytettävien jätefraktioiden
määrää uusien tuotteiden kehittämiseen. Tutkimus osoittaa mineralogisten tutkimusten tärkeyttä sekä rikastusprosessin että kaivannaisjätteiden optimoinnissa (Kauppila et al. 2018b)
ja kokonaisvaltaisempaa raaka-ainetarkastelun tarvetta kaivannaissektorin toimijoilta. (Soilismaa et al. 2019b) Kaivannaisjätteiden karakterisointi tulisi toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaivoksen elinkaarta. (Kauppila et al. 2018b) Toimintamallin toimivuutta
on testattu Kopsan kultakuparimalmille ja tulosten perusteella jätemateriaalista on mahdollista erottaa arseeni- ja sulfidimineraalit erilliseksi jätefraktioksi. Tutkimuksia materiaalin
pitkäaikaiskäyttäytymisen osalta tulisi jatkaa. (Taskinen et al. 2018) Erityyppisten rikastushiekkojen hyödyntämistä tutkitaan tällä hetkellä sementin korvaavana materiaalina muiden
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sekundaaristen raaka-aineiden joukosta. Tämä mahdollistaisi tehokaan sivuvirtojen hyödyntämisen ja vähentäisi sementtituotannon hiilidioksidipäästöjä. (Simonsen et al. 2020)
Kaivannaisjätteiden hyödyntämistä vaikeuttavat vaillinaiset tiedot hyödyntämistavoista ja
niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Sivukivimateriaalien ominaisuudet jäävät
yleensä ainoastaan kaivannaisteollisuuden tietoon, eikä ulkopuolisten hyödyntäjien tiedon
saanti ole järjestelmällistä. (Inkeröinen & Alasaarela, 2010) Viestintä ja monimuotoinen
vuorovaikutus on erityisen tärkeää systemaattiseen muutokseen ja yhteiskunnan kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. (Sitra, 2016) Kiviainesten resurssitehokas käyttö edellyttää monimutkaisia suunnittelu- ja lupamenettelyjä sekä tuotteistaminen vaatii henkilö- ja aikatauluresursseja. (Huttinen et al. 2018), mihin tulee varautua hankkeissa riittävän ajoissa.
Vaikka kaivoksilla syntyneet materiaalit hyödynnetään ensisijaisesti kaivosalueen teiden,
patojen, penkereiden rakentamiseen sekä alueen jälkihoitoon (Torppa et al. 2014), on niillä
mahdollista toteuttaa niin sanotusti materiaalivaihtokauppaa tiehankkeiden kanssa.
Kaivannaisteollisuuden ollessa maantieteellisesti erittäin hajautunutta, logistiikka ja sen hallinta on keskeinen elementti kaivannaisteollisuuden sivuvirroista jalostettavien materiaalien
kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Logistiikkakustannukset ylittävät yleensä kiven louhinnasta
ja prosessoinnista aiheutuvat kokonaiskustannukset (Torppa et al. 2013), minkä takia Suomessa kiviainesten kierrätys ja uusiokäyttö on EU-tasoon verrattuna edelleen vähäistä. Uusiomateriaalien kokonaiskustannukset ovat kilpailukyisiä suhteessa muihin vaihtoehtoihin,
mikäli materiaalin kohdekohtainen käyttömäärä on suurehko. (Tiehallinto, 2007) Teollisuudella on mahdollisuus eri sektoreiden sisällä ja niiden rajapinnoissa kehittää materiaalikuljetuksia ympäristöpoliittisia tavoitteita myötäileviksi materiaalikuljetuksien lisääntyessä jatkuvasti. Kaivosten rikastekuljetusten tyhjien paluukuormien hyödyntäminen uusiomateriaalien kuljettamiseen infrahankkeisiin mahdollistaa myös kuljetusten kokonaiskannattavuutta
ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemistä, mikä edellyttää kestävää ja innovatiivista liikennemuotojen kehittämistä tehdas- ja kaivosyritysten välillä. Kustannustehokas logistiikka on
kiertotalouden perusedellytys, eikä eri kuljetusmuotojen käyttökustannuksia ja liikenneverkoston tarjoamia mahdollisuuksia sivukivien kuljettamiseen ole selvitetty Lapin maakunnan
alueella.

26

4

KAIVANNAISTEOLLISUUDEN

SIVUVIRTOJEN

KEHITYSMAHDOLLI-

SUUDET
4.1

Haastattelututkimuksen tavoite ja menetelmä

Tämän haastattelututkimuksen tavoitteena on selvittää kaivosteollisuudessa syntyvien sivukiviainesten hyötykäytön kehitysmahdollisuuksia infrarakentamisen näkökulmasta Lapin
maakunnan alueella. Haastatteluissa tarkastellaan sivukiven käytön nykytilaa infrarakentamisessa sekä sivukivien hyötykäyttökelpoisuutta ja niihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia,
jotta sivukivet saadaan tasavertaisemmiksi luonnonmaa- ja kiviainesten kanssa.
Asiantuntijahaastattelut on toteutettu ennalta laadittujen kysymysten pohjalta luoden haastattelutilanteille suuntaviivat. Vuorovaikutteiseen keskusteluun pohjautuva haastattelu mahdollistaa laajemman ja syvällisemmän tarkastelun ja ideoinnin nostaen esille tutkimuksen
kannalta relevanttia tietoa, mitä ennen haastatteluja ei ole välttämättä voitu huomioida. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1.
Haastatteluvastaukset on koottu kokonaisuuksiksi ja esitetty seuraavissa kappaleissa: kaivosteollisuuden sivuvirtojen käytön nykytilanne, kaivosteollisuustoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja ympäristöprosessi, kaivosteollisuuden sivuvirtojen soveltuvuus infrarakentamisessa
ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen käyttö osaksi hankintamenettelyjä. Haastatteluvastaukset
on käsitelty anonyymisti ja vuorovaikutteisen keskustelun mahdollistamiseksi, kootuissa kokonaisuuksissa ei korosteta eri haastatteluryhmien näkemyksiä. Haastatteluvastauksissa on
ilmennyt eri haastatteluryhmien yhtenäinen näkemys sivukiven käytön nykytilanteesta, lainsäädäntö sekä sivukiven käytön mahdollisuuksista ja haasteista infrarakentamisessa.
Haastatteluihin ovat osallistuneet Lapin maakunnan alueella toimivat ympäristölupaviranomaiset, ympäristölupia valvovat viranomaiset, rakennuttajat, suunnittelukonsultit, urakoitsijat sekä metallimalmien ja teollisuusmineraalien louhintaa toteuttavien yrityksien asiantuntijat. Näin sivukiviainesten hyötykäytön kehitysmahdollisuuksista on saatu eri näkökulmia. Haastattelut on toteutettu vuoden 2020 kevään ja syksyn aikana yksilö- tai ryhmähaastatteluina ja niihin on osallistunut yhteensä 22 henkilöä. Tarkempi haastatteluotanta on esitetty liitteessä 1.
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4.2

Kaivosteollisuuden sivuvirtojen käytön nykytila Lapin maakunnan alueella

Kaivosteollisuus edistää sivuvirtojen hyötykäyttöä etenkin kaivosalueella. Esimerkiksi käyttötarve ympäristökelpoisille sivukivivarannoille louhostäytteenä, kaivosalueella teiden, patojen ja pengerten rakennusmateriaaleina tai happoa muodostavien sivukivien kapseloinnissa on haastattelujen mukaan niin suurta, ettei kaivostoimijoilla ole ollut aktiivista tarvetta
laajentaa liiketoimintaa kiviaineksien osalta kaivosalueen ulkopuolelle. Vaikka haastattelujen mukaan toimijat tavoitteellisesti pyrkivät hyödyntämään omassa toiminnassaan mahdollisimman paljon hyödyntämiskelpoista materiaalia, ympäristökelpoisia sivukiviä päätyy läjitykseen. Ympäristölupavaiheessa selvitetään sivuvirtojen hyötykäyttökohteet, jolloin lupa
sivuvirtojen kohdekohtaiseen hyödyntämiseksi määräytyy niiden ympäristökelpoisuuden
mukaan. Kaivannaisteollisuuden sivukivien laatu vaihtelee huomattavasti ja etenkin metallimalmikaivosten mineraalivarannot sijaitsevat kallioperässä, jossa on muuttunutta sulfidirikkipitoista kiisumineraalia. Tämä luo haasteita hyötykäytölle.
Lapin maakunnan alueella on tällä hetkellä kolme toimivaa metallimalmikaivosta: Outokumpu Chrome Oy, Agnico Eagle Finland Oy ja Boliden Kevitsa Mining Oy. Metallikaivosten lisäksi Lapin maakunnan alueella louhitaan erilaisia teollisuusmineraalia, kuten dolomiittia ja kalsiittia SMA Mineral Oy:n toimesta. Lisäksi meneillään on Rupert Resources
Finland Oy:n, Suomen malmijalostus Oy:n, Hannukainen Mining Oy:n, Gold Fields Arctic
Platinum Oy:n ja AA Sakatti Mining Oy:n toimesta kaivoshankkeita.
4.2.1 SMA Mineral Oy
SMA Mineral Oy tuottaa Torniossa sijaitsevissa kalkkitehtaissa ja -kaivoksissa teollisuussektorien tarpeeseen useita erilaisia CE-merkittyjä yhdistelmiä niin kalkkitehtaiden sivuvirtoina muodostuvista kalkkikivistä, suodatinpölyistä, poltetuista sekä sammutetuista pölymäisistä hienoista fraktioista kuin kaivoksien louhituista sivu- ja kalkkikivistä, dolomiitista
ja kvartsista. Louhittava kalkkikivi sisältää päämineraalin kalsiitin lisäksi dolomiittia. Esimerkiksi kalkkikivi ja poltettu dolomiitti toimivat metallurgisena apuaineena rautametallien
valmistuksessa, kun taas kalkkikiven ja suodatinpölyn seosta käytetään metallimalmikaivoksilla neutraloivana pato- ja pintamateriaalina. Infrarakentamisessa dolomiitti ja kvartsi toimivat täyte- ja kiinnitystuotteena betonin valmistuksessa sekä kvartsi tiepäällysrakenteissa.
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Geologisesti erittäin stabiileja sivukiviä murskataan hiekoitusmateriaaliksi ja tutkimus sivukivien hyödyntämiskelpoisuudesta infrarakentamiseen on käynnissä. SMA Mineral Oy on
pyrkinyt toiminnassaan täydelliseen kiertoon ja tuottamaan symbioosituotteita, eikä siten ole
tuottanut viime vuosina jätelain alaista jätettä tai kaivannaisjätettä läjitettäväksi. Tästä huolimatta suurin haaste materiaalivirtojen kestävässä käytössä ja sen kehittämisessä on epävakaat markkinat.
4.2.2 Outokumpu Chrome Oy
Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivos on malminlouhintamäärällä mitattuna Suomen suurin maanalainen pengertäyttömenetelmää toteuttava kaivos ja ainoa kromikaivos Euroopan
Unionin alueella. Rikastusprosessissa sivuvirtana syntyy palakiven lisäksi ympäristöluvassa
jätteeksi luokiteltua rikastushiekkaa. Palakiveä käytetään louhinnasta muodostuvan sivukiven ohella maanalaisten louhosten täyttöihin, kaivoksen maisemointiin ja patojen verhoiluun. Kaivosalueella on hyötykäytetty hienorikasteista vedenpuhdistussakkaa bentoniittikorvikkeena rikastushiekka-altaan peittorakenteena. Sivukiven louhintamäärät ovat viime vuosina kasvaneet johtuen maanalaisen kaivoksen syventämisestä. Louhinnassa muodostuvaa
sivukivivirtaa on hankalaa hallinta niin, että kovuusluokaltaan pehmeä sivukivi erotettaisiin
hyvälaatuisesta graniitista ja sen hyötykäyttöä edistettäisiin infrarakentamisessa kaivostäyttöjen sijaan. Vaikka pehmeää sivukiveä on hyötykäytetty sellaisenaan kaivosalueen ulkopuolella Kemin Ajoksen sataman laajennuksessa, sivukivi on kuitenkin lujuusominaisuuksiltaan heikkoa infrarakentamisen hyödynnettäväksi. Kemin kaivoksen ja rikastamon tuotanto on optimoitu Tornion ferrokromitehtaan tarvitseman raaka-aineen määrään ja kaivoksen tavoitteena on kasvattaa nykyistä louhintamäärää, mikä vaikuttaa osaltaan sivukiven
kasvavaan määrää. Outokumpu Chrome Oy on hyödyntänyt toiminnassaan teollisuussektoreista syntyviä materiaalivirtoja, kuten Tornion voimalaitokselta syntyvää tuhkaa, SSAB
Ab:n tuotannosta syntyvää kuonaa ja metsäteollisuuden tuottamaa orgaanista jätevirtaa. Outokumpu Chrome Oy on hyödyntänyt kuonaa ja tuhkaa maanalaisen kaivoksen kovettuvassa
louhetäytössä sideaineena. Metsäteollisuuden orgaanista vedenpuhdistuslietettä on koeluonteisesti käytetty rikastushiekka-altaan peittorakenteessa. Peittorakennetta ei ole kokonaisuudessaan toteutettu, vaikka liete on ollut materiaalina toimiva.
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4.2.3 Agnico Eagle Finland Oy
Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivos sijaitsee Kittilän kunnassa Kiistalan kylässä, Pohjois-Euroopan suurimmassa kultaesiintymässä. Kaivos on siirtynyt avolouhinnasta kustannus- ja materiaalitehokkaampaan maanalaiseen täyttö-pengerlouhintaan. Louhintamenetelmässä tyhjäksi louhitut louhokset täytetään sivukivilouheella ja pastalla tyhjän louhoksen
rakenteen lujittamiseksi niin, että vieressä oleva malmio on louhittavissa. Ympäristöluvassa
kaivoksen kaivannaisjätejakeeksi luokitellaan louhinnasta muodostuva sivukivi, rakennustoiminnassa muodostuvat pilaantumattomat pintamaat, rikastustoiminnassa syntyvät rikastushiekat sekä vedenpuhdistuksen lietteet. Louhinnasta muodostuu puhdasta ja ympäristökelpoista sivukiveä ja kaivannaisjätteeksi luokiteltua happoa tuottavaa kiisupitoista PWR sivukiveä (Problematic Waste Rock). Ympäristökelpoista sivukiveä on hyödynnetty happoa
muodostavan sivukiven kapselointiin. Lisäksi sivukiveä on hyödynnetty louhostäytössä,
maanrakentamisessa kaivosalueella sekä patorakentamisessa, missä se täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät tekniset vaatimukset. Se osa sivukivestä, jota ei hyödynnetä, läjitetään
ja varastoidaan kaivospiirin alueelle sivukiven läjitysalueelle. Kaivoksen loppuvaiheessa sivukiveä tarvitaan louhostäyttöihin louhintaa enemmän, jolloin osa läjitetystä sivukivestä
kuljetetaan takaisin maanalaiseen kaivokseen hyödynnettäväksi. Nykyisin ympäristölupa
sallii kaivosjätteeksi luokitellun sivukiven ja pintamaiden hyötykäytön uuden rikastushiekka-altaan (NP4-allas) rakentamisessa, esimerkiksi sen patorakenteessa.
4.2.4 Boliden Kevitsa Mining Oy
Kevitsan monimalmikaivos sijaitsee Sodankylän kunnassa Kevitsavaaran pohjoispuolella,
yhdellä maailman suurimmista nikkeliesiintymäalueista. Avolouhoksen päätuotteena syntyy
nikkeli- ja kuparirikasteita, jotka rikastetaan vaahdotusmenetelmällä sulfaattirikasteeksi.
Nikkelirikasteen sivutuotteena on platinaryhmän (PGE) metallit ja koboltti sekä kuparirikasteen kultaa. Kaivostoiminnassa muodostuvat sivukivet, rikastushiekka (vähärikkinen ja runsasrikkinen jae) ja poistomaat luokitellaan ympäristöluvassa kaivannaisjätteeksi. Sivukiveä
louhitaan huomattavasti enemmän kuin malmia. Sivukivet luokitellaan ympäristöluvan mukaisesti kolmeen luokkaan: tarvekivi (ei happoa muodostava), normaali sivukivi (ei happoa
muodostava) ja kapseloitava sivukivi (happoa muodostava). Sivukivijakeiden hallinta suunnitellaan louhittaessa siten, että kulloinkin louhittavan kiven laatu tunnetaan ja se voidaan
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läjittää hallitusti sulfidin hapettumisen estämiseksi. Jokainen jätejae sijoitetaan omalle jätealueelle. Ennen Kevitsan monimalmikaivoksen ympäristölupaa, alueen kalliolouheita on
käytetty louhepengermateriaalina tulevan kaivosyhteyden rakentamisessa maa-ainesottoluvalla. Maa-ainesottoluvan vanhennettua ja alueen käyttötarkoituksen muututtua kaivosalueeksi ympäristöluvan myötä, luonnonkiviainesten hyödyntämistä edellytetään ympäristöluvan mukaisilla ehdoilla. Tämän jälkeen kiviaineksia ei ole enää hyödynnetty louhepengermateriaalina.
4.3

Kaivosteollisuustoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja ympäristölupaprosessi

4.3.1 Lain säädännön kehittämistarpeet
Lainsäädäntö ja hallinnolliset käytännöt asettavat kaivosteollisuuden materiaalivirran käytölle velvoitteita ja reunaehtoja sekä haasteita teknologian kehittämiselle. Haastattelujen mukaan kaivosteollisuuden materiaalitehokkuuden saavuttaminen kaivosalueen ulkopuolella ei
ole mahdollista voimassa olevan lainsäädännön mukaan, mikäli materiaali luokitellaan ympäristöluvassa kaivannaisjätteeksi. Mikäli kaivosteollisuuden potentiaalinen materiaali edellyttää uutta ympäristölupaa, se koetaan prosessina kuormittavana. Tämä edellyttäisi sujuvampaa ympäristölupamenettelyä. Velvoite laajempaan hyötykäyttökohteiden arvioimiseen
ympäristölupaprosessin aikana edesauttaisi materiaalitehokkuuden ja uusien materiaalimarkkinoiden saavuttamisessa. Mikäli materiaalivirtojen hyödyntäminen infrarakentamisessa edellyttää uutta lupaprosessia, kertaluonteinen luvittaminen olisi kuitenkin kevyempi
ratkaisu muihin menettelyihin verrattuna.
Kaivosteollisuudessa louhittu sivukivi soveltuu harvoin ilman minkäänlaista jatkoprosessointia infrarakentamisen hyötykäyttöön, koska kaivostoiminnan murskauksen tavoitteena
ei ole tuottaa infrarakentamisen laatuvaatimukset täyttäviä lajitteita. Louheen murskaus on
ympäristöluvanvaraista toimintaa, mikä tulisi esittää ympäristölupahakemuksen jätealueen
suunnitelmassa myöhemmän lupaprosessin välttämiseksi. Kaivostoimintaan kohdistuva
lainsäädäntö aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta ja haastetta kaivosteollisuuden materiaalivirtojen kestävässä käytössä ja sen kehittämisessä kaivosalueen ulkopuolella. Haastattelujen mukaan ympäristöluvassa ympäristökelpoiseksi luokiteltu sivukiven hyötykäytön haasteeksi
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muodostuu sivukiviaineksen uudelleenluokitus kaivannaisjätteeksi, mikäli sitä ei hyödynnetä välittömästi tai kolme vuotta kestävän varastointiajan kuluessa. Haastatteluissa nousi
esille näkemys, että jätedirektiivi tukee enemmissä määrin Keskieurooppalaista kulttuuria
korostaen teollisuuden materiaalivirtojen vakaita markkinoita, eikä direktiiviin perustuva jätelaki esimerkiksi tunnista syrjäseudun haasteita, missä sivukiviaineksia ei hyödynnetä välittömästi tai varastointiaika on enemmän kuin kolme vuotta. Läjitetyt sivukivet, jotka ovat
saaneet ”jäteleiman” varastointiajan puitteissa, edellyttävät lupaprosessia. Tämä voi tehdä
materiaalin hyödyntämisestä etenkin taloudellisesta näkökulmasta kannattamatonta sekä aikataulullisesti haastavampaa, vaikka kaivosteollisuuden sivukivivarannot omaa hyödyntämättömän taloudellisen arvon. Kiviainesmarkkinat ovat niin sanotusti hankesidonnaisia ja
kiviaineksen kysyntä vaihtelee infrahankkeiden toteutuksen mukaan, jolloin sivukiviaines
mahdollisesti ennättää saavuttaa ”jäteleiman” ennen hyötykäyttöä. Tämä hidastaa sivukivien
tuotteistamista, jotta materiaalille on tiedossa varma käyttökohde infrarakentamisessa kolmen vuoden varastointiaikaan suhteutettuna ennen kuin tuote muuttuu takaisin jätteeksi.
Haastattelujen mukaan tämä edellyttäisi lainsäädännön kehittämistarpeita. Mikäli sivukiven
prosessointi (murskaus ja välivarastointi) ei ole mahdollista voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa, sivukiven hyötykäyttö edellyttäisi nykyistä kevyempää lupamenettelyä.
Haastattelujen mukaan kaivoslaki ja kaivoslain rajoitukset sekä kaivannaisjäteasetus luo
suurimmat haasteet lainsäädännön näkökulmasta kaivosjätteiden arvon lisäämisessä kiertotaloudessa ja mineraalivarojen ympäristötehokkaan käytön edistämisessä. Sivukiven hyötykäyttö kaivosalueen ulkopuolella on tarkoituksenmukaista kiertotalouden näkökulmasta, mikäli sitä ei käytetä kaivosalueella esimerkiksi louhostäyttöihin, maarakentamiseen ja patorakenteisiin. Haastatteluissa korostettiin, että läjittäminen tulisi olla viimeinen vaihtoehto, johon lainsäädännön ja hallinnollisten käytäntöjen kautta tulisi velvoittaa ja kannustaa. Esimerkiksi jätevero, kielteinen suhtautumisen uusiin läjitysalueisiin ja kaivostoiminnan sulkemistoimien jälkeiset seurantavelvoitteet maisemoitujen sivukivialueiden osalta, on kannustanut toimijaa etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja materiaalien hyödyntämiseksi loppusijoittamisen sijaan. Haastattelujen mukaan eri toimialat ovat kehittäneet yhteistyössä teollisuudessa syntyvistä materiaalivirroista symbioosituotteita, joita hyödynnetään kaivostoiminnassa ja kaivostoiminnan jälkihoidossa tuottaen lisäarvoa kaikille osapuolille. Materiaalivirtojen hyödyntämisellä ja eri toimialojen yhteistyöllä sekä lainsäädännön säätelyllä läjitysalueiden pinta-alaa olisi mahdollista saada tulevaisuudessa pienemmäksi.
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Kaivoslain ja ympäristösuojelulain nojalla kaivoksen sulkeminen on säänneltyä, johon ympäristölupaehdot ja jätesuunnitelma perustuvat. Haastatteluissa korostettiin jokaisen kaivoksen erilaisuutta ja yksilöllisyyttä, etenkin kaivosalueen sivukivialueen edellyttävän tapauskohtaista käsittelyä sulkemisvaiheen ehtojen osalta. Esimerkiksi sulkemisvaiheessa sivukivialueen maisemointi ympäristöön sopivaksi estää luonnonvarojen kestävän käytön kannalta
ympäristökelpoisen sivukiven hyödyntämistä myöhemmässä vaiheessa. Haastattelujen mukaan tämä on yksi suurimmasta haasteesta ympäristökelpoisen sivukiven materiaalivarojen
ympäristötehokkaan käytön edistämisessä lainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi maisemointirakenteisiin käyttökelpoisen moreenin tarvetta on mahdollista täyttää infrahankkeiden läjitettävistä maaleikkausmassoista, koska usein kaivosalueelle läjitetyt maa-ainekset eivät itsessään ole riittäviä sulkemisrakenteisiin. Mikäli nämä edellyttävät selvityksien lisäksi erillisiä lupaprosesseja esimerkiksi ”jäteleiman” poistamiseksi, se hidastaa kiertotalouden toteutumista. Lupaprosessin yhteensovittaminen infrahankkeiden aikataulujen kanssa on haastavaa. Suljettujen kaivoksien kaivannaisjätealueille sijoitettujen sivukiviaineksien hyödyntäminen myöhemmässä vaiheessa edellyttää suunnitelmallisuutta ja sivukiviaineksen lajittelua, jotta sulfidipitoista kiviainesta ei päädy rakentamisen raaka-aineeksi. Sivukivien läjitystä suunniteltaessa olisi tarpeen luokitella läjitettävät kivet niiden laadun mukaan samalla
huomioiden, kuinka tulevaisuudessa ne saataisiin otettua läjitysalueelta käyttöön mahdollisimman vaivattomasti. Myöhempää hyötykäyttöä varten sivukivialueet on mahdollista luvittaa välivarastoalueiksi. Suljettujen kaivosalueiden sivukivivarantojen hyötykäyttö edellyttää maa-ainesottoluvan sijaan uutta ympäristölupaa.
Haastattelujen mukaan nykylainsäädäntö ja sääntely ovat paikoittain hidaste kiertotalouteen
siirtymiselle ja lainsäädännöllisen toimintaympäristön tulisi muuttua vahvemmin kiertotaloutta mahdollistavaksi. Kaivosteollisuuden sivukivet ovat lainsäädännön vuoksi eriarvoisessa asemassa verrattuna luonnon kiviaineksiin. Verotuksen painopisteen muutoksella on
mahdollista edistää kiertotaloutta ja materiaalivirtojen käyttöä. Teollisuuden materiaalivirtojen hyötykäyttöä infrarakentamisessa edesauttaisi maa-ainesvero tai tehokkaana ohjauskeinona ja kannustimena maa-ainesottolupien sääntely ja lupaehtojen kiristäminen kalliokairausten osalta. Tämä vaikuttaisi vähentävästi luonnonvarojen käyttöä ja teollisuuden hyödyntämättömien materiaalivirtojen määrää. Maa-ainesveromallin tai maa-ainesottolupien
sääntelyn toteuttaminen vahvistaisi ennen kaikkea materiaalimarkkinoiden tasapuolisuutta.
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Maa-aineslaissa ei ole maa-aineisten ottoa sääteleviä rajoituksia, jotka tukisivat kestävän kehityksen periaatteita luonnonvarojen kestävän käytön osalta. Vaikka kaivosalueella louhittu
sivukivi olisi samasta kallioperästä kuin kaivosalueen ulkopuolella oleva maa-ainesottoalueen kallioperä, maa-aineksien ottoa ja sen hyötykäyttöä sanelee ja mahdollistaa eri lait. Maaainesottoalueilla kallioperä tunnetaan hyvin ainoastaan pintaosistaan, kun taas lait velvoittavat kaivosteollisuudelta kallioperän syväkairausta, jolloin kiviesiintymän laadun muutokset
selviävät. Kaivoksen ennallistamis- ja maisemointivelvoitteet maa-aineslaissa ovat hyvin
suuria. Kaivoksen sulkemisvaihetta koskevia ehtoja tulisi soveltaa maa-ainesottoluvan jälkihoitoon ja sen valvontaan, sillä nykyisellään ei välttämättä toteuteta asianmukaista jälkihoitoa välttäen siitä muodostuvia kustannuksia. Mikäli maa-ainesottolupien myöntämistä
voitaisiin säännellä luonnonvarojen kestävää käyttöä tukevaksi, kielteisillä lupapäätöksillä
voisi ohjata jo louhitun sivukiven käyttöön. Osa maa-ainestenottoalueista sijaitsevat kuitenkin kaivosalueiden läheisyydessä.
Haastattelujen mukaan lainsäädännöissä tulisi selkeyttää termistöt ja määritelmät etenkin
jätteen, jätteen arvioinnin ja luokittelun päättymisen osalta. Jätelaissa jäteluonteen arvioinnin soveltamiskäytäntö on maa-aineksen varma jatkokäyttö, joka tulee osoittaa materiaalin
toimittamisella suoraa kaivupaikalta käyttökohteeseen ilman pitkäaikaista välivarastointia.
Mikäli maa-aineksen hyödyntäminen edellyttää yli vuoden kestävää maa-aineksen välivarastointia, varmuus hyödyntämisestä tulee osoittaa erikseen infrahankkeen rakennussuunnitelmassa. Mikäli varmaa käyttökohdetta ei voida osoittaa välivarastoinnin alussa, maa-aines
luokitellaan jätteeksi ja välivarastointi edellyttää ympäristölupaa. Myös End-Of-Waste kriteerien mukaan materiaali lakkaa olemasta jätettä hyödyntämisen tai hyödyntämistoimen
valmistelun seurauksena. Rajapinta jätteen ja kiviaineksen välillä on häilyvä. Lainsäädännön
kehittämisessä ei ole huomioitu erityisesti ympäristölainsäädännön kehittämistarpeita. Etenkin jäteluokituksen poistaminen edistää jätehierarkian ja luonnonvarojen kestävän käytön
toteutumista paremmin kuin jätteeksi luokittelu. Materiaalivirtojen jätteeksi luokittelun ja
jätteeksi päätymisen sijaan, niille tulisi mahdollistaa uusia käyttökohteita. Jos materiaalin
käytöstä aiheutuu suurempia ympäristö- tai terveyshaittoja kuin luonnonmateriaalin käytöstä, jäteluokituksen poistamiselle ei olisi perusteita. Tältä osin tulisi säätää tarkemmin jonkin aineen ominaisuusvaatimusta tai rajata sen käyttöalaa. Kaavamaisen raja-arvoihin perustuvan päätöksenteon sijaan tulisi kehittää joustavampia ratkaisuja. Kaivostoiminnassa selvi-
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tetään mahdollisuuksia ja reunaehtoja käyttää nykyistä rikkipitoisempaa sivukiveä kaivosalueella kuin mitä ympäristöluvassa sallitaan. Rikkipitoisemman sivukiviaineksen käyttö ei
ole tarkoituksenmukaista ainakaan kaivosalueen ulkopuolella.
Kiertotalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön toteuttaminen infrahankkeissa olisi mahdollista velvoittaa lainsäädännön pohjalta, esimerkiksi asettamalla hankintamenettelyissä
selkeät tavoitteet ja taloudelliset kannusteet kiertotalouden toteutumiselle. Nykyisessä muodossa hankintamenetelmät estävät kiertotalouden toteutumisen, esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen osalta ja siten vaikuttavat uusiomateriaalien epävakaaseen markkinatilanteeseen.
Ympäristölupaprosessin kehittäminen
Ympäristöviranomaiskäytännöt vaihtelevat haastattelujen mukaan valtakunnallisesti, eikä
kaivostoiminnan edellyttämän lupakäsittelyn aikataulu ole välttämättä ennakoitavissa. Tämä
vaikuttaa sivukiven kilpailukykyyn verrattuna muihin materiaaleihin. Viranomaiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi lupaprosessien keskittäminen valtakunnallisesti yhteen aluehallintovirastoon loisi tähän paremmat mahdollisuudet. Vaikka vaihtelevat lupakäytännöt vaikuttavat
kaivosteollisuuden materiaalivirtojen kilpailukykyyn, tämä haastattelujen mukaan haastaa
kaivosteollisuustoimijat etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja lupaprosessien pitkittyessä. Ympäristölupamenettelyiden nykyistä lyhyempi käsittelyaikataulu mahdollistaisi suunnittelua,
mikä tosin edellyttäisi viranomaistoiminnalta nykyistä enemmän henkilöstöresursseja. Haastattelujen mukaan ympäristöviranomaistoiminnassa on selkeästi tapahtunut muutos, jonka
yhtenä tavoitteena on edistää ympäristölupamenettelyjen sujuvuutta ennakkoneuvotteluilla.
Eri osapuolien ennakoiva ja avoin vuorovaikutus ennen lupaprosessia edesauttaa ympäristölupamenettelyjen sujuvuutta ja siten vähentää toimijan selvitystyötä. Materiaalitehokkuutta
ja siihen liittyviä uusia toimintatapoja tulisi kehittää osaksi lupaprosessia. Ympäristölupaprosessi on itsessään hankala ja aikaa vievää prosessi, jonka takia luvan ennakkoneuvotteluissa kannuste kiertotalouden kehittämiseen toivottiin nousevan esille etenkin viranomaispuolelta. Esimerkiksi ympäristökelpoisen sivukiven hyötykäyttö kaivosalueen ulkopuolella tulisi ympäristöluvassa lähtökohtaisesti mahdollistaa rajoittamisen sijaan. Ennakkoneuvotteluissa laajempi hyötykäyttökohteiden arvioiminen edesauttaisi materiaalitehokkuuden ja uusien materiaalimarkkinoiden saavuttamisessa. Ympäristölupamenettely on
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haastattelujen mukaan tällä hetkellä riittävästi ohjeistettu. Lupapäätökset tulisi kuitenkin
mahdollistaa materiaalien hyötykäytön ilman uutta raskasta lupaprosessia ja mahdollistaa
viranomaisen tulkinnanvaraisuutta hyötykäytön osalta. Ympäristölupaviranomaisen ja valvontaviranomaisen selkeä vastuujako päätöksenteon osalta helpottaisi prosessia. Vaikka kehitysmahdollisuuksia kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen yhdistämiselle esimerkiksi rikastushiekkojen osalta on todennäköisesti olemassa, tämä edellyttää mahdollistavan toimintaympäristön luomista kannusteilla ja verotuksen painopisteen muutoksella sekä investointien edistämistä kiertotalouden vauhdittamiseksi.
4.3.2 Kaivosteollisuuden sivuvirtojen soveltuvuus infrarakentamisessa
Kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäytön edellytykset
Haastattelujen mukaan etenkin metallimalmikaivostoiminnassa ei haeta uutta markkina-asemaa, vaan uraudutaan hyödyntämään pääraaka-ainetta. Sivuvirtojen kehittäminen luokitellaan usein keskeisen liiketoiminnan ulkopuoliseksi toiminnaksi ja sen eteenpäin vieminen
edellyttää kiinteää yhteistyötä viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Yhteistyöaloite tulisi tulla enemmänkin rakennuttajan tahtotilan ja infrasuunnittelun kautta. Osa
kaivostoimijoista etsivät proaktiivisesti sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia läjitysalueiden sijaan ja ovat laajentaneet toimintaansa sivuvirtojen sisällyttämiseksi osaksi liiketoimintaa. Haasteena kaivosten sivuvirtojen hyötykäytölle on pieni kysyntä, jolloin kaivostoimija ei laita resursseja sivuvirtojen tuotteistamiseen, vaan läjittää ne jätteenä. Kiertotalouden
tavoitteiden saavuttamiseksi materiaalivirtojen hallinta käytännössä edellyttää siihen tarvittavat kannustimet. Erilaisten ohjauskeinojen kautta on mahdollista laajentaa roolia ja näkemystä kiertotalouden mahdollisuuksiin. Haastattelujen mukaan yhteistyön riittämättömyys
sektoreiden sisällä ja niiden välisissä rajapinnoissa on ollut hidaste materiaalivirtojen ja logistiikan kehittämiselle. Kiertotalous ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infrarakentamisessa lisää kehityshaasteita erilaisten sivuvirran tuottajille ja haltijoille, viranomaisille ja infrarakentamisen hankintaketjun eri toimijoille, rakennuttajista ja suunnittelijoista urakoitsijoihin.
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Ympäristöhyväksyntäprosessin lisäksi haastavaksi koetaan tuotteen CE-merkintäprosessi
tuotteen saamiseksi markkinoille. Kiviainesstandardit kuuluvat harmonisoituihin tuotestandardeihin, eikä viranomaiset voi asettaa standardin mukaisten testausvaatimusten lisäksi
muita testausvaatimuksia. Jotta toimija saisi CE-merkinnän tuotteelleen, tämä edellyttää
enemmän opastusta ja kuvausta hakuprosessin osalta. CE-merkinnän saamisella sivukivelle
on suuri vaikutus sivukiven käyttöön infrarakentamisessa.
Sivuvirtana muodostuvat maa-ainekset (pintamaat, turva ja moreeni) hyödynnetään kaivoksien sulkemisvaiheessa toiminta-alueiden maisemointiin niin, että kaivoksen massatasapaino
säilyy. Infrahankkeista syntyvät hyötykelpoiset ylijäämämaat hyödynnetään osittain meluvalleissa tai muissa maisemointitäytöissä tai sijoitetaan hankekohtaisille läjitysalueille. Ylijäämämaan läjitysalueen sijoittamisen sijaan, niitä on mahdollista hyödyntää kaivosten maisemointimateriaaleina tai läjitysalueiden peitemateriaaleina. Haastattelujen mukaan ylijäämämassojen sijoittamista ja hyödyntämistä kaivosalueelle ei ole tarkasteltu aiemmin, mutta
hyötykäyttöä olisi mahdollista huomioida ympäristölupapäätöksessä ja -määräyksissä. Ylijäämämaiden hyödyntäminen edellyttää, ettei maa-aines ole arseenipitoista.
Materiaalin laatuvaatimukset ja laadunvalvonta
Sivukiven hyödyntäminen infrahankkeissa edellyttää laadunhallintajärjestelmää sivukiven
laadun ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Kaivosteollisuudella on olemassa valmiudet
laadunvalvontaan, mikä toisaalta vaikuttaa sivukiven tuotantokustannuksiin. Mikäli käyttökelpoista sivukiveä hyödynnetään kaivosalueen ulkopuolisissa infrahankkeissa, sivukiven
mineraloginen rakenne tulee olla selvitettynä riittävän aikaisessa vaiheessa ennen hankkeen
rakennussuunnittelua. Vaikka sivukivestä ei liukenisikaan metalleja, eikä se olisi happoa
muodostavaa, sivukivi voi tästä huolimatta sisältää sellaisia mineraaleja, josta sivukivi muuttaa muotoaan, pilkkoutuu tai rikkoontuu. Materiaalitoimittajan ja -haltijan tulee vastata toimittamansa ja urakoitsijan käyttämänsä kaivosteollisuuden sivukivien ominaisuuksista ja
sen käyttökelpoisuudesta infrahankkeissa.
Kaivosteollisuuden ylläpitämä materiaalipankkijärjestelmä, johon voisi tulevaisuudessa
luoda käsittely- ja varastointialueverkoston, mahdollistaisi sivukiven markkinavetoisuutta ja
hyötykäyttöä myös kauempana kaivosalueen lähistöltä. Materiaalipankkiin rekisteröidään
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tällä hetkellä kaikki kaivosteollisuuden tuottamat materiaalit laatuominaisuuksineen. Materiaalipankissa ei ole tietoa teknistä ominaisuuksista (mm. rakeisuus, puristuslujuus, routivuus, kantavuus, vedenläpäisevyys), mikä haastattelujen mukaan on mahdollista tarvittaessa
teettää. Toimivan materiaalipankin kautta sivukivet on mahdollista kuljettaa suoraan prosessoinnin jälkeen käyttökohteeseen minimoiden välivarastoinnin ja kuljetuksien aiheuttamia
kustannuksia. Materiaalipankin tietosisältöä on mahdollista täydentää vastaamaan sivukiven
käyttöä edellyttämää materiaalikohtaista selvitystä ja laadunvarmistusta, mikä on esitetty
liitteessä 2.
Sivukiven hyödyntäminen edellyttää hyödyntämiskelpoisten materiaalien prosessointia materiaaliteknisten ominaisuuksien täyttämiseksi, jonka yhteydessä tulee tarkastella materiaalien säilytykseen liittyvät erityistarpeet ja varastointimahdollisuudet kustannustehokkuuden
näkökulmasta. Sivukivien hyödyntämistä edesauttaa välivarastointi joko lähelle infrahanketta tai kaivosalueella. Varastoinnin kehittämisessä on huomioitava mahdollisimman sujuva toimintojen linkittyminen infrarakentamiseen saakka.
Logistiikka ja välivarastointi
Kaivosteollisuuden materiaalivirtojen käyttömahdollisuus kaivosalueen ulkopuolella edellyttää alueellisesti toimivaa logistiikkaa. Haastattelujen mukaan nykytilanteessa materiaalien tehokkaan hyödyntämisen haasteeksi muodostuu välimatkat kaivosten ja infrahankkeiden välillä, logistiikkakentän hajanaisuus ja vähäinen yhteistyö eri toimijoiden välillä, mikä
on mahdollistanut vapaan markkinatilanteen. Logistiikkaprosessista puuttuu koordinoinnista
vastaava toimija, joka ohjaisi hyötykäyttöön soveltuvat materiaalit kiertoon ja kustannustehokkaasti optimoisi kuljetusratkaisuja. Kannustimena logistiikan kehittämisessä voisi toimia
esimerkiksi verotuksen alennukset. Mikäli logistiikkatoimijat kykenisivät toteuttamaan yhtenäisen koordinoidun järjestelmän, mahdollistaisi se todennäköisesti kustannustehokkaamman ja nykyistä toimivamman toimintamallin, jonka puitteissa myös materiaalien saatavuus
ja jalostusmahdollisuudet paranisivat myös kaivostoimijoiden välillä vähentäen vajaista kuljetuksista syntyviä päästöjä. Pääosa ympäristövaikutuksista muodostuu kuljetus- ja jatkojalostusketjuista.
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Logistiikkahallinta on keskeinen tekijä kaivosteollisuuden materiaalien markkinakilpailukykyisyyden saavuttamiseksi infrarakentamisessa. Kuljetusetäisyydet kaivoksen sivukivialueelta tai välivarastosta materiaalin käyttökohteeseen vaikuttaa huomattavasti sen hyötykäyttöön tavanomaisiin ratkaisuihin verrattuna, etenkin jos kuljetettavat massamäärät ovat suuret. Kaivosalueen sisäinen logistiikka on mittava ja sen hallinta edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä, jotta mahdollisimman sujuva toimintojen linkittyminen eri toimijoiden
välillä, etenkin kaivoksen ulkopuolisten toimijoiden osalta on mahdollista. Mikäli kaivosteollisuus materiaalituottajana vastaa logistiikasta varastointialueelle tai infrahankkeelle, se
vähentää ulkopuolisten toimijoiden liikennettä ja toimintoja kaivosalueella.
4.4

Kaivosteollisuuden sivuvirtojen kestävä käyttö osaksi hankintamenettelyjä

Suunnittelu
Haastattelujen mukaan eri osapuolien välinen yhteistyö suunnitteluvaiheissa on ollut sujuvaa
ja riittävää kaivosteollisuuden sivuvirtoihin liittyvissä kysymyksissä. Mutta mikäli tavoitteena on edistää kaivosalueen ulkopuolella olevissa infrahankkeissa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä nykyistä enemmän, se edellyttäisi nykyistä aktiivisempaa vuoropuhelua tulevista hankkeista ja kaivosteollisuuden hyötykäytettävästä sivukivimateriaalista. Informaation puute kaivosteollisuuden sivukivien käyttömahdollisuudesta ja osittain näistä aiheutuva epävarmuus materiaalien ominaisuuksiin, käyttäytymiseen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyen koetaan suurena haasteena sivukivien käytössä. Tähän ratkaisuna on sivukivien
tuotteistaminen. Ennakoivalla vuoropuhelulla mahdollistetaan kiertotalouden toteutuminen
infrahankkeissa suunnittelusta toteutukseen saakka, mikä edellyttää kaivosteollisuudessa
systemaattista muutosta ja halukkuutta sivukivien hyödyntämiseen myös kaivosalueen ulkopuolella.
Aikataulun sovittaminen suunnittelun ja rakentamisen ja ympäristölupamenettelyn osalta
nähdään haasteelliseksi, ellei sivukivien käyttömahdollisuutta ole selvitetty riittävän ajoissa.
Mikäli sivukiven käyttö edellyttää ympäristölupaa, tulee ympäristölupamenettely materiaalin saatavuuden varmistamiseksi käynnistää ennen rakennussuunnitelmavaihetta.
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Tarjousvaiheessa esitetty velvoite käyttää teollisuuden sivuvirtoja vahvistaisi kiertotaloutta
ja yhteiskunnallista hyötyä, mutta tämä edellyttäisi hankinta-asiakirjoihin selkeää ja laajempaa reunaehtojen, vastuu- ja riskijaon määrittelyä. Lisäksi materiaalin saatavuus (kiviaineksen määrä yhteensä ja päivittäin) tulee olla varmistettu. Tarjousvaiheessa esitetty vaihtoehtoinen rakenneratkaisu tai esitys mahdollisuudesta hyödyntää sivukiveä on ollut yleisin tapa
saada uusiomateriaalit osaksi hankintaa. Tällä hetkellä tarjouskilpailu ei huomioi materiaalien kestävää käyttöä riittävissä määrin, vaan urakoitsija tarjoaa mahdollisimman halvinta
laatuvaatimuksia täyttävää materiaalia. Vaikka kaivosteollisuuden sivukivimateriaalien
käyttö on edullisempaa kuin maa-ainesottoalueelta saatavat materiaalit, sivukivimateriaalia
ei välttämättä hyödynnetä. Kaivosalueen logistiikka on mittava ja alueella toimii erilaiset
toimintasäännöt kuin hankkeella, mikä edellyttää toimintojen kehittämistä eri toimijoiden
välillä. Tämä edellyttäisi sivukiven käytön osalta kannustimien luomista hankintaan esimerkiksi koerakentamisen osalta jättäen kuitenkin urakoitsijalle vastuu materiaalivalinnasta.
Hankinta-asiakirjoissa on mahdollista esittää sivukiven käyttömahdollisuudet ja osoittaa
koerakentamiskohde taloudellisilla kannusteilla. Tämä myös varmistaisi, ettei kaivosteollisuuden toteuttamat laadunvarmistukset sivukiven osalta toteutettaisi suotta. Sivukiven hyödyntäminen on haasteellista, mikäli logistiikka kaivosalueelta infrahankkeelle ei ole ennalta
suunniteltu. Helposti myönnetyt maa-ainesottoluvat ja luonnon kiviaineksen edullinen hinta
koetaan haasteena sivuvirtojen hyötykäytölle.
Haastattelujen mukaan suurimmat haasteet ja riskit kaivosteollisuuden sivuvirtojen osalta
rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa muodostuu materiaalin epätasalaatuisuudesta.
Mikäli infrahankkeessa käytetään laadultaan vaihtelevia materiaalia, se voi vaurioittaa rakennetta ja vastuukysymys näissä tapauksissa on haastavaa osoittaa ilman erillistä sopimusta. Materiaalintoimittajan ja -haltijan ja urakoitsijan tulee olla selvillä kiviainesmateriaalin kelpoisuudesta ja laadusta, mikä tulee täyttää InfaRYL:ssa esitetyt tekniset vaatimukset. Haastattelujen mukaan sivukiven käyttö edellyttää varmuutta sivukivien ympäristökelpoisuudesta. Mikäli sivukiven kivilaji ja koostumus on tiedossa, on sen perusteella mahdollista alustavasti arvioida kivien pitkäaikaiskäyttäytyminen mineraalien yleiset rapautumisominaisuudet tuntien ennen tarkempia tutkimuksia. Mikäli sivukivien tasalaatuisuus vaihtelee, se aiheuttaa haastetta niin suunnittelulle kuin rakentamiselle. Rakennussuunnitelmassa
tulee osoittaa mihin ja millaista sivukiviä on mahdollista käyttää ja missä määrin. Haastatte-
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lujen mukaan InfraRYL:ssä esitettyjä vaatimuksia ei tarvitse kehittää, jotta kaivosteollisuuden sivukivien hyödyntäminen olisi nykyistä laajempaa ja osa toimintatapaa. InfraRYL vaatimukset tulee aina täyttää.
Hankintamallit
Hankintamalleilla on suoranainen vaikutus kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödynnettävyyteen. Haastattelujen mukaan kokonaishintainen urakka asettaa rajoitteet muulle kuin
markkinakilpailukykyisten luonnonkiviainesten käytettävyydelle. Kaivannaisteollisuuden
sivuvirtojen sisällyttäminen hankkeeseen on mahdollista tehdä kuitenkin myöhemmässä vaiheessa erillisenä korvauksena. Haastattelujen mukaan hankkeen toteuttamisesta vastaava
urakoitsija saadaan sitoutumaan kiertotalouden tavoitteisiin taloudellisilla kannustimilla tai
vaatimuksilla ja velvoitteilla, mikäli urakka-asiakirjoja laadittaessa on tunnistettu mahdollisuus käyttää myös vaihtoehtoista materiaalia. Mikäli hankinta-asiakirjoissa osoitetaan vaihtoehtoinen rakenne tai mahdollisuus hyödyntää vaihtoehtoista materiaalia, sen hyödyntämiselle tulisi osoittaa myös kannusteita. Vaihtoehtoisten materiaalien käyttö on haastattelujen
mukaan mahdollista myös silloin, kun niiden käyttöä edellyttävät selvitykset ja luvat ovat
valmiiksi toteutettu. Lapin maakunnan alueella käytetään harvemmin suunnittele ja toteuta
-urakkamuotoa (ST-urakkaa). Haastattelujen mukaan tämä on huomattavasti mukautuvampi
hankintamalli sivuvirtojen mukaan ottamiseksi kuin kokonaishintainen urakkamuoto.
5

CASE: MAANTIEN 955 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KÖNGÄS – HANHIMAA, KITTILÄ

5.1

CASE-tarkastelun tavoite ja menetelmät

Tämän tutkimusosion tavoitteena on selvittää kaivosteollisuudessa syntyvien sivukiviainesten hyötykäytön kehitysmahdollisuuksia infrarakentamisen näkökulmasta. Tutkimusosiossa
on toteutettu CASE-tarkastelu toimintatapojen kehittämiseksi ja kohteeksi on valittu maantien 955 parantaminen välillä Köngäs – Hanhimaa, Kittilä. Tutkimuksessa on tarkasteltu
Kittilän kultakaivoksessa muodostuvan sivukiven käytön mahdollisuutta hankkeessa.
Tutkimuksessa on määritelty sivukivien materiaalikohtainen selvitys ympäristökelpoisuuden ja teknisen laadun näkökulmasta, mikä edesauttaa kaivoksen sivukiven hyödyntämistä
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kehittäviä toimintatapoja. Materiaalikohtaisen selvityksen laadinnan aikana on toteutettu
useita kokouksia ja sähköpostikeskustelua Lapin ELY-keskuksen ja Agnico Eagle Finland
Oy:n kanssa. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu luonnonkivimateriaalien ja kaivoksen sivukiven käytön taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa on useiden materiaaliratkaisujen kautta tarkasteltu kokonaistaloudellista vaihtoehtoa ja verrattu hankkeessa käytettävien kaivoksen sivukivien päästöjä perinteisten materiaalien päästöihin. Laskelmat on
toteutettu tiesuunnitteluvaiheen aineistoilla, jotka kuvaavat suunniteltua tilaa kyseisellä
ajanhetkellä. Case-tutkimus on esitetty seuraavina kokonaisuuksia: kohde-esittely, kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuudet sekä sivuvirtojen taloudelliset ja
ympäristölliset vaikutukset.
5.2

Kohde-esittely

Maantie 955 sijaitsee Kittilän Könkään kylän ja Inarin taajaman välillä. Parannettava maantieosuus alkaa maanteiden 956 ja 955 liittymästä noin 1,0 km Hanhimaan suuntaan ja se
päättyy Hanhimaan kylän eteläpuolelle. Parannettavan tieosan pituus on 12,6 km ja se on
pääosin sorapintainen maantie. Maantien leveys vaihtelee tällä hetkellä viiden ja kuuden
metrin välillä ja parantamisen yhteydessä se päällystetään 7,5 metrin leveyteen. Tielinjauksen vaakageometriaa parannetaan loiventamalla nykyisen tien kaarteita ja sijoittamalla linjaus suurelta osin uuteen maastokäytävään. Maantien pystygeometriaa parannetaan maaleikkauksilla ja pengerryksillä. Maantien kantavuutta parannetaan uusimalla tierakenteet ja pohjanvahvistustoimenpiteinä ovat massanvaihdot. Suo- ja pehmeikköalueiden eloperäisten ja
heikosti kantavien maa-aineksien tilalle vaihdetaan tieleikkauksista saatavaa moreeni- ja
kallioainesta. Suunnitellun maantien välittömässä läheisyydessä ei ole maa-ainesten ottoalueita eikä pohjavesialueita. Tiealueelta poistettavat tierakentamiseen kelpaamattomat maamassat, kuten pintamaat ja eloperäiset maalajit läjitetään niille osoitetuille läjitysalueille.
Hankkeella parannetaan Kittilän ja Inarin välisen tieyhteyden kehittymistä ja käyttömahdollisuuksia sekä yrityksien toimintaedellytyksiä ja sijoittumista maantien varrelle tai sen läheisyyteen. Parannettava maantieosuus edistää Kiistalan kylässä sijaitsevan Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivoksen toimintaedellytyksiä. (Kuva 5)
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Kuva 5. Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs-Hanhimaa, Kittilä.

5.3

Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuudet

5.3.1 Sivuvirtojen ympäristökelpoisuus ja tekninen laatu
Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen ympäristökelpoisuuden tulee täyttää niin lainsäädännössä kuin ympäristöluvassa asetetut ympäristökelpoisuusehdot. Agnico Eagle Finland Oy:n
ympäristölupapäätöksen (PSAVI nro 45/2019) mukaan ainoastaan välittömästi tai kolmen
vuoden sisään louhittu sivukivi, jossa on sulfidista rikkiä alle 0,5 %, eikä se omaa haponmuodostuspotentiaalia täyttäen samalla muilta osin rakennuskivelle asetettavat vaatimukset,
voidaan hyödyntää rakennus- tai muussa toiminnassa. Kaivoksella louhitaan puhtaan louheen lisäksi happoa tuottavaa kiisupitoista PWR- sivukiveä (Problematic Waste Rock), josta
voi liueta haitallista korkeapitoista metallia. Näiden sivukivien ympäristökelpoisuuden täyttäminen edellyttäisi prosessointia ja erillistä ympäristölupaa. Kuva 6.
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Kuva 6. Ympäristölupapäätöksen PSAVI nro 45/2019 mukainen sivukiven luokittelu Agnico Eagle Finland
Oy:n kaivoksessa.

Kaivos on siirtynyt avolouhinnasta maanalaiseen louhintaan ja muodostuvat sivukivet varastoidaan niille varatulle alueelle. Kaivos toteuttaa sivukiven läjittämistä sivukivityypin
ympäristökelpoisuuden mukaisesti. Maanalaisessa louhinnassa sivukiven kuljettamista
maanpinnalle pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään hyödyntämällä sitä louhostäytössä (PWR-kivi) ja läjitettäväksi tuodaan ensisijaisesti puhdasta louhetta (OK-sivukivi) jatkokäyttöä varten. Sivukivet on luokiteltu läjitysalueella jatkokäyttöä varten niin kokonaisrikkipitoisuuden kuin sen neutralisointi- ja hapontuottokapasiteettisuhteen (NP/AP)
perustella ympäristökelpoiseen ja puhtaaseen OK-luokan sivukiveen ja ongelmalliseen
PWR-sivukiveen. Läjitysalueella olevaa murskauslaitosta hyödyntäen sivukivilouheet saadaan muokattua vaadittuun raekokoon. Ympäristölupapäätöksessä sivukiven läjitysalue
määritellään tavanomaiseksi jätteen kaatopaikaksi. Infrahankkeella muodostuvat puhtaat ja
läjitettävät pintamaat sijoitetaan suunnitelmallisesti läjitysalueelle ja ne hyödynnetään kaivosalueen jälkimaisemoinnissa kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti.
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Kaivoksen sivukivestä murskattujen materiaalien mitoitusparametrit arvioidaan samalla periaatteella kuin luonnonkiviaineksen parametrit Väyläviraston ja InfraRYL:n ohjeiden mukaisesti. Tässä tutkimusosiossa on määritelty sivukivien materiaalikohtainen selvitys ympäristökelpoisuuden ja teknisen laadun näkökulmasta ja jonka on esitetty liitteessä 2. Sivukivien tehokas hyötykäyttö säästää maisema-arvojen kannalta arvokkaita sora-alueita ja myös
läjitysalueiden ympäristöhaitat jäävät pienemmiksi.
Kaivoksen sivukivimateriaalin tuotannon ja varastoinnin laatua tulee valvoa hyväksytyn laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti. Infrarakentamisessa käytettävät materiaalit tulee CEmerkitä rakennustuotedirektiivin soveltamisalan harmonisoidun tuotestandardin mukaan.
Direktiivissä on määritelty rakennustuotteille asetettavat keskeiset vaatimukset niin mekaanisen lujuuden, ympäristönäkökohtien kuin pitkäaikaiskestävyyden osalta ja niiden täyttyminen tulee osoittaa suoritustasomittauksella. Sivukiven CE-merkintä ei ole riittävä osoitus
tuotteen teknisestä kelpoisuudesta infrarakentamiseen, vaan kelpoisuus tulee osoittaa myös
rakennuskohteeseen toteutettavan kohdekohtaisen laatuvaatimusten ja InfraRYL:ssä esitettyjen laatuvaatimusten mukaisesti.
5.3.2 Soveltuvat rakennusosat
Sivukiven käyttökohteiden valinnassa tulee tarkastella pengermateriaali-, päällysrakenne- ja
pohjarakenneratkaisuja niistä saavutettavan ympäristön ja taloudellisen hyödyn näkökulmasta. Puhdas sivukivi luokitellaan luonnonkivimateriaaliksi uusiomateriaalin ja jätteen sijaan, ja siitä toteutettavien rakenneosien tulee kestävyydeltään vastata samoja vaatimuksia
kuin neitseellisestä luonnonkivimateriaalista toteutettujen rakennusosien. Etenkin ikääntymisen ja sääolojen vaikutus sivukiven teknisiin ominaisuuksiin on oltava selvitettynä ja hallittavissa. Sivukiven käytöstä laaditaan aina tarvittavat ohjeet ja ne tulee olla hyväksytyt
suunnittelun mitoitusparametrien lisäksi. Eri rakennekerroksien toimivuusvaatimukset ja
tekniset vaatimukset on määritetty InfraRYL-ohjekokoelmassa.
Sivukiven potentiaalisimmat hyödyntämisalueet ovat massanvaihto ja pengertäytöt suunnittelualueen loppuosassa Kiistalan kylään ja Suurikuusikon kultakaivokselle erkanevalla
maantiellä 9554. (Kuva 7) Osuudella on mahdollista käyttää sivukiveä 20 000 m3. (Tiura-
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niemi, 2020) Pengertäytöt luokitellaan niin sanotusti alusrakenteisiin, joihin kohdistuu vähemmän vaatimuksia esimerkiksi murskatun louheen tasalaatuisuuden ja raekokoon suhteen
muihin rakennekerroksiin nähden. Maantieliikenteen kuormittamille maa- ja louhepenkereille on esitetty tekniset vaatimukset InfraRYL:n luvuissa 18111 ja 18112. Pengermateriaalivaatimuksissa edellytetään, että pengermateriaalit laadultaan ja ominaisuuksiltaan säilyvät
niin rakentamisen kuin koko rakenteen elinkaaren ajan. Mikäli rakenteeseen hyväksytään
InfraRYL vaatimuksia heikkolaatuisempaa pengermateriaalia, on sen laadun säilyminen
varmistettava tutkimuksin. Heikkolaatuisemman luonnonmateriaalin käyttäminen rakentamisessa sisältää aina riskin. InfraRYL:ssä esitettyjä laatuvaatimuksia on sittemmin täydennetty Väyläviraston oppaassa 9/2020 ”Heikkolaatuisten pengermateriaalien laadun arviointi”. Tätä opasta noudatetaan, mikäli heikkolaatuinen materiaali hyväksytään käyttöön ennakkoarvion perusteella.

Kuva 7. Sivukiven potentiaalinen hyödyntämisalue maantiellä 9554 hankkeessa maantien 955 välillä
Köngäs – Hanhimaa parantaminen, Kittilä. (Hartikainen & Nissi, 2020)

5.3.3 Lainsäädännön edellyttämät luvat ja ilmoitukset
EU:n jätedirektiivin 2008/98/EY 5 artiklassa säädetään sivutuotteista ja 6 artiklassa jätteeksi
luokittelun päättymisestä. Jätedirektiivi on pantu täytäntöön kansallisesti jätelailla 646/2011.
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Jätedirektiiviä on muutettu direktiivillä (EU) 2018/851, jonka kansallista täytäntöönpanoa
koskeva jätelakiehdotus on ollut lausunnolla 2.6.2020 asti. Muutetussa jätedirektiivissä sivutuotteita koskevia arviointiperusteita ei ole muutettu, mutta jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia säännöksiä on tarkistettu ja artiklaan on lisätty mm. tapauskohtaista päätöksentekoa koskevat säännökset. Jätelakiehdotuksessa annetaan muutetun jätedirektiivin mukaiset säännökset sivutuotteista (5 a §) ja jätteeksi luokittelun päättymisestä (5 b §). Jätelain
muuttamista koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Jätelain ehdotettujen jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien säännösten arvioidaan selkeyttävän tapauskohtaista
päätöksentekoa. (Järvinen, 2019)
Sivutuotteita ja jätteeksi luokitellun päättymistä koskevat säännökset ovat yleisiä, eikä näitä
koskevia säännöksiä ole erikseen annettu tietyille materiaaleille tai jätteille tai tietyille toimialoille. Näin ollen näitä yleisiä säännöksiä sovelletaan myös kaivannaistoiminnassa syntyviin materiaaleihin ja jätteisiin. Useat infrarakentamiseen soveltuvista materiaaleista on
tällä hetkellä ympäristölainsäädännön alaisia kaivannaisjätteitä. (Järvinen, 2019)
Kaivannaistoiminnassa syntyviä materiaaleja tai jätteitä koskevia EU:n tai kansallisia säädöksiä sivutuote- tai jätteeksi luokitellun päättymisestä ei ole annettu. Tämän vuoksi sivutuotteeksi luokitetusta tai jätteeksi luokitellun päättymistä koskeva ratkaisu on tehtävä tapauskohtaisesti. Asian ratkaisee toimivaltainen lupaviranomainen ympäristölupamenettelyssä. (Järvinen, 2019) Ympäristölupapäätöksessä LM 32 (PSAVI nro 45/2019) on määritelty, milloin louhittava sivukivi ei ole jätettä, eikä siihen päätöksessä kohdistu suoraan mitään seurantavelvoitteita. Tällaisen sivukiven hyödyntäminen tai varastointi alle kolmen
vuoden sisällä ei edellytä kaivannaisjätteen jätealueen perustamista. Luvassa ei myöskään
ole suoraan rajattu sivukiven hyödyntämistä kaivospiirin sisäpuolelle, niin kuin kivennäismaiden osalta rajoitus on tehty. Mikäli sivukiveä varastoidaan ennen hyödyntämistä yli
kolme vuotta, sivukivi luokitellaan kaivannaisjätteeksi ja kiven hyödyntäminen kaivospiirin
ulkopuolella vaatii tällöin ympäristöluvan toimivaltaiselta valtion ympäristölupaviranomaiselta.
Ympäristölupapäätöksessä (PSAVI nro 45/2019) on määritelty vuosittain murskattavan sivukiven määrä ja murskauksesta syntyvät ympäristövaikutukset sekä suojaustoimenpiteet.
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Sivukivet omaavat suuren lohkarekoon ja niiden murskaaminen infrarakentamiseen soveltuvaan pienempään raekokoon voi lisätä ympäristövaikutuksia, kuten pöly- ja meluhaittoja.
Muutokset sivukiven murskauksessa ja ympäristövaikutuksissa edellyttää muutosta ympäristölupapäätökseen, mikäli on kyse luvanvaraisen toiminnan olennaisesta muuttamisesta
ympäristösuojelulain 29 §:n mukaisesti. Mikäli toiminta ei olennaisesti muutu, eikä muutos
lisää ympäristövaikutuksia, vähäistä murskaustoimintaa on mahdollista toteuttaa voimassa
olevan ympäristölupapäätöksen puitteissa. Toiminnan muutoksen vaikutuksesta nykyiseen
ympäristölupapäätökseen tulee neuvotella ympäristölupaa valvovan viranomaisen kanssa
(ELY) ja se edellyttää kaivoksen toiminnanharjoittelijalta ympäristövaikutusarviointia toiminnan muutoksen osalta. Murskattava sivukivi tulee välivarastoida ympäristölupapäätöksessä määritetylle alueelle. Mikäli sivukiveä välivarastoidaan muualle, tulisi toiminnan harjoittaja kuvata edellä mainitussa selvityksessä tarkemmin välivarastoinnin sijainti, varastointitapa ja sen ympäristövaikutukset.
Sivukiven tulee täyttää kaivoslain 621/2011 101 §:n sivutuotekorvaus, mikäli kaivosluvan
haltija hyödyntää sivukiveä kaivosalueen ulkopuolella infrarakentamisessa. Kaivoslaki edellyttää kaivosluvan haltijan maksamaan kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille
muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä kaivostoiminnan sivutuotteista, kuten sivukivestä
saadusta hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen korvaus. Sivutuotekorvausvastuu säilyy,
vaikka sivukiven hyödyntämisestä kaivosalueen ulkopuolella infrarakentamisessa ei makseta kaivosluvan haltijalle erillistä korvausta. (Leinonen, 2019)
Infrahankkeella tulisi ensisijaisesti toteuttaa kiertotalouden periaatteita edistämällä hankkeella muodostuvien hyvänlaatuisten maa-ainesten hyötykäyttöä kestävällä tavalla läjittämisen sijaan. Mikäli maa-aineksia ei hyödynnetä hankkeella, on kiertotalouden periaatteiden
mukaista selvittää ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ja korvata sillä kaivostoiminnan
lopettamisen jälkeiseen maisemointitarkoitukseen käytettävää muuta ainesta (irtomaa, ja/tai
moreenia, hiekkaa, soraa). Jätelain 646/2011 tavoitteena on, että maa-ainekset ja maa-ainesjätteet pyritään lähtökohtaisesti hyödyntämään loppusijoittamisen sijaan. Infrahankkeella
muodostuvien maa-aineksen jäteluonteen arvioinnissa sovelletaan jätelain 5 §, minkä perusteella rakentamistoimien tai muun vastaavan toiminnan aikana pois kaivettua maa-ainesta ja
muuta luonnosta peräisin olevaa ainesta ei tulkita jätteeksi, mikäli niiden sisältämät haittaainepitoisuudet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ja niiden jatkokäyttö
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on varmaa ja suunnitelmallista. Mikäli maa-ainekselle ei ole osoitettu varmaa ja suunnitelmallista hyötykäyttöä, niiden läjittäminen kaivosalueelle edellyttää maankaatopaikan ympäristöluvan toimivaltaiselta valtion ympäristölupaviranomaiselta (AVI) maakaatopaikan liittyessä kiinteästi kaivostoimintaan. Maa-aineksen käytön varmuutta osoittaa se, että se toimitetaan kaivupakalta suoraan käyttökohteeseen, eikä sitä varastoida yli vuotta. Mikäli hyödyntämiseen liittyvää varastointia on tarpeen jatkaa, tällöin hyödyntämisen varmuus tulee
erikseen osoittaa esimerkiksi kaivoksen sulkemissuunnitelmassa.
5.3.4 Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjoissa on mahdollista osoittaa kohde vaihtoehtoisen materiaalin hyödyntämiselle. Ennen vaihtoehtoisen materiaalin hyötykäytön sallimista, tulee materiaalin käyttökelpoisuus osoittaa liitteen 2 sivukiven materiaalikohtainen selvityksen ja laadunvarmistuksen mukaisesti. Tällöin ympäristövelvoitteista ja -seurannasta sekä vastuista, riskeistä ja niihin suhtautumisesta tulee olla hankinta-asiakirjoissa selkeästi mainittu.
5.4

Sivuvirtojen hyötykäytön taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset

Tässä tutkimusosiossa on tarkasteltu luonnonkivimateriaalien ja kaivoksen sivukiven käytön
taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Kustannus- ja ilmastopäästölaskennan tavoitteena on
tutkia eri vaihtoehtojen kautta kokonaistaloudellista vaihtoehtoa ja verrata infrahankkeessa
käytettävien kaivoksen sivukivien päästöjä perinteisten materiaalien päästöihin. Vertaillessa
useita rakenne- ja materiaalivaihtoehtoja päästöjen näkökulmasta on varmistettava, että valittavan vaihtoehdon ilmastopäästöt eivät ole ainakaan merkittävästi muita vaihtoehtoja suuremmat. Materiaalien käytössä tulisi ensisijaisesti arvioida eri käyttökohteissa saavutettavia
ympäristöhaittoja ja -hyötyjä ja valita kohteiksi ne, missä saavutettava hyöty on suurinta.
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti jo valmiiksi louhittujen kaivoksen sivukivien
hyödyntäminen vähentäisi laadukkaan kivimateriaalin läjittämisen ja mahdollistaa luonnonkiviainesten ja soraharjujen säästämisen.
Huomattava osa infrahankkeiden päästöistä on hiilidioksidia ja tässä tutkimuksessa päästölaskentojen kautta on arvioitu, miten sivukiven käyttö vaikuttaa hankkeen kokonaispäästöi-
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hin. Infrahankkeissa kasvihuonekaasupäästöjen laskemisessa käytetään yleensä päästökertoimia. Päästökertoimia on saatavilla useista lähteistä. Tässä tutkimusosiossa luonnonmaaja kiviainesmateriaalin sekä metallimalmikaivoksen sivukiven käytöstä syntyvää ympäristökuormitusta tutkittu on käyttämällä laskennoissa Rapal Oy:n määrittämiä CO2-päästökertoimia Infra2006 rakennusosatasolla. Päästölaskenta on suoritettu Excel-ohjelmalla. Päästökertoimet ja kustannuslaskennan lähtötiedot on esitetty liitteessä 3.
Tutkimuksen CO2-laskennassa ei ole huomioitu hankkeen elinkaaren aikaisia päästöjä, vaan
laskennassa on arvioitu rakentamisvaiheessa vapautuvia CO2-päästöjä (materiaalin käsittely,
kuljetus ja hyödyntäminen rakentamiskohteessa). CO2-laskennassa ei ole huomioitu kaivoksen malmilouhinnassa syntyvien sivukivien päästöjä tai sivukiven murskaukseen liittyviä
työkonepanoksia, vaan kaivoksen sivukivet on määritelty nollapäästöisiksi päästökertoimen
puuttuessa kantavan ja jakavan rakennekerroksien osalta. Tällainen olisi hyväksyttävää, mikäli suurta raekokoa olisi mahdollista hyödyntää sellaisenaan muussakin kuin massanvaihtokohteissa. Päästökertoimen määrittäminen edellyttää kaivostoimijalta laajempaa selvitystä
sivukiven prosessointiin kuluvasta energiasta ja CO2-päästöistä. Laskennassa on käytetty tavanomaisten rakennusmateriaaleille päästökertoimia, jotka vastaavat työsuorituksen aikaansaamisesta aiheutunutta hiilidioksidipäästöä. Rakennusosien päästöt on laskettu yhteen työsuoritus-, kuljetus ja materiaalipanosten kautta ja arvioitu hankkeen kokonaispäästöt. Kuljetuksien osalta on käytetty LIPASTO-tietokannan päästökertoimia. Suunnittelun alkuvaiheessa päästöihin on vaikutettu alustavilla suunnitteluratkaisuilla, joissa kuljetusratkaisut on
optimoitu.
Laskenta-aineistona on käytetty maantien 955 parantaminen välillä Köngäs-Hanhimaa tiesuunnitteluvaiheen määrätietoja, jotka on kerätty ja tuotettu keväällä 2020. Aineisto kuvaa
suunniteltua tilaa kyseisellä ajanhetkellä. Laskenta on toteutettu Excel-pohjaisella kustannuslaskentaohjelmalla, jossa käytetyt yksikkökustannukset pohjautuvat Rapal Oy:n Forekustannushallintapalvelun kustannustietoihin. Tämä on mahdollistanut kustannusarvioinnin
hankkeen varhaisessa vaiheessa, kun tarkkaa määrätietoa ei vielä ole. Laskennassa sivukiven
osalta on käytetty niin sanotusta varamaan yksikkökustannusta, jossa materiaalikustannukseen sisältyy ainoastaan työ.
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Kustannus- ja päästölaskennassa on tarkasteltu useita erilaisia vaihtoehtoja, joista tähän tutkimusosioon on valittu viisi. (Kuva 8) Vaihtoehtoratkaisuihin on vaikuttanut kaivoksen vaatimus materiaalitasapainosta, jossa kaivos on saatava ainakin saman verran materiaalia kaivosalueelle kuin sieltä kuljetetaan pois. Lisäksi vaihtoehtoratkaisujen valintaan on vaikuttanut se, että perinteisen materiaalin tarkastelun rinnalla on käytetty ainoastaan kaivoksen sivukiveä. Laskennassa ei ole huomioitu suodatinkerroksessa rikastushiekan käyttömahdollisuutta tavanomaisen luonnonhiekan sijaan sen sisältämän ympäristöriskin takia. Vaihtoehtoratkaisuissa, joissa on käytetty ilmaista sivukivimateriaalia, ei luo materiaalin kokonaiskustannuksiin ja -päästöihin eroavuuksia. (Liitteet 3 ja 4)

Kaivos
Kuljetusmatka 16 km

Maa-ainesottoalue
Kuljetusmatka 37 km

Läjitysalue tai pengertäyttö
Kuljetusmatka 1-3 km

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Poistettavat pintamaat
100 850 m2tr

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 5

Poistettavat pintamaat
100 850 m2tr

Poistettavat pintamaat
100 850 m2tr
Maaleikkaus ja penger tai täyttö
95 750 m3ktr

Maaleikkaus ja penger tai täyttö
95 750 m3ktr

Maaleikkaus ja penger tai täyttö
95 750 m3ktr

Maaleikkaus ja penger tai täyttö
95 750 m3ktr

Maaleikkaus ja penger tai täyttö
95 750 m3ktr

Maaleikkaus ja läjitysrakenne
95 050 m3ktr

Maaleikkaus ja läjitysrakenne
67 484 m3ktr

Maaleikkaus ja läjitysrakenne
95 050 m3ktr

Maaleikkaus ja läjitysrakenne
95 050 m3ktr

Kallioavoleikkaus
12 000 m2

Kallioavoleikkaus
12 000 m2

Kallioavoleikkaus
12 000 m2

Kallioavoleikkaus
12 000 m2

Kallioavoleikkaus
12 000 m2

Suodatinkerrokset
69 820 m3rtr

Suodatinkerrokset
69 820 m3rtr

Suodatinkerrokset
69 820 m3rtr

Suodatinkerrokset
69 820 m3rtr

Suodatinkerrokset
69 820 m3rtr

Jakavat kerrokset
24 120 m3rtr
Sitomattomat kantavat kerrokset
19 320 m3rtr
Maaleikkaus ja läjitysrakenne
27 566 m3ktr
Poistettavat pintamaat
100 850 m2tr
Jakavat kerrokset
24 120 m3rtr
Sitomattomat kantavat kerrokset
19 320 m3rtr

Poistettavat pintamaat
100 850 m2tr

Maaleikkaus ja läjitysrakenne
95 050 m3ktr

Jakavat kerrokset
24 120 m3rtr

Jakavat kerrokset
24 120 m3rtr

Jakavat kerrokset
24 120 m3rtr

Sitomattomat kantavat kerrokset
19 320 m3rtr

Sitomattomat kantavat kerrokset
19 320 m3rtr

Sitomattomat kantavat kerrokset
19 320 m3rtr

Kuva 8. Kustannus- ja päästölaskennan vaihtoehdot.

Tässä tutkimuksessa on jatkotarkasteltu vaihtoehtoa 1, jossa tavanomaisen tierakentamisen
ratkaisun laskennassa on käytetty rakennusosittain määriteltyjä päästökertoimia, kuljetuspäästökertoimia ja työsuoritteita (kuva 9). Tavanomaisen tierakentamisen kokonaispäästöt
ovat noin 828 816 kg CO2. (taulukko 1). Päästöistä yli puolet (55 %) muodostuu kuljetuksesta (kuva 10). Materiaalitehokkuus on sidoksissa kasvihuonekaasupäästöihin ja kustannuksiin, minkä takia ylijäämämassoja on hyödynnetty ensisijaisesti hankkeella. Vaihtoehdon
2 laskennassa on huomioitu materiaalitasapainon säilymisen kaivoksella siitä huolimatta,
että kaivoksen maisemointiin, happoa muodostavien sivukivien kapselointiin ja louhoksien
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pastatäyttöihin tarkoitettua sivukiviä hyödynnettäisiin infrahankkeissa. Vaihtoehdossa 2 kaivoksen materiaalitasapaino säilytetään tuomalla infrahankkeen läjitettäväksi tarkoitettavaa
ympäristökelpoista maa-ainesta kaivosalueelle hyötykäytettäväksi ja siten tutkimuksessa on
jatkotarkasteltu uusiomateriaalivaihtoehdoista 2. Tässä vaihtoehdossa kokonaispäästöt ovat
noin 673 803 kg CO2. Vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä on miltein miljoonan kustannus- ja 20 %
päästöerot. (Taulukko 1)

Maa-, pohja ja
kalliorakenteet

Kuorma-auto EURO V (2009-2014)

Maaleikkaus ja penger tai täyttö
95 750 m3ktr
Kuljetusmatka 1 km

Työsuorite
0,57 kg CO2/m3ktr

Maaleikkaus ja läjitysrakenne
95 050 m3ktr
Kuljetusmatka 1 km
Kallioavoleikkaus
12 000 m2
Kuljetusmatka 1 km

Väylä
Päällys- ja
pintarakenteet

Suodatinkerrokset (Hk)
69 820 m3rtr
Kuljetusmatka 37 km

INFRAHANKE
Yhteys muuhun
liikenneverkkoon
Järjestelmät
Muut
liikennejärjestelyt

Rakennustekniset
rakennusosat

Järjestelmät

Työsuorite
0,12 kg CO2//m2tr

Poistettavat pintamaat (Sa/Hk)
100 850 m2tr
Kuljetusmatka 3 km

Jakavat kerrokset (KaM 0-90)
24 120 m3rtr
Kuljetusmatka 37 km
Sitomattomat kantavat kerrokset (KaM 0-56)

19 320 m3rtr
Kuljetusmatka 37 km

Kuorma-auto EURO V (2009-2014)
Työsuorite
2,2 kg CO2/m3ktr
Kuorma-auto EURO V (2009-2014)
Päästökerroin
1,6 kg/m3rtr
Kuorma-auto EURO V (2009-2014)
Päästökerroin
2,9 kg CO2/m3
Kuorma-auto EURO V (2009-2014)
Päästökerroin
2,9 kg CO2/m3
Kuorma-auto EURO V (2009-2014)

Hanketehtävät

Kuorma-auto EURO V (2009-2014) Tyhjä 558 Täysi (19 t) 755 CO2ekv.(g/km)

Kuva 9.Tavanomaisen tierakentamisen (vaihtoehto 1) päästölaskennan lähtötiedot.

Tutkimuksessa vaikutetaan hyötykäytön taloudellisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin suunnitteluratkaisuilla, jossa hiilijalan jälkeä vähennetään ensisijaisesti optimoimalla kuljetusratkaisuja. Kuljetusmatkojen optimoinnissa on mahdollista vaikuttaa hankkeen kustannuksiin
sekä kokonaispäästöihin pienentävällä tavalla. Vaihtoehdossa 2 kuljetusratkaisut on optimoitu niin, ettei muodostu tyhjiä ajokuormia. Lisäksi kaivoksen sijainti luonnonkiviainesottoalueeseen nähden on lyhyempi vaikuttaen hankkeen kustannuksiin ja CO2-päästöihin.
(Kuva 10) Ympäristökuormituksen ja kustannusten kannalta yhtenä ratkaisuna on hankkeella muodostuvan ylijäämämaan kuljetus suoraan käyttökohteeseen, esimerkiksi kaivosalueen maisemointiin. Koska ylijäämämaiden kuljettaminen suoraan käyttökohteen ei aina
ole mahdollista, hankkeella tai sen läheisyydessä tulee olla alueita, jonne maa-aineksia on
mahdollista välivarastoida. Tämä osaltaan nostaa kustannuksia. Maa-ainesten kestävä käyttö
edellyttää, että rakentamisessa muodostuvat maa-ainekset hyödynnetään mahdollisimman
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tehokkaasti ilman välivarastointia tai pitkiä kuljetuksia. Vaihtoehtotarkasteluissa ei ole huomioitu ylijäämämaiden välivarastointia.
Taulukko 1. Rakenne- ja materiaalivaihtoehtojen 1-5 kokonaiskustannukset ja -päästöt.
Vaihtoehto

Kustannusarvio (€)

Kg CO2

1

4 029 934

828 816

2

3 227 255

673 803

3

3 067 964

652 365

4

3 322 125

650 606

5

3 595 151

822 953

Kuva 10. Vaihtoehtojen 1 ja 2 materiaalin ja kuljetuksen kokonaiskustannukset ja -päästöt.

Hankkeessa toteutetuilla kustannusohjauksen säästöillä on mahdollista vaikuttaa hankkeen
kokonaispäästöihin pienentävällä tavalla. Tämä edellyttää päästölaskennan hyödyntämistä
osana suunnittelua, hankkeen ohjausta kuin päätöksentekoa, jossa eri toteutusvaihtoehtojen
päästöjen vertailulla voidaan tarkastella, mistä tekijöistä päästöt muodostuvat. Mikäli suunnitelmat sisältävät riittävästi kustannus- ja päästölaskennassa tarvittavia tietoja, voidaan niiden avulla tuottaa tietoa päätöksentekoa varten hankkeen eri vaiheissa. Päästölaskennan
tarkkuustaso riippuu etenkin suunnitteluvaiheesta, koska varhainen suunnitteluvaihe edellyttää oletuksia ja korjauksia määrätietoihin. Suunnitteluvaiheessa materiaaliratkaisuja arvioidessa tulee valita esimerkiksi sivukivien käyttökohteiksi rakenteet, missä saavutettava
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hyöty on suurinta. Päästöjen vähentäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö osaksi infrahankkeita edellyttää uusia toimintamalleja. CO2-päästölaskenta on vielä työlästä ja manuaalista, mikä edellyttäisi sopivien työkalujen kehittämistä osaksi infrahankkeiden päätöksentekoa. Päästökertoimia tulisi määrittää nykyistä enemmän, jotta laskennassa uusiomateriaaleja
ei tarvitse allokoida nollapäästöisiksi ja olisivat vertailukelpoisia. Lisäksi päästölaskennan
yhtenäistäminen edellyttäisi julkisen tietokannan kehittämistä päästökertoimille, jotka vastaisivat Suomen maatieteellisiä olosuhteita.
6

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus ovat merkittäviä toimintatapoja kaivannaisteollisuuden
ja infrarakentamisen eri osa-alueilla ilmastomuutoksen ja luonnonvarojen vähentymisen aiheuttamien globaalien haasteiden myötä. Kaivannaisteollisuudessa kiertotalouskonseptia on
toteutettu vähän, vaikka kiertotalous mahdollistaisi taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista arvoa. Kaivostoiminnan laajeneminen Lapin maakunnan alueella kasvattaa tulevaisuudessa merkittävästi jätemateriaalien määrää ja on siten myös kiertotalouden keskeisiä haasteita. Suurin osa kaivannaisteollisuudessa läjitettävistä sivukivistä on laadultaan samanlaisia
kuin infrarakentamisen tarpeisiin erikseen louhittavat luonnonkiviainekset.
Agnico Eagle Finland Oy:n hyötykäyttöön soveltuva ympäristökelpoinen sivukivi edistäisi
kiertotaloutta, mikäli sivukiveä kierrätysmateriaalina olisi käytettävissä kaivosalueen ulkopuolella infrarakentamisessa. Uusiomateriaaliksi soveltuvaa kaivosten sivukiviä käytetään
harvemmin infrahankkeissa niiden syrjäisen maantieteellisen sijainnin takia, missä liikenneverkon suunnitelmallisella käytöllä on merkittävä asema taloudellisen ja ympäristöllisen
hyödyn saavuttamiseksi. Kiertotalous edellyttää liikenteen energiakäytön tehostumista ja
siirtymistä maantieltä raide- ja vesiväylille. Tämä edellyttää uudenlaista lähestymistapaa infrarakentamisessa ja kaivosteollisuudessa sekä logistiikkahallinnassa.
Kaivannaisteollisuudessa on mahdollisuus eri sektoreiden sisällä ja niiden rajapinnoissa kehittää materiaalikuljetuksia ympäristöpoliittisia tavoitteita myötäileviksi. Tällä hetkellä logistiikanhallinta on hajanaista ja säännöllistämätöntä, mikä haastattelujen mukaan edellyttäisi taloudellisia kannusteita tai kiristettävän verotuksen kautta velvoitteita sen kehittä-
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miseksi. Kaivosten sivukiven kierrätys ja käyttö edellyttää myös sosiaalisten esteiden purkamista ja niiden hyväksyttävyyden parantamista. Jotta kaivosteollisuuden sivukivien hyötykäyttö infrarakentamisessa toteutuisi, se edellyttäisi monitahoisen yhteistyöverkoston luomista ja verkoston tahtotilaa luonnonkiviaineksien korvaamiseksi vaihtoehtoisilla materiaaleilla. Viestintä ja monimuotoinen vuorovaikutus on olennaista systemaattiseen muutokseen
ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi, mikä edellyttää resursseja ja aikaa sekä tahtotilaa.
Tässä diplomityössä on toteutettu uusiomateriaalien hyötykäytön edistämiseksi CASE-kohteeseen toimintatapojen kehittämisselvitys sekä sidosryhmille haastattelututkimus. CASEkohteeksi on valittu maantien 955 parantaminen välillä Köngäs – Hanhimaa Kittilässä, johon
Agnico Eagle Finland Oy:n ympäristökelpoisia sivukiviä on mahdollista hyödyntää koerakentamisosuuden pengerrakenteissa. Diplomityössä vuoropuhelu sivukiven hyödyntämiseksi on aloitettu hankkeen tiesuunnitelmavaiheessa kaivostoimijan edustajan, hankkeen
suunnitelmien teettäjän ja rakennuttajan kanssa, suunnittelukonsultin ja ympäristöviranomaisten kanssa. Vuoropuhelua on toteutettu useiden keskinäisten puhelu- ja sähköpostikeskusteluiden sekä kokousten lisäksi haastattelujen yhteydessä. Työn aikana ilmeni, että sidosryhmien yhtenäinen tavoite on edistää kiertotaloutta mahdollistamalla kaivoksen ympäristökelpoisten sivukivien hyödyntämistä infrahankkeella. Työn aikana toteutettujen keskustelujen ja haastatteluiden tuloksena kaivoksen uudessa ympäristölupapäätöksessä (PSAVI nro
45/2019) on määritelty sivukiven käyttömahdollisuus kaivosalueen ulkopuolella, mikäli se
täyttää maarakentamisen edellyttämät tekniset laatuvaatimukset.
Hankkeen rakennussuunnitelmavaiheessa on tarkasteltu sivukiville potentiaaliset käyttökohteet, mikä on kilpailutusasiakirjoissa mahdollista osoittaa koerakentamiskohteena. Sivukivien hyödyntäminen CASE-kohteessa ja niiden käyttömahdollisuuden osoittaminen hankkeen kilpailutusasiakirjoissa edellyttää kaivostoimijalta sivukivien materiaalikohtaista selvitystä. Selvityksessä kaivostoimija osoittaa sivukivien laadunvarmistuksen lisäksi niiden
materiaaliominaisuudet, ympäristöturvallisuuden ja sen hallinnan, rakentamiseen ja suunnitteluun vaikuttavat tekijät sekä materiaalin käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Kaivostoimija on
tutkinut sivukiviä niiden ympäristökelpoisuuden osalta. Kaivosalueen tämän hetkisen laajennushankkeen aikataulusta johtuen sivukivien teknisten ominaisuuksien tutkiminen on
kaivokselle aikataulullisesti mahdotonta j kaivos tulee hyödyntämään sivukivimateriaalia
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uuden rikastushiekka-altaan patorakenteissa. Tämän tutkimuksen aikana ympäristölupa on
päivitetty mahdollistamaan sivukiven hyödyntämisen kaivosalueen ulkopuolella.
Kaivosteollisuuden materiaalivarantojen ja infrahankkeiden yhteensovittaminen edellyttää
tuotannon ja tarpeiden synkronoimista materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Useissa haastatteluissa on nostettu esiin kaivosteollisuuden materiaalipankin kehittämistä niin, että järjestelmässä olisi saatavalla sivukivien käyttökelpoisuus ja ominaisuustiedot. Kaivosteollisuuden mineraalivarantojen ominaisuuksien tunteminen on lähtökohtana niiden hyödyntämiselle ja tämä viestisi osaltaan muille sidosryhmille kiinnostusta hyödyntää mineraalivarantoja myös kaivosalueen ulkopuolella. Tämä vähentäisi hankekohtaista selvitystyötä ja
mahdollistaisi sivukiven hyötykäytön, vaikka kaivosalueella olisi samanaikaisesti käynnissä
omia laajennushankkeita. Ympäristöriskejä vähentävät toimenpiteet lisäävät kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja tuottavat siten lisäarvoa niin kaivostoimijoille kuin yhteiskunnalle.
Kaivostoimijat lähestyvät infrahankkeiden suunnitelmien teettäjiä ja rakennuttajia sivukivien hyödyntämisessä, mikäli siitä on suoranaista hyötyä kaivostoiminnalle, esimerkiksi kaivosalueelle johtavien liikenneinfrastruktuurin rakentamiseksi. Muutoin vuoropuhelua sivukiven hyödyntämisestä infrahankkeissa ei toteuteta eri sidosryhmien välillä. Tämä edellyttäisi uudenlaista yhteistyönverkoston luomista. Diplomityön aikana toteutettujen vuoropuheluissa on katsottu maa-ainesottolupien rajoittamisella voitavan vaikuttaa suoraan luonnonkivien järkevään hyödyntämiseen, jolloin toimittaisiin myös luontoa vähiten rasittavalla tavalla. Lisäksi lainsäädännön kehittäminen ja jätteen määritelmän päivittäminen mahdollistaisi nykyistä laajemmin sivukivien hyötykäytön.
Infrahankkeissa materiaalivalintaa ohjaavat lähtökohtaisesti kokonaistaloudelliset tavoitteet,
eikä tällä hetkellä infrahankkeisiin ole asetettu päästötavoitteita. Mikäli urakoitsijat eivät
hyödy uusiomateriaalien käytöstä taloudellisesti, urakoitsijat eivät vapaaehtoisesti hyödynnä
infrahankkeissa uusiomateriaalia kilpailutilanteesta johtuen. Urakoitsija voi laatia vaihtoehtoisen suunnitelman infrahankkeen aikana tai ennen hankkeen käynnistymistä vaihtoehtoisesta rakenteesta saavutettavan taloudellisen hyödyn myötä.
Kaivoksien sivukivien hyödyntäminen on luonnonmateriaaleihin verrattuna kalliimpaa kuljetuskustannuksista johtuen, vaikka sivukiveä prosessoitaisiin ja osoitettaisiin infrarakentamisen tarkoitukseen ilmaiseksi. Lisäksi kaivosalueen säännöt ja kaivosalueella toimintaa
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edellyttävät luvat hidastavat ulkopuolisen logistiikan kustannustehokasta toteutumista kaivosalueella, mikä itsessään kasvattaa kustannuksia. Urakkaluontoinen työ toimii tehokkaasti
kaivosalueella, mutta kaivosalueen ulkopuolisella toimijalla ei ole oikeutta toimia samoilla
pelisäännöillä alueella. Mikäli logistiikkakuljetuksia on tarkoituksenmukaista optimoida
tyhjien kuormien osalta, se edellyttää logistiikkakaluston kehittämistä. Ongelmaksi katsotaan myös säännöllistämätön ja hajaantunut logistiikkahallinta.
Luonnonvarojen kestävä käyttö osaksi infrahankkeita edellyttää uusia toimintamalleja. Infrahankkeissa uusiomateriaalien käytölle merkittävin peruste tällä hetkellä on niillä saavutettavissa oleva kustannushyöty materiaalitehokkuuden sijaan. Uusiomateriaalien laaja huomioiminen hankkeen suunnitteluvaiheessa mahdollistaa luonnonkiviaineksien korvaamisen.
Materiaalitehokkuus saavutetaan, mikäli infrahankkeissa asetetaan selkeät käyttöä rajoittavat tavoitteet luonnonkiviaineksille. Merkittävä osa luonnonkiviainesten käytön kustannuksista ja ympäristökuormituksesta muodostuu niiden käsittelyistä ja kuljetuksista. Mikäli
maa-ainesottoalue ei sijaitse infrahankkeen läheisyydessä, luonnonkiviainesten hyötykäyttö
ei välttämättä ole kustannustehokasta kuljetusmatkojen ja kasvihuonepäästöjen kasvaessa.
Tämä kannustaisi luonnonkiviainesmateriaalin osittaista korvaamista väylärakentamiseen
soveltuvilla uusiomateriaaleilla. Päästötavoitteiden asettaminen osaksi hankesuunnittelun
ohjausta ja päätöksentekoa mahdollistaa materiaalitehokkuuden huomioimisen nykyistä
enemmän. Materiaalitehokkuus on sidoksissa kasvihuonekaasupäästöihin ja kustannuksiin,
minkä takia infrahankkeiden päätöksenteon tueksi tulisi kehittää päästölaskentamenetelmiä
toimintatavan vakiinnuttamiseksi.
Kaivannaisteollisuudessa syntyvien mineraalivarantojen ympäristötehokas hyödyntäminen
infrarakentamisessa edellyttää uusia menetelmiä ja lähestymistapoja. Kestävän kehityksen
tavoitteiden toteutuminen infrahankkeissa ja kaivannaisteollisuudessa edistää syntyvien sivukivien hyödyntämistä infrarakentamisessa vähentäen kivimateriaalin läjittämisen. Tässä
diplomityössä kaivosteollisuuden sivukiven hyötykäytön edistämiseksi on toteutettu taloudellisen ja ympäristöllisen vaikutuksien arviointi kustannus- ja päästölaskentojen kautta
CASE-kohteessa. Laskennoissa on tutkittu useiden vaihtoehtojen kautta kokonaistaloudellista vaihtoehtoa. Perinteisen rakenteen ja uusiomateriaalivaihtoehdon välillä on mahdollista
saavuttaa miltein miljoonan kustannus- ja 20 % päästöerot.
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Kaivannaistoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää huomioida sosiaalinen hyväksyttävyys. Luonnonkivimateriaalien otto on usein muuta kaivannaistoimintaa hyväksyttävämpää,
kun sitä ei toteuteta asutuksen tai vapaa-ajan viettopaikkojen tai muuten maisemallisesti
merkittävien kohteiden läheisyydessä. Muutoin sen hyväksyttävyys laskee samalle tasolle
kuin metallimalmien louhinta. (Mononen & Suopajärvi, 2016) Sivukiven kierrätys ja käyttö
edellyttää sosiaalisten esteiden purkamista ja niiden käytön hyväksyttävyyden parantamista.
Ympäristökestävyys on yksi kestävän kehityksen osa-alueista taloudellisen ja sosiaalisen
kestävyyden ohella, mihin voidaan vaikuttaa materiaalitehokkuuden parantamisella. Kaivostoiminnan taloudellisella tuloshakuisuudella on keskeinen vaikutus sosiaaliseen hyväksyttävyyden kehittymiseen, mikäli toimintaan kohdistuville alueelle muodostuu taloudellista hyvinvointia ympäristövaikutukset huomioiden.
Lapin maakunnan alueella ei ole aiemmin huomioitu kaivosteollisuuden sivuvirtoja tiehankkeiden suunnittelussa ja suunnitelma-asiakirjoissa. Kaivosteollisuuden toimivuuden edellytyksenä on toimiva liikenneinfrastruktuuri. Ennen kaivostoimintojen aloittamista infrahankkeen pengerrakenteissa on myös käytetty kalliolouhetta maa-ainesottoluvilla alueilta, joihin
myöhemmin on myönnetty ympäristöluvat kaivostoimintojen aloittamiseksi. Tämä luo omat
haasteensa ympäristövaikutuksien jälkiseurannan osalta, koska maa-ainesottoluvassa ei ole
velvoitetta tutkia luonnonkiviaineksien ympäristöominaisuuksia tai ympäristövaikutuksien
jälkiseurantaan. Mikäli alueella ei ole kaivostoimintaa edellyttävää ympäristölupaa, sieltä on
mahdollista maa-ainesottoluvalla hyödyntää luonnonkiviainesta infrarakentamiseen. Kaivostoiminnan saadessa ympäristöluvan, luonnonkiviainesten hyödyntäminen toteutetaan
ympäristöluvan mukaisilla ehdoilla. Kaivostoiminnan päätyttyä kaivostoiminnasta syntyvien sivukivien hyödyntäminen edellyttää uutta ympäristölupaa, mikäli ympäristöluvassa ei
ole erikseen määritelty toiminnan päättymisen jälkeisestä toiminnasta sivukivien hyötykäyttömahdollisuutta. Kun luonnonkiviainesta hyödynnetään maa-ainesottoluvalla tulevalta kaivosalueelta, se luo omat haasteensa ympäristövaikutuksien jälkiseurannan osalta. Maa-ainesottoluvassa ei ole velvoitetta tutkia luonnonkiviaineksien ympäristöominaisuuksia tai
ympäristövaikutuksien jälkiseurantaa. Mikäli maa-ainesottolupa vanhentuu ja kaivostoiminnalle myönnetään ympäristölupa, se asettaa erilaiset säännökset luonnonkiviaineksien hyödyntämiselle. Ympäristölupa asettaa tällöin säännökset, mihin louhittavaa kalliokiveä on
mahdollista hyödyntää ja hyödyntämistä sääntelee esimerkiksi Kevitsan kaivoksella sulfidinikkelin raja-arvot.
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Tämän työn aikana haastatteluissa nousi esille lainsäädännöllisen toimintaympäristön kehittämistarve. Vaikka kaivosalueella louhittu sivukivi olisi samasta kallioperästä kuin kaivosalueen ulkopuolella oleva maa-ainesottoalueen kallioperä, maa-aineksien ottoa ja sen hyötykäyttöä sanelee ja mahdollistaa eri lait. Maa-ainesottoalueilla kallioperä tunnetaan hyvin
ainoastaan pintaosistaan, kun taas lait velvoittavat kaivosteollisuudelta kallioperän syväkairausta, jolloin kiviesiintymän laadun muutokset selviävät. Kaivosteollisuuden sivukivien
hyödyntämistä rajoittavat kaavamaiset raja-arvot, kun taas maa-ainesottoalueilla ei ole vaatimuksia ympäristöominaisuuksien osalta tai niiden käytöstä vaikutuksien jälkiseurantaa.
Materiaalitehokkuutta infrahankkeessa on mahdollista toteuttaa eri toiminnan kautta. Mikäli
hanke sijoittuu alueelle, jossa lähistöllä ei ole maa-ainesottoaluetta, tiesuunnitelman tielinjauksella on mahdollista vaikuttaa hankkeen massatasapainoon. Mikäli hankkeesta muodostuu ylijäämämaita, ne pyritään ensisijaisesti hyödyntämään hankkeella läjittämisen sijaan.
Tiesuunnitelmavaiheessa hanketta pyritään suunnittelemaan nolla massatasapainoon. Tielinjaus muuttaa aina maisemaa, etenkin jos linjaukselle kohdistuu syvempiä ja laajempaa maaleikkaustarvetta. Hyödyntämällä tielinjaukselta syntyvät materiaalit rakennekerroksiin, vältetään uusien maa-ainesottoalueiden tarvetta. Koska alueesta muodostuu tiesuunnitelman
kautta maantiealue, se on lainsäädännöllisesti vahvempi verrattuna maa-ainesottolupaan,
eikä edellytä erillistä lupaa louhittavan tai kaivettavan materiaalin käyttöön. Mikäli tieleikkauksen materiaalia hyödynnetään hankkeen rakennekerroksissa, se ei edellytä ympäristöominaisuuksien tutkimusta tai ympäristövaikutuksien jälkiseurantaa. Kun maantieyhteyttä
rakennetaan kaivosalueelle ja vaikka maaperä kaivosalueella on arvioitu arseenipitoiseksi,
tiesuunnitelman mukaiselle maatiealueelle ei ole ympäristövaatimuksia maaleikkausmassojen hyödyntämiselle.
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LIITE 1. Haastattelukysymykset
Nykytilaselvityksen haastattelukysymykset, Suunnitelmien teettäjät
1.

Millä tavalla olette osallistuneet hankkeisiin, joissa on hyödynnetty tai on tarkasteltu kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen mahdollisuuksia? Mikäli ei ole kokemuksia, kysymyksiin 4, 6, 18 tai 19 ei tarvitse vastata.

2.

Millaiset ovat mielestänne suunnitelmien teettäjien resurssit ja mahdollisuudet edistää Väyläviraston asettamia kiertotaloustavoitteita hankinnoissa?

3.

Missä suunnitelmavaiheessa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia
tulisi mielestänne tarkastella?

4.

Miten olette aiemmin huomioineet kaivosteollisuuden sivuvirrat suunnittelussa ja suunnitelma-asiakirjoissa?

5.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet ja riskit kaivosteollisuuden sivuvirtojen osalta
rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa?

6.

Onko yhteistyö kaivosteollisuuden sivuvirtoihin liittyvissä kysymyksissä eri osapuolten välillä ollut mielestänne sujuvaa ja onko se ollut riittävää?

7.

Miten kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä tulisi mielestänne kehittää, jotta ne
saataisiin tasavertaisemmaksi luonnonkiviainesten kanssa tierakentamisessa?

8.

Voiko hankintalain asettamia haasteita mielestänne muodostua kaivosteollisuuden sivuvirtojen käyttöä koskevien kirjauksien sisällyttämisessä suunnittelun toimintaohjeisiin?

9.

Miten suunnittelun ja hankinnan kehittämisellä voitaisiin mielestänne vähentää nykyistä
enemmän alueellisten luonnonvarojen käyttöä maarakentamisessa?

10. Millaisia riskejä ja ongelmia voisi mielestänne muodostua, mikäli kaivosteollisuuden tuotteistettujen materiaalien käyttö määriteltäisiin urakka-asiakirjoissa sitovana?
11. Miten hankintojen ja suunnittelun keskeisiin elementteihin, kuten elinkaarilaskelmiin ja arvioihin tulisi mielestänne sisällyttää päästö- ja energiavaikutukset kaivosteollisuuden sivuvirroista? Voiko hankkeen päästövertailun toteutuksen vastuu mielestänne sisällyttää suunnittelukonsultille?
12. Miten energiatehokkuus-, elinkaari- ja päästölaskelmat kaivosteollisuuden sivuvirtojen
osalta tulisi mielestänne huomioida osana tarjouskilpailua?
13. Millaisia elinkaaren vaikutusten ja elinkaarikustannusten tutkimuksia ja selvityksiä mielestänne tarvitaan kaivosteollisuuden sivuvirtojen saamiseksi osaksi vakiintuneita toimintatapoja?
14. Miten ohjeistuksia, suunnittelua ja hankinta-asiakirjoja mielestänne tulisi kehittää, jotta
hankkeeseen sisällytettäisiin kaivosteollisuuden sivuvirtojen rakenneratkaisuja?
15. Millaisia materiaalituottajien ja toimittajien omia sekä muiden osapuolten yhteisiä toimenpiteitä mielestänne kaivosteollisuuden sivuvirtojen materiaalimarkkinoiden avautuminen
edellyttäisi?
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16. Millä tavoin kaivosteollisuuden sivuvirrat tulisi mielestänne olla osana Infrarakentamisen
yleisiä laatuvaatimuksia tai millä muulla tavoin niiden hyötykäyttöä koskevat erityispiirteet
tulisi ohjeistaa?
17. Miten viranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä vuoropuhelua urakoitsijan ja ympäristöluvan haltijan tai materiaalitoimittajan kanssa tulisi mielestänne kehittää kaivosteollisuuden
sivuvirtojen hyödyntämiseksi hankkeilla?
18. Missä suunnitteluvaiheessa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä tierakentamisessa koskeva mahdollinen ympäristölupamenettely tulisi mielestänne viimeistään käynnistää?
19. Miten ympäristölupamenettely kaivosteollisuuden sivuvirtojen osalta on tällä hetkellä mielestänne ohjeistettu ja onko se riittävää?
Rakennuttajat (projektipäälliköt)
1.

Millä tavalla olette osallistuneet hankkeisiin, joissa on hyödynnetty tai on tarkasteltu kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen mahdollisuuksia? Mikäli ei ole kokemuksia, kysymykseen 7 ei tarvitse vastata.

2.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat riskitekijät hankkeen toteutuksen kannalta, jos hankkeessa on vaihtoehtona kaivosteollisuuden sivuvirroista toteutettu rakenne?

3.

Millä keinoilla tilaaja voisi mielestänne edesauttaa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä hankkeen vaihtoehtoisina rakennusmateriaaleina?

4.

Miten vähäpäästöisten materiaalien käyttöä tulisi mielestänne edistää niin suunnittelun kuin
rakentamisen aikana?

5.

Miten hankintalakia ja hankintamenettelyjä tulisi mielestänne kehittää, jotta kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiselle syntyisi riittävä kysyntä ja markkinat?

6.

Miten hankintalakia ja hankintamenettelyjä tulisi mielestänne kehittää kestävän kehityksen
tavoitteita tukevaksi?

7.

Onko hankkeen toteutusvaiheessa yhteistyö kaivosteollisuuden sivuvirtojen osalta eri osapuolten välillä ollut mielestänne sujuvaa ja onko se ollut riittävää?

8.

Millä keinoilla tilaaja voisi mielestänne saada hankkeen toteuttamisesta vastaavan urakoitsijan sitoutumaan kiertotalouden tavoitteisiin ja saamaan kaivosteollisuuden sivuvirrat tasavertaisemmaksi vaihtoehdoiksi luonnonkiviainesten rinnalle?

9.

Millaisia materiaalituottajien ja toimittajien omia sekä muiden osapuolten yhteisiä toimenpiteitä mielestänne sivutuotemarkkinoiden avautuminen edellyttäisi?

10. Millä tavoin kaivosteollisuuden sivuvirrat tulisi mielestänne olla osana Infrarakentamisen
yleisiä laatuvaatimuksia, jotta niiden hyödyntäminen olisi nykyistä laajempaa ja osa toimintatapaa?
11. Miten logistiikkahallintaa olisi mielestänne mahdollista kehittää kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen kilpailukyvyn saavuttamiseksi markkinoilla?
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Nykytilaselvityksen haastattelukysymykset, suunnittelukonsultit
1.

Millä tavalla olette osallistuneet suunnitteluhankkeisiin, joissa on hyödynnetty kaivosteollisuuden sivuvirtoja tai on tarkasteltu niiden hyödyntämisen mahdollisuuksia? Mikäli ei ole
kokemuksia, kysymyksiin 4 ja 5 ei tarvitse vastata.

2.

Missä suunnitelmavaiheessa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia
tulisi mielestänne tarkastella?

3.

Voiko hankkeen suunnittelusta vastaavaa konsultti mielestänne velvoittaa selvittämään kaivosteollisuuden sivuvirtojen saatavuutta ja niiden käyttökelpoisuutta?

4.

Onko yhteistyö kaivosteollisuuden sivuvirtoihin liittyvissä uusiomateriaalikysymyksissä eri
osapuolten välillä ollut mielestänne sujuvaa ja onko se ollut riittävää?

5.

Millä tavoin olette aiemmin huomioineet kaivosteollisuuden sivuvirrat suunnittelussa ja
suunnitelma-asiakirjoissa?

6.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet ja riskit kaivosteollisuuden sivuvirtojen osalta
rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa?

7.

Millainen suunnittelun ohjeistus mielestänne parhaiten edistäisi kaivosteollisuuden sivuvirtojen huomioimista tierakenteiden suunnittelussa?

8.

Millä tavoin kaivosteollisuuden sivuvirrat tulisi mielestänne olla osana Infrarakentamisen
yleisiä laatuvaatimuksia, jotta ne huomioitaisiin suunnittelussa nykyistä laajemmin?

9.

Missä suunnitteluvaiheessa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä koskeva mahdollinen ympäristölupamenettely tulisi mielestänne viimeistään käynnistää?

10. Miten ympäristölupamenettely kaivosteollisuuden sivuvirtojen osalta on tällä hetkellä mielestänne ohjeistettu ja onko se riittävää?
Nykytilaselvityksen haastattelukysymykset, ympäristöviranomaiset
1.

Oletteko osallistuneet hankkeisiin, jossa kehitetään kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä?

2.

Hyödynnetäänkö maakuntanne alueella kaivosten sivuvirtoja uusiomateriaaleina jossain
kohteissa? Jos kyllä, missä, miten ja missä määrin?

3.

Onko kaivosteollisuuden sivuvirroille hyödyntämispotentiaalia maakunnassanne?

4.

Miten kaivosyhtiöt voisivat tulevaisuudessa kehittää omaa toimintaansa ympäristöasioiden
huomioonottamista siten, että ympäristökelpoisuudeltaan hyötykäyttökelpoinen sivukivi
olisi mahdollista hyödyntää hankkeen ulkopuolisissa tiehankkeissa?

5.

Miten kaivosyhtiöt ovat huomioineet ympäristöominaisuuksiltaan turvallisen sivukiven hyötykäyttömahdollisuudet omassa toiminnassaan sekä lupahakemuksissaan?

6.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet kaivosten sivuvirtojen hyötykäytölle?

7.

Koetteko, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kaivoksen materiaalivirtojen hyötykäytön
riittävästi? Mitä voisi kehittää, jotta hyötykäyttöä voitaisiin kasvattaa/parantaa nykyistä
enemmän?

8.

Onko yhteistyö sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuskysymyksissä eri osapuolten välillä ollut mielestänne sujuvaa ja onko se ollut riittävää?
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9.

Miten ennakkoneuvottelu kaivosteollisuuden materiaalivirtojen hyödyntämisestä kaivosalueen ulkopuolella mielestänne vaikuttaisi lupaprosessin toteutumiseen ja lupakäsittelyn vaatimaan aikatauluun?

10. Oletteko aiemmin osallistuneet lupakäsittelyyn, joissa on haettu muutoslupaa ympäristöluvassa jätemateriaaliksi luokitellulle materiaalille tavoitteena lisätä mineraalivarojen arvoa ja
ympäristötehokasta käyttöä kaivosalueen ulkopuolella?
11. Millaisia tutkimuksia ja selvityksiä muutosluvan saaminen voimassa olevaan ympäristölupaan mielestänne edellyttää luvan hakijalta materiaalien hyödyntämiseksi kaivosalueen ulkopuolella ja koetteko sen olevan edes mahdollista tai kokonaisuus huomioiden perusteltu
vaihtoehto?
12. Millaisia tutkimuksia ja selvityksiä vaaditaan (vaatii erillisen luvan), jotta kaivoksen sivuvirtoja voidaan hyödyntää kaivosalueen ulkopuolella?
Nykytilaselvityksen haastattelukysymykset, kaivossidosryhmät
1.

Hyödynnetäänkö kaivoksenne ympäristöluvassa jätteiksi luokiteltua materiaalia jollain tavoin? Jos kyllä, missä (kaivosalueen sisällä /ulkopuolella), miten ja missä määrin?

2.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet materiaalivirtojen kestävässä käytössä ja sen kehittämisessä?

3.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haasteet kaivosjätteiden arvon lisäämisessä kiertotaloudessa ja mineraalivarojen ympäristötehokkaan käytön edistämisessä lainsäädännön näkökulmasta?

4.

Oletteko hakeneet tai onko teillä suunnitelmissa hakea lupaa kaivosjätteiden hyötykäytölle?

5.

Miten ympäristölupa mielestänne määrittelee materiaalivirtojen kehittämistä ja hyödyntämistä uusiomateriaaliksi tai sivutuotteeksi, esimerkiksi tierakentamisen käyttöön?

6.

Voidaanko prosesseja tai jätteiden käsittelyä kehittää hyötykäytön lisäämiseksi?

7.

Miten kaivosteollisuuden prosesseja tulisi mielestänne kehittää, jotta esimerkiksi sivukivet
saataisiin tasavertaisemmaksi luonnonkiviainesten kanssa?

8.

Millaisia ympäristölain asettamia haasteita voisi mielestänne olla kaivosteollisuuden materiaalitehokkuuden parantamisessa jätemateriaalien osalta?

9.

Oletteko keskustelleet eri sidosryhmien (esim. viranomaiset, urakoitsijat) kaivoksen jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksista?

10. Miten yhteistyö urakoitsijan kanssa tulisi mielestänne toteuttaa materiaalimarkkinoinnin
osalta esimerkiksi materiaalivalmistajan ja -toimittajan rooleissa?
11. Miten viranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä vuoropuhelua ympäristöluvan haltijan
kanssa tulisi mielestänne kehittää kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi?
12. Koetteko, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kaivoksen jätejakeiden hyötykäytön riittävästi? Mitä voisi kehittää, jotta hyötykäyttöä voitaisiin kasvattaa/parantaa nykyistä enemmän?
13. Miten logistiikkahallintaa on mielestänne mahdollista kehittää kaivosteollisuuden sivuvirtojen kilpailukyvyn saavuttamiseksi markkinoilla?
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14. Miten ympäristölupamenettely on tällä hetkellä mielestänne ohjeistettu ja onko se riittävää?
15. Mitä tietoa ja ohjeita kaipaisitte, jotta kaivosten ympäristölupia laadittaessa osattaisiin tulevaisuudessa huomioida sivukiven lajittelu, prosessointi yms. hyötykäytön edistämisen näkökulmasta?
Nykytilaselvityksen haastattelukysymykset, urakoitsijat
1.

Millä tavalla olette osallistuneet hankkeisiin, joissa on hyödynnetty tai joissa on kehitetty
kaivosteollisuuden sivuvirtojen (sivukivi, rikastushiekka tms.) hyötykäyttöä?

2.

Oletteko keskustelleet eri sidosryhmien kesken (esim. viranomaiset, kaivosyhtiöt, muut jätteitä/sivuvirtoja tuottavat toimijat) kaivosteollisuuden sivuvirtojen (sivukivi, rikastushiekka
tms.) käyttömahdollisuuksista?

3.

Mitä haasteita näette sivuvirtojen (sivukivi, rikastushiekka tms.) hyötykäytölle urakoitsijan
näkökulmasta?

4.

Mitä mahdollisuuksia näette kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyötykäytölle?

5.

Millaisia hankintaa koskevia ongelmia ja riskejä voi mielestänne muodostua kaivosteollisuuden sivuvirtojen käytön sitovien vaatimusten esittämiselle urakka-asiakirjoissa?

6.

Mitkä ovat mielestänne suurimmat riskitekijät hankkeen toteutuksen kannalta, jos hankkeessa on vaihtoehtona kaivosteollisuuden sivuvirroista toteutettu rakenne?

7.

Millaisia materiaalituottajien ja toimittajien omia sekä muiden osapuolten yhteisiä toimenpiteitä kaivosteollisuuden sivuvirroista muodostuva uusiomateriaalimarkkinoiden avautuminen mielestänne edellyttäisi?

8.

Mitä tulisi ottaa huomioon kaivosten sivuvirtojen (sivukivet, rikastushiekka tms.) hyötykäytössä urakoitsijan näkökulmasta?

9.

Millä tavoin kaivosteollisuuden sivuvirrat tulisi mielestänne olla osana Infrarakentamisen
yleisiä laatuvaatimuksia, jotta niiden hyödyntäminen olisi nykyistä laajempaa ja osa toimintatapaa?

10. Millä keinoilla tilaaja voisi mielestänne edesauttaa kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä hankkeen vaihtoehtoisina rakennusmateriaaleina?
11. Mikä motivoisi teitä käyttämään kaivosteollisuuden sivuvirtoja neitseellisten materiaalien
sijaan?
12. Millä keinoilla tilaaja voisi mielestänne saada hankkeen toteuttamisesta vastaavan urakoitsijan sitoutumaan kiertotalouden tavoitteisiin ja saamaan kaivosteollisuuden sivuvirrat tasavertaisemmiksi vaihtoehdoiksi luonnonkiviainesten rinnalle?
13. Miten logistiikkahallintaa olisi mielestänne mahdollista kehittää kaivosteollisuuden sivuvirtojen kilpailukyvyn saavuttamiseksi markkinoilla?
14. Voiko hankkeen toteuttamisesta vastaavaa urakoitsijaa mielestänne velvoittaa huolehtimaan
kaivosteollisuuden sivuvirroista toteutettujen uusiomateriaalirakenteiden ympäristöluvan
edellyttämästä tarkkailusta?
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Haastattelututkimuksen otanta sidosryhmittäin Lapin maakunnan alueella
Sidosryhmät

Määrä (kpl)

Suunnitelmien teettäjät ja rakennuttajat (projektipäälliköt)

2

Suunnittelukonsultit

2

Ympäristöviranomaiset (AVI, ELY, Tukes)

8

Kaivossidosryhmät

5

Urakoitsijat

2

Muut sidosryhmät

3

Liite 2 (1/2)

LIITE 2. Sivukiven materiaalikohtainen selvitys ja laadunvarmistus
Sivukiven materiaalikohtainen selvitys ja laadunvarmistus
1. Materiaalin esittely
-

valmistus ja alkuperä (vaadittavat lähtötiedot)

-

muu materiaalin yleisinformaatio

-

materiaalin suositeltavat käyttökohteet

-

tekniset ominaisuudet ja mitoitusparametrit

-

ympäristökelpoisuus (vaadittavat laboratoriokokeet)

-

toimintaketju

2. Materiaalin ominaisuudet
-

tekniset ominaisuudet (mm. rakeisuus, puristuslujuus, routivuus, kantavuus,
moduuli, tilavuuspaino, kitkakulma, koheesio, vedenläpäisevyys, kapillaarisuus, lämmöneristävyys)

-

materiaalin tiivistettävyys ja jälkihoito

-

tekniset ominaisuudet sovelluskohteen mukaisesti

-

materiaalin toimivuusvaatimusten (käytön rajoitukset) ja käyttöiän huomioiminen (elinkaariarviointi)

3. Materiaalin ympäristöturvallisuus ja sen hallinta
-

lupakäytäntö

-

haitta-ainepitoisuudet ja niiden liukoisuus

-

ympäristövaikutusten jälkiseuranta

-

rakenteesta kaivetun materiaalin käsittely

4. Materiaalin käyttöön vaikuttavia tekijöitä
-

laatuvaihtelu ja laadunvalvonta ennen työmaalle toimittamista

-

saatavuus

-

logistiikka ja varastointi

-

rakentamisajan olosuhteet

-

materiaalin vaikutus muihin rakenteisiin

-

rakenteiden aukikaivettavuus (mm. lujittuminen, luiskan pysyvyys)

-

(ympäristöturvallisuus uudelleen käytön tai käytöstä poistamisen osalta)

-

muut huomioon otettavat ohjeistukset

5. Rakentamiseen vaikuttavat tekijät
-

noudatettavat asiakirjat

Liite 2 (2/2)

-

materiaalin tilaaminen ja saatavuus (toimitusehdot)

-

materiaalin käsittely, varastointi ja logistiikka (toimitus ja vastaanotto työmaalle)

-

sivukiven erot luonnonmateriaalilla rakentamiseen (normaalirakentamisesta
poikkeaminen)

-

ympäristöriskiarviointi ja ehkäiseminen

-

eri olosuhdetekijöiden vaikutus rakentamiseen (mm. märkyys, pakkanen)

-

työmenetelmät ja toteutus (mm. tiivistäminen ja jälkihoito)

-

materiaalin liittyminen muihin rakenteisiin (mm. salaojat, korroosio)

-

laadunvarmistus (laatuvaihtelu ja laadunvalvonta ennen työmaalle toimittamista)

-

laadunvalvonta työmaalla ja ympäristövaikutusten jälkiseuranta

-

sivukiven eroavuus tavanomaisesta suunnittelusta

-

mitoitusohjeet ja -periaatteet (mm. kantavuus-, routa-, kuivatusmitoitus)

-

työohjeet (yleinen työselostus tai hankekohtainen)

-

esimerkkirakenteet

-

tarvittavat kohdekohtaiset ennakkotutkimukset

-

suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa

6. Suunnittelu

Sivukiven laadunvarmistus
1.

Sivukiven perus- ja laadunvalvontatutkimukset
-

näytteenottosuunnitelma

-

tutkimus- ja määritysmenetelmät, seurattavat haitta-aineet ja muut seurattavat
ominaisuudet sekä – seurantatiheydet

-

tutkittavien ominaisuuksien raja-arvot

-

laatupoikkeamien käsittely ja hyväksyttävät poikkeamat

-

näytteenoton ja tutkimusten laadunvarmistus

-

laadunvalvonnan seuranta-asiakirjat ja raportointiohje

2.

Vastuuhenkilöt

3.

Ohjeet uusiomateriaalin vastaanotosta, varastoinnista ja käsittelystä

4.

Laadunvarmistusjärjestelmän arviointisuunnitelma

5.

Tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset (materiaaliin kuulumattoman aineksen osuus)

6.

Seuranta ja raportointi
-

laadunvalvontapöytäkirja

-

mahdollisesti havaitut laatupoikkeamat ja niiden myötä toteutetut toimenpiteet

-

hyödynnetyn jätteen tai jäännöstuotteen määrät, laatu ja käyttökohteet
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LIITE 3. Kustannus- ja päästölaskennan lähtötiedot
InfraRYL rakennusosa- ja hankenimikkeistö
Tunniste

Rakennusosa

Yksikkö

1141

Pintamaan poisto, normaali (kuljetus < 5 km)

m2tr

1612

Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (5 000 –

m3ktr

20 000 m3ktr), normaalit olosuhteet
1613

Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen (5 000 – 20 000

m3ktr

m3ktr), normaalit olosuhteet
1711

Kallion irrotus, h < 1 m, pieni määrä (< 5 000 m2)

m2

2111

Suodatinkerros hiekasta (yli 20 000 m3rtr)

m3rtr

2121.1

Jakava välikerros murskeesta KaM 0-90, yli 5 000 m3rtr

m3rtr

2131.3

Sitomaton kantava kerros KaM 0-56, yli 5 000 m3rtr

m3rtr

Tiesuunnitteluvaiheen määrätiedot CASE-kohteessa

Tunniste

Yksikkö

Määrä

Yksikkö

Yksikkökerroin

Määrä

Yksikkö

Kerroin

1141

m2tr

100 850

m3rtr

0,91

18 355

m3itd

1,68

1612

m3ktr

95 750

m3rtr

0,86

82 345

m3itd

1,30

1613

m3ktr

95 050

m3rtr

0,91

86 496

m3itd

1,68

1711

m2tr

12 000

m3rtr

1,91

9 168

m3itd

1,93

2111

m3rtr

69 820

m3itd

1,52

2121.1

m3rtr

24 120

m3itd

1,45

21.31.1

m3rtr

19 320

m3itd

1,45

Muut yksikkömuunnoksessa käytetyt määritteet
-

Pintamaan poisto 0,2 metrin syvyydeltä.

-

Kallion irrotus 0,4 metrin syvyydeltä.

Kuljetuksen kustannuslaskennan yksiköt

Yksikkö

Kuljetusmatka

Yksikkökustannus (kuljetus)

km

€

m3rtr

1-2

0,98

m3rtr

3-5

2,49

m3rtr

30-50

11,66
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Päästökertoimet LIPASTO-tietokanta

CO2ekv.(g/km)
Päästötaso

tyhjä

täysi kuorma (19 t)

EURO V (2009-2014)

558

755

Kustannus- ja päästölaskennan yksiköt

Tunniste

Yksikkö

Määrä

Yksikkö

Yksikkökustannus

Yksikkö

Yksikkökerroin

(materiaali)

(materiaali)

CO2 -laskenta

CO2 laskenta

€
1141

m2tr

100 850

m2tr

0,96

m2tr

0,12

1612

m3ktr

95 750

m3ktr

4,61

m3ktr

0,57

1613

m3ktr

95 050

m3ktr

4,61

m3ktr

0,57

1711

m2tr

12 000

m2

23,00

m3ktr

2,20

2111

m3rtr

69 820

m3rtr

7,80

m3rtr

1,60

2121.1

m3rtr

24 120

m3rtr

15,04

m3

2,90

2131.1

m3rtr

19 320

m3rtr

17,05

m3

2,90

-

Sivukiven CO2 yksikkökerroin tunnisteissa 2121.1 ja 2131.1 on nolla.

-

Sivukiven materiaalin yksikkökustannus tunnisteissa 2121.1 ja 2131.1 on 2,99 € eli niin sanotusti varamaan yksikkökustannus.

Tunniste

Yksikkö

kerroin

Yksikkö

Yksikkökustannus

Yksikkö

Yksikkökerroin

(materiaali)

(materiaali)

CO2 -laskenta

CO2 laskenta

€
1141

m3itd

100 850

m2tr

0,96

m2tr

0,12

1612

m3itd

95 750

m3ktr

4,61

m3ktr

0,57

1613

m3itd

95 050

m3ktr

4,61

m3ktr

0,57

1711

m2tr

12 000

m2

23,00

m3ktr

2,20

2111

m3rtr

69 820

m3rtr

7,80

m3rtr

1,60

2121.1

m3rtr

24 120

m3rtr

15,04

m3

2,90

2131.1

m3rtr

19 320

m3rtr

17,05

m3

2,90

Muut laskennassa käytetyt määritteet
-

Pintamaan poisto 0,2 metrin syvyydeltä.

-

Kallion irrotus 0,4 metrin syvyydeltä.

-

CASE-kohteen etäisyys lähimpään luonnonkiviainesottoalueeseen 37 kilometriä.

-

CASE-kohteen etäisyys kaivosalueeseen 16 kilometriä.

-

Ei ole huomioitu suljettujen luonnonkiviainesottoalueiden etäisyyksiä.

-

Case-kohteen etäisyys pintamaiden läjitysalueelle 3 kilometriä.

-

Case-kohteen etäisyys maaleikkausmassojen hyödyntämiskohteille tai läjitysalueelle 1 kilometri.
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CASE-kohteen vaihtoehtotarkastelut

Rakennusosa

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 5

Pintamaan poisto

Hanke

Kaivos

Kaivos

Hanke

Hanke

Maaleikkaus

Hanke

Hanke

Hanke

Hanke

Hanke

Hanke

Hanke 71 %

Hanke

Hanke

Kaivos

*) penk. ja täyt.

Maaleikkaus

Kaivos 29 %

*) läjitysalue tai kaivos

Kallion irrotus

Hanke

Hanke

Hanke

Hanke

Hanke

Jakava kerros

Maa-ainesottoalue

Kaivos

Kaivos

Kaivos

Kaivos

Kantava kerros

Maa-ainesottoalue

Kaivos

Kaivos

Kaivos

Kaivos

Suodatinkerros
*) maa-ainesottoalue

-

Vaihtoehto 2 on realistinen, mikäli kaivoksen massatasapaino saavutetaan maaleikkausmassoilla.
Vaihtoehto 3 on realistinen, mikäli kaivoksen massatasapaino saavutetaan pintamaalla.
Vaihtoehto 4 on epärealistinen, mikäli kaivoksen ehtona on massatasapaino.
Vaihtoehto 5 on realistinen ja kaivokselle viedään enemmän kuin sieltä otetaan.

CASE-kohteen vaihtoehtotarkastelujen sisältö
Vaihtoehto 1 on tavanomainen maantien parantamishanke, jossa rakennekerrokset on rakennettu lähimmältä
kiviainesottoalueelta otetusta materiaalista (kantavan ja jakavan kerroksien soramurske ja suodatinkerroksen
hiekka) ja leikkausmassat (pintamaan poisto, maaleikkaus ja kallion irrotus) on läjitetty niille osoitetuille läjitysalueille. Koska läjitysalueet sijaitsevat hankkeen välittömässä läheisyydessä ja kiviainesottoalue kauempana, kuljetus yhteen suuntaan on toteutunut tyhjänä. Vaihtoehto on realistinen.
Vaihtoehto 2 on uusiomateriaalihanke, jossa hankkeen kantavan ja jakavan rakennekerrokset on rakennettu
kaivoksen sivukivestä. Suodatinkerroksen hiekkamateriaali on kuljetettu lähimmältä kiviainesottoalueelta. Pintamaan poistomateriaalit ja osa maaleikkausmassoista on kuljetettu kaivosalueelle maisemointimateriaaliksi
niin, että kaivoksen vaatimus materiaalimassatasapainosta on saavutettu. Loput maaleikkausmassat ja kallion
irrotuksesta muodostuneet maa-ainekset on läjitetty niille osoitetuille läjitysalueille. Kuljetukset on optimoitu
niin, ettei hankkeen ja kaivoksen välillä toteudu ainuttakaan tyhjää ajokuormaa. Vaihtoehto on realistinen ja
kaivokselle on viety yhtä paljon materiaalia kuin sieltä on viety kaivosalueen ulkopuolelle infrahankkeen hyödynnettäväksi.
Vaihtoehto 3 on uusiomateriaalihanke, jossa hankkeen kantavan ja jakavan kerrokset on rakennettu kaivoksen
sivukivestä. Suodatinkerroksen hiekkamateriaali on lähimmältä kiviainesottoalueelta. Kaivosalueelle on kuljetettu ainoastaan pintamaan poistomateriaalit kaivosalueelle maisemointimateriaaliksi. Maaleikkausmassat ja
kallion irrotuksesta muodostuneet maa-ainekset on läjitetty niille osoitetuille läjitysalueille. Vaihtoehto olisi
realistinen, mikäli kaivos hyväksyisi kaivoksen materiaalivajauksen materiaalivaihtokaupassa.

Liite 3 (4/4)

Vaihtoehto 4 on uusiomateriaalihanke, jossa kantavan ja jakavan kerrosmateriaaleina on käytetty kaivoksen
sivukiveä sekä suodatinkerroksessa kiviainesottoalueen hiekkamateriaalia. Maaleikkausmassat sekä kallion irrotuksessa ja pintamaan poistossa muodostuneet maa-ainekset on läjitetty niille osoitetuille läjitysalueille.
Vaihtoehto olisi realistinen, mikäli kaivos hyväksyisi kaivoksen materiaalivajauksen materiaalivaihtokaupassa.
Kuljetuksia ei ole optimoitu, vaan hankkeen ja kaivoksen välillä on toteutunut aina yhteen ajosuuntaan tyhjä
ajokuorma. Vaihtoehdossa ei ole huomioitu materiaalin vientiä kaivokselle.
Vaihtoehto 5 on uusiomateriaalihanke, jossa kantavan ja jakavan kerrosmateriaaleina on käytetty kaivoksen
sivukiveä sekä suodatinkerroksessa kiviainesottoalueen hiekkamateriaalia. Pintamaan poistamisesta ja kallio
irrotuksesta muodostuneet maa-ainekset on sijoitettu niille osoitetuille läjitysalueille. Maaleikkausmassat on
viety kaivokselle. Vaihtoehto on realistinen ja kaivokselle viedään enemmän materiaalia kuin sieltä viedään
kaivosalueen ulkopuolelle infrahankkeen hyödynnettäväksi. Kuljetukset ei ole siten optimoitu tyhjien ajokuormien välttämiseksi
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LIITE 4. Laskentavaihtoehtojen tulokset
Päästölaskennan tulokset
Rakennusosa

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 5

(t CO2)

(t CO2)

(t CO2)

(t CO2)

(t CO2)

Pintamaan poisto

19

46

67

19

19

Maaleikkaus

63

63

63

63

63

65

46 (Hanke)

65

65

284

*) penk. ja täyt.

Maaleikkaus

62 (Kaivos)

*) läjitysalue tai kaivos

Kallion irrotus

11

11

11

11

11

Suodatinkerros

383

383

383

383

383

Jakava kerros

159

35

35

60

35

Kantava kerros

128

28

28

48

28

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 4

Vaihtoehto 5

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

Pintamaan poisto

142 519

249 344

249 344

142 519

142 519

Maaleikkaus

522 106

522 106

522 106

522 106

522 106

522 946

346 698 (Hanke)

522 946

522 946

1 156 958

*) maa-ainesottoalue

Kustannuslaskennan tulokset
Rakennusosa

*) penk. ja täyt.

Maaleikkaus

335 539 (Kaivos)

*) läjitysalue tai kaivos

Kallion irrotus

284 985

284 985

284 985

284 985

284 985

Suodatinkerros

1 358 697

1 358 697

1 358 697

1 358 697

1 358 697

Jakava kerros

644 004

72 119

72 119

272 556

772 119

Kantava kerros

554 677

57 767

57 767

218 316

57 767

*) Maa-ainesottoalue

