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Energiantuottajien kommentti luonnokseen
Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry

Energiantuotanto polttamalla

Lauhdetuotanto ja kapasiteetti

Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön
tuotantoon käytetyt polttoaineet

Sähkön tuotanto kivihiilellä
liukuva 12 kk summa
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Vaihtoehdot energiantuottajalle
TUHKA
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Energiantuotannon tuhkat / sivutuotteet
‐ yhteensä 1,3 milj. tonnia (2014)
Vahti 2012

Leijupetihiekka

Tuhkan ja muiden sivutuotteiden
pääasiallinen hyötykäyttöjakauma 2014

Vahti 2013

Rikinpoistotuotteet
Rinnakkaispoltto,
pohjatuhka

Maarakennus‐
käyttö 41,3 %

Varastointi ja kaatopaikkasijoitus
21,2 %

Kysely,
jäsenet

Rinnakkaispoltto,
lentotuhka
Lentotuhka, puu ja
turve

Toiselle toiminnanharjoittajalle
13,7 %

Pohjatuhka
Muu 0,4 %

Kivihiili, lentotuhka

Lannoitekäyttö 6,3 %
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Maarakennuskohteet:
kaatopaikkarakenteet, kentät, tiet, maa‐ ja vesistötäytöt, kaivos‐ ja luolatäytöt
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Tuhkien maarakennushyötykäytön mahdollistajat
Ympäristölainsäädäntö
• MARA‐asetus (VNA eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 843/2017)
• nopea ja sujuva menettely (rekisteröinti)
• laajensi hyötykäyttömahdollisuuksia aiempaan asetukseen nähden (jätteenpolton kuona, uudet hyötykäyttökohteet)
• pääpaino liukoisuuksissa kokonaispitoisuuksien sijaan
• raja‐arvot käyttökohteittain, ei jätelajeittain
• usein kuitenkin yksi/muutama haitta‐aineen liukoisuus estää rekisteröinnin
• Ympäristölupa (Ympäristönsuojelulaki, 527/2014)
• sallii tapauskohtaista harkintaa (tuhkan laatu ja hyötykäyttökohde)
• hidas
• Tuhkan tuotteistaminen
• raskas menettely

Logistiikka
• Tuhkan varastointi mahdollisuudet laitoksella on rajalliset ‐ tuhkan välivarastointimahdollisuus kriittinen
• Pienten laitosten tuhkamäärät pieniä hyötykäyttötarpeeseen nähden ‐ tarve laitosten yhteistyölle / ”välikäsi‐toimijoille”
• Tuhkan muodostumisen ja hyötykäyttötarpeen ajallinen yhteensovittaminen
• Välimatkat hyötykäyttökohteeseen
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Tuhkien Infra‐ohjekortti julkaistu 2018

6

HL

27.3.2019

Yleisiä kommentteja
• Ohjeelle tarve!

Materiaalihyväksyntä

Yleinen

– edistää uusiomateriaalien käyttöä (win‐win‐win –
tilanne)
– tietoa kaikille osapuolille

Hankekohtainen

• Julkisilla toimijoilla mahdollisuus asian
edistämiseen; ensijaisesti aina uusiomateriaali!
Materiaaleille,
jolla laaja käyttö
hankkeissa ja
kokemusta

Materiaaleille,
joita syntyy vähän
tai paikallisesti

Ei‐jätteet ja
MARA‐
hyödynnettävät

Ympäristölupaa
tarvitsevat
materiaalit

• Materiaalihyväksynnän logiikka ymmärrettävä
• Hyvä, kun todetaan selkeästi korvattavat ohjeet
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Kysymyksiä materiaalihyväksynnästä (1/3)
• Onko listausta jo hyväksytyistä uusiomateriaaleista (aiempien ohjeiden mukaan)?
• Pitäisikö hyväksyntä olla yrityskohtainen / jätelajikohtainen?
– Ohjeen perusteella on yrityskohtainen
– Jätelakikohtainen parempi ?
• tuottajia paljon; useita samantapaisia materiaaleja
• helpottaisi pienten laitosten/yritysten tuhkien hyödyntämistä
• suunnitelmissa ja hankinnoissa ei yksilöity yritykseen/laitokseen
• Infra‐ohjekorttikaan ei ole yrityskohtainen
• toisaalta jos jätelakikohtainen, niin kuka hakijana ja millä tiedoilla hyväksyntää haettaisiin…

• Miten hakija pystyy vastaamaan hakemuksessa edellytettyihin tietoihin?
– Hakemuksessa edellytetään paljon tietoa tuhkien teknisestä soveltuvuudesta
– Tiedon hankkiminen edellyttää asiaan panostamista
– Miten Infra‐ohjekorttia voi hyödyntää?
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Kysymyksiä materiaalihyväksynnästä (2/3)
• Ohje lähtee siitä, että uusiomateriaalit voidaan yksiselitteisesti jaotella näin:
– tuotteet / MARA‐kelpoiset / ympäristöluvitettavat
– tuhkien laatu vaihtelee ja esim. MARA‐kelpoisuus tutkittava määrävälein

• CE‐merkintä
– Tierakentamisen materiaalit rakennustuotedirektiivin piirissä, harmonisoitu tuotestandardi +
suoritustasomerkintä ‐> CE‐merkintä pääsääntöisesti edellytys
– tällä hetkellä vain suurimmat toimivat ovat CE‐merkinneet tuhkiaan
– CE‐merkintä yleisimmin pohjatuhkalla ja petihiekalla, harvemmin lentotuhkalla
– käytännössä CE‐merkinnän puuttuminen voi (ainakin aluksi) hidastaa hyödyntämistä
– Mutta CE‐merkintävaatimus ei ylipääsemätön ongelma:
• mm. CE‐merkinnän mukainen laadunvarmistus on integroitavissa ymp.lainsäädännön edellyttämiin
menettelyihin
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Kysymyksiä materiaalihyväksynnästä (3/3)
• Kasvihuonekaasuvertailu
– Ei kuulune tuhkantuottajalle, mutta…
– ”pengermateriaaleina käytettävien, hankkeen ulkopuolelta tuotavien uusiomateriaalien kuljetusmatkat
eivät ole yli 20 km pidempiä kuin luonnonmateriaalien kuljetusmatkat olisivat”
 ankara vaatimus?
– ”stabiloitujen uusiomateriaalirakenteiden osalta on huomioitava kuljetukset ja stabiloinnin sideaineen
tuotannon CO2ekv‐päästöt”
• menettely?
– Ainoastaan ilmastonäkökulman huomioiminen suppea näkökulma ► myös kiertotalouden edistymisellä,
materiaalitehokkuudella ja näiden positiivisilla vaikutuksille esim. luonnon monimuotoisuuteen on arvo

• Myös meluvalliin on esitetty tuhkia, mikä ok (vaikkakaan ei ole MARAssa)
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Suomi on energia‐alan edelläkävijä
Kiitos!

