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MITÄ TAPAHTUI  kaatopaikoille?
Ennen 1900-lukua ei Suomessa 
jätehuoltoon juurikaan panos-
tettu. Suuri osa jätteestä oli 
biohajoavaa ja se sijoitettiin tun-
kioille. Muutkin jätteet saatettiin 
kaivaa kuoppaan tai viedä suolle 
tai metsään, ”pois näkyviltä”.     
Tarve järjestetylle jätteenkäsitte-
lylle ei ollut kovin suuri.

TEOLLISTUMISEN MYÖTÄ jätteen laatu muuttui ja jätemäärät 
lähtivät kasvuun, eikä niitä ollut enää helppo hävittää. Kaupun-
kien kasvaessa myös jätemäärät kasvoivat, ja kaatopaikkoja 
perustettiin kaupunkien läheisyyteen. Kaatopaikkakäsittely oli 
helppo ja ”halpa” vaihtoehto.  Hajuhaitat ja haittaeläimet todettiin 
ongelmaksi, mutta muuten kaatopaikkojen ympäristövaikutuksia 
ei vielä juurikaan tiedostettu.  

Yhdyskuntajätekaatopaikkojen määrä Suomessa 1990–2010.

Teksti ja kuvat: Maria Törn
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LAINSÄÄDÄNTÖ
Jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö on viime vuosikymmenien 
aikana kiristynyt huimasti. 1978 säädettiin Suomen ensim-
mäinen jätehuoltolaki, jonka nojalla ryhdyttiin valvomaan 
kaatopaikkoja ja jätteenkuljetuksia. Lain mukaan jäte tuli 
ensisijaisesti pyrkiä hyödyntämään. Samalla vastuuta jät-
teenkuljetuksesta siirrettiin kiinteistön omistajalta kunnalle.

Suomen jätelainsäädännön kehitystä on ohjannut myös 
EU:n lainsäädännön yhtenäistämistavoitteet Vuoden 1993 
jätelaki (1072/1993) tuli voimaan vuoden 1994 alusta, korvaten 
aiemman jätehuoltolain vuodelta 1978. Lain tavoitteena oli 
tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää 
käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa 
vaaraa ja haittaa terveydelle. EU:n myötä myös kaatopaik-
katoimintaa keskitettiin. Kaatopaikkojen lukumäärä pieneni 
kun pieniä kaatopaikkoja suljettiin, vaikka kapasiteetti pysyi 
samana tai jopa kasvoi.

Lainsäädännön asettamat vaatimukset kaatopaikoille 
muuttuivat vuonna 1997. Suuri muutospaine koski kaatopaik-
karakenteita, joiden tuli täyttää EU:n asettamat kriteerit, mm. 
tiiveyden, vesienhallinnan ja kaatopaikkakaasujenhallinnan 
osalta. Siirtymäaikaa oli kymmenen vuotta, mikä johti siihen 
että kaikkialla Suomessa rakennettiin uusia kaatopaikkoja 
ja vanhoja suljettiin. Kaatopaikan pohjarakenteita koskeva 
kymmenen vuoden siirtymäaika täyttyi lokakuussa 2007, 
jonka jälkeen vanhoja kaatopaikkoja jäi runsaasti pois käy-
töstä. Kaatopaikkakäsittely modernisoitui, kaatopaikkakaasun 
talteenotto ja hyödyntäminen tehostui. 

Biohajoavan jätteen kaatopaikkausta on asteittain rajoi-
tettu niin, että vuoden 2016 alusta lähtien ei enää käytän-
nössä ole ollut mahdollista sijoittaa syntypaikkalajiteltua 
sekajätettä kaatopaikalle. Biohajoavan jätteen kaatopaikka-
kielto on pakottanut Suomenkin jätteenpolttoon, ja viime 
vuosien aikana useita jätteenpolttolaitoksia on rakennettu 
ja otettu käyttöön. 

Jätteenpolton lisääminen on selkeästi vähentänyt kaato-
paikkakäsittelyä. Lisäksi kaatopaikattavan materiaalin koos-
tumus on muuttunut. Jäte joka ei sisällä mitään biohajoavaa 
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Yhdyskuntajätteen %-jakautuminen hyödyntämiseen 
ja käsittelyyn vuosina 2006–2015 sekä vuodelle 2016 
asetettu tavoitetaso. 
Lähde: www.ymparisto.fi.

ei myöskään tuota kaatopaikkakaasua, ainakaan metaania. 
Haasteena on myös jätteenpolton tuhkat ja kuonat, jotka vielä 
toistaiseksi pääosin kaatopaikataan, tai käsitellään vaarallisena 
jätteenä johtuen mm. raskasmetallipitoisuudesta.  

Valtakunnallisen jätesuunnitelman yhdyskuntajätteiden kier-
rätyksen ja hyödyntämisen tavoitteet jäävät silti saavuttamatta, 
sillä tavoitteena olisi kierrättää suurempi osuus materiaalina, 
nyt toteutuneen tehostetun jätteenpolton sijaan. Tulevaisuuden 
jätehuollon haasteena onkin panostaa vahvemmin kierrätykseen, 
ja useita kiertotalous-hankkeita on jo käynnissä.

JÄTTEENPOLTTO KAATOPAIKKAKÄSITTELYN 
VAIHTOEHTONA
Monessa Euroopan maassa jätteenpoltto on jo suureksi osaksi 
korvannut kaatopaikkakäsittelyn. Yhdyskuntajätteiden poltto 
alkoi Euroopan suurissa kaupungeissa 1800-luvun lopulla. Taus-
talla oli tarve parantaa kaupunkien hygieniaa. Alkuvaiheissa 
jätteenpolton savukaasujen haittavaikutuksia ei tunnettu, eikä 
niistä oltu huolissaan. Helsingin Kyläsaareen rakennettiin jät-
teenpolttolaitos joka otettiin käyttöön 60-luvulla. 

” Yhdyskuntajätteiden 
 kierrätyksen ja 
 hyödyntämisen tavoitteet 
jäävät silti saavuttamatta…”
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Jätteiden energiasisällön hyödyntäminen muuttui kiinnos-
tavaksi, kun öljyn hinta lähti nousuun 1970-luvulla. Muualla 
Euroopassa kytkettiin jätteenpolttolaitoksia kaukolämpö-
verkkoon, ja panostettiin sähköntuotantoon. 1970-80-luvun 
taitteessa tutkimustulokset osoittivat, että jätteenpolton 
savukaasujen raskasmetalli- ja dioksiinipitoisuudet olivat 
korkeita. Useimmissa Euroopan maissa jätteenpolton päästö-
rajoja tiukennettiin ja polttotekniikkaa, varsinkin savukaasujen 
puhdistustekniikkaa, kehitettiin ja polttolaitosten päästöt 
vähenivät voimakkaasti.

Suomessa Kyläsaaren polttolaitoksen toiminta todettiin 
huonoksi ja saastuttavaksi, ja niin polttolaitos suljettiin 1983. 
Vasta vuonna 2006 Suomessa rakennettiin ensimmäisiä uuden 
sukupolven jätevoimalaitoksia (Kotkaan ja Riihimäelle).

KAATOPAIKAN JÄLKIHOITO
Kaatopaikka on maailmanlaajuisesti yleisin tapa hoitaa yhdys-
kuntajätteiden loppusijoitus. Suomessakin on paljon suljettuja 
kaatopaikkoja, jotka vaativat seurantaa ja hoitoa vielä kymmeniä 
tai jopa satoja vuosia sulkemisen jälkeen, riippuen kaatopaikan 
koosta ja siitä, mitä jätettä siihen on sijoitettu. 

Jätehuoltolainsäädännön mukaan kaatopaikkojen jälkihoi-
toon kuuluu huolehtiminen siitä, että kaatopaikasta ei aiheudu 
haittaa ympäristölle tai terveydelle, mutta vastuu vanhan kaato-
paikan jälkihoidosta määräytyy sen mukaan, mikä lainsäädäntö 
oli voimassa kun kaatopaikka suljettiin.

Kirjoittaja on DI, joka työskentelee 
 kouluttajana Sykli Oy:ssä (Suomen 
 ympäristöopisto).  
Sähköposti maria.torn sykli.fi.

Mankkaan suljetun kaatopaikan kunnostuksen 
yhteydessä alueelle rakennettiin golfkenttä.

Kaatopaikkojen pintarakenteille on asetettu yhtä tiukat kri-
teerit kuin pohjarakenteillekin. Kaasunkeräyksestä on huolehdit-
tava, ja siitä etteivät pintavedet pääse vuotamaan jätetäyttöön. 
Jätetäytön olosuhteita, kuten kosteutta pitää myös voida seurata. 
Peittämisen jälkeen alue yleensä maisemoidaan. Tämän jälkeen-
kin seuranta jatkuu niin pitkään kun katsotaan tarpeelliseksi, ja 
mahdollinen jatkokäyttö on rajoitettua. Kaatopaikan päälle ei voi 
rakentaa asuinrakennuksia, eikä esim. istuttaa puita, mutta kaikki 
virkistystoiminta ei ole poissuljettua. Vanhojen kaatopaikka-aluei-
den hoidosta, maisemoinnista ja hyödyntämismahdollisuuksista 
on löydettävissä hyviä esimerkkejä.

LANDFILL MINING
Landfill mining, suomennettuna  ”kaatopaikkakaivostoiminta”, 
tarkoittaa toiminnassa olevalle tai suljetulle kaatopaikalle sijoi-
tetun  materiaalin kaivamista, käsittelyä ja hyödyntämistä. Kun 
ajatellaan kaatopaikkaa kaivoksena, tavoitteena on materiaalin 
kierrätys tai energiahyödyntäminen. Muita tavoitteita voivat olla 
kaatopaikan jälkihoidon välttäminen (tai jälkihoidon muoto), tai 
alueen kunnostaminen muuhun käyttöön. 

Kaatopaikkakaivostoiminta ei vielä ole kovin yleistä, mutta 
ehkä kiinnostus kasvaa tulevaisuudessa kun neitseellisistä raaka-
aineista on vielä nykyistä suurempi pula.
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”Suomessakin on paljon 
 suljettuja kaato paikkoja, 
jotka  vaativat seurantaa ja 
hoitoa vielä kymmeniä tai 
jopa satoja vuosia.”


