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JÄTTEEN PIENIMUOTOINEN JA EI-AMMATTIMAINEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Jätteen pienimuotoinen ja ei-ammattimainen hyödyntäminen voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun 
käytetään puhtaita mineraalisia tai muita käyttötarkoitukseen soveltuvia jäte-eriä (lähinnä 
betoni ja tiili) vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia maanrakentamisessa. 
 
Jätteen pienimuotoisestakin hyödyntämisestä on tehtävä aina ilmoitus Lohjan ympäristönsuojeluun, 
jotta hyödyntämishankkeen ympäristöriskit voidaan arvioida. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti vähintään 
30 vuorokautta ennen hyödyntämistä. Ilmoituksen perusteella ympäristönsuojeluviranomainen arvioi, 
onko jätteen hyödyntäminen maanrakentamisessa mahdollista. Hyödyntämistä ei tule aloittaa ennen 
kuin ympäristönsuojelun puoltava lausunto asiassa on saatu. 
 
Lohjan ympäristönsuojelun linjauksen mukaan hyödyntäminen voidaan yleensä tehdä 
seuraavin edellytyksin: 

- järkevä ja tosiasiallinen hyödynnystarve 
- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita eikä aiheuta muutakaan 

haittaa tai vaaraa ympäristölle 
- hyödynnettävä määrä on enintään 100 tonnia 
- materiaali on murskattu käyttötarkoitukseen sopivaksi eikä sisällä merkittäviä määriä 

betoniterästä 
- sijoituspaikka ei ole tärkeällä pohjavesialueella ja etäisyys talousvesikäytössä olevaan kaivoon 

tai lähteeseen on vähintään 50 m 
- etäisyys vesistöön on vähintään 50 m 
- jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään 
- jätettä sisältävä rakenne ei saa joutua kosketuksiin pohjaveden kanssa 
- jätteen hyödyntämiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä 

 
Jätteen hyödyntäjän tulee tietää jätteen laatu, eli jätteen hyödyntäjän on oltava selvillä jäte-erän 
puhtaudesta ja haitattomuudesta. Tällaisia materiaaleja voivat olla muun muassa: 
 

- neitseellinen, puhdas pintamaa  
- maa-aines on muusta turvallisesta kohteesta 
- muiden kuin edellisissä kohdissa mainittujen kohteiden ylijäämämaista tulee olla 

maaperätutkimustulokset käytettävissä  
- betoni- ja tiilijätteen puhtaus on varmistettava tarvittaessa analyyseillä purkukohteen 

alkuperästä riippuen, esimerkiksi betonijätteistä on oltava liukoisuustiedot, jos jäte tulee 
teollisesta kohteesta tai saattaa sisältää haitta-aineita esimerkiksi saumauslaastin mukana 

- pääsääntöisesti jäte ei saa olla pilaantuneiden maiden kunnostuskohteista 
 
Jo rakennusluvassa hyväksytty maa-ainesten käyttö ei edellytä erillistä ilmoitusta 
ympäristönsuojeluun. 
 
Kiinteistön omistajan/haltijan vaihtuessa on tieto jätteen hyödyntämisestä ja sijoituspaikasta 
annettava kiinteistön uudelle omistajalle/haltijalle. 
 
Jollei jätteen hyödyntämistä voida hyväksyä ilmoitusasiana, voidaan jätteen hyödyntäjä ohjata 
tapauksesta riippuen hakemaan kohteelle ympäristölupaa. Mikäli haitalliset vaikutukset pohjaveteen, 
maaperään tai vesistöihin arvioidaan merkittäviksi, neuvotaan jätteen hyödyntäjää luopumaan 
hankkeesta. 
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Ympäristönsuojeluun tehtävän ilmoituksen sisältö: 
- jätteen hyödyntäjä ja hänen yhteystietonsa 
- sijoituspaikan omistajan yhteystiedot ja hyväksyntä mikäli ei ole sama kuin hyödyntäjä 
- sijoituspaikan omistajan tai haltijan hyväksyntä 
- hyödyntämistapa ja hyödyntämisen tarpeellisuus 
- hyödynnettävä jäte ja sen määrä (eri jätejakeet eriteltynä) sekä miten jäte on mahdollisesti 

esikäsitelty 
- hyödyntämisajankohta, eli millä aikavälillä hyödyntäminen tapahtuu ja milloin kohde on 

tarkistettavissa 
- jätteen lähtöpaikka, eli tieto siitä, mistä jäte on peräisin 
- jätteen ympäristökelpoisuus eli tiedot mahdollisista haitta-aineista esimerkiksi liukoisuustestien 

tulokset ja tieto lähtöpaikan käyttöhistoriasta 
- jätteen sijoituspaikka eli sijoituspaikan sanallinen kuvaus ja esimerkiksi rakenteiden 

kerrospaksuuksien kuvaus ja rakennekerroksen etäisyys pohjaveden pinnasta 
- hyödyntämispaikan peittäminen luonnon maakerroksilla tai päällystäminen 
- etäisyys lähimpiin kaivoihin, vesistöön ja pohjavesialueeseen 
- karttaliite sijoituspaikasta 
 
Ilmoitus suositellaan tekemään sitä varten laaditulla lomakkeella, joka on saatavilla Lohjan 
ympäristönsuojelusta sekä Lohjan kaupungin nettisivuilta kohdasta ”Kaupunki tiedottaa”  ”Sähköiset 
lomakkeet”  (selaa alaspäin) ”Kaupunkikehitys”  ”Ympäristönsuojelu”. Ympäristönsuojelu voi 
pyytää täydentämään ilmoitusta tarkentavilla tiedoilla. Huolellisesti laadittu ilmoitus nopeuttaa asiasi 
käsittelyä.  
 
Lisätiedustelut: ympäristötarkastaja Susanna Komulainen, puh. 044 374 0773, sähköposti 
susanna.komulainen(at)lohja.fi 
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