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Ympäristöministeriö

Viite: lausuntopyyntö 20.11.2020

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston
asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin betonimurske lakkaa
olemasta jätettä

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta
lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista
sen määrittämiseksi, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus antaa lausuntopalvelu.fi -palvelussa olevan
jaottelun mukaisesti seuraavan lausunnon.
Yleiset kommentit asetusluonnoksesta
Pilaantumattoman betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymistä ja
menettelyä sen toteamiseksi on valmisteltu jo pidemmän aikaa.
Valmisteluun on osallistunut laaja edustus alan toimijoista ja tutkijoista
viranomaistoiminnan ja lainsäädännön asiantuntijoihin. Lausuntopyynnön
liitteenä on asetusluonnoksen lisäksi ympäristöministeriön
perustelumuistio, jossa esitellään mm. kansallista ja kansainvälistä asiaa
koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi muistiossa annetaan asetuksen
säännöskohtaiset perustelut.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivoo, että asetus vauhdittaa
kiertotalouden tavoitteiden toteutumista sekä vähentää luonnon maa- ja
kiviainesten käyttöä. Samalla ELY-keskus näkee haasteen asetuksen
tulkinnan yhtenevyydessä. Jätteeksi luokitteluun liittyviä päätöksiä on tehty
pelkästään tapauskohtaisesti tähän mennessä. Uudella asetuksella
varmistetaan toiminnanharjoittajien tasapuolista kohtelua.
2 § Soveltamisala
Asetusta sovellettaisiin ainoastaan betonimurskeen valmistajiin, joilla on
ympäristölupa betonijätteen murskaamiseen.
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Tämä pykälä rajaa ongelmallisimmiksi koetut perinteisestä purkamisesta
syntyvät betonimurskeet pois soveltamisalasta. Näiden hyötykäytön osalta
nykyinen lupa- tai ilmoitusmenettely sekä valvonta jatkuu edelleen.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää hyvänä sitä, että rajaus tehdään
ympäristöluvanvaraiseen toimintaan, jotta asetuksessa esitettyjen
vaatimuksien toteutumista voidaan valvoa.
4 § Betonimursketta koskevat arviointiperusteet
Tässä pykälässä ja asetuksen liitteessä 1 esitetään betonimurskeelle
vaatimukset, jotta se lakkaa olemasta jätettä. Erityisesti liitteessä esitetyn
D jakson vaatimukset ohjaavat arviointityötä.
ELY-keskus pitää näytteenoton tiheyttä, tutkimuksissa käytettäviä
menetelmiä sekä haitallisten aineiden liukoisuuksien ja kokonaismäärien
pitoisuuksien raja-arvoja sopivina. Näiden raja-arvojen alempi taso
esimerkiksi ns. mara-asetuksessa betonimurskeelle esitettyihin luo
varmempaa pohjaa murskeen käytölle.
Arviointiperusteet on käytävä kaikilta osin huolellisesti läpi, jotta
betonimurskeen jätteeksi luokittelu voidaan luotettavasti päättää. Tästä
ovat vastuussa niin toiminnanharjoittajat kuin alan konsultit ja laitosten
ympäristölupia valvovat viranomaisetkin.
5 § Laadunhallinta
Pykälässä edellytetään, että laadunvarmistusjärjestelmän
vaatimuksenmukaisuuden osoittaa riippumaton taho. Tämä on tärkeä osa
koko arviointityön luotettavuutta. Riippumattoman osapuolen pätevyyden
osoittamisesta ja tarkistamisesta pitää tulla normaali, vakiintunut käytäntö.
6 § Vaatimustenmukaisuusilmoitus
Ilmoituksen sisältövaatimukset on esitetty asetuksen liitteessä 3.
Kahden metrin vähimmäisvaatimus pohjaveden pintaan saattaa olla vaikea
osoittaa luotettavasti. Pelkästään jo yhden pohjaveden tasomittauksen
toteuttaminen muuttaa rakentamisen käytäntöjä monessa hankkeessa.
Pohjaveden pinnantason muutokset vaatisivat pitkien mittaussarjojen
tietoa. Kysymykseksi jää milloin kahden metrin vaatimus on luotettavasti
osoitettu. Vastaavasti suotoveden pH:n vaikutusten uskottava arviointi
betonimurskeen sijoituskohteessa saattaa olla hankalaa.
Muuta
Jätteeksi luokittelun tarkka päättymishetki kiinnostaa murskauslaitosten
valvojia. Tulkinta laitosalueella pitempään olevasta jäte- tai tuotekasasta
saattaa aiheuttaa erimielisyyttä.
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Murskauslaitosten ympäristölupien valvojien on kehitettävä uusia tapoja
laitosten materiaali- ja jätevirtojen seurantaan. Nykyisiä raportointitapoja
kehitettävä myös yhtenevästi koko valtakunnassa.
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