
 

 

 

 

 

Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysymykseen  
(E 1/2020) NORM-jätteen käsittelystä 
 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Tanska yhdessä Grönlannin ja 

Färsaarten kanssa antaa Pohjoismaiden vastaukset kysymykseen E 1/2020: Kirjallinen 

kysymys NORM-jätteen käsittelystä. Seuraavassa kaikkien maiden vastaukset viiteen 

Pohjoismaiden neuvoston esittämään kysymykseen: 

 

 

 
1. Kuinka Pohjoismaat käsittelevät NORM-jätettä?  

Norja: 
Radioaktiivisen NORM-jätteen ja nk. antropogeenisia nuklideja sisältävän jätteen kä-
sittelyä koskevat samat säädökset ja vaatimukset.  
 

Radioaktiivista NORM-jätettä varastossaan mahdollisesti säilyttävien yritysten täytyy 
kartoittaa jätteensä, jotta voidaan selvittää, luokitellaanko jäte radioaktiiviseksi jät-
teeksi, ts. ylittääkö se jätelain soveltamismääräyksissä säädetyt radioaktiivista konta-
minaatiota ja radioaktiivista jätettä koskevat raja-arvot (1.11.2010 nro 1394). Mikäli 
joukossa on radioaktiivista jätettä, jäte tulee toimittaa mahdollisimman pian, vähin-
tään kerran vuodessa, sellaiseen vastaanottopisteeseen, jolla on lupa radioaktiivisen 
jätteen käsittelyyn.  

Jätteen vastaanottopisteillä, jätevarastoilla ja vastaavilla tulee olla Norjan säteily- ja 
ydinturvavirastolta (Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA)) lupa toimin-
taansa. Radioaktiivinen jäte, jonka NORM-pitoisuus on suhteellisen matala (alle 
10Bq/g) ja joka on luokiteltu myös vaaralliseksi jätteeksi, voidaan toimittaa pelkäs-
tään vaarallisen jätteen käsittelyyn luvan saaneeseen vastaanottopisteeseen.  

Tiedot radioaktiivisesta jätteestä täytetään sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä, joka 
on yhteinen radioaktiiviselle ja vaaralliselle jätteelle. Jätteiden käsittelyä koskevat 
vaatimukset ovat jätesäädöksen luvussa 16.  

Ruotsi: 
NORM-jätteen käsittelyä säätelevät säteilyturvaviranomaisen antamat määräykset 
(SSMFS 2018:4), jotka koskevat luonnossa esiintyviä radioaktiivisia materiaaleja ja ra-
kennusmateriaaleja (ks. 9-13 §§ SSMFS 2018:4) 
 
Jos NORM-jätteen uraani- ja toriumsarjojen radionuklidikohtainen kuiva-aineen aktii-
visuuspitoisuus on korkeintaan 1 kBq/kg ja kalium-40:n pitoisuus korkeintaan 10 
kBq//kuiva-ainekilo, materiaalin käsittelijä voi luokittaa se vapaarajan alapuolelle. 
Tämä ei koske rakentamiseen käytettävää materiaalia. 

Jos NORM-jätteen uraani- ja toriumsarjojen radionuklidikohtainen aktiivisuuspitoi-
suus on korkeintaan 10 kBq/kuiva-ainekilo ja kalium-40:n pitoisuus korkeintaan 100 
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Sivu 2 

kBq/kuiva-ainekilo, materiaalin radioaktiivisuutta ei tarvitse ottaa huomioon, vaan se 
voidaan sijoittaa kaatopaikalle. 

Luonnossa esiintyvä malminetsinnän yhteydessä syntyvä radioaktiivinen materiaali 
voidaan viedä kaatopaikalle tai sijoittaa takaisin etsinnän yhteydessä syntyviin onka-
loihin sen radioaktiivisuudesta huolimatta.  

Ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa tarkoitetun kaatopaikan tulee olla siten raken-
nettu, että se antaa vähintään samantasoisen suojan kuin asetuksella (2001:512) sää-
detään ei-vaarallisen jätteen läjittämisestä. 

Yksittäinen kotitalous voi hävittää vedensuodattimet kotitalousjätteen joukossa nii-
den radioaktiivisuudesta huolimatta. 

Luonnossa esiintyviä radioaktiivisia aineita sisältävä purkujäte, alunaliuskeen poltto-
jäte, fosfaattikipsi ja maa- ja kalliomateriaali voidaan läjittää kaatopaikalle tai kierrät-
tää laitosten tarpeeseen (paitsi rakennusmateriaaliksi), vaikka materiaalissa on radio-
aktiivisuutta. 

NORM-jätteen laimentaminen on kielletty, jos tarkoituksena on pudottaa sen luokitus 
vapaarajan alapuolelle. 

Jos NORM-jätteen uraani- ja toriumsarjojen radionuklidikohtainen kuiva-aineen aktii-
visuuspitoisuus ylittää 10 kBq/kg ja kalium-40:n pitoisuus on korkeintaan 100 kBq/kg 
kuiva-aineesta, sille ei ole loppukäsittelyratkaisua Ruotsissa. 

Suomi: 
Säteilylaki määrittelee NORM-jätteen sellaisesta toiminnasta syntyväksi jätteeksi, 
joka altistaa luonnonsäteilylle ja jonka luontainen radionuklidien aktiivisuuspitoisuus 
ylittää vapaarajat. Suomessa NORM-jätettä syntyy muun muassa kaivosteollisuu-
dessa, metallinjalostuksessa, metalliromun kierrätyksessä ja talousvesien puhdista-
misprosessissa. Vastuu NORM-jätteen käsittelystä (käsittely ja loppusijoitus) kuuluu 
toiminnasta vastaavalle taholle. 
 
NORM-jäte sijoitetaan yleensä vaarallisen jätteen kaatopaikalle, koska jäte sisältää 
usein myös muita kemiallisia yhdisteitä, kuten raskasmetalleja. Pieniä määriä luonnon 
radioaktiivisia aineita voidaan sijoittaa tavallisen jätteen kaatopaikalle, vaikka materi-
aalin aktiivisuustaso ylittää säteilylaissa säädetyt vapaarajat. Nämä jätteet ovat pää-
asiassa yksityistalouksien vedenpuhdistuslaitteiden suodattimia ja suodatinmassoja, 
joihin vedenkäsittelyn yhteydessä on kertynyt luonnon radioaktiivisia aineita. 

Islanti: 
NORM-jätettä käsitellään Islannissa samoin kuin muutakin radioaktiivista jätettä. Is-
lannin lainsäädännössä ja sen täytäntöönpanossa noudatetaan EU:n direktiiviä 
2013/59/EURATOM turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoi-
vasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi. 
 
Tanska: 
Säteilyturvallisuus kuuluu Tanskassa terveysvirastolle, joka vastaa kaikista säteilytur-
vaan liittyvistä ionisoivan säteilyn käyttöön ja tuottamiseen liittyvistä viranomaisteh-
tävistä radioaktiivinen jäte mukaan lukien.   
 
NORM-jäte on radioaktiivista jätettä ministeriön 1. heinäkuuta 2019 antaman radio-
aktiivisten aineiden käyttöä koskevan asetuksen nro 670 määräysten mukaan. Siksi 
käsittelyssä ja hävittämisessä on noudatettava samoja säädöksiä kuin muunkin radio-
aktiivisen jätteen kohdalla Tanskassa. Näiden määräysten mukaan radioaktiivinen 
jäte on hävitettävä sille soveltuvalla tavalla, ja sellainen radioaktiivinen jäte, jota ei 
näiden määräysten mukaan voida muuten hävittää, on varastoitava. Varastointi on 
annettava erityisesti tehtävään nimetyn yrityksen hoidettavaksi.  
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NORM-jäte, jota säilytetään Tanskan NORM-jätteen varastoissa, on peräisin pääasi-
assa öljyn- ja kaasuntuotannosta, mutta jonkin verran on myös muista lähteistä peräi-
sin olevaa NORM-jätettä. NORM-jätteen turvallinen käsittely kuuluu kaikissa tapauk-
sissa jätteen omistajalle (operaattorille), jonka on varauduttava siihen toimintansa 
suunnittelussa. NORM-jätteen käsittely ja säilytys ym. on operaattorin vastuulla ja 
säilytystä koskevat ehdot sovitaan operaattorin, terveyshallituksen ja muiden asian-
omaisten viranomaisten kesken.   

Kansankäräjien päätöksellä nro B90 tehtiin radioaktiivista jätettä koskevia pitkän ai-
kavälin ratkaisuja Tanskassa ja päätös Risøn tutkimusreaktorin radioaktiivisen purku-
jätteen geologisesta loppusijoituksesta. Päätös antaa mahdollisuuden käyttää ratkai-
sua myös NORM-jätteen vastaanottoon, jonka varastointi tällä hetkellä on jätteen 
omistajan vastuulla aina loppuvarastointiin asti. 

Grönlanti: 

Grönlannissa NORM-jätteen käsittelyä koskevat seuraavat säännöt: 

 

Terveysministeriö on vastuussa väestönsuojelusta, joka koskee ionisoivaa säteilyä 

Grönlannin parlamentin (Inatsisartutin) 9. syyskuuta 2015 hyväksymän lain nro 33 

nojalla. Terveysministeriö voi mainitun lain 1 §:n 3. momentin nojalla säätää erityisiä 

NORM- jätettä koskevia sääntöjä. 

 
Terveysministeriö laatii parhaillaan säteilymääräyksiä. Ionisoivan säteilyn lähteiden 
rekisteröinti on aloitettu, samoin uusien sääntöjen laatiminen yhteistyössä ulkomais-
ten neuvonantajien kanssa.  

Työsuojelusta vastaa Tanskan työministeriön alainen työsuojeluviranomainen, joka 

vastaa myös työntekijöiden säteilysuojasta Grönlannin 26. lokakuuta 2005 säädetyn 

työympäristölain nro 1048 mukaan myöhempine tarkistuksineen.  

 

Raaka-ainesektorilla noudatetaan yhtenäisen viranomaiskäsittelyn periaatetta. Näin 

ollen hallitus voi raaka-ainelain nojalla antaa määräyksiä kaikista lupamenettelyyn 

liittyvistä ehdoista. Säteilyalalla tämä tarkoittaa sitä, että raaka-aineyritysten on 

toiminnassaan noudatettava Grönlannin parlamentin 9. joulukuuta 2015 säätämää 

lakia nro 33 ja työympäristölakia samoin kuin toiminnassa tunnustettuja 

kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi IAEA:n ohjeet tai 

Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan (ICRP) suositukset ja ohjeet.  

 

Tätä nykyä Grönlannin kaivosteollisuudessa tai öljyn- ja kaasuntuotannossa ei synny 

NORM-jätettä.  

 
Färsaaret: 
Färsaaren lainsäädännön mukaan Tanskan terveyshallitus hoitaa radioaktiivisiin ainei-
siin liittyviä viranomaistehtäviä. Terveysviraston tehtäviä Färsaarilla hoitaa 
Landslægen-virasto. Tanskan terveysvirasto voi antaa yleisiä ohjeita radioaktiivisen 
jätteen käsittelystä, kun kysymyksessä ovat radioaktiivisesti kontaminoituneet pak-
kaukset, jätteet, jätevedet ja poistoilma. Terveysvirasto voi myös antaa erityismää-
räyksiä yksittäisissä tapauksissa, vrt. 20. marraskuuta 1975 annettu asetus nro 574 ra-
dioaktiivisten aineiden käyttöön liittyvistä turvamenettelyistä. Färsaarten säteilytur-
van päivittäminen on työn alla.  
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2. Mikä on Norjan NORM-jätteen säteilyaktiivisuus verrattuna Tanskan NORM-
jätteeseen?  

Norja: 
Säteilymäärä riippuu NORM-jätteen tyypistä, jätteen tuottaneen yrityksen toimialasta 
ja jätteen muodostaneen lähtöaineen paikallisista ominaisuuksista. Öljy- ja kaasuteol-
lisuuden NORM-jätteen säteilymäärä riippuu sen tuotantotavasta sekä siitä, onko ky-
seessä öljy vai kaasu.  
 
Vaikka kaasuntuotannon radioaktiiviset päästöt ovat yleisesti pienemmät vähäisem-
män vedentuotannon ansiosta, tuotantovälineisiin kerrostuvan materiaalin säteily-
taso on yleisesti korkeampi. Kerrostumat ovat ohuempia ja niiden lyijypitoisuudet 
korkeammat kuin öljyntuotannossa, jossa taas radiumpitoisuudet ovat korkeammat. 
Vastaavasti alunaliuskeen ja muiden happoa muodostavien kivilajien kuten myös 
muun poistomassan radioaktiivisuus vaihtelee paikkakohtaisesti ja riippuu raaka-ai-
neen noutopaikasta. 
 
Tanska: 
Tanskan NORM-varastoissa säilytettävä NORM-jäte sisältää luonnon radioaktiivisia ai-
neita, joiden pitoisuus ylittää 1. heinäkuuta 2019 annetun radioaktiivisten aineiden 
käyttöä koskevan asetuksen nro 670 poikkeamatasot mutta jonka säteilytaso on kui-
tenkin yleisesti matala. Eri säilytyspaikoissa Tanskassa olevan NORM-jätteen määrä ja 
alkuperä on listattu terveyshallituksen tiedotteessa: ”NORM i Danmark” vuodelta 
2017. Tanskan kaikkea NORM-jätettä koskevat lisänäytteet, analyysi ja selvitys radio-
aktiivisten aineiden määrästä (inventaario) valmistuvat odotusten mukaan ajoissa, 
jotta ne voidaan raportoida IAEA:lle radioaktiivisen jätteen turvallisen käsittelyn yleis-
sopimuksen mukaan lokakuussa 2020.  
 
Grönlanti: 
Tällä hetkellä Grönlannin kaivosteollisuudessa tai öljyn- ja kaasunetsinnässä ei synny 
NORM-jätettä.  
 

3. Liittyykö öljyn- ja kaasunetsinnässä syntyvään NORM-jätteeseen muita ympä-
ristöhaasteita kuin radioaktiivisuus?  

Norja: 
Öljyteollisuuden jäte sisältää öljyä ja usein myös mm. elohopeaa. Siksi Norjan ympä-
ristövirasto on laatinut säännöt myös tämän ei-radioaktiivisen jätteen käsittelystä 
Norjassa. Luonnon NORM-raaka-aineissa on usein myös raskasmetalleja. 
 
Ruotsi: 
Ruotsissa ei ole öljyn- eikä kaasuntuotantoa.  
 
Suomi: 
Teollisuusjäte (esim. kaivos- ja metalliteollisuudesta) sisältää usein haitallisia kemialli-
sia aineita, kuten raskasmetalleja ja kemikaaleja, minkä- vuoksi ne käsitellään jäte- ja 
ympäristölain määräysten mukaan ympäristön suojelemiseksi.  
 
Suomessa NORM-jätteen suurin ongelma ei yleensä liity radioaktiivisuuteen, vaan 
muihin kemiallisiin yhdisteisiin, jotka määräävät suurelta osin jätteidenkäsittelyn toi-
menpiteet. Säteilysuoja on kuitenkin tekijä, joka tulee ottaa huomioon NORM-jätteen 
loppukäsittelyssä. Suomessa syntyvän NORM-jätteen radioaktiivisuus on yleensä pie-
nempi kuin esimerkiksi raakaöljyntuotannossa syntyvän NORM-jätteen. Esimerkiksi 
kaivosteollisuudessa on esiintynyt uraanipitoisen veden päästöjä. Suurin osa ympäris-
tövahingoista on aiheutunut veden sisältämien kemiallisten aineiden, kuten sulfaatin 
ja raskasmetallien pitoisuuksista. 
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Islanti: 
Islanti ei voi vastata kysymykseen. 
 
Tanska: 
NORM-jätteen sisältämä radioaktiivisen aineen määrä on pieni, minkä vuoksi sen kä-
sittelystä aiheutuva ja työntekijöihin ja muuhun väestöön kohdistuva säteilyaltistus 
on yleensä hyvin pieni.  
 
NORM-jäte voi sisältää radioaktiivisuuden lisäksi esimerkiksi raskasmetalleja tai muita 
toksisia ja ympäristölle haitallisia aineita. Ympäristönsuojelualan säädöksissä otetaan 
huomioon NORM-jätteen kaikki ominaisuudet. 
 
Grönlanti: 
Grönlannissa ei ole öljyn- eikä kaasuntuotantoa.  
 
Färsaaret: 
Färsaarilla ei ole öljyn- eikä kaasuntuotantoa. 
  

4. Onko Pohjoismaissa NORM-jätteen loppusijoituspaikkoja?  

Norja: 
Nykyisin Norjassa on viisi radioaktiivisen jätteen sijoituspaikkaa, joista neljä voi vas-
taanottaa erityyppistä NORM-jätettä. Yksi on maanpinnan lähellä sijaitseva varasto 
(vuoristoalueella), joka vastaanottaa lähes yksinomaan öljyteollisuuden jätettä. Kaksi 
paikoista on maan pinnalla olevia varastoja, jotka voivat vastaanottaa mahdollisesti 
happoa tuottavia maalajeja (edustaa nykyisin valtaosaa NORM-jätteestä mm. suurten 
rakennus- ja laitoshankkeiden takia). Yksi varasto on rakennettu alun perin vaaralli-
selle jätteelle, mutta sillä on myös lupa tietyn tyyppisen NORM-jätteen vastaanot-
toon.   
 
Ruotsi: 
Ruotsissa ei ole NORM-jätteen loppusijoituspaikkaa. 
 
Suomi: 
Suomessa ei ole NORM-jätteen loppusijoituspaikkaa. 
 
Islanti: 
Islannissa ei ole NORM-jätteen loppusijoituspaikkaa. 
 
Tanska: 
Tanskassa ei nykyisin ole NORM-jätteen loppusijoituspaikkaa.  
 
Grönlanti: 
Grönlannissa ei nykyisellään ole NORM-jätteen loppusijoituspaikkaa.  
 
Färsaaret: 
Färsaarilla ei ole NORM-jätteen loppusijoituspaikkaa. 
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5. Näkevätkö Pohjoismaat teknisiä tai taloudellisia etuja NORM-jätteen varastoin-
tia ja hävittämistä koskevassa yhteistyössä? 

Norja: 
Norjan lainsäädännön mukaan radioaktiivisen jätteen vientiin ja tuontiin voidaan ha-
kea erityislupa. Tuontilupa voidaan antaa ainoastaan painavista syistä, mikäli Nor-
jassa on ympäristön kannalta hyviä ratkaisuja sekä käyttämätöntä kapasiteettia ja tar-
peelliset luvat. Mahdollinen radioaktiivisen jätteen tuontiluvan käsittely perustuu 
Norjan omaan lainsäädäntöön. Virallisempaa yhteistyötä ei ole arvioitu.  
 
Ruotsi: 
Ruotsin nykylainsäädännön mukaan radioaktiivisen jätteen loppusijoittamiseen toi-
seen maahan tarvitaan erityinen lupa.  
 
Suomi: 
Säteilylain mukaan valtiolla on toissijainen huolehtimisvelvollisuus radioaktiivisesta 
jätteestä, mikäli vaarattomaksi tekemisestä vastuussa olevaa toiminnanharjoittajaa ei 
löydy. Koska NORM-jätettä ei ole säteilylaissa määritelty radioaktiiviseksi jätteeksi, se 
voidaan sijoittaa esimerkiksi tavallisille kaatopaikoille.  
 
Pohjoismaiset säteily- ja ydinturvaviranomaiset ovat perustaneet työryhmän, jonka 
tehtäviin kuuluu muun muassa selvittää Pohjoismaiden NORM-teollisuutta koskevat 
säännöt. NORM-jätteen varastointia ja käsittelyä koskeva pohjoismainen yhteistyö 
olisi epäilemättä kaikkien etu. Tässä yhteydessä on syytä selvittää, salliiko lainsää-
däntö NORM-jätteen viennin ja tuonnin maiden välillä. 
 
Islanti: 
Islannin kannalta olisi teknisesti ja taloudellisesti hyödyllistä tehdä yhteistyötä 
NORM-jätteen varastoinnissa ja loppusijoittamisessa). 
 
Tanska: 
Tanska pitää tämän alan yhteistyötä lähtökohtaisesti hyvänä asiana, jos sen avulla 
löydetään kaikkia Pohjoismaita hyödyttävä ratkaisu. 
 
Grönlanti: 
Grönlanti voisi hyötyä NORM-jätteen varastointia ja hävittämistä koskevasta yhteis-
työstä. 
 
Färsaaret: 
Färsaarilla kysymystä ei ole vielä käsitelty. 
 

 

 

Ystävällisin terveisin  

 

 

 

Magnus Heunicke 


