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Med natursten avses en sten som är bildad genom naturliga geologiska pro-
cesser till skillnad från artificiellt tillverkade, stenliknande material, som t.ex. 
keramik och betong. Natursten används i byggnadsfasader, inredningar, 
monument, gravminnesmärken, eldstäder, gat- och markbeläggning samt i 
utemiljöer. De viktigaste kvalitetskraven för duglig natursten är ett homogent 
utseende och en sprickfattig förekomst, samt att det finns efterfråga för ste-
nen på marknaden.

I Finland producerar man främst granit och täljsten. Granitproduktionen är 
koncentrerad till sydöstra Finland, medan täljsten produceras i östra Finland. 
Den totala produktionen av natursten under 2013 var ca 630 000 ton, förde-
lad på granit, täljsten och skiffer.

Globalt sett är Finland en viktig exportör av granit och förädlare av täljsten. 
Under 2014 var industrins omsättning ca 230 miljoner euro. Värdet på expor-
ten var 63 miljoner euro, medan värdet på importen var 13,5 miljoner euro. 
De viktigaste exportländerna är Kina, Tyskland, Frankrike, Sverige och Italien. 
Inom stenbranchen fungerar ca 200 aktiva företag, som direkt anställer när-
mare 2000 personer.

1.INLEDNING
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Brytningen av granit och skiffer regleras i Finland av marktäktslagen och mil-
jöskyddslagen. För att brytning skall kunna utövas, måste tillstånd enligt båda 
lagarna vara i kraft. Båda tillstånden meddelas i vanliga fall av kommunen.

Brytningen av täljsten regleras av gruvlagen, men även för denna verksamhet 
behövs det lov enligt miljöskyddslagen. Gruvlagen sorterar under Säkerhets- 
och kemikalieverket (Tukes). Ansökan om miljötillstånd riktas till det regionala 
regionförvaltningsverket.

De senaste ändringarna inom lagstiftningen som reglerar naturstensbryt-
ningen i Finland innefattar dels Statsrådets förordning om miljöskydd i sam-
band med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010), och 
dels den nya miljöskyddslagen (527/2014). Också vissa myndighetsbestäm-
melser har verkligställts under de senaste tio åren, men de gäller inte speci-
fikt naturstensbrytning.

I dag krävs det i stigande grad högklassiga och heltäckande utredningar över 
miljöpåverkan och dess hantering innan brytningen kan påbörjas. Därför är 
det viktigt att verksamhetsutövarna samt myndigheterna och konsulterna får 
aktuell information om miljöfrågor som handlar om miljöpåverkan av olika 
naturstenstyper i olika omgivningar. Kännedom om den geologiska miljön 
och brytningsmetoderna är nödvändigt för att förstå eventuella miljöpåverk-
ningar.

2. LAGSTIFTNING
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Produktionsprocessen för brytning av granit (Fig. 1) börjar med att lösgöra 
ett primärblock från det fasta berget. Primärblockets ändor frigörs med hjälp 
av slitsborrning eller med diamantvajersåg. Längs bakre gränsen av det bli-
vande primärblocket borras en rad vertikala hål med hydrauliska borrmaski-
ner. Längs blockets undersida borras en motsvarande rad horisontella hål. 
Primärblocket sprängs därefter loss med svaga laddningar i form av K-rör-
laddningar och detonerande stubin. Primärblocket sönderdelas i mindre 
block, vilka sedan spjälkas upp i handelsblock med bestämda mått och for-
mer. Täljstenen bryts med kedjesågar försedda med hårdmetallbitar (Fig. 2). 
Skiffer bryts med grävskopa, och vid marmorbrytningen används vajersåg. 

3. PRODUKTIONSPROCESSER

Figur 1. Brytning 
av granit. Foto: 
Ilona Romu.
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Figur 2. Brytning 
av täljsten. Foto: 
Paavo Härmä.

Naturstensproduktionens brytningsmetoder, dess slutprodukter, och den 
geologiska miljön är väsentligt annorlunda än dem hos de övriga brancherna 
inom utvinningsindustrin (ex. krosstensproduktion eller gruvverksamhet). 
Brytningsmetoderna är mekaniska, och ingen anrikning med hjälp av kemika-
lier används. Natursten är homogen till färg och utseende, och beständig mot 
förvittring. Natursten bryts i homogena bergsområden där jordlagret är tunt 
och grundvattenbildningen minimal. De homogena bergsområdena är rela-
tivt sprickfria och sålunda är vattenhalten i berggrunden ytterst låg.
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4.1 Miljöpåverkan

Produktionen av natursten kan inverka på den lokala miljön t.ex. genom bul-
ler, damm och vibrationer, och kan eventuellt få effekter på grund- och ytvatt-
nen.

Naturstensbrytnigens miljöpåverkan kan begränsas genom en saklig och nog-
grann brytningsplanering samt genom att använda en högklassig teknik som 
minimerar utsläppen. Av central betydelse är även att se till att produktions-
området hålls rent och att maskinerna (fordon, borrmaskiner, kedjesågar) är 
funktionsdugliga och i gott skick. Teknologin och metoderna i naturstenspro-
duktionen har därtill förändrats och blivit mera miljövänliga under de senaste 
tjugo åren.

Se Tabell 1 för bästa miljöpraxis hos produktionen av natursten.

4. BÄSTA MILJÖPRAXIS (BEP)
   I PRODUKTIONEN AV NATURSTEN
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Buller Damm Vibration

Effektiv brytningsplanering: 
modellering av blivande sten-
brott; korrekt dimensionering 
och placering av bullervallar

God brytningsplanering: möj-
lighet att vid behov variera 
brytningsriktningarna. Lämplig 
placering av tömningsställen 
för dammuppsamlarna. Hålla 
vägarna i god kondition och 
körhastigheterna lämpliga

God brytningsplanering: till-
räckliga avstånd till känsliga 
lokaliteter såsom bostäder. 
Variation av brytningsriktning-
arna enligt behov

Variation av brytningsriktning-
arna enligt behov

Användning av moderna och 
högklassiga maskiner samt en 
omsorgsfull skötsel av maski-
nernas dammuppsamlingsut-
rustning (fordon, borrmaski-
ner, kedjesågar)

Korrekt användning av mäng-
den sprängämnen: även 
användning av för lite spräng-
ämnen ger ökade vibrationer

Bruk av moderna och hög-
klassiga maskiner; omsorgs-
full skötsel av maskinerna 
med speciell hänsyn till utrust-
ningen för bullerdämpning 
(fordon, borrmaskiner, kedje-
sågar)

Observera och ta hänsyn 
till väderförhållandena vid 
sprängningar

Minskning av storleken på pri-
märblocken

Modifiering av varningssig-
nalerna med beaktande av 
säkerheten på arbetsplatsen

Dammbekämpning med vat-
ten och/eller med lämpligt 
bindningsämne

Bedömning av vibrationens 
effekter i omgivningen, som ett 
verktyg i optimeringen av bryt-
ningen

Tillräckliga avstånd till käns-
liga lokaliteter såsom bostads-
områden

Tvättning av bergsytan eller 
primärblocket före spräng-
ning eller spjälkning

Körvägarna i god kondition 
och lämpliga hastighetsbe-
gränsningar i närområdet till 
bostadsområden

Yt- och dagvatten Bränsle, smörjningsmedel, 
andra kemikalier

Reststen och avfall

Dränering av yt- och dag-
vatten via sedimentationsbas-
sänger för att hindra utsläpp 
av slam och näringsämnen

Noggrann behandling och 
upplagring av bränslen och 
andra kemikalier

Ett snyggt och rent produk-
tionsområde. Sortering och 
kassering av avfall på sakligt vis

Korrekt dimensionering av 
bassängerna och dräneringen. 
Omsorgsfullt byggda och väl 
skötta bassänger och vallar

Genomtänkta platser för tvätt-
ning och bränslepåfyllning av 
fordon och maskiner

En god kännedom om rests-
tenens bruksegenskaper och 
påverkan på miljön

God planering av dräneringen 
för att undvika försumpning 
av omgivande mark

Användning av biologiskt ned-
brytbara oljor t.ex. i kedjeså-
gar

God brytningsplanering: 
utnyttjandet av reststen i sten-
brottets konstruktioner (t.ex. i 
bullervallar)

Bedöma möjligheterna att 
utnyttja reststen som miljösten 
eller ballast

Tabell 1. Bästa miljöpraxis (BEP): olika åtgärder mot olägenheter vid produktion av natursten. Enligt Romu (2014).
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4.2 Buller och damm

Bullerkällor vid stenbrytningen kan vara borrning, sågning, sprängning, 
dumpning av reststen och trafik med tunga maskiner. Samma arbetsmoment 
kan även vara dammbildande. Borrmaskinerna är försedda med dammupp-
samlare (Fig. 3).

Buller- och dammeffekterna kan minskas genom en lämplig placering av akti-
viteten samt genom anläggning av bullervallar. Vatten kan användas för att 
binda dammet. Reststen kan utnyttjas i stenbrottens konstruktioner, exem-
pelvis i bullervallar. Vid konstruktionen av bullervallar är den vertikala dimen-
sioneringen viktig. Bullervallen skall vara tillräckligt hög i förhållande till 
avståndet till bullerkällan. Bullret kan på detta vis effektivt reduceras, t.o.m. 
med 20 dB. Även brytningsbranterna kan fungera som bullerhinder (Fig. 4).

Figur 3.
Borrmaskin med 
dammuppsam-
lare. Foto: Marjo 
Sairanen.
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Vertikala hinder, som bullervallar och brytningsbranter, påverkar också luft-
strömningarna och spridningen av damm. När man mäter spridning av 
damm, måste man beakta att dammhalten är högst strax bakom brytnings-
branten, och representerar inte luftkvaliteten på längre avstånd.
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Figur 4. Effekten av brytningsbranter som hinder för bullerspridning. Bullernivån i omgivningen 
orsakad av en borrmaskin på brytningsnivåerna +0 (A), -5 (B), -10 (C) och -15 (D). Omgivningen är på 
nivån +0. Brytningsbranten fungerar som ett bullerhinder. Brantens bullerreducerande inverkan 
blir större ju högre höjdskillnaden mellan borrmaskinens läge och omgivningens nivå är. Teckning: 
Jani Kankare
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4.3 Vibration

Då sten sprängs, uppstår vibrationer och tryckvågor. Vid brytning av natur-
sten, uppstår vibration endast vid sprängning i fast berg, dvs. vid brytning av 
primärblocket. Sprängning kan även användas vid styckning av primärblocket 
och andra block, men då uppstår endast buller, inte vibrationer. Tryckvågor 
kan dock uppstå.

Brytningsplaneringen är väsentligt i kontrolleringen av vibrationens effekter. 
Både storleken av primärblocket och användningen av sprängmedel måste 
planeras noggrant. Olämplig mängd av sprängmedel (också för liten) kan öka 
vibrationens effekter.

4.4 Yt- och dagvatten

Ytvatten kan rinna in i stenbrottet i sådana mängder att man måste pumpa ut 
vattnet från brottet. Då kan vattnet ledas t.ex. via sedimentationsbassänger 
för att hindra utsläpp av stoft och näringsämnen (Fig. 5).

Yt- och grundvatten skyddas genom en noggrann lagring och behandling av 
bränslen och andra kemikalier samt med varsamhet vid bränslepåfyllning av 
fordon och maskiner. Närmare bestämmelser kan ges i miljötillstånden.

Figur 5. En sedi-
mentationsbas-
säng med två 
delar. Foto: Olavi 
Selonen.
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4.5 Reststen

På grund av de stränga kvalitetskraven på natursten uppkommer reststen 
samband med brytningen. Reststenen kan innehålla färgfel eller ha för liten 
blockstorlek. Reststenen upplagras inom stenbrottsområdet. Största delen av 
naturstensbrytningens reststenar är inerta och orsakar ingen kemisk påver-
kan på jordmån eller på grund- och ytvatten vid upplagringen.

Reststen kan användas för mark-, väg-, vatten- och miljöbyggnadsändamål 
(Omslag, Fig. 6) samt som råvara för t.ex. kvarts, fältspat och talk. Den största 
användningen för reststenen finner man i dag i Finland i ballastproduktionen. 
Reststenen kan även utnyttjas vid konstruktionen av stenbrottet, exempelvis 
i bullervallar.

Den största utmaningen för användningen av reststenen är de långa trans-
portsträckorna. Naturstensbrotten är ofta belägna långt borta från konsump-
tionscentra, vilket innebär att priset på den långa transporten gör att rest-
stensprodukter inte är konkurrenskraftiga på marknaden. Möjligheterna för 
utnyttjandet för reststenen bör dock alltid aktivt undersökas.

Figur 6. Använd-
ning av reststen i 
en lekpark. Foto: 
Olavi Selonen.
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4.6 Efterbehandling av stenbrott

Då brytningen har upphört, måste stenbrottsområdet efterbehandlas enligt 
finsk lagstiftning. Enligt marktäktslagen måste verksamhetsutövaren även 
placera en säkerhet hos kommunmyndigheten för att garantera att efterbe-
handlingen blir utförd. Brytningen kan inte påbörjas förrän säkerheten är i 
kraft.

Väsentligt vid efterbehandlingen är att området är blir tryggt. Brytningsbran-
ter ingärdas, t.ex. med stenmurar (Fig. 7), eventuella håligheter täpps till, 
byggnader demonteras, skrot återvinns och området städas. Man bör här-
vid hålla i minnet att reststenen kan komma till användning senare, man skall 
således noga överväga behovet av att täcka in reststenshögen. Beskogning av 
området sker ofta naturligt, men vid behov kan plantering övervägas.

Figur 7. Efterbe-
handlat sten-
brott. Foto: Olavi 
Selonen.
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4.7 Återanvändning av stenbrott

Då stenbrottet är efterbehandlat, står det redo för ny användning. Stenbrot-
ten kan återvändas på många olika sätt. De speciella dragen hos naturstens-
brotten innebär oftast att det bildas en djup bassäng med rent vatten och sta-
bila väggar. Plana jämna brytningsnivåer och högar av reststen kan utnyttjas 
vid konstruktioner av t.ex. rekreationsområden och i övrigt bergsbyggande.

De vanligaste återanvändningssätten för stenbrott är beskogning, vatten-
odling (t.ex. fiskodling) och skapande av rekreationsområden (Fig. 8). Även 
områden för forskning, träning, och bostäder har byggts i gamla stenbrott.

Figur 8. Stenbrott 
i återanvändning 
som ett friluft-
stråk med infor-
mation om den 
forna stenbryt-
ningen. Foto: 
Olavi Selonen.
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Det är möjligt att hantera miljöpåverkan av naturstensbrytning både kost-
nadseffektivt och med goda resultat. Metoderna varierar beroende på storle-
ken av stenbrottet, stentypen, och områdets geologi och allmänna miljö. Det 
kan inte nog betonas att brytningen och hela stenbrottskonstruktionen krä-
ver noggrann planering. Underhållet av konstruktioner, maskiner och utrust-
ningar är naturligtvis också av väsentlig betydelse.

5. TILL SLUT
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