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luotiin kaksi investointiskenaariota, joille laskettiin taulukkolaskentamallin avulla 

yksikkökustannukset, nettonykyarvot ja sisäiset korot. Kustannusaineisto oli peräisin 
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Kannattavuuslaskelmien mukaan skenaario 2, jossa SRF-tuotannon lisäksi eroteltaisiin 

sekalaisia muoveja, on kannattavampi. Skenaarioiden 1 ja 2 kriittiset pisteet olivat noin 
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The goal of this thesis was to research mechanical treatment equipment and processes for 

commercial and industrial mixed waste and investigate the profitability of a possible 

investment to such treatment facility from the stand point of the case company.  New ways 

to generate cost savings are continuously explored due to rising collection and treatment 

costs. Mixed waste consists of valuable recyclable materials and recovering them has the 

potential to lower disposal costs and generate revenue. Composition of commercial and 

industrial mixed waste was researched through manual sorting experiments and other 

research. Treatment equipment was researched through literature review and three case-

facilities. Investment profitability was research through cost modelling.  

 

According to calculations and literature review, the best suitable option for capacity range 

of 10-30 thousand tons is Solid Recovered Fuel producing facility. From the basis of the 

literature review and case-facilities, two investment scenarios were constructed. To those 

scenarios, specific costs, net present values and internal rates of return were formulated. 

Used cost figures are from the case company and other research articles. 

 

Results from the profitability calculations point that scenario 2, which besides producing 

SRF recovers mixed plastics, is the better option. The break-even points for scenarios 1 

and 2 are circa 15,3 and 13,6 thousand tons a year respectively. Neither of the scenarios 

seem to be profitable with the case company’s collected mixed waste alone (10 000 tons). 

This means that further treatable waste should be acquired from other companies by 

incentivizing them with low gate fee cost. Even though scenario 2 seems more profitable 

compared to scenario 1, scenario 2 faces problems related to its SRF’s net calorific value. 

This is due to the fact that mixed plastics recovery excludes most hard plastics from SRF, 

and plastics are the main component producing higher calorific value in SRF. 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 

 

Lyhenteet 

a.r.   As-received, saapumistilassa 

C&IW   Commercial and Industrial Waste 

CF   Kassavirta 

d.   Dry basis, kuiva-aine 

DF   Annuiteettitekijä 

FC   Fixed costs, kiinteät kustannukset 

IRR   Internal Rate of Return, sisäinen korko 

kt   Kilotonni, x1000 t 

MRF   Material Recovery Facility 

MT   Mechanical Treatment 

MBT   Mechanical Biological Treatment 

m-% Massaprosentti 

NCV   Net Calorific Value, tehollinen lämpöarvo 

NIR   Near-infrared 

NIRS   Near-infrared spectroscopy 

NPV   Net Present value, nettonykyarvo 

PET   Polyeteenitereftalaatti 

PE-HD   Polyeteeni high-density 

PE-LD   Polyeteeni low-density 

PE-LLD   Polyeteeni lineaarinen low-density 

PP   Polypropeeni 

PS   Polystyreeni 

PVC   Polyvinyylikloridi 

RDF   Refuse Derived Fuel 

REF   Recovered Fuel 

SRF   Solid Recovered Fuel 

VC   Variable costs, muuttuvat kustannukset 
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Käsitteet 

Ylite   Seulan yli kulkeva osuus jätteestä 

Alite   Seulan läpi mennyt osuus jätteestä 

Inertti   Biologisesti reagoimaton aines, kuten kivet ja metalli 

Rejekti Käsittelyprosessissa syntyvä vaikeasti hyödynnettävä 

aine 

Kaupallinen jäte Kauppojen ja teollisuuden synnyttämä jäte, joka ei ole 

kunnallisen keräyksen piirissä 

Kaupallinen sekajäte  Katso kaupallinen jäte 

Kriittinen piste  Käsiteltävä kapasiteetti määrä, jolla toiminta muuttuu 

   kannattavaksi
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta ja ongelma 

 

Euroopan Unioni on direktiiveissään ehdottanut jätehuoltoa noudattamaan 

jätehierarkiaa, jossa keskeisimpinä tavoitteina on raaka-aineiden uusiokäyttö ja 

kierrätys (2008/98/EY). Jätteiden kaatopaikkasijoitusta on tahdottu välttää ja tätä 

on Suomessa ryhdytty ehkäisemään jätteen kaatopaikkaverojen korottamisella. 

Vuonna 2013 voimaan tullut laki on nostanut kaatopaikkaveron 50 euroon tonnilta 

(Finlex, 2016). Lisäksi vuoteen 2016 mennessä kaatopaikalle tuodussa 

yhdyskuntajätteessä ja rakennus- ja purkujätteessä sekä niiden käsittelyssä 

syntyvässä jätteessä on oltava alle 10 % biojätettä ja muuta orgaanista jätettä 

(Ympäristöministeriö, 2016). Rakennus- ja purkujätteen tapauksessa rajoitukset 

tulevat täysimääräisinä voimaan vasta 1. tammikuuta 2020. 

 

Kaatopaikkaveron ilmestyminen on kiihdyttänyt jätteen polttoa ja vuonna 2014 

jopa puolet Suomen yhdyskuntajätteestä päätyikin polttolaitoksiin (Tilastokeskus, 

2015). Polttokapasiteettia on myös kasvatettu huimasti, viimeisimpänä vuonna 

2014 valmistunut Vantaan Energian 340 000 t/a jätepolttolaitos (Vantaan Energia, 

2016; Viinikka, 2015, 29). Jätteenpoltto ei kuitenkaan vastaa jätehierarkian ylimpiä 

käsittelyn tasoja, eli uusiokäyttöä ja kierrätystä. Ekokem onkin ensimmäisenä 

Suomessa ottanut askeleen tähän suuntaan. 2016 valmistuva sekajätteen 

käsittelylaitos erottelee jätevirroista biojätteen, metallit ja kierrätyskelpoiset 

muovit, mutta loppuosa päätyy edelleen polttoon (EKOKEM, 2016). 

 

Suez Suomi Oy on kansainväliseen Suez Environment konserniin kuuluva yritys, 

joka toimii jätehuollon parissa Suomessa. Kasvavat jätteen keräys- ja 

käsittelykustannukset luovat paineita toiminnan kannattavuudelle ja uusia 

vaihtoehtoja säästöjen ja uuden liiketoiminnan synnyttämiselle etsitään jatkuvasti. 

Yksi näistä vaihtoehdoista on sekajätteen mekaaninen käsittely. 
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Tällä hetkellä Suezin pääkaupunkiseudulta keräämä kaupallinen sekajäte luo 

vuodessa vajaan miljoonan euron hävityskustannukset (Suez, 2016). Kaupallinen 

sekajäte sisältää kierrätykseen soveltuvia materiaaleja, kuten metalleja, lasia, 

paperia, pahvia, kartonkia ja muoveja. Näiden materiaalien hyödyntäminen 

kierrätyksessä mahdollistaisi pienemmät kustannukset hävityksessä ja toisivat 

lisäarvoa raaka-aineina. 

 

Sekajäte on materiaalivirtana haastava, koska eri jakeet likaavat toisiaan ja 

vähentävät toistensa kierrätysarvoa. Lisäksi käsittelyprosessit voivat olla 

monimutkaisia ja useamman materiaalin erottelu riittävän hyvällä puhtaudella 

kasvattaa vaadittavien prosessivaiheiden määrää, mikä nostaa 

investointikustannuksia. Prosessissa on otettava huomioon vaadittava kapasiteetti, 

laitokseen syötettävä materiaali ja halutut lopputuotteet. Nämä kolme tekijää 

määräävät laitoksen investointitarpeet ja materiaalivirrat, joiden pohjalta voidaan 

määrittää käyttö- ja pääomakustannukset. 

 

Tutkimuksia sekajätteen käsittelylaitosten kannattavuudesta on tehty hyvin vähän 

(Caputo ja Pelagagge, 2002) ja tieto olemassa olevien laitosten investointi- ja 

käyttökustannuksista on lähes olematonta (Tsilemou ja Panagiotakopoulos, 2006, 

311). Muutamat tutkimukset ovat pyrkineet arvioimaan käsittelylaitosten 

investointi- ja käyttökustannuksia kapasiteettieksponentti-funktion avulla tai 

historiallisen datan menetelmillä (Myllymaa et al. 2008; Viinikka, 2015; Caputo ja 

Pelagagge, 2002). Kuitenkin molemmat menetelmät vaativat kustannusdataa 

vertailukohdakseen, mitä on hyvin vähän saatavilla (Waste Control, 2016). 

 

Suurin syy tutkimusten ja julkisen kustannusaineiston vähyydelle on erilaisten 

mekaanisten käsittelylaitosten vertailukelpoisuus toisiinsa (Cimpan et al. 2015b,  

1-2; Tsilemou ja Panagiotakopoulos, 2006, 311). Laitokset vaihtelevat niin suuresti 

vastaanotettavan jätteen koostumuksen, työtuntien, prosessilinjojen määrän, 

eroteltavien materiaalien, laitteiden koon ja tyypin mukaan, että suhteellisten 

arviointimenetelmien käyttö voi olla harhaanjohtavaa (Tsilemou ja 

Panagiotakopoulos, 2006, 311). Muutamat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
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kierrätysraaka-aineita erottelevien laitosten yksikkökustannukset noudattavat 

kasvavia skaalaetuja, mutta kasvavat kuljetuskustannukset hillitsevät tätä kehitystä 

verrattuna muihin käsittelymenetelmiin (Tsilemou ja Panagiotakopoulos, 2006; 

Cimpan et al. 2015a, 10; Cimpan et al. 2015b; Defra, 2007). 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on tutkia sekajätteen käsittelyyn tarkoitettuja mekaanisia laitteita 

ja prosesseja sekä arvioida pääkaupunkiseudulle suunnitellun laitosinvestoinnin 

kannattavuutta case-yritykselle (Suez Suomi). Tämän työn tutkimuskysymykset 

ovat seuraavat: 

 

1. Mitä kaupallinen sekajäte sisältää? 

2. Millä mekaanisilla käsittelykeinoilla sekajäte erotellaan hyödynnettäviin 

jakeisiin? 

3. Mitkä ovat kyseisten laitteiden investointi- ja käyttökustannukset, ja onko 

sekajätteen käsittely kannattavaa? 

 

Jätehuolto on monimutkainen ala ja jätteen käsittelyvaihtoehtoja on monia. Työ 

rajataan tarkastelemaan investointeja mekaanisiin käsittelylaitteisiin ja -laitoksiin, 

jotka erottelevat sekajätteestä kierrätysraaka-aineita ja kierrätyspolttoaineita. 

Lisäksi investoinnin kannattavuutta tarkastellaan 10–30 kt/a tuotantokapasiteettien 

välillä. Mahdollisen laitoksen sijoituspaikkana olisi pääkaupunkiseudun alue, joten 

jätteen keräykseen liittyvät kustannukset eivät muuttuisi huomattavasti. 

Kaupallisen sekajätteen koostumusta tutkitaan myös pääkaupunkiseudun alueelta, 

koska koostumukset ja lajitteluperusteet voivat erota alueellisesti. 

Jätteenkäsittelyteknologioita tutkitaan globaalisti, koska myös laitevalmistajat 

toimivat globaaleilla markkinoilla. 

 

Työn varsinaisen tavoitteen ja tutkimuskysymysten lisäksi mielenkiintoa herättää 

kapasiteettieksponentti-funktion käytettävyys investointikustannusten arvioinnissa. 

Perinteisesti kapasiteettieksponentti-funktiossa on käytetty eksponenttiarvoina  
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0,6-0,7, joka tarkoittaa kasvavia skaalaetuja (Kärri ja Uusi-Rauva, 2003, 24; 

Randall ja Whitesides, 2012, 3-5; Myllymaa et al. 2008, 14). Jos eksponentti on 1, 

niin investointikustannukset kasvavat lineaarisesti, kun taas yli 1:den eksponentti 

tarkoittaa kasvavia skaalahaittoja. Kahden Suez Environmentin SRF-laitoksen 

laitekustannusten pohjalta lasketaan suuntaa-antava kapasiteettieksponentti, jota 

voidaan käyttää laitekustannusten arvioinnissa eri kapasiteeteilla.  

 

1.3 Menetelmät ja aineisto 

 

Kotitalouksien sekajätettä ja sen koostumusta on tutkittu paljon parin viimeisen 

vuosikymmenen aikana (Teirasvuo, 2011; HSY, 2013), mutta kaupallisen 

sekajätteen koostumus on jäänyt varjoon. Kaupallisen sekajätteen on kuitenkin 

kuvailtu olevan verrattavissa kotitalouksien sekajätteeseen (VTT, 2012, 27), mutta 

tämän pohjalta ei voida tehdä suoria yleistyksiä. Käsittelylaitosta suunniteltaessa 

jätteen koostumuksen tunteminen on tärkeässä roolissa. Kysymykseen 1. pyritään 

vastaamaan aikaisemmin Helsingin alueella suoritettujen tutkimusten (VTT, 2012; 

Nasrullah, 2015) sekä kahteen Suezin sekajätekuormaan kohdistuneeseen 

lajittelututkimuksen pohjalta. Lajittelututkimuksesta saadun aineiston ja 

referenssitutkimusten avulla muodostetaan kaupalliselle sekajätteelle 

keskimääräinen koostumus, jota käytetään investointiskenaarioiden 

materiaalivirtojen arvioimisessa. 

 

Kysymykseen 2. pyritään vastaamaan kirjallisuustutkimuksen avulla. Mekaanisia 

laitteita ja niiden toimintaperiaatteita kartoitetaan sekä SRF-laitoksiin ja niiden 

prosesseihin tutustutaan tarkemmin. Kirjallisuutta on etsitty eri hakusanoilla, kuten 

Solid Waste Management, Mechanical Treatment ja Solid Recovered Fuel. SRF-

laitosten prosesseihin tutustutaan kolmen case-laitoksen avulla. Laitokset on valittu 

niiden nuoren iän mukaan ja laitokset ovat yhä toiminnassa. Laitoksista pyritään 

etsimään yhtäläisyyksiä optimaalisen SRF-prosessin tunnistamiseksi. Tutkimuksen 

pohjalta laaditaan sopivimmat prosessivaihtoehdot yhteistyössä Suezin kanssa 
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Tämän hetkinen 10 kt vuosittainen kaupallisen sekajätteen määrä on suhteellisen 

pieni verrattuna olemassa olevien laitosten käsittelykapasiteetteihin (Sarc et al, 

2015, Hannula, 2013). Kysymykseen 3 pyritään vastaamaan 

taulukkolaskentamallin avulla, joka tuottaa taloudellisia ja teknisiä tunnuslukuja. 

Mallin rakentamisessa on käytetty hyväksi kustannus- ja 

kannattavuuslaskentamenetelmiä sekä kysymysten 1 ja 2 vastausten tuottamaa 

aineistoa. Kustannusaineisto on peräisin Suezilta ja muista laitostutkimuksista 

(Cimpan et al. 2015b; Graham, 2006). Osa kustannuksista on arvioitu suhteellisilla 

arviointimenetelmillä, tarkemman datan puutteen vuoksi. Taulukkolaskentamalli 

tuottaa graafiset kuvaajat yksikkökustannuksista, nettonykyarvosta ja sisäisestä 

korosta. Mallia pystyy myös käyttämään uusien skenaarioiden muodostamisessa ja 

herkkyysanalyysissä. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Kappaleessa 2 käydään läpi Suomen tilannetta sekajätteen käsittelystä, sekä 

sekajätteestä saatavien kierrätysraaka-aineiden ja kierrätyspolttoaineiden käytöstä. 

Kappaleessa 3 tarkastellaan kaupallisen sekajätteen koostumusta muiden 

tutkimusten (Nasrullah, 2015; VTT, 2012; HSY, 2013) ja lajittelututkimuksen 

pohjalta. Tämän tarkastelun pohjalta arvioidaan käsittelyprosesseissa syntyviä 

materiaalivirtoja. Kappaleessa 4 tarkastellaan sekajätteen mekaanisia 

käsittelylaitteita ja -laitoksia, sekä vertaillaan kolmen SRF-laitoksen prosesseja 

keskenään. Kappaleessa 5 käsitellään laitoshankkeisiin liittyviä investointeja sekä 

suuruusluokka- ja kannattavuuslaskentamenetelmiä. Kappaleessa 6 käsitellään 

Suezin investointivaihtoehtojen suunnittelukriteerejä, prosesseja, materiaalivirtoja, 

kustannusaineistoa ja taulukkolaskentamallin rakennetta. Kappaleessa 7 esitellään 

laskelmien tulokset ja analysointi. Lopuksi keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset 

kootaan yhteenveto-kappaleeseen ja käydään pohdintaa mekaanisten 

käsittelylaitosten tulevaisuudennäkymistä. Kuvassa 1 näkyy työn jakautuminen 

teoreettisiin ja empiirisiin osiin. 
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2 SEKAJÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN 

 

2.1 Sekajätteen käsittely Suomessa 

 

Vuonna 2014 Suomessa kerättiin 2,6 miljoona tonnia yhdyskuntajätettä, josta noin 

50 % päätyi energiahyödynnykseen. 460 000 tonnia päätyi kaatopaikoille ja 

856 000 tonnia hyödynnettiin kierrätysraaka-aineina. Tilastokeskuksen tietojen 

mukaan kaikki polttoon joutuva jäte on pois kaatopaikoilta, mutta kierrätykseen 

joutuvan jätteen osuus on pysynyt pitkään samana. (Tilastokeskus, 2015) 

 

Kaikki kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden jäte, jota ei kerätä kierrätys- tai 

energiajätteenä kerätään sekajätteenä. Kasvaneen kaatopaikkaveron (Finlex, 2016) 

ansiosta suurin osa sekajätteestä päätyy massapoltettavaksi arinapolttolaitoksiin, 

kuten Vantaan 2014 avattuun jätevoimalaan (Vantaan energia, 2016; Viinikka, 

2015, 28). Sekajätteestä on valmistettu mekaanisella käsittelyllä Suomessa myös 

Solid recovered fuel (SRF) kierrätyspolttoainetta murskana ja pelletteinä (Ajanko 

et al. 2005, 21-23; ), mutta niiden osuus on ollut verrattain pieni. 

 

Sekajätteestä valmistettua SRF:ää on Suomessa perinteisesti poltettu 

kaasutuslaitoksissa, kuten Lahden kivihiilipolttolaitoksella. Lisäksi SRF:ää on 

hyödynnetty sementtiuuneissa sementin valmistuksessa ja sitä voidaan hyödyntää 

rinnakkaispoltossa kivihiilen, puun ja turpeen kanssa. (Viinikka, 2015, 25; 

Grammelis, 2011, 25) 

 

2.2 Kierrätysraaka-aineet 

 

Sekajätteestä yleisesti löydettäviä kierrätykseen kelpaavia raaka-aineita ovat 

metalli, paperi, pahvi ja kartonki, lasi sekä muovit. Muita sekajätteen joukosta 

löydettäviä jakeita voivat olla esimerkiksi puu, kivet, keramiikka, tekstiilit ja 

biojäte. Vaikka kyseisillä jakeilla voi olla uusiokäyttökohteita, ei niitä käsitellä 

tässä kappaleessa, koska ne ovat usein arvoltaan negatiivisia. 



17 

2.2.1 Metalli 

 

Metallit ovat arvokas kierrätyskohde, koska niitä on helppo uudelleen prosessoida. 

Metallit voidaan yleisesti jaotella rautapitoisiin ja ei-rautapitoisiin metalleihin. 

Kerättyjä rautametalleja ovat esimerkiksi valurauta, säilyketölkit ja muut teräkset, 

sekä ruostumattomat teräkset, kuten kotitalouksien tarvikkeet ja autojen rungot. Ei-

rautametalleihin kuuluvat alumiini, kupari, pronssi, lyijy ja sinkki, joista kaikkein 

yleisin on alumiini. Suomessa Kuusakoski Recycling hyväksyy kaikkia metalleja, 

joten erilaisten metallien esilajittelu ja laatu eivät ole tärkeitä. Vaaralliset jätteet, 

kuten paristot ja lyijyakut on kuitenkin lajiteltava erilleen. (Rogoff, 2014, 124; 

Piippo, 2013, 18; Kuusakoski Recycling, 2015) 

 

2.2.2 Paperi 

 

Keräyspaperia myydään ja ostetaan laadun mukaan ja hinnat vaihtelevat samassa 

suhteessa. Huonompilaatuista sanomalehtipaperia ostetaan halvemmalla, kun taas 

valkoinen kirjoitus- ja tulostuspaperi käyvät kaupaksi korkeammalla hinnalla. Eri 

paperiluokkien sekoittaminen keskenään alentaa kokonaislaatua, sekä vähentää 

uusiovalmistuksen arvoa. Yleisesti kuidun alkuperä määrittää millaisiksi tuotteiksi 

paperi voidaan uudelleen prosessoida. Paperin laadun määrittää sen kuidun pituus 

ja kuidutusprosessi. Kuidutusprosesseja on mekaanisia ja kemiallisia tai niiden 

yhdistelmiä. Mekaanisessa kuidutuksessa puuhake hiotaan mekaanisesti, jolloin 

syntyy haurasta paperia, mikä yleensä tarvitsee kemikaaleja sitomaan paperia 

painovaiheessa. Kemiallisessa prosessissa puun ligniini poistetaan keittämällä, 

jonka ansiosta syntyy vahvaa sellua, jota voidaan valkaista. (Rogoff, 2014, 116-

117) 

 

2.2.3 Pahvi ja kartonki 

 

Pahvia ja kartonkia kerätään Suomessa yhdessä sekä erikseen (HSY, 2015). Etenkin 

ruskea aaltopahvi on arvokasta kierrätykseen soveltuvaa raaka-ainetta ja Suomen 

aaltopahviyhdistys on kannustanut sen erilliskeräystä 1990-luvulta lähtien (Piippo, 
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2013, 19). Aaltopahvia käytetään pääasiassa sellaisten uusiokartonkien 

valmistuksessa, joille materiaalin lujuus on tärkeää (Rogoff, 2014, 119). Suomessa 

iso osa aaltopahvista kierrätetään hylsykartongiksi, mutta myös keräyskartongista 

voidaan valmistaa hylsyjä paperi- ja kangasrulliin (JAPA ry, 2015). 

 

2.2.4 Lasi 

 

Lasia on valmistettu jo tuhansia vuosia hiekasta, soodasta ja kalkkikivestä. Yleisesti 

lasia valmistetaan kirkkaana, ruskeana tai vihreänä, mutta eri seoksilla saadaan 

aikaan myös muita värejä. Kirkkaalla lasilla on eniten käyttökohteita. Lasin 

valmistajat yleensä vaativat eri värien erottelua toisistaan, koska sekoittuneet värit 

tuottavat huonolaatuista lasia. Myös epäpuhtaudet, kuten metalli ja paperi tulisi 

poistaa. Metallit sulavat ja syövyttävät lasiuunin suojavuoren, sekä alumiini 

muodostuu pieniksi palloiksi, jotka päätyvät lopputuotteeseen tehden niistä 

käyttökelvottomia. Eriväristen lasien sulattaminen yhdessä aiheuttaa 

vaahtoutumista, mikä synnyttää väärän väristä lasia ja ilmataskuja lasiin. (Rogoff, 

2014, 122-123) 

 

Suomessa Alkosta ostetut lasipullot voi palauttaa palkkiota vastaan ja kunnat 

järjestävät laajalti lasinkeräyspisteitä. Ongelmia aiheuttavat edelleen epäpuhtaudet 

kerätyssä lasissa ja kasvavat kustannukset kunnallisessa keräyksessä. 

Pakkauslasijätettä esikäsittelee Uusioaines Oy Forssassa, sekä valmistaa 

vaahtolasia. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy käyttää kierrätyslasia lasivillan 

raaka-aineena Forssassa ja Hyvinkäällä. Virossa ja Ruotsissa valmistetaan myös 

pakkauslasia kierrätyslasista. (Piippo, 2013, 20; Suomen Keräyslasiyhdistys ry, 

2015) 

 

2.2.5 Muovi 

 

Muovit ovat synteettisiä materiaaleja, joita valmistetaan öljystä ja maakaasusta 

polymerointiprosessissa. Tällä hetkellä eri muovilaatuja tunnetaan yli 200, mikä 

aiheuttaa ongelmia kierrätyksessä. Muovin molekyylirakenne määrittää sen 
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ominaisuudet, sekä arvon materiaalina. Yleisimmät pakkauksissa käytetyt 

muovilaadut ovat PET, PE-HD, LD-HD, PP ja PVC. Nämä viisi muovilaatua 

käsittävät 98 % maailmalla valmistetuista pakkausmuoveista. (Rogoff, 2014, 129-

130) 

 

Jätemuovi vastaa energiasisällöltään polttoöljyä. Polttoaineena muovi on 

puhdistettua öljyä, sillä muovia valmistetaan kevyistä ja haihtuvista öljyn tisleistä 

eli monomeereistä. Sekalaisen ja likaantuneen muovin hyötykäyttö materiaalina on 

koettu kalliiksi sekä energiaa että vettä tuhlaavaksi. Useimmat muovit ovat 

kierrätyskelvottomia, koska ne koostuvat useista eri materiaaliyhdistelmistä. 

Tämän takia muovia suositaan enemmän energiakäytössä. (Suomen Uusiomuovi 

Oy, 2016a; VTT, 2012, 17). 

 

2.2.5.1 Polyeteenitereftalaatti (PET) 

PET on kirkas muovilaatu, jota käytetään virvoitusjuomapullojen ja 

ruokapakkausten materiaalina. PET on kevyt, mutta vahva materiaali ja sitä 

kierrätetään uusiksi virvoitusjuomapulloiksi ja muiksi pakkauksiksi. Lisäksi sitä 

käytetään kuitutäytteenä esimerkiksi takeissa ja makuupusseissa. Suomessa suurin 

osa PET pulloista kierrätetään kauppojen pullonkeräyksen kautta. (Rogoff, 2014, 

130; Suomen Uusiomuovi Oy, 2016b). 

 

2.2.5.2 Polyeteeni high-density (PE-HD) 

PE-HD pakkausmuoveja on kahta laatua: homopolymeeriä ja kopolymeeriä. 

Homopolymeerit ovat molekyylirakenteeltaan paksumpia ja niitä käytetään 

meijerituotteiden, veden ja mehujen säilöntään. Kopolymeerit ovat joustavampia ja 

kestävät paremmin kemikaaleja, kuten pesu- ja puhdistusaineita. Kierrätyksessä 

näitä kahta laatua ei voida sekoittaa. (Rogoff, 2014, 130) 

 

2.2.5.3 Polyvinyylikloridi (PVC) 

PVC muovit ovat joustavia, kemikaaliresistenttejä ja halvempia kuin muut muovit. 

Niitä käytetään pääasiassa kasseissa ja putkissa, mutta niistä on valmistettu myös 
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pulloja ja elintarvikeastioita. PVC on erittäin epävakaa lämpökäsittelyssä ja hajoaa 

helposti sitä prosessoitaessa. Muutama PVC pullo voi pilata usean tuhannen kilon 

kuorman PET muovia ja tehdä siitä kierrätyskelvotonta prosessoitaessa. (Rogoff, 

2014, 130-131) 

 

2.2.5.4 Polypropeeni (PP) 

PP on kasvattanut suosiotaan elintarvikkeiden pakkausmateriaalina kun valmistajat 

ovat siirtyneet pois metallisista pakkausmateriaaleista. PP:n yleisimmät 

käyttökohteet ovat olleet jugurttipurkit, ketsuppi- ja majoneesipullot, sekä erilaisten 

pullojen ja tuubien kääntökorkit. PP:tä voidaan kierrättää regeneraatioprosessin 

avulla, joka on kemiallinen prosessi, jossa muovi puretaan takaisin sen 

lähtöaineiksi. (Rogoff, 2014, 132; Suomen Uusiomuovi Oy, 2016c) 

 

2.2.5.5 Kalvomuovit 

Kalvomuoveja eli pakkausmuoveja ja muovipusseja valmistetaan pääasiassa PE-

HD ja PE-LD sekä lineaarisesta PE-LLD muoveista. Kalvomuovit voidaan jakaa 

kirkkaisiin muovikelmuihin ja pusseihin, sekavärisiin muovikelmuihin, sekalaisiin 

muovikasseihin ja säkkeihin, likaisiin maatalouden käytössä olleisiin 

kalvomuoveihin ja puhtaisiin maatalouden kalvomuoveihin. Kirkkaita kelmu ja 

pakkausmuoveja kerätään yleensä erillään muista polyeteenimuoveista. (Rogoff, 

2014, 133-134) 

 

2.3 Kierrätyspolttoaineet ja niiden standardit 

 

Tilastokeskuksen mukaan (2016a) kierrätyspolttoaineilla tarkoitetaan teollisuuden, 

yritysten ja yhdyskuntien syntypistelajitelluista, kuivista ja polttokelpoisista 

jätteistä valmistettua polttoainetta, jonka ominaisuudet tunnetaan. Suomessa 

perinteisesti on valmistettu REF:iä erilliskerätystä energiajätteestä ja sekajätteestä 

(Jätelaitosyhdistys ry, 2005). REF:n on standardisoituna käsitteenä korvannut SRF 

vuonna 2012 (EN 15359). Vuonna 2014 Suomen teollisuudessa käytettiin 3157 

TJ:n verran kierrätyspolttoaineita (Tilastokeskus, 2016b). Suomalaisen standardin 
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SFS-5875 termiä kierrätyspolttoaine on ehdotettu muutettavaksi jäteperäiseksi 

polttoaineeksi Ekokemin toimesta uuden standardin myötä, koska jätteen 

polttaminen ei vastaa kierrätystä, vaan hyödyntämistä (EKOKEM, 2010). Tässä 

työssä kuitenkin pidättäydytään standardin termissä kierrätyspolttoaine. 

 

Solid recovered fuel (SRF) viittaa ei-vaarallisesta lajitellusta tai sekalaisesta 

jätteestä (yhdyskuntajäte, kaupallinen jäte, rakennusjäte) valmistettuun laatutakuun 

omaavaan kierrätyspolttoaineeseen. SRF:n luokittelu on määritelty CEN 

standardissa EN 15359, joka on myös korvannut suomalaisen SFS-5875 standardin 

kierrätyspolttoaineille (EN 15359). Tuotteen markkinoitavuuden määrittää sen 

luokka, ja homogeenisyyteen ja korkeampaan laatuun pyritään jätteen käsittelyllä. 

SRF:ää myydään käytettäviksi kalkki- ja sementtitehtaiden kiertopolttouuneissa, 

hiilivoimalaitoksissa, höyrykattiloissa ja polttoon tai kaasutukseen perustuvissa 

lämpövoimalaitoksissa. Riippuen kohdelaitoksesta, SRF:ää voidaan käyttää joko 

pää- tai rinnakkaispolttoaineena. (Nasrullah, 2015, 3-4) 

 

EU:n kestävän jätehuollon näkökulmasta SRF nähdään fossiilisia polttoaineita 

korvaavana energianlähteenä, jonka käyttöä tulee edistää EU:n 

energiaomavaraisuuden varmistamiseksi, jotta jätteiden loppusijoitusta 

kaatopaikoille voidaan vähentää. Euroopassa SRF:ää valmistetaan kotitalouksien 

jätteestä, kauppojen ja teollisuuden jätteistä ja rakennusjätteestä. SRF:n valmistus 

tapahtuu mekaanisissa käsittelylaitoksissa (MRF/MT) ja mekaanis-biologisissa 

laitoksissa (MBT). (Nasrullah, 2015, 3-4) 

 

Yhdyskuntajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen termi vaihtelee 

kirjallisuudessa paljon. Vanhemmassa kirjallisuudessa kierrätyspolttoaineista on 

käytetty termiä refuse-derived fuel (RDF), mutta uudistetun regulaation myötä 

termi SRF on vakiintumassa. Useiden aikaisempien epäonnistumisten takia termi 

RDF on saanut leiman, joka viittaa huonoon laatuun tai laaduntarkkailun 

puutteeseen (Christensen, 2011, 486-487; Nasrullah, 2015, 4). RDF:n ja SRF:n ero 

muodostuu siitä, että SRF on valmistettu CEN standardin puitteissa. Periaate SRF:n 

ja RDF:n määrittelyyn näkyy kuvassa 2. 
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Kuva 2. Kierrätyspolttoaineen SRF statuksen määrittely (ERFO, 2016a) 

 

SRF:n tulee täyttää tietyt fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, jotta ympäristölle 

ja polttoprosessin laitteille tai sementtitehtaiden tuotteille ei aiheudu haittaa. 

Lämpöarvon ja mineraalipitoisuuksien tulee olla vakaat optimaalisen syötön 

varmistamiseksi polttouuneihin. Lisäksi SRF:n tulee olla sellaisessa fyysisessä 
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muodossa, jotta käsittely, varastointi ja kuljetus onnistuvat työturvallisuuden 

puitteissa. (Gallardo et al. 2015) 

 

SRF:n laatu määritellään CEN standardissa (EN 15359) kolmen parametrin 

suhteen: taloudellinen tekijä (tehollinen lämpöarvo), tekninen tekijä 

(klooripitoisuus) ja ympäristötekijä (elohopeapitoisuus). Näiden mittareiden lisäksi 

tärkeitä parametreja polttoprosesseille ovat tuhkapitoisuus ja kosteus. 

Kierrätyspolttoaineen ominaisuudet ja luokat näkyvät taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. SRF:n laatuluokat (EN 15359) 

Luokittelu Tilastollinen 

arvo 

Yksikkö Luokat 

1 2 3 4 5 

Nettolämpöarvo 

(NCV)a 

Keskiarvo (MJ/kg) ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3 

Kloori (Cl) Keskiarvo % (d)b ≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3 

Elohopea (Hg) Mediaani mg/MJ 

(ar)c 

≤0,02 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,50 

80 %d mg/MJ 

(ar)c 

≤0,04 ≤0,06 ≤0,16 ≤0,30 ≤1,00 

a.  NCV = tehollinen lämpöarvo 

b. d = kuiva-aine 

c. ar = saapumistilassa 

d. 80 % näytteistä on arvon alapuolella 

 

Klooripitoisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä kierrätyspolttoaineiden 

käyttökelpoisuudessa, koska polttoprosessissa muodostuvat vetykloridikaasut 

(HCl) voivat vahingoittaa polttouunien seinämiä syövyttämällä ja hapettamalla 

niitä (Gallardo et al. 2015). Korkeita klooripitoisuuksia on havaittu materiaaleissa 

kuten muovit, kumi, nahka ja kengät (Nasrullah, 2015, 20). Muovien HDPE, PET, 

PP ja PVC klooripitoisuudet ovat vastaavasti noin 0,06, 0,05, 0,12 ja 38,40 (m-%) 

(Gallardo et al. 2015). 

 

Monissa tekstiileissä on myös havaittu korkeita klooripitoisuuksia (Gallardo et al. 

2015; Nasrullah, 2015, 21) Etenkin synteettisesti valmistetut tekstiilit sisältävät 

suuria klooripitoisuuksia, sekä usein muita saastuttavia aineita, kuten bromia ja 
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arsenikkia (Nasrullah, 2015, 21). Ruokajätteessä on myös havaittu suuria 

klooripitoisuuksia, minkä on oletettu johtuvan niiden sisältämistä suoloista 

(Nasrullah, 2015, 48). 

 

Mekaanisessa käsittelylaitoksessa jäte käy läpi monet prosessivaiheet, joissa 

jätteestä erotellaan hieno- ja biohajoava-aines, metallit, inertit ja rejektit, ja lopusta 

polttokelpoisesta osuudesta saadaan SRF:ää. Valmis SRF sisältää suurimmaksi 

osaksi murskattua paperia, kartonkia ja muovia, sekä pienempiä määriä puuta, 

tekstiilejä ja hienoainesta (ks. liite 4). Kaupalliselle sekajätteelle suoritetussa SRF 

tutkimuksessa (Nasrullah et al. 2014) prosessin läpikäyneestä jäte-erästä saatu SRF 

oli koostumukseltaan taulukon 2 mukainen. Tutkimuksessa käytetyn sekajätteen 

seassa ei ollut biojätettä. Sekajätteen koostumus, kuten paperin, kartongin, muovin, 

tekstiilin, puun, kumin jne. määrät jätevirroissa vaikuttavat suuresti SRF:n laatuun. 

Kaupallisen sekajätteen koostumusta tarkastellaan lähemmin kappaleessa 3. Myös 

käsittelylaitoksen yksikköprosesseilla on suuri merkitys SRF:n laatuun ja saantoon. 

Etenkin ilmaluokittimet ja lähi-infrapuna erottimet (NIR) ovat suuressa roolissa 

polttokelpoisen ja polttokelvottoman jätteen erottelussa (ks. kappale 4). (Nasrullah, 

2015, 4, 11) 

 

Taulukko 2. Kaupallisesta sekajätteestä valmistetun SRF:n koostumus ja laatu (Nasrullah et al. 

2014) 

Ainesosa SRF, m-% 

Paperi ja kartonki 35,6 

Muovi (kova) 16,5 

Muovi (kelmu) 24,0 

Tekstiili 8,5 

Puu 6,4 

Kumi 1,0 

Metalli 0,8 

Vaahtomuovi 1,2 

Lasi n/a 

Kivet n/a 

Hienoaine 6,0 

Laatu Arvo ja luokka 

NCV, MJ/kg, a.r. 18,0 (III) 

Kloori (Cl), m-%, d 0,62 (III) 

Elohopea (Hg), mg/MJ, a.r. 0,004 (I) 
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3 KAUPALLISEN SEKAJÄTTEEN KOOSTUMUS 

 

Kotitalouksien sekajätteen laadusta ja koostumuksesta on tehty 2000-luvun aikana 

muutamia tutkimuksia (Teirasvuo, 2011), mutta puhtaasti kaupallisen sekajätteen 

koostumuksesta ei ole tehty laajoja koostumustutkimuksia. Viitteellistä tietoa 

kaupallisen sekajätteen koostumuksesta on saatavilla Aalto yliopiston SRF 

tutkimuksesta (Nasrullah et al. 2014), kirjasta Solid Waste Technology and 

Management (Christensen, 2011) ja VTT:n arvioista pääkaupunkiseudun 

kaupallisesta jätteestä (VTT, 2012), joka perustuu Tilastokeskukselta, HSY:ltä ja 

tuottajilta saatuun dataan. Suuntaa-antava lajittelututkimus suoritettiin Suez Suomi 

Oy:n kahdelle sekajätekuormalle ja tuloksia verrattiin muihin lajittelututkimuksiin. 

Lajittelukokeessa mukailtiin Teirasvuon (2011) koejärjestelyjä, mutta otantojen 

pienen määrän takia tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Lisäksi punnituksessa 

on epätarkkuuksia, koska tarkemman vaa’an puutteessa alle kilon painavia jakeita 

ei voitu punnita erikseen. Tulokset antavat kuitenkin hyvän kuvan määrällisesti 

suurimpien jakeiden suhteellisista osuuksista toisiinsa. 

 

3.1 Kauppojen ja teollisuuden jäte (C&IW) 

 

Suomen kaupat ja teollisuus tuottavat noin 1 Mt jätettä vuodessa, josta 35 % 

kerätään sekajätteenä (VTT, 2012, 27). Niin sanottu kaupallinen jäte kertyy 

kauppakeskuksista, toimistoista, varastoista, logistiikkayrityksistä, tuotanto-

organisaatioilta ja instituutioilta, kuten kouluilta, terveyskeskuksilta ja 

valtionkonttoreista (Nasrullah, 2015, 3). Kaupallista jätettä on kuvailtu 

koostumukseltaan samankaltaiseksi kotitalouksien jätteen kanssa, mutta koostumus 

on vahvasti riippuvainen tuottajan toimialasta (VTT, 2012, 27; Christensen, 2011, 

487). Myös jotkut jakeet, kuten metallit ja muovit, voivat olla puhtaampia kuin 

kotitalouksien jätteessä esiintyvät vastaavat jakeet, ja osuuksien määrät eri jakeissa 

vaihtelevat (VTT, 2012, 27). 

 

Kauppojen ja teollisuuden jätteestä 41 % on paperia ja kartonkia ja 34 % on 

biojätettä (ks. kuva 3.). Kierrätettävä osuus kaupallisesta jätteestä sisältää muovia, 
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paperia, kartonkia, metallia ja lasia. Muovi, paperi ja kartonki sopivat myös 

polttoon, mutta EU:n jätehierarkian mukaan kierrättäminen on polttamista 

suositeltavampaa. Jäte, jota ei syntypaikkalajitella kierrätysraaka-aineiksi, päätyy 

sekajätteeseen. (VTT, 2012, 29) 

 

 

Kuva 3. Kaupallisen jätteen koostumus, muu jäte sisältää rakennusjätettä ja vaarallista jätettä (VTT, 

2012) 

 

3.2 Lajittelukoe 

 

Lajittelukokeet suoritettiin kahdelle eri kuormalle Helsingin Viikissä telttahallissa. 

Telttahallin lattialle kaadetut kuormat tutkittiin ensin päällisin puolin ja 

yleissilmäyksellä tehdyt huomiot kirjattiin ylös. Molemmista kuormista otettiin 

sattumanvaraisesti ympäri kasaa jätesäkkejä niin, että ne täyttivät 600 l jäteastian. 

Tämän jälkeen jätesäkit avattiin ja löydökset lajiteltiin eri jakeisiin 

kierrätyskelpoisuuden mukaan. Tarkemmat jakoperusteet näkyvät liitteestä 1. 

Lopuksi jakeet punnittiin. Jakeisiin lajittelussa ei otettu huomioon eri materiaalien 

tahriintuneisuutta, kuten ruokajäte kartongin kyljessä tai maalijäämät maalipurkin 

pohjalla. Polttokelpoisen jätteen osuuteen ei kiinnitetty erityistä huomiota, sillä 

biojätteeseen luettiin myös pehmopaperi, jota voidaan myös polttaa. Kuvat 

lajitelluista kuormista löytyvät liitteistä 2 ja 3. 
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3.2.1 Automarket, Helsinki 

 

Yleissilmäykseltä kuorma sisälsi styroksia, pakkausmuovia, metallipurkkeja 

(kurkkupurkit), pahvia, muovisia koreja, ämpäreitä ja elintarvikeastioita, sekä 

muita roskia sisältäviä jätesäkkejä. Kuormassa oli myös yksi metallinen pyörillä 

varustettu keltainen potkukelkka (ks. liite 2). Nopean tarkastelun perusteella kovat 

muovit, joissa oli merkinnät, olivat PP, PE-HD ja PET laatuja. PET muovit olivat 

joko elintarvikeastioita tai kartonkimukien kansia. 

 

Otoksen kokonaispaino oli 39 kg. Suoraan kierrätykseen soveltuvia jakeita oli koko 

otoksesta 26 %. Näitä jakeita olivat metalli, keräyspaperi, keräyskartonki sekä 

pahvi. Kuorma oli erittäin kostea, joka vääristää keräyskartongin osuutta 

kuormasta. Lisäksi noin puolet kartongista oli ruokajätteen tahrimaa 

(kertakäyttöastiat). Keräyspaperi oli pääasiassa hyväkuntoista ja puhdasta. 

Tarkemman vaa’an puutteesta alle kilon painavia jakeita, kuten lasia ja vaarallista 

jätettä ei punnittu, mutta käsituntumalla ne olivat otoksesta alle prosentin luokkaa. 

 

Kolmasosa otoksesta oli biohajoavaa jätettä, joka koostui pääasiassa ruokajätteestä 

ja pehmopaperista. Toisen kolmasosan muodostivat kovat muovit ja kalvomuovit. 

Kovat muovit koostuivat ruoka-astioista, pantittomista pulloista ja muista 

muovisista esineistä, kuten henkareista. Kalvomuovit olivat pääasiassa 

elintarvikepakkauksia ja jätesäkkejä. Kirkasta muovia, kuten kuplamuovi, oli 

kokonaisuudessaan vähän. Jätteestä 5 % oli kierrätykseen kelpaamatonta, joka 

sisälsi puuta ja sekamateriaalipakkauksia. 
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Kuva 4. Automarket, Helsinki jätekoostumus 

 

3.2.2 Keskusta, Helsinki 

 

Toinen kuorma oli kerätty Helsingin keskustan alueen yrityksiltä. Lajittelun 

perusteella jätteet olivat pääasiassa toimistoista ja pikaruokaloista. 

Yleissilmäykseltä kuorma sisälsi muovikansioita, kanistereja, biojätettä (lehdet ja 

ruokajäte), keräyspaperia ja pahvia, metallipurkkeja, CD-levyjä sekä muovisia ja 

puisia koreja. 

 

Otos oli kokonaisuudessaan kuivempaa kuin automarketin puristinkuormasta otettu 

näyte ja painoi yhteensä 34 kg. Kierrätykseen kelpaavia jakeita oli 18 % koko 

painosta. Metallia oli painoltaan alle prosentin verran otoksesta. Biojätteen suureen 

määrään vaikutti huomattavasti yhden säkin sisältö, jossa oli kasveja ja niiden 

multaa. Loput biohajoavasta aineksesta oli pääasiassa pehmopaperia sekä 

hedelmien kuoria. Kalvomuoveista suurin osa oli jätesäkkejä ja 

elintarvikepakkauksia. Murto-osa oli kirkasta muovia. Kovat muovit sisälsivät 

ruoka-astioita ja muita elintarvikepakkauksia sekä sekalaisia muoviesineitä. 
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Kuva 5. Helsingin keskustan yritysten jätekoostumus 

 

3.3 Tulosten vertailu referenssiaineistoon 

 

Referenssiaineistona käytetään VTT:n (2012) arvioita kaupallisen sekajätteen 

koostumuksesta pääkaupunkiseudulla ja Nasrullahin (Nasrullah et al. 2014) 

tutkimusta pääkaupunkiseudulta kerätyn 79 t kaupallisen kuivajätteen koostumusta. 

VTT:n tutkimuksessa suhteellisen suuri biojätteen määrä alentaa muiden jakeiden 

suhteellista osuutta, kun taas Nasrullahin tutkimuksessa kerätyt kuormat olivat 

kuivajätettä, joiden seassa biojätettä ei ollut ollenkaan. Kootut koostumukset ja 

jätejakeiden keskiarvot näkyvät taulukossa 3. 

 

Paperin ja kartongin, muovien, metallien, biojätteen, puun ja lasin lisäksi 

kaupalliseen sekajätteeseen sisältyy hienoainesta, tekstiilejä, sekalaista 

elektroniikkaromua (SER), vaarallisia aineita sekä muita palavia ja palamattomia 

jätteitä. Näiden jakeiden osuudet vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi VTT:n 

tutkimuksessa suurin osa näistä jakeista sisällytettiin muu jäte -ryhmään, joka 

sisältää rakennusjätettä ja vaarallista jätettä (VTT, 2012, 28). Hienoainesta ei ole 

sisällytetty VTT:n tutkimukseen lainkaan, eikä sitä voitu määrällisesti todentaa 

myöskään Suezin jätteen lajittelukokeessa. 
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Taulukko 3. Lajittelukokeen ja referenssimateriaalin vertailu 

 

* Vihreällä pohjalla olevat solut ovat keskiarvoja koko aineistosta ja sinisen pohjan 

solut ovat keskimääräisiä arvioita 

 

Eroja tutkimusten välillä on jaekohtaisissa lajitteluperusteissa, 

tutkimusmenetelmissä ja koejärjestelyissä. Tämän takia prosentuaaliset osuudet 

jakeista, kuten hienoaines, tekstiilit, SER, vaaralliset aineet sekä muu palava ja 

palamaton on arvattu tai niputettu yhdeksi kokonaisuutena. Tummansiniset kohdat 

taulukossa 3 ovat arvioituja, eivätkä keskiarvoja. 

 

Paperin ja kartongin suhteelliset määrät ovat hyvin linjassa keskenään tutkimusten 

välillä. Muovien määrät ovat myös samassa suuruusluokassa, pois lukien VTT:n 

tutkimuksen. VTT:n tutkimuksessa ei myöskään ole mainintaa muovien laadusta. 

Nasrullahin tutkimuksessa pienet jakeet, kuten metallit, lasi, puu ja tekstiilit ovat 

suhteellisesti yliedustettuja, koska biojätettä ei näytteistä löytynyt lainkaan. 

Voidaan kuitenkin olettaa, että biojäte on painoltaan noin 30 % sekajätteestä. 

 

Metallit ovat arviolta 3 % sekajätteestä ja näistä noin 2/3 on rautametalleja ja 1/3 

alumiinia. Arvio perustuu pääkaupunkiseudun kotitalousjätteiden metallilaatujen 

keskinäiseen suhteeseen (HSY, 2013, 20). Lasin on arvioitu olevan noin prosentin 

luokkaa. Muu palava ja SER:n, vaarallisen jätteen, muun palamattoman, tekstiilien 
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2014
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Keskiarvo

*

Paperi ja kartonki 24 31 23 17,6 24

Muovi (kova) 14,6 10,3 8,8 11

Muovi (kalvo) 17 25,6 14,7 19

Metallit 2 6,4 2,6 0 3

Biojäte 37 0 33,3 52,9 31

Hienoaine 0 5 0 0 1

Muu palava 0 3,6 4

Puu 1 6,8
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SER 0
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Muu palamaton 3

Lasi 2 3,6 1
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0

12

22

0

5,1 5,9

6



31 

ja puun –ryhmä muodostavat noin 10 % sekajätteestä. Näitä tuloksia käytetään 

hyödyksi kappaleessa 6 käsittelyprosessien materiaalivirtoja laskettaessa. 
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4 SEKAJÄTTEEN LAITOSMAINEN MEKAANINEN 

KÄSITTELY 

 

4.1 Mekaaninen käsittely 

 

Mekaanista käsittelyä käytetään usein arvokkaiden materiaalien erottelussa 

jätevirroista tai kytköksissä biologiseen- tai lämpökäsittelyyn. Ajatuksena on 

poistaa epäpuhtauksia, erotella jätettä useiksi virroiksi tai homogenisoida 

jätevirtoja seuraavien prosessien optimoimiseksi. Mekaaniseen käsittelyyn 

vaikuttavat vahvasti syötetyn jätteen koostumus ja halutut lopputuotteet. Täten 

käsittelyprosessi tulisi suunnitella ja optimoida vastaaville jätevirroille ja 

lopputuotteille. Prosessin suunnittelussa jätteen fyysiset ominaisuudet on 

tiedettävä, kuten koko, muoto, tiheys, notkeus, puristuvuus, vetolujuus ja 

puristuslujuus. (Christensen, 2011, 321) 

 

Mekaaninen käsittely voidaan jakaa jätepalakoon pienentämiseen, erotteluun ja 

tiivistämiseen (Christensen, 2011, 321). Eri käsittelyteknologioita käsitellään 

seuraavaksi syvällisemmin, mutta pääpaino on teknologioissa, joita hyödynnetään 

yleisimmin RDF/SRF-kierrätyspolttoaineiden valmistuksessa. Laatuvaatimukset 

täyttävän SRF:n valmistuksessa käytettäviä yksikköprosesseja on ehdotettu CEN 

standardissa (EN 15359). 

 

4.1.1 Murskaimet 

 

Murskainten tehtävänä on pienentää jätteiden palakokoa, jotta jätevirrat olisivat 

helpommin hallittavissa seuraavissa erotteluprosesseissa. Esimerkiksi 

rautametallien erottelun magneeteilla on todistettu hyötyvän esimurskaamisesta. 

Useita murskainteknologioita on kehitetty jätehuoltoa varten muutaman viime 

vuosikymmenen aikana, kuten vasaramylly, iskumurskain, kuulamylly tai Cascade-

mylly, leukamurskain ja repijät. Vasaramylly- ja repijämurskaimet ovat yleisimmin 

käytössä sekajätteen käsittelyssä. (Christensen, 2011, 321, 323, 338) 
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Vaikka jätteiden murskaaminen helpottaa jätesäkkien avaamisessa, metallien 

erottelussa ja orgaanisen aineen hienontamisessa, voi murskaaminen vaikeuttaa 

materiaalien tunnistamista partikkelikoon mukaan. Murskattu jäteryhmä, kuten 

paperi, jakaantuu partikkelikooltaan suuremmalle alueelle kuin saapumistilassaan. 

Kohdistettujen materiaalien, kuten biojätteen, seulominen vaikeutuu ja alitteen 

sekaan päätyy myös muita materiaaleja. Kuvassa 6 näkyy kertaalleen repijän läpi 

kulkeneen yhdyskuntajätteen partikkelikokojakauma. (Velis et al. 2010,  994-995) 

 

 

Kuva 6. Repijällä murskatun yhdyskuntajätteen partikkelikokojakauma osittain logaritmisella 

asteikolla (Velis et al, 2010, 995) 

 

4.1.1.1 Vasaramylly 

 

Vasaramyllyjä käytetään yleisimmin autojen, rakennusjätteen, kauppojen ja 

teollisuuden sekä paperijätteen murskaamisessa. Vasaramyllyssä pyörii vaaka- tai 

pystysuora akseli, joka on varustettu joustavilla vasaraa muistuttavilla terillä. Terät 

pyörivät jopa 1200 kierrosta minuutissa, yltäen nopeuteen 70 m/s. Syötetyn jätteen 

loppukoon ja syöttönopeuden määrittää terien määrä. Vaakasuoran vasaramyllyn 

seinämillä usein ei ole vastateriä, jotka auttaisivat murskaamisessa, joten vain terien 

määrä ja etäisyys seinämistä vaikuttavat palakokoon. Vasaramyllyssä on myös 

sivussa ilma-aukko, joka mahdollistaa paperin ja muovin nopean syötön sekä 
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murskaamisen. Vasaramyllyn perusperiaate näkyy kuvassa 7. (Christensen, 2011, 

323) 

 

 

Kuva 7. Vasaramylly (a) ja kaksiakselinen repijä (b) (Velis et al. 2010, 996) 

 

4.1.1.2 Repijä 

Repijämurskaimet mielletään hitaiksi vasaramyllyihin verrattuna, koska niiden 

akselit pyörivät vain noin 20-60 kierrosta minuutissa. Murskaimessa voi olla yksi 

tai kaksi vaakasuoraa akselia, jotka pyörivät leikkaavien terien suuntaisesti, näin 

vetäen jätettä itseään kohti. Materiaalin murskaantuminen tapahtuu leikkaavien 

terien välissä. Terien määrä tai leveys määrittävät palakoon pienentymisen asteen. 

Sekajätteen murskaamisessa suositeltu leveys on 0,1 mm ja sujuvan jatkokäsittelyn 

kannalta 0,8 mm leveyttä ei saisi ylittää. Riittämätön murskaantuminen tai 

vaihteleva palakoko johtaa jätteen tarttumiseen teriin. Jotta saavutetaan korkea 

jätteen syöttönopeus etenkin sekajätteelle, voidaan hydraulista puristinta käyttää 

painamaan jätettä kohti teriä. Suurten metallisten ja muiden hajoamattomien osien 

päädyttyä murskaimeen, on ne poistettava sieltä käsin. Isot metallit, matot, 

vanteelliset renkaat ja muut tukkeutumista aiheuttavat esineet tulisi lajitella pois 

ennen jätteen murskaamista. (Christensen, 2011, 325) 
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4.1.2 Erottelulaitteet 

 

Erottelu tähtää jakamaan yhden jätevirran kahdeksi tai useammaksi jätevirraksi, 

yhden tai useamman ominaisuuden perusteella. Erottelu ei ole koskaan täydellistä 

ja tietyn materiaalin korkeaan saantoon liittyy myös korkea epäpuhtauksien määrä. 

Saantoa ja puhtautta voidaan kuvata seuraavilla funktioilla. (Christensen, 2011, 

327) 

 

 𝑅 (𝑥1) =  100
𝑥1

𝑥0
 [%] (1) 

 𝑃(𝑥1) =  100
𝑥1

(𝑥1  +  𝑦1)
 [%] (2) 

 

joissa 

R = saanto 

P = puhtaus 

x1 = materiaalin määrä erotellussa virrassa 

x0 = materiaalin määrä tulovirrassa 

y1 = muun materiaalin määrä erotellussa virrassa 

 

Jätehuollon käyttöön erilaisia erottimia on testattu ja kehitetty paremmaksi 

vuosikymmenten aikana. Näitä ovat erilaiset seulat, kuten rumpu- ja täryseulat sekä 

seulovat kuljettimet, rautametalleja erottelevat magneetit, ei-rautametalleja 

erottelevat Eddy Current -erottimet, inerttejä aineita erottelevat ilmaluokittemet, 

kuten ilmapöydät, ja optiset erottimet, joilla voidaan erotella kierrätykseen 

kelpaavia materiaaleja tai rejektimaateriaaleja. (Christensen, 2011, 327; Myllymaa 

et al. 2008, 17) 

 

Seulominen perustuu jätevirtojen jakamiseen partikkelikoon mukaan useimmiksi 

jätevirroiksi. Jos tietyllä materiaalilla on ominainen palakoko, voidaan 

seulontalaitteita käyttää myös suoraan erotteluun. Seulat erottelevat jätevirtoja 

seulontapinnassa olevien aukkojen avulla. Aukkojen koko määrittää syntyvien 

jätevirtojen koostumuksen. Seulan yli kulkevaa jätettä kutsutaan ylitteeksi 
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(oversize fraction) ja seulan läpi mennyttä osuutta alitteeksi (undersize fraction). 

Koska seulat eivät erottele täydellisesti erikokoisia partikkeleja, jää ylitevirtaan 

myös pienemmän palakoon partikkeleita. Myös suunnitteluviat ja kulumat 

seuloissa voivat johtaa ylisuuren osuuden päätymiseen alitevirtaan. Seulojen 

erottelun toimivuus määrittyy laitteille ja jätteelle ominaisista muuttujista. 

Laitekohtaisia muuttujia ovat seulan leveys, pituus, kulma ja muoto sekä frekvenssi, 

amplitudi ja kierrokset. Seulan pinnan ominaisuuksia ovat pintatyyppi, aukkojen 

koko ja pintamateriaali. Jätteen muuttujat ovat syötetty jäte, kosteus, palakoko 

jakauma ja kuitumateriaalien määrä. Kuidut, tarttuvat ja märät jätteet tukkivat 

helposti seulojen aukkoja haitaten erottelua. (Christensen, 2011, 327) 

 

4.1.2.1 Rumpuseula 

Rumpuseula on sylinterimäinen, menosuuntaan kallellaan oleva, pyörivä seula. Sen 

seulontapinta on yleensä tehty joko metalliverkosta tai rei’itetystä pellistä. 

Rumpuseula on toimiva teknologia ja sitä voidaan käyttää joko esiseulonnassa tai 

vasta sekajätteen esimurskauksen jälkeen. Rumpuseulan toimintaperiaate näkyy 

kuvassa 8. (Christensen, 2011, 329; UNEP, 2005, 148) 
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Kuva 8. Rumpuseulan toimintaperiaate 

Seulontatehokkuuden määrittää aukkojen määrä, rummun mitat, pyörimisnopeus, 

ohjauslevyjen muoto ja määrä sekä rummun kallistuskulma. Ohjauslevyjä tarvitaan 

nostamaan jätettä mahdollisimman ylös rummussa seulonnan maksimoimiseksi, 

koska seulontapinta-ala on suhteellisen pieni rummunpohjalla. Jäte pyörii 

rummussa kunnes se löytää sopivan reiän mihin pudota. Rumpuseula on erottelussa 

tarkka, mutta se voi muodostaa käärmemäisen jätepyörteen pitkistä kappaleista, 

kuten jätesäkeistä (Rahikainen, 2016). Jätteen liike rummussa riippuu sen 

nopeudesta ja liike voi olla cascade-tyylistä, vesiputousmaista tai sentrifugimaista. 

Vesiputousmaisella liikkeellä saavutetaan parhaat seulontatulokset, koska cascade-

liike mahdollistaa vain pienen osuuden seulontapinta-alan käytöstä ja 

sentrifugimaisessa liikkeessä jäte tarttuu seinämiin. Liiallinen kallistuskulman 

nostaminen vaikuttaa seulontaan, joten spiraalimaisten ohjauslevyjen asentaminen 

auttaa jätteen eteenpäin liikkeessä, vaikka kallistusta ei olisi. (Christensen, 2011, 

329) 

 

Rumpuseulan käyttäminen ennen murskaamista voi erotella jätevirrasta suurimman 

osan partikkeleista, jotka omaavat jo tarvittavan palakoon. Tämä mahdollistaa 

pienemmän kapasiteetin murskaimen käytön, sekä vähentää kulumista ja 
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energiankulutusta murskatessa. Toisaalta esimurskatun jätteen rumpuseulonta 

voidaan kohdentaa jauhentuneelle lasille, kiviainekselle, painavalle ruokajätteelle 

ja muulle orgaaniselle jätteelle. Myös murskatun jätteen pienempi paino 

mahdollistaa pienemmän ja kevyemmän rumpuseulan käytön. (UNEP, 2005, 148) 

 

4.1.2.2 Kiekko- ja tähtiseulat 

Tähtiseula ja disc-seula tai kiekkoseula, ovat kuljettavia seuloja, joissa peräkkäin 

olevat akselit on varustettu tiiviisti rinnakkain olevilla 6-kylkisillä tai 

tähtikuvioisilla kiekoilla. Vierekkäisissä akseleissa olevat kiekot ovat limittäin 

toistensa väleissä ja kiekkojen etäisyys toisistaan määrittää seulottujen partikkelien 

koon. Pyörivä liike voi osittain myös hajottaa jätettä seulassa. Kiekkojen eri muodot 

pyrkivät lisäämään jätteen pyörimistä seulan päällä, jotta kiinnittyneet materiaalit 

irtoaisivat toisistaan, mutta pyörimisliike on vähäisempää kuin rumpuseulassa. 

Pyöreät ja koverat kulmat kiekkojen välissä pyrkivät estämään seulan 

tukkeutumista ja jumittumista. Tähtiseula on suunniteltu alun perin epäorgaanisen 

materiaalin erotteluun RDF-tuotannossa. Kiekkoseulan toimintaperiaate näkyy 

kuvassa 9. (Christensen, 2011, 331; UNEP, 2005, 149) 

 

Tähtiseulassa kiekkojen tähtimäisiin reunoihin tarttuu herkästi jätettä, minkä takia 

seulaa tulee puhdistaa usein. Tästä syystä tavallinen kiekko on parempi 

seulontatarkoitukseen, sillä sen akseleihin ei tartu jätettä yhtä herkästi. Kiekkoseula 

jää kuitenkin toiseksi rumpuseulalle tarkkuudessa, koska pitkät ja kapeat kappaleet 

voivat sujahtaa seulasta läpi helpommin. Toisaalta kiekkoseulan etu on sen 

pienempi koko rumpuseulaan nähden. (Rahikainen, 2016) 
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Kuva 9. Kiekkoseula (Immonen, 2015, 17) 

 

4.1.2.3 Ballistinen seula 

Ballistinen seula erottelee jätettä monen ominaisuuden perusteella, kuten koon, 

tiheyden ja jäykkyyden.  Ballistinen seula on kehitetty erottelemaan kaupallista ja 

yhdyskuntajätettä kolmeen jakeeseen: painava jae sekä kevyt- ja hienojae. 

Ballistinen seula koostuu toisistaan irtonaisista, kaltevassa tasossa olevista 

reiällisistä levyistä, joita kampiakselit pyörittävät aiheuttaen epätasaisen 

tärinäliikkeen. Liike aiheuttaa kevytjakeen, kuten paperin ja muovin, nousun 

seulassa ylöspäin ja painavan jakeen vierimisen alaspäin. Hienojae tippuu 

reikälevyjen läpi alas. Reikälevyissä on ohjauslevyjä, jotka auttavat kevytjakeen 

nousemisessa ylöspäin. Kevytjakeen ja painavan jakeen osuuksia pystyy säätämään 

kallistuskulmalla. Ballistisen seulan toimintaperiaate näkyy kuvassa 10. 

(Christensen, 2011, 337–338) 

 

Jätteen syöttö

Alite

Ylite
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Kuva 10. Ballistinen seula (Velis et al. 2010, 1032) 

 

4.1.2.4 Magneettierotin 

Magneettierottimia käytetään rautametallien poistamiseen jätevirrasta. Tyypillisesti 

magneetilla varustettu liukuhihna on asetettu jätettä kuljettavan liukuhihnan 

yläpuolelle, näin kuljettaen rautametallit sivuun muusta jätteestä (ks. kuva 11.). 

Tehokkaan saannon takaamiseksi magneettierotin on yleensä asennettu vasta 

esimurskauksen jälkeen, koska tällöin metallit ovat paremmin erillään muusta 

materiaalista. Materiaalin koolla ei ole suurta merkitystä, koska magneetteja saa 

kaiken kokoisina, mutta 10-100 mm on ideaali partikkelikoko erotteluun. Yhdellä 

magneettierottimella murskatun sekajätteen seasta saadaan eroteltua noin 80 % 

rautametalleista, mutta useammalla perättäisellä magneetilla päästään parempiin 

tuloksiin. (Christensen, 2011, 338; UNEP, 2005, 151) 

 

Jätteen syöttö

Pyörivä metalli pöytä

Kevytjae/2D

Painavajae/3D

Hienoaine

Kampiakseli Metallilevy
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Kuva 11. Hihnamagneetti, yläpuolella oleva magneetti nappaa rautametallit alla olevalta 

liukuhihnalta (UNEP, 2005, 151) 

 

4.1.2.5 Eddy Current -erotin 

Eddy Current -erottimet (pyörrevirtaerotin) on tarkoitettu ei-rautametallien, kuten 

alumiinin erotteluun jätevirroista. Laite käyttää joko jatkuvaa magneettikenttää tai 

elektromagneettista kenttää tuottaakseen sähköä johtavissa kappaleissa virran, joka 

puolestaan luo kappaleessa vastakkaisen magneettikentän, aiheuttaen hylkivän 

voiman ja kappaleet sinkoavat pois liukuhihnalta. Eddy Current -erottimet 

perustuvat nopeasti pyörivään magneettiseen roottoriin, jossa on vaihteleva 

polaarisuus. Roottori on liukuhihnan päässä olevan pyörivän rummun sisällä, joka 

pyörittää roottoria. Kun ei-rautametallit kulkevat liukuhihnalla, vaihteleva 

magneettikenttä muodostaa kappaleissa eddyvirran, mikä nostaa kappaleet jakajan 

yli, kun muu aines tipahtaa normaalisti liukuhihnan reunalta alas (ks. kuva 12.). 

Painavammat kappaleet vaativat kovemman voiman, eivätkä välttämättä lennä 

jakolevyn yli, joten jakoreunaa tulee säätää sopivaksi. Sähkönjohtavuuden ja 

tiheyden suhde kappaleessa määrittävät eddyvirran tehokkuuden ja alumiinilla on 

ei-rautametalleista paras suhde. Myös kupari on hyvin eroteltavissa Eddy Current  

-erottimilla. (Pichtel, 2014, 195; Christensen, 2011, 338-339) 
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Kuva 12. Eddy Current -erotin (Jujun et al. 2014) 

 

4.1.2.6 Ilmaluokittimet 

Ilmaluokittimet erottelevat materiaaleja niiden aerodynaamisten ominaisuuksien 

perusteella. Erottelu perustuu kappaleen putoamisnopeuteen ilmavirrassa suljetussa 

tilassa. Materiaalin koko, muoto ja paino vaikuttavat siihen, kannatteleeko ilmavirta 

materiaalin vai ei. Kevyet ja huokoisemmat materiaalit (paperi, muovi, kuiva 

orgaaninen aines) tempautuvat ilmavirtaan ja kulkevat eteenpäin sen mukana, kun 

taas painavat materiaalit (kivet, lasi, tiilet, keramiikka, kostea orgaaninen aines) 

putoavat. Ilmavirta ja kevytjae on eroteltava myöhemmin toisistaan esimerkiksi 

ilmapyörteellä. Materiaalin esimurskaamisella on suuri vaikutus erottelun 

tehokkuuteen. (Christensen, 2011, 332; UNEP, 2005, 143) 

 

Versioita ilmaluokittimista on useita ja niitä on kehitetty RDF:n valmistukseen, 

paperin ja kartongin erotteluun ja kompostointilaitoksia varten. Yleisimpiä 

ilmaluokittimia ovat siksakki, pyörreilma, imukupu, ristivirtaus ja ilmapeti 

(Christensen, 2011, 332). Markkinoilla toimivaksi todistettu Nihot® ilmaerotin 

perustuu imuvirtaan, joka nostattaa kevyen aineen pyörivän sylinteriseinän yli, 

jonka jälkeen ilma poistuu hormeja pitkin ylös ja kevyt aine tippuu alas 

liukuhihnalle (Bulkhandlingsystems, 2015). Vastaavan ilmaluokittimen 

toimintaperiaate näkyy kuvassa 13. 

C. A. Velis, P. J. Longhurst, G. H. Drew, R. Smith ja S. J. T. Pollard (2010) Production and Quality Assurance of Solid Recovered Fuels Using Mechanical—Biological Treatment (MBT) of Waste: A Comprehensive Assessment, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, Vol. 40, Iss. 12, s. 979-1105

Hihnan nopeus/

syöttönopeus (v)

Fr (eddy current voima)

G (painovoima)

Magneettikentän raja

Metalliton Ei-rautametalli
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Kuva 13. Nihot tuplarumpuerotin (DDS) (Nihot, 2016) 

 

4.1.2.7 Optiset erottimet 

Optiset erottimet ovat kehittyneet rinnakkain tietokoneiden laskentatehon 

kasvaessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Optiset erottimet hyödyntävät 

herkkiä RGB-kameroita, lähi-infrapunaspektroskopia (near-infrared sprectroscopy, 

NIRS) ja ultraviolettisensoreita todentamaan eri materiaalien paikkaa liukuhihnalla. 

Tallennetun tiedon perusteella paineilmasuihkut puhaltavat valitut kappaleet 

erilleen muusta jätevirrasta. Optiset erottimet kykenevät tunnistamaan esimerkiksi 

muoveja, komposiittimateriaaleja, paperia ja paristoja. Erivärisiä laseja on eroteltu 

optisilla erottimilla toisistaan, mutta etenkin RDF:n tuotannossa klooripitoisten 

PVC muovien erotteluun on panostettu. (Christensen, 2011, 340, 488) 

 

RDF/SRF-tuotannossa Near-infrared-erottimia (NIR) sijoitetaan prosessin 

loppupäähän poistamaan lopullisesta tuotteesta haitallisia aineita. Näitä ovat PVC, 

kumit ja tekstiilit, jotka voivat sisältää klooria sekä raskasmetalleja, kuten 

kadmiumia, sidosaineina (Nasrullah, 2015, 32–33). Ilman NIR-erottimia 

klooripitoisuutta on vaikea pitää alle 1 m-% valmistettaessa SRF:ää (Sarc et al. 

2014). Eri tutkimuksissa NIR-erottimilla on päästy 0,58–0,86 m-% 

klooripitoisuuksiin (Nasrullah, 2015, 58; Sarc et al. 2015, 407) NIR-erottelun 

tehokkuuteen vaikuttaa huomattavasti esimurskaaminen, sillä paineilmasuihkujen 

Syöttö-

materiaali

Paluuilma

Raskas aine
Keskiraskas 

aine
Kevyt aine
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kyky puhaltaa kappaleita riippuu palakoosta (Nasrullah, 2015, 62). NIR-erottimen 

toimintaperiaate näkyy kuvassa 14. 

 

 

Kuva 14. NIR-erotin (TOMRA/TITECH, 2016) 

 

4.2 Material Recovery Facility (MRF) ja RDF/SRF-laitokset 

 

Material Recovery Facility (MRF) on monen yksittäisen käsittelyvaiheen summa, 

jonka tehtävänä on käsitellä jätevirtoja tuottaen lisäarvoa tai stabiloida ne 

loppusijoitusta varten. Tarkoituksena on erotella kierrätysraaka-aineita, 

kompostoitavaa orgaanista jätettä tai tuottaa kierrätyspolttoaineita. Laitoksissa 

syntyy myös rejektiä, joka täytyy loppusijoittaa. Laitokset voivat käyttää erilaisia 

mekaanisia laitteita, optisia erottimia ja käsinlajittelua riippuen laitoksen 

suunnitellusta käyttötarkoituksesta.  (Christensen, 2011, 349–350) 

 

MRF:t on perinteisesti jaoteltu kahdentyyppisiin laitoksiin: ”puhtaisiin” ja 

”likaisiin” (Pichtel, 2014, 202). Puhtaat MRF:t keskittyvät syntypaikkalajiteltujen 

materiaalien jatkokäsittelyyn. Puhtaat MRF:t ovat pääasiassa suunniteltu 

kolmenlaisille jätevirroille: single-stream, dual-stream ja esilajiteltu (Pressley et al. 

2014). Single-stream MRF käsittelee materiaalivirtaa, joka koostuu kaikista 

kierrätykseen kelpaavista materiaaleista. Dual-stream MRF käsittelee kuidut 

(paperi ja pahvi) sekä säiliöt ja astiat (metalli, lasi ja muovi) eri virtoina. Esilajitellut 

Materiaalin syöttö

Spektrometri skanneri

Erottelukammio
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materiaalivirrat käsitellään erikseen. Likainen MRF on suunnattu käsittelemään 

sekajätettä, josta on jo mahdollisesti syntypaikkalajiteltu valtaosa kierrätettävistä 

materiaaleista pois (Cimpan, et al. 2015a). 

 

Puhtaat MRF:t saavuttavat tuotannon skaalaedut 50 000 t/a kapasiteetin jälkeen, 

mutta optimi, prosessin tehokkuuden kannalta, on yli 75 000 t/a, jolloin 

korkeampaan automaatioon sijoittaminen alkaa kannattamaan (Cimpan et al. 

2015a; Cimpan et al. 2015b; Defra, 2007). Sekajätettä hyväksyvä MRF ei eroa 

puhtaasta single-stream MRF:stä kuin prosessin alkuvaiheeseen sijoitettavalla 

rumpuseulalla, joka erottelee orgaanista jätettä ja hienoainesta (Pressley et al. 

2014). Kuitenkin kierrätysraaka-aineiden saanto on pienempi ja rejektien määrä on 

huomattavasti suurempi kuin puhtaissa MRF:issä. Ne ovat myös kalliimpia 

operoida lisääntyneen laadun valvonnan johdosta. Kierrätysraaka-aineita keräävillä 

likaisilla MRF:illä on historia taloudellisista vaikeuksista, jotka ovat johtaneet 

suurelta osin niiden käytön lopettamiseen (Cimpan, et al. 2015a). 

 

Sekajätteen energiapitoista osuutta voidaan hyödyntää kolmella tavalla: 

massapolttamalla, orgaanisen osuuden muuttamisella biokaasuksi (mädätys) tai 

valmistamalla polttokelpoisesta osuudesta kierrätyspolttoaineita. 

Kierrätyspolttoaineita valmistetaan päätuotteina RDF/SRF-laitoksissa tai 

sivutuotteina MRF-laitoksissa (Sarc et al. 2014; Fyffe et al. 2016) RDF-laitosten 

alkuvuosina ongelmia syntyi jätteen suurista kloorin ja raskasmetallien määristä, 

joten useita laitoksia jouduttiin sulkemaan. (Christensen, 2011, 486-487) 

 

RDF/SRF-laitokset pyrkivät parantamaan jätteen palamisteknisiä ominaisuuksia 

poistamalla veden ja inertit aineet. Kloorin, alumiinin ja sinkin poistolla 

vähennetään korroosiosta aiheutuvia ongelmia polttouuneissa. Epävakaiden 

aineiden, kuten elohopean, poistaminen vähentää ympäristölle haitallisia päästöjä. 

Lisäksi laitoksissa pyritään poistamaan aineita, jotka vaikuttavat negatiivisesti 

savukaasun rikinpoistossa syntyvien sivutuotteiden, kuten tuhka ja kipsi, laatuun. 

Taulukossa 4. näkyy RDF/SRF-laitoksissa käytettäviä eri yksikköprosesseja ja 
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niiden tehtävät. Yksikköprosessien valinta ja järjestys vaikuttavat tuotteiden 

saantoon sekä laatuun. (Christensen, 2011, 487) 

 

Taulukko 4. Yksikköprosessien tehtävät ja vaikutukset RDF/SRF-laitoksissa (Christensen, 2011, 

488) 

Yksikköprosessi Tehtävä Vaikutus laatuun 

Kuivaaminen Veden vähentäminen Pienentää 

varastointitilavuutta ja 

parantaa lämpöarvoa 

Seulonta Hienoaineksen poisto Parantaa lämpöarvoa ja 

seuloo raskasmetalleja 

Magneettinen ja 

Eddy Current  

-erottelu 

Rautametallien ja ei-

rautametallien poisto 

Kierrätysraaka-aineiden 

talteenotto, parantaa 

lämpöarvoa ja oksidoivan 

alumiinin poisto 

Ballistinen erottelu Painavan jakeen erottelu Parantaa lämpöarvoa ja 

seuloo raskasmetalleja 

Ilmaluokittelu Inertit aineet Parantaa lämpöarvoa 

NIR-erottelu Poistaa PVC:n ja kerää 

kierrätysraaka-aineita 

Alentaa klooripitoisuuksia 

Murskaaminen Komposiittimateriaalin 

hajottaminen ja 

mekaanisten 

ominaisuuksien 

muuttaminen 

Pienentää palakokoa ja 

vaikuttaa termiseen ja 

mekaaniseen vakauteen 

 

Suuret ja monimutkaiset, yli 80 000 t/a RDF/SRF-laitokset hyödyntävät eri 

yksikköprosesseja useaan kertaan ja lajittelevat jätteen useampiin jakeisiin, jolloin 

RDF/SRF saannot ovat pienempiä (Christensen, 2011, 488-490). MBT-laitoksissa 

mekaanisen käsittelyn ohella on myös orgaanisen jätteen kompostointi tai mädätys, 

mikä kasvattaa investointikustannuksia. Tyypilliset käsittelyvaiheet SRF:n 

tuotannossa ovat murskaus, seulonta, rautametallien erottelu, ei-rautametallien 

erottelu, painavien inerttien esineiden poisto sekä ei haluttujen aineiden poisto, 

kuten polyvinyylikloridin (PVC) erottelu NIR-erottimilla (Sarc et al. 2014). 

 

4.3 Case SRF-laitokset 

 

Tässä osiossa esitellään 3 case-laitosta, joissa valmistetaan sekajätteistä 

päätuotteena SRF kierrätyspolttoaineita. Laitokset tavoittelevat eri standarditasoja 

ja koostumuksia SRF:n käyttötarkoituksesta riippuen. Näitä muuttujia ovat etenkin 
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kierrätyspolttoaineen tehollinen lämpöarvo, klooripitoisuus ja lopputuotteen 

palakoko. Esimerkit on valittu laitosten nuoren iän perusteella ja laitokset ovat 

edelleen toiminnassa. Case-laitosten pohjalta voidaan arvioida investoitavien 

laitteiden määrää ja järjestystä prosessissa. 

 

4.3.1 Case 1 ThermoTeam 

 

ThermoTeamin laitos Itävallassa vastaanottaa kauppojen ja teollisuuden jätettä. 

Laitoksessa jätevirroista erotellaan PET ja PVC muoveja, rautametalleja, alumiinia 

ja raskasta-ainesta. Käsittelyn läpikäyneestä jätteestä valmistetaan SRF standardit 

(EN 15359) täyttävää niin sanottua primary burner polttoainetta (PBF tai main 

burner fuel MBF) sementtitehtaisiin. Laitoksen prosessikaavio näkyy kuvassa 15. 

(Sarc et al. 2015) 
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Kuva 15. ThermoTeam SRF-laitos (Sarc et al. 2015) 
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Laitoksessa jäte esimurskataan, jonka jälkeen NIR-erottimet poistavat muusta 

jätevirrasta PET ja PVC muovit. Toinen NIR-erotin erottelee PET:n ja PVC:n vielä 

toisistaan. Muu jätevirta kulkee tuuliseulan läpi, jossa 3D- ja 2D-kappaleet 

erotellaan toisistaan. 2D-virta menee suoraan murskattavaksi pienempään 

palakokoon. 3D-virta kulkee magneetti- ja pyörrevirtaerottimien kautta toiselle 

tuuliseulalle, jossa raskaat epäpuhtaudet, kuten kivet poistetaan. Loppu virta menee 

jälkimurskaimeen, josta se kulkee samaan välivarastoon murskatun 2D-virran 

kanssa. Välivarastosta jäte kulkee vielä magneettierottelun ja kiekkoseulan läpi, 

jossa ylite kierrätetään takaisin esimurskaimelle. Alite kulkee vielä viimeisen 

magneettierottimen kautta valmisvarastoon. (Sarc et al. 2015) 

 

Prosessissa ei ole kohdennettua seulontaa hienoaineelle tai biojätteelle. Tämä 

johtuu siitä, että käsiteltävien jätteiden seassa on suhteellisesti vähän biojätettä ja 

kosteus lopputuotteessa pysyy asiakkaan hyväksymän rajan alla (Sarc et al. 2015). 

Osa jätteen seassa olevasta biojätteestä voi päätyä raskaan rejektin sekaan. 

 

4.3.2 Case 2 Suez 

 

Suez UK:n SRF-laitos valmistaa standardit ja asiakkaiden tarpeet täyttävää 

kierrätyspolttoainetta sementtitehtaiden kiertouuneihin. Laitos erottelee 

jätevirroista hienoaineen ja biojätteet, rautametalleja, ei-rautametalleja, raskasta 

rejektiä ja kierrätettäviä sekalaisia muoveja. Jäljelle jääneestä osuudesta 

murskataan vaatimuksia vastaavaa SRF kierrätyspolttoainetta. Laitoksen prosessi 

näkyy kuvassa 16. (Suez, 2016) 
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Kuva 16. Prosessikaavio SRF-laitos, Suez Environment (Suez, 2016) 

 

Ensimmäisenä jäte kulkee esimurskaimen läpi, josta se kulkeutuu rumpuseulaan. 

Rumpuseulan alite kulkee magneettierottimen kautta säilytysbunkkeriin. Ylite 

jatkaa tuuliseulaan, jossa jätevirrat erotellaan kolmeen eri raskausluokkaan: raskas, 

keskiraskas ja kevyt. Raskas aine kulkee vielä yhden magneettierottimen kautta 

säilytysbunkkeriin. Keskiraskas aine kulkee magneetti- ja pyörrevirtaerottimen 

kautta lajittelukoppiin, jossa liukuhihnalta poistetaan kierrätettäviä muoveja käsin. 

Loput tästä virrasta yhdistyy kevyen virran kanssa, josta ne jatkavat kahdelle 

jälkimurskaimelle. Jälkimurskaimet pienentävät jätteet lopulliseen palakokoon ja 

valmis SRF kulkeutuu varastobunkkeriin. (Suez, 2016) 

 

4.3.3 Case 3 Lassila & Tikanoja 

 

Lassila & Tikanojan Keravalla sijaitseva SRF kierrätyspolttoainetta valmistava 

laitos vastaanottaa rakennusjätettä, kauppojen ja teollisuuden kuivajätettä sekä 
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pienissä määrin kotitalouksien energiajätettä (Hannula, 2013). Valmis SRF 

toimitetaan Stora Enson Anjalankosken lämpövoimalaitokselle (Hannula, 2013). 

Laitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio näkyy kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17. L&T SRF-laitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio (Nasrullah, 2015, 12) 

 

L&T:n Keravan laitoksella jäte esimurskataan, jonka jälkeen hienoaine seulotaan 

jätevirrasta täryseulan ja rumpuseulan avulla. Jätevirroista myös erotellaan 

metalleja magneettien ja pyörrevirtaerottimien kanssa. Kyseisiä yksikköprosesseja 

on kokonaisprosessin varrella useita metallien saannon maksimoimiseksi. 

Tuulierotin poistaa raskaat aineet, kuten kivet ja metallit, jätevirrasta. Lopuksi NIR-
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erotin poistaa PVC muovit ja muut korkean klooripitoisuuden omaavat kappaleet, 

jonka jälkeen muu materiaali murskataan <80 mm palakokoon. (Nasrullah, 2015, 

9-11) 

 

4.3.4 Laitosten vertailu 

 

Case aineiston laitoksille yhteistä on jätteen esi- ja jälkimurskaus, sekä 

rautametallien erottelu useassa eri prosessin vaiheessa. ThermoTeamin ja L&T:n 

laitokset vastaanottavat verrattain biojätteestä puhtaampaa jätettä, kuten 

homogeenista tuotantojätettä, sekalaista energiajätettä kotitalouksilta, kaupoilta ja 

teollisuudelta, pakkausjätettä sekä korkean lämpöarvon rejektiä MBT-laitoksilta 

(Sarc et al. 2015; Hannula, 2013). ThermoTeam ei näin ollen seulo hienoainesta tai 

biojätettä lainkaan ja L&T seuloo vain hienoainesta (<15 mm) (Nasrullah, 2015, 

12). Suezin laitoksessa biojäte ja hienoaines seulotaan heti esimurskauksen jälkeen 

omaksi virrakseen rumpuseulalla. L&T:n prosessin magneettierottimien paikkaa 

prosessissa ei tarkalleen tiedetä, mutta niitä on prosessin aikana useita (Nasrullah, 

2015, 10). 

 

Laitoksille yhteistä on myös raskaan rejektin (kivet, lasi, keramiikka) erottelu. 

Kaikissa laitoksissa tuulierotin poistaa kaikkein raskaimman aineksen jätevirrasta. 

Suezin laitoksessa tuulierotinta on käytetty jakamaan jätevirta kolmeen osaan, kun 

taas ThermoTeam jakaa tuulierottimella jätevirran 3D- ja 2D-kappalevirroiksi. 

ThermoTeamin laitoksen 3D-virta tuulierotellaan toistamiseen metallien erottelun 

jälkeen, jotta hienomurskaimeen ei päätyisi kovia inerttejä kappaleita. L&T:n 

laitoksella on käytössä Nihot tuplarumpuerotin, joka on kykenevä Suezin laitoksen 

tapaan erottelemaan jätettä 3 kategoriaan (Nihot, 2015, 7). 

 

Vaikka 2D-virta ThermoTeamin laitoksessa ja kevyt virta Suezin laitoksessa saattaa 

sisältää alumiinifoliota, ei sitä erotella erikseen, vaan virrat päätyvät suoraan 

jälkimurskattavaksi. Suezin laitoksessa ei tapahdu NIR-erottelua klooripitoisille 

materiaaleille, mutta käsin lajittelu mahdollistaa silmämääräisen 

kierrätyskelpoisten muovien ja haitallisten aineiden erottelun keskiraskaasta 
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jätevirrasta. Klooripitoisten aineiden erottelu tapahtuu L&T:n prosessin 

loppupäässä ja ThermoTeamin prosessissa alkupäässä heti esimurskauksen jälkeen. 

Poikkeuksena ThermoTeam erottelee klooripitoisista materiaaleista vain PVC 

muovit, kun taas L&T rejektipinoon päätyy myös kumi (Nasrullah, 2015, 28). 

 

Pyörrevirtaerottelu tapahtuu jokaisessa laitoksessa vasta virtojen jakaantumisen 

jälkeen. Erottimen paikka on ThermoTeamillä 3D-virrassa ja Suezilla 

keskiraskaassa virrassa. Jätevirtojen sisältämän alumiinin oletetaan päätyvän 

valtaosin 3D- tai keskiraskaisiin virtoihin, muttei raskaisiin virtoihin, koska 

alumiiniset tölkit ovat romumetallikappaleisiin verrattuna kevyempiä. 
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5 KUSTANNUSLASKENTA JA LAITOSINVESTOINNIN 

KANNATTAVUUS 

 

Kaikki taloudelliset toimijat, etenkin yksityiset yritykset, ovat resurssirajoitteisia, 

joten resurssien priorisointi on oleellinen osa päätöksentekoa. Kustannukset ovat 

suuri tekijä myös jätehuollossa, eikä niitä voi sivuuttaa kestävän toiminnan 

harjoittamisessa (Christensen, 2011, 29). Tässä kappaleessa käydään läpi 

laitosinvestoinnin kustannustekijöitä ja kannattavuuslaskentamenetelmiä. Kyseisiä 

menetelmiä käytetään hyväksi kustannusten ja kannattavuuden mallintamisessa. 

 

Perinteisesti ajatellaan, että investoinnin kannattavuuden määrittää nettokassavirta 

ja sen ajallinen jaksottuminen. Nettokassavirta muodostuu perusinvestoinnista, 

juoksevasti syntyvistä tuotoista ja kustannuksista sekä mahdollisesta 

jäännösarvosta. Esimerkki nettokassavirtojen graafisesta kehityksestä näkyy 

kuvassa 18. Nettokassavirroista voidaan laskea nykyarvo, sisäinen korko ja 

takaisinmaksuaika, joiden perusteella kannattavuutta voidaan arvioida. Myös verot 

ja inflaatio on laskelmissa hyvä ottaa huomioon. Investointeihin liittyy myös 

epävarmuutta ja riskejä, joita voidaan huomioida herkkyysanalyysin avulla. (Kärri 

ja Uusi-Rauva, 2003, 13) 

 

 

Kuva 18. Esimerkki investointihankkeen kassavirroista 

 

Nettokassavirta
Aika

Pe
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n
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o
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5.1 Perusinvestointi ja käyttöpääoman lisätarve 

 

Laitosprojekteissa perusinvestointi muodostuu usein käyttöomaisuus- ja 

käyttöpääomainvestoinneista. Projektista riippuen käyttöomaisuusinvestointi voi 

koostua tontista, rakennuksesta, koneista ja laitteista, koulutuksesta, asennuksista 

ja käynnistyksestä. Käyttöpääomainvestointi syntyy raaka-aine- ja tuotevarastojen 

sekä myyntisaamisten kasvusta, josta vähennetään ostovelkojen kasvu (ks. kaava 

4). Perusinvestoinnin kustannusmenot tapahtuvat tyypillisesti täysimääräisinä 

projektin aloitusvuotena. Perusinvestointi voidaan jakaa investointihankkeessa 

vuotuisiksi kustannuseriksi kertomalla annuiteettitekijällä. Annuiteettitekijä 

lasketaan kaavalla 3. (Kärri ja Uusi-Rauva, 2003, 13-14; Rogoff, 2014, 163; 

Christensen, 2011, 30-31; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 214-215) 

 

 
𝑘𝑛 =

𝑟 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

(3) 

jossa 

k = annuiteettitekijä 

r = laskentakorko 

n = investoinnin pitoaika (Christensen, 2011, 31) 

 

Tonttiin, rakennuksiin ja yksinkertaisiin laitteisiin kohdennetut investoinnit ovat 

alttiimpia paikallisille tekijöille, mutta erikoistuneet teknologiat, jotka ovat 

harvempien kansainvälisten valmistajien tuottamia, maksavat lähes yhtä paljon 

maailmanlaajuisesti (Christensen, 2011, 30). 

 

Käyttöpääoma (KPO) on tuotannontekijöihin sidottua pääomaa ja se tulee 

huomioida investointiprojekteissa, etenkin jos kyseessä on uuden toiminnan 

luominen. Käyttöpääoman lisätarve luetaan osaksi perusinvestointia ja se palautuu 

pitoajan viimeisen vuoden lopussa nettotuloon summattuna. Tuotanto ja varastot 

sitovat pääomaa valmisteina ja puoli-valmisteina. Laskennallisesti tuotantoon 

sitoutuvat raaka-aineet sitoutuvat heti ja työ sitoutuu tasaisesti prosessin aikana. Eri 

käyttöpääoman komponentit voidaan laskea kiertoaikojen avulla. Esimerkki 
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valmisvaraston keskimääräisesti sitomasta pääomasta on kaavassa 5. (Kärri ja Uusi-

Rauva, 2003, 13; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 215, 283-285) 

 

 𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑠ä𝑡𝑎𝑟𝑣𝑒

= 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 + 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

− 𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡  

(4) 

 
𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 =

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑚ää𝑟ä

(365/𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎)
  

(5) 

 

5.2 Juoksevasti syntyvät kustannukset ja tuotot 

 

Investoinnin synnyttämä toiminta luo juoksevia kustannuksia. Kustannukset 

voidaan jaotella karkeasti kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kiinteitä 

kustannuksia (FC) voivat olla esimerkiksi suunnitellut kunnossapidon toimet, 

vakuutukset, kuukausipalkat ja tontin vuokra. Muuttuvia kustannuksia (VC) voivat 

olla laitteiden käytön kasvusta johtuva kunnossapito, tuntipalkat, polttoaine, 

kaatopaikkamaksut ja sähkönkulutus. Muuttuvat kustannukset kasvavat toiminnan 

volyymin tai laitteiden käyttöasteen kasvaessa, kun taas kiinteät kustannukset 

pysyvät samoina, kunhan pysytään kapasiteetin asettamissa rajoissa. (Rogoff, 2014, 

162; Christensen, 2011, 31; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 52-53, 56) 

 

Kustannusten lisäksi toiminta voi luoda tuottoja eri tuotteina, joita jätteestä voidaan 

erotella ja jalostaa. Näitä ovat energia, paperi, lasi, metallit, muovit ja komposti. 

Paperi, lasi, metallit ja muovit usein myydään kansainvälisille markkinoille, joten 

niiden tuotot määräytyvät markkinahinnan ja laadun perusteella. Markkinahintaa 

voi olla vaikea arvioida pitkällä aikavälillä, koska kierrätysraaka-aineet ovat olleet 

erityisen herkkiä hintavolatiliteetille. Suuri hinnan heiluminen voidaan kuitenkin 

välttää pitkillä ostosopimuksilla eri toimijoiden välillä. Hinnat voivat myös 

määräytyä poliittisista syistä, johtuen esimerkiksi kansallisesti ajettavista 

jätehuollon strategioista. Esimerkiksi tuotetun energian hinta voidaan asettaa 

markkinahintaa korkeammaksi kannusteen luomiseksi jätteenpoltolle. 

(Christensen, 2011, 31;  Rogoff, 2014, 158) 
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Laskennallisesti juoksevat kustannukset ja tuotot mitataan vuositasolla. 

Toiminnassa voi tapahtua kuitenkin suuriakin muutoksia tarkasteluajankohdan 

sisällä, esimerkiksi tuotannon seisokeista ja jätteen määrän kausimuutoksista 

johtuen. Investoinnista saatavan erillistuoton ja siitä syntyvän erilliskustannuksen 

erotusta kutsutaan nettotuotoksi. Joskus investoinnista syntyy nettotuoton sijaan 

vain kustannussäästöjä. Yksinkertaistuksen vuoksi nettotuoton tai 

kustannussäästön oletetaan tapahtuvan vuoden lopussa. Poistoja ja vieraan 

pääoman korkoja ei tule vähentää kassavirrasta kustannuksina, koska 

suoriteperusteiset poistot jäävät yrityksen käyttöön ja vieraan pääoman korko 

otetaan huomioon laskentakorkokannassa. (Christensen, 2011, 31; Neilimo ja Uusi-

Rauva, 2010, 215) 

 

Yksittäisen vuoden kassavirta voidaan laskea summaamalla yhteen laitoksen 

käyttökustannukset ja syntyvät tuotot. Koska käyttökustannukset muodostuvat 

kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista, on hyvä laskea yhdelle tuotannon yksikölle 

aluksi yksikkökustannukset. Yksikkökustannukset lasketaan kaavalla 6. (Neilimo 

ja Uusi-Rauva, 2010, 53) 

 

 
𝑈𝐶 =

(𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑛) ∗ 𝑦 + 𝐹𝐶1 + 𝐹𝐶2 + ⋯ + 𝐹𝐶𝑛

𝑦

=
𝑉𝐶 + 𝐹𝐶 

𝑦
 

(6) 

jossa 

UC = yksikkökustannus 

VC = muuttuvat kustannukset 

FC = kiinteät kustannukset 

y = tuotannon määrä 

w = muuttuvat yksikkökustannukset 

 

Yksikkökustannuksiin viitataan käsittelylaitoksissa käsittelykustannuksina ja ne 

liitetään usein laitoksen läpi ajamaan kapasiteettiin eli tässä tapauksessa jätteen 

tonnimäärään (€/t). Mitä suurempi on laitoksen teknologinen monimutkaisuus, sitä 
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suuremmat ovat oletetut perusinvestointi ja käsittelykustannukset. Tuotannon 

skaalaetujen ansiosta suurempien kapasiteettien laitokset saavuttavat pienemmät 

yksikkökustannukset. Graafisesti käsittelykustannukset saavat usein kuvan 19 

muodon. (Christensen, 2011, 36) 

 

 

Kuva 19. Käsittelykustannukset kapasiteetin funktiona (Christensen, 2011, 36) 

 

5.3 Laskentakorko, pitoaika ja jäännösarvo 

 

Laskentakorkokanta (r) on yleensä johdon asettama minimituottovaatimus 

investoinnille. Korko tarkoittaa siis korvausta rahan käyttöön saamisesta. 

Laskentakorko voi myös kuvastaa tuottoa, joka saataisiin toisesta samanriskisestä 

investoinnista. Laskentakorkoon voidaan eri yhteyksissä viitata myös nimillä 

diskonttauskorko, hurdle rate, pääomankustannus ja vaihtoehtoiskustannus. 

Yleensä laskentakorko on vähintään yrityksen pääoman keskimääräinen kustannus 

(WACC). WACC lasketaan investointiin käytettävien pääomien suhteella 

painotettuna. (Horngren et al. 2005, 727; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 216) 

 

Taloudellisella pitoajalla (n) tarkoitetaan projektin kestoa tai aikaa, millä välillä 

investointi tuottaa lisäarvoa. Tämä voi olla esimerkiksi tuotantokoneiston 

käyttöikä. Oikeilla korjaustoimilla investointihyödykkeen teknistä ikää kuitenkin 

voidaan jatkaa lähes loputtomiin, joten pitoaikana on syytä käyttää hyödykkeen 

€
/t

Kapasiteetti
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arvioitua teknistaloudellista ikää. Tämä tarkoittaa ajanjaksoa, jonka jälkeen 

markkinoilla on tarjolla parempi kone, joka tekee vanhasta koneesta 

epätaloudellisen. Laskentakorkoa ja pitoaikaa käytetään investointilaskelmissa, 

kuten nettonykyarvon ja sisäisen koron määrittämisessä. (Christensen, 2011, 32; 

Rogoff, 2014, 164; Brealey et al. 2011, 101; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 217) 

 

Jäännösarvo (JAn), luovutusarvo tai romutusarvo on investointiprojektin lopussa 

saatava myyntituotto esimerkiksi koneista ja laitteista tai muu hyöty, joka saadaan 

kun laitteet sijoitetaan uuteen tuottavaan toimintaan. Jäännösarvo voi olla myös 

negatiivinen johtuen purku- ja alasajokustannuksista. Useasti jäännösarvon 

merkitys pitkissä projekteissa on nolla rahan aika-arvon takia, koska myyntitulo 

saadaan kaukana tulevaisuudessa ja sen arviointi on hankalaa. (Brealey et al. 2011, 

131; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 218) 

 

5.4 Investointilaskelmat 

 

Investointilaskentaa harjoitetaan osana pääoman budjetointia pitkäaikaisten 

projektien suunnittelussa. Ennen investointipäätöksen toteuttamista on suoritettava 

esikannattavuustutkimus ja kannattavuustutkimus, joissa selvitetään investointien 

tekniset ja taloudelliset ominaispiirteet ja näitä tarkennetaan tutkimuksen edetessä. 

Investoinnin kannattavuuden laskennassa käytetään diskontattuja kassavirtoja 

(DCF), nettonykyarvoa (NPV), sisäistä korkoa (IRR) ja takaisinmaksuaikaa. 

(Horngren et al. 2005, 724; Kärri ja Uusi-Rauva, 2003, 12-13) 

 

5.4.1 Diskontatut kassavirrat (DCF) 

 

Kassavirtojen diskonttauksella (DCF) mitataan kaikki projektin kassavirrat niin 

kuin ne tapahtuisivat samana ajankohtana. DCF käytännössä mittaa rahan aika-

arvoa, joka tarkoittaa että tällä hetkellä tienattu euro on arvokkaampi kuin 

myöhemmin tienattu euro. Esimerkiksi 10 % korolla sijoitettu euro on vuoden 

lopussa arvoltaan 1,1 euroa. Diskonttaustekijä voidaan laskea kaavalla 7. (Horngren 

et al. 2005, 726-727; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 219) 
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𝐷𝐹 =  

1

(1 + 𝑟)𝑡
  

(7) 

jossa 

DF = diskonttaustekijä 

r = laskentakorko 

t = tarkastelu ajankohta (vuosi/kuukausi/päivä) 

 

5.4.2 Nettonykyarvo (NPV) 

 

Nettonykyarvo (NPV) laskee projektin odotetun taloudellisen hyödyn tai tappion 

ottaen huomioon kaikki tulevaisuuden kassavirrat ja niiden arvon nykypäivänä. 

Taloudellisin perustein projekti on hyväksyttävissä vain jos nettonykyarvo on 

positiivinen tai nolla. Tämä johtuu siitä, että näissä projekteissa tuotot tai säästöt 

kattavat tai ylittävät pääoman kustannukset, eli tuoton joka pääomalle olisi saatu 

muualla. Investointiprojektin nettonykyarvo voidaan laskea kaavalla 8. (Horngren 

et al. 2005, 727; Uusi-Rauva, 2010, 218-219) 

 

jossa 

NPV = nettonykyarvo 

II = perusinvestointi 

CFt = t vuoden kassavirta 

r = laskentakorko 

t = tarkastelu ajankohta 

n = pitoaika 

 

5.4.3 Sisäinen korko (IRR) 

 

Sisäisen koron menetelmä (IRR) toimii samalla periaatteella kuin nettonykyarvo, 

mutta ratkaisee laskentakoron muuttujaa, millä investointiprojektin nettotuottojen 

 
𝑁𝑃𝑉 = ∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐼𝐼

𝑛

𝑡=1

 
(8) 
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nykyarvo on yhtä suuri kuin perusinvestointi. Laskennallisesti sisäinen korko on se 

laskentakorko, millä nettonykyarvoksi saadaan nolla (ks. kaava 9). Investointi on 

kannattava, jos sisäinen korko on suurempi kuin tavoitteena pidetty korko. 

(Horngren et al. 2005, 728; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 221) 

 

 

5.4.4 Takaisinmaksuaika 

 

Takaisinmaksuajan menetelmässä tarkastellaan, kuinka kauan investoinnilla kestää 

täyttää perusinvestoinnin kustannukset. Investointiprojekteissa, joissa vuotuisten 

kassavirtojen suuruudet vaihtelevat, kuten käyttöpääoman palautuminen ja 

jäännösarvon tulouttaminen viimeisenä tarkasteluvuonna, takaisimaksuaikaa 

tarkastellaan kumulatiivisesti. Näin tarkasteltuna perättäisten vuosien kassavirtoja 

lasketaan yhteen kunnes perusinvestointi on katettu. Takaisinmaksuajan voi laskea 

korottomana tai korollisesti diskonttaustekijää käyttämällä. Menetelmä suosii 

investointeja, jotka maksavat itsensä nopeimmin takaisin. (Horngren et al. 2005, 

732; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 223) 

 

5.4.5 Inflaatio 

 

Inflaatio on rahan ostovoiman heikkenemistä, mikä johtuu yleensä kierrossa olevan 

rahan määrän kasvusta. Käytännössä inflaatio tarkoittaa sitä, että 10 % inflaatiolla 

tänään 100 eurolla ostettu tavara maksaa vuoden päästä 110 euroa. 

Investointiprojekteissa inflaation huomiotta jättäminen johtaa yleensä siihen, että 

projekti näyttää kannattavammalta kuin se todellisuudessa on. Inflaatio voidaan 

ottaa huomioon joko käyttämällä laskentakorkona reaalikorkoa tai laatimalla 

laskelmien tarkasteluvuosien kassavirrat nimelliseuroissa, jolloin laskentakorko on 

nimelliskorko. (Horngren et al. 2005, 733; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 216-217) 

 

 
∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐼𝐼 = 0

𝑛

𝑡=1

 
(9) 
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Inflaation aiheuttamat hintatason nousut vaikuttavat kaikkiin investoinnissa 

syntyviin kassavirtoihin ja kassavirtatarkastelussa pitäisi huomioida kaikki eri 

hinnat ja kustannukset yksityiskohtaisesti. On epävarmaa tulisiko inflaatiota ottaa 

huomioon ollenkaan, koska myös sen ennustaminen on vaikeaa. Jos yhdessä 

reaalikorkoa ja inflaatiokorjattuja kassavirtoja käytettäessä nettonykyarvo pysyy 

samana, on merkityksetöntä ottaa inflaatio laskelmissa huomioon lainkaan. Tässä 

työssä inflaatio jätetäänkin laskennassa huomioimatta. (Götze et al. 2015, 78-79) 

 

5.4.6 Herkkyysanalyysi 

 

Herkkyysanalyysi on ”mitä jos?” -tapa tarkastella kuinka tulokset muuttuvat, jos 

alkuperäinen data ei pidä paikkaansa tai olettamukset muuttuvat.   

Herkkyysanalyysissä mitataan investoinnin kannattavuuden muutosta, kun yhtä tai 

useampaa tekijää muutetaan. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi myyntihinnat, 

kustannukset tai laskentakorko. Investointiin liittyvien riskien kannalta on tärkeää 

tarkastella tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa investointiin epäedullisesti. Tarkastelun 

avulla saadaan selville, mitkä tekijät vaikuttavat voimakkaimmin kannattavuuteen. 

(Horngren et al. 2005, 197; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010, 224-225) 

 

5.5 Kapasiteettieksponenttimenetelmä 

 

Kapasiteettieksponenttimenetelmä on suuruusluokka-arviomenetelmä, jolla 

voidaan arvioida perusinvestoinnin suuruutta -30…+50 % tarkkuudella. Menetelmä 

olettaa uuden laitoksen prosessin olevan verrattavissa toiseen samaan tarkoitukseen 

rakennettuun laitokseen. Kapasiteettieksponentti-funktiota on hyödynnetty 

yksittäisten koneiden, kokonaisten prosessilinjojen ja laitosten 

investointikustannusten arvioinnissa. Uuden hankkeen kustannukset lasketaan 

kaavalla 10. (Myllymaa et al. 2008, 14; Viinikka, 2015, 40; Randall ja Whitesides, 

2012, 3-5; Kärri ja Uusi-Rauva, 2003, 19-24; Neilimo ja Uusi-Rauva, 2010; 212) 

 

 
𝐶 = 𝐶0 (

𝑄

𝑄0
)

𝑁

 
(10) 



63 

jossa 

C = uuden laitoksen kustannukset 

C0 = vertailulaitoksen kustannukset 

Q = uuden laitoksen kapasiteetti 

Q0 = vertailulaitoksen kapasiteetti 

N = kapasiteettieksponentti 

 

Kapasiteettieksponenttimenetelmä tunnetaan myös 6/10 -sääntönä, koska 

eksponentti N saa sen usein arvokseen. Eksponenttina käytetään laitoksille usein 

0,7 ja laitteille 0,6. Yksittäisillä laitteille on myös laskettu 

kapasiteettieksponentteja, jotka vaihtelevat 0,3-1,72 välillä. Alle yhden eksponentti 

tarkoittaa skaalaetuja ja yli yhden eksponentti tarkoittaa skaalahaittoja. 

Liukuhihnalle on laskettu eksponentin arvoksi 0,65 ja vasaramyllylle 0,85. SRF-

laitoksille on myös käytetty toisissa tutkimuksissa arvoa 0,65. Menetelmä vaatii 

riittävän tuoretta historiatietoa ja oikean eksponentin, ollakseen luotettavan arvion 

lähde. Funktiota suositellaan käytettävän vain 2:1 tai tätä pienemmillä 

kapasiteettisuhteilla. Ehdoton yläraja käytölle on 5:1. (Kärri ja Uusi-Rauva, 2003, 

24; Randall ja Whitesides, 2012, 3-5; Viinikka, 2015, 41) 
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6 SEKAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN 

MALLINTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kahden investointivaihtoehdon prosesseja ja 

materiaalivirtoja, ja esitellään kannattavuuslaskennassa käytetty aineisto. Koska 

alustavien laskelmien ja kirjallisuustutkimuksen mukaan (ks. luku 4.2) 

kierrätysraaka-aineiden täysimittainen erottelu sekajätteestä ei ole kannattavaa 

tarkastelu kapasiteeteilla, suunniteltiin laitokset käsittelemään sekajätettä 

kierrätyspolttoaineeksi. Ensimmäinen laitos valmistaisi kaupallisesta sekajätteestä 

vain SRF kierrätyspolttoainetta ja toinen laitos mahdollistaisi myös 

kierrätyskelpoisten muovien erottelun. 

 

6.1 Kriteerit lopputuotteiden ja laitekapasiteetin osalta 

 

Kaupallisen sekajätteen käsittelylaitos valmistaisi sekajätteestä päätuotteena SRF 

kierrätyspolttoainetta. Sivutuotteina sekajätteestä eroteltaisiin rautametallit, ei-

rautametallit (pääasiassa alumiini) ja sekalaiset kovat muovit. Rejektivirtoina 

käsittelyssä syntyisi biojäte, raskasaine ja klooripitoinen rejekti (PVC). Saatavan 

laadun epävarmuudesta huolimatta, SRF:n oletetaan täyttävän SRF standardin (EN 

15359) III-tason vaatimukset tehollisen lämpöarvon ja klooripitoisuuden osalta 

sekä I-tason vaatimukset elohopeapitoisuuden osalta. Lisäksi SRF:n tulee täyttää 

asiakkaiden vaatimat ominaisuudet, kuten alle 80 mm palakoko. 

 

Käsittelykapasiteetiltaan pienimmät toimittajien tarjoamat laitteet pystyvät 

täyttämään Suezin optimistisimmatkin kapasiteettitarpeet, koska 

käsittelykapasiteettia voidaan nostaa myös työvuoroja lisäämällä. Tämän takia 

vaihtoehdoissa ei myöskään tarvitse ottaa huomioon lisäinvestointeja kapasiteetin 

kasvaessa. Suezin 10 kt vuotuinen sekajätteen määrä tarkoittaa yhden 8 tunnin 

työvuoron ja 5 päivän viikkoina noin 5 t/h laitekapasiteettitarvetta, kun taas 

tarkastelun 30 kt yläraja vastaa noin 15 t/h laitekapasiteettia. Koska prosessissa 

jätevirrat jaetaan esimurskauksen ja seulonnan jälkeen useiksi virroiksi, ei prosessin 

loppupään laitteiden kapasiteettien tarvitse vastata koko jätemäärää. Laitteille on 
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kuitenkin suunniteltava ylimääräistä kapasiteettia tuotantopiikkien ja mahdollisten 

tulevaisuuden tuotantomäärien kasvun takia. 

 

Suuri laitekapasiteetti tarkoittaa suurempia pääomakustannuksia, mutta vähentää 

käsittelykustannuksia. Tämä johtuu siitä, että jätteen käsittely nopeutuu ja laitoksen 

ei tarvitse olla käytössä yhtä pitkään, vähentäen työtuntien määrää. Koska 

laitekustannusaineiston laitteille on ilmoitettu vain suuntaa-antavia kapasiteetteja, 

ei kattavaa tarkastelua ole voitu tehdä kustannusten kehityksestä kapasiteetin 

suhteen. Prosesseille oletetaankin kokonaisuudessaan noin 12 t/h 

maksimikapasiteettia, jota hyödynnetään myöhemmin laskuissa. 

 

6.2 Laitosten prosessit ja materiaalivirrat 

 

Laitosvaihtoehdot ja niihin liittyvät materiaalivirrat ja kustannukset on jaettu 

kahdeksi skenaarioksi. Skenaariossa 1 laitos vastaanottaa kaupallista sekajätettä ja 

valmistaa siitä lopputuotteena SRF kierrätyspolttoainetta rinnakkaispolttoon. 

Skenaarion 1 prosessi näkyy kuvassa 20. 
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Kuva 20. Skenaarion 1 prosessi 

 

Sekajäte kipataan hallin lattialle, josta lajittelija tai pyöräkuormaaja poistaa 

suurimmat kovat esineet, kuten metallit, ja loput syötetään esimurskaimelle. Jäte 

murskataan noin 150-200 mm palakokoon, josta se päätyy seulottavaksi. 

Rumpuseula päästää läpi valikoidusti alle 50-80 mm jätteet. Seulan läpi mennyt 

osuus käy läpi magneettierottelun, josta se kulkeutuu omaan bunkkeriin odottamaan 

kuljetusta biojätteen käsittelylaitokselle. Ylite jatkaa myös magneettierottimelle, 

jonka jälkeen pyörrevirtaerotin poistaa jätevirrasta alumiinit ja muut ei-
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rautametallit. Tämän jälkeen tuulierotin poistaa kaikista raskaimman aineksen, 

josta erotellaan vielä kertaalleen rautametallit magneettierottimella. Muu jäte 

kulkee NIR-erottimen läpi, jossa klooripitoiset aineet erotetaan muusta jätteestä 

kierrätyspolttoaineen laadun varmistamiseksi. Lopuksi jäte murskataan alle 80 mm 

palakokoon ja kuljetetaan omaan bunkkeriin odottamaan kuljetusta asiakkaalle. 

Skenaariolle 1 arvoidut materiaalivirrat näkyvät taulukossa 5. Epäpuhtaudet eri 

jakeissa on huomioitu jo myyntihinnoissa ja kustannuksissa, joten suhteellisia 

saantoja ja puhtauksia ei ole laskettu. 

 

Taulukko 5. Skenaario 1 materiaalivirrat 

Input 100 % 

Biojäte 40 % 

Raskas rejekti 1,5 % 

Kloorirejekti 5 % 

Rautametallit 2 % 

Ei-rautametallit 1 % 

SRF 50,5 % 

 

Skenaarion 2 laitos valmistaa myös kaupallisesta sekajätteestä SRF 

kierrätyspolttoainetta, mutta erottelee myös sekalaiset muovit. Skenaarion 2 

prosessi näkyy kuvassa 21. 
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Kuva 21. Skenaarion 2 prosessi 

 

Skenaariossa 2 jäte käy samat alkuvaiheet esimurskaukseen asti kuten skenaario 1. 

Murskaamisen jälkeen rautametalleja erotellaan magneetin avulla, ja seulotaan 

rumpuseulalla, jossa suurin osa biojätteestä erotellaan pois. Alite jatkaa 

magneettierottimen kautta omaan bunkkeriin. Rumpuseulalta ylite jatkaa 

ballistiseen seulaan, joka jakaa jätteen 2D- ja 3D-virtoihin sekä hienoainevirtoihin. 

Hienoaine sekoitetaan rumpuseulan alitteeseen. Ballistiselta seulalta 3D-virta 

jatkaa magneettierotteluun ja pyörrevirtaerotteluun, joiden jälkeen NIR-erotin 

nappaa sekalaiset muovit ja klooripitoiset rejektit. Loput virrasta jatkaa 

jälkimurskaimelle. 2D-virta matkaa suoraan jälkimurskalle ja valmis SRF 

kulkeutuu omaan bunkkeriinsa. Skenaarion 2 materiaalivirrat näkyvät taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Skenaario 2 materiaalivirrat 

Input 100 % 

Biojäte 40 % 

Raskas rejekti 1,5 % 

Kloorirejekti 5 % 

Rautametallit 2 % 

Ei-rautametallit 1 % 

Sekalaiset muovit 8 % 

SRF 42,5 % 

 

6.3 Kustannusaineisto 

 

Investointi- ja käsittelykustannusarvioinneissa on käytetty Suezin toimittamaa 

kustannusaineistoa ja Cimpan et al. (2015b) kustannuksia sekä suhteellisia 

arviointimenetelmiä. Kierrätysraaka-aineiden sekä SRF:n myyntihinnat ja rejektien 

hävityskustannukset perustuvat Suezin nykyisiin sopimuksiin. Laskut kustannusten 

ja tuottojen kehityksestä on suoritettu erillisessä taulukkolaskentamallissa. 

Kaupallisen sekajätteen massapolton lopettamisesta syntyvät kustannussäästöt 

otetaan huomioon vasta kannattavuuslaskennassa, jonka tulokset näkyvät 

kappaleessa 7. Osa kustannuksista ja teknisistä luvuista on allekirjoittaneen omia 

valistuneita arvioita tarkemman tiedon puutteessa. 

 

6.3.1 Perusinvestointi 

 

Case-yrityksen tapauksessa laitoshankkeen perusinvestointiin kuuluvat laitteet, 

asennus, rakennus, koulutus ja toiminnan käynnistys sekä käyttöpääoman lisätarve. 

Skenaarioissa oletetaan, että laitokset rakennettaisiin case-yrityksen jo omistamalle 

tontille. Kannattavuuslaskennassa on kuitenkin helppo jälkikäteen vähentää 

investointien nettonykyarvosta mahdollisen tontin kustannus.  

 

Laitekustannusten arviointiin on käytetty toisen MRF laitostutkimuksen (Cimpan 

et al. 2015b) kustannusdataa (ks. liite 5). Skenaariossa 2 NIR-erottimen 

kustannuksena on käytetty Wrapin MRF tutkimuksesta (Graham, 2006, 49) saatua 

hintaa, koska prosessi vaatii 3-lokeroisen erottelun ja kahdet paineilmasuutinrivit. 

Koska hankintahinnat ovat peräisin vuodelta 2012, tulisi hintoja verrata 
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kuluttajahintaindeksiin (Consumer Price Index, CPI), jotta hinnat vastaisivat 

paremmin nykypäivää (Randall ja Whitesides, 2012, 5). Chemical Engineeringin 

tuottama Process Machinery indeksi oli vuoden 2012 kesäkuussa 666,5 (Lozowski, 

2012) ja 652,3 vuoden 2015 marraskuussa (Economic indicators, 2016). 

Käytännössä tämä tarkoittaa noin 3 prosentin laskua hintatasossa. Koska 

laitoskustannusten arvioon liittyy epävarmuutta ja indeksin muutos on suhteellisen 

pieni, jätetään laskelmissa hintatason muutos huomioimatta. Yksittäisiin laitteisiin 

aineiston laitekustannuksiin nähden on löytynyt myös poikkeuksia (Pressley et al. 

2014). Kustannukset on ilmoitettu eurosta poiketen dollareissa, joten 

laitekustannusten laskennassa on pidättäydytty yhdessä lähteessä. Erot voivat 

johtua myös laitekapasiteettien eroista. 

  

Asennuskustannukset sisältävät laitteita tukevat teräsrakenteet, 

kunnossapitotoimien edellyttämät kävelysillat, eroteltavien jakeiden 

betonibunkkerit ja astiat/kontit sekä moottoreiden ja kompressorien kytkemiset 

sähkövirtaan. Asennuskustannukset on laskettu 8 % kiinteällä lisällä rakennus- ja 

laitekustannuksista, mukaillen Cimpan et alin (2015b) tutkimusta. Koska 

käsittelyprosessi on hyvin pölyävä ja äänekäs, vaaditaan prosessointihalliksi kiinteä 

rakennus. Rakennuksen pääomatarve on laskettu suhteella 500 €/m2 (Cimpan et al. 

2015b) ja prosessin vaatima tila on allekirjoittaneen valistunut arvio perustuen 

laitteiden, jätteiden ja valmiin SRF:n vaatimaan tilaan. Työntekijöiden ja muiden 

toimihenkilöiden koulutuksen ja prosessien testaus sekä käynnistyskustannukset 

ovat arvio kahden viikon kestävältä ajalta (vertaa 60 000 £/6 vk, Graham, 2006, 

30). 

 

Käyttöpääoman lisätarve koostuu laitoshankkeessa myyntisaamisten, 

valmisvarastojen, tuotannon ja ostovelkojen kasvusta. Koska yhden 

tuotantoyksikön (tonni) läpimenoaika prosessissa on nopea ja käytettävän ”raaka-

aineen” arvo on käytännössä negatiivinen, on tuotannon keskimääräisesti sitoma 

pääoma oletettu nollaksi (0 €). Myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoaikoina on 

käytetty 21 päivää ja varastojen kiertoaikana on käytetty 10 päivää (esimerkki 
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KPO:n lisätarpeen laskennasta luvussa 5.1.1). Skenaarioiden 1 ja 2 

perusinvestoinnit näkyvät taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Perusinvestoinnit 

Perusinvestointi Skenaario 1 Skenaario 2 

Laitteet 1 503 000 € 1 832 000 € 

Asennus 165 240 € 200 560 € 

Rakennus 562 500 € a 675 000 € b 

Koulutus ja start-up 25 000 € 25 000 € 

KPO lisätarve (10-30 kt/a) 0…39 475 € 0…60 439 € 

Kokonaisinvestointi 2 255 740 € + KPO 2 753 560 € + KPO 

a. 1125 m2 

b. 1350 m2 

 

Skenaarion 2 perusinvestointi on noin 498 000 € suurempi, koska prosessi on 

monimutkaisempi ja sisältää enemmän yksikköprosesseja. Näin ollen myös 

asennuskustannukset ovat skenaariossa 2 suuremmat. Skenaariossa 1 toimintaan 

alkaa sitoutua käyttöpääomaa vasta 15 000 tonnin kapasiteetin jälkeen ja 

skenaariossa 2 noin 12 000 tonnin paikkeilla. Tämä johtuu siitä, että pienillä 

kapasiteeteilla biojätteen ja rejektien hävittämiseen liittyvät kustannukset ovat 

suuremmat kuin toiminnasta syntyvät tuotot, tehden KPO:sta negatiivisen. 

 

6.3.2 Toiminnan muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

 

Keskimääräiset käsittelykustannukset koostuvat muuttuvista ja kiinteistä 

kustannuksista. Muuttuvat kustannukset sisältävät työntekijöiden tuntipalkat, 

sähkönkulutuksen, SRF:n toimittamisen logistiikkakulut sekä biojätteen ja rejektien 

hävityskulut. Kiinteisiin vuotuisiin kustannuksiin lukeutuvat laitosvakuutus, 

kunnossapito ja siivous. Muuttuvat yksikkökustannukset ja vuotuiset kiinteät 

kustannukset näkyvät taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

Muuttuvat kustannukset Skenaario 1 Skenaario 2 

Työvoima (sis. konekulut) 58 €/h 58 €/h 

Sähkö 0,1 €/kWh 0,1 €/kWh 

Logistiikka SRF 14,7 €/t 14,7 €/t 

Biojätea 71,8 €/t 71,8 €/t 

Raskas rejektia 42 €/t 42 €/t 

Kaatopaikkaus (PVC)a 135 €/t 135 €/t 

Logistiikka sekalaiset muovit - 10 €/t 

Kiinteät kustannukset   

Vakuutus 10 000 € 10 000 € 

Kunnossapitob 38 500 € 52 600 € 

Siivous 18 000 € 18 000 € 

a. Sisältää logistiikka- ja vastaanottokulut 

b. 3 % laitekustannuksista ja 0,5 % rakennuksen kustannuksista (Cimpan et al. 

2015b) 

 

Työvoimakustannukset on laskettu konekuljettajan tuntihinnalla, joka sisältää myös 

konekulut. Sähkön hinta perustuu Suezin toimittamiin lukuihin. 

Prosessisähköntarpeena käytettiin kahden tutkimuksen pyöristettyä keskiarvoa 20 

kWh/t (31,4 kWh/t, Myllymaa et al. 2008, 19; 8,7 kWh/t, Pressley et al. 2014). 

Vaikka Myllymaan tutkimuksen laitoksessa on vähemmän yksikköprosesseja, on 

sen sähkönkulutus suurempi kuin Pressleyn tutkimuksessa. Tämä voi johtua 

tutkimusten aikaerosta ja sähkömoottorien kehityksestä tuona aikana. SRF:n 

logistiikkakulut ovat keskiarvo Lahden ja Lappeenrannan välisistä kuljetuksista. 

Biojätteen ja rejektin kustannukset sisältävät jätteen vastaanoton ja rahdit. 

Vakuutuksen on arvioitu olevan noin 3-4 miljoonan euron laitoksille 10 000 € 

vuodessa tai alle, ja siivouksen oletetaan vastaavan toisen, lähes yhtä suuren 

laitoksen siivouskuluja (Suez, 2016). Kunnossapidon kustannukset on arvioitu 

suhteellisesti laitteille 3 % ja rakennukselle 0,5 % investointikustannuksista 

(Cimpan et al. 215b). 

 

6.3.3 Tuotot 

 

Laitoshankkeiden tuotot muodostuvat SRF:n sekä metallien myyntituloista, ja 

skenaarion 2 tapauksessa sekalaisten muovien erottelusta saatavasta 
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valtionavustuksesta. Lisäksi ulkopuolisten yritysten kuormilta perittäisiin ”gate 

fee” eli vaakamaksu. Tuotot näkyvät taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Tuotot 

Tuotot  

SRF 14,5 €/t 

Metalliromu 0 €/t 

Alumiini 80 €/t 

Sekalaiset muovit 120 €/t 

Vaakamaksu 70 €/t 

 

SRF:n myyntihinnan oletetaan vastaavan Suezin nykyisin valmistaman REF 

kierrätyspolttoaineen hintaa. Käytännössä SRF:n tuottama nettoarvo on nolla, 

koska kuljetuskustannukset ylittävät myyntihinnan. Metalliromu oletetaan 

haettavan ilmaiseksi, sillä eroteltujen rautametallien oletetaan sisältävän paljon 

epäpuhtauksia. Alumiini ja muut ei-rautametallit haetaan myös alennettuun hintaan 

epäpuhtauksien takia. Sekalaisen muovin oletetaan olevan myyntiarvoltaan 0 €, 

mutta sen erottelusta saataisiin muovien tuottajayhteisön maksamaa tukea (Suez, 

2016). Vaakamaksu on hinnoiteltu niin, että ulkopuoliset yritykset ovat 

taloudellisesti motivoituja siirtämään sekajätteen jatkokäsittelyn Suezin laitokseen 

massapolton sijaan. Vaakamaksu saadaan vasta 10 000 tonnin jälkeen, koska Suez 

ei saa tuloja omasta jätteestä kuin säästöjen muodossa. 

 

6.4 Taulukkolaskentamallin rakenne 

 

Kannattavuuslaskentaa varten luotiin taulukkolaskentamalli MS Excel  

-ohjelmistolla. Malli rakennettiin niin, että kaikki lähtöluvut ovat muutettavissa 

oletusten muuttuessa. Mallin laskenta perustuu kappaleen 5 menetelmiin. Mallin 

syöttökentän peruskomponentit ovat vuotuinen kapasiteetti, laskentakorko, 

tuntikapasiteetti, prosessisähkönkulutus, materiaalivirrat, muuttuvat kustannukset, 

kiinteät kustannukset, perusinvestointi ja tuotot. Malli laskee lähtötietojen pohjalta 

yksikkökustannukset, vuotuiset kassavirrat, diskontatut kassavirrat, 

nettonykyarvon ja sisäisen koron. Malli luo myös kapasiteetin mukaan kehittyvät 

kuvaajat yksikkökustannuksista, nettonykyarvosta ja sisäisestä korosta. Skenaariota 

2 laskettaessa muutoksia täytyi tehdä mallin laskentaan materiaalivirtojen, 
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kustannusten ja tuottojen osalta. Laskentamallin yksinkertaistettu rakenne näkyy 

kuvassa 22. 

 

 

Kuva 22. Taulukkolaskentamallin rakenne, nuolet kuvaavat laskentaprosessin kulkusuuntaa 

 

Malli on käyttökelpoinen jo luotujen skenaarioiden laskennassa. Lähtötietoja 

pystyy muuttamaan olettamuksien muuttuessa ilman, että mallin 

laskentarakenteeseen tarvitsee puuttua. Uusien skenaarioiden luominen on 

mahdollista puuttumatta laskentaan, jos uusissa skenaarioissa ei synny uusia 

materiaalivirtoja tai kustannusluokkia. Uusien materiaalivirtojen tapauksessa tulee 

yksikkökustannusfunktioihin lisätä uudet prosenttiosuudet koko materiaalivirrasta, 

sekä näistä syntyvät kustannukset ja tuotot. Uusien komponenttien lisääminen 

perusinvestointiin on mahdollista Input-kentän lisäyksellä ja sen sisällyttämisellä 

nollavuoden kassavirtaan. Nettonykyarvoa tarkasteltaessa perusinvestoinnille 

jäävää pelivaraa voidaan arvioida suoraan diskontattujen kassavirtojen antamasta 

summasta. Muun kuin nollavuoden lisäinvestointeja voidaan tarkastella lisäämällä 
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summa suoraan kyseisen vuoden kassavirtaan. Jotta muutos näkyisi tuloskäyrissä, 

tulee lisäys suorittaa myös käyrien muodostamista varten laadittuihin 

aputaulukoihin. 
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7 TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitetään kannattavuuslaskennan tulokset. Kappaleen 6 

prosesseille on laskettu aineiston ja allekirjoittaneen omien arvioiden perusteella 

kapasiteettiin perustuvat yksikkökustannusten, nettonykyarvon ja sisäisen koron 

käyrät. Lisäksi tarkastelua on suoritettu eri kustannuslajien suuruudesta ja 

vaikutuksesta toiminnan kannattavuuteen. 

 

7.1 Yksikkökustannusten kehitys kapasiteetin suhteen 

 

Kustannuskäyrät muodostettiin käyttäen hyväksi luvussa 6.4 esiteltyä mallia. 

Käsittelykustannusten, pääomakustannusten ja tuottojen kehitys näkyvät kuvassa 

23 skenaariolle 1 ja kuvassa 24 skenaariolle 2. Yksikkökustannusten 

muodostamisessa on käytetty kappaleen 5 laskentamenetelmiä. 

 

 

Kuva 23. Kustannus- ja tuottokäyrät skenaario 1 
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Kuva 24. Kustannus- ja tuottokäyrät skenaario 2 

 

Laitosten käsittelykustannukset pysyvät koko tarkastelujakson ajan hyvin tasaisina, 

koska käsittelykustannukset muodostuvat pääosin muuttuvista kustannuksista, ja 

kiinteiden kustannusten osuus on suhteellisen pieni. Pääomakustannukset laskevat 

molemmissa skenaarioissa kapasiteetin kasvaessa. Skenaariossa 2 korkeampi 

perusinvestointi nostaa pääomakustannuksia. Molemmissa skenaarioissa 

kierrätysraaka-aineista ja SRF:stä saadut tuotot ovat graafisesti tasaiset koko 

tarkastelujakson ajan, mutta muiden toimijoiden vaakamaksut kasvattavat tuottoja 

kapasiteetin kasvaessa. Sekalaiset muovit nostavat skenaarion 2 tuottoja 

korkeammalle skenaarioon 1 verrattuna. Kuvassa 25 näkyy skenaarioiden 1 ja 2 

käsittelykustannusten komponentit ja suuruudet. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000

€
/t

ton/a

Käsittelykustannukset Pääomakustannukset Tuotot



78 

 

Kuva 25. Kustannusten jakautuminen kriittisessä pisteessä 

 

Molempien skenaarioiden kustannusrakenne on hyvin samanlainen, pois lukien 

skenaarion 2 kuljetuskustannukset sekalaisille muoveille. Biojätteen 

hävityskustannus on lähes 50 % molemmissa skenaarioissa. Seuraavaksi suurimpia 

kustannusluokkia ovat rejektien kaatopaikkaus, työvoima, SRF logistiikka ja 

kunnossapito. Laitoksien varsinaiset käyttökustannukset ovat reilu neljäsosa 

kokonaiskäsittelykustannuksista, kun taas 3/4 kustannuksista menee rejektien 

hävittämiselle ja SRF:n kuljettamiselle. 

 

Tuotot ja kustannukset voidaan yhdistää muodostamaan nettoyksikkökustannukset. 

Skenaarioiden kannattavuutta tarkasteltaessa nettoyksikkökustannukset ovat hyvä 

tapa vertailla eri vaihtoehtoja keskenään (Cimpan et al. 2015b, 4; Viinikka, 2015, 

39). Kustannuskäyrät on muodostettu ilman vaakamaksua ja sen kanssa, jotta 

vertailua voidaan tehdä sekä tapauskohtaisesti että muihin tutkimuksiin. Käyrät 

näkyvät kuvassa 26. 
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Kuva 26. Nettoyksikkökustannukset, gate fee on vaakamaksu 

 

Nettoyksikkökustannusten perusteella skenaario 2 vaikuttaa paremmalta 

investointikohteelta. Erot eivät kuitenkaan vaikuta suurilta, kun ottaa huomioon 

skenaarion 2 suuremman perusinvestoinnin (ks. luku 6.3.1). Käyrät noudattavat 

muiden mekaanisten käsittelylaitosten tavoin kasvavia skaalaetuja (ks. luku 4.2.1). 

Skaalaedut kuitenkin ovat MRF-laitoksille tyypillisesti loivemmat kuin muilla 

jätteenkäsittelytavoilla (vertaa Viinikka, 2015; Tsilemou ja Panagiotakopoulos, 

2006). Vaakamaksun sisältävät käyrät kehittyvät suurilla kapasiteeteilla nollan 

alapuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnasta tulee tarpeeksi suurilla 

kapasiteeteilla itsessään kannattavaa toimintaa vaakamaksun ansiosta. 

 

7.2 Investointien kannattavuus 

 

Taulukkolaskentamallin avulla muodostettiin vuotuiset kassavirrat koko projektin 

ajalta. Nolla vuoden eli projektin aloitusvuoden kassavirta muodostuu vain 
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vuotena. Loput kassavirroista muodostuvat vuotuisista käsittelykustannuksista, 

tuotoista ja säästöistä. Lisäksi projektin viimeisen vuoden kassavirtaan lisätään 

palautuva käyttöpääoma ja laitoksen jäännösarvo. Jäännösarvona on käytetty 

laitteiden romumetalliarvoa, joka on arvioitu molemmille prosesseille 19 200 

euroon. Investointien taloudellisena pitoaikana käytettiin 10 vuotta. Investointien 

muodostamana säästönä käytettiin jätteen massapolton muodostamia vuotuisia 

kustannuksia. Säästö on vakio 760 000 € vuodessa koko tarkasteluvälillä (76 €/t x 

10 000 t). Kuvissa 27 ja 28 on skenaarioiden kassavirrat graafisesti esitettynä. 

 

 

Kuva 27. Skenaarion 1 kassavirrat 

 

 

Kuva 28. Skenaarion 2 kassavirrat 
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Kappaleen 5 menetelmillä kassavirroista laskettiin nettonykyarvo ja sisäinen korko. 

Investoinneille asetettu tuottovaatimus on 8 %. Kuvassa 29 näkyy skenaarioiden 

nettonykyarvon kehitys ja kuvassa 30 sisäisen koron kehitys. 

 

 

Kuva 29. Nettonykyarvon kehitys 

 

 

Kuva 30. Sisäisen koron kehitys 
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Kriittinen piste, eli kapasiteetti jolla nettonykyarvo on nolla ja sisäinen korko vastaa 

tuottovaatimusta, saavutetaan skenaariossa 1 noin 15 295 tonnin vuosi 

kapasiteetilla. Skenaariossa 2 vastaava kapasiteetti on 13 628 tonnia vuodessa. 

Kriittinen piste tarkoittaa myös sitä, että investointien korolliset takaisinmaksuajat 

ovat tasan taloudellisen pitoajan verran, eli 10 vuotta. Korottomat 

takaisinmaksuajat molemmissa skenaarioissa ovat noin 7 vuotta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että molemmat investoinnit ovat kannattamattomia käsittelemään vain Suezin 

omia kaupallisia sekajätteitä. Kilpailukykyinen vaakamaksu kuitenkin takaisi 

käsiteltävän jätteen lisäyksen, kun ulkopuoliset yritykset siirtävät kaupalliset 

sekajätteensä Suezin käsittelylaitokselle jätteenpolttolaitoksen sijaan. 

 

Investointien sisäiset korot liikkuvat -0,8…+26,6 % (1) ja 1,3…31 % (2) tarkastelu 

välillä. Skenaario 1 tuottaa siis 10 kt lähtötilanteessa tappiota. 17 500 tonnin 

kapasiteetilla skenaarioiden sisäisten korkojen ero on 3 %, 20 000 tonnin 

kapasiteetilla 3,3 % ja 30 000 tonnin kapasiteetilla 4,4 %. Vastaavasti 

nettonykyarvojen erot ovat 482 000 €, 629 000 € ja 1 217 000 €. Erot 

kannattavuuksissa alkavat näkyä paremmin siis vasta suurilla kapasiteeteilla ja 

tällöinkin ero on pieni. 

 

Skenaariossa 2 on epävarmuutta saatavan SRF:n laadusta, koska sekalaisten 

muovien erottelu vähentää SRF:n tehollista lämpöarvoa. Tämä johtuu siitä, että 

muovit omaavat kaikista kaupallisen sekajätteen jakeista suurimman tehollisen 

lämpöarvon (Nasrullah, 2015, 22). Liian alhainen tehollinen lämpöarvo SRF:ssä 

voi johtaa ongelmiin sen markkinoitavuudessa. Vaihtoehtona sekalaisten muovien 

erottelulle voisi olla yhden laadukkaan muoviluokan erottelu. Esimerkiksi PET 

muoveista saataisiin korkeampi hinta (noin 400 €/t, Suez, 2016) tuen lisäksi. PET 

muovin saanto olisi suhteessa myös pienempi, joten tuotot jäisivät lähes samalle 

tasolle tai alle, mutta suurempi osa muoveista jäisi SRF:n komponentiksi. 
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7.3 Herkkyysanalyysi 

 

Herkkyysanalyysissä keskityttiin tarkastelemaan kriittisen pisteen muuttumista eri 

tekijöiden muuttuessa. Skenaarioiden kannattavuuden muuttumista tarkasteltiin 

perusinvestoinnin, sähkönkulutuksen ja skenaarion 2 tapauksessa sekalaisten 

muovien kustannusten valossa. Sähkönkulutus ja sekalaisten muovien kustannus 

valittiin yksittäisiksi tarkastelukohteiksi, koska niiden arviot sisältävät eniten 

epävarmuutta. Herkkyysanalyysin tulokset näkyvät taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Herkkyysanalyysi, kriittisen pisteen muutos 

 Skenaario 1 t/a Skenaario 2 t/a 

Normaali tilanne 15 295 13 628 

Perusinvestointi +10 % 16 778 14 927 

Perusinvestointi +20 % 18 265 16 229 

Perusinvestointi +30 % 19 758 17 536 

Prosessisähkö 30 kWh/t 16 000 14 076 

Prosessisähkö 50 kWh/t 17 622 15 064 

Prosessisähkö 70 kWh/t 19 612 16 202 

Sekalaiset muovit 20 €/t * - 13 984 

Sekalaiset muovit 30 €/t * - 14 358 

Sekalaiset muovit 50 €/t * - 15 171 

* Logistiikka 10 €/t + vastaanottomaksu 10/20/40 €/t 

 

Investointiskenaarioissa 10 % perusinvestoinnin lisäys siirtää kriittistä pistettä  

1 200-1 500 tonnilla. Perusinvestoinnin kasvulla on suurempi vaikutus skenaarion 

1 kannattavuuteen kuin skenaarion 2 kannattavuuteen. Skenaarion 2 

perusinvestointi saa myös kasvaa yli 10 %, ennen kuin skenaario 1 on sitä 

kannattavampi. Prosessisähköntarpeella on myös suuri vaikutus skenaarioiden 

kannattavuuteen. Kustannuseränä sähkönkulutus on suhteessa suurempi 

skenaariossa 1 kuin skenaariossa 2, joten sen muutoksen vaikutus kriittiseen 

pisteeseen on myös suurempi. Vaikka sekalaisten muovien kustannuksen kasvulla 

on suuri vaikutus myös skenaarion 2 kriittiseen pisteeseen, saa kustannus nousta 

jopa 50 €/t, ennen kuin skenaariot ovat yhtä kannattavia. 

 

Lisäksi tarkasteltiin kuinka paljon kaupallista sekajätettä case-yrityksen tulisi itse 

kerätä, jotta laitoshankkeet olisivat kannattavia. Tarvittavan kapasiteetin taso on 
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oletetusti pienempi, koska 76 €/t saatu säästö on suurempi kuin 70 €/t saatu 

vaakamaksu. Skenaarion 1 tapauksessa kriittinen piste saavutetaan 14 197 tonnissa 

ja skenaarion 2 tapauksessa kriittinen piste saavutetaan 13 047 tonnissa, jos kaikki 

sekajäte on omaa. Skenaariossa 1 siis 4 197 oman sekajätetonnin lisäys alentaisi 

kannattavuuden kriittistä pistettä 1 098 tonnilla. Skenaariossa 2 oman sekajätteen 

lisäys 3 047 tonnilla laskisi kriittistä pistettä 581 tonnilla. Luvut haettiin iteroimalla, 

kunnes samalla kapasiteetin ja oman sekajätteen määrällä nettonykyarvoksi saatiin 

nolla. 

 

7.4 Kapasiteettieksponentti SRF-prosessin laitteille 

 

Kahden Suez konserniin kuuluvan SRF-laitoksen laitekustannuksia käytettiin 

kapasiteettieksponentin laskemisessa (ks. luku 5.5). Laitosten prosessien 

kapasiteetit olivat 24 ja 55 t/h ja vastaavat pääomainvestoinnit 3 976 965 € ja 10 604 

511 €. Eksponentiksi saatiin 1,18, mikä tarkoittaa kasvavia skaalahaittoja. 

Kapasiteettieksponenttikäyrä näkyy kuvassa 31. 

 

 

Kuva 31. Skenaarioiden asettuminen kapasiteettieksponenttikäyrälle 
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Molemmat skenaariot asettuvat lähelle käyrää tarkoittaen, että 1,18 eksponentin 

käyttö SRF-laitosten laiteinvestointien arvioinnissa voisi olla perusteltua. 

Eksponentin laskemiseen käytetyissä prosesseissa on kuitenkin suuria 

eroavaisuuksia toisiinsa. Vaikka molempien prosessien päätehtävänä on tuottaa 

SRF kierrätyspolttoainetta, laitokset eroavat käsittelylinjojen määrän ja 

kierrätysraaka-aineiden lisäerottelun mukaan. 55 t/h laitoksessa on enemmän kuin 

yksi prosessilinja ja 24 t/h laitoksessa vain yksi. Luotettavamman eksponentin 

laskemiseksi vaadittaisiin tarkastelua yksilinjaisten prosessien välillä. Vaikka 

skenaarioiden pisteet putoavat lähelle kapasiteettieksponenttikäyrää, tarvitaan 

enemmän vertailupisteitä eksponentin luotettavuuden määrittämiseksi. Lisäksi 

skenaariot perustuvat budjettiarvioihin, joiden tarkkuus vaihtelee -20…+30 % 

välillä.  
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8 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli tutkia kaupallisen sekajätteen mekaaniseen käsittelyyn 

soveltuvia laitteita sekä prosesseja ja mahdollisen laitosinvestoinnin 

kannattavuutta. Kirjallisuustutkimuksen ja laskelmien perusteella havaittiin SRF 

kierrätyspolttoaineen valmistuksen olevan kannattavin vaihtoehto asetetulla 10-30 

kt vuosikapasiteetilla. Kierrätysraaka-aineita erottelemaan erikoistuvat MRF-

laitokset saavuttavat tuotannon skaalaedut vasta 50 000 tonnin kapasiteetilla ja 

tuotanto saavuttaa optiminsa 75 000 tonnissa (Cimpan et al. 2015a; Cimpan et al. 

2015b; Defra, 2007). Lisäksi sekajätettä vastaanottavien MRF-laitosten 

kierrätysraaka-aineiden puhtaus on ollut kyseenalainen ja syntyvän rejektin määrä 

huomattavan suuri (Pressley et al. 2014; Cimpan et al. 2015a). 

 

8.1 Tulosten kertaus 

 

Kaupallisen sekajätteen koostumuksesta Suomessa on hyvin vähän tarkkaa tietoa, 

koska julkinen tutkimus on asettunut pääosin kunnalliselle puolelle. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys olikin: ”Mitä kaupallinen sekajäte sisältää?”. Kaupallisen 

sekajätteen on kuvailtu olevan verrattavissa kotitalouksien sekajätteeseen 

jakeidensa puolesta, mutta määrät voivat erota suhteessa toisiinsa (VTT, 2012, 27; 

Christensen, 2011, 487). Kaupallisen sekajätteen tutkimisessa käytettiin 

pääkaupunkiseudulla tehtyjä tutkimuksia, koska jätteen koostumus voi vaihdella 

alueellisesti. Kahdelle Suezin sekajätekuormalle suoritettiin lajittelututkimukset 

vastaamaan paremmin kysymykseen 1. Lajittelututkimuksista havaittiin 

kaupallisen sekajätteen sisältävän yli kolmasosan biojätteeksi lukeutuvia jakeita. 

Muita valtajakeita olivat paperi, kartonki ja muovit (kovat ja kalvo). Kaupallisesta 

sekajätteestä löytyi pienemmissä määrin myös muuta polttokelpoista jätettä, 

metalleja, lasia, vaarallista jätettä ja SER jätettä. Kaupallinen sekajäte sisälsi 

kierrätysraaka-aineena arvoltaan positiivisia jakeita noin 35 % (paperi, kartonki, 

osa kovista muoveista ja metallit). Kierrätyspolttoaineeksi kelpaavat jakeet ovat 

hiukan yli 50 % koostumuksesta. 
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Toiseen tutkimuskysymykseen: ”Millä mekaanisilla käsittelykeinoilla sekajäte 

erotellaan hyödynnettäviin jakeisiin?”, vastattiin kirjallisuustutkimuksen avulla. 

Eritoten laitteita, joita käytetään SRF kierrätyspolttoaineen valmistuksessa, 

tutkittiin. Kirjallisuuden etsimisessä käytettiin hakusanoja, kuten Solid Waste 

Management, Mechanical Treatment ja Solid Recovered Fuel. Laitteita tutkittiin 

globaalissa mittakaavassa, koska myös laitevalmistajat ovat globaaleja toimijoita. 

Lisäksi kolmea case-laitosta vertailtiin keskenään SRF valmistusprosessin 

ominaispiirteiden selvittämiseksi. Tyypillinen, standardit täyttävää 

kierrätyspolttoainetta valmistava, SRF-laitos sisältää jätteen esimurskauksen 

jätevirran homogenisoimiseksi, jotta myöhempien yksikköprosessien on helpompi 

saavuttaa suunniteltu tehokkuutensa. Esimurskauksen jälkeen jätteestä seulotaan 

hienojae, joka useimmiten sisältää biojätettä ja muuta orgaanista materiaalia. 

Seulan ylite jatkaa matkaansa magneetti- ja pyörrevirtaerottimiin, joissa talteen 

otetaan rauta- ja ei-rautametallit. Magneettierottimia on usein sijoitettu moniin 

prosessin vaiheisiin rautametallien saannon maksimoimiseksi. Tuuliseulalla 

jätevirrasta pyritään poistamaan raskaat epäpuhtaudet, jotka ovat heikosti palavia 

ja saattavat vahingoittaa jälkimurskainta. Ennen jälkimurskaamista jätteestä 

erotellaan klooripitoiset rejektit NIR-erottimen avulla. Yleisimpiä klooripitoisia 

aineita ovat PVC muovit, synteettiset tekstiilit ja kumi. 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen: ”Mitkä ovat kyseisten laitteiden investointi- ja 

käsittelykustannukset, ja onko sekajätteen käsittely kannattavaa?” pyrittiin 

vastaamaan taulukkolaskentamallin avulla. Kootun kirjallisuustiedon ja valittujen 

suunnittelukriteerien pohjalta luotiin kaksi investointiskenaariota. Skenaarioille 

luotiin prosessikaaviot ja lajittelututkimuksen pohjalta pääteltiin prosessin 

materiaalivirrat. Skenaariossa 1 materiaalivirtoja olivat biojäte, raskas rejekti, 

klooripitoinen rejekti, metallit ja SRF. Skenaariossa 2 jätteestä erotellaan myös 

sekalaiset muovit, jonka osuus on pois SRF:stä. Kustannusaineisto oli peräisin 

pääosin Suezilta ja Cimpan et alin (2015b) tutkimuksesta. Osasta perusinvestoinnin 

ja kiinteiden käsittelykustannusten komponenttien suuruusluokista jouduttiin 

tekemään olettamuksia tarkemman tiedon puutteessa. 
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Kannattavuuslaskennan perusteella sekalaisia muoveja erotteleva skenaario 2 on 

skenaariota 1 kannattavampi. Nettonykyarvoltaan molemmat investoinnit ovat 

case-yrityksen omilla kapasiteeteilla (10 kt) negatiiviset, joten 

investointihankkeiden toteuttamisen kannalta käsiteltävää kapasiteettia tulisi 

hankkia ulkopuolisilta yrityksiltä. Ulkopuolisilta toimittajilta perittäisiin 

massapolttoa alhaisempi vaakamaksu. Skenaarioiden 1 ja 2 kriittiset pisteet olivat 

noin 15,3 ja 13,6 kt vuodessa. Vaikka skenaario 2 vaikuttaa tulosten valossa 

houkuttelevammalta, on kyseenalaista riittääkö valmistettavan SRF 

kierrätyspolttoaineen tehollinen lämpöarvo asiakkaille. Koska muovit ovat 

pääkomponentti SRF:ssä luomassa korkean lämpöarvon, on niiden erottelulla 

lämpöarvoa alentava vaikutus. Myöskään skenaarioiden välinen pieni ero 

kannattavuudessa ei houkuta riskin ottamiseen. 

 

Ulkopuolisilta saadun sekajätteen sijasta kannattavampaa olisi hankkia lisää omaa 

käsiteltävää jätettä. Tämä johtuu siitä, että 76 €/t saatu säästö on suurempi kuin  

70 €/t vaakamaksu. Jos kaikki sekajäte olisi yrityksen omaa, laskisivat 

skenaarioiden 1 ja 2 kriittiset pisteet vastaavasti tasoille 14,2 kt ja 13 kt. Skenaarion 

1 kannattavuus paranee suhteessa enemmän kuin skenaarion 2. 

 

Skenaarioille suoritettiin herkkyysanalyysit perusinvestoinnin, 

prosessisähköntarpeen ja sekalaisten muovien kustannusten puitteissa. 

Prosessisähköntarve ja sekalaisten muovien kustannus valittiin tarkasteltaviksi, 

koska niiden arviot sisälsivät eniten epävarmuutta. Skenaario 1 vaikuttaa olevan 

herkempi perusinvestoinnin ja prosessisähköntarpeen kasvulle, koska sen kriittinen 

piste kasvoi enemmän kuin skenaarion 2. Työssä oletettiin sekalaisten muovien 

vastaanottokustannuksen olevan nolla euroa, mutta koska sekalaiset muovit 

vaativat lisäerottelua ja laadunvalvontaa, voi niiden vastaanottokustannus olla 

suurempi. Herkkyysanalyysissä todettiin, että vastaanottokustannus voi nousta 40 

euroon kuljetuskustannuksen lisäksi, ennen kuin skenaariot ovat yhtä kannattavia. 

Yksi ratkaisu skenaarion 2 epävarmuuden eliminoimiseksi, sekä SRF:n tehollisen 

lämpöarvon parantamiseksi, voisi olla vain yhden laadukkaan muovin erottelu. 

Esimerkiksi PET muovista saataisiin korkeampi hinta muovien tuottajayhteisön 
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maksaman tuen lisäksi. Yhden laadukkaan muovin erottelu ei myöskään vähentäisi 

SRF:n tehollista lämpöarvoa yhtä paljon kuin sekalaisten muovien erottelu. 

 

Muita epävarmuustekijöitä investointihankkeessa on valmistettavan SRF:n ja 

biojätteen laatu. Vaikka kierrätyspolttoaineita on pyritty uudelleen 

standardisoimaan niiden markkinoitavuuden parantamiseksi, on niiden 

sekajätteestä valmistaminen ollut verrattain vähäistä. Erilliskerätystä 

energiajätteestä on valmistettu jo kauan REF kierrätyspolttoainetta (vanhentunut 

standardi), joka kelpaa niille varatuille polttolaitoksille ja sementtitehtaille. 

Sekajätteestä eroteltu biojäte ei kelpaa erilliskerätyn biojätteen tavoin kompostiksi 

(Āriņa et al. 2014, 26), koska se sisältää orgaanisen aineen lisäksi muita 

epäpuhtauksia. Tämä herättää kysymyksen, onko biojätteessä liikaa epäpuhtauksia 

sen kaasuttamiseen. Puhtauskriteerejä eroteltavalle biojätteelle ei tässä työssä 

tutkittu. 

 

Työn alkuperäisen tavoitteen ja tutkimuskysymysten lisäksi kahden Suez 

Environment konsernin SRF-laitoksen kapasiteetteja ja laitekustannuksia 

hyödynnettiin kapasiteettieksponentin laskemisessa. 

Kapasiteettieksponenttimenetelmä on suuruusluokka-arviointitapa investoinneille. 

Menetelmän hyödyntäminen vaatii vertailulaitoksen kapasiteetin ja 

pääomainvestoinnin ja suunniteltavan laitoksen kapasiteetin. Menetelmä olettaa, 

että laitokset ovat teknologisesti samankaltaisia. Laitoksille ja laitteille on käytetty 

tavallisesti 0,6-0,7 eksponenttiarvoja. SRF-laitosten laitekustannusten 

eksponenttiarvoksi saatiin 1,18 mikä tarkoittaa kasvavia skaalahaittoja. 

Eksponenttikäyrä sivuaa myös skenaarioiden laitekustannusten arvioita. Käytetyt 

SRF-laitokset eroavat kuitenkin prosessilinjojen määrässä, joten tuloksen 

vahvistaminen vaatii lisätarkastelua useampien laitosten kesken. 

 

8.2 Pohdintaa jätteenkäsittelyn tulevaisuudesta Suomessa 

 

Euroopan Unionin maat ovat viime vuosikymmeninä yrittäneet kilpaa kasvattaa 

yhdyskuntajätteidensä kierrätystä yli 50 prosenttiin. Suomi on tässä kilpailussa 
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jäänyt kärjestä jälkeen (Uusiouutiset, 2015; Tilastokeskus, 2015) ja tämä johtuu 

osin jätehuollon rakenteesta Suomessa. Perinteisesti on ajateltu, että jätteiden 

kierrättäminen on tehokkainta ja laadultaan parasta, kun jätteet 

syntypaikkalajitellaan omiin jakeisiinsa ja nämä jakeet kerätään erikseen. Kaikki 

kierrätykseen kelpaava ei kuitenkaan päädy erilliskeräykseen, joko puutteellisen 

lajittelutietämyksen takia tai johtuen ongelmista palveluiden, kuten 

keräyspisteiden, saatavuudessa. Euroopan maissa jätteitä syntypaikkalajitellaan 

keskimäärin vähemmän kuin Suomessa ja iso osa jätteestä kerätään yhtenä virtana 

tai sekalaisena kierrätysraaka-ainevirtana. Tämä johtaa jätteen rikkaampaan 

koostumukseen kierrätysraaka-aineissa, mikä nostaa MRF-laitosten 

kannattavuutta. Näin ollen suhteellisen rejektin määrä on pienempi, mikä on suuri 

kustannus jätteen käsittelyssä kyseisissä laitoksissa. Myös biojätteen suhteellinen 

osuus on pienempi jätteessä, mikä mahdollistaa kierrätysraaka-aineiden paremman 

laadun laitosmaisesta käsittelystä. Samalla yhtenä jätevirtana kerätyt jätteet 

kasvattavat käsiteltävää kapasiteettia, mikä mahdollistaa tuotannon skaalaetujen 

saavuttamisen. Erilaisten jätejakeiden keräämisen pieneminen vähentää myös 

logistista suunnittelua ja keräyskustannuksia. 

 

Tämän kaltaiseen yhden virran malliin on kuitenkin vaikea Suomessa ryhtyä 

yksityisellä puolella, koska kunnat määräävät kotitalouksilta kerätyn jätteen keräys- 

ja käsittelymuodot. Myös jo olemassa olevat jätteenkäsittelyrakenteet eivät 

kannusta kyseiseen toimintaan. Suomessa on eroja myös maantieteellisesti 

Eurooppaan verrattuna. Monista Euroopan miljoonakaupungeista on helpompi 

kerätä pienemmältä alueelta enemmän jätettä ja toimittaa keskeiseen 

käsittelylaitokseen. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta, Suomi on harvaan 

asuttua ja välimatkat ovat pitkät keräys- ja käsittelypisteiden välillä. Tämä 

tarkoittaa, että joustavampia käsittelymuotoja olisi harkittava muualla. Suomessa 

laajempaan mekaaniseen käsittelyyn saattaisi kannustaa jätteenpolttovero, mutta 

harvaan asutuissa kunnissa tässä pitäisi joustaa vaihtoehtojen vähäisyyden takia. 

Kääntöpuolena verojen käytössä uusien jätteenkäsittelymuotoihin kannustamisessa 

on varsinaisen yritystoiminnan kannattavuuden lasku, vaikka uusi käsittelymuoto 
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alkaa vaikuttaa kannattavammalta, olettaen, että mikään muu ei toiminnan 

rakenteessa muutu. 

 

Mikä sitten olisi optimaalinen jätteiden keräysmuoto yhdyskuntajätteille? Tähän on 

vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, mutta allekirjoittanut näkee biojätteen 

erilliskeräyksen positiivisena asiana. Biojäte on ongelmallisin jae laitosmaisessa 

käsittelyssä, sillä se tahrii ja alentaa kierrätysraaka-aineiden kierrätysarvoa. Lisäksi 

laitoskäsittelyssä erotetulla biojätteellä on vähemmän käyttökohteita, sillä se 

sisältää enemmän vaikeasti eroteltavia epäpuhtauksia. Hyvin automatisoidut ja 

riittävällä laadunvalvonnalla varustetut MRF-laitokset ovat osoittaneet, että 

sekalaisena kerätyt kierrätysraaka-aineet saadaan eroteltua toisistaan erinomaisilla 

saannoilla ja puhtauksilla (Cimpan et al. 2015a). Toisena keräyskohteena voisi siis 

toimia sekalaiset kierrätysraaka-aineet. Laitokset tuottavat silti rejektiä, minkä takia 

myös jätteenpolttolaitoksia ja kaatopaikkoja tarvitaan. Kehitys Suomessa ja 

globaalisti on yleisen kuvan mukaan ollut pakkauksien kierrätyskelpoisuuden ja 

biohajoavuuden lisääntyminen. Tämä voisi tulevaisuudessa johtaa siihen, että 

yhdyskuntajätteen kerääminen vain näinä kahtena jakeena olisi tarpeellista siellä, 

missä jätteenkäsittelyvaihtoehtoja on olemassa ja käsittelykapasiteetit 

mahdollistavat laitosmaisen toiminnan. 
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LIITE 1. Lajitteluperusteet 

 

1. Biojäte 

– ruoantähteet 

– teepussit ja kahvinsuodattimet 

– talouspaperit ja lautasliinat 

(pehmopaperi) 

– pahviset munakennot 

– kukkamulta, kasvijätteet 

– puutarha kasvi ja lehtijätteet  

– kalanperkeet, pienet luut 

– elintarvikerasvat 

 

2. Kovat muovit 

– pullot 

– elintarvikeastiat 

– pahvimukien kannet 

– kertakäyttö veitset, haarukat ja lusikat 

– pillit 

– muut muovi esineet (ei PVC) 

 

3. Kalvomuovit 

– elintarvikepakkaukset 

esim. makaronipussit 

– muut pakkausmuovit 

– jätesäkit 

 

4. Keräyspaperi 

– lehdet 

– uusiopaperit ja värjätty paperi 

– kirjekuoret 

– mainokset 

 

5. Keräyskartonki ja pahvi 

– ruskea pahvi 

– maito, mehu yms. tölkit 

– kartonkipakkaukset 

 

6. Lasi 

– lasipurkit ja pullot 

– lasiesineet 

 

7. Metalli 

– säilyke ja juomatölkit 

– metallikannet 

– korkit 

– muut pienet metalliastiat ja esineet 

– foliovuoat ja kannet 
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8. Vaarallinen jäte 

– käytetyt öljyt, öljyiset jätteet 

– akut, paristot 

– maali, liimat, lakat 

– loisteputket 

– lamput 

– lääkkeet, elohopeakuumemittarit 

– käsitelty puu 

 

9. Kaatopaikkajäte 

– alumiinia sisältävät pakkaukset 

– palamattomat komposiitti jätteet 

– hienoaine 

– posliini ja keramiikka 

– kissanhiekka 

– pölypussit 

– polttokelvoton muovi 

esim. CD-levyt ja mapit (PVC) 

 

10. Renkaat 

 

11. Muu polttokelpoinen jäte 

– vaipat ja kuukautissiteet 

– puu 

– vaatteet ja muut tekstiilit (ei nahka tai 

keinonahka) 

– keräyspaperiin, pahviin ja kartonkiin 

kelpaamattomat jakeet 

– palavat komposiitti jätteet 

 

13. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) 

– kodinkoneet, tietokoneet, televisiot 

– yms. sähköllä toimivat laitteet 
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Valmis SRF oikealla (ERFO, 2016b) 

  



 

LIITE 5. Laitekustannukset    1/1 

 

Laite Tietoja Euro 

Repijä 40 t/h 350 000 € 

Rumpuseula 120 m3/h 150 000 € 

Tuuliseula 30 000 m3/h ja 0,05 kg/m3 ilmaa 150 000 € 

Ballistinen seula 5 t/h 150 000 € 

Magneettierotin 5 t/h 25 000 € 

Pyörrevirtaerotin 10 t/h 160 000 € 

NIR-erotin 5-7 t/h 220 000 € 

Kuljetin Leveys 0,6 m pituus 10 m  12 000 € 

Cimpan et al, 2015b, Supplementary data file 

 

Laite Tietoja Euro 

3-lokeroinen NIR 300 000 £, kurssi 1,25 375 000 € 

Graham, 2006, 49 


