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Jäteongelmien ratkaisemiseksi Suomessa pyritään toteuttamaan kiertotalouden toimintaa. 

Kiertotalouden toteuttaminen saadaan aikaiseksi jätteiden kierrättämisellä, jota kannuste-

taan tekemään asetetuilla lakimuutoksilla. Koska kaikkea jätettä ei voida kierrättää, tulee 

tällainen jäte sijoittaa jätteenpolttoon. Kiertotalouden suunniteltu yleistyminen voi luoda 

muutoksia jätteiden koostumuksiin, mikä voi vaikuttaa jätteenpolton turvallisuuteen. Tur-

vallisuuteen voidaan jätteenpoltossa vaikuttaa hallitsemalla siinä esiintyviä riskejä eli to-

teuttaa riskienhallintaa kyseiselle prosessille. 

 

Tämän työn tavoitteena on tarkastella ja vertailla jätteenpolttoon liittyviä riskejä. Lisäksi 

pohditaan miten kiertotalous saattaa vaikuttaa jätteenpolton turvallisuuteen. Työssä tutus-

tutaan kirjallisuuden perusteella kiertotalouteen, jätteenpolttoon ja siihen liittyviin riskei-

hin. Kirjallisuudesta kerättyjä tietoja sovelletaan case-esimerkissä, jossa suoritetaan ris-

kienhallintaa Vantaan Energian jätevoimalalle. Jätteenpolton oleellisimmiksi riskeiksi 

päätellään jätteen tuntemattomuus sekä jätteen itsesyttyminen ei-halutuissa ympäristöissä 

kuten varastointitiloissa. Onnettomuuksista johtuvat seuraukset voivat synnyttävää vahin-

koja, jotka liittyvät usein henkilöiden loukkaantumiseen, ympäristön saastumiseen tai lai-

toksen vahingoittumiseen. Onnettomuuksien tapahtumista ei voida koskaan ennustaa, 

mutta riskien suuruuden avulla voidaan arvioida niiden merkittävyyttä jätteenpolton tur-

vallisuuden kannalta. Kiertotalouden yleistyessä tulee miettiä esimerkiksi polttokapasitee-

tin suuruutta jätteenpolttolaitoksissa sekä jätteiden koostumusten muuttumisen vaikutuk-

sia polttoprosessissa. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa jätteistä huolehditaan jätepolitiikan avulla. Jätepolitiikan tavoitteena on varmis-

taa, että jätteistä ei koidu terveydellistä tai ympäristöllistä haittaa. Valtakunnallinen jäte-

suunnitelma, joka on voimassa tällä hetkellä vuoteen 2023 asti, toimii Suomen jätepolitiikan 

tavoitteiden toteuttamissuunnitelmana. Suunnitelman tavoitteena on ehkäistä jätteen syntyä, 

vähentää jäteongelmia ja luoda jätteelle entistä merkittävämpi tarkoitus resurssina, jota voi-

daan kierrättää tai hyödyntää esimerkiksi energiantuotannossa tai kierrätettävien materiaa-

lien erotuksessa (Laaksonen et al., 2018). Ympäristöllisesti sekä taloudellisesti kierrättämi-

nen on useimmiten kannattavaa, sillä se vähentää uusien materiaalien tuottamisen tarvetta, 

mikä vaikuttaa raaka-aineiden riittävyyteen. Lisäksi kierrättämisellä usein säästetään resurs-

seja sekä minimoidaan tuotannosta johtuvia saasteita. Täysin kaikkea jätettä ei voida kuiten-

kaan tällä hetkellä kierrättää sellaisenaan. Tällaista jätettä sijoitetaan yhä enemmän jätteen-

polttoon, sillä kaatopaikkasijoittaminen jätteiden osalta on vähentynyt valtioneuvoston aset-

tamien rajoitusten takia.  

 

Kiertotalouden yleistyminen saattaa vaikuttaa ennustamattomasti syntyvän jätteen laatuun 

ja määrään, mikä voi uhata jätteenpolton turvallisuutta. Tämä vaikuttaa siihen päätökseen, 

kuinka paljon jätteen polttokapasiteettia voidaan lisätä, jos sille on tarvetta. Jos poltettavan 

jätteen määrä kasvaa tai sen koostumus muuttuu jätteenpoltossa, on odotettavissa, että jät-

teenpolttoon liittyvien turvallisuusriskien määrät lisääntyvät. Jotta jätteenpolttolaitokset oli-

sivat turvallisempia, tulee jätteenpolttoon liittyviä turvallisuusriskejä analysoida ja hallita. 

Turvallisuus- ja kemikaalikeskuksen (Tukes) (2018) mukaan kyseiset turvallisuusriskit 

koostuvat pääasiallisesti jätteiden itsesyttymisestä sekä tuntemattomasta jätteestä (Tukes, 

2018). Tarkkoja tuloksia riskienhallinnasta ja riskien ominaisuuksista ei ole vielä julkaistu. 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella ja vertailla jätteenpolttoon liittyviä riskejä 

ja niiden suuruutta. Jätteenpolttoon liittyvää turvallisuutta ja riskienhallintaa tutkitaan tie-

teelliseen kirjallisuuteen pohjautuen. Työssä ensin tutustutaan jätettä ja jätteenpolttoa kos-

keviin Euroopan Unionin säädöksiin, jotka vaikuttavat Suomen jätettä koskeviin säädöksiin. 
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Tätä kautta tarkastellaan jätteenpolttolaitosten turvallisuutta Suomessa. Kirjallisuuden pe-

rusteella työssä tutustutaan jätteisiin, jätteenpolttolaitoksiin prosesseineen sekä jätteitä ja jät-

teenpolttoa koskevaan turvallisuuteen. Tässä kandidaatintyössä jätteenpolttolaitoksina pide-

tään käytännössä kaikkia sellaisia tuotantolaitoksia, jossa poltetaan jätettä. Lisäksi keskity-

tään niihin jätteenpolttoyksiköihin, joiden toimintaa käytetään jätteen hyödyntämiseen tar-

koitetuissa laitoksissa. Työssä ei kuitenkaan käsitellä muita laitosten mahdollisia prosesseja 

tai niistä koituvia mahdollisia vaaratilanteita, jotka eivät vaikuta jätteenpolton turvallisuu-

teen. Kirjallisuudessa esiintyvää tietoa sovelletaan kappaleessa 6, jossa case-esimerkkinä 

toimii Vantaan Energian jätevoimala. Jätevoimalaa tarkastelemalla annetaan todenmukainen 

kuva jätteenpolton toiminnasta, turvallisuudesta sekä riskien hallinnasta. Lopuksi pohditaan 

turvallisuusriskien vaikutuksia jätteenpolttoon kiertotalouden kehittyessä. 
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2 TAUSTATIETOA 

 

Jätteen kuljettaminen ja loppusijoittaminen ovat suuria ongelmia, sillä ne kuluttavat luontoa 

sekä resursseja (El Sheltawy et al., 2019). Jätteet koostuvat pääasiassa nykyisin sekajätteestä 

ja teollisuus- sekä maatalousjätteistä, jotka vaikuttavat ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin. 

Lisäksi voidaan odottaa syntyvän jätemäärän kasvua tasaisesti kasvavan maailman väestö-

määrän takia. Jäteongelmat eivät siis nykyiseltä tasoltaan parane, ellei asialle tehdä jotain. 

Tämän takia jätteiden syntymisen vähentämiseen ja ehkäisemiseen tulisi keskittyä entistä 

enemmän. Tämä onnistuu vain, jos jätteiksi luokiteltuja materiaaleja käytetään pidempiä 

ajanjaksoja tai niistä erotellaan materiaaleja, joita voidaan käyttää raaka-aineena tuotannossa 

tai sellaisenaan toisessa kohteessa. Tätä ilmiötä kutsutaan materiaalien kierrätykseksi. 

 

Kierrätys on avaintekijä jäteongelman poistamiselle, sillä teoriassa täydellinen jätemateriaa-

lien uusiokäyttö lopettaisi jätteen syntymisen kokonaan. Suomessa kierrätyksen tehostumi-

nen vaikuttaisi tuotantoteollisuuteen, sillä uusien tuotettujen materiaalien kysyntä heikkenisi 

ja niiden tuotanto vähenisi. Toisaalta voidaan myös odottaa tuotantosaasteiden vähenty-

mistä. Parhaimmillaan talous kehittyisi kierrätysteollisuuden tarjotessa lisää työpaikkoja. 

Kierrätyksen tehostuessa kierrätettävää jätettä pidettäisiin siis entistä enemmän taloudelli-

sena resurssina kuin hävitettävänä materiaalina. Tällainen visio on kiertotalouden pääta-

voite. (Salmenperä et al., 2019.) 

 

Kiertotalous voidaan kuvailla jatkuvasti uudistuvana poliittisena, taloudellisena ja ympäris-

töllisenä ajattelutapana. Kiertotaloutta on kuvailtu taloudellisena muotona, jonka tavoitteena 

on vähentää ihmisten vaikutusta luontoon (Mao et al. 2018). Lisäksi kiertotaloutta kuvataan 

uudistavana ja korjaavana teollisuustalouden muotona sekä talousjärjestelmän materiaalivir-

ran silmukan sulkeutumisen toteutumisena (Geissdoerfer et al., 2017). Määritelmiä kuiten-

kin yhdistää yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitämi-

nen jätemateriaalin kierrätyksen avulla. 
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Maailman väestönkasvuun liittyy jätemäärän lisääntymisen lisäksi myös kasvava energian 

kysyntä. El Sheltawy et al. (2019) mukaan energiantuotanto on ollut viimeisen kahden vuo-

sikymmenen aikana fossiilisten eli uusiutumattomien polttoaineiden, esimerkiksi öljyn ja 

maakaasun, polttoon perustuvaa. Kasvava energiankäyttö on kuluttanut suurimmaksi osaksi 

ympäristöä ja uusiutumattomia energialähteitä. Uusiutumattomat polttoaineet loppuvat kui-

tenkin tulevaisuudessa, joten uusiutuvien energialähteiden kysyntä on ollut kasvavaa. (El 

Sheltawy et al., 2019.)  

 

Energialähteiden pulaan on kehitelty erilaisia ratkaisuja kuten jätteiden sisältämän energian 

vapauttaminen energiantuotantoon. Tällainen ratkaisu mahdollistaa myös jätteiden tilavuu-

den kutistamisen sekä jätteiden hävittämisen jätteenpoltolla. Jätteenpoltto ei siis itsestään ole 

jätteen hyödyntämistä, mutta sitä käytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin laitoksissa, joita 

kutsutaan jätevoimaloiksi.  

 

Suomen jätevoimaloissa poltetaan kunnallisia yhdyskuntajätteitä. Tarkoituksena on toteut-

taa paikallista jätehuoltoa sekä hyödyntää jätteiden sisältämää energiaa. Yhdyskuntajäte 

koostuu kotitalouksissa syntyvistä ja samankaltaisista jätteistä, joita syntyy kaupallisessa ja 

pienyrityksellisessä toiminnassa (Rättö et al., 2009). Jätteenpolttoprosessissa syntyvä läm-

pöenergia otetaan talteen ja se hyödynnetään joko sähkön- tai lämmöntuotannossa. Jätevoi-

maloiden toiminnan tavoitteena on käyttää kierrätyskelvotonta jätettä hyödyksi, sillä muuten 

jäte joutuisi kaatopaikalle hyödyntämättömänä. Suomen Kiertovoiman (KIVO) (2017) mu-

kaan tällaisia toiminnassa olevia laitoksia Suomessa on kahdeksan. Ne sijoittuvat Kotkaan, 

Lahteen, Leppävirralle, Mustasaareen, Ouluun, Riihimäelle, Tampereelle ja Vantaalle kuten 

kuvassa 1 on esitetty. Salossa otetaan käyttöön uusin jätevoimala vuonna 2021. (KIVO, 

2017.) Yhdyskuntajätteen kulkeutuminen jätevoimaloihin ovat yritys- ja kuntakohtaisia, jo-

ten kuvassa 1 jätteen kulkusuuntaa kuvaavat nuolet eivät ole täsmällisiä. 
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Kuva 1. Suomen toiminnassa olevat jätteenpolttoa käyttävät jätevoimalat ja yhdyskuntajät-

teiden kulkusuunnat Suomen kartassa silmämääräisesti kuvattuna. Pisteet edustavat jätteen-

polttolaitoksia ja nuolet yhdyskuntajätteiden kulkusuuntaa. (KIVO, 2017; Yli-Laine et al., 

2018). Kuvassa käytetty Suomen maarajoja esittävää kuvaa (Pixabay). 

 

 

2.1 Jätteenpoltto osana kiertotalouteen siirtymistä 

 

Jätteenpolton määritteleminen osana kiertotaloutta on kiisteltyä. Ei voida suoranaisesti sa-

noa, että jätteenpoltto olisi jätteistä johtuvien ongelmien ratkaisu, sillä se ei toimi täysin 

kiertotalouden periaatteiden mukaisesti (Sitra, 2014). Toki jätteenpoltosta saatava lämpö-

energia on hyödynnettävää, mutta kiertotalouden toimimisen tulisi vähentää jätemääriä yh-

teiskunnassa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) (2014) toteaa jätteiden polttamisen 

hävittävän jätemateriaaleja, joka luo tilaa uusien raaka-aineiden tuottamiselle. Tällainen toi-

minta on kiertotalouden periaatteita vastaan toimivaa ja se hidastaa kiertotalouden tehok-

kuutta. Tästä näkökulmasta jätteiden polttamista tulisi vähentää. (Sitra, 2014.) 

 

Jätteenpolttoa voidaan pitää ilmastoa saastuttavana ja raaka-aineita kuluttavana toimintana, 

mutta ei ole myöskään niin suoraviivaista ulkoistaa jätteenpolttoa osana kiertotaloutta. Jät-
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teenpolttoon liittyykin paljon kiertotaloutta tukevia asioita. Vaikka jätettä hävitetäänkin polt-

tamalla, jätteenpoltosta hyödynnetään jätteen sisältämää energiaa. Kierrättämättömäksi kel-

paamaton jäte pitäisi myös voida hyödyntää eikä sijoittaa hyödyntämättömänä kaatopai-

koille. Vaikka poltettu jäte päätyisikin kaatopaikkaan, sen koostumus olisi pienempi ja har-

mittamattomampi. (Van Caneghem et al., 2019.) 

 

Jätteenpoltto on myös tukena kiertotalouden kehityksessä. Jotta kiertotalous tapahtuisi täy-

dellisesti, kaikki jätemateriaalit olisivat uudelleenkäytettäviä. Näin ei kuitenkaan nykyään 

ole. Käyttökelvottomia jätteitä loppusijoitetaan, koska niitä ei toistaiseksi haluta tai voida 

kierrättää järkevällä tavalla johtuen ympäristöllisistä, teknologisista tai taloudellisista syistä 

(Van Caneghem et al., 2019). Jotta saataisiin maksimaalinen hyöty käyttökelvottomasta jä-

temateriaalista, se tulee hyödyntää esimerkiksi polttoaineena. Jätettä polttaessa vapautuu 

energiaa, jota voidaan muuntaa energiantuotannossa sähköksi ja lämmöksi, jolloin tarvitaan 

vähemmän fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Jätteiden hä-

vittämisen lisäksi jätteenpoltto soveltuu erinomaisesti tähänkin tarkoitukseen.  

 

Md. Hossain et al. (2011) toteavat, että kliiniset jätemateriaalit, jotka voivat olla vaarallisia 

ihmisten tai ympäristön hyvinvoinnille, ovat myös kelvottomia kierrätykseen. Niitä täytyy 

käsitellä ja hävittää asianmukaisesti, jotta niiden sisältämät potentiaaliset tartuntavaaralli-

suudet ja terveyshaitat voidaan eliminoida. (Md. Hossain et al., 2011.) Täten kliinisten jät-

teiden käsittely jätteenpolton korkeissa lämpötiloissa on hygieenisesti hyvä ratkaisu. Van 

Caneghem et al. (2019) tiivistävätkin, että muidenkin haitallisten aineiden esiintyminen ma-

teriaalikierrossa ja ympäristössä estetään jätteenpoltolla suurin osin, mikä vähentää kierrä-

tetyn materiaalin haitallisuutta (Van Caneghem et al., 2019). Voidaan siis todeta, että jät-

teenpoltto on tarvittava osa-alue kierrätyksessä ja täten myös kiertotaloudessa. 
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2.2 Jätteenpolttoa koskeva lainsäädäntö 

 

Toukokuun 30. päivä 2018 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi direktiivin (EU) 

851/2018 jätteistä annetun direktiivin 98/2008/EY muuttamisesta. Direktiivin (EU) 

851/2018 päätarkoituksena on parantaa unionin jätehuoltoa muun muassa taloudellisista ja 

ympäristöllisistä syistä, mutta erityisesti kiertotalouden periaatteiden edistämisen takia. Tär-

keä huomio direktiivissä on jätteen pitäminen resurssina, josta voidaan tuottaa uusia materi-

aaleja sekä energiaa. 

 

Direktiivi (EU) 851/2018 toimii hyvänä yhteisenä tavoitteena, joka kannustaa Euroopan 

Unionin jäsenmaita siirtymään jätteenkäsittelyssään kiertotalouden suuntaan. Luodaan siis 

poliittista painetta, jonka tarkoituksena on saada tulevaisuudessa unioni luopumaan jätteen 

sijoittamisesta kaatopaikoille ja sulkemaan ympyrä tuotteiden elinkaarelle. Tämä tarkoittaa, 

että jätettä pyritään kierrättämään tehokkaammin, jolloin kierrätettäväsi kelpaamatonta jä-

tettä hyödynnetään energiantuotannossa enemmän. Näin ollen jätteenpolttolaitosten määrä 

tulee mahdollisesti lisääntymään tulevaisuudessa, koska jätteen energiahyödyntämisen ole-

tetaan kasvavan kaatopaikkasijoitusten pienentyessä.  

 

Jos kierrätyskelvottoman jätteen määrä lisääntyy, tarvitaan lisää polttokapasiteettia. Tällöin 

joudutaan miettimään uusia enimmäiskapasiteetteja poltettavalle jätteelle, jotka määritetään 

laissa.  Rajoitusten ylettyminen uusien jätteenpolttolaitosten laatuun ja muokattavuuteen täy-

tyy myös huomioida. Jätelaatu saattaa muuttua kierrätyksen tehostuessa, mikä voi johtaa 

uusiin turvallisuusongelmiin. Koska rajoitukset teollisuudessa pohjautuvat tiettyihin arvoi-

hin laissa, säädösten tehokas määrittäminen muutoksen aikana on tärkeää. 

 

Suomessa jätteen polttamista koskevat useat valtion lakisäädökset ja menettelytavat. Jätettä 

polttaessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia (527/2014), jätelakia (646/2011), valtio-

neuvoston säädöstä jätteen polttamisesta (151/2013), ympäristölupia sekä Euroopan Unionin 
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direktiivejä. Euroopan direktiivit määrittävät tavoitteet, joihin sen jäsenmaat tähtäävät. Ku-

kin jäsenmaa, kuten Suomi, päättää silti omat lakinsa annetuille tavoitteille, joita tulee nou-

dattaa. 

 

Suomessa jätteenpolton yleistymistä ja kehitystä on selkeästi tehostanut valtioneuvoston 

asetus jätteen polttamisesta (151/2013), joka on annettu jätelakiin (646/2011) sekä ympäris-

tönsuojelulain (86/2000) 11, 12 ja 16 §:iin nojaten. Asetuksessa 151/2013 määritellään jät-

teen polttamiseen liittyviä yksityiskohtia. Siinä muun muassa määritetään jätteenpolton har-

joittamisen laillisuutta sekä jätteenpolttolaitosten yleisiä vaatimuksia, kuten varotoimien riit-

tävyyttä. 

 

Jätteen käsittelyä jätteenpoltolla ennen kaatopaikalle sijoittamista on ollut hyvä kehitysaskel 

Suomen jätehuollossa. Se tarjoaa jätteiden hävittämisen ja energiahyödyntämisen lisäksi 

myös ekologisia etuja, koskien erityisesti orgaanista jätteestä johtuvia ympäristöllisiä vaiku-

tuksia. Tuhkasen (2002) mukaan orgaanista jätettä sijoitettaessa kaatopaikalle, se hajoaa ha-

pettomassa tilassa mikrobien ansiosta. Tällöin muodostuu ns. kaatopaikkakaasua, jossa 

esiintyy esimerkiksi metaania noin 50% (EPA, 2019). Metaani on yksinkertaisin hiilivety, 

jota muodostuu orgaanisten aineiden hajotessa. Se on yleinen biojätteestä muodostuva erit-

täin helposti syttyvää kaasu. (Tuhkanen, 2002.) 

 

Koska jätteen sisältävien aineiden välisiä kemiallisia reaktioita ja niiden seurauksia kaato-

paikoilla ei voida täysin hallita laitosmaisesti, hallitsemattomat tulipalot kaatopaikoilla ovat 

todennäköisiä. Sekalaisen jätteen hallitsematon palaminen voi muodostaa useita haitallisia 

yhdisteitä sekä ilmakehään että sammutusveteen, jotka voivat vahingoittaa pahimmassa ta-

pauksessa ympäristöä ja ihmisiä. (Tuhkanen, 2002.) 

 

Nykyisin kaatopaikkasijoittamista valvotaan uusien säädösten myötä huomattavasti voi-

maan tulleiden säädösten takia. Valtioneuvoksen asetus kaatopaikoista (331/2013) esittää 

muun muassa vaatimuksia kaatopaikkasijoitettavan jätteen koostumuksesta sekä rajoituksia 
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biohajoavien ja orgaanisten aineiden kaatopaikkasijoitukselle. Vuodesta 2016 lähtien kaato-

paikoille on saanut sijoittaa jätettä, jonka orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaa-

nisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä saa olla enintään 10 prosenttia. 

 

 

3 JÄTE JA JÄTTEENPOLTTO 

 

Jäte tarkoittaa käytöstä poistettavaa tai poistunutta ainetta tai esinettä (646/2011). Jäte voi-

daan luokitella eri tavoin, esimerkiksi sen syntytavan tai sisällön perusteella. Syntytapa-

luokittelu jakaa jätteet usein kotitalous-, teollisuus- ja maatalousjätteisiin, joka selittää ylei-

sellä tasolla millaisia aineita jäte saattaa sisältää. Jätteen luokittelu sisällön perusteella on 

tarkempaa luokittelua, sillä se perustuu jätteiden sisältämien aineiden ja koostumusten eri-

laisuuteen, joita on esimerkiksi lasin ja metallin välillä. Jäteluokitukset pohjautuvat Euroo-

pan komission päätökseen (955/2014/EU), jossa esiintyy Euroopan jäteluettelo ja sen nimi-

keryhmät. Suomen jäteluokittelussa käytetään valtioneuvoksen asetusta 86/2015, joka sisäl-

tää jäteluettelon yleisimmistä ja vaarallisista jätteistä. 

 

Jätettä kerätään, kuljetetaan ja varastoidaan niille tarkoitetuille paikoille, joissa niitä käsitel-

lään asiaankuuluvalla tavalla. Jätteen käsittelyä ovat jätteen hyödyntäminen, vaarattomaksi 

tekeminen ja loppusijoittaminen. Jätettä koskeva käsittely voi myös tarkoittaa jätteen fysi-

kaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien muuttamista, jotta käsittelyn perustarkoitukset voi-

sivat toteutua. (SVT, 2019.)  

 

Jätteenpoltto on termistä jätteen käsittelyä eli lämpökäsittelyä. Tällaisessa käsittelyssä jät-

teen ominaisuuksia muutetaan samalla, kun siitä muodostuvia tuotteita tai energiaa voidaan 

hyödyntää. Samalla jätteestä tehdään mahdollisimman vaaratonta suodattamalla tai kemial-

lisesti käsittelemällä, jonka jälkeen se voidaan loppusijoittaa. Jätteen polttaminen vaatii oi-

keat olosuhteet, jotka tukevat palamisen kolmea edellytystä: happea, tarpeeksi korkean läm-

pötilan ja palavaa ainetta. Lisäksi palamisen täytyy olla mahdollisimman täydellistä, jotta 
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jätteen sisältämät kemialliset aineet hajoavat mahdollisimman vaarattomiksi pieniksi partik-

keleiksi. Mahdollisimman täydellinen palaminen tapahtuu tarvittavien esikäsittelyjen ja läm-

pötilan hallinnoimisen kautta. (Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 151/2013.) Jät-

teenpolton tavoitteena on pienentää jätteen tilavuutta sekä estää jätteistä johtuvia haittoja 

(Laine-Ylijoki et al., 2005). Myös pohjatuhkan ja -kuonan seassa olevien mineraalien sekä 

kemiallisten aineiden hyödyntäminen, kuten aiemmin mainitun lämpöenergian vapauttami-

nen kiertotalouden näkökulmasta, on osa jätteenpolton tavoitteita (JLY, 2017).  

 

 

3.1 Jätteenpolttoprosessi 

 

Jätteenpoltto on kokonaisprosessina kuvattuna jätteen polttamista tarpeeksi korkeassa läm-

pötilassa, jonka seurauksena syntyy pääasiassa kuonaa, tuhkaa ja savukaasua. Lisäksi polt-

toprosessissa vapautuu lämpöenergiaa savukaasuun jätteen sisältävien yhdisteiden hajotessa. 

Kokonaisprosessi koostuu eri yksikköprosesseista. Yksikköprosesseja ovat esimerkiksi polt-

toprosessi, lentotuhkan suodatus ja myrkyllisten aineiden sitominen kemikaaleilla. Ne ja-

kautuvat kokonaisprosessin eri vaiheisiin, joita kuvassa 2 esitetään. Niiden tehtävinä on esi-

merkiksi hajottaa kemiallisia yhdisteitä, suodattaa savukaasua sekä kerätä palamistuotteita 

ja lämpöä. (Laine-Ylijoki et al., 2005.)  
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Kuva 2. Jätteenpolton prosessivaiheet yleisesti, niiden mahdolliset päästöt ja niissä esiinty-

vät ominaisuudet (Laine-Ylijoki, J. et al., 2005). 

 

Kuvassa 2 esitetään prosessivaiheiden lisäksi myös niiden mahdollisia päästöjä sekä niissä 

esiintyviä ominaisuuksia. Jätteenpoltosta syntyy erilaisia poltosta muodostuvia palamistuot-

teita ja polttojätteitä, joita täytyy jatkuvasti kerätä huolellisesti. Kuona- ja tuhkajätteet sekä 

savukaasusta suodatetut epäpuhtaudet otetaan talteen jatkokäsittelyjä varten, sillä ne luoki-

tellaan jäteluettelon mukaisesti vaaralliseksi jätteiksi (Valtioneuvoksen asetus jätteistä 

179/2012). Prosessissa olevien aineiden puhdistaminen mahdollisimman hyvin ennen ym-

päristöön laskemista on turvallisuuden kannalta ja ympäristöllisesti oleellista, mutta kallista. 

Siksi aineiden puhdistaminen tapahtuu riittävällä tehokkuudella sallittujen raja-arvojen mu-

kaisesti, jotka ovat luokiteltu laissa. 
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3.2 Jätteenpolttolaitokset 

 

Jätteenpolttolaitos määritetään tässä työssä, kuten ympäristösuojelulaissa (527/2014) se on 

määritelty. Laki määrittää, että tällaisen laitoksen tarkoitus on käsitellä jätteitä termisesti. 

Jätteenpolttolaitoksen määritelmä ei riipu jätteenpoltosta syntyneen lämpöenergian hyödyn-

tämisestä, jos jätettä lämpökäsitellään ja käsittelyssä syntyvät aineet poltetaan. (527/2014, 

108 §.) Vaikkei jätteenpoltossa vapautuvan sidosenergian talteen ottaminen ole lain mukaan 

jätteenpolttolaitoksen pakollinen toimenpide, se on sidonnainen kiertotalouden periaattei-

siin. Siksi myös jätevoimalat, joissa on yksikkö jätteenpolttoa varten, käydään yleisesti läpi 

tässä tutkimuksessa. 

 

Jätteenpolttolaitos sisältää sen toiminnalle olennaiset alueet, laitteistot, järjestelmät, virtaus-

putkistot ja säiliöt. Valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta 151/2013 mainitaan, 

että jätteenpolttolaitosten tulee sisältää ”…polttolinjat, jätteen vastaanotto- ja varastointitilat 

ja laitosalueella tehtävään esikäsittelyyn tarkoitetut laitteistot, jäte-, polttoaine- ja ilmansyöt-

töjärjestelmät, kattilat, savukaasujen käsittelylaitteistot, laitosalueella olevat polttojätteiden 

ja jäteveden käsittely- ja varastointilaitteistot, piiput sekä polton valvontaan ja poltto-olo-

suhteiden rekisteröintiin ja seurantaan tarkoitetut laitteet ja järjestelmät…”. (151/2013, 2 §.) 

Laitoksen sisältöä kuvaillaan varsin yleisesti laissa. Poltto- ja hyödyntämistavat jätteelle voi-

vat erota toisistaan riippuen siitä, mitä jätelaatua laitoksessa poltetaan. 

 

Jätteenpolttolaitoksien palamistuotteita koskevat rajoitteet määrätään myös laissa. Säädök-

sen 151/2013 mukaan palamisen tulee olla mahdollisimman täydellistä siten, että pohjatuh-

kassa ja -kuonassa olevan orgaanisen hiilen painoprosentti on alle 3% tai sen hehkutushäviö 

alle 5% palamistuotteiden kuivapainosta. Lisäksi jätteenpolttolaitosten on kyettävä nosta-

maan polton lämpötilaa vähintään 1100 °C:een kahdeksi sekunniksi, jotta jätteiden mahdol-

lisimman täydellinen polttotulos syntyisi. (Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 

151/2013.) Myös savukaasun lämpötilaa tulee pystyä nostamaan vähintään 850 °C:een kah-

deksi sekunniksi ympäristömyrkkyjen muodostumisen estämiseksi (Westenergy, 2019). 

Toiminnassa täytyy olla vähintään yksi automaattinen lisäpoltin, joka kytkeytyy päälle läm-
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pötilan ollessa liian matala. Lisäpolttimen tulee myös toimia tavallisesti laitoksen käynnis-

tys- ja alasajojen aikana, niin kauan kunnes polttamatonta jätettä palamiskammiossa ei ole 

enää jäljellä. (Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 151/2013.) 

 

 

3.3 Jätteenpolttotekniikat 

 

Jätteen termisen käsittelyn määrittää usein jätteen koostumus. Euroopan komissio on lajitel-

lut jätteiden termisen käsittelyn päätyypit polttotekniikoihin, kaasutukseen, pyrolyysiin ja 

plasmakäsittelyyn. Mitä suurempi on tekniikan soveltavuus eri jätteille, sen yleisempää sen 

käyttö on. Jätteen polttamisessa tulisi aina käyttää parasta käytössä olevaa tekniikkaa eli 

BAT-tekniikkaa (Best Available Technology). Termiset käsittelytavat eroavat niiden tavassa 

käsitellä tietynlaista jätettä korkeissa lämpötiloissa. Esimerkiksi kaasutusta, pyrolyysiä käy-

tetään selvästi harvemmin sekajätteiden polttamiseen suhteessa polttotekniikoihin. (Euroo-

pan komissio, 2006.) 

 

Koska tässä kandidaatintyössä keskitytään nimenomaan jätteen polttamiseen, tutustutaan 

tarkemmin vain polttotekniikoihin. Polttotekniikoissa on silti mahdollista esiintyä muiden 

termisten käsittelyiden päätyyppejä. Yleisimmät polttotekniikat ovat leijupetipolttaminen, 

rumpu-uunipolttaminen ja arinapolttaminen (Euroopan komissio, 2016). Euroopassa, erityi-

sesti Suomessa, arinapolttaminen on yleisin käytetty jätteenpolttolaitosten polttotekniikka, 

sillä se täyttää BAT-tekniikan kriteerit. Mainitut tekniikat toimivat eri tavoilla sekä ne so-

veltuvat eri jätetyyppien polttamiseen. Niitä kuitenkin yhdistää jätteenpolton periaate. 
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3.3.1 Leijupetipolttaminen 

 

Leijupetipolttaminen on käytännöllinen polttotekniikan muoto, kun poltetaan hienojakoista 

jätettä, kuten esikäsiteltyä jätettä, biojätettä ja jätevesilietteitä (Euroopan komissio, 2006). 

Tässä polttotekniikassa ilmenee korkeita pitoisuuksia kiinteitä materiaaleja, usein hiekkaa ja 

tuhkaa, jotka leijuvat palamisilmavirrassa. Jätettä poltetaan näiden kuumien jakeiden muo-

dostamassa pedissä, joka sijaitsee polttokammion pohjalla. Siellä jäte palaa ja muodostuu 

hienojakeiseksi materiaaliksi. Poltosta jää jäljelle petiin tuhkaa ja palamattomia materiaa-

leja. Osa tuhkasta myös leijailevat savukaasun mukana savukaasujen ja lentotuhkan puhdis-

tusprosesseja kohti. (Anthony et al., 2013.) 

 

Leijupetipolttaminen jakautuu pääsääntöisesti kahteen eri tekniikkatyyppiin, joita erottavat 

poltettavan materiaalin kelpoisuus ja virtaustavat. Niitä kutsutaan kuplivaksi sekä kiertä-

väksi leijupediksi. Kuplivassa leijupedissä kiinteiden materiaalien kulkeutuminen poltto-

kammiota ylöspäin on vähäistä, sillä leijutusnopeus polttokammiossa on 1-2,5 m/s. Tällai-

nen nopeus pitää kiintoaineet lähellä hienojaepetiä, toisin kuin kiertävässä leijupedissä. Siinä 

kiintoaineet kulkeutuvat 4-8 m/s leijutusnopeuden ansiosta polttokammion yläosaan, josta 

ne kulkeutuvat takaisin petiin rinnakkain kiinnitetyn syklonin kautta. Syklonista puhdistuk-

seen päin jatkavat taas savukaasut sekä lentotuhka. (Anthony et al., 2013.) 

 

Edellä mainittuja tekniikoita voidaan myös soveltaa tietynlaisen jätteen polttamista varten. 

Nimenomaan jätteen polttamiseen tarkoitettu pyörivä leijupeti-tekniikka on kehitetty kupli-

vasta leijupeti -tekniikasta. Siinä polttokammion lämpötilan säätö tapahtuu savukaasun kier-

rättämisellä, joka mahdollistaa esimerkiksi käsittelemättömän kunnallisen sekä kliinisen jät-

teen yleisemmän polttamisen. (Euroopan komissio, 2016.) 
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3.3.2 Rumpu-uunipolttaminen 

 

Rumpu-uunipolttaminen on tehokas korkean lämpötilan polttotekniikka, jossa materiaalin 

polttaminen tapahtuu rumpu-uunissa sekä jälkipoltossa (Jiang et al., 2019). Rumpu-uunipolt-

taminen koostuu kolmesta prosessivaiheesta; kuivauksesta, polttamisesta ja jälkipolttami-

sesta. Kuivaus tapahtuu rumpu-uunin alkuosassa, jossa kiintoaineista ja lietteistä kuivataan 

kosteutta pois. Kuivatettu jäte poltetaan rumpu-uunissa, jonka jälkeen poltettu jäte jälkipol-

tetaan mahdollisimman täydellisesti korkeissa lämpötiloissa hapettamalla joko rumpu-uu-

nissa tai polttokammiossa. Prosessivaiheissa säädellään hapettamista sekä lämpötiloja jät-

teen mahdollisimman täydellisen polttamisen varmistamiseksi. Poltosta syntyneet kiintoai-

neet otetaan talteen ja savukaasut sekä lentotuhka virtaavat puhdistusta kohti. (Metso, 2019.)  

 

Rumpu-uunit ovat erittäin kestäviä, jolloin ne soveltuvat melkein kaikkien jätteiden poltta-

miseen. Erityisesti rumpu-uuneja käytetään yhdyskuntajätteiden ja vaarallisten jätteiden, 

joista osa on myös kliinistä jätettä, polttamiseen. Jätteiden sisältämät vaaralliset ja haitalliset 

aineetkin hajoavat mahdollisimman täydellisesti korkeissa lämpötiloissa tapahtuvissa hape-

tuksessa ja pyrolyysissä (Jiang et al., 2019). Jätteenpoltossa käytettävien rumpu-uunien läm-

pötilat voivat vaihdella välillä 500-1450 °C, riippuen poltettavan jätteen koostumuksesta. 

Esimerkiksi vaarallista jätettä polttaessa käyttölämpötila on tyypillisesti 900-1200 °C. Käy-

tettäessä tavanomaista hapettavaa palamista, lämpötila on yleensä yli 850 °C. Korkeiden 

lämpötilojen takia joissakin uuneissa on myös ilma- tai vesijäädytteinen jäähdytysvaippa, 

joka pidentää prosessin tulenkestävän materiaalin käyttöikää ja täten kunnossapitojen välistä 

aikaa. (Euroopan komissio, 2006.) 
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3.3.3 Arinapolttaminen 

 

Suomessa yleisin yhdyskuntajätteen polttamiseen soveltuva tekniikka on arinapoltto. 

Arinapoltolla voidaan polttaa useita eri jätelajeja. Erityisesti yhdyskuntajätettä, jota ei esi-

käsitellä paljoakaan tai ollenkaan, voidaan polttaa arinapolttamista käyttävässä jätteenpolt-

tolaitoksessa. Tekniikalla voidaan myös polttaa teollisuusjätettä sekä kliinistä jätettä. 

Arinapoltossa jätettä syötetään bunkkerista jätteensyöttölaiteella syöttösuppilon kautta polt-

tokammion polttoarinalle. Polttoarinoita on erilaisia ja niitä erottaa niiden jätteen siirtotapa. 

Jäte poltetaan polttokammiossa, joka koostuu tyypillisesti arinasta ja tulipesän seinämistä. 

Jätteen koostumus sekä arinatyyppi määrittävät kammion rakenteen tarkemmin. (Laine-Yli-

joki et al., 2015.) 

 

Jätettä kuivatetaan ensin arinan alkuosassa tulipesästä tulevan lämmöllä sekä ilmalla. Kui-

vunut jäte pyrolysoituu ja alkaa sitten palamaan. Poltettava jäte hajoaa, jolloin syntyy savu-

kaasuja sekä vesihöyryä. Polton aikana syötetään ilmaa eri puolilta polttokammiota. Tämän 

tarkoituksena on varmistaa jätteen täydellinen palaminen sekä kaasujen sekoittuminen. Ari-

nasta syötettävä ilma myös viilentää arinaa, tuo happea palamisreaktioon ja esikuivaa jätettä. 

Palamisen jälkeen palamaton materiaali, pohjatuhka- ja kuona varastoidaan jäähdytyksen 

kautta. Kaasumaiset palamistuotteet kertyvät polttokammion yläosaan, josta ne kulkevat 

puhdistettavaksi. Samalla kaasujen lämpöenergiaa voidaan kerätä. (Laine-Ylijoki et al., 

2015.) 
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4 TURVALLISUUS PROSESSITEOLLISUUDESSA 

 

Tiedotusvälineitä seuraamalla voidaan huomata, kuinka paljon maailmalla tapahtuvaa tuhoa 

ja ihmishenkiä vaativia tapahtumia esiintyy. Näiden uutisten vetoaminen lukijoiden mielen-

kiintoon voitaisiin selittää inhimillisenä perustarpeena selvittää, miksi asiat tapahtuvat. Lu-

kijaa voi myös kiinnostaa tapahtuman todennäköisyys nykyhetkessä verrattuna menneeseen 

aikaan. Tämä voi antaa uudenlaisen kuvan tietyn toiminnan tuomista riskeistä, joihin voi olla 

varautuneempi oman ja ympäristön turvallisuuden puolesta. Ihminen yleensä haluaakin poh-

tia ja saada tietoonsa, kuinka toimia oman ja ympäristönsä edun puolesta. Seuraavissa kap-

paleissa tutustutaan onnettomuuksien perusteisiin, riskien merkittävyyteen onnettomuuksien 

tapahtumiseen sekä riskien analysoimistapoihin. 

 

 

4.1 Onnettomuudet yleisesti 

 

On yleisesti ilmiselvää, että ihminen yrittää toimia turvallisesti ja välttää vahinkojen synty-

mistä. Kuitenkin jokaisella toiminnalla on aina hyvä- ja huonolaatuiset seuraukset, joita ei 

voida täydellisesti ennustaa etukäteen tapahtuvan. Voidaan siis havainnollistaa tarkemmin, 

että ihminen yrittää välttää epätoivottujen tapahtumien toteutumista toiminnassaan. Tällaisia 

epätoivottuja, odottamattomia ja vahinkoa tuottavia tapahtumia, jotka johtuvat jostain ihmi-

sen luomasta syystä tai luonnonvoimasta, voidaan kutsua onnettomuuksiksi. 

 

Kun tarkastellaan onnettomuutta, kuvataan sitä epätoivottuna tapahtumana, joka tapahtuu 

tietyistä syistä ja jonka tapahtumisella on tietynlaisia seurauksia. Tällaista sarjaan kytketty-

jen tapahtumien ketjureaktioiden tapahtumista voidaan määritellä ilmiönä, josta käytetään 

nimikettä dominoefekti.  
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Dominoefektin alkuperä juontuu USA:n entisen presidentin Eisenhowerin näkemyksestä 

kommunismin mahdollisesta leviämisestä Aasiassa kylmän sodan aikana (Dittmer & 

Sharp, 2014). Dominoefektin määritelmä ei ole tieteellisesti vakiintunutta, mutta Abdolha-

midzadeh et al. (2011) toteavat termiä käytettävän eri tutkimusaloilla, kun kuvataan tavan-

omaisesti epätoivottua tapahtumaa, joka aiheuttaa samankaltaisia tapahtumia. Esimerkiksi 

taloustieteilijät ja politologit käyttävät termiä kuvatessaan tapahtumien vaikutuksia, joilla on 

alttiutta kriisitilanteiden peräjälkeiseen tapahtumiseen. (Abdolhamidzadeh et al., 2011.)  

 

Onnettomuudet koostuvat siis tapahtumaketjuista, jossa poikkeukselliset tapahtumat aiheut-

tavat epätoivottujen tapahtumien dominoefektin. Onnettomuutta voidaan esittää kuvan 3 

mukaisesti visuaalisesti dominopalikoista muodostettuna jonona, jossa dominoefektin alku-

tekijä on ensimmäisen palikan kaatava sormi. Jokainen palikka kuvaa onnettomuuteen joh-

tavaa tai onnettomuudesta johtuvaa tapahtumaa. Sormen kaataessa ensimmäisen palikan, 

onnettomuuteen johtava tapahtuma käynnistyy. Palikoiden osuessa aina seuraavaan palik-

kaan, tapahtumien seuraukset kumuloituvat, kunnes viimeinen palikka kaatuu ja onnetto-

muus on tapahtunut. Dominoefekti voi tapahtua myös, jos tietty onnettomuus aiheuttaa uu-

den onnettomuuden. Tällöin visuaalisesti esitettynä (kuva 3), onnettomuutta 1 kuvaava do-

minojono saa onnettomuutta 2 kuvaavan dominojonon kaatumaan. 

 

 

Kuva 3. Dominoefektin toiminta onnettomuuksissa. 

 

ALKU 

 Onnettomuus 1  Onnettomuus 2 

LOPPU 

TAPAHTUMAT 

ALKU LOPPU 

TAPAHTUMAT 

https://scholar.google.com/citations?user=_bF7hewAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S095042301000080X#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S095042301000080X#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S095042301000080X#!
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Onnettomuudesta johtuvat vahingot voidaan kategorisoida henkilövahinkoihin, ympäristö-

vahinkoihin, materiaalivahinkoihin ja taloudellisiin vahinkoihin (Casal, 2018). Ne kuvaavat 

onnettomuuden ja vahingon laatua. Esimerkiksi ympäristövahinko voi olla ilmansaastu-

mista, materiaalivahinko työkoneen vahingoittumista ja taloudellinen vahinko tuotanto-

seisokista johtuvat taloudelliset tappiot. Onnettomuutta kutsutaan tapaturmaksi, jos se johtaa 

henkilövahinkoon eli ihmisen fyysiseen loukkaantumiseen tai menehtymiseen. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2018). 

 

Tapaturmiin liittyy usein muiden vahinkotyyppien lisäksi myös mahdollisesti moraalista 

vastuunjakoa. Tapaturmalle yritetään usein löytää henkilö tai organisaatio, joka on vastuul-

linen korvaamaan uhrien kokemat kärsimykset. Tällöin voidaan kokea suuria taloudellisia 

tappioita, jotka ilmenevät esimerkiksi määrättynä vahingonkorvauksena ja imagon pilaantu-

misena. Tällaisilla onnettomuuksilla on erityisesti taipumus olla vakavia organisaatioille ja 

niiden toiminnalle. 

 

 

4.2 Onnettomuudet prosessiteollisuudessa 

 

Maailmalla olevien prosessien määrä ja monimutkaisuus on teollisuudessa tapahtuvien in-

novaatioiden ja alakohtaisten kehitysaskelien myötä kasvavaa ajan kanssa. Khakzad (2013) 

kuvailee prosessiteollisuuteen kuuluvia laitoksia monimutkaisiksi ja vaara-alttiiksi systee-

meiksi. Prosessisysteemit ovat alttiita merkittäville onnettomuuksille, sillä niissä voidaan 

käsitellä suuria määriä vaarallisia materiaaleja korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Laitok-

set voivat myös vaarantaa onnettomuuden seurauksesta naapurilaitoksen turvallisuutta, 

käynnistäen onnettomuuksien dominoefektin. (Khakzad, 2013.) 

 

Onnettomuuksia tapahtuu teollisuudessa lukuisista turvallisuustoimista huolimatta. Syynä 

on, että tekniset toimenpiteet ja ihmisten toiminta onnettomuuksien välttämiseksi eivät voi 

koskaan olla täydellisiä. Toisin sanoen onnettomuuden todennäköisyydelle on olemassa aina 
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pieni todennäköisyys. Prosessiteollisuudessa tapahtuvia yleisimpiä onnettomuuksia ovat tu-

lipalo, räjähdys ja haitallisten aineiden vuotaminen, jotka voivat tuottaa yleensä ihmisille tai 

ympäristölle vahinkoja. (Hauptmanns, 2015.)  Tällaisten onnettomuuksien seuraukset ovat 

olleet läpi historian merkittäviä esimerkkejä teollisuuslaitosten turvallisuuden kannalta ja ne 

ovat muokanneet käsityksiä turvallisuuden tärkeydestä.  

 

Yksi historian vakavimmista kemianteollisuuden onnettomuuksista tapahtui Intiassa vuonna 

1984. Bhopalissa sijaitsevassa laitoksessa esiintynyt onnettomuus sai alkunsa, kun turvalli-

suuslaitteiston toimimattomuudesta johtuvia ongelmia alkoi ilmetä. Ongelmana oli metyyli-

isosyanaattikaasun pieni vuotaminen säiliöstä, jossa paine jatkoi hallitsematonta kasvamis-

taan. Paineen ja lämpötilan kasvaessa, säiliössä ollut myrkyllinen kaasu lopulta levisi laitok-

sen sisä- ja ulkopuolelle. Kaasu tappoi välittämättömästi yli 3800 Bhopalin asukasta ja ai-

heutti kymmenille tuhansille muille kaasulle altistuneille pysyviä fyysisiä vammoja. 

(Broughton, 2005.) 

 

Suuret teollisuusonnettomuudet, kuten edellä mainittu Bhopalin onnettomuus, antavat yh-

teiskunnalle varoituksia teknologian käyttöön liittyvistä epävarmuuksista ja mahdollisista 

seurauksista. Näistä tapahtumista voidaan oppia prosessiteollisuuden turvallisuuden tärkey-

destä, laajoista vaikutuksista yhteiskunnassa, inhimillisistä virheistä ja kehitysalueista pro-

sessilaitosten turvallisuudessa. 

 

Prosessilaitoksen kokonaisturvallisuus on laitoksen usean turvallisuutta käsittelevän osa-

alueen yhtenäinen kokonaisuus. Se antaa yleisen käsityksen siitä, kuinka turvallinen laitos 

ja sen toiminta ovat. Turvallisuuden jakautuneet osa-alueet prosessilaitoksessa ovat esimer-

kiksi prosessiturvallisuus, työturvallisuus, ympäristöturvallisuus, kemikaaliturvallisuus sekä 

fysikaalinen ja mekaaninen turvallisuus (Tukes, 2016; Hauptmanns, 2015). 
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Laitoksen kokonaisturvallisuuden jaottelu on välttämätöntä, sillä turvallisuus on luonteel-

taan erilaista jokaisessa osassa. Esimerkiksi prosessiturvallisuus keskittyy prosessin ja lait-

teiston toimivuuteen liittyvään turvallisuuteen, kun taas työturvallisuus keskittyy ihmisten 

toiminnan turvallisuuteen (Tukes, 2016). Turvallisuuden osa-alueet yltävät eri alueisiin toi-

minnassa ja sijainnissa. Ne kuitenkin voivat liittyä toisiinsa, joka ilmenee laitoksen koko-

naisturvallisuuden kartoittamisessa, jossa täytyy ottaa huomioon myös työkulttuuri sekä lait 

koskien laitoksen toimintaa. 

 

Prosessiturvallisuudella tarkoitetaan materiaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvää ris-

kienhallintaa teollisuudessa. Prosessiturvallisuuteen voidaan vaikuttaa toimenpiteillä, jotka 

kohdistuvat laitokseen, prosesseihin sekä ihmisiin. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat laitoksen 

suunnittelu, kunnossapito, prosessin ohjaus, prosessiparametrien hallinta, toiminta normaali- 

ja poikkeusolosuhteissa, inhimillisten tekijöiden hallinta. Myös prosessilaitoksen ikäänty-

minen ja uudistukset tuottavat muutoksia prosessiturvallisuudessa, joten olosuhteisiin so-

peutuminen on yksi prosessiturvallisuuteen vaikuttava toimenpide. Prosessiturvallisuuden 

avulla voidaan tehostaa prosessin luotettavuutta sekä yleistä turvallisuutta. (Tukes, 2016.) 

 

Tärkein prosessiturvallisuuden tavoite on välttää mahdolliset henkilö-, omaisuus- ja ympä-

ristövahingot, jotka johtuvat prosessiturvallisuuden pettämisestä. Olemassa olevat ennakko-

tapaukset, kuten Bhopalin onnettomuus, ovat konkreettisesti tuoneet esille, miksi prosessi-

turvallisuus on tärkeää ja miksi siihen tulisi panostaa teollisuudessa. Tämän takia prosessi-

turvallisuutta sitovatkin lakisäädökset ja sitä harjoitetaan erittäin tarkasti käyttämällä ris-

kienhallintakeinoja. Hauptmanns (2015) kuvailee riskienhallintaa riskien tunnistamisena, ar-

viointina ja ehkäisemisenä. Sen toiminnallisen harjoittamisen tarkoituksena on hallita riskejä 

tapahtumaketjuissa riskienhallintakeinoilla. Kyseisillä keinoilla voidaan esimerkiksi kat-

kaista tai hankaloittaa onnettomuustilanteiden syy-seuraus-ketjujen syntymistä. (Haupt-

manns, 2015.)  
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Koska prosessireaktiot ja käsiteltävien materiaalien määrät ovat yleensä suuria isossa pro-

sessilaitoksessa, ovat myös laitoksen riskit merkittäviä. Turvallisuus on jo laitoksen suun-

nitteluvaiheessa tärkeää ja siksi laitoksen rakentamiseen tarvitaan viranomaisten hyväk-

syntä, joka perustuu laitoksen toimintaan ja sen turvallisuuteen. Toiminnanharjoittajan vas-

tuun sekä toiminnan hyväksynnän takia toiminnanharjoittajan tulee aina selvittää toimin-

tansa sisältämät turvallisuusriskit. 

 

 

4.3 Riskit ja niiden hallinta 

 

Onnettomuudet ovat mitattavissa niiden toistuvuuden ja seurausten kvantitatiivisen tai kva-

litatiivisen suuruuden tulona. Tätä mittasuuretta kutsutaan riskiksi. (Casal, 2018.)  Toisaalta 

Greenberg ja Cramer (1991) määrittivät riskin epätoivotun tapahtuman tapahtumisen toden-

näköisyyden ja epätoivotusta tapahtumasta johtuvien seurausten tuloksi (Greenberg & Cra-

mer, 1991). Edwards (2005) mainitseekin, että todennäköisyyden ja toistuvuuden käyttämi-

nen riskin määrittämisessä vaihtelevat tapauskohtaisesti (Edwards, 2005). Voidaan kuiten-

kin olettaa, että mitä toistuvampi ja/tai vaarallisempi tapahtuma on, sitä vakavammaksi ja 

riskialttiimmaksi riski on määritetty. 

 

Riskien tutkimuskentällä on kaksi päätehtävää, jotka jakautuvat geneeriseen ja spesifiseen 

tutkimuspuoliskoon. Geneerisen puolen tarkoituksena on toteuttaa yleisellä tasolla riskeihin 

liittyvää tutkimista ja kehittämistä, jotka selvittävät spesifiselle puolelle käytettäviä aineet-

tomia työkaluja. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi yleiset riskeihin liittyvät käsitteet, me-

netelmät, mallit, periaatteet ja teoriat. Näillä työkaluilla spesifinen puoli pystyy keskitty-

mään ja ratkaisemaan tutkittavia riskien arviointi- sekä hallintaongelmia. (Aven, 2016.) 

 

Aven (2016) kuvailee, että riskialaa voidaan yksinkertaistaa maailman ymmärtämisenä suh-

teessa riskiin, minkä avulla voidaan ymmärtää, arvioida ja hallita maailmaa (Aven, 2016). 

Riskien hallinnan periaate tiivistyy väitteeseen melko osuvasti. Riskien hallinta tarkoittaa 
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käytännössä epäsuotuisten tapahtumien todennäköisyyksien hallintaa. Mahdollisuuksien 

ymmärtäminen on kuitenkin haastavaa, eikä kukaan pysty hallitsemaan tulevaisuudessa ta-

pahtuvia asioita, mutta niihin voidaan varautua.  

 

Kun pystytään ymmärtämään tapahtuman todennäköisyydet ja ennakoimaan tapahtuman 

mahdollisia lopputuloksia, voidaan toimintaa hallita halutulla tavalla. Usein uhkapeleissä, 

kuten pokerissa, esiintyy tällaista toiminnan ja riskien hallintaa. Yksinkertaisena esimerkki-

tapauksena voidaan pitää pokeripelin vaihetta, jossa pelaaja voi korttien todennäköisyyksien 

perusteella päättää, maksaako kierrosmaksun vai luovuttaako kierroksen. Tällöin pelaaja voi 

hallita pelinkulkuaan arvioimalla, milloin kannattaa ottaa riski eli päätellä milloin todennä-

köisyys pelin häviämiselle on tarpeeksi pieni (suhteessa voittomahdollisuuteen) kierrosmak-

sun maksamiselle. 

 

Kuten uhkapeleissä, prosessiteollisuudessakin esiintyy riskejä, jotka johtavat mahdollisesti 

epäsuotuisiin tapahtumiin. Prosessiteollisuudessa epäsuotuisat tapahtumat ovat huomatta-

vasti merkittävämpiä, sillä ne voivat vaikuttavat ihmisiin, laitokseen ja ympäristöön. Radi-

kaalimmat epäsuotuisat tapahtumat voivat ilmetä suurina teollisuusonnettomuuksina. Mah-

dolliset onnettomuudet halutaan välttää teollisuudessa, sillä ne kuluttavat taloudellisia re-

sursseja sekä vaarantavat turvallisuutta ja terveyttä sekä sisä- että ulkopuolella laitosta. Siksi 

mahdollista onnettomuutta kuvaavia riskejä pyritään havaitsemaan, tunnistamaan, arvioi-

maan, ymmärtämään ja lopulta toimimaan niitä vastaan. 

 

Greenberg ja Cramer (1991) jakavat teollisuuden riskienhallinnan kahdeksaan eri pääosaan, 

jotka kuvaavat riskienhallinnan toimintaohjelmaa laitoksissa. Osat jaetaan tapahtuman/on-

nettomuuden tutkimiseen, vaaran tunnistamiseen, seurausten analysoimiseen, hätäsuunnitte-

luun, teknisiin riskienhallintatoimenpiteisiin, valvonnan, ylläpidon ja poikkeustilanteiden 

toimintatapoihin sekä kouluttamiseen. (Greenberg & Cramer, 1991.)  
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Greenbergin ja Cramerin (1991) näkemys riskienhallinnasta sisältää erittäin tärkeitä turval-

lisuudessa huomioitavia asioita. Riskienhallintaa voidaan nykyään kuvata viisiaskeleisena 

prosessina. Abdel-Basset et al. (2019) aloittavat riskienhallintaprosessin sisäisten ja ulkois-

ten ympäristöjen tunnistamisella luoden tutkimuskentän rajat tutkittavalle ongelmalle. Ris-

kienhallinnan ensimmäinen askel onkin tutkimuskentän ja sen riskien tunnistaminen. Toi-

sessa askeleessa analysoidaan riskit, kolmannessa arvioidaan niitä ja neljännessä toimitaan 

riskejä ehkäisevällä/estävällä tavalla. Lopuksi viidennessä askeleessa seurataan, dokumen-

toidaan ja tarkastellaan riskien käyttäytymistä. (Abdel-Basset et al., 2019.) Edellä mainittuja 

riskienhallinnan vaiheita voidaan käyttää myös teollisuuslaitoksen riskienhallinnassa (kuva 

4). 

 

 

Kuva 4. Riskienhallinnan vaiheet. 
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4.3.1 Vaarojen tunnistaminen 

 

Riskikartoituksessa tehdään aina aluksi kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen riskien ar-

vioiminen tapahtuu selvittämällä, minkälaisia riskit ovat. Tällaisen laadullisen arvioimisen 

tavoitteena on ymmärtää, kuinka vaarallisia onnettomuudet ovat ja miten niihin voidaan vai-

kuttaa. Sen avulla voidaan havaita, mitkä mahdolliset turvallisuuspuutteet ovat korjauksia 

vaativia, jolloin erityisesti niihin voidaan keskittyä riskien heikentämisvaiheessa. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen jälkeen mahdollisesti tarkastellaan riskejä kvantitatiivisesti. 

Kvantitatiivinen riskien arvioiminen on riskien laskennallista arvioimista. Sen avulla kvali-

tatiivinen tutkimuspuoli saa selville toistuvuuden tai todennäköisyyden numeraalisen suu-

ruuden, jota voidaan käyttää onnettomuuden vakavuuden perustelussa. Myös tämän arvioi-

mispuolen avulla voidaan priorisoida suurimmat systeemin vaarat riskien suuruusarvon pe-

rusteella. Kvalitatiivisen puolen kanssa, saadaan kuvan siitä, mihin turvallisuusriskeihin 

kannattaa kiinnittää huomiota. 

 

Tässä työssä keskitytään enemmän kvalitatiiviseen tutkimukseen, mutta tutustutaan myös 

kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen periaatteisiin. Ensin lähdetään liikkeelle siitä, 

tarkastellaanko laitosta, prosessia vai jotain muuta tiettyä laitoksen toimintaa suhteessa on-

nettomuuteen. Valinnan jälkeen, voidaan määrittää mitä vaaroja tutkimuskentän sisä- ja ul-

kopuolella on. 

 

Tutkittavan alueen selvittämisen jälkeen voidaan aloittaa vaarojen tunnistaminen. Tällöin 

havainnoidaan sekä huomioidaan sisäisiä ja ulkoisia vaaroja eli tunnistetaan useita mahdol-

lisia onnettomuuksia, jotka voivat potentiaalisesti vaarantaa tutkittavan systeemin turvalli-

suutta. Tällaisia vaaroja ovat muun muassa systeemiin sisältyvien vaarallisten ominaisuuk-

sien ja toiminnan esiintyminen, ulkopuoliset vaarat, kuten naapuritehtaan negatiivinen vai-

kutus turvallisuuteen ja historiassa tapahtuneet onnettomuudet, jotka voisivat tapahtua lai-

toksessa (Casal, 2018). Mahdollisten onnettomuuksien kartoittamisen jälkeen, voidaan alkaa 

analysoimaan riskejä. 
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4.3.2 Riskianalyysi 

 

Riskianalyysi aloitetaan aina valitsemalla menetelmä, jolla tutkitaan tietyn turvallisuusosa-

alueen sisältäviä vaaroja.  Hauptmannsin (2015) mukaan riskianalyysi suoritetaan menetel-

mällä, joka soveltuu parhaiten ratkaistaviin riskienhallintaongelmiin. Lähestymistapa ja yk-

sityiskohtaisuus erottavat käytettäviä menetelmiä. Riskianalyysi tarvitsee myös kvalitatiivi-

sen tai kvantitatiivisen näkökulman analyysiä tehdessä, mikä vaikuttaa menetelmän valin-

taan. Yleisiä riskianalyysimenetelmiä ovat toimintavirheanalyysi (Hazard and Operability 

Studies, HAZOP), tapahtumapuuanalyysi (Event Tree Analysis, ETA) sekä vikapuuanalyysi 

(Fault Tree Analysis, FTA). (Hauptmanns, 2015.)  

 

HAZOP on käytössä systeemin potentiaalisten vikojen löytämisessä. Se keskittyy yleisesti 

mahdollisiin vikoihin, jotka tapahtuvat fysikaaliskemiallisista vaikutuksista, ja niiden seu-

raksiin. Usein viat liittyvät lämpötiloihin, paineisiin ja virtauksiin. (Guarneri & Garbolino, 

2019.) Hauptmanns (2015) tiivistää, että HAZOP:n päätarkoitus on kyseenalaistaa jokaisen 

tutkittavan systeemin vaihe ja tunnistaa mahdollisia vaikutuksia eri skenaarioissa. Esimer-

kiksi voidaan miettiä, mitä vaikutuksia systeemissä ilmenee, jos massavirtaus on liian no-

peaa tai lämpötila muuttuu liian hitaasti. HAZOP:n avulla voidaan ehkäistä tai estää riskejä. 

Se on todettu hyväksi riskianalyysimenetelmäksi, jota voidaan käyttää kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa. (Hauptmanns, 2015.) HAZOP-toimintamallia käytetään kappaleessa 6.2.  

 

ETA ja FTA ovat tärkeitä analyysimenetelmiä onnettomuusskenaarioiden selvittämisessä. 

ETA on induktiivinen analyysimuoto, jossa yksittäisestä havainnosta päätellään laajempi 

kokonaisuus. ETA siis selvittää epätoivotusta päätapahtumasta alkaen mahdollisia seurauk-

sia ja niiden esiintymisen toistuvuutta. ETA on siis hyödyllinen yksittäisen päätapahtuman 

seurauksia tarkastellessa, toisin kuin FTA. Päinvastoin kuin ETA, deduktiivinen analyysi-

muoto FTA selvittää mitkä viat ja syyt johtavat päätapahtuman tapahtumiseen. Tällainen 

analyysimuoto tarvitsee siis ehtoja, jotka pätevät johtopäätökseen eli tässä tapauksessa pää-

tapahtumaan. FTA ja ETA sopivat molemmat hyvin kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta 

toimivat ensisijaisesti kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisessa osiossa voidaan karsia epätoden-

näköisimmät tapahtumat ja päätyä todennäköisimpiin skenaarioihin. (Hauptmanns, 2015.) 
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ETA:n ja FTA:n ominaisuuksia voidaan, ja usein käytetäänkin, yhdessä. Tästä esimerkkinä 

on rusettianalyysi (Bow tie analysis), joka on yksi parhaimmista graafisista lähestymista-

voista onnettomuuden kokonaiskuvan esittämisessä (Khakzad, 2013). Borghetti et al. (2019) 

havainnollistavat rusettianalyysin esittämistä (kuva 5). Siinä FTA tunnistaa ja esittää pääta-

pahtuman mahdollisia syitä ja ETA esittää päätapahtumasta johtuvia seurauksia. Rusetti-

analyysin päätarkoituksena FTA:n puolella on selvittää onnettomuustilanteen ehkäisytavat 

ja ETA:n puolella selvittää seurausten lieventämistavat. (Borghetti et al., 2019.) 

 

 

Kuva 5. Rusettianalyysin esitysmalli. (Borghetti et al., 2019.) 

Riskianalyysissä tutkimus jakautuu tapahtumasarjojen, niiden ominaispiirteiden, seurausten 

sekä vahinkojen ja riskien tutkimiseen. Tutkimus aloitetaan valitsemalla alkutapahtuma, 
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joka voi mahdollisesti johtaa onnettomuuteen, jos valvonta- ja turvallisuusjärjestelmät eivät 

vaikuta niihin. Tällaisesta alkutapahtumasta johtuvat tapahtumasarjat eli skenaariot, tunnis-

tetaan ja tutkitaan ensimmäisessä riskianalyysivaiheessa. Myös viallisuudet systeemissä, 

jotka mahdollistavat vikatilanteiden tapahtumisen, esimerkiksi turvallisuusjärjestelmien häi-

riö, tutkitaan liittyen skenaarioihin. Alkutapahtumasta alkavien skenaarioiden selvittämi-

sessä on oleellista etsiä ja hahmotella useita mahdollisia onnettomuuteen johtavia tekijöitä 

sekä arvioida niiden esiintymistoistuvuuksia. (Hauptmanns, 2015.) 

 

Toisessa vaiheessa selvitetään mahdollisten skenaarioiden ominaisuuksia. Siinä keskitytään 

skenaarioiden luokitteluun ja niiden seurausten vakavuuteen. Luokitteluasteet voivat olla 

esimerkiksi vuodot, tulipalot, räjähdykset. Toisen vaiheen tarkoituksena on selvittää, mitkä 

ovat eri skenaarioiden vaikutukset systeemissä. Tässä vaiheessa on mahdollista päättää ris-

kianalyysi, jos sen tarkoituksena on pelkästään selvittää olemassa olevat turvallisuusheik-

koudet systeemissä sekä osoittaa, kuinka ne voitaisiin poistaa parhaiten. Tällaista tutkimusta 

nimitetään todennäköisyyspohjaiseksi turvallisuusanalyysiksi (PSA). (Hauptmanns, 2015.) 

 

Jatkettaessa riskianalyysiä loppuun saakka, voidaan toteuttaa todennäköisyyspohjautuvaa 

riskien arviointia (PRA). Se tarvitsee onnettomuusseurausten arvioinnin kolmannesta vai-

heesta sekä vahinkojen ja niihin johtavien skenaarioiden toistuvuuden yhdistämisen neljän-

nestä vaiheesta. Kolmannessa vaiheessa tutkitaan haitallisten tekijöiden vaikutusta systee-

min turvallisuuteen. Tarkoituksena on siis selvittää, miten eri skenaarioiden seuraukset vaa-

rantavat systeemin turvallisuutta. Esimerkiksi voidaan arvioida, miten ja milloin tulipalo voi 

vaikuttaa työntekijöiden turvallisuuteen tai laitoksen kuntoon. Riskianalyysin lopuksi tule-

vassa neljännessä vaiheessa esitetään onnettomuudesta johtuvia seurauksia eli vahinkoja ja 

käytetään niitä riskien määrittämisessä. Riskien määrittäminen tapahtuu, kun mahdollinen 

vahinko ja sen odotettu toistuvuus yhdistetään. (Hauptmanns, 2015.)  

 

Kun riskien analysoiminen on tehty, tiedetään mitkä onnettomuudet ovat mahdollisia sekä 

mitkä niiden syyt ja seuraamukset ovat. Täten riskejä voidaan esittää sopivimmalla tavalla, 

kuten numeraalisena arvona tai taulukkosijoituksena ja arvioida niitä. Riskin arvioiminen 
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tapahtuu kvalitatiivisesti, kvantitatiivisesti tai molempia käyttäen. Usein jo riskianalyysime-

netelmät käyttävät molempia tutkimustapoja skenaarioita tutkiessa, perustuen todennäköi-

simpien ja vaarallisimpien tapahtumien löytämiseen. 

 

 

4.3.3 Riskien arvioiminen 

 

Aven (2016) esittää esimerkkejä muuttujista, jotka määrittävät riskin suuruutta. Tällaisia 

muuttujia ovat muun muassa todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhdistelmä, odo-

tettujen seurausten määrä, kuten fyysisten vahinkojen sekä materiaalisten ja taloudellisten 

tappioiden määrät. Lisäksi on olemassa muuttujaryhmiä, kuten (si, pi, ci), jossa muuttujina 

ovat skenaario (si), si:n todennäköisyys (pi) ja si:stä johtuvat seuraukset (ci), sekä (C’, Q, K), 

jossa spesifioidut seuraukset (C’), epävarmuuden mitta C’:lle (Q), joka on usein todennäköi-

syys, ja taustatieto (K), joka tukee C’:tä ja Q:ta. Tällaiset muuttujat voivat olla joko kvalita-

tiivisia tai kvantitatiivisia arviointitavan mukaan. (Aven, 2016.) 

 

Riskien laskennallinen määrittäminen on alakohtaista ja niiden laskemiseksi on kehitelty 

useita matemaattisia laskentatapoja, joita käytetään alkeellisessakin todennäköisyyslasken-

nassa. Esimerkiksi Greenberg ja Cramer (1991) sekä Casal (2018) ovat esittäneet, että riski 

voidaan laskea seuraavilla tavoilla:  

 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑠𝑦𝑦𝑠 × 𝑆𝑒𝑢𝑟𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡  (Greenberg & Cramer, 1991) 

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖 = 𝑇𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑣𝑢𝑢𝑠 × 𝑆𝑒𝑢𝑟𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡   (Casal, 2018) 

 

Tärkeää riskien laskemisessa on määrittää tapahtumaan liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat 

riskin arvoon. Tällaista riskin määrällistä arvioimista nimitetään kvantitatiiviseksi riskiana-

lyysiksi (QRA). QRA etsii skenaarioissa tapahtuvia toistuvuuksia, jotka yhdistetään seuraus-

ten suuruuden kanssa, muodostaen riskin suuruuden. (Casal, 2018.)  
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Tässä työssä keskitytään kvalitatiiviseen riskien arviointiin. Riskin suuruutta voidaan arvi-

oida esimerkiksi käyttämällä lämpötaulukkoa, jota käytetään kappaleessa 6. Sen toiminta 

perustuu riskin toistuvuuden tai todennäköisyyden ja vakavuuden arvioimiseen, jonka avulla 

voidaan määritellä riskin suuruutta. Apusanat, kuten ”tapahtuu jatkuvasti” tai ”erittäin vaka-

vat seuraukset”, muuttujille auttavat riskin asettamisen kanssa lämpötaulukossa. 

 

 

4.3.4 Riskien käsittely 

 

Kun riskit systeemissä on arvioitu ja luokiteltu, voidaan niitä ennaltaehkäistä riskienhallin-

nan neljännessä askeleessa. Riskien heikentäminen perustuu pitkälti toimintaan, jolla yrite-

tään pienentää riskin suuruutta. Jos palataan aiemmin esitettyyn dominoefektimalliin, tämä 

tarkoittaisi visuaalisesti sitä, että dominopalikoiden väliin tulisi esteitä tai palikoita otettai-

siin jonosta kokonaan pois. Onnettomuusskenaarioihin voidaan asettaa tiettyjen tapahtumien 

välille turvallisuustoimia, jotka joko pienentävät syy-seuraus-ketjujen todennäköisyyttä tai 

lieventävät niiden vaikutuksia. Näitä toimia voidaan asettaa esimerkiksi rusettianalyysisissä, 

jossa ne sijoittuvat jonkin tekijän tai tapahtuman välille. 

 

Turvallisuustoimet voivat olla käytännössä mitä tahansa turvallisuutta parantavia asioita, 

jotka tekevät laitoksesta tai prosessista turvallisemman. Ne voidaan jaotella rakenteellisiin 

sekä muihin turvallisuustoimiin, joihin kuuluvat henkilökuntaa ja pelastussuunnitelmaa kos-

kevat toiminnat. Esimerkiksi rakenteellisiin turvallisuustoimiin kuuluvat laitoksen rakennus-

elementit, paineentasauslaitteistot ja lämpötilasensorit. Muihin turvallisuustoimiin kuuluvat 

taas automaattisesti toimivat hätätoimenpiteet, valvonta, koulutus, läheltä-piti-ilmoitukset, 

toimintatapojen muutokset ja pelastussuunnitelmat eri onnettomuustyypeille.  

 

Toiminnanharjoittaja päättää, onko järkevää tai edes mahdollista tehdä toimenpiteitä turval-

lisuuden parantamiselle. Osa turvallisuustoimista on kalliita sijoituksia, joten riippuu riskin 
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suuruudesta, kannattaako sijoitusta tehdä. Esimerkiksi jos riski on todella pieni, sitä voidaan 

pitää mahdollisesti hyväksyttävänä. Tällöin onnettomuus on erittäin epätodennäköinen tai 

sen seuraukset ovat pieniä. Jossain tapauksissa riskiä ei voida hallita, joten sille ei ole myös-

kään turvallisuustoimia. Halvemmat turvallisuustoimet, kuten koulutus ja pelastussuunnitel-

mat ovat hyviä vaihtoehtoja riskien pienentämiselle. Pelkästään niiden avulla voidaan par-

haimmassa tapauksessa välttyä henkilövahingoilta sekä onnettomuudelta ylipäätään. 

 

Täytyy ymmärtää, että päätöksenteko turvallisuuden parantamisessa ei ole tieteellisesti mi-

tattavissa. Siihen vaikuttavat inhimilliset tekijät, kuten etiikka ja vastuunkantaminen. 

Yleensä kuitenkin turvallisuuden parantaminen on haluttua teollisuudessa. Turvallisuustoi-

mien lisääminen riippuu yleisesti ottaen siitä, miten sen toimivuus suhteessa taloudellisuu-

teen on. Turvallisuustoimet voivat jossain tapauksissa jopa hankaloittaa toimintatapoja tai 

ne voivat tehdä enemmän taloudellisesti tappiota suhteessa siihen, mitä epätodennäköinen 

vahinko voisi tehdä.  

 

Esimerkkitilanteessa voisi toimia laitos, joka noudattaa sille asetettuja päästörajoituksia vain 

minimimitoitetulla suodatuslaitteistolla, koska on tutkittu, että laitteiston toimintavika voisi 

hyvin epätodennäköisesti johtaa ympäristövahinkoon. Ylimääräisten suodatuslaitteistojen 

asentaminen ja käyttäminen voivat maksaa paljon ja ne voivat tehdä enemmän taloudellisesti 

vahinkoa kuin epätodennäköinen onnettomuus, vaikka onnettomuusriski pienenisi. Tällais-

ten erittäin epätodennäköisten tai vähän vahinkoa tuottavien potentiaalisten onnettomuuk-

sien välinpitämättömyyttä kutsutaan riskien hyväksymiseksi. Riskejä voidaan siis tietyissä 

rajoissa hyväksyä, jos ne täyttävät toiminnanharjoittajan ja lailliset kriteerit. 
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4.3.5 Käsiteltyjen riskien vaikutukset 

 

Viidennessä riskienhallinta-askeleessa seurataan riskien ennaltaehkäisemisen vaikutuksia. 

Tässä askeleessa korostuvat datan kerääminen, valvonta, vaikutusten arviointi ja dokumen-

tointi. Käsiteltyjen riskien vaikutuksia tulee pystyä tarkkailemaan ja myös vertailemaan tu-

levaisuudessa, jos esimerkiksi laitoksessa tai laissa tapahtuu muutoksia. Näin ollaan ajan 

tasalla laitoksen turvallisuudesta ja jo tutkittuja riskejä voidaan käyttää muiden riskien tut-

kimisessa.  

 

Riskien vaikutukset huomataan yleensä vasta ajan kanssa. Mikäli huomataan, että riskien 

käsittely ei toiminut onnettomuuden vakavuuteen halutulla tavalla, voidaan palata takaisin-

päin riskienhallinta-askelissa ja toistaa vaadittavat tutkimustoimenpiteet. Tällä tavalla voi-

daan huomata esimerkiksi lisää vaarantavia tekijöitä mahdollisessa onnettomuudessa ja li-

sätä ne tutkimukseen. Jos huomataan, että riskien käsittely on toiminut halutulla tavalla, voi-

daan olettaa riskienhallinta onnistuneeksi, joka implikoi laitoksen turvallisuuden paranemi-

seen. 
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5 JÄTTEENPOLTON TURVALLISUUS 

 

Euroopan kiristäessä jätteitä koskevia säädöksiä kehittyy kiertotalous yleisempään suuntaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jätteiden kierrättäminen ja hyödyntäminen energiana yleistyvät jat-

kuvasti niin, että jätteistä johtuva ympäristön kuormittaminen voitaisiin minimoida (Euroo-

pan ympäristökeskus, 2014). Ilmiötä havainnollistaa Tilastokeskuksen jätetilastodiagrammi 

yhteiskuntajätteen käsittelykehityksestä vuosien 2000-2017 aikavälillä. Kuvasta 6 havai-

taan, että jätteiden hyödyntäminen ja kierrättäminen on lisääntynyt, mikä on pienentänyt sa-

manaikaisesti kaatopaikkasijoituksen määrää.  

 

 

Kuva 6. Yhdyskuntajätteiden käsittelytavat ja niiden jätemäärät vuosina 2000-2017. (Tilas-

tokeskus, 2019.) 

 

Koska myös kierrätysmäärät ovat nousussa, voidaan olettaa kierrätysmateriaaliaksi luokitel-

tavaa jätettä joutuvan yhä suuremmissa määrissä jätteenpolttoon sen osoittautuessa kierrä-

tyskelvottomaksi. Tulevaisuudessa jäte voi siis sisältää erilaisia yhdisteitä ja tämä voi olla 
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vaaraksi jätteenpoltossa. Turvallisuutta tulee täten kehittää tutkimalla tapahtuneita onnetto-

muuksia ja vertaamalla nykyisiä riskejä niihin. Seuraavaksi tutustutaan jätteenpolton onnet-

tomuuksiin, riskeihin ja niiden hallintaan. 

 

 

5.1 Onnettomuudet jätteenpoltossa 

 

Jäännösjätteet sisältävät usein vaarallisia jätteitä, jotka ovat peräisin esimerkiksi työpajoista, 

pienteollisuudesta ja sairaaloista (Maletz et al., 2018). Ei ole myöskään tavatonta, että usein 

jätteenpoltossa poltettavasta sekajätteestä löytyy vaarallisia jätteitä, kuten ilotulitteita, lää-

keaineita tai paristoja. Maletz et al. (2018) mukaan tällaisen jätteen käsitteleminen, kuten 

jätteiden kerääminen, on vaarallista. Se voi johtaa onnettomuuksiin kaatopaikalla tai poltto-

laitoksen bunkkerissa, jotka voivat tapahtua jätteen itsesyttymisestä. Onnettomuuksia voivat 

olla tulipalot ja räjähdykset. (Maletz et al., 2018.) Myös Tukes (2018) on maininnut jätteen 

tuntemattomuuden ja itsesyttymisen jätteenpolton pääongelmiksi sen turvallisuudessa (Tu-

kes, 2018). 

 

Jäteteollisuudessa piilee aina turvallisuusvaaroja. Esimerkiksi Yle on uutisoinut vuosien mit-

taan Turun Topinojan jätekeskuksessa tapahtuneista tulipaloista, joiden aiheuttajina on mah-

dollisesti ollut jätteiden itsesyttyminen (Yle, 2007; Ruuska, 2012; Mäkelä, 2016; Konttinen 

& Koskinen, 2017; Yle, 2019). Tulipalot ovat voineet alkaa esimerkiksi jätekasaan kulkeu-

tuneen kipinän tai jätekasassa tapahtumien kemiallisten reaktioiden takia. Pitkälti jätteiden 

itsesyttymisiä tapahtuu, koska jätettä koskevat tiedot tai itse jätteenlajittelu ovat puutteelli-

sia, jonka takia vaarallisia jätteitä pääsee livahtamaan lajittelun läpi tai jätteen varastointi tai 

käsittely on hallitsematonta. Täten voidaan todeta, että jätteiden tuntemattomuus on vaaran-

tava tekijä. Tuntematon jäte saattaa sisältää vaarallisia aineita, jotka voivat reagoida odotta-

mattomillakin tavoilla. 
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Tuntemattoman jätteen tuomat riskit korostuvat tulevaisuudessa. Kierrätyksen mahdollisen 

tehostumisen seurauksena jätemateriaalin koostumus muuttuu hyvin todennäköisesti. Tämä 

tarkoittaa uusia riskejä, joiden kehittymistä tulee seurata jatkuvasti. 

 

Jätteenpolton teollistuttua sitä seurasivat teollisuudenomaiset onnettomuudet. Tapahtuneet 

onnettomuudet ovat olleet osana jätteenpolttoa jo pitkään ja niiden myötä on opittu jätteen-

polton turvallisuudesta. Esimerkiksi Hussain (2016) uutisoi, kuinka Singaporessa sijainnut 

Tuasin jätteenpolttolaitos koki tuhoisan tulipalon vuonna 2013. Onnettomuus sai alkunsa, 

kun jäteliejua, jonka ei tiedetty sisältävän vaarallisia kemikaaleja, sekoitettiin kemikaaliliu-

okseen testaamatta. Aineiden sekoittuminen johti syttyvien höyryjen syntymiseen polttopro-

sessialueella. Tämän seurauksena syntyi räjähdys, joka sytytti massiivisen tulipalon. Laitos 

ja kolme työntekijää vahingoittuivat sekä laitoksen omistava yritys joutui maksamaan sato-

jentuhansien dollarien sakot ja korvaukset. (Hussain, 2016.) 

 

Kuten edellä mainitussa Tuasin onnettomuudessa, myös Spokanessa tapahtuneessa onnetto-

muudessa kärsittiin ihmisten loukkaantumisesta. The Spokesman-Reviw (2016) uutisoi 

vuonna 2016 tapahtuneesta tapaturmasta, jossa Spokanen jätteenpolttolaitoksen kaksi työn-

tekijää teki rutiinihuoltoa epäkuntoiselle lämpöä kuljettavalle vesiputkelle, joka sijaitsi polt-

tokattilan sisäpuolella. Onnettomuuden kerrotaan tapahtuneen, kun sulanut kuuma jätejään-

nös kattilassa yhtäkkiä höyrystyi kuuman veden kanssa. Tämän seurauksena molemmat 

työntekijät, jotka olivat tietoisia laitoksen turvallisuustoimista, altistuivat vakaville palovam-

moille. Myös tässäkin onnettomuudessa kärsittiin taloudellisia vahinkoja sakoista ja kor-

vauksista. (The Spokesman-Review, 2016.) 

 

Edellä mainituissa tapaturmissa on voinut myös mahdollisesti tapahtua ympäristöllisiä va-

hinkoja, jotka ovat ilmenneet aineiden vuotamisena tai tulipalon aiheuttamina saasteina. Täl-

laista vaarallisten aineiden vuotamista ympäristöön tapahtui esimerkiksi Skotlannissa vuo-

sina 2009-2013. Fundació ENT (2015) raportoi, että Dumfriesin jätteenpolttolaitoksen tek-

niset ongelmat olivat aiheuttaneet satoja ympäristösaasteiden vuotamisia edellä mainittujen 

vuosien aikana. Teknisiä ongelmia saattoivat olla hapettamisen ja lämpötilojen alhaisuus. 
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Erityisesti syövälle altistavien ja myrkyllisten dioksiinien vuotaminen indikoi jätteen epä-

täydelliseen palamiseen, jolloin happi on ollut rajoittava tekijä palamisreaktiossa (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2019). Epätäydellinen palaminen mahdollistaa esimerkiksi 

dioksiinien ja hään muodostumisen. Lisäksi laitos koki vuonna 2013 tulipalon, joka poltti 

epätäydellisesti 800 tonnia jätettä, aiheuttaen ympäristösaasteita. Mainittuna on myös useita 

laitoksen rikkeitä, jotka olisivat voineet pahimmassa tapauksessa johtaa onnettomuuteen. 

(Fundació ENT, 2015.) 

 

Edellä mainitut esimerkkitapaukset kuvaavat hyvin, mitä onnettomuuksia voi jätteenpol-

tossa tapahtua. Niiden seurauksia ovat usein ihmisten, ympäristön, laitoksen, materiaalin tai 

taloudellinen vahingoittuminen. Onnettomuuksien ilmentymisen myötä jätteenpolttolaitos-

ten turvallisuutta kehitetään nyt ja jatkossakin. 

 

 

5.2 Riskit jätteenpoltossa 

 

Prosessiteollisuuteen kuuluvat jätteenpolttolaitokset sisältävät tyypillisiä prosessiteollisuu-

den riskejä. Tukesin (2019ab) mukaan jätteenpoltossa esiintyy lisäksi omanlaisiaan riskejä 

jätteen käsittelyn takia. Niitä ovat muun muassa tulipalo-, räjähdysvaara, jätevirroissa esiin-

tyvät tuntemattomat tai ei-halutut aineet, haitallisille aineille altistuminen, vuodot, manuaa-

linen käsittely, kuljetukseen liittyvät vaarat sekä ilkivalta. Myös käytettävä teknologia, työ-

paikan toimintakulttuuri sekä itse jätteenpolttolaitoksen sijainti sisältää riskejä. Ennen jät-

teenpolttolaitoksen rakentamista joudutaan tarkastelemaan prosessilaitoksessa tapahtuvia 

prosesseja, laitosympäristöä ja ympärillä tapahtuvia prosessilaitosten prosesseja sekä toi-

mintoja. Tätä kautta voidaan arvioida laitoksen kokonaisturvallisuutta. (Tukes, 2019ab.) 

 

Jätteenpolttolaitoksen prosessit toimivat koulutettujen ammattilaisten ja automatisoitujen 

laitteistojen avulla. Jätteenpolton toiminnalliset riskit voidaan tällöin olettaa muodostuvan 

toiminnallisesta virheellisyydestä, jotka voivat ilmetä ihmisten toiminnassa tai laitteistojen 
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viallisuudessa. Toiminnallisiin riskeihin mukaan lukeutuvat muun muassa inhimilliset vir-

hearvioinnit, mittauslaitteiston toimintahäiriö, jätteen epätäydellinen polttaminen, turvalli-

suuden tahallinen välinpitämättömyys, kommunikaatiohäiriöt sekä sähkövioista johtuvat on-

gelmat. Jätteen kulkeutumisesta polttolaitokseen ja polttolaitoksesta ulos loppusijoitukseen 

on täynnä jätteelle ja sen polttamiselle ominaisia riskejä. Niitä esitetään seuraavaksi tarkas-

telemalla jätteen kulkua syntypaikalta jätteenpolttolaitokseen. 

 

Jätteen kokonaiskäsittely alkaa jätteen ensiasteisesta lajittelusta. Jätettä lajitellaan esimer-

kiksi kotitalouksissa jätteen poistajan tietämyksen rajoissa. Mahdollisia, vaikkakin epäto-

dennäköisiä, vahinkoja voi sattua, jos jätteitä lajitellaan virheellisesti. Todennäköisenä syynä 

tällaisessa skenaariossa voi tyypilliseesti olla ilkivalta, inhimillinen erheellisyys tai välinpi-

tämättömyys. Näitä syitä voi esiintyä myös muissa jätteen käsittelyn vaiheessa. Esimerkiksi 

helposti syttyvien tai paineellisten jätteiden heittäminen sekajätteeseen voi luoda vaaratilan-

teita missä vain jätteen käsittelyvaiheessa.  

 

Jätteen kuljetuksessa voi tapahtua myös tapaturmia. Riskit kuljetuksessa liittyvät liikenne-

onnettomuuksiin ja niistä tai muista syistä johtuviin mahdollisiin vuotoihin, tulipalo- tai rä-

jähdysvaaroihin. Myös sekajätteen keräämisessä kuljetusta ennen yritetään säästää jätteen 

tilaa puristamalla jätemassa kasaan. Ulkoinen paine voi johtaa esimerkiksi pakattujen hai-

tallisten aineiden vuotamiseen. 

 

Ennen jätteen sijoittamista jätteenpolttolaitokseen se voidaan esikäsitellä. Esikäsittelyssä 

tarkastellaan jätteen koostumusta ennen polttolaitokseen sijoittamista. Sitä voidaan tarkas-

tella esimerkiksi säteilylaitteiden avulla. Kaikkia polttamiselle vaarallisia jätteitä ei kuiten-

kaan voida laitteilla havaita, joten usein myös manuaalinen tarkasteleminen on tarpeellista. 

Manuaalisessa käsittelyssä piilee vaaroja, jotka voivat aiheuttaa haitallisille aineille tai tau-

deille altistumista. Pahimmissa tapauksissa tulipalo- tai räjähdystapaturmia voi tapahtua. 

Manuaalista käsittelyä tapahtuu yleensä useissa eri vaiheissa, jolloin henkilö on kosketuk-

sissa jätteen kanssa. Manuaalisessa käsittelyssä tarvittavat suojavarusteet ja -toimet ovat tä-

ten tärkeitä. 
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Jätteen saapuessa jätteenpolttolaitokseen, se sijoitetaan varastoon. Siellä jätteiden itsesytty-

minen on tyypillinen riski. Sekajätteen suuren määrän takia jätteessä olevat mikrobit voivat 

reagoida siten, että ne tuottavat lämpöä jätekasoissa. Lämpötilan ollessa tarpeeksi korkea, 

jätteet voivat syttyä itsekseen palamaan. Korkeat lämpötilat myös kiihdyttävät alkavien tu-

lipalojen palamisreaktion nopeutta. Itsesyttymisen syitä on lukuisia. Tyypillisinä syinä voi-

daan pitää esimerkiksi jätekasojen lämpenemistä, ei-toivottujen ja helposti syttyvien ainei-

den sijaitsemista jätemassassa tai sekoituksen yhteydessä tapahtuvaa mahdollista kipinöin-

tiä. Jätteiden itsesyttymisestä voi aiheutua ympäristö- ja henkilövahinkoja sekä taloudellisia 

tappioita. Mahdolliset tulipalot, räjähdykset tai vuodot voivat altistaa lähiympäristöä vaaral-

lisilla fysikaalisilla tai kemikaalisilla haitoilla. 

 

Rinne et al. (2008) luettelevat muutamia tahattomia jätteen syttymissyitä, joita voidaan ver-

rata jätteenpolttolaitosten varastointitiloissa tapahtuviin jätteen syttymissyihin. Jäte voi syt-

tyä itsekseen helposti useilla eri tavoilla. Mainittuna ovat esimerkiksi auringonvalon, kuivan 

materiaalin ja lasin yhteisvaikutus, työkoneen aiheuttama kipinöinti, työntekijän huolimat-

tomuus tai työturvallisuuden laiminlyönti, ilkivalta, kaatopaikkakaasun syttyminen sekä 

lämpötilojen nouseminen jätekasojen seassa. (Rinne et al., 2008.) Vaikka varastointialueet 

ovat erilaisia sekä työturvallisuus on parantunut huomattavasti 2000-luvulta, esimerkiksi ki-

pinöinti, syttyvien kaasujen ja kuumien lämpötaskujen muodostuminen jätteen seassa sekä 

ilkivalta ovat jätteenpolttolaitoksissa huomioitavia riskitekijöitä onnettomuuksien syntymi-

selle. 

 

Polttoprosessissa jätteen terminen käsittely on itsessään vaarallista toimintaa. Korkeat läm-

pötilat sekä myrkylliset kaasut vaarantavat turvallisuutta sekä hyvinvointia. Jätteen palami-

sessa voi tapahtua esimerkiksi pienimuotoisia räjähdyksiä, epätäydellistä palamista ja vaa-

rallisten yhdisteiden muodostumista. Polttoprosessi onkin automatisoitua, suojattua ja val-

vottua, sillä pienimmätkin virheet prosessissa saattavat vaarantaa toiminnan turvallisuutta. 
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Poltosta syntyvät materiaalit voidaan luokitella polttokammion pohjalle jääviin ja poltto-

kammion kattoa kohti kulkeutuviin materiaaleihin. Polttokammion pohjalle jäävät materiaa-

lit jaotellaan palamattomaksi materiaaliksi, pohjakuonaksi ja –tuhkaksi. Polttokammion kat-

toa päin kulkeutuvat materiaalit luokitellaan lentotuhkaksi ja savukaasuksi. Pohjalle jäävät 

materiaalit saadaan varastoitua heti palamisen jälkeen. Savukaasut ja lentotuhkat täytyy pol-

ton jälkeen vielä suodattaa ja puhdistaa hallitusti. 

 

Poltettua jätettä tulee käsitellä tarkasti, sillä se voi sisältää haitallisia yhdisteitä (taulukko 1). 

Myrkyllisten sivutuotteiden suodattamisen lisäksi pudistusprosesseissa käytetään kemikaa-

leja epäpuhtauksien sitomiseksi, jotta ne voitaisiin suodattaa virtauksesta. Poltettujen mate-

riaalien käsittelyssä ilmenevät riskit liittyvät laajalti lämpötilojen kuumuuteen, haitallisten 

aineiden myrkyllisyyteen ja niiden vuotamiseen. Wang et al. (2019) pitävät esimerkiksi mer-

kittävänä ympäristöllistenä riskinä lentotuhkan potentiaalista vuotamista. Lentotuhka on hai-

tallista ympäristölle ja ihmisille, sillä se sisältää raskasmetalleja. Vaikka poltossa muodos-

tuneet partikkelit puhdistetaan polttoprosessin jälkeen, haitallisten aineiden, kuten raskas-

metallien, vuotaminen on mahdollista. Pääsyitä voivat olla sekajätteestä muodostuneen len-

totuhkan huonosti hoidettu puhdistus tai teknologian puutteellisuus. (Wang et al., 2019.) 

 

Taulukko 1. Keskeisimmät ympäristövaikutukset, jotka syntyvät yhdyskuntajätteen polttami-

sesta. Ylemmässä sarakkeessa ympäristölliset osa-alueet, johon alemman sarakkeen jätteen-

poltosta syntyvät saasteet mahdollisesti vaikuttavat. (Guisti, 2009.) 

Ympäristöllinen 
osa-alue: 

Vesistöt Ilmakehä Maaperä Ilmasto 

 
Yhdyskuntajätteen 

polttamisen 
vaikutukset: 

 
Ilmakehään 
kulkeutu-

neiden 
saasteiden 
laskeuma 

 
SO2, NOx, N2O, 

HCL, HF, CO, 
CO2, dioksiinit, 
furaanit, PAH-
yhdisteet VOC-
yhdisteet, haju, 

melu 

 
Lentotuhka, 

kuonat 

 
Kasvihuonekaasut 
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5.3 Jätteenpolton riskienhallinta 

 

Jätteenpolton riskienhallinnan tavoitteena on vaikuttaa jätteenpolttoon liittyviin riskeihin ja 

parantaa jätteenpolton turvallisuutta. Riskienhallinta suoritetaan viisiaskelisena tutkimuk-

sena, kuten kappaleessa 4.3 ja sen alakappaleissa on esitetty. Tutkimuksessa siis tunnistetaan 

mahdolliset vaarat rajatussa jätteenpolttoon liittyvässä systeemissä, jotka analysoidaan ris-

keiksi. Tätä seuraavat vaiheet, joissa riskejä arvioidaan, käsitellään ja arvioidaan käsittelyn 

jälkeen. Tutustutaan seuraavaksi lähemmin jätteenpolton riskienhallinta-askeleisiin, ennen 

niiden käyttämistä kappaleessa 6. 

 

Ensimmäisessä askeleessa tarkasteltavia systeemejä voivat olla esimerkiksi jätteiden saapu-

minen laitokseen, laitos rakennuksena, kokonaisprosessi, poltettujen jätteiden puhdistuspro-

sessi tai jätteiden varastointi. Koska tässä työssä on tarkoitus selvittää jätteenpolton merkit-

tävimmät riskit, valitaan tarkasteltavaksi jätteenpolttolaitoksen alueiksi jätevarasto eli bunk-

keri ja jätteenpolttolaitoksen kokonaisprosessi. Näillä alueilla selvitetään niihin sisältyvät 

riskit yksityiskohtaisemmin. Riskit voivat liittyä esimerkiksi tulipalojen syntymiseen. 

 

Toisessa askeleessa analysoidaan riskejä parhaalla katsotulla tavalla. Tässä työssä käytetään 

kvalitatiivisia riskianalyysejä, sillä tarkkaa dataa ei ole saatavilla. Arvioidaan ja sovitaan 

suuntaa antavia lukemia, joita voidaan käyttää esimerkiksi tapahtuman toistuvuuden ja seu-

raamusten vakavuutta kuvaavina arvoina. Tällä tavalla saadaan kirjallisuuden perusteella 

muodostettua yleisimmät jätteenpolton potentiaalisten onnettomuuksien skenaariot ja selvi-

tettyä niiden vaikutukset selville. Työssä yksinkertaisuuden vuoksi keskitytään yleisimpiin 

skenaarioihin ja selvitetään niiden tuomat riskit. 

 

Kolmannessa askeleessa arvioidaan ja luokitellaan jätteenpoltossa ilmeneviä riskejä. Tällöin 

siis mietitään, miten oleellisia riskit ovat tarkasteltavassa systeemissä, miten toistuvia ja va-

kavia niiden esiintyminen on ja onko niihin järkevää toiminnanharjoittajan mielestä puuttua. 

Erityisesti jätteenpoltossa arvioidaan kuinka vaarallisia eri tyyppiset jätteet ovat prosessivai-
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heissa. Niiden vakavuutta voidaan luokitella esimerkiksi palamisherkkyyden, haitallisten ai-

neiden koostumuksen ja syntypaikan perusteella. Toiminnanharjoittajan tulee siis tietää, mil-

laista jätettä sinne tuodaan ja minkä laajuisia vaikutuksia niiden palamisesta voi seurata. 

 

Neljännessä askeleessa voidaan aloittaa riskien toiminnallinen ennaltaehkäisy. Tämä toteu-

tetaan suunnitellusti jätteiden tai prosessin käyttäytymistä huomioiden. Riskeihin, joita ha-

lutaan ehkäistä, voidaan vaikuttaa luomalla erilaisten skenaarioiden syy-seurausketjujen vä-

liin esteitä, jotka joko tunnistavat vaaran tai estävät niiden vaikutuksia. Tällaisia ovat esi-

merkiksi automaattiset laitteistot, kuten lämpötilan- tai syötönsäätelylaitteistot sekä laitok-

sen rakenteet, kuten lämpöä ja korroosiota vastustavista materiaaleista tehdyt suojat ja ovet. 

Varsinkin jätteenpolttoyksikköä suunnitellessa tutkitaan, miten rakenteet tulisi sijoittaa ja 

millaisia varotoimenpiteitä laitos tarvitsee mahdollisten onnettomuuksien varalle. 

 

Viidennessä askeleessa tutkitaan käsiteltyjen riskien vaikutuksia. Tutkimuksen tulokset ja 

vaikutukset dokumentoidaan, jotta niitä voidaan arvioida uudestaan. Pidetään myös tilastoja 

jätteenpoltossa tapahtuvista vaaratilanteista ja vioista, joita mahdollisesti ilmaantuu. Vikoja 

seurataan mittauslaitteistojen avulla. Voidaan esimerkiksi mitata sitä, kuinka suuria lämpö-

tiloja tai ainepitoisuuksia polttoprosessissa ilmaantuu. Varsinkin lämpötilojen ja poltossa 

syntyvien aineiden seuraaminen on tärkeää. Lämpötilat vaikuttavat paineellisten virtausten 

säätelyyn ja palamisen täydellisyyteen. Haitallisten aineiden konsentraatiot tulee laimentaa 

kaasumaisista aineista ennen ympäristöön päästämistä. Myös mahdollisesti vuotaneiden ai-

neiden koostumus on tiedettävä, jotta niistä aiheutuvia vahinkoja voisi lieventää.  
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6 CASE-ESIMERKKI: VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALA 

 

Tässä kappaleessa sovelletaan aiempien kappaleiden aiheita ja kirjallisuudesta saatuja tietoja 

valittuun esimerkkitapaukseen. Tutkittavaksi laitokseksi valittiin täten vuonna 2014 käyt-

töön otettu Vantaan Energian jätevoimala. Se on Suomessa eniten käyttökelvotonta yhdys-

kuntajätettä polttava laitos, joka käyttää BAT-tekniikkaa (KIVO, 2019; Vantaan Energia, 

2019). 

 

Vantaan Energian jätevoimala sijaitsee Itä-Vantaalla. Kyseinen jätevoimala on energiantuo-

tantolaitos, jonka toiminnan tavoitteena on tarjota asiakkailleen lämpöä ja sähköä. Näiden 

tuotteiden tuottaminen onnistuu polttamalla kierrätyskelvotonta jätettä. Poltosta vapautuvaa 

lämpöenergiaa otetaan talteen kattiloiden seinissä oleviin virtauksiin, jotka ohjataan putkien 

kautta sähköä tuottaviin turbiineihin ja kaukolämpöverkkoihin. Vantaan Energian tavoit-

teena on ympäristöystävällinen energiantuotanto, joka vähentäisi fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä ja hiilijalanjälkeä. Siksi jätteenpolttoa pidetään hyvänä sähkön ja kaukolämmön 

tuottamistapana. (Vantaan Energia, 2019.) 

 

Jätettä kerätään Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla jätteiden vastaanottopisteisiin, joista 

ne kuljetetaan Vantaalle jätevoimalaan. Jätevoimalaan tuodaan arkipäivisin keskimäärin 140 

tonnia käyttökelvotonta yhdyskuntajätettä, joista noin 80% tulee kotitalouksista ja noin 20% 

kaupallisista ja teollisuuden syntypaikoista. Jätettä poltetaan laitoksessa 374 000 tonnia vuo-

dessa kahdessa jätteenpolttolinjassa. Yhdyskuntajätteen lisäksi, jätteenpoltossa käytetään 

polttoaineena myös maakaasua. Jätekattilaan syötettäessä se antaa enemmän polttotehoa ja 

täten luodaan täydellisempi polttotulos. Laitoksen jätteenpolttoyksikkö käyttää polttotek-

niikkana arinapolttamista. (Vantaan Energia, 2019.) Seuraavaksi tutustutaan jätteenpoltto-

yksikön prosessivaiheisiin sekä käyttöperiaatteisiin, joita havainnollistetaan kuvassa 7. 
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Kuva 7. Vantaan Energian jätevoimalan jätteenpolttolinja ja sen käyttöperiaate. Kuvaan 

otettu mallia videosta. (Vantaan Energia, 2019). 

 

Toiminta alkaa, kun jäte vastaanotetaan laitokseen. Jäteautot punnitaan ja ohjataan jätteen-

purkualueelle. Kiinteä poltettava yhdyskuntajäte kaadetaan vastaanottokuiluun, josta ne kul-

keutuvat jätteen varastointitilaan eli bunkkeriin. Bunkkerissa valtava mekaaninen koura eli 

kahmari sekoittaa jätekasat tasaiseksi jätemassaksi. Silmämääräisesti poistetaan myös polt-

toon soveltumatonta jätettä, jos sitä ilmaantuu edellisissä vaiheissa. Jätemassaa siirretään 

kahmarilla jätekattilan polttoarinalle, jossa se kuivatetaan ja poltetaan. Jäte palaa 1100°C:ssa 

jätekattilan alaosassa. Jätekattilan pohjalla olevat pohjatuhka, -kuona ja palamattomat aineet 

kerätään pois säiliöihin. (Vantaan Energia, 2019; 2014.)  

 

Poltossa muodostuva savukaasu kulkeutuu kattilan yläosaan, jonka lämpötila on 900°C. Jät-

teen palamisesta vapautuva palamisenergia otetaan talteen jätekattilan putkiseinissä kulke-

viin virtauksiin. Savukaasua puhdistetaan ja lentotuhkaa otetaan talteen virtauksesta käsitte-

lylaitteistoja, kuten sähkösuodatinta, käyttäen. Samalla savukaasu viilentyy, kun siitä ote-

taan talteen lämpöenergiaa. Savukaasuun myös lisätään kalkkia ja aktiivihiiltä, jotka sitovat 

1. Jätteen vastaanotto          6. Lentotuhkan poistuminen säiliöön 

2. Jätteen varastointi ja käsittely (bunkkeri)   7. Kemikaalikäsittely (puhdistus) 

3. Jätteen palaminen kattilassa (arinapoltto)   8. Savukaasun suodatus (pussisuodatin) 

4. Pohjakuonan ja -tuhkan  poistuminen         9. Loppusuodatus (savukaasulauhdutin) 

    jätejäännössäiliöön        10. Lentotuhkan poistuminen säiliöön 

5. Lentotuhkan suodattaminen       11. Kaasun poistuminen savupiipusta 

v 

9 

6 

10 

5 

4 

3 

1 
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2 

Jätevoimalan jätteenpolttolinja 
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rikkidioksidia ja raskasmetalleja. Loppuvaiheessa savukaasu suodatetaan ensin pussisuodat-

timen läpi. Tässä vaiheessa savukaasun epäpuhtaudet erotetaan ja kerätään siten, että suoda-

tettu savukaasu täyttää sille asetetut raja-arvot, jotka on määrätty laissa ja laitokselle osoite-

tuissa luvissa. Happamaksi jäänyt savukaasu puhdistetaan savukaasulauhduttimessa, josta 

myös lämpö otetaan talteen, jonka jälkeen 50°C savukaasu poistuu savupiipun kautta ympä-

ristöön. (Vantaan Energia, 2019; 2014.) 

 

 

6.1 Vaarojen tunnistaminen 

 

Tarkasteltavana systeeminä toimii jätteenpolttoyksikkö prosesseineen. Systeemiin vaaroihin 

mukaan lukeutuvat jätteelle ja jätteenpoltolle ominaiset vaarat sekä laitoksessa aiemmin ta-

pahtuneet onnettomuudet. Kappaleessa 5 on esitetty keskeisimmät vaarat ja onnettomuudet 

jätteenpoltossa. Lisäksi Pöyry (2014) mainitsee laitoksen ympäristöriskien liittyvän lähinnä 

mahdollisiin öljy- tai kemikaalivuotojen esiintymiseen sekä mahdollisten tulipalojen sytty-

miseen. (Pöyry, 2014.) Seuraavaksi perustellaan ja sovitetaan Tukesin (2018) tutkimuksissa 

arvioituja riskejä jätevoimalassa. 

 

Koska laitoksessa käytetään polttoaineena käyttökelvotonta yhdyskuntajätteestä koostuvaa 

jaetta, voidaan olettaa sen tuovan vaaroja systeemiin. Mitään erityisen yllättäviä ja vaaralli-

sia jätemateriaaleja ei kulkeudu laitokseen, sillä jätteensyntypaikat ovat pääkohtaisesti tie-

dossa ja jäte on todennäköisesti ollut esikäsittelykeskuksessa. Mikään esikäsittely ei kuiten-

kaan sulje pois kaikkia uhkia, joita on varastoinnissa, polttoprosessissa sekä puhdistuspro-

sesseissa. Siksi jätteen tuntemattomuus jätteenpolttoprosessissa on turvallisuutta vaarantava 

tekijä.  

 

Jos jätteiden seassa esiintyy syttymisherkkiä materiaaleja, ovat räjähdys- ja tulipalovaarat 

voimassa. Helposti palava jäte on toivottua jätettä polttotehokkuuden kannalta, mutta varas-
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tossa tällainen jäte voi synnyttää vaaratilanteita. Koska jäte ei syty ennen jätekattilaan pää-

tymistä tarkoituksellisesti, voidaan todeta, että hallitsematon itsesyttyminen on turvallisuutta 

vaarantava tekijä. 

 

Potentiaaliset viat järjestelmissä, laitteistoissa tai rakenteissa voivat johtaa myrkyllisten kaa-

sujen ja jätemateriaalien vuotamiseen. Suurin vaara muodostuu hallitsemattomasta savukaa-

sujen leviämisestä, joka voi johtua fysikaaliskemiallisista vaikutuksista prosessissa, varas-

totilan tulipalosta tai suodatuksen pettämisestä.  

 

Jätevoimalassa on raportoitu kaksi tulipaloa, jotka ovat olleet todennäköisesti vaarallisimmat 

tapahtuneet onnettomuudet laitoksen toiminnan aikana. Tulipalojen tarkkaa syytä ei tiedetä. 

Jälkimmäisen tulipalon ilmentyessä syyksi arvioitiin kuivan ja kuuman ilmaston vaikutus, 

joka teki jätteistä taipuvaisempia itsesyttymiselle. (Vantaan Energia, 2018ab.) Esimerkki-

prosessin oleellisimmiksi vaaroiksi voidaan täten olettaa tuntemattoman jätteen päätyminen 

jätevirtaan ja jätteen itsesyttyminen, jotka voivat johtaa tulipaloihin, räjähdyksiin ja vuota-

miseen. 
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6.2 Riskianalyysi 

 

Seuraavakasi tehdään kvalitatiivinen riskianalyysi, joissa päätapahtumina pidetään tunte-

mattoman jätteen päätymistä materiaalivirtaan sekä bunkkerissa esiintyvää hallitsematonta 

jätteiden itsesyttymistä. Suoritetaan riskeille kaksi rusettianalyysiä, jossa mukana ovat FTA 

ja ETA (kuvat 8 ja 9). Skenaarioiden selvittämisen jälkeen suoritetaan HAZOP (taulukko 2), 

jolloin arvioidaan millaiset tekijät vaikuttavat vaaratilanteiden tapahtumiseen. 

 

Tuntematon jätemateriaali voi olla tässä tapauksessa käytännössä mitä vain materiaalia, jolla 

on mahdollisuus päätyä yhdyskuntajätettä vastaanottavalle jätelaitokseen. Onnettomuuden 

aikaan saamiseksi, jätteen täytyy olla lähtökohtaisesti fysikaaliskemiallisesti reagoivaa tai 

vaarallisiin aineisiin luokiteltua. Myös jätteenpolton kannalta on epäsuotuisaa vaikeasti pa-

lava jäte, joka saattaa palaa huonosti ja muodostaa enemmän myrkyllisiä kaasuja kuin hel-

posti palava jäte. 
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Kuva 8. Rusettianalyysi tuntemattomalle jätteelle Vantaan Energian jätevoimalassa. Tunte-

maton jäte sijaitsee pääasiassa bunkkerissa, mutta sitä saattaa sijaita muuallakin, kuten 

suodatuksessa tai jätejäännössäiliöiden täyttämisessä. 

 

Tuntemattoman jätteen päätymistä jätteenpolttoon määrittävät pääasiassa inhimilliset ja me-

kaaniset virheet. Se, mitä jätteitä syntyy niiden syntypaikassa, määrittää kuinka alkukohtai-

sesti jäte sisältää vaarallisia aineita. Mitä suurempi määrä vaarallisia jätemateriaaleja sijoi-

tetaan yhdyskuntajätteisiin, sitä herkemmin ne päätyvät jätteenpolttolaitokseen. Tähän vai-

kuttavat ihmisten halukkuus ja tietoisuus lajitella vaaralliset jätteet, eikä sijoittaa niitä seka-

jätteeseen. Myös huolimattomuusvirheet ja laiteviat luovat tuntemattomille jätteille mahdol-

lisuuden päätyä jätteenpolttoprosessiin asti. 

 

Piittaamattomuus 

Tuntemattoman jätteen päätyminen 

bunkkeriin ja jätevirtaukseen 

 

Altistuminen kaasuille 

Huolimattomuus 

Jätteiden sekaan joutuu 

vaarallista jätettä 

Ilkivalta 

Jätettä ei esikäsitellä 

Vaarallista jätettä ei 

huomata jätteen seassa 

Huolimattomuus 

Jätteen koostumusta  

ei testata 

Piittaamattomuus 

Jätemateriaali oletetaan 

polttokelpoiseksi 

Kierrätetty materiaali on altistunut 

polttokelvottomille/vaarallisille aineille 
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jen syntyminen 

Vaarallisten aineiden vuotaminen 
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Rakenteiden  

vahingoittuminen 
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Kuva 9. Rusettianalyysi jätteiden itsesyttymiselle Vantaan Energian jätevoimalan bunkke-

rissa. 

 

Jätteiden itsesyttyminen johtuu pääasiassa tarkasteltavassa laitoksessa jätteiden palamis-

herkkyydestä ja olosuhteista. Jätteet, jotka voivat pölyttyä tai kaasuuntua niitä käsitellessä, 

voivat syttyä tahattomasti. Myös lämpötaskut, jotka voisivat syntyä jätemassassa, mahdol-

listavat itsesyttymisen. Helposti syttyvät aineet voivat syttyä itsestään, kun lämpötila on tar-

peeksi korkea tai jätteiden seassa esimerkiksi bunkkerissa kipinöi jätemassan sekoituksen 

yhteydessä. Jos bunkkerissa jätteiden seassa on radikaalisti reagoivia aineita tai elektroniik-

kaa, voi syttyminen johtua myös niistä. Jätteiden itsesyttyminen voi aluksi johtaa pieneen 

hallitsemattomaan tulipaloon, joka voi pahimmillaan levitä ja sytyttää koko laitoksen tuleen. 

Tulipalon yhteydessä syntyy savukaasua, joka voi levitä laitoksen sisätiloihin ja ulkopuolelle 

sekä tulipaloa sammuttaessa syntyy haitallista sammutusvettä. Samalla jätevoimalan raken-

teet ja laitteistot voivat vahingoittua.  
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Taulukko 2. Vantaan Energian jätevoimalan jätteenpolttoprosessille tehty HAZOP. 

KUVAUS VIITE SYYT SEURAUKSET 

EI LAINKAAN 
tunneta jätteen 

koostumusta 

huolimattomuus, ilkivalta, ter-

rorismi, puutteelliset jätteen 

tiedot, ammattitaidottomuus, 

ajantasaisuus syntypaikan jäte-

laadussa 

ei tiedetä, jätteen käyttäytyminen ar-

vaamatonta, toiminnan hallitsematto-

muus ja vaarallisuus  

VÄHEMMÄN 
 tuntematonta jä-

tettä 

lajittelu on parempaa, jätteen 

tiedot ovat täsmällisempiä, esi-

käsittely tehokkaampaa 

turvallisuuden parantuminen, toimin-

nan hallitseminen paremmin 

ENEMMÄN 
tuntematonta jä-

tettä 

jätemateriaalin muutokset, jät-

teiden tiedot puutteellisia, kä-

sittely huolimattomampaa  

turvallisuuden vaarantuminen, jätteen 

arvaamattomampi käyttäytyminen  

EI LAINKAAN 
jätteen  

itsesyttymistä 

ilmaston suotuisuus, tarkka la-

jittelu, käsittelytilojen suotui-

suus, jätteen kosteus 

turvallinen toiminta 

VÄHEMMÄN 
jätteen  

itsesyttymistä 

hallitumpi käsittely,  kosteam-

mat ja viileämmät olosuhteet 
turvallisempi toiminta 

ENEMMÄN 
jätteen  

itsesyttymistä 

ilmaston kuumuus ja kuivuus, 

syttymisherkät aineet, lämmön 

tahaton syntyminen 

yleistyvät vaaratilanteet, joita täytyy 

hallita 

SEKÄ…ETTÄ 

herkästi palava 

jäte ja syttymisen 

ehdot esiintyvät 

väärässä paikassa 

jäte on kuivaa tai herkästi sytty-

vää, kipinöinti, kuumuus, hape-

kas  

räjähdys, tulipalo, haitallisten aineiden 

leviäminen hallitsemattomasti 

MUU KUIN 
poltettava jäte 

mukana poltossa 

lajittelun puute, terrorismi, ilki-

valta, huolimattomuus 

palaa huonosti, tuottaa vaarallisia kaa-

suja palaessaan epätäydellisesti 
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6.3 Riskien arvioiminen 

 

Tuntemattoman jätteen päätyminen Vantaan Energian jätevoimalan bunkkeriin tai prosessi-

virtaukseen on sinällään yleistä, mutta niistä johtuvat onnettomuudet harvinaisia. Tämä se-

litetään sillä, että suurimmaksi osaksi kotitalouksissa syntyvä jäte ei sisällä juurikaan vaa-

rallisia aineita. Silti niitä löydetään jätteiden käsittelyssä aika-ajoin, sillä monessa talou-

dessa, jossa esimerkiksi maksetaan sekajäteastian tyhjennyksestä, saatetaan heittää kaikki 

jäte sekajätteeseen. Tällöin sekajätteeseen saattaa livahtaa pieniä määriä vaarallisia jätteitä, 

joita ei havaita esikäsittelyssä. Lisäksi yhteiskuntajätteeseen sisältyviä jätelaatuja on monia, 

joten ilman jätekoostumuksen testaamista ei voida koskaan tietää, mitä aineita jäte tarkalleen 

sisältää. Tuntemattomasta jätteestä koituvat onnettomuustilanteet ovat vaarallisia, koska ei 

tiedetä, miten sen aiheuttamia seurauksia voidaan lieventää toiminnallisesti. 

 

Tuntemattomasta jätteestä koituvat vakavimmat seuraukset voidaan luokitella ympäristöva-

hinkoihin ja henkilövahinkoihin. Tämä perustuu tuntemattoman jätemateriaalin odottamat-

tomiin käyttäytymistapoihin, joille ei tiettyjä syitä tai seurauksia. Pahimmassa tapauksessa 

jätemateriaali voi olla itsestään syttyvää ja myrkyllistä, mikä tekee siitä vaarallisen ympäris-

tön tai ihmisten altistuessa sille. Ennakkotapaus tällaiselle riskille on mainittuna kappaleessa 

4.1 Tuasin onnettomuutena, jossa jäte oli tuntematonta esikäsittelyssä. Tämä tarkoittaisi jä-

temateriaalin tai siitä johtuvan aineen vuotamista hallitsemattomasti laitoksen ulkopuolelle, 

mitä voi tapahtua bunkkerissa, jätteen esikäsittelyissä tai palamistuotteiden käsittelyssä. On 

olemassa myös riski sille, että tuntematon jäte voi joutua jätteenpolttokammioon, jossa se 

voi palaessaan synnyttää vaarallisia yhdisteitä, joita laitteistovikojen takia ei voida puhdistaa 

tarpeeksi ennen niiden päästämistä prosessivirtauksesta savupiipusta. 

 

Esimerkiksi jätevoimalan viallisista putkista, tiivisteistä tai suodatuslaitteistoista johtuen, 

tuntematon jäte tai sen palamistuotteet voivat aiheuttaa vaarallisia vuotoriskejä, mitkä vai-

kuttaisivat pääkaupunkiseudun asukkaisiin ja ympäristöön. Myös jätevoimalan bunkkerin 

rakenteellisten turvallisuustoimien pettäessä riski vaarallisten aineiden leviämiselle laitok-

sen ulkopuolelle on olemassa. Omaisuusvahingot ovat mahdollisia, varsinkin tulipalon il-
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mentyessä, jolloin rakenteelliset turvatoimet voivat vahingoittua aiheuttaen vuotoja. Suu-

remmalla todennäköisyydellä tulipaloja jätevoimalassa voi tapahtua bunkkerissa, sillä polt-

toprosessin jälkeen jäte on jo palanutta jaetta. Tätä myöskin perustelee laitoksen onnetto-

muushistoria. Taloudellisia tappioita esiintyy jokaisen onnettomuuden seurauksena, kuten 

myös jätevoimalan päästöraja-arvojen ylittyessä, jolloin laitos ajetaan alas (Vantaan energia 

et al., 2019). 

 

Ei-toivottu hallitsematon jätteiden itsesyttyminen on käytännössä mahdollista vain ennen 

polttoprosessia, jossa jätteiden on tarkoituskin palaa. Täten jätteiden itsesyttymistä voidaan 

odottaa tapahtuvan varastoinnin ja bunkkerin yhteydessä. Bunkkerissa varastoitavan jätteen 

itsesyttyminen voi johtaa samankaltaisiin seurauksiin, jotka johtuvat tuntemattomasta jät-

teestä. Hallitsemattomasti palava jäte saattaa olla jätevoimalaan kuulumatonta tai tuntema-

tonta, mikä tekee siitä vaarallista.  

 

Itsesyttymisestä johtuva hallitsematon palaminen ei ole haluttua, sillä pahimmassa tapauk-

sessa bunkkerissa tapahtuva hallitsematon tulipalo voi levitä laitoksen muihin alueisiin. It-

sesyttymisestä johtuva räjähdyskin on vakava seuraamus. Jätteen hallitsematon palaminen 

voi synnyttää savukaasua, jota ei kulkeudu suodatukseen tai puhdistukseen. Tällöin suodat-

tamaton tai puhdistamaton savukaasu voi kulkeutua laitoksen ulkopuolelle ilmakehään ja 

lähiympäristöön. Pienetkin tulipalot voivat aiheuttaa laitoksen sisäpuolelle savukaasua, jolle 

työntekijät voivat altistua. Täten jätteiden itsesyttymisen seurauksissa korostuvat omaisuus-

, henkilö- ja ympäristövahinkojen potentiaalisuus. Kuten tavallista, mahdollisista vahin-

goista joudutaan kärsimään todennäköisesti taloudellisia tappioita.  

 

Arvioitujen riskien suuruutta voidaan arvioida seuraavaksi lämpökartan (taulukko 3) avulla. 

Riskien suuruus arvioidaan kvalitatiivisesti käyttämällä apusanoja, jotka kuvaavat riskin 

seurausten vakavuutta sekä niiden toistuvuutta. Tämä voidaan tehdä päättelemällä ilmoitetun 

onnettomuushistorian Vantaan energian jätevoimalassa ja yleisten ennakkotapausten perus-

teella. 
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Tuntemattoman jätteen joutuminen jätevoimalaan ei ole itsestään aiheuttanut onnettomuuk-

sia käsiteltävässä laitoksessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että jätevoimalaan kulkeutuu jatku-

vasti tuntemattomia jätteitä, joiden koostumusta on vaikea arvioida kiertotalouden kehitty-

essä. Tähän mennessä bunkkerissa tapahtuneet itsesyttymiset ovat olleet pääasiallisia riskejä 

laitoksessa. Ei voida kuitenkaan sulkea pois, että tuntematon jäte on voinut olla kyseessä 

hallitsemattomien palojen aiheuttajana. Tällaista jätettä, jota usein pääsee bunkkeriin ja mah-

dollisesti prosessivirtaan, voidaan pitää huomattavien seurausten aiheuttajana. 

 

Kuten mainittu, arvioitavan jätevoimalan onnettomuushistoria pitää sisällään bunkkerissa 

tapahtuneita tulipaloja, jotka ovat syntyneet itsestään. Jätteiden itsesyttymistä tapahtuu jäte-

voimalassa kuitenkin suhteellisen harvoin, mutta sen seuraukset voivat olla melko suuria. 

Tulipalo voi nimittäin levittyä muihin jätevoimalan osiin ja tehdä paljon tuhoa, puhumatta-

kaan ympäristö- ja henkilövahingoista. 

 

Taulukko 3. Jätevoimalan oleellisimpien riskien arvioiminen lämpökartassa. 

Seuraukset/ 
Toistuvuus 

Pienet Melko pienet Huomattavat Melko suuret Suuret 

Jatkuvasti      

Usein      

Silloin tällöin  Tuntematon jäte    

Harvoin    Itsesyttyminen  

Ei melkein  
koskaan 
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6.4 Riskien käsittely ja niiden vaikutukset 

 

Vantaan Energian jätevoimalan riskeihin on varauduttu jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 

(Vantaan Energia et al., 2019). Jätteenpolttolaitos on rakennettu sellaiselle maantieteelliselle 

paikalle, jossa ei ole paljon asutusta ja sopii erityisesti sen käyttötarkoituksiin. Rakenteiden, 

laitteistojen ja järjestelmien ajantasaisuus ovat huippuluokkaa; laitoksessa käytetään BAT-

tekniikkaa. Lisäksi ihmiset ovat säännöllisesti koulutettuja työtehtäviinsä ja vaaratilanteissa 

toimimiseen. Kaikki jätevoimalan toiminta tapahtuu laitosrakennuksen sisäpuolella, lukuun 

ottamatta jätteiden kuljettamista vastaanottoalueelle sekä prosessin sivutuotteiden ulospois-

tumista. Tätä kautta jätevoimala on suunniteltu siten, että jätteenpolton toiminnasta koituvat 

riskit ovat minimoituja ulkopuolisille vaikutuksille ja seurauksille. Esimerkiksi vastaanotto-

alueella ja bunkkerissa on mahdollisia haitallisia kaasuja ja pölyä keräävä poistoilma (Van-

taan Energia et al., 2019). Lisäksi eri prosessivaiheisiin on kytkettynä automatisoituja läm-

pötila- ja päästösensoreita, joiden avulla voidaan säätää jätteenpolton toimintaa. Jos esimer-

kiksi päästöt ylittyvät sallitut raja-arvot, jätteenpolttolinja on suunniteltu ajamaan itsensä 

alas. Täten voidaan minimoida riskit, jotka johtuvat haitallisten kaasujen vuodoista, tulen 

leviämisestä tai mistä tahansa häiriöstä, joka ilmenee prosessissa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työssä tutustuttiin jätteenpolttoon, jätteenpolttoprosesseihin sekä niiden toimintaan perus-

tuviin riskeihin, joita arvioitiin Vantaan Energian jätevoimalle kappaleessa 6. Jätteenpoltto-

prosessissa ilmenevät riskit koostuvat pääasiallisesti Tukesin (2018) riskienhallintatutki-

muksen ja tämän kandidaatintyön pohdinnan perusteella jätteiden itsesyttymisestä bunkke-

rissa ja jätteiden tuntemattomuudesta jätteenpolttolaitoksessa. Nämä kaksi riskiä ovat toden-

näköisimpiä ja oleellisimpia riskimuotoja, joita esiintyy jätteenpoltossa nykyään ja tulevai-

suudessa. Niiden tuottamat vaarat ovat pääasiassa tulipalot, räjähdykset ja haitallisten ainei-

den vuodot. Jätteenpoltossa esiintyy muitakin riskejä, mutta ne eivät ole niin yleisiä toistu-

vuudeltaan, varsinkaan BAT-tekniikkaa käyttävällä laitoksella. Näitä ovat muun muassa häi-

riötilanteet laitteistossa ja mittareissa, haitalliset kaasuvuodot sekä tulipalojen ja räjähdysten 

ilmentyminen muissa tapauksissa.  

 

Turvallisuusriskien suuruus on pienten yksityiskohtaisten tapahtumien todennäköisyyden tai 

toistuvuuden sekä niistä koituvien mahdollisten seurausten vakavuuden tulo. Suuruus voi-

daan laskea laadullisesti kvalitatiivisesti tai tarkoilla arvoilla kvantitatiivisesti. Parametreja 

ja laskutapoja on monia, eikä voida yleisellä tasolla pitäytyä tietyssä laskentatavassa.  

 

Jätteenpolton turvallisuuteen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten inhimilliset ja laitoskohtaiset 

virheet. Niitä kuitenkin tapahtuu harvoin kehittyneen riskienhallinnan takia. Hyvällä riskien-

hallinnalla voidaan välttyä virheiden seurauksistakin, joita ovat useimmiten tulipalot, räjäh-

dykset sekä erityyppiset vuodot. Jätteenpolton riskien pienentämiseen vaikuttavat tiukentu-

vat lailliset rajoitukset ja turvallisuusmääräykset, nykyteknologian ja ammattitaidon kehitys 

sekä riskeihin liittyvä tiedonkerääminen. 

 

Jätteenpolton riskejä analysoimalla voidaan hallita riskejä eri riskienhallinta keinoja käyt-

täen. On tärkeää tietää mihin riskiin halutaan vaikuttaa, jotta riskianalyysimenetelmien suu-
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ren kirjon seasta löytyisi sopivin vaihtoehto. Mainitut HAZOP, ETA ja FTA kuuluvat suo-

situimpiin riskianalyysimenetelmiin, mutta niiden käyttö eroaa käyttökohteen mukaan. HA-

ZOP toimii hyvin, kun halutaan tietää, miten riski käyttäytyy prosessissa eri olosuhteissa. 

Sen avulla voidaan antaa pohdinnan syytä sille, onko prosessin toiminta parannettavissa tur-

vallisuuden kannalta. Menetelmä toimii hyvin tiedetyille riskeille ja niiden muutosten vai-

kutuksille. Jos halutaan selvittää koko onnettomuusskenaarion tapahtumat ja niiden toden-

näköisyydet, on parempi vaihtoehto käyttää esimerkiksi ETA:ta tai FTA:ta analyysimene-

telmänä. ETA ja FTA yhdistettynä saadaan hyvin selkeäksi onnettomuuden syyt ja seurauk-

set esille, kun halutaan tarkastella mahdollista onnettomuutta, muttei tiedetä mihin riskin 

syyhyn tai seuraukseen kannattaisi vaikuttaa eniten. Tällöin voidaan selvittää onnettomuus-

skenaarion vaarallisimmat tapahtumaehdot ja hallita niitä vaikuttamalla toiminnanharjoitta-

jan mielestä järkevimmillä turvatoimilla. 

 

Riskeiltä ei voida välttyä ja onnettomuudet ovat jatkossakin jossain määrin todennäköisiä 

jätteenpoltossa Vantaan Energian jätevoimalassa. Case-esimerkistä voidaan kuitenkin to-

deta, että nykyaikaisen teknologian avulla voidaan ehkäistä erittäin hyvin jätteenpolttoon 

liittyviä riskejä. Vaikka Vantaan Energian jätevoimala on suunniteltu mahdollisimman tur-

valliseksi, tulee esille, että laitokseen tuotu jäte voi käyttäytyä hallitsemattomasti, todennä-

köisesti ennen polttoprosessia, lukuisista turvallisuustoimista huolimatta. Tulevaisuutta aja-

tellen tulee miettiä, miten jatkossa onnettomuudet voidaan välttää kokonaan, varsinkin jos 

jätteiden määrässä tai koostumuksessa tapahtuu eroavaisuuksia. Lisäksi on hyvä pohtia, mi-

ten jätteet voisivat reagoida kuivien ja kuumien vuodenaikojen aikana laitoksessa. Ilmaston-

muutos saattaa myös vaikuttaa tuntemattomien jätteiden vaikutuksiin sekä jätteiden itsesyt-

tymisen todennäköisyyteen. Ei voida koskaan tarkasti ennustaa, mitä tulee tapahtumaan, 

mutta onnettomuuksien syntymisen ja seurausten ehkäisemiseen pyritään vaikuttamaan ris-

kienhallinnan toteutuksella ja laitoksen turvallisuustoiminnalla.  
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8 YHTEENVETO 

 

Teknologiassa edistyneessä Suomessa, jätteenpolton turvallisuus on ammattitaidolla suun-

niteltua ja toimivaa, vaikka aina on kehityksen varaa. Lakien kiristyessä ja tekniikan kehit-

tyessä, käytetään tulevaisuudessa toivottavasti vielä turvallisempia laitoksia. Toisaalta kier-

totalouden kasvavat vaikutukset alkavat näkyä kierrätyksen painottamisena, jolloin poltetta-

vat jätteet koostuvat yhä suuremmista pitoisuuksista kierrätysmateriaalia. Tämä voi luoda 

uusia potentiaalisia onnettomuusskenaarioita, joihin ei välttämättä olla varauduttu jätteen-

polton turvallisuudessa. Vain aika näyttää, millaisia vaikutuksia tuntemattomalla jätteellä 

tulee olemaan jätteenpoltossa. Uhkia voidaan kuitenkin ennakoida jatkuvalla datan keruulla 

jätteenpolttolaitoksissa ja niitä voidaan verrata jo tehtyihin riskienhallintatutkimuksiin. 

Näitä tietoja voidaan käyttää jatkotutkimuksissa, jossa voitaisiin käyttää tarkkoja arvoja ja 

kvantitatiivista riskien määrittämistä. Aihe tarvitsee ehdottomasti huomiota ja jatkotutki-

muksia tulevaisuudessa. 
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