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Polttaminen on tehokas jätteenkäsittelymenetelmä, jossa jätteen tilavuus pienenee 

huomattavasti ja energiasisältö voidaan  hyödyntää. Euroopan yhtenäistyneen ja 

tiukentuneen jätelainsäädännön takia jätteen sijoittaminen kaatopaikoille tulee 

vähenemään merkittävästi, jolloin jätteenkäsittelyn kapasiteettivaje voidaan korvata 

ensisijaisesti jätettä hyödyntävillä käsittelymenetelmillä. 

 

Tässä työssä tarkastellaan kiinteiden polttokelpoisten jätteiden hyödyntämistä 

polttoaineena erityisesti Suomessa yleisesti käytettävän leijukerrospolton kannalta. 

Työn tavoitteena on vertailla yleisimpiä jätteen energiakäytössä käytettäviä tekniikoita 

ja tutkia jätteen energiakäytön nykytilaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia Euroopan 

maissa. Työ voidaan jakaa kahteen osaan: alkuosassa on esitetty kiinteän polttoaineen 

palamisen teoriaa sekä erilaisten kiinteiden polttoaineiden ominaisuuksia. Lisäksi 

alkuosassa on perehdytty yleisimpiin jätteen energiakäytön tekniikoihin. Työn 

jälkimmäisessä osassa on  käsitelty jätteen energiakäyttöä ohjaavia tekijöitä sekä esitetty 

jätehuollon nykytila Suomessa ja muutamassa muussa Euroopan maassa. Tarkoituksena 

on ollut antaa yleiskuva siitä, miten jätettä hyödynnetään energiantuotannossa eri 

puolilla Eurooppaa ja miten yhtenäistyvä lainsäädäntö vaikuttaa eri maiden 

jätehuoltopolitiikkaan sekä jätteen energiakäytön määriin. 
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Incineration is an effective way to reduce the volume of wastes and recover their energy 

content. Landfill will decrease considerably because of the increasingly strict and 

harmonized waste legislation in Europe. The lack of waste disposal capacity might be 

compensated primarily with technologies that utilize waste as a source of energy and 

material. 

 

This thesis deals with the utilization of combustible solid waste as a fuel from the point 

of view of fluidized bed technology. The aim of this thesis is to compare the most 

common Energy-from-Waste technologies and examine the present state and the future 

trends of waste fuel utilization in Europe. This research is divided into two parts. The 

first part presents the theory of combustion and the characteristics of different solid 

fuels. The first part also introduces the most common EfW technologies. The second 

part deals with the elements affecting the utilization of waste as a fuel and presents the 

current state of waste management in Finland and other European countries. The aim of 

this part is to give the reader a general idea of how waste fuel is utilized in energy 

production and how increasingly harmonized legislation affects the waste policies and 

amounts of utilized waste fuel in different parts of Europe. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT 
 

A    pinta- ala [m2] 

C    lämpökapasiteetti [J/K] 

c    ominaislämpökapasiteetti [J/ kgK] 

D    diffuusiokerroin [m2/s] 

d    halkaisija [m] 

298
�H�     reaktioentalpia lämpötilassa 298 K [J/mol] 

m    massa [kg] 

Nu    Nusseltin luku [-] 

Pr    Prandtlin luku [-] 

q    reaktion ominaisentalpia [J/kg] 

r    etäisyys kappaleen keskipisteestä [m] 

Re    Reynoldsin luku [-] 

Sc    Schmidt’n luku [-] 

Sh    Sherwoodin luku [-] 

T    lämpötila [K] 

t    aika [s] 

V    tilavuus [m3] 

 

Kreikkalaiset kirjaimet 

 

�    lämmönsiirtymiskerroin [W/m2K]                     

�    kappaleen muodosta riippuva tekijä [-] 

�    partikkelin emissiviteetti [-] 

�    lämmönjohtavuus [W / mK] 

�    tiheys [kg / m3] 

�    Stefan- Boltzmannin vakio (5,67�10-8Wm-2K-4) 
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1. Johdanto 
 
Arvioiden mukaan EU:n alueella tuotetaan jätettä vuosittain 1300 miljoonaa tonnia, 

josta yhdyskuntajätteen osuus on noin 200 miljoonaa tonnia. Suomessa vuosittain 

tuotettavan jätteen kokonaismäärä on 65 – 70 miljoonaa tonnia, josta yhdyskuntajätteen 

osuus on noin 3 miljoonaa tonnia  ja vastaavanlaisen teollisuusjätteen 2 –3 miljoonaa 

tonnia. Näiden pääosin kaatopaikalle vietävien polttokelpoisten jätejakeiden 

energiasisältö on pelkästään Suomessa  noin 2 –3 Mtoe /1/.  

 

Kaatopaikkojen sulkeminen, nousevat kaatopaikkamaksut ja jätevero ovat lisänneet 

kiinnostusta jätteiden kierrätykseen ja energiakäyttöön. Jätteiden energiahyötykäytön 

edellytyksenä kuitenkin on, että syntyvät päästöt ovat kiristyvien EU:n sekä kansallisten 

normien mukaiset. Energiantuotannossa voidaan hyödyntää suuriakin jätemääriä 

edellyttäen, että energiatekniikkaa kehitettään eri jätevirroille sekä voimalaratkaisuille. 

Jätteiden energiakäytöllä voidaan vähentää oleellisesti myös kaatopaikkojen 

metaanipäästöjä ja helpottaa siten Kioton ilmastosopimuksen vähennystavoitteiden 

saavuttamista. 

 

Jätehuollon perustavoitteet ovat yhtenäiset Suomessa ja muualla EU-maissa. 

Tavoitteista tärkeimmät ovat jätteiden synnyn ehkäiseminen, jätteiden hyödyntäminen 

materiaalina ja energiana sekä turvallinen loppusijoitus hyödyntämättömälle jätteelle. 

Suomessa lähivuosien tärkeimpinä tavoitteina on jätteiden syntypaikkalajittelun ja 

markkinakelpoisten kierrätyspolttoaineiden kehittäminen.  

 

Euroopassa valtajärjestelmänä energiajätteen käytössä on lajittelemattoman sekajätteen 

massapoltto huonolla sähköntuotannon hyötysuhteella. Tämän vuoksi Suomalaisille 

vaikeiden polttoaineiden polttoteknologioille löytyy kysyntää, kun etsitään 

kilpailukykyisiä vaihtoehtoja jätteiden energiahyötykäytölle tai halvempia vaihtoehtoja 

massapoltolle. 
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2. Yleistä jätteiden energiakäytöstä 
 

Pääosa jätteistä syntyy tuotannollisessa toiminnassa. Syntypaikkansa mukaan jaoteltuna 

eniten jätteitä syntyy maataloudessa, kaivostoiminnassa, teollisuudessa ja 

rakennustoiminnassa. Yhdyskuntajätteen osuus kokonaisjätemäärästä vaihtelee melko 

paljon (4-25 % ) Euroopan maiden välillä. 

 
Tässä työssä käsitellään tarkemmin lähinnä yhdyskuntajätettä sekä muita 

energiakäyttöön soveltuvia jätejakeita. Energiakäyttöön soveltuvat parhaiten 

teollisuuden ja kaupan pakkaus-, paperi- ja muovijätteet sekä rakennusjätteet. Suomessa 

ne muodostavat 70 – 80  prosenttia kaatopaikoille viedyistä määristä /1/.  

 

Seuraavassa on esitetty muutamia jätteisiin ja jätteiden energiakäyttöön oleellisesti 

liittyviä termejä sekä määritelmiä /2/: 

 

 

Energiajäte  

Energiakäyttöä varten syntypaikalla lajiteltu polttokelpoinen jäte 

 

Jätepuu 

Jätepuulla tarkoitetaan rakennus-, purku- ja korjaustoiminnassa syntyvää jätepuuta sekä 

puunjalostusteollisuudessa syntyvää jätepuuta, joka sisältää liima-, maali-, kyllästys- 

tms. aineita. Poikkeuksena on painekyllästetty puu, joka on ongelmajätettä.  

 

Kuivajäte 

Kuivajätteellä tarkoitetaan jäljelle jäävää polttokelpoista jätettä, kun yhdyskuntajätteestä 

on lajiteltu erilleen biojäte, ongelmajäte ja muu kierrätyskelpoinen jäte. 

 

Sekajäte 

Sekajätteellä tarkoitetaan lajittelematonta yhdyskunta-, teollisuus- tai rakennusjätettä. 
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Yhdyskuntajäte 

Yhdyskuntajätteeksi luetaan yleensä kotitalouksien, kaupan sekä yksityisten ja julkisten 

palvelujen jätteiden lisäksi se osa teollisuusjätteistä, jonka kunnat vastaanottavat 

yhdyskuntajätteenä. Rakennusjätteitä, ylijäämämaita, lietteitä ja lämpövoimaloiden 

tuhkaa ja kuonaa ei yleensä luokitella yhdyskuntajätteeksi. Yhdyskuntajätteestä 

käytetään yleisesti myös kirjainlyhennettä MSW (Municipal Solid Waste). 

 
REF 

Kierrätyspolttoaine (Recovered Fuel), yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, 

kuivista, kiinteistä ja syntypaikalla lajitelluista jätteistä mekaanisella käsittelyprosessilla 

valmistettu polttoaine. 

 

RDF 

Lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettu 

polttoaine ( Refuse Derived Fuel). 
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3. Jätepolttoaineen poltto ja kaasutus 
 
 
Jätepolttoaineen palamista käsitellään tässä työssä kiinteän aineen palamisena. 

Yhdyskuntajätteet ovat pääasiassa kiinteitä, ja polttoteknisesti yhdyskuntajätteiden 

poltto voidaan suorittaa yksinomaan kiinteiden  polttoaineiden polttomenetelmin. 

Ongelmajätteet esiintyvät usein myös nestemäisessä muodossa, mutta niiden 

käsitteleminen jätetään tämän työn ulkopuolelle. 

 

 

 

3.1. Kiinteän polttoaineen polton ja kaasutuksen teoriaa 

 

Vaikka kiinteitä polttoaineita on monia, pätevät palamisen eri vaiheisiin samat teoriat. 

Palamisen kulku on kaikilla samankaltaista ja eroavaisuuksia syntyy lähinnä 

polttoaineiden ominaisuuksien sekä palamisolosuhteiden johdosta. 

 

Palamisessa tapahtuu kemiallisia reaktioita ja samalla vapautuu lämpöä. Reaktion 

sanotaan olevan homogeeninen, jos se tapahtuu kahden samassa faasissa olevan aineen 

välillä (esim. hiilimonoksidin palaminen hiilidioksidiksi). Heterogeenisessä reaktiossa 

reaktio tapahtuu eri faaseissa olevien aineiden kesken ( esim. hiilen palaminen suoraan 

hiilidioksidiksi) /3/. Vaikka kiinteän polttoaineen palaminen kokonaisuudessaan on 

heterogeenistä, tapahtuu ennen täydellistä palamista lähes kaiken palavan aineksen 

muuntuminen kaasufaasiin sekä pyrolyysin että kaasutusreaktioiden kautta /4/. 
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3.1.1. Palamisen kinetiikkaa 
 
Kiinteän polttoaineen palamiseen oleellisesti vaikuttavia osaprosesseja ovat kemiallinen 

kinetiikka sekä lämmön- ja aineensiirto. Jokin näistä osaprosesseista voi olla oleellisesti 

hitaampi kuin muut, mikä taas määrittää palamisnopeuden.Yleensä palamisolosuhteissa 

lämpötilataso on niin korkea, ettei kemiallinen kinetiikka merkittävästi rajoita 

palamisnopeutta. Sen sijaan aineensiirron ilmiöt, kuten polttoaineen ja ilman 

sekoittuminen sekä rajakerrosdiffuusio heterogeenisissä palamisreaktioissa, vaikuttavat 

merkittävästi palamisnopeuteen.  

 

Kiinteän polttoainehiukkasen tai partikkelin kuivumisen , pyrolyysin, palamisen ja 

kaasutuksen energiatasetta voidaan kuvata osittaisdifferentiaaliyhtälöllä /3/: 
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Tc volvol
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�
�

�

�
����

�

�
�
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�

�

�
�

�

� �

�

�
�� �
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jossa � on partikkelin tiheys, c ominaislämpökapasiteetti, T lämpötila, t aika, r etäisyys 

partikkelin keskipisteestä, cvol haihtuvien aineiden ominaislämpö, � lämmönjohtavuus, 

volm���  haihtuvien aineiden massavirran tiheys, q kemiallisten reaktioiden reaktioentalpia 

ja � vakio, joka saa arvot � = 0 yksidimensionaalisille levykappaleille, � = 1 

lieriökappaleille tai � = 2 pallosymmetrisille kappaleille. 

 

Yhtälön vasen puoli kuvaa energian varastoitumista partikkeliin. Oikean puolen 

ensimmäinen termi kuvaa lämmönjohtumista, toinen konvektiivista lämmönsiirtoa 

ympäröivien kaasujen jsekä kiinteän aineen välillä ja viimeinen termi lämpöenergian 

syntymistä ja kulutusta kemiallisissa reaktioissa./3,5/ 

 

 

Ainetasetta polttoainepartikkelin kuivumiselle, pyrolyysille, palamiselle ja 

kaasutukselle voidaan kuvata osittaisdifferentiaaliyhtälöllä /3/: 
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jossa �i on häviävän aineen i tiheys, Dei tehollinen diffuusiokerroin partikkelissa ja 
im���  

massavirran tiheys. 

 

Yhtälön vasemman puolen termi kuvaa aineen varastoitumista, oikean puolen 

ensimmäinen termi aineen diffuusiota, oikean puolen toinen termi aineensiirtoa 

konvektiivisen virtauksen mukana ja viimeinen termi aineen i syntymistä tai kulutusta 

kemialisessa reaktiossa tai faasinmuutoksessa. 

 

Reunaehdot lämmön- ja aineensiirrolle polttoainehiukkasen pinnalla ovat:  

 

� � � �44
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	        (4) 

 

missä Tge on ympäröivän kaasun tehollinen lämpötila, kun rajakerroksessa tapahtuu 

palamisreaktioita, Ts on partikkelin pinnan lämpötila, Tr ympäröivien pintojen 

lämpötila, � lämmönsiirtymiskerroin, � vakio ja � partikkelin emissivitetti. 

 

Lämmön- ja aineensiirtokertoimia pakotetussa konvektiossa pallomaisen partikkelin ja 

ympäröivän kaasun välillä voidaan kuvata esimerkiksi Ranz- Marshallin korrelaatioilla 

(5,6), kun konvektiovirtaus pinnasta oletetaan mitättömäksi. 
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RePr6,02 3/10
���

g

dNu
�

�        (5) 

Re6,02 3/10 Sc
D

dSh
g

m
���

�        (6) 

 

Stefan- virtaus eli hiukkasesta erityisesti kuivumis- ja pyrolyysivaiheessa poistuva suuri 

konvektiivinen massavirta pienentää lämmön- ja aineensiirtokerrointa yhtälön (7) 

mukaisesti, 

 

1exp
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kun Re on pieni ja kiinteän aineen poltossa ja kaasutuksessa tuleville kaasuille Pr � Sc � 

0,7. Kun Re < 400, on 
��
�

�
��
�

� ���
	

00

6,0exp
��

� SC
 . /3/. 

 

Kun hiukkanen on pieni, sen lämpötilajakauma voidaan olettaa tasaiseksi, jolloin 

energiayhtälö (1) ja reunaehto (3) lämmönsiirrolle yksinkertaistuvat muotoon: 

 

� � � �

� �
dt
dVqTTA

dt
dVqTTATTA

dt
dTcV

sge

srsge

�
�

�
����

���

�����
44

     (8) 

 

jossa A on partikkelin pinta- ala ja V partikkelin tilavuus. /3/.  
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3.1.2. Palamisen ja kaasutuksen vaiheet  
 

Kiinteän polttoainepartikkelin palaminen jakautuu muutamaan toisiaan seuraavaan 

vaiheeseen, jotka jokainen polttoainehiukkanen käy läpi. Nämä vaiheet ovat 

alkulämpeneminen ja kuivuminen, syttyminen, pyrolyysi sekä jäännöshiilen palaminen 

tai kaasutus. Polttoainepartikkelin koon mukaan nämä vaiheet voivat tapahtua osittain 

päällekkäin siten, että suuren partikkelin sisäosa voi olla vasta kuivumisvaiheessa kun 

samanaikaisesti ulkopinnalla tapahtuu jo jäännöshiilen palamista /3/. 

 
Kuvassa 1 on tarkasteltu kiinteän polttoainepartikkelin lämpötiloja palamisen eri 

vaiheissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Kiinteän polttoainepartikkelin lämpötilat palamisen eri vaiheissa. /6/. 
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3.1.2.1. Alkulämpeneminen ja kuivuminen 

 

Polttoainehiukkasen joutuessa kuumaan atmosfääriin tapahtuu ensimmäiseksi hiukkasen 

lämpötilan nousu ja sen sisältämän veden (jäännöskosteuden) höyrystyminen. 

Palamisolosuhteissa kaasun lämpötila on korkea, jolloin vesi höyrystyy lähellä 

kiehumislämpötilaa. Tällöin kuivumista rajoittaa lähinnä lämmönsiirto. Aineensiirto on 

nopeaa syntyvän paine- eron vuoksi, koska veden höyrystyessä sen tilavuus laajenee 

runsaasti /3/. Partikkelin lämpötilan nousu hidastuu hetkeksi veden höyrystyessä. 

Tämän jälkeen lämpötila jatkaa nousuaan nopeammin kohti pyrolyysin alkamista. 

Kuivumisen aikana haihtuvat polttoainehiukkasesta myös kaasuuntuvat komponentit.  

 
 

3.1.2.2. Syttyminen 

 
Kiinteä polttoaine voi syttyä joko homogeenisesti tai heterogeenisesti. Heterogeenisessä 

syttymisessä kiinteä aine syttyy, minkä jälkeen liekki saattaa irrota hiukkasen pinnasta 

pyrolyysin voimistumisen vuoksi, jolloin kaasuuntuneet komponentit palavat hiukkasen 

ympärillä. Homogeenisessä syttymisessä poistuneet pyrolyysituotteet syttyvät 

hiukkasen ulkopuolella. Kaasuuntuvien komponenttien palaminen kestää 0,2- 0,5 

sekuntia /6/. 

 

Syttyminen voi tapahtua apuenergian avulla, jolloin läheisyydessä on jo liekki tai 

apuenergiaa. Hiukkanen voi syttyä myös itsestään, kun se lämpenee kuumassa 

ympäristössä./3/. 
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3.1.2.3. Pyrolyysi 

 
Pyrolyysi on kiinteän aineen muuntumista lämmöntuonnin vuoksi kaasu- ja 

tervamaiseen muotoon. Pyrolyysi ei ole polttoaineen palamista, vaan aineen hajoamista 

lämpötilan kohotessa. Tämän vuoksi pyrolyysi voi tapahtua myös inertissä 

ympäristössä, jos ympäristön lämpötila on riittävän korkea. Pyrolysoituva osuus on 

polttoaineesta , loppulämpötilasta ja kuumennusnopeudesta  riippuva. Korkeampi 

loppulämpötila kasvattaa pyrolysoituvaa osuutta. Myös kuumennusnopeuden 

kasvattaminen lisää pyrolyysisaantoa, koska tällöin pyrolyysituotteiden sekundäärisille 

reaktioille jää vähemmän aikaa. /3/. 

 

Pyrolyysin reaktiolämpö riippuu vallitsevasta lämpötilasta. Useimmille materiaaleille 

prosessi on matalissa lämpötiloissa endoterminen ja korkeissa lämpötiloissa 

eksoterminen /4/. Pienillä hiukkasilla pyrolyysinopeutta rajoittaa palamisolosuhteissa 

kemiallinen kinetiikka. Suurilla partikkeleilla sitä rajoittaa joko lämmönsiirto 

ympäristöstäpartikkeliin tai tuotteiden aineensiirto pois partikkelista /3/. 

 

Nestemäiset pyrolyysituotteet ovat tyypillisesti monimutkaisia alkoholi-, öljy- ja 

tervaseoksia sekä vettä, jota esim. yhdyskuntajätteen pyrolyysisaannosta on 70 – 80 %. 

Kaasumaiset tuotteet taas ovat usein vetyä, metaania, hiilimonoksidia sekä 

hiilidioksidia. Kaasuseoksen koostumus riippuu loppulämpötilasta. /4/. 

 

Taulukossa 1 on esitetty esimerkkinä yhdyskuntajätteen pyrolyysikaasujen 

koostumuksia.  

 
Taulukko 1. Yhdyskuntajätteen pyrolyysikaasujen koostumuksia eri lämpötiloissa./4/ 

Lämpötila H2 CH4 CO CO2 C2H4 C2H6 
oC til- % til- % til- % til- % til- % til- % 

480 5,56 12,43 33,5 44,77 0,45 3,03 
650 16,58 15,91 30,49 31,78 2,18 3,06 
815 28,55 13,73 34,12 20,59 2,24 0,77 
925 32,48 10,45 35,25 18,31 2,43 1,07 
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3.1.2.4. Jäännöshiilen palaminen ja kaasutus 

 
Sitä osaa kiinteästä polttoaineesta, joka ei muuta olomuotoaan pyrolyysissä, kutsutaan 

jäännöshiileksi. Jäännöshiili hapettuu pyrolyysin jälkeen olosuhteista riippuen joko 

kaasutus- tai palamisreaktioiden kautta. Toisin kuin pyrolyysissä, nyt polttoaine reagoi 

heterogeenisesti ympäröivien kaasujen kanssa. Reaktiot ja niiden nopeus riippuvat 

atmosfäärin kaasukoostumuksesta sekä lämpötilasta. 

 

Ero kaasutus- ja palamisreaktioiden välillä on osittain häilyvä. Palamisreaktioiksi 

kutsutaan yleensä eksotermisiä reaktioita, jolloin yleensä kyseessä on lähinnä hiilen (tai 

hiilimonoksidin) reaktio hapen kanssa. Kaasutusreaktioiksi taas kutsutaan endotermisiä 

reaktioita, joista tärkeimmät ovat hiilen reaktiot vesihöyryn ja hiilidioksidin kanssa. 

Myös hiilen reaktio vedyn kanssa lasketaan kuuluvan kaasutusreaktioihin.  

 

Merkittävimmät heterogeeniset reaktiot palamisen yhteydessä reaktiolämpöineen ovat 

seuraavat /3,7/: 

 

Palamisreaktiot 

C + O2 � CO2  �H0
298 = -393,5 kJ/mol    (9) 

C + ½ O2 �CO  �H0
298 = -110,5 kJ/mol    (10) 

 

Kaasutusreaktiot 

C + CO2 � 2CO  �H0
298 = 172,5 kJ/mol     (11) 

C + H2O � CO + H2  �H0
298 = 131,3 kJ/mol     (12) 

C + 2H2 � CH4  �H0
298 = -74,8 kJ/mol     (13) 

 

Reaktiota (11) sanotaan myös Boulardin reaktioksi ja reaktiota (12) vesikaasureaktioksi. 

Homogeenisiä kaasujen välisiä jatkoreaktioita esiintyy paljon, ja esim. reaktion (9) 

välituotteena esiintyy CO. Endotermiset reaktiot saavat lämpönsä pääasiassa hiilen (ja 

hiilimonoksidin) reaktioista suoraan hapen kanssa. 
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Paljon happea sisältävässä atmosfäärissä suora reaktio hapen kanssa hallitsee palamista, 

kun taas vähähappisissa olosuhteissa korostuu kaasutusreaktioiden merkitys. Poltossa 

hiukkasen atmosfäärinä on tavallisesti ilma tai savukaasun ja ilman seos. Kaasutuksessa 

atmosfäärinä on kaasutuskaasujen ja – tuotteiden seos. 

Reaktionopeudet riippuvat voimakkaasti lämpötilasta ja kaasutusreaktiot ovat yleensä 

selvästi palamisreaktioita hitaampia. 

 

Kokeellisesti on havaittu eräillä tuotekaasuilla olevan kaasutusta hidastava vaikutus. 

Kaasutusreaktiivisuus vähenee tuotekaasujen H2 ja CO läsnäollessa. Vastaavasti eräät 

polttoaineessa tai tuhkassa olevat tai lisätyt aineet voivat toimia reaktioita 

katalysoivasti,  jolloin palamis- tai kaasutusnopeus kasvaa./3/.  

 

 
 
3.2. Kiinteiden polttoaineiden ominaisuuksia 
  
 
Tavallisimpia kiinteitä polttoaineita ovat kivihiili, turve, puu, biomassat ja erilaiset 

jätteet. Kiinteiden polttoaineiden ominaisuudet vaihtelevat laajasti ja ne ovat 

tyypillisesti varsin heterogeenisiä. Tämä laatuvaihtelu asettaa omat vaatimuksensa 

käytettävälle polttotekniikalle. Tärkeimpiä palamistapahtumaan vaikuttavia 

ominaisuuksia ovat kosteus, haihtuvien aineiden määrä, tuhkapitoisuus ja tuhkan 

koostumus sekä polttoaineen alkuainekoostumus. /3/. 

 

 

3.2.1. Kosteus 
 

Kosteus on tavanomaisin ja kenties merkittävin kiinteille polttoaineille määritetty 

ominaisuus. Kosteusmäärityksen merkitys johtuu sen suorasta vaikutuksesta 

polttoaineen teholliseen lämpöarvoon eli tavanomaisessa poltossa vapautuvaan 

lämpöenergiaan. Kosteuden haihtuminen polttoainepartikkelista ottaa tarvitsemansa 

lämmön kattilan sisällä, jolloin vastaava lämpö jää hyödyntämättä. Tämä lämpö on noin 

2,44 MJ / kg vettä. Kiinteän polttoaineen kosteus vaihtelee kivihiilen n. 10 %:sta puun 

kuoren jopa n. 65 %:iin saakka. 
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3.2.2. Lämpöarvo 
 
Polton kannalta merkitykseltään tärkein polttoaineominaisuus on lämpöarvo, joka 

ilmoittaa polttoaineen täydellisessä palamisessa vapautuvan lämpöenergian. Kiinteille 

polttoaineille lämpöarvo ilmoitetaan tavallisesti energiana massayksikköä kohti eli 

MJ/kg. Lämpöarvo voidaan ilmoittaa ylempänä lämpöarvona (kalorimetrinen 

lämpöarvo), jolloin palamistuotteena syntyvä ja polttoaineen sisältämä vesi oletetaan 

palamisen jälkeen nesteeksi, tai alempana lämpöarvona (tehollinen lämpöarvo), jolloin 

kaikki vesi oletetaan höyrystyneeksi palamisen yhteydessä. 

 

Kiinteän polttoaineen sisältämää energiamäärää kuvaa parhaiten saapumistilaisen eli 

käyttökosteudessa olevan polttoaineen alempi eli tehollinen lämpöarvo. Kiinteillä 

polttoaineilla tehollinen lämpöarvo kuivana vaihtelee yhdyskuntajätteen n. 15 MJ/kg:sta 

kivihiilen n. 30 MJ/kg:aan.   

 

3.2.3. Haihtuvien aineiden määrä 
 
Haihtuvilla aineilla tarkoitetaan sitä osaa polttoaineesta, joka kaasuuntuu 

kuumennettaessa polttoainenäyte nopeasti korkeaan lämpötilaan ilmalta suojattuna. 

Haihtuvien aineiden määrä vaikuttaa polttoaineen palaessa muodostuvan liekin 

käyttäytymiseen. Jäljelle jäävää osuutta, josta on poistettu tuhkan osuus, kutsutaan ns. 

kiinteäksi hiileksi eli hiiltojäännökseksi. 

 

Haihtuvien aineiden määrä riippuu mm. lämpötilasta, polttoaineen 

lämpenemisnopeudesta sekä paineesta. Biomassoilla haihtuvien aineiden osuus on 

tavallisesti suuri, esimerkiksi puulla n. 85 % kuivamassasta. Vastaava arvo kivihiilellä 

on n. 30 % ja yhdyskuntajätteellä n. 73% /8/. 
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3.2.4. Tuhkan määrä ja koostumus 
 

Kiinteän polttoaineen tuhkalla tarkoitetaan sitä epäorgaanisen aineen massaa, joka jää 

jäljelle poltettaessa polttoainenäyte täydellisesti hapettavassa kaasukehässä. Tuhka 

ilmoitetaan tavallisesti painoprosentteina kuivan aineen painosta. Tuhkan määrä ei 

vastaa suoraan sitä epäorgaanisen aineen määrää, joka polttoaineessa on alkuperäisessä 

tilassa, sillä esimerkiksi useat mineraalit vaoivat hajota tai hapettua polton aikana. 

Puun poltossa tuhkaa jää n. 0,5 %,  kivihiilellä vastaavasti n. 14 %. Yhdyskuntajätteen 

tuhkapitoisuus vaihtelee melko paljon, tyypillisesti se on  noin 7-30 % . 

 

Tuhkan alkuainekoostumuksella voidaan arvioida sen sulamis- ja 

kuonaantumistaipumuksia. Kivihiilen ja turpeen tuhkan pääkomponentteja ovat SiO2, 

Al2O3 ja Fe2O3, kun vastaavat komponentit puun kohdalla ovat CaO, K2O ja MgO. 

Tuhkan sulakäyttäytymisellä on merkitystä erityisesti sellaisissa polttotekniikoissa, 

joissa tuhka poistetaan sulana tai joissa tuhkan sulaminen voi estää polttoilman 

kulkeutumista. Myös sulan tuhkan aiheuttamien kerrostumaongelmien selvittelyssä 

tuhkan sulamiskäyttäytymisen tunteminen on hyödyksi. 

 

Erityisesti jätteen poltossa ja kaasutuksessa syntyvien tuhkien koostumuksen 

tunteminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida mahdolliset rajoitukset niiden 

jälkikäytössä. Jälkikäyttöä varten massapolttolaitoksien pohjatuhka usein murskataan ja 

pohjatuhkasta erotetaan lisäksi metalli uudelleenkäyttöä varten. Tämän jälkeen 

pohjatuhka voidaan tietyin edellytyksin käyttää sementinvalmistukseen tai 

maarakennuksessa esim. tienpohjana. Jätteenpoltossa syntyvä lentotuhka sisältää usein 

niin paljon haitallisia aineita, että se luokitellaan ongelmajätteeksi. Myös pohjatuhka voi 

olla ongelmajätettä. 

 

Se osa tuhkista mitä ei voida hyötykäyttää, viedään joko tavallisille tai 

erikoiskaatopaikoille. Tuhka voidaan stabiloida vitrinoimalla, jolloin tuhkasta veteen 

liukenevien haitallisten komponenttien määrä vähenee huomattavasti. 
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3.2.5. Polttoaineen alkuainekoostumus  
 
Kiinteän polttoaineen koostumus voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: palava aines, 

tuhkaa muodostava (epäorgaaninen) aines sekä vesi. Näistä tuhkaa muodostava aines ja 

vesi ovat molemmat polttoaineen laatua heikentäviä tekijöitä. Polttoainemielessä tärkein 

osa on palava aines, jonka pääkomponentit ovat hiili, vety, typpi, rikki ja happi. 

 

Palamisessa vapautuvan lämmön kannalta tärkeimmät alkuaineet ovat hiili ja vety. 

Typpi ja rikki ovat merkittäviä haitallisten, happamien palamistuotteiden 

lähtöalkuaineita. Vedyn korkean lämpöarvon ohella sillä on myös lämpöarvoa 

pienentävä vaikutus, sillä vedyn palaessa muodostuvan veden höyrystymislämpö on 

vähennettävä ylemmästä lämpöarvosta alempaa laskettaessa. Hapen merkitystä voi 

karkeasti verrata tuhkaa muodostavaan ainekseen, sillä sen voi polttoteknisesti rinnastaa 

lähinnä polttoaineen sisältämään palamattomaan ainekseen. 

 

Yhteenvetona polttoaineiden ominaisuuksista taulukossa 2 on vertailtu jätteen sekä 

kivihiilen, turpeen ja puun polttoaineominaisuuksia. Yhdyskuntajätteen (MSW) sekä 

kierrätyspolttoaineiden (RDF ja REF) ominaisuudet ovat keskiarvoja eri analyyseistä. 

Taulukkoon on lisätty vertailun vuoksi myös jäteveden puhdistamolietteen 

polttoaineominaisuudet. 
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Taulukko 2. Polttoaineiden tyypillisiä ominaisuuksia. /2,3,8,9/ 
Ominaisuus Puu Turve Kivihiili MSW RDF REF A REF B REF C Puhdistamo-

liete 
Kosteus, p- % 30 - 40 40 - 55 10 35 28 4-30 15-25 15-25 70 
Tuhka, kap- % 0,4 - 0,5 4-7 14 25 17 8-15 2-4 5-7 30-50 
Haihtuvat aineet,    
kap-% 84 - 88 65 - 70 29,5 73 - - - - - 
Tehollinen 
lämpöarvo 

         

(kuivana), MJ/kg 19,5 20,4 28,7 10 13 11-22 13-16 15-17 0,6 
Alkuaine-
koostumus, 

         

kap- %          
C 48 - 50 50 - 57 76 - 87 - - - - - - 
H 6 - 6,5 5 - 6,5 3,5 - 5 - - - - - - 
N 0,5 - 2,3 1 - 2,7 0,8 - 1,2 0,7 1,2 0,4-0,7 0,5 0,9-0,9 3-6 
O 38 - 42 30 - 40 2,8 - 

11,3 
- - - - - - 

S 0,05 <0,2 <0,5 0,25 0,3 0,1-0,3 <0,05 0,05-
0,1 

0,8-1,6 

Cl <0,01 0,03 <0,1 <1,2 0,9 0,3-0,9 0,03-
0,1 

0,2 0,1-0,2 

Al (metallinen) - - - 1,0 1,0 0,3-0,7 0,02-
0,1 

0,05 - 

REF A on syntypistelajitellusta kotitalousjätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta 
REF B on puupohjaisesta rakennusjätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta 
REF C on kaupan ja teollisuuden jätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta 
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4. Yhdyskuntajätteen polttotekniikat 
 

Yhdyskuntajätteen poltto poikkeaa muusta kiinteän polttoaineen poltosta johtuen 

lähinnä jätteen muista polttoaineista poikkeavista ominaisuuksista. Myös jätteenpolton 

tavoite poikkeaa muusta poltosta siten, että ensisijaisena tavoitteena ei ole niinkään 

energiantuotanto, vaan kaatopaikalle vietävän jätteen painon ja tilavuuden 

vähentäminen sekä inerttisyyden lisääminen. Tosin energiahyötysuhde on noussut yhä 

tärkeämmäksi tekijäksi tiukentuneen lainsäädännön myötä. 

 

Lajittelemattoman jätteen sekä RDF/REF:n poltto voidaan suorittaa joko pelkällä 

jätepolttoaineella tai käyttämällä jätettä lisäpolttoaineena jonkin toisen polttoaineen 

rinnalla. Varsinainen polttoaine voi tällöin olla kiinteää , kuten hake tai hiili, mutta 

myös öljyn tai kaasun polttaminen jätteen rinnalla on mahdollista. Kierrätyspolttoaineen 

osuus seospoltossa on tyypillisesti 5 - 30 % pääpolttoaineen määrästä, jolloin 

jätepolttoaineen poltossa kattilalaitokselle aiheutuvien ongelmien (esim. 

kloorikorroosio) määrä voidaan minimoida /10/.  

 

Jätettä polttoaineena käyttävät laitokset voidaan jakaa polttolaitoksiin ja 

rinnakkaispolttolaitoksiin. Määritelmät polttolaitokselle ja rinnakkaispolttolaitokselle on 

esitetty luvussa 5.1. 

 

Yhdyskuntajätettä poltetaan monilla menetelmillä. Yleisin polttolaite on mekaaninen 

arina eli arina, jonka arinaraudat ovat liikkuvia. Pienillä jätemäärillä käytetään myös 

kiinteää arinaa. Euroopassa ovat yleistymässä arinapolton  rinnalla myös erityyppiset 

pyrolyysi- kaasutusratkaisut kuten Thermoselect-, Siemens- ja Noell- prosessit. 

Käytössä on  myös nykyaikaisia jätteenpolttovoimalaitoksia, ns. EfW- voimalaitoksia 

(EfW = Energy - from - Waste), joissa energian hyödyntämistä on korostettu. Myös 

erilaisia pyöriviä rumpu- uuneja käytetään kemiallisten jätteiden sekä ongelmajätteiden 

poltossa. 

 

Jätteen seospoltossa yleisesti käytössä olevia menetelmiä ovat arinapoltto, 

leijukerrospoltto, erilaiset kaasutustekniikat sekä pyrolyysiprosessit. 
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4.1. Arinapoltto 
 
Arinapoltto on yleisin kiinteän polttoaineen polttomenetelmä pienissä, alle 5 MW:n 

yksiköissä, ja jätteen poltossa kaikissa kokoluokissa. Pääosa maailmalla käytössä 

olevista jätteenpolttolaitoksista on ns. mass burn- tyyppisiä arinapolttotekniikkaan 

perustuvia polttolaitoksia, joissa kiinteä lajittelematon ja lähes esikäsittelemätön jäte 

poltetaan siinä muodossa kuin se polttolaitokselle toimitetaan. Useimmilla laitoksilla on 

kuitenkin jonkin asteinen jätteen murskaus ja suurien kappaleiden (jääkaapit yms.) 

poistaminen polttoon syötettävästä jätevirrasta.  

 

Tyypillinen arinapolttoon perustuva jätteenpolttolaitos sisältää varastobunkkerin, johon 

käsittelemätön jäte tuodaan esim. jäteautoilla. Bunkkeriin mahtuu yleensä muutaman 

vuorokauden varasto jätettä. Bunkkereissa jäte käsitellään kahmareilla, joilla sitä 

voidaan sekoittaa ja homogenisoida. Kahmareita käytetään myös suurten partikkelien 

siirtoon murskaimelle tai kokonaan pois jätevirrasta.  

 

Syöttösuppilosta jäte siirtyy joko painovoiman vaikutuksesta tai kuljettimien avulla 

polttoaineen syöttöjärjestelmän kautta arinalle. Polttoaineen syöttöjärjestelmän 

pääasiallisena tarkoituksena on syöttää polttoainetta arinalle koko arinan leveydeltä 

tasaisena kerroksena. Tämä on erittäin tärkeää lähinnä sen takia, että polttoaineen 

sekoittuvuus erityisesti arinan leveyssuunnassa on huonoa vaikka arina olisi 

mekaaninen. Arinan tehtävä on siirtää jäte eteenpäin uunin läpi, sekoittaa jätettä 

homogeenisuuden lisäämikseksi, edesauttaa arinan läpi puhallettavan palamisilman sekä 

jätteen sekoittumista sekä poistaa syntyvä kuona. Tehokkaan palamisen edellytyksenä 

on polttoaineen tasainen kulku arinalla, mikä yleensä edellyttää ainakin arinan osittaista  

mekanisointia varsinkin jätteen poltossa /3/.  

 

Arinapoltossa käytettyjä teknisiä ratkaisuja ovat ketjuarina, valssiarina, eteenpäin 

syöttävä mekaaninen arina, takaisin syöttävä mekaaninen porrasarina, eteenpäin 

syöttävä tasoarina sekä takaisin syöttävä viistoarina. Kunnallisjätteen poltossa yleisin 

arinatyyppi on liikkuva eli mekaaninen arina. Pienillä jätemäärillä käytetään myös  

kiinteää arinaa. Jätteenpolttolaitoksissa arina on joskus yhdistelmä edellisistä, esim. 

porrasarina, mekaaninen tasoarina sekä kiinteä tasoarina peräkkäin.  



 19

Polttoaineena käytettävä jäte kuivuu ensin porrasarinalla, kaasuuntuu ja palaa 

mekaanisella tasoarinalla sekä palaa loppuun ja jäähtyy kiinteällä arinalla /3,11/.  
 

Kuvassa 2 on esitetty jätteenpolttoarinan sivuleikkaus. 
 

 

Kuva 2. Tyypillinen jätteenpolttoarina /12/. 
 

 

Erityisesti jätteenpolttoon tarkoitettujen arinoiden päätyypit ovat vastasyöttö-, 

myötäsyöttö- sekä valssiarina /3/. Vasta- ja myötäsyöttöarinat ovat mekaanisia 

viistoarinoita, joissa polttoainetta siirretään arinalla hallitusti eteenpäin liikkuvien 

arinarautojen avulla. Myötäsyöttöarinassa arinaraudat liikkuvat polttoainevirran 

suuntaisesti, vastasyöttöarinassa polttoainevirtaa vastaan. Näille arinatyypeille on 

ominaista erittäin hyvä primääri- ilman sekoitus. Vastasyöttöarinalla polttoaineen 

siirtymänopeuteen ei voida vaikuttaa, vaan se määräytyy kiinteän arinakulman 

perusteella. Myötäsyöttöarinalla siirtymänopeutta voidaan säätää peräkkäisten 

arinavyöhykkeiden tahdistuksella tai työntöpituutta muuttamalla. 
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Valssiarina muodostuu sylinterinmuotoisista pyörivistä valsseista. Valssin ulkokehänä 

on rengasmaiset arinaraudat, jotka siirtävät polttoaineen valssilta toiselle. Primääri- ilma 

tuodaan valssiin, josta se siirtyy arinaraudoissa olevien reikien kautta polttoaineeseen. 

Valssiarinan etuna on helppo siirtymänopeuden säädettävyys ja arinan hyvä mekaaninen 

kestävyys. 

 

Arinapoltossa palamisilma syötetään tyypillisesti kahdessa vaiheessa. Primääri- ilma 

syötetään arinan alta ja sekundääri- ilmalla poltetaan polttoainekerroksesta haihtuneet 

palamiskelpoiset kaasut. Jätteenpoltossa tyypillinen ilmajako on 60 % primääri- ilmana 

ja 40 % sekundääri- ilmana /3/. Palamistuloksen kannalta on edullista että primääri-

ilmavirta jaetaan ja säädetään erikseen kuivaus-, pyrolyysi ja loppuunpalamisvaiheille.  

Jätepolttoaineen palaminen arinalla noudattaa samoja pääsääntöjä kuin kiinteän 

polttoaineen palaminen muillakin polttomenetelmillä. Palamisen vaiheet tapahtuvat 

yksittäisessä polttoainekappaleessa pääasiassa peräkkäin, mutta arinalla on 

samanaikaisesti eri palamisvaiheessa olevia kappaleita. Palamisen vaiheita on käsitelty 

laajemmin kappaleessa 3.1.2. 

 

Polttoaineen sisältämä tuhka poistuu arinapoltossa pääosin arinan läpi tai suuremmissa 

yksiköissä jäännöshiilen loppuunpalamiseen tarkoitetun, usein mekaanisen ns. tuhka- 

arinan loppuosasta sammutuskaukaloon, josta tuhka siirretään murskattavaksi ja 

edelleen jatkokäsiteltäväksi. Arinan läpi putoava tuhka sisältää usein merkittävän 

määrän palamatonta hiiltä. 

 

Kuvassa 3 on esitetty arinapolttoon perustuvan jätteenpolttolaitoksen toimintaperiaate. 
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Kuva 3. Jätteen arinapolttolaitos. 
 
Kuvassa 3  esitetyt arinapolttolaitoksen osat ovat: 
 
1. Jäteauto    13.    Letkusuodatin   
2. Jätteen varastobunkkeri  14.    Savukaasupuhallin 
3. Kahmari    15.    Turbiinihalli 
4. Syöttösuppilo   16.    Ilman esilämmitin 
5. Kuljetin    17.    Lauhdutin 
6. Arina    18.    Tuhkan erotin 
7. Primääri- ilmapuhallin  19.    Palamattoman jäännöksen käsittely- 
8. Sekundääri- ilmapuhallin           järjestelmä 
9. Höyrykattila   20.    Magneettierotin 
10. Tulistin    21.    Palamattoman jäännöksen varastosiilo 
11. Ekonomaiseri   22.    Kalkkikivisiilo              
12. Savukaasupesuri   23.    Tuhkasiilo 
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4.1.1. Jätteen arinapolton ominaispiirteitä 
 
Arinapoltolle on usein ominaista erilaiset lämpötilatasot arinan ja siihen liittyvän 

tulipesän eri osissa. Arinapoltto on herkkä polttoaineen laadunvaihteluille. Tämä 

ominaisuus korostuu erityisesti kosteilla polttoaineilla, ja tuloksena on usein 

epätäydellinen palaminen. Kosteuden ylittäessä 60 – 62 % joudutaan kehittyneissäkin 

arinakonstruktioissa palamista tukemaan paremman lämpöarvon omaavalla 

tukipolttoaineella /3/. Toisaalta korkean lämpöarvon omaavan jätteen (esim. REF I) 

poltto voi aiheuttaa arinan ylikuumenemista, mikäli kattila on suunniteltu alunperin 

toisenlaisille polttoainearvoille. Uusimmissa laitoksissa on yleensä mahdollisuus arinan 

vesijäähdytykseen /13/. 

 

Kaasujen sekoittuminen arinapoltossa on esimerkiksi leijupolttoon verrattuna melko 

tehotonta johtuen polttoaineen liikkeen rajallisuudesta.  Erittäin tyypillistä arinapoltolle 

on se, että tilannetta arinalla on erittäin vaikeata todeta jatkuvaluontoisilla mittauksilla, 

jotka mahdollistaisivat automaattisten korjaustoimenpiteiden suorittamisen. Palamisen 

hallinta jää näin ollen puutteelliseksi, koska ainoa mittaustieto on savukaasun 

savukaasun happimittaus, ja sekin vain suuremmissa yksiköissä /3/. Edellä mainituista 

seikoista johtuen arinapolton ns. hehkutushäviö, joka tarkoittaa tuhkan sisältämän 

palamiskelpoisen polttoaineen osuutta, on esimerkiksi leijupolttoa selvästi suurempi. 

Palamattoman hiilen määrä arinakattilan tuhkassa on tyypillisesti noin 5%. 

 

Erityisesti jätteenpoltossa tulipesän geometrian merkitys korostuu, sillä jätteen 

sisältämien haitallisten aineiden hajoaminen palamisprosessissa edellyttää 

mahdollisimman täydellistä palamista. Täydellinen palaminen edellyttää palamisilman 

tehokasta sekoittumista palamiskaasuihin. Mikäli sekoittuminen ei ole optimaalista, 

viipymäajan merkitys palamisen täydellisyyden kannalta korostuu. Useimmat 

jätteenpolton päästömääräykset edellyttävät tulipesägeometrialta ja polttojärjestelyltä 

toteutusta, joka varmistaa sen, että kaasujen viipymäaika on vähintään kaksi sekuntia yli 

850�C lämpötilassa viimeisen ilmansyöttökohdan jälkeen. 
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Arinapoltossa HCl-, HF- ja SO2- päästöihin ei juurikaan voida tulipesässä vaikuttaa, 

vaan päästöt määräytyvät kattilaan syötetyn jätteen Cl-, F- ja S- yhdisteiden määrästä. 

NOx-, CO-, CxHy- ja PCDD/F – päästöt määräytyvät pitkälti polton palamisen 

täydellisyyttä kuvaavien parametrien mukaan. NOx -päästöjen vähentämiseksi 

tulipesään voidaan ruiskuttaa ammoniakkia. Aktiivihiiltä käytetään raskasmetalli- ja 

dioksiinipäästöjen vähentämiseen. Massapolttolaitoksissa suurena kustannuksena on 

laajamittainen savukaasunpuhdistus (usein märällä menetelmällä), mikä lisää 

investointikustannuksia /13/. 

 

Jätteen arinapoltossa syntyvän savukaasun sisältämät CO, HCl, metallisuolapartikkelit 

ja sulfaatit aiheuttavat kattilan tulistinputkille erittäin nopeaa korroosiota putken 

pintalämpötilan noustessa 400 - 450�C:een. Myös tätä alemmilla lämpötilatasoilla 

esiintyy korroosiota, joissa CO heikentää putkia normaalisti suojaavaa 

metallioksidikerrosta ja edistää siten Cl- korroosiota. Näistä syistä johtuen useimmat 

jätteenpolttolaitokset on suunniteltu melko alhaisille höyryn arvoille, tyypillisesti 380 – 

440�C, 40 – 45 bar. Tästä on seurauksena suhteellisen matala sähköntuotannon 

hyötysuhde muihin polttoaineisiin verrattuna./3,12/. Tyypilliset Keski- Euroopan 

massapolttolaitokset tuottavat vain sähköä, sillä lämpökuorman tarvetta ei useinkaan ole 

/13/.  
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4.2. Leijupoltto 
 
Leijupoltolla tarkoitetaan polttoaineen polttamista inertin kiintoaineen avulla. Inerttinä 

kiintoaineena käytetään raemaista materiaalia, kuten hiekkaa, tuhkaa tai vastaavaa. 

Leijukerros voi olla joko ilmanpaineinen tai paineistettu. 

 
Leijupolttotekniikka soveltuu hyvin huonolaatuisille polttoaineille, joiden poltto ei 

muuten onnistu ilman monimutkaisia erikoisjärjestelyjä. Leijupolton etuna voidaan 

pitää mahdollisuutta käyttää erilaisia polttoaineita samassa kattilassa. Petin suuren 

lämpökapasiteetin ansiosta leijupoltto soveltuu hyvin kosteiden polttoaineiden polttoon 

eikä erillistä kuivausta tarvita. Suuren lämpökapasiteetin ansiosta myös polttoaineen 

nopeat ja suuretkin laatuvaihtelut ovat mahdollisia /6/. Edellä mainittujen seikkojen 

vuoksi leijupoltto soveltuu hyvin myös jätteen polttoon. Leijupoltto vaatii kuitenkin 

aina jätteen esikäsittelyn.  

 

Leijupoltto voidaan suorittaa joko kerrosleijupolttona tai kiertoleijupolttona. 

Kerrosleijukattilasta käytetään yleisesti  nimitystä BFB (Bubbling- Fluidized- Bed) – 

kattila ja kiertoleijukattilasta CFB (Circulating- Fluidized- Bed) – kattila. Kerrosleijussa 

leijukerroshiukkaset pysyvät leijukerroksessa, kun taas kiertoleijussa 

kiintoainehiukkaset kulkevat leijutuskaasun mukana pois leijutustilasta ja ne on 

jatkuvuustilan aikaansaamiseksi palautettava takaisin. Aikaisemmin kerrosleijukattiloita 

käytettiin lähinnä kosteiden polttoaineiden polttoon pienissä yksiköissä ja 

kiertoleijukattiloita hiilen polttoon suuremmissa yksiköissä. Nykyään 

kerrosleijukattiloita käytetään biomassojen ja lietteiden polttoon aina 300 MWth 

teholuokkaan asti. Kiertoleijukattiloissa poltetaan nykyisin biopolttoaineita joko 

pelkästään tai seospolttona hiilen kanssa jopa 600 MWth kokoisissa yksiköissä. 
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4.2.1. Kerrosleijupoltto 
 

Kerrosleijukattilassa petimateriaali lepää suuttimilla varustetun arinalevyn päällä. Kun 

arinan läpi puhalletaan ilmaa, alkaa materiaalipatja laajentua ja leijua, kun ilman 

virtausnopeus on riittävän suuri. Ilman virtausnopeudesta riippuen leijukerros 

käyttäytyy eri tavoin.  

 

Stationäärisessä leijukerroksessa kaasun virtausnopeus on niin pieni, että petimateriaali 

pysyy paikallaan leijutetussa tilassa 1 – 2 metrin korkeudella tulipesän pohjasta. 

Materiaalikerroksen paksuus on 0,4 – 0,8 m. Kerrosleijupoltossa käytettävän 

leijutusmateriaalin keskiraekoko on 1 - 3mm. Tämä mahdollistaa enintään 0,7 – 3 m/s 

suuruisen leijutusnopeuden käytön. Tällöin ainoastaan pienimmät tuhka- ja 

polttoainepartikkelit irtoavat pedin pinnasta ja lähtevät kaasun mukaan.  

Normaalipaineisessa (atmosfäärisessä) kerrosleijupoltossa voidaan biopolttoaineilla 

saavuttaa polttoainetehoksi reaktorin poikkipinta- alaa kohti  noin 0,7-3 MW/m2. /3,6/. 

Käytännössa kaasun virtausnopeus leijukerroksessa, primääri- ja sekundääri- ilman 

suhde sekä petistä poistettava lämpömäärä riippuvat lähinnä polttoaineen haihtuvien 

aineiden määrästä, partikkelikoosta, lämpöarvosta sekä kosteudesta. Säätämällä 

primääri- ja sekundääri- ilmamääriä saadaan olosuhteet kullekin polttoaineelle sopiviksi 

ja polttolämpötila pidettyä halutuissa rajoissa.  

 

Kerrosleijukattilan tulipesän alaosan putket vuorataan tulenkestävällä massalla, jonka 

tarkoitus on estää petimateriaalin aiheuttama putkien kuluminen ja toimia eristeenä ja 

estää pedin liiallinen jäähtyminen. Massaus ulottuu sekundääripolttovyöhykkeeseen 

asti.  Tulipesän pohjana toimii ilmanjakoarina, joka on myös suojattu tulenkestävällä 

vuorauksella. 

 

Kuvassa 4 on esitetty leikkaus kerrosleijukattilan tulipesästä. 
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Kuva 4. Kerrosleijukattilan tulipesä /14/. 

 

Polttoaineen turvallisen syttymisen takaamiseksi peti on ensin lämmitettävä 500 - 

600�C lämpötilaan ennen polttoaineen syötön aloittamista. Alkulämmitys toteutetaan 

joko petiin tai sen päälle sijoitetuilla öljy- tai kaasupolttimilla. Polttoaine syötetään 

polttoainesiilon alapuolisella kuljettimella sulkusyöttimen kautta pudotustorveen, josta 

se putoaa tulipesässä petin päälle. Jotta polttoaine saadaan jakautumaan tasaisesti koko 

petin alueelle, käytetään polttoaineen syöttöön tavallisesti useita syöttötorvia. 

Suuremmissa kattiloissa polttoaineen syöttö tapahtuu kahdelta vastakkaiselta seinältä.  

 

Kun polttoaine syötetään petiin, se sekoittuu välittömästi kuuman petimateriaalin 

kanssa. Polttoaineen sisältämä vesi höyrystyy ja tulistuu. Kuivuneet 

polttoainepartikkelit saavuttavat syttymislämpötilan ja palavat leijukerroksen läpi 

virtaavassa ilmassa. Kiintohiilen palaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi pedin sisällä 

ja haihtuvien aineiden pedin yläpuolella.  
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Palamisen vaatima happi saadaan osittain leijutusilmasta, joka toimii primääri- ilmana. 

Primääri- ilman osuus tarvittavasta palamisilmamäärästä on noin 35 – 40 %. Loppuosa 

ilmasta , sekundääri- ilma, tuodaan leijukerroksen yläpuolelle jälkipalotilaan. 

Suuremmissa kattiloissa jälkipalotilan palamisilma voidaan tuoda kahdelta eri tasolta 

sekundääri- ja tertiääri- ilmana.  Kiinteän polttoainepartikkelin palaminen 

kiertoleijukattilassa noudattaa samaa teoriaa kuin arinakattilassakin. Palamisen vaiheita 

on käsitelty tarkemmin luvussa 3.1.2. 

 
Petin lämpötila on pidettävä niin alhaisena, ettei polttoaineen tuhka sula eikä eikä edes 

pehmene, jolloin hiekka tuhkan vaikutuksesta sintraantuisi. Sintraantuneen hiekan 

poisto kattilasta on hankalaa ja vaatii yleensä kattilan alasajon. Tämän vuoksi petin 

lämpötila pyritään pitämään noin 800 - 900�C:ssa, eli tuhkan pehmenemispisteen 

alapuolella. Korkealämpöarvoisia polttoaineita poltettaessa petiä on jäähdytettävä, jotta 

lämpötila pysyisi halutuissa rajoissa. Petin lämpötilaa voidaan säätää leijutusilman 

määrällä tai savukaasujen kierrätyksellä. 

  

Karkein osa polttoaineen tuhkasta jää petiin, ja se poistetaan leijupetistä päästämällä 

tietty määrää hiekkaa arinan karkeanpoistoaukosta. Poistettu hiekka seulotaan, jotta siitä 

erottuu karkea kuona. Puhdistettu hiekka voidaan palauttaa takaisin kattilaan. 

Hienojakoinen tuhka jauhautuu leijupetissä ja poistuu savukaasuvirran mukana 

tulipesästä. Myös leijupetin hiekka jauhautuu leijutuksen vaikutuksesta vähitellen ja 

poistuu savukaasujen mukana. Vähätuhkaista polttoainetta poltettaessa kattilaan on 

lisättävä hiekkaa jauhautuneen määrän korvaamiseksi. 

 

 
Kuvassa 5 on esitetty kerrosleijukattilan tärkeimmät osat. 



 28

 
Kuva 5. Kerrosleijukattilan tärkeimmät osat /15/. 
 
Leijukerroskattilan rakenne: 

 
1. Höyrylieriö   9.   Tukikehät 
2. Laskuputket   10. Tulistimet 
3. Tulipesä    11. Savukaasukanava  
4. Polttoaineen syöttöputki  12. Sekundääri- ilmasuuttimet 
5. Suojamassaus   13. Porrasarina ja leijutusilmasuuttimet 
6. Hiekkapeti    14. Primääri- ilman syöttö 
7. Käynnistyspolttimet   15. Syöttöveden esilämmittimet 

(hiekan lämmitykseen)  16. Palamisilman esilämmittimet 
8. Kaasutiiviit vesiputkiseinät 
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4.2.2. Kiertoleijupoltto 
 
Kiertoleijussa kaasun nopeus on niin suuri, että polttoaine ja petimateriaali kulkeutuvat 

kaasun mukana. Kiertoleijukattiloissa käytetään suurempia leijutusnopeuksia ja 

hienojakoisempaa leijutusmateriaalia kuin leijukerroskattiloissa. Kiertoleijupoltossa 

käytetään leijutusmateriaalina yleensä 0,1 - 0,5 mm halkaisijaltaan olevia hiukkasia. 

Tyypillisesti käytetyt kaasunnopeudet ovat luokkaa 3 – 10 m/s. Tämän seurauksena 

saavutettava polttoaineteho poikkipinta- alaa kohti on  0,7 - 6 MW/m2  . /3,6/. 

 

Kietoleijukattila toimii leijutusalueella, jolle on ominaista voimakas pyörteisyys ja 

hiukkasten hyvä sekoittuminen. Kiertopetistä ei erotu selvää pintaa, vaan petin tiheys 

pienenee korkeuden funtiona osan hiekasta tempautuessa savukaasujen mukaan.  Kaasu 

ja kiintoaine erotetaan toisistaan kiintoaine- erottimella. Yleisimmin käytetty erotinlaite 

kiertoleijukattiloissa on keskipakoerotukseen perustuva syklonierotin. Kiintoaine- 

erotuksen lisäksi sykloni toimii myös hyvänä kaasun sekoittimena mahdollistaen 

epätäydellisesti tapahtuneiden homogeenisten reaktioiden loppuunsaattamisen. 

  

Kiertoleijukattilan pääosat ovat tulipesä ja siihen liitetty kiertävän petimateriaalin ja 

palamattomat hiukkaset tulipesän pohjalle palauttava sykloni. Syklonin jälkeen 

savukaasu jatkaa matkaansa varsinaiseen höyrystinosaan, jossa se luovuttaa lämpönsä 

vesihöyrypiirille. Savukaasukanavassa sijaitsevat pääosa tulistimista sekä veden ja 

ilman esilämmittimet. Kattiloiden päälämmönsiirtimien keskinäinen sijoittelu vaihtelee 

kuitenkin tapauskohtaisesti. Suurissa kattiloissa on yleensä useampia rinnakkaisia 

sykloneja. Syklonit ovat yleensä olleet tulenkestävällä massalla ja erillisellä 

eristekerroksella vuorattuja jäähdyttämättömiä erottimia,  mutta nykyään rakennetaan 

myös jäähdytettäviä sykloneja. 

 
Kuvassa 6 on esitetty kiertoleijukattilan tulipesän ja syklonin sivuleikkaus. 
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Kuva 6. Kiertoleijukattilan tulipesä ja sykloni /14/. 

 

Polttoaine syötetään kiertoleijukattilaan joko etuseinän kautta tai sekoittamalla se 

syklonista palaavan hiekan joukkoon syklonin polvekkeessa. Ensin mainittu tapa on 

yleisimmin käytössä. Mikäli sillä ei saada aikaan tarpeeksi tasaista polttoaineen syöttöä, 

voidaan suurissa kattiloissa osa polttoaineesta syöttää myös takaseinän kautta. 

 

Polttoaine palaa tulipesässä kuuman kiintoainesuspension seassa. Kiintoainehiukkasen 

palamiseen pätevät samat periaatteet kuin kerrosleijupoltossakin. Erona on kuitenkin 

kiertoleijupolton palamisympäristön olosuhteiden jatkuva vaihtelu voimakkaasti 

turbulentissa virtauksessa. Kiertoleijukattilassa tulipesän pohjan kavennuksella voidaan 

parantaa polttoaineen syvyyssuuntaista sekoittumista ja pienentää tarvittavaa 

leijutusilmapuhaltimen tehoa. 

 

Palamisilma tuodaan kattilaan leijukerroskattilan tavoin primääri- ja sekundääri- ilmana. 

Primääri- ilma eli leijutusilma tuodaan pohjasuuttimien kautta. Sekundääri- ilma 

johdetaan leijukerrokseen useammalta eri tasolta muutama metri arinan yläpuolelta.  
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Primääri- ilman osuus koko ilmamäärästä on polttoaineesta riippuen 40 – 60 %. Eräät 

vähän haihtuvia komponentteja sisältävät polttoaineet tarvitsevat 75 %:n primääri- 

ilmamäärän./3/.  

 

Kiintoainemäärä ja raekoko pidetään kattilassa sopivana poistamalla sieltä ajoittain 

kiintoainetta pohjatuhkan ulosottolaitteiston kautta. Kiintoainemäärää voidaan seurata 

tarkastelemalla kattilan paine- eroja pystysuunnassa. Petimateriaali seulotaan karkean 

poistamiseksi samalla tavalla kuin kerrosleijupoltossakin ja palautetaan kiertoon 

kiertoleiju- virtaustilan säilyttämiseksi. 

 

Kuvassa 7 on esitetty kiertoleijukattila ja sen tärkeimmät oheislaitteet. 

 

 

 
Kuva 7. CFB- kattila, Alholmens Kraft /14/. 
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4.2.3. Jätteen leijupolton ominaispiirteitä 
 
Leijukattiloissa tehokkaan lämmönsiirron ja petin suuren lämpökapasiteetin ansiosta 

polttoaineen kosteusvaihtelut eivät aiheuta haittaa siinä määrin kuin tavanomaisissa 

polttomenetelmissä. Tästä syystä samassa tulipesässä pystytään polttamaan useita 

polttoaineita, kuten turvetta, puuta, kotitalousjätettä, teollisuuden jätteitä ja lietteitä sekä 

muita kosteita polttoaineita. Jätteen polttoon leijupoltto soveltuu hyvin juuri jätteen 

polttoon polttoainejoustavuutensa kanssa (LHVar 6 – 25 MJ/kg) /14/. 

 

Poltettaessa jätettä leijukattilassa, on jäte aina esikäsiteltävä. Jätteen esikäsittelyllä 

voidaan homogenisoida jätteen laatua, ja vähentää esim. polttoaineen elementaaritypestä 

syntyviä NOx- päästöjä sekoittamalla jätteen sisältämiä korkean typpikonsentraation 

omaavia jakeita muuhun jätteeseen. Esikäsittelyssä jäte revitään tai silputaan tiettyyn 

palakokoon riippuen poltettavasta materiaalista. Tasainen palakoko helpottaa 

polttoaineen tasaista syöttöä ja mahdollistaa hyvän palamistuloksen. Esikäsittelyssä 

tapahtuvan metallinpoiston ansiosta myös pohjatuhka on melko tasalaatuista.  

 

Leijupoltolle on ominaista polttoaineen ja palamisilman erittäin hyvä sekoittuminen. 

Tehokkaasta palamisesta johtuen palamattoman hiilen määrä leijukattilan pohjatuhkassa 

on  hyvin pieni, yleensä alle 1%. Lentotuhkassa palamattoman hiilen osuus on yleensä < 

10 %. 

 

Koska leijupoltossa palamislämpötila on alhainen (n. 800 – 950�C), jäävät NOx- päästöt 

vähäisiksi. Typpioksidipäästöjä voidaan vähentää edelleen syöttämällä tulipesään  tai 

syklonin sisäänmenoon ammoniakkia. Lisäksi tulipesään voidaan syöttää dolomiittia 

jätepolttoaineen sisältämän alumiinin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.  

Aktiivihiiltä käytetään elohopea- ja dioksiinipäästöjen vähentämiseen syklonin 

jälkeisessä savukaasukanavassa. Myös rikkipäästöjen vähentäminen kiertopetikattiloissa 

onnistuu yksinkertaisesti kalkki-injektiolla tulipesään. Leijupolton savukaasujen 

puhdistukseen riittää usein puolikuivan- tai kuivan menetelmän käyttö, jolloin 

kustannukset jäävät pienemmiksi märkään menetelmään verrattuna. 
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Kiertopetitekniikalla on mahdollista polttaa hyvällä hyötysuhteella myös huonolaatuista 

vähän haihtuvia komponentteja sisältävää polttoainetta , josta ei kerrosleijupolttona 

saada riittävän hyvää palamistulosta. Kietopetikattilassa savukaasujen voimakkaan 

turbulenttisen virtauksen mukaan tempautuvat polttoainepartikkelit erottuvat 

savukaasuista syklonissa ja palautuvat takaisin tulipesään, jolloin saavutetaan riittävän 

pitkä palamisaika ja sen myötä hyvä palamishyötysuhde. Tästä on seurauksena 

matalammat typpi- ja rikkidioksidipäästöt absorbenttihiukkasten suuremmasta 

kokonaisviiveajasta johtuen kerrosleijupolttoon verrattuna. Leijukerrospolttoon 

perustuvien jätteenpolttokattiloiden höyrynarvot ovat hieman paremmat kuin 

arinatekniikkaa käyttävän massapolttolaitoksen, tyypillisesti noin 43 – 65 bar ja 440 – 

480�C /13/. 
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4.3. Kaasutus  
 
 
Kaasutusprosessissa poltetaan hiilipitoista polttoainetta alistökiömetrisellä 

ilmamäärällä. Mikäli orgaanista ainetta hajotetaan lämmön avulla hapettomissa 

olosuhteissa, kyseessä on pyrolyysiprosessi /16/. Polttoaineen kaasutuksella on tarkoitus 

tuottaa polttokelpoista kaasua, joka sisältää hiilimonoksidia, vetyä ja jonkin verran 

metaania ja korkeampia hiilivetyjä. Kiinteiden polttoaineiden kaasutustapahtuma 

koostuu polttoaineen kuivumisesta, pyrolyysistä sekä jäännöshiilen kaasutus- ja 

palamisreaktioista. 

 

Tuotekaasun tärkeimpiä komponentteja tuottavat reaktiot ovat voimakkaasti 

endotermisiä, joten prosessin tarvitsema lämpö täytyy tuoda joko osittaispolton avulla 

(ilma- ja happikaasutus) tai ulkoisen lämmönsiirtoaineen muodossa. Tärkeimmät 

kaasutusreaktiot on esitetty luvussa 3.1.2.4. Kaasutusmenetelmästä ja polttoaineesta 

riippuen saadaan tuotteeksi kaasuseos, jonka pääkomponentit ovat hiilidioksidi, 

hiilimonoksidi, vety, metaani, typpi ja vesihöyry. Lisäksi prosessista saadaan koksia, 

joka sisältää hiiltä, tiivistyneitä pyrolyyttisiä öljyjä sekä polttoaineen alun perin 

sisältämät inertit eli reagoimattomat ainekset. 

  

Kaasutusmenetelmät voidaan jaotella  käytetyn kaasutuskaasun mukaan tai sen mukaan, 

onko prosessi ilmanpaineinen vai paineistettu tai tuodaanko prosessiin lisälämpöä. 

Useimmat voimalaitossovelluksissa käytettävät kaasutusprosessit perustuvat ilma- ja 

happikaasutukseen.  
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4.3.1. Kaasutusmenetelmät 
 

4.3.1.1. Ilmakaasutus 

 

Ilmakaasutuksessa käytetään tyypillisesti 20 – 50 % stökiömetrisen palamisen 

ilmamäärästä. Runsaasti haihtuvia aineita sisältävät polttoaineet voidaan kaasuttaa 

melko alhaisessa lämpötilassa (800 - 1000�C), jolloin ilmantarve on 20 –30% 

stökiömetrisen palamisen ilmantarpeesta. Ilmakaasutuksen tuotekaasussa on typpeä 

yleensä n. 50 til.-%, jolloin puhutaan pienilämpöarvoisesta kaasusta, jonka tehollinen 

lämpöarvo on 3 – 7 MJ/m3
n /3,6/.  

 

 

4.3.1.2. Happikaasutus 

 

Happikaasutuksessa kiinteän polttoaineen kaasutus tapahtuu happen ja vesihöyryn 

seoksella, jolloin syntyy keskilämpöarvoista tuotekaasua, jonka tehollinen lämpöarvo 

on 7 – 15 MJ/m3
n. Happikaasutuksessa saavutetaan suurempi kemiallinen hyötysuhde 

kuin ilmakaasutuksessa, mutta happen käyttöä rajoittaa happen valmistuksen kalleus. 

Happikaasutus soveltuu suuren kokoluokan laitoksiin sekä sovelluksiin, joissa tarvitaan 

korkeaa kaasutuslämpötilaa /3/. 

 

 

4.3.1.3. Epäsuora lämmöntuonti 

 
Kaasutusaineena käytetään yleensä tulistettua vesihöyryä, savukaasua tai kierrätettävää 

tuotekaasua. Tarvittava lämpö voidaan tuoda esim. vierekkäisestä leijukattilasta 

kuumana petimateriaalina. Vaihtoehtona epäsuoralle lämmöntuonnille voidaan osa 

polttoaineesta tai kaasutuksen jäännöshiili polttaa erillisessä polttolaitteessa ja johtaa 

syntyneen savukaasun lämpö kaasutusreaktoriin lämmönvaihtimien avulla. Edellä 

mainituilla prosesseilla pyritään tuottamaan keskilämpöarvoista tuotekaasua. Kyseisiä 

prosesseja on käytetty lähinna biopolttoaineille, joiden kaasutus voidaan toteuttaa alle 

800�C:n lämpötilassa. 
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4.3.2. Reaktorityypit 
 

Kaasun ja kiinteän aineen keskinäisen liiketilan perusteella voidaan kaasutusreaktorit  

jaotella kolmeen päätyyppiin /17/: 

 

- kiinteäkerroskaasuttimet 

- pölykaasuttimet 

- leijukerroskaasuttimet 

 
Kullekin reaktorityypille on olemassa tyypillinen kaasutettavan aineen partikkelikoko ja 

reaktiovyöhykkeen lämpötila. Jätepolttoaineiden kaasutukseen käytetään lähinnä 

kiinteäkerroskaasuttimia sekä leijukerroskaasuttimia. 

 

 

4.3.2.1. Kiinteäkerroskaasutus 

 
Kiinteäkerroskaasuttimet voidaan jakaa  myötävirta-, vastavirta- ja ristivirta-

kaasuttimiin. Menetelmät eroavat toisistaan lähinnä kiintoaineen ja kaasuvirtojen 

kulkusuunnissa toisiinsa nähden. Ristivirtakaasuttimia käytetään lähinnä etupesinä, 

joten niitä ei käsitellä tarkemmin tässä työssä. 

 

Vastavirtakaasutus 

Vastavirtakaasutin on periaatteeltaan kuilu- uuni, jossa palamainen polttoaine syötetään 

reaktorin yläosaan ja ilma- (tai happi-) vesihöyryseos alhaalta. Polttoaineen 

partikkelikoko on tyypillisesti 3 – 50 mm /6/. Materiaali kohtaa ensimmäiseksi 

reaktorista poistuvan tuotekaasun, jolloin se kuivuu ja siitä haihtunut kosteus joutuu 

sellaisenaan tuotekaasuun. Reaktorissa alaspäin kulkiessaan kuivunut polttoaine joutuu 

seuraavaksi kuivumisvyöhykettä kuumempaan pyrolyysi-vyöhykkeeseen, jossa 

polttoaineesta poistuvat kaikki haihtuvat aineet. Kuivumiseen ja pyrolyysiin tarvittava 

energia saadaan reaktorin alaosan palamisvyöhykkeessä syntyvistä kaasuista. 

Polttoaineesta haihtuvat kaasut ja tervahöyryt joutuvat tuotekaasun mukaan ja 

kulkeutuvat ylöspäin, ja osa tervasta suodattuu kuivumisvyöhykkeessä tuoreeseen 

polttoaineeseen /18/. 
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Vastavirtakaasutuksessa syntyy kosteaa tervapitoista tuotekaasua. Suuri tervapitoisuus 

aiheuttaa sen, että tuotekaasun käyttö muuhun kuin kuin suoraan polttoon on vaikeaa. 

Tervapitoisen tuotekaasun poltto esim. öljykattilassa onnistuu hyvin, ja kaasun 

sisältämä terva saattaa lisätä kaasun kokonaislämpöarvoa jopa 30%. Tämän takia 

vastavirtakaasuttimet on rakennettu usein polttolaitoksen välittömään läheisyyteen. 

 

Myötävirtakaasutus 

Myötävirtakaasutuksessa polttoaine syötetään reaktorin yläosaan ja ilma tai happi 

reaktorin keskiosaan. Sisään syötettävä polttoaine kuivuu reaktorin yläosassa. 

Polttoaineen kuivumisen vaatima lämpö tulee kuivumisvyöhykkeeseen reaktorin 

alaosasta johtumalla polttoainekerroksen läpi ja reaktorin seinämiä pitkin. 

Kuivumisvaiheen jälkeen on hiiltymisvaihe (pyrolyysivaihe), jossa polttoaineesta 

poistuvat haihtuvat aineet. Alaspäin mentäessä seuraavina kaasuttimessa ovat palamis- 

ja pelkistysvyöhykkeet. Palamisvyöhykkeeseen joutuvat pyrolyysivyöhykkeessä 

syntynyt koksiaines, hiiltokaasut, tervahöyryt ja vesihöyry. Pyrolyysituotteiden ja 

reaktoriin puhallettavan ilman välisen palamisreaktion ansiosta lämpötila nousee yli 

1000�C:n. Ilmasyöttöä säädellään sopivissa rajoissa siten, että ainoastaan osa palavista 

aineista palaa loppuun asti. Tuotekaasu poistetaan reaktorin alaosasta /18/. 

 

Myötävirtareaktorissa miltei kaikki polttoaineen sisältämä kosteus joutuu kosketuksiin 

hehkuvan hiilen kanssa. Tämän vuoksi erittäin kostean materiaalin kaasuttaminen 

myötävirtaperiaatteella ei ole mahdollista. Yleisesti kosteuspitoisuuden ylärajana 

voidaan pitää 25 – 30 paino-%. Myötävirtareaktorin tuotekaasun tervapitoisuus on pieni 

/18/. Moottorikäyttöä varten tuotekaasun tervapitoisuutta voidaan vielä pienentää 

käyttämällä katalyyttistä krakkeria.  

 

Kuvassa 8 on esitetty myötä- ja vastavirtareaktorien toimintaperiaate. 
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Kuva 8. Perusmallit myötä- ja vastavirtareaktoreista /18/. 

 

 

 

4.3.2.2. Leijukerroskaasutus 

 

Leijukerroskaasuttimissa polttoaine kaasutetaan inertin leijuvan materiaalin sisällä. 

Leijutusmateriaalina voidaan käyttää hiekkaa, kuten leijukerroskattiloissakin. Kaasuna 

käytetään joko ilmaa tai hapen ja vesihöyryn seosta. Leijukerroskaasutus voidaan 

suorittaa kuplivassa leijukerroksessa tai kiertoleijukaasutuksena.   

 

Kuplivassa leijukerroskaasuttimessa palakooltaan alle 10 mm oleva polttoaine syötetään 

leijukerrokseen. Leijukerroksessa polttoainepartikkelit kuivuvat nopeasti ja 

pyrolysoituminen alkaa. Osa syntyneestä hiilestä putoaa leijukerroksen alaosaan ja palaa 

muodostaen  hiilimonoksidia ja –dioksidia. Tästä palamisesta saadaan pyrolyysin sekä 

useimpien prosessissa tapahtuvien endotermisten reaktioiden tarvitsema lämpö. 

Petimateriaalin suuri massa toimii lämpöä varastoivana ja lämpötilaeroja tasoittavana 

tekijänä. /19/. Leijukerroksen lämpötila pyritään pitämään tuhkan sulamispisteen 

alapuolella, eli noin 800 -1000�C:ssa /6/.  
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Eräissä prosesseissa voidaan tehostaa tervojen, ammoniakin ja muiden haitallisten 

yhdisteiden hajoamista nostamalla kaasuttimen yläosan lämpötilaa johtamalla 

leijukerroksen yläpuoliseen pölykaasutustilaan lisää ilmaa tai happea /3/. 

 

Kiertoleijukaasutin koostuu reaktoriosasta, jossa kaasutus tapahtuu, syklonista sekä 

palautusputkesta, jota pitkin syklonissa kaasuvirrasta erotettu kiintoaines palautetaan 

takaisin reaktoriin. Kiertoleijukaasuttimen pääosat on esitetty kuvassa 9. 

Kiertoleijureaktorissa käytetään suurempia leijutuskaasun virtausnopeuksia kuin 

kuplivassa leijukerrosreaktorissa. Tästä johtuen osa kiintoainehiukkasista kulkeutuu 

ilmavirran mukana sykloniin, jossa kiintoaine erotetaan kaasusta ja tuhkan, 

palamattoman jäännöshiilen ja mahdollisen ulkoisen petimateriaalin seos palautetaan 

takaisin reaktoriin. Polttoaine syötetään reaktorin keskivaiheille harvaan 

kiertoainesuspensioon. Tarvittava kaasutusilma tuodaan  reaktorin alaosaan /20/. 

Polttoaineen kuivuminen ja pyrolysoituminen noudattaa samaa mallia kuin kuplivassa 

leijukerroskaasuttimessakin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kiertoleijukaasutin /19/. 
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Kiertoleijukaasuttimessa kaasujen viipymäaika on pienempi ja teho/poikkipinta on 

suurempi kuin kuplivassa leijukerroskaasuttimessa. Tästä syystä se soveltuu hyvin 

runsaasti haihtuvia aineita sisältäville helposti kaasuuntuville biopolttoaineille /20/. 

 

 

4.3.3. Jätteen kaasutuksen ominaispiirteitä  
 

Hankalien polttoaineiden käsittelyssä tarjoavat eri kaasutustekniikat varteenotettavan 

vaihtoehdon hyödyntää paikallisia kierrätyspolttoaineita. Jätteen massapolttoon 

verrattuna voidaan kaasutuskaasun oheispoltolla parantaa  tulistuslämpötilojen arvoja 

sekä vähentää kattilan likaantumista ja  korroosiota.  

 

Myötävirtakaasutin tarvitsee kuivan, homogeenisen ja palamaisen polttoaineen. 

Polttoainevaatimuksesta huolimatta myötävirtakaasuttimen käytettävyys ei vastaa 

kaupallisia vaatimuksia. Myötävirtatekniikkaa käytetään tavallisesti pienissä, < 1 MW:n 

kaasuttimissa. Vastavirtakaasuttimissa voidaan polttoaineena käyttää erilaisia, myös 

heikkolaatuisia polttoaineita. Vastavirtatekniikkaa käytetään pienen tai keskisuuren 

kokoluokan (< 20 MW) kaasuttimissa./21/. 

 

Leijukerrostekniikka on kaasutustekniikoista kaikkein polttoainejoustavin. 

Leijukerroskaasutin soveltuu kaasuttimessa vallitsevan tasaisen lämpötilajakauman ja 

hyvän sekoittuvuuden ansiosta erityisesti epähomogeenisten ja huonolaatuisten 

polttoaineiden kaasutukseen. Petin suuren lämpökapasiteetin ansiosta 

leijukerroskaasuttimilla voidaan käsitellä jätettä, joka on kosteudeltaan jopa 60 % /19/.  

Käytettävän polttoaineen mukaan valitaan joko kiertoleiju- tai kerrosleijukaasutin. 

Kaasutuspaine voidaan valita sovelluskohtaisesti. Leijukerrostekniikkaa käytetään 

tavallisesti keskisuuren tai suuren kokoluokan kaasuttimissa./21/. 

Kiertoleijukaasuttimen kapasiteetti on tyypillisesti välillä 40 – 100 MWpa ja 

kerrosleijukaasuttimen  15-40 MWpa /13/. 
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 Leijukerroskaasuttimella voidaan käsitellä suurempi polttoainemäärä kuin 

samankokoisella kiinteäkerroskaasuttimella. Prosessista saatavan tuotekaasun 

tervapitoisuus leijukerroskaasuttimella on pieni verrattuna kiinteäkerroskaasutukseen. 

/18/. Leijukerrostekniikka tarjoaa myös mahdollisuuden reaktorin sisällä tapahtuvaan 

rikinpoistoon vastaavalla tavalla kuin leijupoltossakin. 

 

REF:n kaasutus ja tuotekaasun yhteispoltto esim. hiilipölykattilassa on osoittautunut 

kustannuksiltaan melko edulliseksi vaihtoehdoksi, koska tuotekaasun poltossa voidaan 

käyttää jo olemassa olevaa kattilakapasiteettia. Oheispolttoa varten kattilaan tehtävät 

muutokset ovat yleensä melko pieniä /19/. Kun REF:n klooripitoisuus on pieni (<0,1 

paino-%), kaasutuksen tuotekaasu voidaan polttaa suoraan kiinteän polttoaineen 

kattilassa. Koska kaasutuskaasun lämpöarvolle ei ole tiukkoja vaatimuksia, polttoaine 

voi olla kosteaa (kosteus 20 – 70 %). Ratkaisua ei suositella polttoaineille jotka 

sisältävät runsaasti alkaleja, klooria tai alumiinia (pitoisuudet yli 0,15 paino- %). 

Kuuman, kondensoituvia yhdisteitä sisältävän kaasutuskaasun siirto ja jakelu on 

hankalaa, joten kaasuttimen pitää olla kattilan välittömässä läheisyydessä (etäisyys alle 

100m)./13/. 

 

Kun REF:n klooripitoisuus on korkeampi, tarvitaan kaasun puhdistus ennen kaasun 

polttoa kiinteän polttoaineen kattilassa. Kaasunpuhdistus on kuitenkin vasta 

tutkimusasteella ja odottaa myös EU:n direktiivin tulkintoja. Kaasun jäähdytyksellä ja 

suodatuksella saadaan pöly poistettua täydellisesti, ja pääoa raskasmetalleista, alkaleista 

ja kloorista poistuu pölyn mukana. Kloorin ja raskasmetallien puhdistusta voidaan 

tehostaa kalkin ja aktiivihiilen ruiskutuksella kaasuvirtaan ennen suodatusta, jolloin on 

mahdollista päästä yli 90 %:n erotusasteeseen. Tuotekaasun puhdistukseen voidaan 

käyttää myös vesipesuria, jossa poistetaan myös ammoniakki ja loput muista 

epäpuhtauksista. Vesipesun jälkeen puhdas ja viileä (n. 35 �C) kaasu on helposti 

kuljetettavissa ja soveltuu kaasuturbiinikäyttöön. Toisaalta kaasunpuhdistus lisää 

investointikustannuksia. Lisäksi polttoaineen on oltava melko kuivaa (kosteus < 25 

paino- %), jotta kaasun lämpöarvo on riittävän korkea palamiselle. Moottori/ 

turbiinikäytössä tuotekaasun lämpöarvon on oltava vähintään 4,5 MJ/kg (LHV)./13/. 
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5. Jätteiden energiakäyttöä ohjaavat tekijät 
 
 

EU:n lainsäädännöllä on suuri vaikutus jätteenkäsittelykustannuksiin sekä  käytettäviin 

menetelmiin. Jätteenpolttolaitoksille suurin vaikutus on ollut jätteenpolttodirektiivin 

(2000/76/EC) säätämillä päästörajoilla. Myös kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EC) sekä 

RES-E- direktiivi tulevat muuttamaan jätteen energiakäytön asemaa 

jätteenkäsittelymenetelmänä.  

 

Myös taloudelliset tekijät vaikuttavat voimakkaasti käytettävien jätteen-

käsittelymenetelmien sekä jätteen energiakäytön tekniikoiden valintaan. 

 

 

5.1. EU:n jätteenpolttodirektiivi 
 
 
EU:n jätteenpolttodirektiivi astui voimaan 28.12.2000. Direktiivin tarkoituksena on 

yhtenäistää jätteenpolton päästörajoja EU maissa. Jätteenpolttodirektiivi tulee 

koskemaan jätteitä sekä ongelmajätteitä polttavia ja rinnakkaispolttavia laitoksia. 

Jätteenpolttodirektiiviä sovelletaan jo käytössä oleviin poltto- tai 

rinnakkaispolttolaitoksiin 28.12.2005 alkaen. Laitoksia pidetään käytössä olevina, jos 

ne käynnistävät rinnakkaispolton ennen 28.12.2004. Uusia laitoksia direktiivi tulee 

koskemaan 28.12.2002 alkaen. 

 

Määritelmät polttolaitokselle ja rinnakkaispolttolaitokselle ovat /22/:  

 

Polttolaitos: kiinteä tai liikkuva tekninen yksikkö tai laitteisto, joka on tarkoitettu 

jätteiden lämpökäsittelyyn riippumatta siitä, hyödynnetäänkö poltossa syntyvä lämpö 

vai ei. Lämpökäsittelyllä tarkoitetaan myös jätteen polttoa hapettamalla sekä muuta 

lämpökäsittelyä, kuten pyrolyysiä, kaasutusta ja plasmakäsittelyä, jos käsittelyssä 

syntyvät tuotteet tämän jälkeen poltetaan. 
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Rinnakkaispolttolaitos: Kiinteä tai liikkuva laitos, jonka pääasiallisena tarkoituksena on 

tuottaa energiaa tai aineellisia tuotteita ja 

- jossa käytetään jätettä vakinaisena tai lisäpolttoaineena, tai 

- jossa jätettä lämpökäsitellään sen käsittelemiseksi 

Jos rinnakkaispoltto tapahtuu niin, että laitoksen pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa 

energiaa tai aineellisia tuotteita, vaan pikemminkin jätteiden lämpökäsittely, laitosta on 

pidettävänä polttolaitoksena.  

 

 

5.1.1. Direktiivin päästörajat 
 

Jätteenpolttodirektiivin lähtökohtana on ollut yhdistää ja uudistaa 2 vanhaa 

jätteenpolttoa koskevaa direktiiviä sekä vähentää jätteenpoltossa syntyvien 

raskasmetallien ja supermyrkkyjen päästöjä. Direktiivin tarkoituksena on 

yhdenmukaistaa jätteiden polton vaatimuksia EU:n alueella. Direktiivin mukaan sekä 

jätteiden että ongelmajätteiden polttoa ja rinnakkaispolttoa tulee vastata lähes samat 

tiukat päästönormit. Jätteenpolttodirektiivin mukaan lasketaan päästörajat 

rinnakkaispolttolaitoksille laskentasäännöllä, joka huomioi pääpolttoaineen ja jätteen 

osuudet kuivissa savukaasuissa. Direktiivin laskentasäännön sovellus tulee Suomessa 

koskemaan erityisesti rinnakkaispolttoa yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon 

tarkoittetuissa kattiloissa, kun rinnakkaispolttolaitoksille pääkattilan päästörajoina 

joudutaan laskennassa käyttämään SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjä koskevan LCP- 

direktiivin raja- arvoja eikä kattiloiden nykyisten ympäristölupien mukaisia rajoja. 

Jätteenpolttodirektiivi tuo lisäksi uudet päästörajat HCl:n, HF:n, TOC:n ja CO:n sekä 

raskasmetallien, dioksiinien ja furaanin osalta REF:iä rinnakkaispolttaville laitoksille. 

/23,24/. 

 

Jätteenpolttolaitoksille direktiivi tiukentaa dioksiinien ja furaanien päästövaatimusta ja 

asettaa NOx- päästöille raja- arvot. Muilta osin esim. Suomen lainsäädäntö on jo 

täyttänyt direktiivissä asetetut vaatimukset jätteenpolttolaitoksille vuodesta 1994 

lähtien. 
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Taulukossa 3 on esitetty jätteenpolttodirektiivin raja- arvot vuorokausikeskiarvoina ja 

vertailun vuoksi lasketut päästöjen raja- arvot < 100 MWth biomassa/kiinteän 

polttoaineen laitokselle sekä > 300 MWth kiinteän polttoaineen laitokselle, joka käyttää 

REF:iä 30 % kuivissa savukaasuissa laskettuna redusoituna 6 % O2. Vertailun vuoksi 

taulukossa on esitetty myös Saksassa käytössä olevat päästörajat (17. BlmSchV). 

 

 
Taulukko 3. Jätteenpolttodirektiivin raja- arvot sekä kiinteän polttoaineen laitoksille lasketut raja- arvot 

/23/. 
Päästöt EU:n Biomassa  Kiinteä pa Biomassa Kiinteä pa Kiinteä pa 17.BlmSchV

jätteenpoltto
- 

50-100 MWth 50-100 MWth <90 MWth <90 MWth >300 MWth 

direktiivi (LCP-
direktiivi- 

(LCP-
direktiivi- 

REF 30% REF 30% REF 30% 

(2000/76/EY) ehdotus) ehdotus) (kuiva sk) (kuiva sk) (kuiva sk) 
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

red. 11% O2 red. 6% O2 red. 6% O2 red. 6% O2 red. 6% O2 red. 6% O2 red. 11% O2 

SO2 50 200 850 172 677 172 50 
NOx 400 (<6 th) 350 400 405 444 222 200 

200 (>6th)    

Hiukkaset 10 50 50 42 42 26 10 
CO 50   * * * 50 
TOC 10   * * * 10 
HCl 10   * * * 10 
HF 1   * * * 1 
Hg 0,05   0,05 0,05 0,05 0,03 
Cd+TI 0,05   0,05 0,05 0,05 0,05 
As+Pb+Mn+Ni+ 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 (+Sn) 
Cr+Cu+Co+V+Sb       

PCDD/F, I-TEQ 0,1 ng/Nm3   0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3 

* lasketaan laskentasäännöllä, raja- arvot pääpolttoaineelle otetaan lainsäädännöstä tai 
ympäristöluvasta tai jos   
tälläisia ei ole, todellisista massapitoisuuksista.   
** Suomen lainsäädännössä tina mukana, koboltti ei mukana.   
 

 

Direktiivi asettaa velvoitteita myös jätteen poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksien 

suunnittelulle, varustelulle sekä käytölle. Vaatimusten mukaan polttolaitoksia 

käytettäessä on saavutettava sellainen polttotaso, että kuonassa ja pohjatuhkassa olevan 

orgaanisen hiilen kokonaismäärä on alle 3 % tai niiden polttohävikki alle 5 % aineen 

kuivapainosta.  
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Jätteen poltossa ja rinnakkaispoltossa syntyvien savukaasujen lämpötila joudutaan 

nostamaan valvotusti 850�C:een kahden sekunnin ajaksi. Em. lämpötilan mittauspiste 

on uunin sisäseinän läheisyydessä viimeisen ilmantuonnin jälkeen. Vaarallista jätettä 

(joka on spesifioitu erikseen) sisältämien halogenoitujen orgaanisten aineiden pitoisuus 

on enemmän kuin 1 % kloorina ilmaistuna, poltettaessa tai rinnakkaispoltettaessa 

lämpötila on nostettava 1100�C:een. Poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksissa tämä 

varmistetaan ohjausjärjestelmällä, joka lopettaa jätteen syötön, mikäli lämpötila on tai 

se laskee alle 850�C:n (tai alle 1100�C:n). Jätteenpolttolaitoksissa jokainen linja 

joudutaan varustamaan tämän lisäksi lisäpolttimella, joka käynnistyy mikäli 

savukaasujen lämpötila on liian alhainen. 

 

Direktiivin mukaan jätteen poltto- tai rinnakkaispolttoprosessin aikana syntyvä lämpö 

on hyödynnettävä niin hyvin kuin se on käytännössä mahdollista /22/. 

 
 

5.1.2. Mittausvelvoitteet 
 

Direktiivissä asetetaan jätteen rinnakkaispolttolaitoksille huomattavia vaatimuksia 

mittausvelvotteiden osalta rinnastamalla rinnakkaispoltto useimmissa tapauksissa 

jätteenpolttoon. Direktiivin mukaan tulisi jätteenpoltto- ja rinnakkaispolttolaitoksilla 

mitata jatkuvatoimisesti  ilmaan johdettavien päästöjen osalta SO2, NOx, TOC, CO, 

HCl, HF sekä hiukkaspitoisuudet. Lisäksi prosessiparametreistä jatkuvatoimiset 

mittaukset  koskisivat savukaasun O2- ja kosteuspitoisuutta, painetta ja 

lämpötilaa.Toimivaltainen viranomainen voi asettaa määräaikaismittausvaatimukset 

HCl:n, HF:n ja SO2:n jatkuvien mittausten osalta, jos kyseisten epäpuhtauksien päästöt 

eivät missään olosuhteissa voi ylittää asetettuja päästöraja- arvoja. Dioksiinit, furaanit ja 

raskasmetallit (12 kpl) tulisi mitata kaksi kertaa vuodessa. Toimivaltainen viranomainen 

voi myöntää poikkeuksia dioksiinien, furaanien ja raskasmetallien mittausvaatimuksista, 

mikäli tietyt jätteen laatua ja syntyviä päästöjä koskevat ehdot täyttyvät. Vuoteen 2005 

mennessä määritetään tarkat arviointiperusteet mittausvaatimuksista sallittavien 

poikkeuksien osalta./23,24/. 
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Jätettä polttoainetta käyttävien laitosten savukaasujen pesussa veteen johdettavien 

päästöjen osalta joudutaan direktiivin mukaan jatkuvatoimisesti mittaamaan veden pH, 

lämpötila ja virtaama. Määräaikaismittausvaatimukset koskevat kiintoainepitoisuutta, 

raskasmetalleja, dioksiineja sekä furaaneja /24/. 

 

Isoille laitoksille jätteenpolttodirektiivin aiheuttamat mittauskustannukset eivät tuo 

kovin suuria rasitteita, mutta pienille laitoksille jätteiden poltto pienellä osuudella 

pääpolttoaineen seassa tulee olemaan kalliimpaa. 

 

 

 

5.2. Kaatopaikadirektiivi 
 
EU:n kaatopaikkadirektiivissä on asetettu biohajoavalle jätteelle kaatopaikkarajoituksia. 

Kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää on vähennettävä 

portaittain vuoden 1995 tasosta 75 %:iin vuoteen 2006 mennessä, 50 %:iin vuoteen 

2009 mennessä ja 35 %:iin vuoteen 2016 mennessä./13/. Suomessa valtioneuvoston 

päätöksen kaatopaikoista mukaan vuoden 2005 alusta ei jätettä, josta suurinta osaa 

biohajoavasta osasta ei ole lajiteltu erilleen hyödyntämistä varten saa läjittää 

kaatopaikalle. Valtioneuvostonpäätös kattaa rajoitukset vuoteen 2009 mennessä, mutta 

vuoden 2016 tavoite vaatii tiettyjä lisätoimia ja jätteiden kaatopaikkasijoituksen 

vähentämistä sekä energiakäytön lisäämistä. EU:n kaatopaikkadirektiivin 

vähentämistavoitteet ovat melko maltilliset, ja antavat valtioille aikaa sopeutua 

korvaavan kapasiteetin rakentamiseen.  Useissa Euroopan maissa on kuitenkin haluttu 

ottaa tiukempi linjaus kaatopaikkasijoituksen vähentämiseen, esimerkiksi Ruotsissa on 

asetettu polttokelpoisen jätteen kaatopaikkakielto vuoteen 2002 mennessä ja orgaanisen 

jätteen kaatopaikkakielto vuoteen 2005 mennessä. Saksassa astuu polttokelpoisen 

jätteen kaatopaikkakielto voimaan 2005 ja Hollannissa 2001./13/. Kaatopaikkakieltoa 

on esitetty myös Suomessa jätesuunnitelman tarkistuksen yhteydessä. 

Kaatopaikkadirektiivi aiheuttaa sen, että maissa joissa jätehuolto on perustunut suurelta 

osin jätteen läjittämiseen kaatopaikoille, joudutaan tilalle hakemaan korvaavaa 

jätteenkäsittelykapasiteettia. Esimerkiksi Ruotsissa, Suomessa ja Iso-Britanniassa on 

lisättävä jätteiden energiakäyttöä runsaasti, koska kaatopaikkasijoitusta vähennetään. 
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5.3. RES- Direktiivi 
 
RES (Renewable Energy Sources)- direktiivin tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla 

energialähteillä tuotetun sähkön osuutta Euroopan Unionin alueella ja edesauttaa EU:lle 

Kioton sopimuksessa asetettujen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden 

saavuttamista. RES-E- direktiivin mukaiseen biomassan käytön edistämiseen kuuluvat 

myös lajitellut jätteet (mm. REF) niiden biologisesti hajoavan osuuden osalta. 

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että osa lajitellusta jätteestä tullaan laskemaan 

biomassaksi. Lajittelemattoman jätteen poltto ei kuulu RES-E- direktiivin piiriin /13/.  

 

 
5.4. Taloudelliset tekijät 
 

Tärkeimmät jätteen energiakäyttöön vaikuttavat taloudelliset tekijät ovat 

jätteenpolttolaitoksen investointikustannus, jätteen käsittelymaksut sekä jätteen poltossa 

syntyvän tuhkan hävityskustannus. Myös jätteenpolttolaitosten savukaasujen 

puhdistuksesta syntyvä kustannus on merkittävä. 

 

Jätteenpolttolaitosten investointikustannukset ovat korkeita, Saksassa tyypillinen 

massapolttoon perustuva 400 000 tonnia jätettä vuodessa polttava laitos maksaa noin 

340 MEur. /25/. Investoinnin suuruus riippuu kuitenkin aina useista tekijöistä, kuten 

laitoksen koosta sekä sijainnista. Eri polttotekniikoita käyttävien laitosten 

investointikustannuksia on vaikea verrata keskenään. Arvioiden mukaan 

massapolttolaitoksen kokonaisinvestointikustannukset ovat 300-1000 USD ja 

leijukerrospolttoon perustuvan laitoksen  450-650 USD vuosikapasiteetin jätetonnia 

kohti /26/. 

 

Jätteenkäsittelymaksut vaihtelevat suuresti eri maiden välillä Euroopassa. Tyypilliset 

jätteen kaatopaikkasijoituksen kustannukset ovat Euroopassa noin 40-60 euroa/t. Uusilla 

EU- tason kaatopaikoilla jätteen sijoittamisen kustannus on noin 65–75 euroa/t, ja 

Saksassa kaatopaikkamaksu saattaa olla jopa 250 euroa/t. Sekajätteen tavanomaisen 

massapolton kustannukset ovat noin 80-100 euroa/t./25/. 
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Kuvassa 10 on esitetty kaatopaikkasijoituksen sekä polttolaitosten jätemaksuja 

Euroopan eri maissa. 

Kuva 10. Jätteenkäsittelymaksuja Euroopassa /27/. 

 

 

Jätteiden poltossa syntyvän tuhkan hävityskustannus näyttelee merkittävää osaa 

jätteenpolttolaitosten kannattavuustarkastelussa. Tuhkan hyötykäytölle ja 

kaatopaikkasijoitukselle on useita rajoituksia. Rajoitukset koskevat lähinnä 

vesiliukoisuutta, palamattoman  tai tuhkan sisältämien toksisten yhdisteiden määrää. Jos 

näitä rajoituksia ei voida täyttää, ovat vaihtoehtoina tuhkan sijoitus 

erikoiskaatopaikoille, tuhkan pesu tai sulatus. Pesemällä saadaan vesiliukoiset aineosat 

erotettua tuhkasta, mutta ongelma siirtyy osittain pesuveteen. Sulatus ei poista liukoisia 

aineita, mutta muuttaa tuhkan lasimaiseksi, jolloin aineiden liukenevuus vähenee 

oleellisesti. Kappaleessa 3.2.4. on käsitelty jätepolttoaineen tuhkaa ja sen koostumusta 

laajemmin. 

 

Suurimmassa osassa Euroopan maita jätteen massapolttolaitoksien pohjatuhka 

luokitellaan normaaliksi jätteeksi. Luokitus perustuu yleensä tuhkan kemialliseen 

koostumukseen sekä tuhkasta liukenevien aineiden (Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg, Ni) 

konsentraatioihin. Jätteenpolttolaitoksissa savukaasujen puhdistukseen käytettyjen 

aineiden (mm. kalkki) jäämät (APC residues) sisältävät usein korkeita pitoisuuksia 

raskasmetalleja sekä kalsiumhydroksidia, jolloin jäämät luokitellaan ongelmajätteeksi.  



 49

Koska lentotuhka ja savukaasujen puhdistukseen käytettyjen aineiden jäämät ovat 

yleensä sekoittuneet, lasketaan myös lentotuhka yleensä ongelmajätteeksi. Myös 

lentotuhka pyritään ensisijaisesti hyödyntämään, mutta aina se ei ole mahdollista. 

Ongelmajätteen kaatopaikkamaksut ovat oleellisesti suuremmat kuin normaalin jätteen. 

/27/.  

 

Euroopan unionin jäteluettelon mukaan jätteen rinnakkaispoltossa syntyvä pohja- sekä 

lentotuhka voi olla joko normaalia jätettä tai ongelmajätettä riippuen tuhkan laadusta. 

Tuhka määritetään ongelmajätteeksi, jos se sisältää esimerkiksi hyvin toksisia yhdisteitä 

enemmän  kuin 0,1 massa-% (yhteispitoisuus) tai toksisten yhdisteiden yhteispitoisuus 

on korkeampi kuin 3 m-%. /13/. 
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6. Jätehuolto Suomessa  
 
 

Jätehuolto perustuu Suomessa pitkälti jätteen syntypaikkalajitteluun. Päätösvalta jätteen 

syntypaikkalajittelun menetelmistä on paikallisilla viranomaisilla, ja tästä johtuen 

käytössä olevat syntypaikkalajittelumenetelmät ovat vaihtelevia ja monin paikoin vielä 

vakiintumattomia /10/. Erilaiset käytössä olevat järjestelmät asettavat myös erilaisia 

vaatimuksia jätteiden jatkokäsittelylle ja erityisesti energiakäyttöä varten lajitelluille 

jakeille. Käytössä olevat järjestelmät eroavat toisistaan lähinnä lajiteltavien jätejakeiden 

määräässä. Kaikissa järjestelmissä eri jakeet pyritään ohjaamaan jätteiden fraktioinnilla 

niille parhaiten soveltuvaan käsittelyyn. 

 

Jätteiden keräysjärjestelmällä ja kuljetuslogiikalla on suuri merkitys lajiteltujen 

jätelajien talteenoton onnistumiseen sekä toiminnan kannattavuuteen. 

Keräyspaikkajärjestelmän valintaan vaikuttavat kerättävän jätteen laatu, jätekertymät, 

noutotiheys ja jätteen varastoitavuus /28/. 

 

Useissa kunnissa jätehuolto on edelleen järjestetty perinteisellä tavalla osana kunnan 

toimintaa, ilman yhteistyökumppaneita. Alueellinen jätehuoltoyhteistyö on kuitenkin 

viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt ja sitä tehdään kuntien välisiin sopimuksiin 

perustuen ja alueellisten jätehuoltoyhtiöiden ja kuntayhtymien toteuttamana. Vuonna 

1999 Suomessa oli toiminnassa kaikkiaan 24 alueellista jätehuoltoyhtiötä, 6 

liikelaitosta, 3 kuntayhtymää sekä pääkaupunkiseudulla YTV /29/. 

 

Jätteenkäsittelymenetelmät vaihtelevat yhtiöstä, liikelaitoksesta, kuntayhtymästä ja 

kunnasta toiseen. Jossain viedään edelleen valtaosa jätteistä sellaisenaan kaatopaikalle, 

kun toisaalla saattaa jätteelle monimutkaisen syntypistelajittelun lisäksi olla olemassa 

useita hyödyntämis- tai loppusijoitustapoja. 
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6.1. Jätteiden lajittelu 

 

Jätteiden lajittelu hyötykäyttöä tai käsittelyä varten on keskeinen osa jätehuollon 

käytännön toteutusta. Jätteiden lajittelu voidaan jakaa jätteen syntypaikalla tapahtuvaan 

lajitteluun sekä jäteasemilla tapahtuvaan laitoslajitteluun.  

 

Kunnalliset jätehuoltomääräykset sanelevat, mitä jätettä kerätään syntypaikkalajiteltuna 

joko kiinteistökohtaisesti tai aluekeräyspisteillä ja mitä lajitellaan laitosmaisesti. 

Kiinteistöjen koko määrää useilla alueilla syntypaikkalajittelun intensiteetin /29/. 

Lajittelun strategia valitaan sen mukaan, millaisia ominaisuuksia lopputuotteelta 

edellytetään.  

 

Jätteiden keräilyn ja kuljetuksen järjestämisen kaksi päävaihtoehtoa ovat jätteen 

syntypaikoilla tapahtuva esilajittelu ja toisaalta pääasiassa laitoksiin keskitetty lajittelu. 

Syntypaikalla tapahtuvassa lajittelussa erotellaan palamiskelpoinen REF- jae sekä 

jäljelle jäävä sekajae. Laitoksissa tapahtuvassa lajittelussa syntyvä ns. RDF- jae täytyy 

käsitellä joka tapauksessa monivaiheisessa lajittelulaitoksessa eikä palava jätejae ole 

yleensä yhtä puhdasta ja tasalaatuista  verrattuna esilajitteluun perustuvaan REF- 

järjestelmään. RDF- ja REF- vaihtoehtoja toteutetaan eri tavoin taajama- ja haja- 

asutusalueilla. REF- jaetta kerätään vain harvoin haja- asutusalueilta. Pääasiallisena 

syynä REF- jakeen keräilyn puuttumiseen haja- asutusalueilla on kuljetuksesta 

aiheutuvat kustannukset ja niiden vaikutus keräilyn kannattavuuteen /28/. Määritelmät 

REF- ja RDF-  jakeista valmistetuille polttoaineille on esitetty luvussa 2. 
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Aluekeräys

Paperi Pahvi Lasi Metalli Biojäte Paperi Sekajäte

Kiinteistökeräys

Kierrätys

Käsittelylaitos

RDF- jae

Energian
tuotantoKaatopaikkaKierrätysKompostointi

 
Kuva 11. RDF- malli /28/. 

RDF- vaihtoehdossa kiinteistöiltä kerättävästä kuiva-jakeesta valmistetaan 

laitosmaisesti jätepolttoainetta teollisuuden tai energiantuotannon 

monipolttoainekattiloissa poltettavaksi. Jakeen joukossa on lajitteluun osallistu-

mattomien talouksien biojätettä ja metallia, jotka erotellaan lajittelulaitoksella ja 

toimitetaan kaatopaikalle ja hyötykäyttöön 

Paperi Pahvi Lasi Metalli Biojäte Paperi Sekajäte

Kiinteistökeräys

Kierrätys

Käsittelylaitos

REF- jae

Energian
tuotanto KaatopaikkaKierrätysKompostointi

Aluekeräys

Erilliskerätty
energiajäte

Erilliskerätty
energiajäte

 
Kuva 12. REF- malli /28/ 
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REF- vaihtoehdossa polttokelpoinen jäte (kuitupakkaukset, poltettavat muovit, 

keräyskelvoton paperi yms.) lajitellaan syntypaikoilla. Syntypaikkalajitellusta jakeesta 

valmistetaan polttoainetta RDF- laitosta kevyemmässä laitoksessa. Pientaloalueilla 

keräys järjestetään aluekeräyksenä. Jäljelle jäävä jäte kerätään kiinteistöillä suoraan 

kaatopaikalle toimitettavana jakeena. 

 

 

6.1.1. Syntypaikkalajittelu 
 

Tehokas syntypaikkalajittelu on edellytys yhteiskuntajätteiden materiaalihyötykäytölle. 

Yhdyskuntajätteestä lajitellaan syntypaikoilla useita jätejakeita, joita kerätään 

kiinteistöittäin tai asuinalueittain. Tavallisimmin lajitellaan keräyspaperia ja 

ongelmajätteitä, mutta myös yhä useammalla paikkakunnalla metallia, 

elektroniikkaromua, keräyslasia ja biojätettä. Syntypaikkalajittelulla saadaan talteen 

puhtaampia jätejakeita kuin laitoslajittelulla. 

 

Jätteet lajitellaan syntypaikoilla yleensä 1 – 6 astiaan, riippuen syntypaikasta sekä 

yritys- ja talousjätteen laadusta. Nykyään kotitalouksien paperi- ja biojäte on lähes aina 

syntypistelajiteltua /29/.  

 

Yksinkertaisin tapa syntypaikkalajittelussa on erotella paperi sekä biojäte jätevirrasta, 

jolloin jäljelle jäävä jäte on valmista jatkokäsittelyä varten. Eräs mahdollisuus on 

erottaa jätteen märkä jae ja ns. kuiva jae (paperi, muovi, puu, erilaiset 

pakkausmateriaalit jne.) kahteen eriväriseen muovipussiin, jotka viedään samaan 

roskasäiliöön. Muovipussit erotellaan optisesti jäteasemalla, josta märkä jae viedään 

kompostointiasemalle prosessoitavaksi ja kuiva jae prosessoitavaksi polttoainekäyttöön 

/10/. 

 

Syntypaikkalajitteluvaihtoehdot eroavat pääasiallisesti toisistaan lajiteltavien 

jätejakeiden määrästä. Taulukossa 4 on esitetty tyypillisimmät Suomessa käytetyt 

lajitteluvaihtoehdot. 
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Taulukko 4. Syntypaikkalajittelun vaihtoehtoja /28,29/. 

Keräys- Jätejakeet 
järjestelmä 
1 keräysastia Jätteet lajitellaan kotitalouksissa kahteen jakeeseen, märkäjae mustaan ja 

kuivajäte valkoiseen muovipussiin. Kuivajakeesta voidaan valmistaa 
pelletointilaitoksessa polttoainetta (esim. Ewapower Oy, Pietarsaari). 
 
 

2 keräysastiaa Kotitaloudet lajittelevat jätteensä karkeaan jakeeseen (kaatopaikalle) ja keittiö- 
jakeeseen (biojäte ja pakkaukset). Keittiöjätteestä erotellaan biojäte 
rumpuseulalla mädätysprosessiin ja pakkausjäte kuljetetaan pellettitehtaalle 
raaka- aineeksi. 
 
 

3 keräysastiaa YTV- malli. Kotitalouksissa lajitellaan erikseen biojäte, paperi ja kuivajäte. 
Toistaiseksi kuivajäte päätyy kaatopaikalle ja muut jakeet menevät 
hyötykäyttöön. Erillisen energiajätteen keräilyä on kokeiltu mm. Espoossa. 
 
 

4 keräysastiaa Jätteet lajitellaan neljään jakeeseen: 1) biojäte, 2) paperi ja pahvi, 3) lasi (ja 
metalli), 4) kuivajäte. Kuivajäte tulee olemaan kierrätyspolttoaineen raaka- 
ainetta. 
 

5 keräysastiaa Malli on muuten sama kuin 4 keräysastian malli, mutta lasi ja metalli kerätään eri
astioihin. Turku on tällä hetkellä Suomen ainoa paikkakunta, jossa sekajäte 
poltetaan erillisessä laitoksessa. 
 

6 keräysastiaa Jätteet lajitellaan aluekeräyspisteisiin seuraavasti: 1) biojäte, 2) paperi ja pahvi, 
3) lasi, 4) metalli, 5) pakkausjäte ja 6) sekajäte. Pakkausjätteestä valmistetaan 
kierrätyspolttoainetta lämpölaitoksella. Malli on käytössä tietyin sovellutuksin 
Tampereella ja Lahdessa, joissa kerätään energiakäyttöä varten lajiteltua jätettä.
 

 

 

Taulukossa esitetyt kuusi lajittelumallia voidaan jakaa periaatteessa kahteen 

päätyyppiin: isoille kaupungeille sopivaan YTV:n malliin, jossa kiinteistöllä on 3 astiaa 

sekä maakuntakeskuksien (alle 100 000 asukasta) yleisesti käyttämään Jyväskylän 

malliin, jossa kiinteistöllä 4 – 6 astiaa. Muut mallit ovat näiden muunnelmia. Kaikilla 

alueilla on taulukossa mainittujen jätejakeiden lisäksi hyötyjätteiden keräystä 

aluekeräyspisteissä /29/. 
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6.1.2. Jätteen laitoslajittelu 
 

Sekalaisen yhdyskuntajätteen lajittelun tavoitteena on tuottaa teollisuuden raaka- 

aineita. Lisäksi lajittelun avulla tuotetaan materiaalia muiden jätteiden 

käsittelyprosesseja varten. Sekalaisen yhdyskuntajätteen lajittelun edellytyksenä on 

sopivien hyötykäyttökohteiden löytyminen syntyville jätejakeille /16/. 

 

Jätteiden laitosmaisella lajittelulla voidaan korvata osittain tai kokonaan jätteiden 

syntypaikkalajittelu, mutta useimmiten laitoslajittelu täydentää jätteiden 

syntypaikkalajittelua. Tällöin helposti toisistaan erilleen saatavat jätejakeet voidaan 

kerätä ja kuljettaa yhdessä /29/. 

 

Mekaanisesti tapahtuva jätteiden lajittelu soveltuu suurten jätemäärien lajitteluun. 

Lajittelulaitokset toimivat yleensä muiden jätteitä hyötykäyttävien laitosten, kuten 

poltto- ja kompostointilaitosten, yhteydessä. Näin voidaan ottaa talteen esim. polttoon 

menevästä jätteestä muuhun hyötykäyttöön kelpaavat sekä polttoon kelpaamattomat 

jätejakeet. Ongelmajätteen erilliskeräilyllä voidaan helpottaa lajittelulaitosten 

myöhempää toimintaa /16/. 

 

Jätteiden lajittelu lajittelulaitoksissa perustuu yleensä eri jätejakeiden fysikaalisiin 

ominaisuuksiin, joita ovat /16/: 

- palakoko 

- tiheys 

- magneettiset ominaisuudet 

- elastisuus 

- sähköiset ominaisuudet 

- optiset ominaisuudet 

- termiset ominaisuudet 
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Jätteiden lajittelulaitoksissa käytetään jätteiden lajitteluun seuraavia menetelmiä /16/: 
 
 
Rumpuseulonta. Pyörivillä rumpuseuloilla jäte lajitellaan palakoon perusteella. 

Menetelmä soveltuu hyvin yhdyskuntajätteen alkukäsittelyyn pienen tehontarpeensa ja 

lähes meluttoman käyntinsä takia. 

 

Tuuliseulonta. Tuuliseulonnassa jäteaineet lajitellaan ilmavirran avulla.Tuuli vie 

mennessään kevyet partikkelit raskaiden esineiden jatkaessa putoamistaan. 

Tilavuuspainoon perustuvassa erottelumenetelmässä jätteet putoavat myötä-, vasta- tai 

poikittaiseen ilmavirtaan, joka saadaan aikaan joko puhaltamalla tai imemällä ilmaa. 

Menetelmä soveltuu esim. muovin ja paperinpalasten erotteluun muusta jätteestä. 

 

Magneettinen erottelu. Magneettierottimilla erotetaan rautametallia sisältävät 

jätepartikkelit muusta jätteestä. Magneettierottimet ovat joko pyöriviä rumpuja tai 

hihnaerottimia. Erottelu voidaan tehdä joko ennen murskausta tai sen jälkeen. 

 

Ballistinen erottelu. Ballistiset erottimet perustuvat heittoliikkeen hyväksikäyttöön. 

Jätemurske heitetään vinosti joko lingolla tai nopealla kuljettimella. Lentoradalle 

asennetaan erikorkuisia seiniä, jolloin kevyt murske jää ensimmäisen seinän eteen ja 

raskas murske lentää pitemmälle. Ballistisia erottimia käytetään lasinpalasten erotteluun 

kompostista ja kompostin jakamiseen hieno- ja karkeakompostiin. 

 

Märkäerottelu. Märkäerottelussa vettä kevyemmät ja sitä raskaammat jätepartikkelit 

erotetaan vesivirran avulla toisistaan. Menetelmä on harvinainen ja kokemukset siitä 

ovat olleet negatiivisia. Märkäerottelua käytetään keräyspaperin käsittelyssä. 

 

Sähköstaattinen erottelu. Sähköstaattiset erottimet (pyörrevirtaerottimet) perustuvat 

jätekomponenttien sähkönjohtavuuteen. Menetelmässä sähköä johtava jäte 

(metalliromu) voidaan erottaa muusta jätteestä. 
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Optinen erottelu. Optiset erottimet perustuvat materiaalien erilaiseen 

valonläpäisykykyyn. Optisilla erottimilla voidaan erottaa esim. kirkas lasi värillisestä 

lasista. 

 

Terminen erottelu. Termisillä erottimilla erotetaan joko takertuvat tai sulavat 

jäteainekset erilleen muusta jätteestä. Termisessä adheesioerottimessa erotettava jäte 

takertuu sähköllä kuumennettavan rummun pintaan. Valikoivalla sulatuksella erotetaan 

sulava jätemateriaali muusta jätteestä. 

 

Jätteiden lajittelulaitoksilta saatavat hyödyntämiskelpoiset jätejakeet ovat riippuvaisia 

laitosratkaisusta. Lisäksi jätejakeiden hyötykäyttöön vaikuttavat teollisuuden asettamat 

laatuvaatimukset. Käytännössä tärkeimmät lajittelulaitoksilta saatavat jätehyödykkeet 

ovat: 

- polttoaine (pelletit, briketit yms) 

- kompostiraaka- aine 

- rautapitoinen jäte 

- paperijäte  

- muovijäte 

 

Edellä mainittujen lisäksi lajittelulaitoksista voidaan saada myös muita jätejakeita kuten 

lasia ja alumiinia. 

 

Yhdyskuntajätteen laitoslajittelua harjoitetaan Suomessa mm. mekaanisesti, optisesti tai 

näiden yhdistelmänä. Käsinlajittelua harjoitetaan lähinnä paperin, pahvin tai 

uudelleenkäytettävien pakkausten tarkastuslajittelussa sekä rakennusjätteen lajittelussa.  

 

Suomessa oli vuonna 2000 toiminnassa 17 murskauslaitosta sekä 12 lajittelulaitosta, 

joissa syntypistelajitellusta jätteestä lajitellaan vielä osa hyötykäyttöön ja loppu 

käsitellään kierrätyspolttoaineeksi. Osa laitoksista on vain pieniä liikkuvia tai pysyviä 

murskausasemia, joissa esimerkiksi teollisuuden tuotantojätettä murskataan ennen 

polttamista./13/. 
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Kuvassa 13 on esitetty  jätteenkäsittelylaitoksen toimintaperiaatte. 

 
Kuva 13. Esimerkki jätteenkäsittelylaitoksen pohjaratkaisusta (Pirkanmaan jätehuolto). 

 

 

 

6.2. Kierrätyspolttoaineet 
 

Kierrätyspolttoaineella tarkoitetaan teollisuuden, yritysten, kaupan ja kotitalouksien 

polttokelpoisista kiinteistä ja syntypaikalla lajitelluista kuivajätteistä ja energiajätteistä 

mekaanisella käsittelyprosessilla valmistettua polttoainetta. Kierrätyspolttoaineesta 

käytetään yleisesti myös kirjainlyhennettä REF (Recovered Fuel). 

Kierrätyspolttoaineilla voidaan korvata olemassa olevien lämpö- ja voimalaitosten tai 

muiden termisten prosessien kiinteitä polttoaineita./2/. REF- polttoainemäärittelyä 

käytetään ainoastaan Suomessa. 

 

Jätepolttoainetta valmistetaan myös lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä. 

Lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä mekaanisella käsittelyprosessilla valmistetusta 

polttoaineesta käytetään nimitystä RDF (Refuse Derived Fuel). RDF- polttoaineita 

käytetään yleisesti Euroopassa. Erikoistapauksissa polttoaineina voidaan käyttää myös 

muita jätevirtoja, kuten jätevedenpuhdistamojen lietteitä, elektroniikkaromua, 

autonrenkaita jne., mutta ne vaativat omat erityistekniikat.  
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6.2.1. Kierrätyspolttoaineiden valmistus 
 

Syntypistelajitelluista jätevirroista valmistetaan mekaanisella käsittelyllä 

markkinakelpoisia kierrätyspolttoaineita, jotka sopivat pieninä virtoina nykyisten 

voimalaitosten käsittely-, syöttö- ja polttolaitteisiin. Eri kattilatyyppeihin voidaan 

valmistaa usean laatuluokan jakeita. Syntypaikkalajittelun tehokkuus, 

lajittelujärjestelmä ja käsiteltävät materiaalit vaikuttavat kierrätyspolttoaineen 

valmistuksessa tarvittavien yksikköoperaatioiden määrään ja laatuun. 

 

Kierrätyspolttoaineen valmistuslaitoksessa jätteestä erotellaan asiankuulumattomat 

jakeet, kuten orgaaninen aines, metallit, kiviaines tai lasi pois, ja jäte murskataan 

sopivaan palakokoon. Kotitalouksista, virastoista, kouluista yms. peräisin oleva kuiva 

syntypaikkalajiteltu jäte prosessoidaan polttoaineeksi REF- polttoaineen 

valmistuslaitoksessa. Prosessi käsittää tavallisesti jätteen esimurskauksen ja suurten 

partikkelien erottelun, metallien erottelun magneetilla, jätteen murskauksen, toisen 

magneettierotuksen sekä pyörrevirtaerotuksen ei- magneettisille metalleille. Puhtaan 

toimistojätteen prosessointiin riittää yleensä murskaus ja magneettierotus. Prosessoitu 

kierrätyspolttoaine varastoidaan esim. kontteihin, paalataan tai kuljetetaan suoraan 

kierrätyspolttoainetta polttoaineena käyttävälle voimalaitokselle poltettavaksi. 

Murskattu kierrätyspolttoaine voidaan myös jatkojalostaa esim. pelleteiksi, jotka 

voidaan syöttää rinnakkaispolttoaineeksi kattilaan /28/. 

 

 

 

Kuvassa 14 on esitetty kierrätyspolttoaineen valmistusprosessin periaate. 
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Kuva 14. Kierrätyspolttoaineen valmistusprosessi /28/. 

 

 

Syntypaikkalajittelemattomasta kotitalousjätteestä prosessoitu kierrätyspolttoaine, RDF, 

on laadultaan REF:ia huonompaa. Se sisältää epäpuhtauksia, joita ei laitoslajittelunkaan 

avulla ole helppo saada eroteltua. Ongelmia aiheuttavat mm. jätteen sisältämä PVC- 

muovi, alumiini ja orgaaninen sekä palamaton aines.  

 

Suomessa oli käytössä vuonna 2000 viisi REF- polttoaineen valmistuslaitosta, 2 – 4 

prosessointiasemaa kaupalliselle jätteelle sekä 1 prosessointiasema rakennus- ja 

purkujätteelle. Käytössä on myös lukuisia pieniä prosessointiasemia kaupalliselle- ja 

rakennusjätteelle, joiden kapasiteetti on pienempi kuin 5000 t/ REF vuodessa /10/.  

Usealla paikkakunnalla harkitaan investointia kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokseen, 

jotta valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetettu 70 % hyödyntämisaste 

saavutettaisiin. Nämä laitokset tulevat vastaanottamaan myös yritysten 

energiajätettä./13/. 
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Yhteensä kierrätyspolttoainetta (REF + RDF) valmistettiin Suomessa vuonna 1999 

yhteensä noin 400 000 tonnia, josta valtaosa poltettiin voimalaitoksissa, ja pienempi 

osuus lämpölaitoksissa sekä kaasutuslaitoksissa. Tästä määrästä vain noin neljännes oli 

RDF:iä /29/.  

 

 

6.2.2. Kierrätyspolttoaineen laatuluokat 
 
 

Kierrätyspolttoaineiden raaka- aineet ovat peräisin useista eri lähteistä, mistä johtuen 

niiden laatu vaihtelee. Kierrätyspolttoaineen laatukriteereistä tärkeimmät ovat /2/: 

 

- kemiallinen koostumus (mm. klooripitoisuus, metallinen alumiini- ja raskasmetallit). 

- epäpuhtaudet (kuten metalli, lasi) ja tuhkapitoisuus 

- kosteus 

- palakoko 

 

Sähköntuotannon yhteydessä korkeissa höyryn tulistuslämpötiloissa (yli 400�C) 

kasvattaa klooripitoinen jätepolttoaine kattilan kuumakorroosioriskiä. 

Kierrätyspolttoaine saattaa sisältää myös muita polttoaineita korkeampia pitoisuuksia 

natriumia, kaliumia, alumiinia, lyijyä, tinaa sekä sinkkiä  jotka aiheuttavat 

kattilapintojen likaantumista. Erityisesti metallinen alumiini tarttuu kattilapintoihin 

tehokkaasti matalan sulamispisteensä (660�C) takia, ja saattaa aiheuttaa pahimmassa 

tapauksessa kattilan tukkeutumisen. Jätepolttoaineen sisältämät raskasmetallit saattavat 

vaikeuttaa tuhkan hyötykäyttöä ja jätepolttoaineen käyttö saattaa muuttaa 

polttoaineseosten tuhkien sulamiskäyttäytymistä. 

 

Kierrätyspolttoaineen laatuun vaikuttavat jätteen alkuperä ja materiaalipohja. Yleensä 

kierrätyspolttoaineet koostuvat useista eri jätefraktiosta, kuten muovista, puusta 

paperista, pakkauksista tai alumiinifoliosta. Jos polttoaine sisältää runsaasti muovia, sen 

kosteus on alhainen ja lämpöarvo korkeampi suuremman vety- ja hiilipitoisuuden takia. 



 62

Jos polttoaineessa on puuta, on sen kosteus suurempi ja vastaavasti lämpöarvo 

alhaisempi. Polttoaineen sisältämän PVC- muovin määrän kasvaessa kasvaa myös 

seoksen klooripitoisuus. /2/. 

 

Palakoko on kaikissa mursketta (irtojätettä, fluffia) polttavissa laitoksissa osoittautunut 

ratkaisevaksi tasalaatuisuuden ja syötettävyyden kannalta. Liian suuri palakoko voi 

aiheuttaa polttoaineiden syöttölaitteiden tukkeutumista sekä agglomeroitumista. 

Palakoko vaikuttaa  polttoaineen syötön tasaisuuteen ja palamisen tehokkuuteen sekä 

syntyvien päästöjen määrään. Kierrätyspolttoaineiden kokeilukäytössä olleen 

laatuluokituksen ehdotukset palakoolle (nimelliskoko 60 mm ja max. 300mm) ovat 

syöttimien kannalta järkeviä. 

 

 

6.2.2.1. Kierrätyspolttoainestandardi SFS 5875 

 

Kierrätyspolttoaineiden laatuluokitus on esitetty  standardissa ”Jätteen jalostaminen 

kiinteäksi polttoaineeksi, laadunvalvontajärjestelmän standardi SFS 5875”. Standardi 

määrittää menettelytavan vaatimuksineen, jota käyttäen syntypaikalla lajitellusta 

jätteestä, REF:stä,  energiantuotantoon valmistetun kiinteän kierrätyspolttoaineen laatu 

voidaan hallita ja ilmoittaa yksiselitteisesti. Standardi kattaa koko hankintaketjun 

jätteiden syntypaikkalajittelusta valmiin kierrätyspolttoaineen toimitukseen. 

 

Kierrätyspolttoaineelle asetetut vaatimukset on määritelty laadun hallitsemiseksi koko 

tuotantoketjussa, jossa syntypaikalla lajiteltu erilliskerätty kuiva ja kiinteä 

polttokelpoinen energiajae jalostetaan polttoaineeksi. Taulukossa 5 on esitetty 

standardin SFS 5875 mukaiset laatuluokkavaatimukset kierrätyspolttoaineluokille REF 

I, REF II ja REF III. 
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Taulukko 5. Kierrätyspolttoaineen laatuluokitus /30/. 

 Ilmoitus- LAATULUOKITUS 
Kohta Ominaisuus Yksikkö tarkkuus I II III 
1 klooripitoisuus kuiva- aineessa m -% 2) 0,01 <0,15  <0,50 <1,

50 
6)

2 rikkipitoisuus kuiva- aineessa m -% 2) 0,01 <0,20  <0,30 <0,
50 

6)

3 typpipitoisuus kuiva- aineessa m -% 2) 0,01 <1,00  <1,50 <2,
50 

6)

4 kalium- ja natriumpitoisuus kuiva- aineessa 
1) 

m -% 2) 0,01 <0,20  <0,40 <0,
50 

6)

5 alumiinipitoisuus kuiva- aineessa 
(metallinen) 

m -% 2) 0,01 3)  4) 5) 6)

6 elohopeapitoisuus kuiva- aineessa mg/kg 0,01 <0,1  <0,2 <0,
5 

6)

7 kadmiumpitoisuus kuiva- aineessa mg/kg 0,01 <1,0  <4,0 <5,
0 

6)

   
1) yhteenlaskettu (K + Na) vesiliukoisen ja ionivaihtuvan osan pitoisuus kuiva- aineessa 
2) m -% tarkoittaa massan osuutta prosentteina   
3) metallista alumiinia ei sallita, mutta se on hyväksyttävissä ilmoitustarkkuuden 
rajoissa  
4) Syntypaikkalajitelulla ja polttoaineen valmistusprosessilla pyritään poistamaan metallinen 
alumiini 
5) Metallinen alumiinipitoisuus sovitaan erikseen   
6) Raja- arvo kohdistuu enintään 1000 m3:n tai yhden kuukauden aikana valmistettuun tai 
toimitettuun polttoainemäärään ja tulee verifioida vähintään vastaavalla tiheydellä 
  
 

Kierrätyspolttoaineen laatu määritellään joko ilmoittamalla pelkästään taulukon 5 

mukainen luokka tai ilmoittamalla luokka sekä muut erikseen sovitut ominaisuudet ja 

raja- arvot. Kierrätyspolttoaineiden tuoteselosteessa ilmoitetaan laatuluokka, 

alkuaineiden ja ominaisuuksien raja- arvot sekä syntypaikalla lajitellun energiajakeen 

syntypaikat ja eri materiaaliosuudet.  

 

Kierrätyspolttoaineiden turvallinen käyttö edellyttää polttoaineelta pientä haitta- 

ainepitoisuutta sekä alhaista epäpuhtauksien määrää, hyvää syntypaikkalajittelua sekä 

asianmukaista valmistusprosessia. Kaupan ja teollisuuden hyvälaatuisesta, kierrätykseen 

kelpaamattomasta materiaalista valmistettu REF sisältää yleensä niin vähän 

epäpuhtauksia, että se SFS 5875 standardin mukaan voidaan luokitella REF I- luokkaan. 

Kotitalousjäte sisältää yleensä sen verran epäpuhtauksia, että siitä valmistetun 

kierrätyspolttoaineen laatu määrittää sen luokkaan REF III/II. Tällä hetkellä, kun 

kierrätyspolttoainetta poltetaan yleensä pienellä osuudella pääpolttoaineen seassa, 

standardia ei vielä paljoakaan käytetä kaupankäynnissä./13/. 
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7.  Muita kierrätyspolttoaineiden laatuluokituksia 

 
7.1. RAL- Järjestelmä 
 

Myös Saksassa on käytössä kiinteän kierrätyspolttoaineen laatujärjestelmä, RAL- 

järjestelmä. Laatujärjestelmä koskee korkean lämpöarvon omaavista kiinteistä jätteistä 

sekä erikseen kerätyistä teollisuuden, kaupan ja kotitalouksien korkean lämpöarvon 

omaavista kiinteistä jätefraktioista valmistettuja kierrätyspolttoaineita. 

Kierrätyspolttoaineen laatujärjestelmä on tarkoitettu voimalaitoksissa sekä 

sementtiuuneissa poltettaville kierrätyspolttoaineille. 

 

Järjestelmän takana on Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe e.V. (BGS), 

jonka vastine Suomessa on Jätelaitosyhdistys. BGS muodostuu 61 jäsenyhteisöstä, 

joihin kuuluu mm. jätepolttoaineen valmistajia sekä jätepolttoainetta käyttäviä tahoja. 

RAL- järjestelmässä BGS suorittaa laatuluokan hakijalle tarkastuksia hakuprosessin 

alussa sekä lopussa käyttäen tarkastuksissa ja valvonnassa riippumatonta tahoa. 

Laatuluokan hakija velvoitetaan itse valvomaan tuottamansa kierrätyspolttoaineen 

laatua näytteiden avulla. Hakija joutuu myös rekisteröimään jätepolttoaineen raaka- 

aineena käyttämästään jätteestä European Waste Category:n mukaisen jäteluokan, 

määrän ja yksityiskohtaiset tiedot jätteen alkuperästä sekä jätteen fysikaaliset ja 

kemialliset ominaisuudet. RAL- järjestelmässä on annettu rajat jätenäytteiden 

raskasmetallipitoisuuksille. Annetut rajat riippuvat jätteen lämpöarvosta sekä 

alkuperästä./31/.  
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7.2. Altholz 
 

Saksassa on käytössä myös jätepuun enegiakäyttöä varten laatuluokkajärjestelmä. 

Järjestelmässä puupolttoaine jaetaan Altholz- luokkiin A I – A IV, joista A I on 

laadultaan korkein./32/ 

 

 

7.3. RDF- polttoainestandardi 
 

Myös RDF- polttoaineille on olemassa laatuluokkia. Amerikkalainen 

standardisoimisjärjestö ASTM on laatinut RDF:n valmistustekniikkaan perustuvan 6 

luokkaa ( RDF- 1-6) käsittävän luokittelun. Näistä RDF 1 on laadultaan paras. 
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8. Jätteen energiakäytön tilanne Euroopassa 

 
 
8.1. Jätehuollon organisaatioita  
 

Suomessa ja muualla Euroopassa jätehuollosta huolehtii yleensä sekä julkinen sektori 

että yksityiset jätehuoltoyhtiöt. Suurimmat jätehuoltoyhtiöt toimivat useissa maissa. 

Euroopassa Ranskalainen SITA on alansa suurin ja sen verkosto kattaa  Euroopan 

Unionin alueen, SITA:lla on toimintaa Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, 

Espanjassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Tanskassa, 

Ruotsissa ja Suomessa. Lisäksi SITA toimii Romaniassa. Useissa eri maissa toimii 

myös mm. RWE Umwelt Ag, joka on Euroopan 3. suurin jätehuoltoyhtiö. Keräys- ja 

kuljetuspalvelujen lisäksi suurimpien jätehuoltoyrityksien osaamisalueita ovat mm. 

kaatopaikkojen, kompostointilaitosten, lajittelulaitosten, polttolaitosten ja 

ongelmajätteiden käsittelylaitosten rakentaminen, omistaminen ja operointi 

 

Euroopassa jätteen keräystä, lajittelua, kierrätystä sekä energiakäyttöä hoitavat mm. 

 

Ruotsi: Borås Renhållningsverk , Söderhalls Renhållnings AB – SÖRAB, SKAFAB - 

The Stockholm City Waste Recycling Company ja Karlstads Energi AB . Myös SITA, 

jonka tytäryhtiö Miljöservice ja Sydkraft omistavat Ruotsin suurimman 

jätehuoltoyhtiön, sekä RWE toimivat Ruotsissa. 

 

Alankomaat: Avira NV, AVR Companies, MV VAM ja SITA ecoservice Almelo. 

 

Saksa: Edelhoff Entsorgung Süd West GmbH & Co, AVG Abfall-Verwertungs-Ges 

mbH, Vfw Vereinigung für Wertstoffrecycling GmbH, sekä lisäksi SITA (Saksan 3. 

suurin)  ja RWE, joka on Saksan suurin jätehuoltoyhtiö. 

 

Espanja: ENRESA, Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), RWE ja SITA, joka toimii 

Espanjassa puoliksi omistamansa yhtiön CESPA:n kautta. 
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Italia: Deco Spa, Sant'Andrea Novara SpA ja  RWE sekä SITA  

 

Useissa Euroopan maissa toimii yhdistyksiä, joiden jäseninä on kunnallisia jätelaitoksia 

ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä. Yhdistyksien tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä 

jäseniensä välillä, välittää tietoa ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Suomessa 

yhdistyksen nimi on Jätelaitosyhdistys ry. Jätelaitosyhdistystä vastaa Ruotsissa Svenska 

Renhållningsverksföreningen (RVF), Alankomaissa Vereniging Nederlandse 

Afvalondernemingen (VNA), Saksassa Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe 

e.V. (BGS), Espanjassa Associacion de Empresas de Limpieza Publica (ASELIP) ja 

Italiassa Federazione Imprese di Servizi- Assoambiente (FISE). 

 

Yhdistykset ovat muodostaneet myös liittoja, kuten European Federation of Waste 

Management and Environmental Services (FEAD), johon kaikki edellä mainitut 

yhdistykset kuuluvat. Myös pohjoismaiden yhdistykset ovat perustaneet komission, 

jonka nimi on The Nordic Committee on Waste Collection and Disposal (DNR). 
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8.2. Jätteen energiakäyttö eräissä Euroopan maissa 
 

Suurimmassa osassa Eurooppaa yleisin jätteenkäsittelytapa on edelleen jätteen 

sijoittaminen kaatopaikoille. Muita yleisimpiä tapoja ovat jätteen poltto, kompostointi 

sekä materiaalikierrätys. Kuvassa 15 on esitetty  jätteenkäsittelytapojen osuuksia 

Euroopan  maissa. 

 

Kuva 15. Jätteen loppusijoitusmenetelmien osuudet eräissä Euroopan maissa /34/. 

 

Euroopassa oli vuonna 2000 käytössä 304 yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävää 

polttolaitosta (kapasiteetti vähintään 30 000 tonnia vuodessa) 18 maassa. Laitoksien 

yhteenlaskettu jätteenkäsittelykapasiteetti on 50,2 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa ja 

jätteen poltolla tuotettu energiamäärä 49,6 TWh.   EU maissa jätteenpolttolaitoksia on 

269, ja niiden käsittelykapasiteetti 47,3 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa. 

Jätepolttoaineella tuotettu energiamäärä on 47,3 TWh. /35/. Arvioiden mukaan 5 % 

EU:n kokonaisenergiantarpeesta voidaan tuottaa hyödyntämällä 10 % EU maiden 

tuottamasta jätemäärästä polttolaitosten polttoaineena /36/. 

 

Jätteen energiakäytön määrä vaihtelee suuresti eri maiden välillä. Jätteen poltolla 

tuotetaan eniten energiaa asukasta kohti Tanskassa, Ruotsissa ja Sveitsissä, vähiten 

Espanjassa, Englannissa, Italiassa ja Suomessa /36/.  
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Kuvassa 16 on esitetty jätteen polton kapasiteetti asukasta kohti  EU- maissa vuonna 

1996 (mukana on myös laitokset, joissa ei ole lämmöntalteenottoa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kuva 16. Jätteenpolttolaitosten kapasiteetti asukasta kohti EU- maissa./34/. 

 

 

Jätepolttoaineella tuotetusta energiasta noin 30 % on sähköntuotantoa ja 70% 

kaukolämmön tuotantoa. Sähkön- ja lämmöntuotannon osuudet vaihtelevat kuitenkin eri 

maiden välillä riippuen lähinnä käytössä olevasta teknologiasta sekä paikallisista 

tarpeista. Kuvassa 17 on esitetty jätteenpolttolaitosten sähkön- ja lämmöntuotannon 

osuuksia Euroopan maissa.   
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Kuva 17. Jätteenpolttolaitosten sähkön- ja lämmöntuotannon osuudet Euroopan maissa /35/. 
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8.2.1. Suomi 
 

Suomen ympäristökeskus on arvioinut, että vuonna 2000 syntyneen yhdyskuntajätteen 

määrä on noin 2,77 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin 5 %:a maan 

kokonaisjätemäärästä. Tästä määrästä noin puolet syntyy kotitalouksissa ja puolet 

liikekiinteistöissä. Liikekiinteistöissä syntyvästä jätemäärästä noin 25 % on peräisin 

pienteollisuudesta. Valtaosa yhdyskuntajätteestä muodostuu kaupungeissa. Yli 50 000 

asukkaan kaupungeissa muodostuu noin 50 % koko yhdyskuntajätemäärästä. Paperi, 

pahvi ja eloperäiset jätteet muodostavat 75 % kaikesta yhdyskuntajätteestä./28/.  

 

Taulukossa 7 on esitetty yhdyskuntajätteen keskimääräinen koostumus Suomessa. 

Taulukossa on esitetty vertailun vuoksi myös kotitalousjätteen keskimääräinen 

koostumus. 

 
 

Taulukko 7. Yhdyskuntajätteen koostumus /13/. 

  Yhdyskuntajäte ** Kotitalousjäte * 
Paperia ja pahvia 41 % 40 %
Biojäte  33 % 33 %
Metalli  3 % 5 %
Lasi  3 % 5 %
Muovi  5 % 10 %
Tekstiili  1 % 2 %
Muut ei palavat 5 % 5 %
Muu 
palava 

 5 %

Puu   4 %
Yhteensä  100 % 100 %
* Ympäristöministeriö 2000 
** Suomen ympäristökeskus, 
Tilastokeskus 

  
 

 

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan vuonna 2000 yhdyskuntajätteiden 

määrästä hyödynnettiin materiana 820 000 tonnia (n.30 %) ja polttoon meni 80 000 

tonnia, eli vajaat 3 % /13/. Yhdyskuntajätettä toimitettiin kaatopaikoille yli 1,6 

miljoonaa tonnia, eli 64 % /37/.  
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Polttokelpoista jätettä syntyy Suomessa vuosittain 4 – 6 miljoonaa tonnia poislukien 

metsäteollisuuden puuperäiset jätteet ja lietteet. Pääosa siitä on peräisin teollisuuden 

prosesseista. Kotitalouksista peräisin olevan  polttokelpoisen jätteen osuus on noin 13 

%./1/. Alla olevassa kuvassa on esitetty polttokelpoisen jätteen tuottajat jätteen 

syntypaikan mukaan jaoteltuna. Tunnusluvut on saatu lähteestä 1. 

 

Rakennusjätteet yms. 
polttokelpoinen osa 

0,5 milj. tonnia.

Kotitalouksien 
kuivajäte 0,8 milj. 

tonnia.

Kaupan ja 
teoolisuuden 

pakkausjäte sekä 
pienteollisuuden 

prosessijäte 1-1,5 milj. 
tonnia.

Teollisuuden 
polttokelpoinen 

prosessijäte, 2-3 milj. 
tonnia (ei sisällä 

metsöteoolisuuden 
puuperäistä jätettä 

eikä lietettä).

Toimistot yms. 0,2 milj. 
tonnia

 
Kuva 18. Polttokelpoisen jätteen osuudet suomessa. 

 

VTT Energian arvion mukaan jätteen energiakäytön osuus Suomessa vuonna 2000 oli 

noin 250 000 tonnia. Turun jätteenpolttolaitos käsittelee vuosittain noin 50 000 tonnia 

yhdyskuntajätettä. Tämän lisäksi yhdyskuntajätettä poltetaan pieniä  määriä 

seospolttona (5–30 % käytetyn pääpolttoaineen määrästä) lähes kaikilla 

metsäteollisuuden 40 kattilalla, mutta suuria määriä (yli 10 000 t/a) vain 

metsäteollisuuden Rauman, Pietarsaaren, Kauttuan, Anjalankosken ja Kajaanin 

kattiloilla. Muista voimalaitoksista Lahden lämpövoiman kaasutinyksikkö ja Forssa 

ovat yhdyskuntajätteen energiahyötykäyttäjiä.  
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Lisäksi kymmenet pienet kaukolämpökattilat polttavat pieniä määriä (max. muutamia 

tuhansia tonneja vuodessa) yhdyskuntajäteperäisiä polttoaineita. Näiden kattiloiden 

hyödyntämän kierrätyspolttoaineen määrä on yhteensä noin 200 000 t/a. 

Kotitalousjätteen osuus tästä on hyvin pieni. Rinnakkaispolttona tai kaasutuksena 

hyödynnetään kotitalousjätettä noin 20 000 tonnia vuodessa ./13/.  

 

Polttoaineena käytettävän jätteen markkinat eroavat Suomessa useista Euroopan maista 

siinä, että Suomessa jäteyhtiöt myyvät jätteestä valmistettua polttoainetta 

energiayhtiöille ja tehtaille, Euroopassa jäteyhtiöt omistavat usein myös jätettä 

polttavan laitoksen ja myyvät tuottamansa sähkön. 

 

 
8.2.1.1. Tulevaisuuden näkymät 

 

Suomessa tuotetaan yleensä kaukolämpöä joko erillisissä kaukolämpölaitoksissa tai 

sitten suuremmissa kaupungeissa CHP- laitoksissa. Suomessa Ruotsin mallin tapainen 

kaukolämmön tuotanto massapolttolaitoksilla ei olemassa olevan CHP- 

tuotantorakenteen ja kaukolämpöverkon vuoksi tunnu järkevältä, ellei kyseessä ole 

vanhan kattilan / öljykattilan korvaaminen REF- kattilalla tai jos on tarvetta uudelle 

lämpökuormalle. Tarvetta uudelle kaukolämmön tuotannolle on kuitenkin vain 

muutamilla paikkakunnilla. Lauhdevoimalaitoksen rakentaminen taas ei nykyisillä 

sähkön hinnoilla eikä ympäristösyistä tunnu järkevältä Suomessa. Tämän vuoksi 

Suomen strategiana on ollut lähteä korvaamaan kierrätyspolttoaineilla fossiilisia 

polttoaineita olemassa olevissa lämpö- ja CHP- laitoksissa tai kierrätyspolttoaineiden 

käyttö uusissa CHP- laitoksissa joko 100 % REF- polttona tai seospolttona. 

 

Suomen energiantuotanto tukeutuu suurelta osin kiinteiden polttoaineiden käyttöön 

teollisuuden ja yhdyskuntien sähköa ja lämpöä tuottavissa kattiloissa. Tavoitteena on 

lisätä käytössä olevissa monipolttoainekattiloissa myös kierrätyspolttoaineen käyttöä. 

EU:n jätteenpolttoa koskeva direktiivi tulee rajaamaan tulevaisuuden ratkaisumalleja 

myös Suomessa erityisesti päästöjen kannalta, ja tästä syystä energiatekniikoiden 

kehitystyön tarve kohdistuu pääosin päästöjen hallintaan sekä uusiin 
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voimalaprosesseihin joiden tavoitteena on sähkön ja lämmön yhteistuotanto korkealla 

hyötysuhteella. 

 
Ympäristöministeriön arvion mukaan materiaalikierrätyksen tehostamisen lisäksi 

tarvitaan noin miljoona tonnia vuodessa jätteen energiakäyttökapasiteettia, jotta 

valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetty jätteiden hyötykäyttöasteen nosto vuoteen 

2005 mennessä 70%:iin olisi mahdollista saavuttaa./13/. 

 

 

 

8.2.2.  Ruotsi 
 

Yhdyskuntajätettä tuotettiin Ruotsissa vuonna 1994 3,99 miljoonaa tonnia /38/.  

 

Jätteen poltto on yleisin Ruotsissa käytössä oleva jätteenkäsittelymenetelmä. Vuonna 

1998 kotitalouksien jätteitä käytettiin polttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa 1450 

000 tonnia, joka on noin 40 % ko. vuoden kotitalousjätteen kokonaismäärästä. 

Teollisuuden jätteitä hyödynnettiin energian tuotannossa 809 000 tonnia. Käytössä on 

22 polttolaitosta joissa jätettä poltetaan 31 arinakattilassa ja 9 leijukattilassa. /39/. Yli 30 

000 tonnia yhdyskuntajätettä vuodessa polttavia laitoksia on 16 /35/. Käytössä olevat 

massapolttolaitokset (21 kpl) tuottavat kaikki pelkästään lämpöä /13/. 

 

Kuvassa 19 on esitetty poltettavan jätteen määrä sekä jätepolttoaineella tuotetun 

energian kokonaismäärä Ruotsissa vuosina 1980-98. Tunnusluvut on saatu lähteestä 

/39/. 
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Energian tuotanto ja poltetun jätteen 
määrä 1980-1998
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Kuva 19. Jätepolttoaineella tuotetun energian 

kokonaismäärä  Ruotsissa 1980-98.  

 

Kaikkien Ruotsissa sijaitsevien jätettä polttoaineena käyttävien laitosten yhteen laskettu 

teho on noin 740 MW, ja niillä voidaan tuottaa noin 15 % maan kaukolämmön tarpeesta 

jätepolttoainetta polttamalla /39/. Jätteenpolttolaitosten keskimääräinen kapasiteetti on 

136 000 tonnia jätettä vuodessa, mikä on hieman Euroopan keskitasoa ( 177 000 

tonnia/a) pienempi /35/.  

 
 

Kuvassa 20 on esitetty Ruotsissa 1989-96 yhdyskuntajätettä polttamalla tuotetun sähkön 

ja lämmön määrät. Tunnusluvut on saatu lähteestä /40/. 
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Kuva 20. Yhdyskuntajätteellä tuotetun sähkön ja lämmön määrät Ruotsissa 1989-96. 

 

 

8.2.2.1. Tulevaisuuden näkymät 

 

Ruotsin ympäristönsuojeluviraston (SEPA) laatiman  kansallisen jätesuunnitelman 

mukaan kaatopaikalle läjitettävän kotitalousjätteen määrää vähennetään 70%:lla vuoden 

1994 tasosta vuoteen 2005 mennessä. Myös toimisto- ja kaupallisen sektorin- sekä 

rakennus- ja purkujätteen määrää pyritään vähentämään huomattavasti. 

Kokonaisuudessaan kaatopaikalle menevän jätteen määrää pyritään vähentämään 

50%:lla vuoteen 2005 mennessä. Syntyvän jätteen kokonaismäärä tulee vähenemään 

kuitenkin vain vähän, joten materiaalikierrätyksen sekä jätteen energiakäytön määrän 

odotetaan kasvavan kaksinkertaiseksi./41/. Juniperin tekemän ennusteen mukaan uusista 

jätteenpolttolaitoksista 16% tullaan rakentamaan skandinaviaan (38 uutta laitosta) 

vuosina 2001 – 2010./42/. 
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8.2.3. Alankomaat 
 

Alankomaissa tuotettiin jätteitä vuonna 1996 51,8 miljoonaa tonnia, josta rakennus- ja 

purkujätteen osuus on 13,6 miljoonaa tonnia ja yhdyskuntajätteen osuus 7,5 miljoonaa 

tonnia./38/. Jätettä polttoaineena käyttäviä polttolaitoksia oli 1996 käytössä 9  

kappaletta, ja niiden yhteenlaskettu jätteenkäsittelykapasiteetti 4,4 miljoonaa tonnia 

vuodessa. Laitoksilla poltettiin 3 500 tonnia jätettä sähköntuotannon ollessa 372 MW ja 

lämmöntuotannon 149 MW. Sähköntuotannon keskimääräinen hyötysuhde oli 24 % ja 

kokonaishyötysuhde 37 %./43/. Vuonna 2000 Alankomaissa oli käytössä 11 

jätteenpolttolaitosta.  Alankomaissa sijaitsee kaksi jätteenkäsittely-kapasiteetilla sekä 

myös sähköntuotannolla mitattuna  suurinta jätteenpolttolaitosta Euroopassa. Myös 

kaikkien laitoksien keskimääräinen kapasiteetti on Euroopan suurin. /35/. 

 

Kuvassa 21 on esitetty Alankomaissa  poltetun jätteen  sekä jätteenpoltolla tuotetun 

sähkön sekä lämmön määrät vuosina 1989-96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kuva 21. Jätteen polton tunnuslukuja Alankomaissa 1989-96./43/. 
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8.2.3.1. Tulevaisuuden näkymät 

 
Alankomaissa asui voimaan 1995 asetus kierrätyskelpoisen tai polttokelpoisen jätteen 

kaatopaikkakielto. Kansallisen ympäristösuunnitelman (NEPP) mukaan vuonna 2000  

vain 4 miljoonaa tonnia  jätteestä on voitu sijoittaa kaatopaikoille. Vuoteen 2010 

mennessä kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää on tarkoitus vähentää edelleen 2 

miljoonaan tonniin. Tästä johtuen energiakäyttöön ohjattavan jätteen määrää tullaan 

ennusteiden mukaan kasvattamaan vuoden 2000 6 miljoonasta tonnista 9 miljoonaan 

tonniin vuoteen 2010 mennessä /41/. 

 
 
 
 

8.2.4.  Saksa 

 
Saksassa tuotettiin vuonna 1993 yhdyskuntajätettä 48,7 miljoonaa tonnia, josta poltettiin 

7,2 miljoonaa tonnia, eli noin 15 % (lähteen /13/ mukaan noin 36 %) /38/. Vuonna 2000 

Saksassa oli käytössä 56 kapasiteetiltaan yli 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä vuodessa 

polttavaa jätteenpolttolaitosta./35/. Näiden lisäksi käytössä on 3 jätteen kaasutuslaitosta. 

Jätteenpoltto- sekä kaasutuslaitosten yhteenlaskettu jätteenkäsittelykapasiteetti on 13,5 

miljoonaa tonnia vuodessa./41/. 

 

Kuvassa 22 on esitetty Saksassa vuosina 1989-96 yhdyskuntajätettä polttamalla tuotetun 

sähkön ja lämmön määrät. Tunnusluvut on saatu lähteestä /40/. 
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Kuva 22. Yhdyskuntajätteellä tuotetun sähkön ja lämmön määrät Saksassa 1989-96. 

 

 

8.2.4.1. Tulevaisuuden näkymät 

 

Saksassa jätehuolto ja materiaalikierrätys on laaja- alaista ja hyvin kehittynyttä. Saksan 

jätepolitiikka perustuu jätteiden vähentämiseen, materiaalikierrätykseen sekä jätteen 

hyötykäyttöön (esimerkiksi Duales System Deutchland- ohjelman avulla). 

Kotitalousjätteet lajitellaan yleisesti ennen keräystä jätteen kierrätyksen ja hyötykäytön 

helpottamiseksi. 

 

Massapoltto on tällä hetkellä Saksassa yleisin jätteenpolttotekniikka lähes 70 %:n 

markkinaosuudella. Massapolton osuus on kuitenkin laskenut –90- luvun alusta lähes 20 

%. Leijukerrospolton osuus Saksassa on pieni, noin 4 %./26/.   

 

Olemassa olevien jätteenpolttolaitosten lisäksi rakenteilla on 4 uutta laitosta, jolloin 

kaikkien laitosten yhteenlaskettu jättenkäsittelykapasiteetti nousee yli 14 miljoonaan 

tonniin vuodessa. Tulevaisuudessa on suunniteltu rakennettavan 14 uutta laitosta, jolloin 

jätteenkäsittelykapasiteetti voitaisiin nostaa yli 17 miljoonaan tonniin vuodessa./41/. 

Juniperin tekemän ennusteen mukaan Eurooppaan vuoteen 2010 mennessä 

rakennettavista uusista jätteenpolttolaitoksista 13% rakennetaan Saksaan. Laitoksien 

määrässä tämä tarkoittaa 30 uutta laitosta./42/. 
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8.2.5. Espanja 
 

Espanjassa tuotettiin vuonna 1995 yhdyskuntajätettä 14,3 miljoonaa tonnia, josta 

poltettiin polttolaitoksissa 11,9 miljoonaa tonnia /38/. Vuonna 2000 Espanjassa oli 

käytössä 10 kapasiteetiltaan yli 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä vuodessa polttavaa 

jätteenpolttolaitosta. Laitoksien keskimääräinen kapasiteetti on 166 000 tonnia jätettä 

vuodessa. /35/.  

 

Kuvassa 23 on esitetty Espanjassa vuosina 1989-96 yhdyskuntajätettä polttamalla 

tuotetun sähkön ja lämmön määrät. Tunnusluvut on saatu lähteestä /40/. 

 

Kuva 23. Yhdyskuntajätteellä tuotetun sähkön ja lämmön määrät Espanjassa 1989-96. 
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8.2.5.1. Tulevaisuuden näkymät 

 

Espanjassa pääosa jätteestä kerätään säkitettynä sekajätteenä. Erikseen kerättävän 

jätteen osuus on erittäin pieni.  EU:n kaatopaikkadirektiivin myötä biohajoavan jätteen 

kaatopaikkaläjityksen määrää pitää laskea portaittain vuoden 1995 tasosta 35 %:iin 

vuoteen 2016 mennessä. Suurin vaikutus tällä on Espanjassa ja Italiassa, missä 

jätteenpolttokapasiteetti on pieni ja kaatopaikkaläjityksen määrä suuri. Espanjassa 

kaatopaikoille sijoitetaan 74 % jätteistä ja energiakäytöön vain 6 %.  

Tulevaisuudessa ongelmia voi aiheuttaa myös se, että arvioiden mukaan jopa 90 % 

Espanjan kaatopaikoista ei täytä EU:n vaatimuksia. Suurin osa kaatopaikoista on lisäksi 

laittomia./44/. 

 

Kansallisen energiasuunnitelman tavoitteena on kasvattaa jätteen energiakäytön määrää 

24 %:iin (tavoite oli asetettu vuoteen 2000 mennessä). Espanjan hallituksen on tarkoitus 

säätää uusi jätelaki, jonka painopisteenä on modernien integroitujen 

jätteenkäsittelylaitosten rakentaminen./44/. 

Juniperin tekemän ennusteen mukaan Eurooppaan 2001- 2010 rakennettavista uusista 

jätteenpolttolaitoksista 6 % ( 14 uutta laitosta) rakennetaan Espanjaan /42/. 

 

 

8.2.6. Italia 
 

Italiassa tuotettiin vuonna 1995 yhdyskuntajätettä 27 miljoonaa tonnia. 

Yhdyskuntajätteestä poltettiin polttolaitoksissa 1,4 miljoonaa tonnia, joka on lähes 

puolet vähemmän kuin vuonna 1985./38/. Vuonna 2000 Italiassa oli käytössä 28 

jätteenpolttolaitosta, joiden kapasiteetti on vähintään 30 000 tonnia yhdyskuntajätettä 

vuodessa. Laitoksien keskimääräinen kapasiteetti on 91 000 tonnia jätettä vuodessa. 

/35/. 

 

Kuvassa 24 on esitetty Italiassa vuosina 1989-96 yhdyskuntajätettä polttamalla tuotetun 

sähkön määrät. Tunnusluvut on saatu lähteestä /40/. 
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Kuva 24. Yhdyskuntajätteellä tuotetun sähkön  määrä Espanjassa 1989-96. 

 

 

 

 

8.2.6.1. Tulevaisuuden näkymät 

 

Italiassa yleisin jätteenkäsittelytapa on jätteen läjittäminen kaatopaikoille. Noin 80% 

jätteestä päätyy edelleen kaatopaikoille. Energiakäyttöön ohjattavan jätteen määrä on 7 

% kokonaisjätemäärästä. Asukasta kohti mitattuna jätepolttoaineella tuotetun energian 

määrä on Italiassa ( ja Espanjassa) Euroopan pienimpiä. Jätteen energiakäytön pieni 

markkinaosuus Italiassa on melko suoraa seurausta kansalaisten jätteen polttoa 

vastustavista mielipiteistä. Poliittisista ja taloudellisita ongelmista huolimatta 

jätehuoltoviranomaisten tavoitteena on luoda maahan modernin 

jätteenkäsittelyjärjestelmän. Tämän seurauksena varsinkin pohjois Italiaan tullaan 

todennäköisesti rakentamaan uusia EfW- laitoksia./44/. Juniperin tekemän ennusteen 

mukaan Eurooppaan 2001- 2010 rakennettavista uusista jätteenpolttolaitoksista 8 % ( 18 

uutta laitosta) tullaan rakentamaan Italiaan /42/. 
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8.3. Jätteiden energiakäytön potentiaali 
 
 
Jätteen käytön määrä polttoaineena energiantuotannossa vaihtelee suuresti Euroopan 

maissa. Keski- Euroopassa, Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa on jätteiden massapoltto 

ollut jo pitkään tärkeä jätehuoltoratkaisu. Vastaavasti maissa kuten Italia, Espanja, 

Portugali, Iso- Britannia ja Suomi, on jätteiden energiakäyttö hyvin pienimuotoista. 

Myös tuotettavan energian muoto (sähkö- tai lämpöenergia) vaihtelee paikallisten 

tarpeiden ja käytettävissä olevan tekniikan mukaan. Jätteiden energiakäytön määrien 

vertailu eri maiden välillä on kuitenkin vaikeaa, koska käytössä olevat tilastot eroavat 

toisistaan melko paljon. Nähtävissä kuitenkin on, että jätteiden energiakäyttöä tullaan 

lisäämään useassa maassa huomattavasti /13/. Yleisesti ottaen lähes kaikissa Euroopan 

maissa jätteenpolttoa olisi mahdollista lisätä tuntuvasti. Kuvassa 25 on esitetty EfW- 

laitosten nykyinen jätteenkäsittelykapasiteetti sekä arvioiden mukaan vuoteen 2010 

mennessä saavutettavissa oleva EfW- kapasiteetti Euroopan maissa. 
 

 

Kuva 25. Nykyinen sekä saavutettavissa oleva EfW- kapasiteetti Euroopassa /27/. 
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Euroopassa käytössä olevien jätteenpolttolaitosten määrä laski jyrkästi 1990 – luvun 

alusta vuoteen –97 asti. Syynä tähän olivat todennäköisesti laitosten suuri käyttöikä, 

vanhentunut tekniikka sekä taloudelliset näkökohdat. Laitoksia jouduttiin sulkemaan 

myös EU:n jätteenpolttodirektiivin (1996) myötä voimaan tulleiden tiukentuneiden 

päästömääräyksien takia. Tästä huolimatta jätteellä tuotetun energian määrä on kasvanut 

voimakkaasti 1980- luvulta nykypäivään asti. Polttolaitosten määrä on noussut tasaisesti 

vuoden –97 jälkeen ja laitoksien kapasiteetti on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi –80 

luvun tilanteeseen verrattuna. Syynä laitosten kapasiteettien voimakkaaseen kasvuun on 

käyttökustannuksien pieneneminen tuotettua energiayksikköä kohti. Toisena syynä on 

savukaasujen puhdistuksen aiheuttama kustannus, joka ei muutu merkittävästi, vaikka 

laitoksen koko kasvaa /36/.  

 

Noin kolmannes viimeisen viiden vuoden aikana rakennetuista laitoksista on rakennettu 

korvaamaan käytöstä poistettu laitos ja sijoitettu vanhan laitoksen paikalle /35/.  Uusissa 

laitoksissa suuntaus on kohti teknisesti kehittyneempää polttotekniikkaa ja sen 

mahdollistamaa korkeampaa hyötysuhdetta ja pienempiä päästöjä. Useissa Keski-

Euroopan maissa on  jätteenpolttolaitoksissa trendinä ollut sähköntuotannon 

hyötysuhteen nostaminen ja päästöjen minimoiminen /13/. 

 

 

Taulukkoon 8 on koottu jätteen energiakäytön tärkeimpiä tunnuslukuja Euroopan 

maissa.  
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Taulukko 8. Jätteen energiakäytön tunnuslukuja Euroopassa /35,38,40/. 
Maa Tuotettu jäte- Tuotettu Poltettu MSW:llä tuotettu energia Poltto- Polttolaitosten 

 määrä (-95) MSW (-95) MSW (-95) Sähkö 
(-95)  

Lämpö 
(-95) 

laitosten 
lkm (-00) 

keskimääräinen 
kapasiteetti (-00) 

 [1000 t/a] [1000 t/a] [1000 t/a] [GWh] [GWh]  [1000 t jätettä/a] 
Alankomaat 51820 **** 7560  **** 2600  **** 1810 **** - 11 488 
Belgia 26580  *** 4781  *** 499  *** 478 *** 181 *** 19 126 
Espanja 130 124 14294 *** 11901 *** 230  *** 120  *** 10 166 
Iso-Britannia 324000 * 28 989 2200 - - 12 246 
Italia  107 349 27 000 1400 206 - 28 91 
Itävalta 39 200 4110  **** 431  **** 36 **** 3214 **** 4 178 
Norja  17190  ** 2722 448 48 150 5 83 
Portugali 6012  *** 3600 - - - 2 390 
Ranska 233700 ** 21338 ** 9759  ** 525 ** 27 763 ** 84 132 
Ruotsi  70791 ** 3998  *** 1300 *** 91  *** 12 032 *** 16 136 
Saksa 338500 ** 48715  ** 7214  ** 2406 ** 22024 ** 56 257 
Suomi 60000  *** 2100  *** 50  *** - 595 *** 1 50 
Sveitsi - - - 906 9474 27 110 
Tanska  11 466 2787 1466 595 16 209 25 114 
* 1990   
** 1993   
***1994   
****1996   
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9. Yhteenveto 
 
Euroopassa massapoltto on edelleen ylivoimaisesti käytetyin polttotekniikka. Vuonna -

93 massapolttotekniikan markkinaosuus oli 89 %. Vuoteen 2003 asti ulottuvien 

ennusteiden mukaan massapolton osuus tulee laskemaan noin 50 %:iin jätteen 

leijukerrospolton ja muiden menetelmien kasvattaessa osuuttaan useissa Euroopan 

maissa./26/. Syynä tähän saattaa olla kasvava kiinnostus parempaa 

energiahyötysuhdetta tai polttoainejoustavuutta kohtaan. 

 

EU:n jätepolitiikan ensisijaisena tavoitteena on jätteen määrän vähentäminen. 

Seuraavina tavoitteina tulevat materiaalikierrätyksen sekä jätteen energiakäytön 

lisääminen. Materiaalikierrätyksen lisääminen aiheuttaa sen, että jätteen lajittelua on 

tehostettava, josta seurauksena on energiakäyttöön menevän jakeen lämpöarvon 

kasvaminen. Arinatekniikkaan perustuvilla massapolttolaitoksilla jätteen lämpöarvon 

kasvaminen voi aiheuttaa ongelmia arinan ylikuumenemisena, kun taas 

leijukerrostekniikkaan perustuvilla laitoksilla jätteen lämpöarvon muutokset eivät 

aiheuta ongelmia. EU:n tiukentunut lainsäädäntö tukee leijukerrostekniikan käyttöä 

muiltakin osin; biohajoavan ja palavan jätteen kaatopaikkakiellon seurauksena 

biopolttoaineiden ja lietteiden polttoa tullaan lisäämään, ja erittäin hyvän 

polttoainejoustavuutensa takia leijukerrostekniikka  soveltuu tarkoitukseen hyvin. Myös 

EU:n jätteenpolttodirektiivissä säädetty BAT (Best Available Technology)- vaatimus 

tukee leijukerrospolton käyttöä haettaessa esimerkiksi parempaa hyötysuhdetta jätettä 

poltettaessa. Myös kaasutuksen osuus jätteenkäsittelymenetelmänä tukee EU:n 

jätepolitiikan keskeisiä tavoitteita, joten kierrätyspolttoaineiden kaasutuksen määrä tulee 

todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa. Jätepolttoainetta kaasutettaessa ongelmana 

on kuitenkin käyttökohteesta riippuva tuotekaasun puhdistus, joka on tällä hetkellä vielä 

tutkimusasteella. Myös EU-direktiivin tulkinta tuotekaasun puhdistuksen osalta on vielä 

kesken. 

 

Jätteiden poltossa syntyvän tuhkan hävityskustannus sekä savukaasun puhdistus 

näyttelevät merkittävää osaa jätteenpolttolaitosten kannattavuustarkastelussa. Useissa 

Euroopan maissa tuhkan hyötykäytöä ja sijoittamista kaatopaikoille on rajoitettu 
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erilaisilla säädöksillä. Ensisijaisesti tuhka pyritään hyödyntämään mikäli se täyttää 

säädöksissä asetetut vaatimukset Hyötykäytölle asetetut rajoitukset koskevat lähinnä 

tuhkan  vesiliukoisuutta, palamattoman  tai tuhkan sisältämien toksisten yhdisteiden 

määrää. Jos näitä rajoituksia ei voida täyttää, ovat vaihtoehtoina tuhkan sijoitus 

erikoiskaatopaikoille, tuhkan pesu tai sulatus. Jätteen poltossa syntyvä tuhka voidaan 

luokitella joko tavalliseksi jätteeksi tai ongelmajätteeksi; useissa maissa 

massapolttolaitoksien pohjatuhka luokitellaan tavalliseksi jätteeksi ja lentotuhka 

ongelmajätteeksi sen sisältämien savukaasujen puhdistuksessa käytettävien aineiden 

jäämien vuoksi. Ongelmajätteen hävityskustannus on oleellisesti suurempi kuin 

tavallisen jätteen. Jätteen poltossa syntyvien tuhkien ominaisuuksista tehdään 

laajamittaista tutkimustyötä hyötykäyttömahdollisuuksien lisäämiseksi ja 

hävityskustannusten pienentämiseksi. 

 

EU:n jätteenpolttodirektiivi tulee kiristämään entisestään jätteen polton päästörajoja. 

Tästä on seurauksena se, että polttolaitokset joutuvat tehostamaan savukaasujen 

puhdistusta. Erityisesti massapolttolaitoksissa suurena kustannuksena on laajamittainen 

savukaasunpuhdistus, joka joudutaan usein suorittamaan usein märällä menetelmällä. 

Leijupolton savukaasujen puhdistukseen riittää usein puolikuivan- tai kuivan 

menetelmän käyttö, jolloin kustannukset jäävät pienemmiksi märkään menetelmään 

verrattuna. 

 

Leijukerrospoltto ja kaasutus vaativat aina jätepolttoaineen esikäsittelyn. Esimerkiksi 

Suomessa suuri osa poltettavasta jätteestä on itse asiassa lajitellusta jätteestä 

valmistettua jätepolttoainetta. Jätteestä valmistettujen polttoaineiden tasalaatuisuutta 

pyritään parantamaan erilaisilla standardeilla, joissa jätepolttoaine jaetaan erilaisiin 

laatuluokkiin. Jätteestä valmistetun polttoaineen laatuluokituksella pyritään 

parantamaan sen asemaa polttoainemarkkinoilla. Suomessa REF- polttoaineiden 

laatuluokitus on saatu valmiiksi SFS 5875 standardin valmistuttua. Euroopassa tilanne 

ei ole laatuluokituksen osalta vielä näin hyvä, mutta kehitystä taapahtuu koko ajan. 

Esimerkiksi Saksassa on käytössä useampia laatuluokituksia erilaisille jätteestä 

valmistetuille polttoaineille. 
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