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SYMBOLILUETTELO
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1 JOHDANTO

1.1 Taustaa tutkimukselle

Jäteveron ja kaatopaikkamaksujen korotukset sekä tarve vähentää kasvihuonekaa-

supäästöjä on lisännyt kiinnostusta kierrätystä ja jätteiden energiahyötykäyttöä

kohtaan (TEKES 1998–2001, 2). Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tavoit-

teeksi on asetettu, että yhdyskuntajätteistä 30 % hyödynnettäisiin energiana ja 50

% materiaalina vuonna 2016. Suunnitelman toteutuminen tarkoittaisi Suomen

jätteenpolton osuuden kolminkertaistamista. (Ympäristöministeriö 2008, 9.) Vii-

meisimmän jätetilaston mukaan Suomessa tuotettiin 74 miljoonaa tonnia jätettä

vuodessa, josta palvelusektorin ja kotitalouksien osuus oli noin 3 miljoonaa tonnia

(Tilastokeskus 2009, 1). Jätteenpoltolle on selkeä tarve sekä jätehuollon että ener-

giataseen kannalta. Jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa vähentää kasvi-

huonekaasupäästöjä ja lisää energiantuotannon omavaraisuutta. Kaatopaikkasijoi-

tuksen vähentäminen pienentää samalla jätehuollosta aiheutuvia ilmastovaikutuk-

sia ja edistää valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita. (Vesanto 2006, 14.)

Yhdyskuntajätteiden polttaminen on ollut Suomessa tähän asti poikkeuksellisen

vähäistä verrattuna moniin Euroopan unionin maihin. Tällä hetkellä on kuitenkin

valmisteilla useita laitoshankkeita, joissa hyödynnettäisiin jätteiden energiasisäl-

töä. (Vesanto 2006, 14.) Pisimmälle edenneitä hankkeita ovat Ekokem Oy:n toi-

nen jätevoimala Riihimäelle sekä Vantaa Energian Långmossebergeniin sijoitetta-

va jätevoimala. Ekokem Oy:n Riihimäen laitosalueelle rakennettavassa jätevoima-

lassa syntyvä energia hyödynnettäisiin lisäkaukolämpönä sekä sähköntuotannossa.

Vantaan Energian jätevoimalassa hyödynnettäisiin YTV alueelta kerättävien yh-

dyskuntajätteiden energiasisältöä. (Ekokem Oy 2009, Vantaan energia 2009.)
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Ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet jätteiden polttolaitoksia. Ympäristölupien

saaminen on ollut hidasta ja niistä on tehty paljon valituksia. Pitkät käsittelyajat ja

valitusten käsittely ovat hidastaneet jätteenpolttohankkeiden toteuttamista. (Sep-

pälä 2009.) Vuoden 2008 lopussa otettiin käyttöön Korkeakosken hyötyvoimalai-

tos Kotkassa. Voimalaitos on yksi kolmesta Euroopan unionin vaatimukset täyttä-

västä jätteenpolttolaitoksesta Suomessa. (Ukkonen 2009.) Korkeakosken hyöty-

voimalaitos käyttää pääpolttoaineenaan syntypaikkalajiteltua kotitalousjätettä,

josta pitäisi olla jo valmiiksi eroteltu biojäte sekä kierrätykseen kelpaavat materi-

aalit, kuten paperi, pahvi, muovi, lasi, metalli ja ongelmajätteet. Laitoksen poltto-

aineeksi kelpaavat myös muut kiinteät jätejakeet kuten rakennusjäte ja teollisuus-

jäte. Lämpöarvoltaan liian alhaiset jätteet, jauhomainen jäte sekä suuret kappaleet

eivät kuitenkaan kelpaa poltettaviksi. (Ukkonen 2009.)

Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy tilasi syksyllä 2008 Lappeen-

rannan teknilliseltä yliopistolta selvityksen toiminta-alueeltaan kerättävän synty-

paikkalajitellun sekajätteen ja energiajätteen koostumuksesta ja energiasisällöstä.

Vuoden 2008 lopusta lähtien syntypaikkalajiteltua sekajätettä on toimitettu Mik-

kelin seudulta päivittäin noin 32 tonnia hyödynnettäväksi Korkeakosken hyöty-

voimalaitokselle (Hirvonen 2009). Metsäsairila Oy:n toimeksianto toteutettiin

syksyjen 2008 ja 2009 välillä. Projektissa tehtiin kaksi kandidaatin tutkinnon

opinnäytettä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään jätteen energiahyötykäyttöön liit-

tyviä ominaisuuksia. Nina Teirasvuon opinnäytetyö käsittelee puolestaan sekajät-

teen koostumusta.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää taajamasta ja haja-asutusalueelta kerättävän

syntypaikkalajitellun sekajätteen sekä yrityksiltä kerättävän energiajätteen ener-

giasisältö. Työssä tutkittiin jätteiden palamistekniset pääominaisuudet eli lämpö-

arvo, kosteuspitoisuus ja tuhkapitoisuus.
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2 JÄTEPOLTTOAINEET

Yhdyskuntajätteitä ja niistä valmistettuja jätepolttoaineita on tutkittu laajalti. Tut-

kimukset kohdistuvat pääasiassa jätteen laadun ja määrän analysointiin sekä jät-

teiden polttoprosesseihin ja -tekniikoihin. Lajittelututkimusten runsaudesta huoli-

matta harvassa näistä tutkimuksista oli tutkittu myös sekajätteen palamisteknisiä

ominaisuuksia, kuten lämpöarvoa tai kosteus- ja tuhkapitoisuutta.

2.1 Jätepolttoaineiden luokittelu

Kirjallisuudessa jätepolttoaineet on luokiteltu sisällön ja laadun mukaan. Kierrä-

tyspolttoaineita voivat olla sekä teollisuuden, yritysten että yhdyskuntien synty-

pistelajitellut, kuivat ja polttokelpoiset materiaalit sellaisenaan sekä polttoaineiksi

jalostettuna (Alakangas 2000, 110). Kierrätyspolttoaineiden laatuluokitus on esi-

tetty standardissa SFS 5875. Standardissa määritetään menettelytapa ja vaatimuk-

set, joiden avulla syntypaikalla lajitellusta jätteestä valmistetun kierrätyspolttoai-

neen (REF) laatu voidaan hallita ja ilmoittaa yksiselitteisesti. Standardissa käsitel-

lään koko hankintaketjua aina jätteiden syntypaikkalajittelusta valmiin kierrätys-

polttoaineen toimittamiseen. Standardissa laatuluokkavaatimukset kierrätyspoltto-

aineille on jaettu kolmeen luokkaan; REF I, II ja III. Laatuluokat määräytyvät

alkuainepitoisuuksien mukaan. Huomioitavia alkuaineita ovat mm. elohopea,

kloori, rikki sekä kadmium. Laatuluokassa III sallitaan suurimmat pitoisuudet.

(SFS 5875:2000, 10.)

2.2 Jätepolttoaineiden ominaisuuksia

Tämän tutkimuksen kannalta jätepolttoaineiden tärkeimmät ominaisuudet ovat

lämpöarvo sekä kosteus- ja tuhkapitoisuus. Seuraavaksi esitellään nämä käsitteet

ja niiden määrittämiseen liittyvistä standardeista keskeisimmät.
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2.2.1 Lämpöarvo

Lämpöarvo ilmoittaa polttoaineen täydellisessä palamisessa vapautuvan lämpö-

energian. Lämpöarvo ilmoitetaan kiinteillä ja nestemäisillä polttoaineilla pääasias-

sa massayksikköä kohden ja kaasumaisilla polttoaineilla tilavuusyksikköä kohden.

(CEN/TS 15357:2006, 12.) Useimmiten lämpöarvon yksikkönä jätepolttoaineille

käytetään MJ/kg. Lämpöarvoista puhuttaessa käytetään kolmea eri termiä; kalo-

rimetrinen lämpöarvo, tehollinen lämpöarvo ja tehollinen lämpöarvo saapumisti-

lassa. (Alakangas 2000, 27–28.) Lämpöarvojen määritykselle kierrätyspolttoai-

neista on oma standardinsa; CEN/TS 15400 Kierrätyspolttoaineet. Lämpöarvojen

määritysmenetelmät.

2.2.1.1 Kalorimetrinen lämpöarvo

Pommikalorimetrillä määritettävä kalorimetrinen lämpöarvo eli ylempi lämpöarvo

)( grQ  saadaan polttamalla analyysinäyte happiatmosfäärissä määritellyissä vakio-

olosuhteissa referenssilämpötilassa 25 °C. Palamisen yhteydessä höyrystyvän ve-

den höyrystymisenergia on otettu huomioon kalorimetrisessä lämpöarvossa.

(CEN/TS 15400:2006, 5–6.) Ylemmän lämpöarvon määrittäminen voidaan tehdä

myös tuhkattoman polttoaineen alkuainekoostumuksen perusteella käyttämällä

lämpöarvo-korrelaatiota.

Pommikalorimetri ilmoittaa analyysikostean näytteen kalorimetrisen lämpöarvon.

Analyysikosteudella tarkoitetaan määrityshetken kosteutta näytteessä, josta pala-

mistekninen ominaisuus on määritetty. Analyysikosteuden määrittämiseen voidaan

käyttää esimerkiksi infrapunakuivainta, joka laskee näytteen massanmuutoksesta

sen analyysikosteuden. Analyysikostean näytteen kalorimetrisesta lämpöarvosta

lasketaan yhtälön (1) mukaisesti kuiva-aineen kalorimetrinen lämpöarvo.
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100
100,
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dgrQ ,  = kuiva-aineen kalorimetrinen eli ylempi lämpöarvo [MJ/kg]

adgrQ , = analyysikostean näytteen kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg]

adM   = näytteen analyysikosteus [%]

2.2.1.2 Tehollinen lämpöarvo

Tehollinen lämpöarvo )( netQ  eli polttoaineen alempi lämpöarvo saadaan laskettua

kalorimetrisesta lämpöarvosta huomioimalla polttoaineen palamisessa syntyvän

veden haihduttamiseen kuluva energia. Tehollinen lämpöarvo on siis veden höy-

rystämiseksi vaadittavan energian verran pienempi kuin kalorimetrinen lämpöar-

vo. Sen laskennassa käytetään veden höyrystymislämpöä. Referenssilämpötilassa

25 °C ja normaalipaineessa höyrystymislämpö on 2,441 MJ/kg. (Alakangas 2000,

27–28.) Tehollinen lämpöarvo saadaan laskettua kuiva-aineen kalorimetrisesta

lämpöarvosta yhtälön (2) mukaisesti.

100
2

,,
H

dgrdnet

w
hQQ ⋅⋅−= χ                                         (2)

dnetQ , = kuiva-aineen tehollinen eli alempi lämpöarvo [MJ/kg]

h  = veden höyrystymislämpö [MJ/kg]

χ = veden moolimassan suhde vedyn moolimassaan [-]

2Hw  = vedyn osuus polttoaineessa [%]
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2.2.1.3 Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

Saapumistilaa kohden ilmoitetussa tehollisessa lämpöarvossa on huomioitu ener-

giamäärä, joka joudutaan käyttämään polttoaineen sisältämän ja sen palamisessa

syntyvän veden haihduttamiseen. (Alakangas 2000, 27.) Tehollinen lämpöarvo

saapumistilassa saadaan laskettua yhtälöstä (3).

100100
1,,

arar
dnetarnet

M
h

M
QQ ⋅−






 −=                                      (3)

arnetQ , = saapumistilaisen polttoaineen tehollinen lämpöarvo [MJ/kg]

arM  = kosteuspitoisuus saapumistilassa [%]

2.2.2 Kosteus

Kosteus on polttoaineen sisältämä vesimäärä, joka ilmoitetaan joko kosteaa tai

kuivaa ainetta kohden. Kierrätyspolttoaineiden kosteuden määrittämiseen on jul-

kaistu kolmiosainen standardi, jota voidaan soveltaa kaikkiin kierrätyspolttoainei-

siin. Standardissa CEN/TS 15414: osissa 1, 2 ja 3 esitetään kosteuden määritys

uunikuivausmenetelmällä. Jokaisessa osassa kuvataan toisistaan eroava variaatio

uunikuivausmenetelmälle. Suurinta tarkkuutta haluttaessa on käytettävä standar-

dia CEN/TS 15414–1. Standardissa kokonaiskosteus määritetään referenssimene-

telmällä, jossa tyhjä näyteastia kuivataan uunissa näytteiden rinnalla. Kosteutta

laskiessa otetaan huomioon referenssiastian kuivauksesta johtuva massanmuutos

(CEN/TS 15414–1:2006, 5).

Kaikissa kosteudenmääritysmenetelmissä laboratorionäytteen koon tulisi olla vä-

hintään 300 g, koska kierrätyspolttoaineet ovat hyvin heterogeenisia. Suurella

näytekoolla saadaan luotettavampia tuloksia. Standardissa CEN/TS 15414–2 on

esitetty kokonaiskosteuden määrittäminen yksinkertaistetulla menetelmällä. Me-

netelmässä kosteuden määrittämiseen ei käytetä referenssiastioita, muutoin määri-
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tys etenee standardin CEN/TS 15414–1 mukaisesti. Standardia CEN/TS 15414–3

käytetään kosteuspitoisuuden määrittämiseen yleisanalyysinäytteenotossa. Tässä

standardissa esitetty menetelmä on epätarkin. Määrityksiä tehdään 2 rinnakkain

jokaiselle näytteelle. Menetelmä poikkeaa kahdesta edellisestä siinä, että näytteet

laitetaan kannellisissa astioissa uuniin ja jäähdytetään eksikaattorissa ennen uudel-

leen punnitsemista. Kaikissa menetelmissä tulokset esitetään 0,1 % tarkkuudella.

(CEN/TS 15414–3:2006, 5–6.) Näytteiden kosteus saapumistilassa ( arM ) märkä-

painoa kohden saadaan laskettua kuivauksen aikana tapahtuvasta massanmuutok-

sesta yhtälön (4) mukaisesti.

100
1

21 ⋅
−

=
m

mmM ar                   (4)

arM  = märkäpainoa kohden laskettu kosteus saapumistilassa [%]

1m = märän näytteen massa [kg]

2m = kuivatun näytteen massa [kg]

2.2.3 Tuhkapitoisuus

Tuhka on epäorgaaninen massa, joka on jäljellä näytteen täydellisen palamisen

jälkeen määritellyissä olosuhteissa. Tuhkapitoisuus ilmoitetaan prosenttiosuutena

näytteen sisältämän kuiva-aineen määrästä. (CEN/TS 15357, 8.) Tuhkapitoisuu-

den määrittäminen voi tapahtua esimerkiksi käyttäen standardia ISO 1171 tai stan-

dardissa CEN/TS 15403 esitetyn menetelmän mukaisesti. Tuhkapitoisuus voidaan

laskea yhtälöstä (5).
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ad
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mA
−

⋅
⋅

=
100

100100

3

4                   (5)

dA = kuiva-aineen tuhkapitoisuus [%]

3m = analyysikostean näytteen massa [g]

4m = polttojäännöksen massa [g]

adM = näytteen analyysikosteus [%]

2.3 Jätteiden ominaisuuksia kirjallisuudesta

Alakankaan (2000) selvityksessä käsitellään kotimaisten polttoaineiden ominai-

suuksia mukaan lukien kierrätyspolttoaineet. Tutkimuksessa esitellään VTT Ener-

gian laboratoriomittauksissa saatuja arvoja kierrätyspolttoaineiden ominaisuuksil-

le. Määrityksissä käytetty syntypistelajiteltu sekajäte oli laatuluokaltaan REF III ja

syntypistelajiteltu pakkauksista ja puujätteestä koostuva energiajäte laatuluokkaa

REF I. Taulukossa 1 on esitetty Alakankaan (2000) selvityksessä olleet lämpöar-

vot, kosteudet, tuhkapitoisuudet sekä vaihteluvälit syntypistelajitellulle sekajät-

teelle sekä energiajätteelle.

Taulukko 1. Jätteen palamisteknisiä ominaisuuksia (Alakangas 2000, 113).

Ominaisuudet usean analyysin

keskiarvona
REF III REF I Vaihteluväli

Kosteus [%] irtotavaralle 28,5 9,1 5-30

Tuhka [%] kuiva-aineesta 9,5 5,9 1-16

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 22,9 24,7 20–40

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineesta

[MJ/kg]
21,5 23,1 17–37

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

[MJ/kg]
14,6 20,8 -
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Taulukosta 1 voidaan nähdä, että REF III:n ja REF I:n ominaisuudet vaihtelevat

laajalla välillä. Tähän vaikuttaa esimerkiksi jätteen alkuperä ja koostumus. Kierrä-

tyspolttoaineet koostuvat useista eri jakeista, jonka vuoksi kierrätyspolttoaineiden

ominaisuudet vaihtelevat myös paljon. Esimerkiksi jos jäte sisältää paljon muovia,

on sen kosteus usein alhaisempi ja lämpöarvo suurempi muovin korkean lämpöar-

von vuoksi. (Alakangas 2000, 112.)

Ajanko et al. (2005) tutkivat jätteiden syntypaikkalajittelujärjestelmän ja käsittely-

tekniikan vaikutuksia kierrätyspolttoaineen laatuun. Tässä tutkimuksessa selvitet-

tiin myös energiahyötykäyttöön liittyviä ominaisuuksia. Tutkimuksessa oli muka-

na kotitalouksien ja kauppaliikkeiden syntypaikkalajitellun sekajätteen lisäksi

energiajätettä. Jätteistä jalostettiin kierrätyspolttoainetta, jota koeajettiin kolmessa

eri polttolaitoksessa. Jätteistä analysoitiin alkuainepitoisuudet sekä polttoteknisiä

ominaisuuksia. Lahden alueelta kerätystä energiajätteestä ja Jyväskylän kotitalo-

uksien kuivajätteestä analysoituja ominaisuuksia on esitetty taulukossa 2. (Ajanko

et al. 2005, 20 & 48.) Samassa taulukossa on myös esitetty kotitalousjätteen omi-

naisuuksien vaihteluvälit VTT:n mittauksien pohjalta (Hietanen 2002, 244).

Taulukko 2. Energiajätteen ja kotitalouksien kuivajätteen ominaisuuksia (Ajanko et al. 2005, 48;

Hietanen 2002, 244).

Ominaisuus
Energia-

jäte

Kotitalouksien

kuivajäte

Vaihteluväli

kotitalousjätteelle

Lämpöarvo saapumistilassa

[MJ/kg]
11,5 15,3 13–16

Kosteus saapumistilassa [%] 33,9 31,5 25–35

Tuhkapitoisuus [%] kuiva-

aineesta
6,6 7,6 5–10
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Energiajätteen ja kotitalouksien kuivajätteen analyysit oli tehty jätteen palavasta

jakeesta, johon on laskettu seuraavat materiaalit: kalvomuovi ja -pakkaukset, kova

muovi ja siitä valmistetut pakkaukset, PVC-muovi ja -pakkaukset, aikakausi- ja

sanomalehdet, pehmopaperi, pahvi, NP-kartonki, pahvi- ja kartonkipakkaukset,

paperipakkaukset, muu paperi, puu, hygieniatuotteet, kumi, nahka, tekstiilit ja

muu palava jäte. (Ajanko et al. 2005, 20 & 48.)

Kahdesta eri lähteestä löydetyt energiajätteen lämpöarvot poikkeavat toisistaan

huomattavasti. Ajangon et al. (2005) tutkimuksessa energiajäte oli kerätty kotita-

louksilta kun taas VTT:n mittauksissa tutkittu energiajäte koostui pääasiassa pak-

kauksista ja puujätteestä. (Ajanko et al. 2005, 42; Alakangas 2000, 113.) Kotitalo-

uksista kerätty energiajäte on heterogeenisempaa kuin pakkauksista ja puujätteestä

koostuva energiajäte. Tämä vaikuttaa saapumistilassa ilmoitettujen tehollisten

lämpöarvojen suureen eroon, kuten myös energiajätteiden kosteuspitoisuuksien

huomattava ero.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS

Palamistekniset pääominaisuudet, joita tässä tutkimuksessa ovat lämpöarvo, kos-

teus- ja tuhkapitoisuus, tutkittiin taajama- ja haja-asutusalueelta kerätystä synty-

paikkalajitellusta sekajätteestä sekä yritysten energiajätteestä. Kaikki määrityksiä

varten otetut näytteet ovat peräisin Metsäsairila Oy:n toimialueelta kerätyistä koti-

talouksien ja kauppaliikkeiden sekajätteistä sekä energiajätteestä, joka on kerätty

toimialueen yrityksiltä.

3.1 Näytteenotto

3.1.1 Näytteenotto referenssitutkimuksissa

Jätteen lajittelututkimuksissa oli käytetty suuressa osin otosmenetelmää. Esimerk-

kejä tällaisista otostutkimuksista löytyy useita jo pelkästään kotimaasta. Ramboll

Finland Oy:n (2004) selvityksessä on esitetty pääkaupunkiseudulla YTV Jätehuol-

lon toimeksiannosta tehdyn kotitalouksien sekajätteen määrä- ja laatututkimuksen

tuloksia. Tutkimus suoritettiin otostutkimuksena, jossa näytteitä kerättiin jokaisel-

ta vuodenajalta. Jäteauton kuorma lajiteltiin aluksi 1–3 otokseen, joista jokaisesta

lapioitiin satunnaisesti näyte 600 litran jäteastiaan. Nämä näytteet lajiteltiin käsin

useisiin jakeisiin jätteen tarkan koostumuksen selvittämiseksi. (Ramboll Finland

Oy 2004, 23–26.) Vastaavanlaista otosmenetelmää käytettiin myös Turussa ja Päi-

jät-Hämeessä tehdyissä lajittelututkimuksissa. Roström & Uggeldahl (2003) tutki

kotitalouksien ja vähittäiskaupan sekajätteen koostumusta ja sen muutoksia Turus-

sa ja Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n (2007) tutkimuksessa selvitettiin kaatopaik-

kajätteen koostumusta yhtiön toimialueella.
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Edellä mainituissa tutkimuksissa on sovellettu standardissa CEN/TS 15442 kuvat-

tua menetelmää näytteenotolle liikkumattomasta erästä. Menetelmässä jäte-erä

jaetaan ensin osiin siten, että jokaista tarvittavaa näytettä kohden on yksi osa.

Näyte otetaan näistä osista satunnaisesti. (CEN/TS 15442, 32.) Standardissa anne-

taan myös ohjeita näytteen vähimmäiskoosta ja näytteenottamisesta materiaalivir-

rasta ja ajoneuvosta.

3.1.2 Näytteenotto tutkimuksessa

Näytteet otettiin kaikilta vuodenajoilta, jolloin näytteenotot ajoittuivat marras-,

helmi-, huhti- ja kesäkuulle. Näytteenottopäiviä ja kuukausia valitessa pyrittiin

mahdollisimman edustavaan ja kattavaan näytteeseen. Näin ollen lomakausien ja

juhlapäivien vaikutus jätteen koostumukseen haluttiin minimoida. Näytteenotto-

päivät valittiin niin, etteivät näytteet sisältäisi huomattavaa määrää sellaisia jättei-

tä, jotka liitetään kiinteästi johonkin juhlaan tai lomaan. Esimerkiksi joulun jäl-

keen sekajätteessä on normaalista poikkeavia määriä lahjapaperia. Valitut näyt-

teenottopäivät olivat 24.11.2008, 24.2.2009, 21.4.2009 ja 10.6.2009.

Sekajätteen näytteenotto tapahtui lapioimalla sekä käsin nostelemalla jäteauton

maahan kaatamasta jätekuormasta (otoksesta) 600 litran jäteastia täyteen jätesäk-

kejä. Näytteenotossa pyrittiin kiinnittämään huomiota näytteen edustavuuteen,

joten jätesäkkejä valittiin eri puolilta jätekasaa. Näytteenotossa oli mukana kaato-

paikan henkilökuntaa, joilla on hyvä käytännön tietämys alueelta kerättävän jät-

teen tyypillisestä koostumuksesta. Kaksi ensimmäistä näytteenottoa suoritettiin

jätekeskuksen henkilökunnan avulla. Kolmannessa ja neljännessä näytteenotossa

oli paikalla vain kaatopaikan henkilökuntaa.

Energiajätenäyte otettiin kolmella ensimmäisellä näytteenottokerralla valmiiksi

paalatusta energiajätteestä. Paali hajotettiin kuormaajalla ja tämän jälkeen lapioi-

tiin 600 litran jäteastia täyteen energiajätettä. Viimeisellä kerralla energiajätenäyte

otettiin aumasta, josta nosteltiin energiajätettä sisältäviä muovisäkkejä 600 litran

astia täyteen. Näin ollen viimeisen energianäytteen osalta ei tiedetä otospainoa.
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Taulukkoon 3 on koottu otoksien sekä otettujen näytteiden painot.

Taulukko 3. Otoksien ja näytteiden painot.

Erät Syksy [kg] Talvi [kg] Kevät [kg] Kesä [kg]

Otos 5600 7400 5420 6380
Taajama

Näyte 36,6 46,7 80,8 43,9

Otos 3200 4300 5600 7100
Haja-asutusalue

Näyte 64,4 58,1 94,8 59,7

Otos 500 500 500 -
Energiajäte

Näyte 56,3 43,1 47 31,5

3.2 Näytteiden esikäsittely

Näytteenoton jälkeen kaikki kerätyt näytteet lajiteltiin jakeisiin. Jakeiden valinta

perustui ensinnäkin siihen, kuinka jäte olisi tullut lajitella kotitalouksissa ennen

sekajäteastiaan päätymistä. Tämä määriteltiin alueen jätehuoltomääräyksien poh-

jalta, jonka mukaan kotitalouksissa ja enintään neljän talouden kiinteistössä tulee

erotella biojäte sekajätteestä. Vähintään 5 huoneistoa sisältävissä kiinteistöissä

täytyy tämän lisäksi lajitella paperi sekä keräyskartonki. Jos kiinteistöjä on vähin-

tään 18, tällöin vaaditaan omat keräysastiat lasille ja pienmetallille. Toimisto, teol-

lisuus, koulu yms. kiinteistöissä tulee kaikkien edellä mainittujen jakeiden lisäksi

olla omat keräysastiat pahville ja toimistokeräyspaperille. (Mikkelin kaupunki

2007.) Tämän lisäksi jakeiden määrittelyssä huomioitiin toimeksiantajan toivo-

mukset. Seuraavalla sivulla on lueteltu jakeet, joihin jätteet lajiteltiin. Lähteessä

Teirasvuo (2009) on esitelty jätteiden lajittelussa käytettyjä menetelmiä tarkem-

min ja liitteessä 1 on eritelty eri jakeiden sisältö.
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1. Keräyspaperi

2. Muu paperi

3. Keräyskartonki ja pahvi

4. Muu kartonki ja pahvi

5. Biojäte

6. Lasi

7. Metalli

8. Nykyiseen kierrätykseen soveltuva muovi

9. Polttokelpoinen, mutta ei nykyisiin kierrätysjärjestelmiin soveltuva muovi

10. Polttokelvoton muovi

11. Kaatopaikkajäte

12. Ongelmajäte

13. Muu polttokelpoinen jäte

14. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)

15. Keramiikka

16. Käsittelemätön puu

17. Renkaat

18. Pehmopaperi

Jätteiden lajittelun jälkeen jokainen jae punnittiin ja punnitustietojen pohjalta las-

kettiin eri jakeiden massaosuudet, jotka on esitelty liitteessä 2. Massaosuuksien

laskennan jälkeen muodostettiin laboratorionäytteet. Syksy- ja kesänäytteiden

osalta meneteltiin niin, että lajittelun jälkeen muodostettiin noin 5000 g osanäyte,

jota muodostettaessa pidettiin eri jakeiden massaosuudet vakioina. Tästä osanäyt-

teestä laboratoriohenkilökunta muodosti edustavan n. 500 g laboratorionäytteen

palamisteknisten ominaisuuksien määritystä varten. Talvi- ja kevätnäytteen osalta

muodostettiin lajittelupaikalla suoraan n. 500 g laboratorionäyte pitäen jakeiden

massaosuudet vakioina. Keväällä ja kesällä laboratorionäytteestä jätettiin suoraan

pois metallit, lasit ja muut palamattomat jakeet, joita ei pystytä jauhamaan käytet-

tävissä olevalla myllyllä.
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3.3 Kosteuden määrittäminen

Kokonaiskosteuden määritys perustui standardiin CEN/TS 15414–2 eli kosteus

määritettiin yksinkertaistetulla uunikuivausmenetelmällä. Kosteutta määritettäessä

punnittiin ensin tyhjä metalliastia, jolle levitettiin näytettä tasaisesti. Näytteiden

asettelemisen jälkeen astia ja näyte punnittiin uudelleen. Tämän jälkeen jätteitä

kuivattiin 105 °C:n lämpötilassa 16 tuntia. Näytteiden kuivauksessa käytetty uuni

on esitetty kuvassa 1. Kuivauksen jälkeen näytteet punnittiin välittömästi uudel-

leen kuvassa 2 olevalla vaa’alla. Samaa vaakaa käytettiin myös näytteiden punnit-

semiseen ennen uuniin laittamista.

Kuva 1. Memmert GmbH UFE 500 –labora- Kuva 2. Mettler Toledo Excellenge XS6002S -

toriouuni, jossa näytteet kuivattiin.                         vaaka, jolla näytteet punnittiin ennen ja jälkeen

   kuivauksen.



                                                                                                      19

3.4 Lämpöarvojen määrittäminen

Lämpöarvojen määritys perustui standardiin CEN/TS 15400, jossa lämpöarvojen

määritys tehdään pommikalorimetrilla. Pommikalorimetri mittaa analyysinäytteen

palamisesta aiheutuvan veden lämpötilan nousun ja laskee annettujen alkutietojen

avulla kalorimetrisen lämpöarvon huomioiden laskennassa tarpeelliset korjausker-

toimet. Menetelmän mukaisesti lämpöarvomäärityksiä tehdään kaksi rinnan ja

tuloksena ilmoitetaan kahden määrityksen keskiarvona saatu tulos 0,01 MJ/kg

tarkkuudella. Rinnakkaismääritykset hyväksytään, jos niiden välinen ero on kor-

keintaan 0,120 MJ/kg. (CEN/TS 15400, 5 ja 26.)

Käytetty pommikalorimetrilaitteisto oli Parr 1563 -vedenkäsittelylaitteistolla va-

rustettu Parr 1261 -kalorimetri. Laitteisto on esitetty kuvissa 3 ja 4. Lämpöarvojen

määritystä varten kuivat näytteet jauhettiin Retsch SM 2000 -myllyssä (kuva 5).

Ennen myllyssä suoritettavaa jauhantaa näytteitä pienittiin käsin sekä saksien ja

veitsen avulla. Samalla näytteestä eroteltiin materiaalit, joita myllyllä ei voida

jauhaa. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi metalli, lasi ja keramiikka. Tämän

jälkeen näytteet jauhettiin myllyssä ensin 10 mm:n seulalla ja sen jälkeen 2 mm:n

seulalla. Jauhetut näytteet punnittiin A & D Electronic balance ER-180 A -vaa’alla

4 desimaalin tarkkuudella.

Kuva 3. Parr 1261 -pommikalorimetri. Kuva 4. Parr 1563 -vedenkäsittelylaitteisto.
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Jauhetusta näytteestä (kuva 6) otettiin kaksi 1 g:n analyysinäytettä. Toisesta mää-

ritettiin lämpöarvo ja toisesta analyysikosteus. Analyysikosteuden mittaamisessa

käytetty infrapunakuivain on esitetty kuvassa 7.

Kalorimetrinen lämpöarvo saadaan selville polttamalla analyysinäytettä paineasti-

assa noin 31 barin paineessa. Astia täytettiin 99,95 % hapella ja upotettiin san-

koon, jossa on 2 kg tislattua vettä. Sankoa ympäröi vaippa, joka estää ulkopuolis-

ten lämpötilavaihteluiden vaikutuksen veden lämpötilaan. Kun analyysi oli val-

mis, pommista vapautettiin ylipaine. Lisäksi tarkistettiin, että palaminen oli ollut

täydellistä. Tällöin paineastian pohjalla ei tulisi olla näkyvää nokea.

Kuva 5. Retsch SM 2000- Kuva 6. Jauhettua energiajätettä. Kuva 7. Sartorius 7093-

mylly.       infrapunakuivain.

3.5 Tuhkapitoisuuden määrittäminen

Tuhkapitoisuus määritettiin standardin ISO 1171 mukaisesti. Analyysinäytettä

punnittiin noin 1 g polttoupokkaaseen, joka asetettiin huoneenlämpötilaiseen uu-

niin. Uunin lämpötila nostettiin tunnin aikana 500 °C:seen. Seuraavan tunnin ai-

kana lämpötila nostettiin vielä 815 ± 15 °C:seen. Tässä lämpötilassa näytettä pi-

dettiin vähintään tunti. Tämän jälkeen polttoupokas jäähdytettiin eksikaattorissa ja

punnittiin. Määrityksiä tehtiin 2 rinnakkain ja tulos ilmoitetaan rinnakkaismääri-

tysten keskiarvona 0,1 painoprosenttiyksikön tarkkuudella.
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4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Kosteudet

Taulukossa 4 on esitetty jätteiden kosteudet jätelajeittain jokaiselle vuodenajalle

kolmen määrityksen keskiarvoina. Kuivatetuissa kevät- ja kesänäytteissä ei ollut

mukana jakeita, joita ei voitu jauhaa käytettävissä olleella myllyllä. Näin ollen

määrityksistä saatu kosteus oli vain jätteen palavan osan kosteus. Kuten liitteen 2

taulukoista nähdään, ovat palamattomaksi oletettujen jakeiden eli lasin, metallin,

keramiikan, SER:in ja ongelmajätteen massaosuudet pieniä. Laskennassa on tehty

oletus, että näiden jakeiden sisältämä kosteus olisi likimain nolla prosenttia. Kir-

jallisuudessa metallin ja lasin kosteus on vaihdellut välillä 1 4 prosenttia (Tcho-

banoglous et al. 1993, 70). Kuvassa 8 on havainnollistettu kosteuspitoisuutta eri

vuodenaikoina otetuissa näytteissä.

Taulukko 4. Jätteiden kosteuspitoisuuksien keskiarvot vuodenajoittain ja jätelajeittain.

Vuodenaika Taajama [%] Haja-asutusalue [%] Energiajäte [%]

Syksy 31,4 29,1 28,4

Talvi 41,2 38,7 9,5

Kevät 39,8 35,1 18,1

Kesä 15,5 33,0 15,5
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Kuva 8. Jätteiden kosteuspitoisuudet vuodenajoittain.

Lämmin ilma pystyy sitomaan enemmän kosteutta kuin kylmä ilma, koska vesi-

höyryn kyllästymispaine kasvaa lämpötilan mukana. Talvella ilman lämpötilan

ollessa pienempi on ilmassa vähemmän kosteutta kuin kesällä. (Seppänen 1988,

188.) Tämän perusteella voidaan olettaa, että jätteiden kosteuspitoisuus talvella on

pienempi kuin kesällä. Saaduista tuloksista nähdään, että energiajätteen kohdalla

näin selvästi on. Kuitenkin sekajätteen kosteuspitoisuus, varsinkin taajamasta ke-

rätyllä sekajätteellä, on huomattavasti suurempi talvella kuin kesällä. Korkeaan

kosteuspitoisuuteen vaikuttaa jätteen koostumus. Sekä taajamasta että haja-

asutusalueelta kerätty sekajäte sisälsi poikkeuksellisen paljon biojätettä verrattuna

syksy- ja kesänäytteisiin. Taajamasta kerätyn sekajätteen talvinäytteessä oli biojä-

tettä 35,5 % ja kevätnäytteessä 53,8 %, kun syksy- ja kesänäytteissä biojätteen

osuudet olivat vain 3,5 % ja 11,1 %. Biojätteen huomattavan suurella osuudella

voidaan selittää osaltaan näytteiden korkeaa kosteuspitoisuutta.

Verrattaessa saatuja tuloksia kirjallisuudesta löydettyihin arvoihin huomataan, että

energiajätteen kosteus on keskimäärin kirjallisuudesta löydettyä arvoa pienempi.

Sekajätteen kosteus on sitä vastoin kirjallisuuden arvoja suurempi. Saatujen tulok-

sien ja kirjallisuudesta löydettyjen arvojen väliset erot voivat johtua monista eri
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tekijöistä, kuten esimerkiksi jätteen koostumuksesta ja säilytysolosuhteista. Kos-

teuspitoisuuden vaihteluvälit kirjallisuudessa ovat olleet yleisesti suuria, joten

tämän kaltaiset poikkeamat kirjallisuuden arvoista eivät kuitenkaan ole epätavalli-

sia jätepolttoaineille, jotka ovat laadultaan hyvin heterogeenisiä. Kappaleessa 5 on

pohdittu tarkemmin tuloksiin ja niiden tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä.

4.2 Lämpöarvot

Tutkimuksessa oli kolme rinnakkaista laboratorionäytettä jokaista jätelajia koh-

den. Lämpöarvot määritettiin kaikista laboratorionäytteistä vähintään kahdella

rinnakkaisella määrityksellä. Rinnakkaisista määrityksistä saadut kalorimetriset

lämpöarvot eivät saa poiketa toisistaan yli 0,120 MJ/kg (CEN/TS 15400, 5 ja 26).

Kalorimetrinen lämpöarvo määritettiin jätteen palavalle osalle eli pommikalori-

metrinäyte ei sisältänyt lasia, metallia, keramiikkaa, SER:iä eikä ongelmajätettä.

Nämä jakeet on oletettu laskennassa palamattomiksi.

Kalorimetrisistä lämpöarvoista laskettiin teholliset lämpöarvot käyttäen yhtälöitä

(1), (2) ja (3). Kaikkien näytteiden vetypitoisuudeksi laskennassa on oletettu 7,3

%, joka on keskiarvo VTT:n suorittamista analyyseistä syntypistelajitelluille koti-

talouksien jätteille. Vetypitoisuuden vaihteluväli VTT:n tutkimuksissa oli kotita-

lous- ja energiajätteille 5 9 %. (Alakangas 2000, 113.)

Tuloksissa lämpöarvot on esitetty saapumistilaiselle jätteelle, jolloin laskennassa

on huomioitu määrityksestä puuttuneet palamattomat jakeet. Kuvissa 9 12 on

esitetty tehollisen lämpöarvon vaihtelu saapumistilassa eri laboratorionäytteiden

välillä. Kuvassa 13 on vielä esitetty kaikkien määritettyjen lämpöarvojen keskiar-

vot. Liitteeseen III on taulukoitu kaikki määrityksissä saadut kalorimetriset läm-

pöarvot ja teholliset lämpöarvot niin kuiva-aineessa kuin saapumistilassa.
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Tehollisen lämpöarvon vaihtelu: syksy
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Kuva 9. Tehollisen lämpöarvon vaihtelu saapumistilassa syksynäytteille.

Tehollisen lämpöarvon vaihtelu: talvi
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Kuva 10. Tehollisen lämpöarvon vaihtelu saapumistilassa talvinäytteille.
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Tehollisen lämpöarvon vaihtelu: kevät
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Kuva 11. Tehollisen lämpöarvon vaihtelu saapumistilassa kevätnäytteille.

Tehollisen lämpöarvon vaihtelu: kesä
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Kuva 12. Tehollisen lämpöarvon vaihtelu saapumistilassa kesänäytteille.

Suurinta vaihtelu rinnakkaisten laboratorionäytteiden välillä oli energiajätteessä.

Tämän lisäksi huomattavia vaihteluita oli taajaman talvinäytteessä sekä kevät- ja

talvinäytteissä haja-asutusalueella. Jätepolttoaineilla tämän suuruusluokan vaihte-

lu eri laboratorionäytteiden välillä on yleistä, koska näytteet ovat heterogeenisiä.
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Eri laboratorionäytteiden väliset erot johtuvat siis näytteiden koostumuksesta.

Vaikka rinnakkaisten laboratorionäytteiden koostumukset ovat lajittelussa saatujen

tuloksien mukaiset, voi jakeiden sisällä olla kuitenkin vaihteluita. Esimerkiksi

kaatopaikkajäte sisälsi lämpöarvoltaan hyvin erilaisia jätteitä kuten esimerkiksi

vaippoja ja alumiinilla pinnoitettuja sipsipakkauksia. Jakeiden sisäinen koostumus

ei ole kaikissa laboratorionäytteissä sama, jolloin jätteen koostumus aiheuttaa eri

laboratorionäytteistä määritettyjen lämpöarvojen välille eroja. Tämän lisäksi eri

partikkelien jakautuminen jauhetussa näytteessä on voinut olla epätasaista. Toinen

analyysinäyte on voinut sisältää esimerkiksi enemmän muovipartikkeleja kuin

toinen ja tämän vuoksi lämpöarvo on hieman suurempi, vaikka jakeiden lasken-

nallinen osuus laboratorionäytteessä olisikin sama.
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Kuva 13. Lämpöarvo saapumistilassa kaikkien määritysten keskiarvona vuodenajoittain

Taajamasta kerätyn sekajätteen lämpöarvo saapumistilassa on kesällä muita vuo-

denaikoja korkeampi, haja-asutusalueella vuorostaan syksyllä. Muina vuodenai-

koina tehollinen lämpöarvo saapumistilassa on noudattanut hyvin samoja suuruus-

luokkia. Energiajätteellä vaihtelut ovat kaikista suurimmat, sillä kesänäytteen läm-

pöarvo saapumistilassa on syksynäytteeseen verrattuna lähes kaksinkertainen.

Taajamassa ja haja-asutusalueella kesänäytteen suurempi lämpöarvo selittyy pit-
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kälti jätteen koostumuksen vaihtelulla muihin vuodenaikoihin nähden. Taajaman

kesänäytteessä biojätteen osuus oli huomattavan pieni, vain noin 3,5 %, kun biojä-

tettä oli suurimmillaan yli 50 % taajaman sekajätteestä. Kesänäytteen kosteus oli

tästä johtuen muita vuodenaikoja pienempi, jolloin tehollinen lämpöarvo saapu-

mistilassa muodostuu korkeammaksi. Energiajätteen kesänäytteessä oli noin 45 %

vähemmän kosteutta kuin syksynäytteessä ja tämän lisäksi kesänäyte sisälsi noin

70 % enemmän muovijakeita kuin syksynäyte. Lämpöarvojen välinen suuri ero

johtuu pääosin edellä mainituista eroista jätteen koostumuksessa.

Lämpöarvoissa oli myös eroja taajamasta ja haja-asutusalueelta kerättyjen sekajät-

teiden välillä. Pääsääntöisesti taajamasta kerätyn sekajätteen lämpöarvo oli pa-

rempi kuin haja-asutusalueelta kerätyn sekajätteen ja erityisesti kesänäytteiden

välinen ero oli suuri. Kesänäytteiden välinen ero johtuu pääasiassa jätteiden koos-

tumuksellisista eroista. Kesällä haja-asutusalueen näyte sisälsi huomattavasti

enemmän biojätettä sekä metallia, jota oli lähes 5 % näytteen painosta.

Verrattaessa saapumistilassa ilmoitettuja tehollisia lämpöarvoja kirjallisuudesta

löydettyihin vastaaviin arvoihin, sijoittuvat sekajätteen lämpöarvot hyvin ilmoitet-

tuun vaihteluväliin. Saapumistilassa ilmoitettu tehollinen lämpöarvo energiajät-

teelle sitä vastoin poikkeaa huomattavasti Ajangon et al. (2005) saamista tuloksis-

ta. Energiajätteen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa on samaa luokkaa VTT:n

mittauksissa saamien tuloksien kanssa. Yrityksiltä kerätyn energiajätteen koostu-

mus on lähempänä pakkauksista ja puujätteestä koostuvaa energiajätettä kuin koti-

talouksilta kerättyä energiajätettä, joka koostuu useammista jakeista.

4.3 Tuhkapitoisuudet

Tuhkapitoisuuden määritykset tehtiin kaikille jätelajeille kolmesta osanäytteestä,

joista jokaiselle tehtiin kaksi rinnakkaista määritystä. Kuvissa 14–17 on esitetty

tuhkapitoisuuden vaihtelut eri osanäytteiden välillä kahden rinnakkaisen määri-

tyksen keskiarvona ja kuvassa 18 tuhkapitoisuus kaikkien määritysten keskiarvo-

na. Liitteeseen IV on koottu kuvissa 14–18 esitetyt tuhkapitoisuuksien arvot.



                                                                                                      28

Tuhkapitoisuuden vaihtelu: syksy
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Kuva 14. Tuhkapitoisuuden vaihtelu syksynäytteille

Tuhkapitoisuuden vaihtelu: talvi
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Kuva 15. Tuhkapitoisuuden vaihtelu talvinäytteille
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Tuhkapitoisuuden vaihtelu: kevät
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Kuva 16. Tuhkapitoisuuden vaihtelu kevätnäytteille

Tuhkapitoisuuden vaihtelu: kesä
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Kuva 17. Tuhkapitoisuuden vaihtelu kevätnäytteille

Tuhkapitoisuudessa oli vaihtelua eri laboratorionäytteiden välillä kaikissa jätela-

jeissa. Suurin yksittäinen tuhkapitoisuuden arvo saatiin haja-asutusalueelta kerä-

tylle sekajätteelle keväällä. Tuolloin yhdestä laboratorionäytteestä määritetty arvo
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oli poikkeuksellisen korkea, noin 26 % kuiva-aineen painosta. Jätteen koostumuk-

sessa ei tuolloin ollut merkittäviä eroja muihin vuodenaikoihin nähden. Korkea

tuhkapitoisuus johtuu todennäköisesti epätasaisesti jakautuneista partikkeleista

näytteessä. Kautta linjan haja-asutusalueelta kerätystä sekajätteestä määritetyt

tuhkapitoisuudet olivat suurempia kuin taajamasta kerätyn sekajätteen tuhkapitoi-

suudet. Tämä johtuu pääasiassa sekajätteen erilaisista koostumuksista taajamassa

ja haja-asutusalueella. Haja-asutusalueen jätteissä oli enemmän palamattomia ja-

keita. Taajama-alueella metallin ja lasin erilliskeräykset ovat toimivampia, kun

taas haja-asutusalueella metalli ja lasi päätyvät useammin sekajätteeseen.
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Kuva 18. Tuhkapitoisuudet kaikkien määritysten keskiarvona

Verrattaessa saatuja tuhkapitoisuuksia kirjallisuudesta löydettyihin arvoihin sijoit-

tuvat tuhkapitoisuudet hyvin annetulle vaihteluvälille. Taajamassa tuhkapitoisuus

oli kaikkina vuodenaikoina samaa suuruusluokkaa. Haja-asutusalueen osalta syk-

syllä ja keväällä tuhkapitoisuudet olivat kirjallisuudesta löydettyjä arvoja korke-

ammat. Ero kirjallisuuden arvoihin johtuu todennäköisesti jätteen erilaisesta koos-

tumuksesta ja jätteen palamattomien jakeiden suuremmasta osuudesta. Energiajät-

teen palavien jakeiden osuus oli sekajätettä suurempi. Näin ollen on loogista, että

energiajätteellä oli sekajätettä pienempi tuhkapitoisuus.
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5 TULOSTEN OIKEELLISUUTEEN VAIKUTTAVAT

TEKIJÄT

Analyyttisen määrityksen virheet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, jotka ovat

näytteenoton kokonaisvirhe, varsinaisen analyysivaiheen virheet ja painotusvirhe.

Painotusvirhe voi johtua yksittäisestä tai useammasta epätarkasta mittauksesta.

Esimerkiksi jakeiden massaosuuksia laskettaessa, väärin mitattu näytteen koko-

naispaino aiheuttaa virheen laskettuihin massaosuuksiin. Analyyttinen virhe liittyy

varsinaiseen määritysvaiheeseen eli niihin työvaiheisiin, jotka seuraavat lopullisen

analyysinäytteen valmistumista. Näytteenoton kokonaisvirhe aiheutuu näytteen

valinta ja preparointivirheistä, joita on esimerkiksi kosteuden haihtuminen sekä

näytteen kontaminoituminen.  (MIKES 2000, 20.)

Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa käytännössä kaikki vaiheet aina näytteenotto-

suunnitelman teosta mittauksen raportointiin. Alla on lueteltu tulosten luotettavuu-

teen vaikuttavia tutkimuksen vaiheita. (Ranta 2007, 1.)

• Näytteenoton tekeminen näytteenotto-suunnitelman mukaisesti

• Näytteen pakkaaminen mahdollista kuljetusta varten

• Näytteen kuljetus

• Näytteen varastointi ennen laboratoriomäärityksiä

• Näytteen esikäsittely

• Näytteen kuivaus

• Näytteen jauhaminen ja jakaminen pienempiin osanäytteisiin

• Testiannoksen eli analyysinäytteen ottaminen

• Mittauksen suorittaminen

• Tulosten raportointi
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5.1 Näytteenotto

Näytteen edustavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä tulosten luotettavuuden kan-

nalta. Näytteenottoketjussa on useita peräkkäisiä vaiheita, jotka kaikki vaikuttavat

mittauksen kokonaisepävarmuuteen. Kierrätyspolttoaineilla näytteen valmistus on

vaativaa, koska materiaali on hyvin heterogeenistä ja partikkelien tiheyserot suu-

ria. Toisin kuin esimerkiksi nestemäisillä polttoaineilla, joilla näyte on yleensä

hyvin tasalaatuista eli homogeenista. Näytteenoton merkitys tulosten luotettavuu-

den kannalta korostuu ennen kaikkea kierrätyspolttoaineilla, koska lämpöarvo ei

ole tasaisesti jakautuneena näytteeseen kuten esimerkiksi fossiilisilla polttoaineil-

la. Jotta tulos voisi ylipäänsä olla luotettava, täytyy mittauksen perustua oikein

tehtyyn näytteenottoon eikä näytteenotossa tehtyjä virheitä voida kompensoida

enää myöhemmissä vaiheissa. (Ranta 2007, 1.)

Tutkimuksessa näytteenotto suoritettiin ennalta määritetyn näytteenottosuunnitel-

man mukaisesti. Jätekeskuksen henkilökunta kuitenkin suoritti osan näytteenotois-

ta itsenäisesti. Näiden näytteenottojen osalta ei voida olla varmoja, että sovittuja

näytteenoton periaatteita noudatettiin täsmällisesti. Käytetty näytteenottosuunni-

telma perustui referenssitutkimuksiin. Näissä referenssitutkimuksissa otosmene-

telmä oli havaittu toimivaksi.

Tässä tutkimuksessa oli erona referenssitutkimuksiin se, että suurten kappaleiden

punnitseminen päätettiin jättää pois. Tähän päädyttiin sen jälkeen, kun ensimmäi-

nen näytteenotto oli suoritettu, eikä suuria kappaleita ollut otoksessa merkittävissä

määrin. Suurten kappaleiden huomiotta jättämisellä ei niiden harvan esiintyvyy-

den vuoksi oleteta olevan merkittävää vaikutusta tutkimuksessa saatuihin tulok-

siin. Esimerkiksi Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n tutkimuksessa suurten kappalei-

den osuus oli noin 1 % otoksen painosta (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2006, 12).

Otoksien määrän tulisi olla suurempi, jotta suurten kappaleiden esiintyvyydestä

saataisiin kattavia tuloksia ja niiden vaikutusta tuloksien luotettavuuteen voitaisiin

tarkastella.
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Tutkimuksessa saatuihin tuloksiin vaikuttaa näytteenoton osalta ennen kaikkea se,

miten näytteet otoksesta valittiin ja kuinka monta näytettä otettiin. Näytteet pyrit-

tiin valitsemaan niin, että jätesäkkejä päätyisi näytteeseen eri puolilta otoskasaa.

Tällöin saman jätteentuottajan jätepusseja ei todennäköisesti päätyisi montaa kap-

paletta lopulliseen näytteeseen. Mitä laajempi näyte on, sitä luotettavampia tulok-

sia voidaan saada. Tällöin tulokset kuvaavat paremmin alueelta kerättävän jätteen

keskimääräisiä ominaisuuksia ja yksittäisten poikkeamien vaikutus tuloksiin ei ole

niin suuri.

Erittäin merkittävä tekijä tulosten luotettavuuden kannalta on siis näytteiden mää-

rä. Käytettäessä pieniä näytemääriä yksittäisten poikkeamien vaikutus kokonaistu-

loksiin korostuu. Esimerkiksi jos yksittäinen jätteentuottaja on laittanut sekajä-

teastiaan muovipussillisen lasipurkkeja ja kyseinen jätepussi päätyy näytteeseen,

tällöin kyseinen jätepussillinen lasia nostaa lasijakeen massaosuuden suureksi.

Koska palamistekniset ominaisuudet määritettiin jakeiden massaosuuksien pohjal-

ta muodostetuista laboratorionäytteistä, vaikuttaa tällainen poikkeama lopullisiin

tuloksiin. Pienellä näytemäärällä tulokset eivät siis edusta keskimääräistä tilannet-

ta niin hyvin kuin suuremmalla otosmäärällä, jolloin edellä kuvatunlaisten poik-

keamien vaikutus pienenee.

5.2 Näytteiden esikäsittely

Standardissa CEN/TS 15443 kuvataan menetelmiä, joilla näytteitä voidaan esikä-

sitellä ja pienentää laboratorionäytteiksi ja aina analyysinäytteiksi asti. Näytteiden

käsittelyssä perusperiaate on, että näytteen koostumus ei saa muuttua alkuperäi-

sestä eri käsittelyvaiheiden aikana. Jokaisen osanäytteen tulee siis edustaa alkupe-

räistä näytettä. Tämän tavoitteen saavuttamiseen vaaditaan, että jokaisella näyt-

teessä olevalla partikkelilla tulee ennen näytteen pienentämistä olla yhtä suuri

todennäköisyys sisältyä massan vähennyksen jälkeen syntyvään osanäytteeseen.

(CEN/TS 15443, 14.) Näytteen valmistuksen kaikissa vaiheissa tulisi siis pyrkiä

siihen, että partikkelien suhde pysyy vakiona.
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Tutkimuksessa laboratorionäytteet muodostettiin lajittelun pohjalta siten, että ja-

keiden massaosuudet pidettiin vakioina. Laboratorionäytteet sisälsivät tällöin sa-

massa suhteessa eri jätejakeita kuin alkuperäinen jätenäyte. Laboratorionäytteiden

muodostamisessa virhettä tuloksiin voi aiheutua siitä, että jakeiden sisällä kaikki-

en jätteiden lämpöarvot eivät ole samoja. Esimerkiksi muuta polttokelpoista jätet-

tä sisältävässä jakeessa oli niin puuvillaisia vaatteita, kuin kumituotteitakin. Mo-

lempien lämpöarvot ja kosteudet poikkeavat toisistaan. Näin ollen laborato-

rionäytettä muodostettaessa tehdyillä yksittäisillä valinnoilla on vaikutusta tulos-

ten edustavuuteen, koska jakeen sisällä kaikki jätteet eivät ole samanlaisia.

Laboratorionäytteessä edustettuna oleva jätteen koostumus voi siis poiketa jättei-

den keskimääräisestä koostumuksesta. Kuitenkin laboratorionäytteen muodosta-

misen aiheuttamat virhelähteet ovat pieniä verrattuna tilanteeseen, jossa laborato-

rionäyte olisi otettu suoraan otoksesta. Tällöin jätteen koostumus olisi hyvin sat-

tumanvarainen ja olisi mahdollista ettei näyte kuvaisi jätteen keskimääräistä koos-

tumusta laisinkaan. Lajiteltujen jakeiden pohjalta muodostettavalla laborato-

rionäytteellä saadaan siis kaikesta huolimatta paremmin jätteiden keskimääräisiä

ominaisuuksia kuvaavia tuloksia.

5.3 Laboratoriomääritykset

Laboratoriomääritysten ensimmäinen vaihe oli näytteiden kuivaaminen. Standar-

din mukaisesti kuivatettavaa näytettä sisältävä näyteastia punnitaan ja laitetaan

uuniin, jossa sitä kuivataan 105 °C:ssa kunnes vakiomassa saavutetaan. Kuivaus

ei saisi kuitenkaan kestää yli 24 tuntia, koska silloin menetetään näytteen haihtu-

via ainesosia ja tulosten luotettavuus kärsii. Kuivauksen jälkeen näytteen uudel-

leen punnitus suoritetaan välittömästi, jotta näyte ei pääse imemään kosteutta

huoneilmasta. (CEN/TS 15414–1, 4–6.)
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Näytteiden kuivatuksessa noudatettiin standardissa CEN/TS 15414–1 kuvattuja

periaatteita ja näytteitä kuivattiin noin 16 tuntia. Näytteiden punnitus suoritettiin

myös heti, mutta kuljetuspakkauksien sisältämää kosteutta ei määrityksissä huo-

mioitu. Näytteiden kuljetuspakkauksiin jäänyt kosteus on kuitenkin niin vähäistä,

ettei pakkausten sisältämän kosteuden huomiotta jättämisellä ole vaikutusta näyt-

teiden kokonaiskosteuteen. Todennäköisesti näytteiden lajitteluvaiheessa kosteutta

on päässyt haihtumaan huoneilmaan jo tätä määrää enemmän.

Kuivatut näytteet jauhettiin seuraavaksi palakokoon 2 mm. Näytettä jauhettaessa

osa materiaalista jää väistämättä myllyyn eikä jauhaudu tavoitepartikkelikokoon.

Nämä myllyyn jääneet näytteet kuitenkin lisättiin lopulliseen näytteeseen, jolloin

jauhamisesta aiheutuva virhe tuloksiin on merkityksetön. Näytteiden jauhamisen

aikana kuivatetut jätteet imevät kosteutta huoneilmasta. Tämä kosteus kuitenkin

huomioidaan tuloksia laskettaessa, sillä jokaisesta analyysinäytteestä määritetään

erikseen analyysikosteus ennen lämpöarvon ja tuhkapitoisuuden määrittämistä.

Standardoituja menetelmiä käyttämällä pyritään lisäämään laboratoriomääritysten

luotettavuutta. Standardista tehdyt poikkeamiset voivat vaikuttaa tulosten luotet-

tavuuteen, mutta ennen kaikkea tulosten vertailtavuuteen. Standardista poikkea-

minen ei automaattisesti tarkoita virhemarginaalin kasvua, mutta poikkeamisen

vaikutuksia tuloksiin on vaikea arvioida. Lämpöarvonäytteet poltettiin pommika-

lorimetrissa jauheena, vaikka näytteet olisi standardin mukaan toimittaessa tullut

puristaa pelletiksi. Tämän lisäksi kosteutta määritettäessä olisi tullut huomioida

näytteen kuljetuksen ja säilytyksen aikana käytettyyn pakkaukseen mahdollisesti

jäänyt kosteus. Tämä olisi tapahtunut punnitsemalla pakkaus, kuivaamalla sitä

uunissa, jonka jälkeen se olisi punnittu uudelleen (CEN/TS 15414–1, 4–6). Näillä

tekijöillä ei kuitenkaan oleteta olevan merkittävää vaikutusta tuloksiin.
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5.4 Laskennassa tehdyt oletukset

Laskennassa tehtiin oletus jätteen palamattomista jakeista ja niiden sisältämästä

kosteudesta. Palamattomaksi oletetut jakeet olivat lasi, metalli, keramiikka, SER

ja ongelmajäte. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) voi sisältää myös

pieniä määriä palavaa materiaalia, kuten muovia. Kaikkien palamattomaksi

oletettujen jakeiden massaosuudet olivat kuitenkin hyvin pieniä eikä niissä

olevilla palavien jakeiden määrillä ole merkittävää vaikutusta tuloksiin. Palavien

jakeiden osuuden arviointi esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromusta olisi myös

vaikeaa. Palamattomissa jakeissa olleen kosteuden huomioimatta jättämisellä ei

oleteta myöskään olevan suurta vaikutusta kokonaiskosteuteen jakeiden pienen

massaosuuden takia.

Vetypitoisuus oletettiin olevan VTT:n analyysien pohjalta 7,3 % kaikille

näytteille. Vaihteluväli kyseisessä tutkimuksessa oli 5 9 % sekä kotitalouksien

syntypistelajitellulle sekajätteelle että pakkauksista koostuvalle energiajätteelle.

(Alakangas 2000, 113.) Vetypitoisuuden arvolla on vaikutusta tuloksiin, koska

vetypitoisuutta on käytetty laskettaessa kalorimetrisestä lämpöarvosta tehollista

lämpöarvoa. Pienemmällä vetypitoisuudella saataisiin parempia arvoja teholliselle

lämpöarvolle ja suuremmalla vetypitoisuudella teholliset lämpöarvot

huononisivat. Käytettäessä vetypitoisuudelle vaihteluvälin ala- ja ylärajan arvoja,

muuttuvat tulokset enimmillään noin 2,5 % verrattaessa alkuperäisiin tuloksiin.

Valitulla vetypitoisuuden arvolla on selvästi vaikutusta tuloksiin, mutta

huomioitaessa muut tuloksiin vaikuttavat tekijät, ei vetypitoisuuden merkitys ole

korostunut muihin virhelähteisiin nähden.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Taajamasta ja haja-asutusalueelta kerätylle sekajätteelle ja yritysten energiajätteel-

le määritettyjen palamisteknisten ominaisuuksien voidaan olettaa kuvaavan hyvin

jätteiden ominaisuuksia otostasolla. Otoksesta kerätyt näytteet lajiteltiin ja labora-

torionäytteet valmistettiin lajittelun pohjalta saatujen jakeiden massaosuuksien

mukaisesti. Tehdyn lajittelututkimuksen otosmäärä oli kuitenkin pieni eikä lajitte-

lusta saatujen tuloksien pohjalta voida tehdä vielä johtopäätöksiä alueen seka- ja

energiajätteen todellisesta koostumuksesta yleisellä tasolla. Näin ollen ei myös-

kään näytteistä määritettyjä palamisteknisiä ominaisuuksia voida yleistää koske-

maan kaikkia alueelta kerättäviä seka- ja energiajätteitä. Tuloksia voidaan pitää

kuitenkin suuntaa-antavina. On kuitenkin huomioitava, että palamistekniset omi-

naisuudet vaihtelevat paljon jätepolttoaineilla. Tämä voidaan nähdä myös eri labo-

ratorionäytteistä määritettyjen palamisteknisten ominaisuuksien välisistä eroista.

Energiajätteellä oli oletetusti parempi tehollinen lämpöarvo saapumistilassa kuin

sekajätteillä. Huomioitavaa oli kuitenkin taajama- ja haja-asutusalueilta kerättyjen

sekajätteiden palamisteknisissä ominaisuuksissa esiintyvät erot. Taajamajätteen

lämpöarvot ja tuhkapitoisuudet olivat kautta linjan parempia kuin haja-

asutusalueelta kerätyllä sekajätteellä. Erot aiheutuivat jätteiden erilaisesta koos-

tumuksesta. Suurimmat erot haja-asutusalueen ja taajama-alueen sekajätteiden

koostumuksessa oli palamattomien jakeiden osuuksissa. Haja-asutusalueen seka-

jäte sisälsi metallia, lasia ja keramiikkaa huomattavasti enemmän kuin taajama-

alueen sekajäte. Haja-asutusalueella metallin ja lasin kierrättämiseksi jätteentuot-

taja joutuu näkemään enemmän vaivaa verrattaessa taajamassa asuvaan jätteen-

tuottajaan, sillä taajama-alueella metallin ja lasin erilliskeräyspisteitä löytyy ti-

heämmässä. Vastaavia eroja oli myös biojätteiden osuuksissa taajaman ja haja-

asutusalueen välillä. Haja-asutusalueella biojätteen kompostoiminen onnistuu hel-

pommin kuin taajamassa.
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Sekajätteen kosteuspitoisuudet ja tuhkapitoisuudet olivat välillä huomattavan suu-

ria. Tähän oli syynä mm. biojätteen suuri osuus. Jätteiden lajittelua parantamalla

kosteuspitoisuus ja tuhkapitoisuus voitaisiin saada pienemmiksi. Jos jäte sisältäisi

vähemmän palamattomia materiaaleja kuten metallia ja lasia, olisi jätteen tuhkapi-

toisuus pienempi. Ennen kaikkea biojätteen erilliskeräys pitäisi saada alueella

toimivammaksi, jolloin saapumistilaisen jätteen tehollinen lämpöarvo olisi myös

korkeampi, kun biojätteen määrän vähetessä jätteen kosteuspitoisuus laskisi.

Vaikka alueelta toimitetaan sekajätettä poltettavaksi, kannattaa energiajätteen eril-

liskeräystä edelleen jatkaa yrityksiltä. Energiajätteen lämpöarvo saapumistilassa

oli pääsääntöisesti sekajätteen arvoa suurempi ja tuhkapitoisuudet huomattavasti

pienempiä. Energiajätteestä saadaan parempilaatuista polttoainetta voimalaitok-

siin.

Polttoteknisten ominaisuuksien määrityksestä käy myös ilmi, että Korkeakosken

hyötyvoimalaan toimitettavan sekajätteen tehollinen lämpöarvo on keskimäärin

sopimusehdoissa määriteltyä lämpöarvoa parempi. Sopimusehtojen mukaan toi-

mitettavan jätteen tehollisen lämpöarvon tulisi olla keskimäärin 9–12 MJ/kg.

Vaikka korkeampi lämpöarvoisesta jätteestä saadaan enemmän energiaa poltettua

jätemäärää kohden, on korkealla lämpöarvolla myös haitta puoli. Kattila on mitoi-

tettu tietyn lämpöarvoiselle jätteelle ja suuri ylitys mitoitusarvoista voi aiheuttaa

ongelmia kattilan lämpöpinnoille.
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7 YHTEENVETO

Metsäsairila Oy tilasi Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta selvityksen synty-

paikkalajitellun sekajätteen ja energiajätteen energiasisällöstä ja jätteen koostu-

muksesta. Tässä kandidaatin opinnäytetyössä käsiteltiin jätteiden palamisteknisiä

pääominaisuuksia, joita ovat lämpöarvo, kosteuspitoisuus ja tuhkapitoisuus. Nina

Teirasvuon opinnäytetyössä käsitellään jätteen koostumusta.

Metsäsairila Oy:n toimialueelta kerättiin otokset jokaiselta vuodenajalta energia-

jätteestä sekä taajamasta ja haja-asutusalueelta kerätystä sekajätteestä. Jokaisesta

otoksesta valittiin 600 litran jäteastiaan näyte, joka lajiteltiin 18 eri jätejakeeseen.

Lajittelusta saatujen eri jakeiden massaosuuksien pohjalta muodostettiin laborato-

rionäytteet, joista tutkittiin palamistekniset pääominaisuudet.

Kosteuspitoisuus tutkittiin kuivattamalla kaikki laboratorionäytteet uunissa ja las-

kemalla massanmuutoksesta jätteen kosteuspitoisuus. Lämpöarvot määritettiin

kolmesta rinnakkaisesta laboratorionäytteestä jokaiselle jätelajille vähintään kah-

della määrityksellä. Nämä tulokset hyväksytään, jos niiden välinen ero on kor-

keintaan 0,120 MJ/kg. Tuhkapitoisuuden määritykset tehtiin myös kolmesta labo-

ratorionäytteestä kahdella rinnakkaisella määrityksellä.

Taulukkoon 5 on koottu lämpöarvot, kosteus- ja tuhkapitoisuudet kaikkien määri-

tysten keskiarvona jokaiselle jätelajille vuodenajoittain. Saadut tulokset noudatti-

vat hyvin kirjallisuudesta löydettyjä arvoja jätepolttoaineille.
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Taulukko 5. Tulokset kaikkien määritysten keskiarvona.

Taajama Syksy Talvi Kevät Kesä

Kosteuspitoisuus [%] 31,4 41,2 39,8 15,5

Tuhkapitoisuus [%] kuiva-aineesta 11,6 9,9 11,7 8,5

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

[MJ/kg]
14,4 12,8 13,0 18,3

Haja-asutus Syksy Talvi Kevät Kesä

Kosteuspitoisuus [%] 29,1 38,7 25,1 33,0

Tuhkapitoisuus [%] kuiva-aineesta 19,1 16,3 21,5 12,9

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

[MJ/kg]
15,2 11,6 12,8 13,6

Energiajäte Syksy Talvi Kevät Kesä

Kosteuspitoisuus [%] 28,4 9,5 18,1 15,5

Tuhkapitoisuus [%] kuiva-aineesta 7,4 9,5 16,4 7,7

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

[MJ/kg]
11,9 19,0 16,1 21,7

Pienen otoskoon vuoksi tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkea alueelta

kerättävää sekajätettä ja energiajätettä. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa-

antavina. Ominaisuuksien vaihteluväli jätepolttoaineilla on kuitenkin suuri. Esi-

merkiksi tuhkapitoisuus vaihtelee paljon saman jätelajin sisällä eri vuodenaikoina.

Saatuja tuloksia sovellettaessa tuleekin huomioida määrityksissä käytetyn jätteen

koostumus ja koostumuksen vaihtelusta aiheutuvat palamisteknisten ominaisuuk-

sien erot.

Sekajätteen kosteuspitoisuudet ja tuhkapitoisuudet olivat välillä huomattavan suu-

ret. Jätteiden lajittelua parantamalla jätteen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa

saataisiin suuremmaksi ja tuhkapitoisuus vähenemään.  Ennen kaikkea biojätteen

erilliskeräys pitäisi saada alueella toimivammaksi, jotta jäte ei sisältäisi suuria

osuuksia kosteaa biojätettä, joka heikentää sen lämpöarvoa. Energiajätteen lämpö-

arvo saapumistilassa oli pääsääntöisesti sekajätteen arvoa suurempi ja tuhkapitoi-
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suudet huomattavasti pienempiä. Energiajätteestä saadaan parempilaatuista poltto-

ainetta voimalaitoksiin, joten sen erilliskeräystä kannattaa jatkaa.

Tutkimuksessa huomattiin, että taajamasta kerätyn sekajätteen ominaisuudet olivat

haja-asutusalueelta kerätyn sekajätteen ominaisuuksia parempia. Syynä tähän oli

sekajätteiden koostumuksien väliset erot, jotka johtuvat mm. jätteentuottajan

mahdollisuuksista kierrättää metalli, lasi ja biojäte.

Metsäsairilan jätekeskukselta Korkeakosken hyötyjätevoimalaan toimitettavan

jätteen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa on keskimäärin sopimusehdoissa

määriteltyä lämpöarvoa parempi. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä asia, sillä polttolai-

tos on mitoitettu tietyn lämpöarvoiselle jätteelle ja suuret poikkeamat mitoitusar-

voista voivat aiheuttaa ongelmia kattilan lämpöpinnoille.
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JÄTEJAKEIDEN ERITTELY

1. Keräyspaperi

- Sanoma- ja aikakausilehdet

- Mainokset

- Vaaleat kirjekuoret ja valkoiset paperikassit

- ATK- ja kopiointipaperi

2. Muu paperi

- Likaiset ja märät paperit

- Muovi ja vahapintaiset paperit

- Lahjapaperit

3. Keräyskartonki ja -pahvi

- Maito-, mehu-, kermapurkit

- Muro- ja keksipaketit

- Aaltopahvi

- Ruskea paperi ja kartonki

- Voimapaperi

- Ruskeat paperikassit ja kirjekuoret

4. Muu kartonki ja pahvi

- Likaiset ja märät kartonki- ja pahvipakkaukset

5. Biojäte

- Ruoan tähteet

- Pahviset munakennot

- Puutarhajäte



          Liite I, 2

6. Lasi

- Lasipullot ja -purkit

- Lasiastiat

- Duralex-talouslasi

7. Metalli

- Säilykepurkit, juomatölkit

- Pullonkorkit, tölkkienkannet

- Foliovuoat ja -kannet

- Pienet metalliesineet

- Tyhjät hiuslakka- ja deodoranttipullot

8. Nykyiseen kierrätykseen soveltuva muovi

- PET-pullot, muovilaatu 01

9. Polttokelpoinen, mutta ei nykyisiin kierrätysjärjestelmiin soveltuva muovi

- Muovilaadut: 02, 04, 05, 06

10. Polttokelvoton muovi

- PVC, 03

- Muut muovit ja sekoitemateriaalit (O), 07

- Tunnistuskelvoton muovi

11. Kaatopaikkajäte

- Vaipat, siteet

- Nahka, kumi

- Posliini, keramiikka

- Siivousjäte

- Muovipussit, joissa kaatopaikkajäte oli viety astiaan

- Elintarvikkeita sisältävät pakkaukset ja pussit sekä suuret luut

- Alumiinia sisältävät pakkaukset, esim. kahvipussi, sipsipakkaukset

- Lajittelussa jäljelle jäänyt hienoaines



          Liite I, 3

12. Ongelmajäte

- Akut ja paristot

- Liuottimet, lakat, maalit

- Loisteputket ja energiansäästölamput

- Lääkkeet, kuumemittarit

- Pesu- ja tahranpoistoaineet

- Öljyt sekä öljyiset jätteet

- Käsitelty puu (kyllästetty)

13. Muu polttokelpoinen jäte

- Vaatteet

- Pehmolelut

- Kankaat

14. SER

15. Keramiikka

16. Käsittelemätön puu

17. Renkaat

18. Pehmopaperi
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JÄTEJAKEIDEN MASSAOSUUDET

Taulukko 1. Taajamasta kerätyn sekajätteen massaosuudet jakeittain.

Taajama [m-%]

Jakeet Syksy Talvi Kevät Kesä

1. Keräyspaperi 3,3 4,6 4,4 23,1

2. Muu paperi 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Keräyskartonki ja -pahvi 8,2 9,3 8,3 8,8

4. Muu kartonki ja pahvi 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Biojäte 11,1 35,5 53,8 3,5

6. Lasi 1,5 1,5 1,7 1,9

7. Metalli 1,0 2,5 2,1 0,5

8. Nykyiseen kierrätykseen soveltuva muovi 0,0 0,0 0,0 0,1

9. Polttokelpoinen, ei nykyisiin

kierrätysjärjestelmiin soveltuva muovi
9,2 8,9 3,0 4,7

10. Polttokelvoton muovi 0,0 12,6 7,3 8,1

11. Kaatopaikkajäte 45,6 21,7 12,4 25,7

12. Ongelmajäte 1,2 0,0 0,1 0,0

13. Muu polttokelpoinen jäte 11,6 1,4 4,1 19,3

14. SER 3,4 0,0 0,0 0,0

15. Keramiikka 0,0 0,0 0,3 0,2

16. Käsittelemätön puu 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Renkaat 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Pehmopaperi 3,9 2,0 2,5 4,1

      Summa 100,0 100,0 100,0 100,0
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Taulukko 2. Haja-asutusalueelta kerätyn sekajätteen massaosuudet jakeittain.

Haja-asutusalue [m-%]

Jakeet Syksy Talvi Kevät Kesä

1. Keräyspaperi 6,4 2,5 7,3 5,4

2. Muu paperi 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Keräyskartonki ja -pahvi 6,2 6,5 8,2 12,0

4. Muu kartonki ja pahvi 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Biojäte 15,5 39,5 26,0 17,8

6. Lasi 0,8 7,4 3,1 1,5

7. Metalli 5,1 2,9 3,2 4,9

8. Nykyiseen kierrätykseen soveltuva muovi 0,0 0,2 0,0 0,3

9. Polttokelpoinen, ei nykyisiin

kierrätysjärjestelmiin soveltuva muovi
8,3 5,2 4,5 10,2

10. Polttokelvoton muovi 6,5 7,7 5,2 9,4

11. Kaatopaikkajäte 31,8 21,7 31,2 26,9

12. Ongelmajäte 0,0 0,0 0,7 1,2

13. Muu polttokelpoinen jäte 11,0 5,5 5,4 5,9

14. SER 5,4 0,9 0,0 0,0

15. Keramiikka 0,0 0,0 2,1 0,0

16. Käsittelemätön puu 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Renkaat 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Pehmopaperi 3,0 0,0 3,1 4,5

      Summa 100,0 100,0 100,0 100,0



Liite II, 3

Taulukko 3. Energiajätteen massaosuudet jakeittain.

Energiajäte [m-%]

Jakeet Syksy Talvi Kevät Kesä

1. Keräyspaperi 13,5 16,5 22,9 24,2

2. Muu paperi 6,0 3,7 0,0 0,0

3. Keräyskartonki ja -pahvi 20,2 22,2 19,0 20,5

4. Muu kartonki ja pahvi 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Biojäte 2,0 4,5 2,3 0,0

6. Lasi 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Metalli 0,8 1,3 2,7 0,0

8. Nykyiseen kierrätykseen soveltuva muovi 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Polttokelpoinen, ei nykyisiin

kierrätysjärjestelmiin soveltuva muovi
7,3 0,0 4,5 8,3

10. Polttokelvoton muovi 8,8 22,2 20,4 26,0

11. Kaatopaikkajäte 8,9 2,2 0,5 8,9

12. Ongelmajäte 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Muu polttokelpoinen jäte 4,3 25,6 21,7 4,2

14. SER 0,0 0,0 3,8 0,0

15. Keramiikka 0,4 0,0 0,0 0,0

16. Käsittelemätön puu 9,5 0,0 2,2 1,5

17. Renkaat 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Pehmopaperi 18,3 1,8 0,0 6,4

      Summa 100,0 100,0 100,0 100,0
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JÄTTEIDEN LÄMPÖARVOT

Taulukko 1. Lämpöarvot kaikkien määritysten keskiarvona vuodenajoittain.

Taajama Syksy Talvi Kevät Kesä

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 23,6 25,0 23,7 23,6

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,1 23,5 22,1 22,1

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 14,4 12,8 13,0 18,3

Haja-asutus Syksy Talvi Kevät Kesä

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 23,8 21,8 22,4 22,9

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,4 20,4 21,0 21,4

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 15,2 11,6 12,8 13,6

Energiajäte Syksy Talvi Kevät Kesä

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 19,1 22,8 21,7 27,7

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 17,5 21,3 20,2 26,1

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 11,9 19,0 16,1 21,7



 Liite III, 2

Taulukko 2. Kolmesta eri syksynäytteestä määritetyt lämpöarvot.

Lämpöarvot:syksy

Taajama Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 23,6 22,8 24,3

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,4 21,3 22,9

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 14,5 13,9 15

Haja-asutus Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 23,6 23,7 24,1

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,2 22,3 22,6

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 15,1 15,1 15,4

Energiajäte Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 19,2 18,5 19,7

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 17,6 16,9 18,1

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 11,9 11,4 12,3

Taulukko 3. Kolmesta eri talvinäytteestä määritetyt lämpöarvot.

Lämpöarvot: talvi

Taajama Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 28,4 24,3 22,4

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 26,9 22,7 20,8

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 14,8 12,4 11,3

Haja-asutus Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 21,2 24 20,1

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 19,7 22,6 18,7

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 11,3 13 10,6

Energiajäte Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 24,5 22,9 21,1

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,9 21,4 19,5

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 20,5 19,1 17,4
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Taulukko 4. Kolmesta eri kevätnäytteestä määritetyt lämpöarvot.

Lämpöarvot:kevät

Taajama Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 28,6 29,6 24,8

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 27 28 23,2

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 22,5 23,3 19,3

Haja-asutus Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 22,5 23,2 22,9

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 21 21,7 21,5

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 13,3 13,8 13,6

Energiajäte Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 24,1 19,9 21

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,7 18,4 19,5

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 18,1 14,7 15,6

Taulukko 5. Kolmesta eri kesänäytteestä määritetyt lämpöarvot.

Lämpöarvot:kesä

Taajama Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 23,7 23,6 23,8

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,1 22,1 22,2

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 13 13 13,1

Haja-asutus Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 20,9 22,3 24,1

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 19,5 20,8 22,6

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 11,9 12,7 13,9

Energiajäte Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

Kalorimetrinen lämpöarvo [MJ/kg] 24,1 19,9 21

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa [MJ/kg] 22,7 18,4 19,5

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa [MJ/kg] 18,1 14,7 15,6



Liite IV

JÄTTEIDEN TUHKAPITOISUUDET

Taulukko 1. Tuhkapitoisuudet kuiva-aineessa kaikkien määritysten keskiarvona.

Vuodenaika Taajama [%] Haja-asutusalue [%] Energiajäte [%]

Syksy 11,6 19,1 7,4

Talvi 9,9 16,3 9,5

Kevät 11,7 21,5 16,4

Kesä 8,5 12,9 7,7

Taulukko 2. Tuhkapitoisuudet kahden rinnakkaisen määrityksen keskiarvona.

Taajama Syksy [%] Talvi [%] Kevät [%] Kesä [%]

Näyte 1 12,0 11,1 12,0 10,3

Näyte 2 11,9 10,4 9,6 8,2

Näyte 3 11,1 8,1 13,4 6,9

Haja-asutus Syksy Talvi Kevät Kesä

Näyte 1 21,3 15,6 18,2 11,8

Näyte 2 17,7 15,1 20,3 12,5

Näyte 3 18,4 18,3 26,0 14,3

Energiajäte Syksy Talvi Kevät Kesä

Näyte 1 9,5 11,5 16,7 10,1

Näyte 2 6,4 8,5 17,6 6,5

Näyte 3 6,4 8,4 14,8 6,5



Liite V

VALOKUVIA

Kuva 1. Jäteauton kentälle tyhjentämä kuorma eli yksi tutkimuksen otos.

Kuva 2. Sekajätesäkki levitettynä lajittelua varten.


