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ENERGIA



VTT Energia kehittää voimakkaasti jätteiden energiakäytön
tutkimus- ja tuotekehityspalveluja ja tarjoaa teollisuus-, jäte-
huolto- ja energiayrityksille sekä muille asiakkaille monipuo-
lisia sekä koko hyödyntämisketjun että yksittäisten erikoison-
gelmien ratkaisuja. VTT:n kolmivuotinen (1997–99) Jätekon-
versio-tutkimusohjelma tuottaa järjestelmäteknisiä perusval-
miuksia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja näihin
hankkeisiin.   

Suomen energiahuolto perustuu monipuolisesti eri energia-

lähteisiin ja polttoaineisiin. Suomessa on niin teollisuudessa

kuin yhdyskunnissa paljon kiinteän polttoaineen kattiloita, jotka

antavat luontevan pohjan myös jätteistä valmistettujen kierrä-

tyspolttoaineiden käytölle. Näistä kattiloista saadulla energialla

tuotetaan niin sähköä kuin kaukolämpöä ja prosessihöyryä hyö-

tyenergiaksi. Suomessa tuotetaan eniten maailmassa sähköä

juuri yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon avulla, mikä takaa

energian edullisen hinnan. 

Suomessa hyödynnetään vajaa 10 % jätteiden energiasisällöstä.

Euroopassa jätteidenpoltto on hyvin yleistä, mutta energiasta

saadaan sähköksi vain 10–15 %. Ehdotettu EU:n jätteenpolttodi-

rektiivi tulee voimaan tullessaan linjaamaan jätteiden vaihtoeh-

toisia käsittelyratkaisuja. VTT:n Jätekonversio-tutkimusohjelma

kehittää uusia tekniikoita täyttämään nämä tiukkenevat vaati-

mukset. Tavoitteena on luoda uusia voimalaratkaisuja, joissa

jopa 75–85 % jätteiden energiasta saadaan hyödyksi, josta säh-

kön osuus voi olla 20–40 %. Investoinnit ja käyttökustannukset

ovat edullisimmat, kun kierrätyspolttoaineet voidaan seospolttaa

tai kaasuttaa polttokaasuksi nykyisillä energialaitoksilla. Tavoit-

teena on hyödyntää jätteiden energiasisältöä kaatopaikkakäsitte-

lyä halvemmin kustannuksin. Savukaasupäästöjen puhdistus ja

tuhkan jälkikäyttö ei kierrätyspolttoaineiden vuoksi saa häiriin-

tyä, eivätkä päästöt tietenkään saa kasvaa pääpolttoaineisiin

nähden. Näillä ratkaisuilla vähennetään myös kasvihuonepääs-

töjä sekä kaatopaikoilla että energian tuotannossa.

Kierrätyspolttoaineen laatu varmistetaan esitetyssä jätteiden hyö-

dyntämismallissa hyvällä syntypaikkalajittelulla ja REF:n valmis-

tuksella eri tuotefraktioihin. Hyvä syntypaikkalajittelu luo talou-

dellisen pohjan myös materiaalikierrätyksen samanaikaiselle

kehittämiselle ja tukee ns. ecological industry -tavoitetta. Kes-

tävä ja taloudellinen ratkaisu löytyy jätteiden h y ö t y k ä y t t ö v a i h t o-

jen kokonaisuuden hallinnalla. 

Suomessa yleinen leijukerrospoltto soveltuu useimpien
kierrätyspolttoaineiden hyödyntämiseen.

Polttokelpoista jätettä kertyy Suomessa 4–6 milj. 
tonnia/vuosi.

Kaasutustekniikan avulla suurissa kivihiili- ja maa-
kaasukattiloissa voidaan osa fossiilisista polttoaineis-
ta korvata kierrätyspolttoaineilla.

UUTTA TEKNIIKKAA 
JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖÖN



KIERRÄTYSPOLTTOAINEIDEN 
VALMISTUS, LAATU, JÄTESELVITYKSET

Onnistunut energiahyötykäyttö perustuu hyvälaatuisen kierrä-

tyspolttoaineen valmistamiseen yritysten, kaupan ja kotitalouk-

sien kuivista ja polttokelpoisista jätteistä. Erikoistapauksissa

voidaan käyttää myös muita jätevirtoja, kuten jätevesipuhdista-

mojen lietteitä, elektroniikkaromua, autonrenkaita jne., mutta ne

vaativat omat erityistekniikat. Eräitä jätefraktioita voidaan polttaa

tavallisten voimalakattiloiden lisäksi myös sementtiuuneissa tai

masuuneissa.

Kierrätyspolttoaineista valmistetaan markkinakelpoisia polt-

toaineita, jotka sopivat nykyisten voimalaitosten käsittely-, 

syöttö- ja polttolaitteisiin. Syntypaikkalajittelun tehokkuus, lajit-

telujärjestelmä ja käsiteltävät materiaalit vaikuttavat tarvittaviin

yksikköoperaatioihin:

• murskaus

- metallinerotus

- tuulierotus

• optinen lajittelu

- seulonta

- jälkimurskaus

Polttoaineen laatu varmistetaan systemaattisella näytteenotolla ja

analyyseillä, joiden pohjalta tuote luokitellaan eri laatuluokkiin,

joista ollaan laatimassa esitystä suomalaisiksi standardeiksi. 

Suomessa jätehuollon kokonaiskulut ovat noin 5 mrd. mk vuodessa. Maassamme toimii noin tuhat jätealan yritystä.
Yhdyskuntajätettä syntyy noin 3 milj. tonnia ja vastaavanlaista teollisuusjätettä noin 3 milj. tonnia vuodessa. Niiden

energiasisältö vastaa 3 Mtoe vuodessa. Pääosa näistä jätteistä on viety kaatopaikoille. Tämä tulee vähentymään
oleellisesti, kun kaatopaikkoja EU-direktiivien ja valtioneuvoston jäteohjelman materiaalikierrätyksen ja energiahyö-

tykäytön tavoitteiden täyttämiseksi suljetaan ja kaatopaikkamaksuja ja jäteveroja nostetaan. 

Monille yrityksille onkin tärkeää niin imago- kuin kustannussyistä kehittää jätteiden materiaalikierrätystä ja 
energiakäyttöä. Uusien jätteiden hyötykäytön liiketoimintamallien, järjestelmämuutosten, teknisten ja logististen

ratkaisujen markkinat kasvavat tämän vuoksi voimakkaasti niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Kotitalousjätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö
edellyttää syntypistelajittelua. Kuvassa tyypillinen
jakauma painoprosentteina.

Jätteet energia

Paperi 30 %

Metalli ja lasi 3 %

Biojäte 17 %

Kuivajäte 50 %



TÄRKEIMMÄT
OSAAMISALUEEMME
• Jätemateriaalien tuntemus

Jätteiden koostumus ja lähteet vaikuttavat

niiden hyödyntämistapaan ja -talouteen

sekä ympäristövaikutuksiin. Materiaalien

valinnoissa tuleekin pyrkiä ratkaisuihin,

jotka vähentävät jätteitä sekä helpottavat

kierrätystä ja energiakäyttöä.

• Syntypistelajittelu ja
jätteiden fraktiointi
Jätteet lajitellaan syntypaikoilla 1-6 astiaan

riippuen syntypaikasta sekä yritys- ja

talousjätteen laadusta. Eri järjestelmät 

poikkeavat toisistaan ja asettavat myös

erilaisia vaatimuksia jätteiden jatkokäsittelylle ja erityisesti

energiakäyttöä varten lajitelluille jakeille. Eri jakeet ohjataan

jätteiden fraktioinnilla niille parhaiten soveltuvaan käsittelyyn. 

• Kierrätyspolttoaineen eli REF:n valmistus
Syntypistelajitelluista jätevirroista valmistetaan mekaanisilla

käsittelyillä markkinakelpoiset kierrätyspolttoainelaadut eri

energiakäyttökohteisiin. Eri kattilatyyppeihin voidaan 

valmistaa usean laatuluokan jakeita.

• Kierrätyspolttoaineen laadunhallinta ja analyysipalvelut
Kierrätyspolttoaineen laatu on hallittava ja taattava jätteiden

lajittelusta valmiiseen polttoaineeseen. Se on turvallisen ja 

hallitun käytön perusedellytys. Laatuluokituksella määritellään 

eri polttoainelaadut. Määrittelyt perustuvat riittävän laajaan ja

tarkkoihin näytteenottoihin, näytteiden käsittelyyn sekä stan-

dardoituihin polttoaineanalyyseihin. Hallitsemme REF:n 

erikoisanalyysit ja merkityksen liittyen tuhkan haitallisiin 

yhdisteisiin, kuten klooriin, alkali- ja raskasmetalleihin ja 

alumiiniin, jotka aiheuttavat kattilan korroosioita ja tuhkan 

sulamisongelmia. Analyysien pohjalta esitetään soveliaimmat

jätteiden käyttökohteet. Menetelmiä kehitetään jatkuvasti

yhteistyössä teollisuuden ja viranomaisten kesken, kokemuk-

sia ulkomailta siirretään suomalaisille asiakkaille. 

• Käsittelyn turvallisuus ja työhygienia
REF:n valmistukseen, varastointiin ja käsittelyyn liittyy turval-

lisuus-, palo- ja terveysriskejä, jotka ratkaistaan asianmukai-

silla varotoimenpiteillä ja työtavoilla. Biologisten, fysikaalisten 

tai kemiallisten altisteiden lähteinä ovat niin jätemateriaalit 

kuin niiden käsittelyvaiheet. Työhygienisilla ratkaisuilla ote-

taan huomioon esim. jätteistä vapautuvat mikrobit ja niiden

hajoamistuotteet, pölyt, kemialliset aineet sekä kaasut ja melu.

Kierrätyspolttoaineen laadunhallinta edellyttää labo-
ratorioanalyysejä.

Esimerkki jätteenkäsittelylaitoksen pohjaratkaisusta
(Pirkanmaan Jätehuolto).

Kierrätyspolttoaineen laadun hallinta edellyttää stan-
dardoitujen analyysimenetelmien ja niitä tukevien
erikoisanalyysien kehittämista.

giaksi räätälöidyin



• Polttotekniikat
REF:n polttotekniikoita kehitetään eri kokoluokissa ja kattila-

tyypeissä yhdessä laitevalmistajien ja energialaitosten kanssa. 

Kenttämittauksin varmistetaan seospolton onnistuminen tai 

tarvittaessa haetaan ratkaisuja havaittuihin ongelmiin kuten

kattiloiden likaantumiseen ja korroosioon, savukaasupäästöjen

vähentämiseen puhdistimilla tai pesureilla. Eri REF-laatujen

käyttäytymistä kattiloissa voidaan ennustaa laboratoriokokein.

• Kaasutustekniikat
Usein kierrätyspolttoaineet sisältävät epäpuhtauksina klooria, 

alkali- ja raskasmetalleja tai alumiinia sellaisia määriä, joita ei

voida sallia isojen voimakattiloiden seospolttoaineissa. Ne

aiheuttaisivat liian ison riskin kattilan käytettävyydelle ja 

nostaisivat samalla merkittävästi käyttökustannuksia. Ongelma

voidaan usein ratkaista kaasutuksella. Tällöin REF voidaan 

ensin kaasuttaa, tuotettu kaasu puhdistaa kiinteistä ja kaasu-

maisista epäpuhtauksista ja puhdas polttokaasu johtaa lopuksi

pääkattilaan poltettavaksi. Näin korvataan samalla ostopoltto-

ainetta. Eri kaasutustekniikoilla hallitaan eri tehoalueet.

Kehitämme uusia ratkaisuja eri jätetyypeille nopeasti kasva-

ville markkinoille.

• Pyrolyysi ja muut erikoistekniikat
Pyrolyysiprosessilla voidaan valmistaa mm. PE-muovista nestemäi-

stä polttoainetta, joka on varastoitavissa ja käytettävissä perinteisen 

polttoöljyn tavoin. Muita erikoistekniikoita ovat käyttö sementti-

uuneissa, masuuneissa ja pelkistyskaasuna. Euroopassa yleistyvät 

massapolttolaitoksina arinapolton rinnalla erityyppiset pyrolyysi-

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

Niiden soveltamista Suomen olosuhteisiin selvitetään, erityisesti 

sähkön ja kaukolämmön lisäämismahdollisuuksien kannalta.

• Tuhkat
Polton ja kaasutuksen tuhkien koostumus tulee tuntea, jotta

voidaan arvioida mahdolliset rajoitukset niiden jälkikäytössä. Kun

tuhkat viedään kaatopaikalle, voidaan erikoismenetelmin myös 

vitrinoida tuhka vähentäen huomattavasti valumavesien haitalli-

suutta. Tuhkan jälki- ja hyötykäytön tutkimuksessa koko VTT:n

osaaminen on käytettävissä.

•Järjestelmä- ja kilpailukykyselvitykset
Etenkin teollisuuslaitosten suurille jätemäärille on usein 

löydettävissä materiaali- ja energiahyötykäytön yhdistelmä, 

jolla minimoidaan jätehuoltokulut. Teemme asiakaskoh-

taisia kokonaistarkasteluja. LCA-analyyseissä tukeudumme

VTT:n sisäiseen yhteistyöhön.

Kaukolämpökattiloiden kierrätyspolttoaine on pääasi-
assa jätepuuta.

Kierrätyspolttoaine hyödynnetään yleensä lisäpoltto-
aineena esimerkiksi puun rinnalla.

yin ratkaisuin



VTT ENERGIA
Uudet energiatekniikat

Biologinkuja 5, PL 1601 Espoo, 02044 VTT
Koivurannantie 1, PL 1603, 40101 Jyväskylä

e-mail: etunimi.sukunimi@vtt.fi

Jätteiden energiakäyttö, järjestelmä- ja kustannustarkastelut
Lassi Hietanen, tuotepäällikkö, puh. (014) 672 520
Kai Sipilä, tutkimusprofessori, puh. (09) 456 5440

Kierrätyspolttoaineiden valmistus, laatuohjeet
Juhani Juvonen, tutkija, puh. (014) 672 524

Kierrätyspolttoaineiden käsittely
Carl Wilén, erikoistutkija, puh. (09) 456 5452

Jätteiden käsittelyn työhygienia
Sirke Hyvönen, tutkija, puh. (014) 672 509

Polttoaineanalyysit ja tuhkaongelmat
Antero Moilanen, erikoistutkija, puh. (09) 456 6599
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