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S uomessa jätehuollon vuotuiset
kustannukset ovat lähes 5 mil-
jardia markkaa ja alalla toimii

noin tuhat yritystä. Teollisuusjätettä
syntyy vajaa 3 miljoonaa tonnia ja vas-
taavanlaista yhdyskuntajätettä saman
verran. Näiden energiasisältö on noin
2–3 Mtoe/a. Suurin osa näistä määris-
tä viedään kaatopaikoille.

Kaatopaikkojen sulkeminen, nou-
sevat kaatopaikkamaksut ja jätevero li-
säävät kiinnostusta jätteiden kierrä-
tykseen ja energiakäyttöön. Jätteiden
energiahyötykäytön edellytyksenä on,
että päästöt ovat kiristyvien EU:n ja
kansallisten normien mukaiset. Ener-
giantuotannossa voidaan hyödyntää
suuriakin jätemääriä edellyttäen, että
energiatekniikkaa kehitetään eri jäte-
virroille ja voimalaratkaisuille.

Yritysten mielenkiintoa jätteiden
hyötykäyttöön ovat lisänneet pyrki-
mys kaatopaikkakuormituksen vä-
hentämiseen ja kilpailukyvyn paran-
tamiseen pienentämällä raaka-aine-,
jäte- ja energiakuluja, imagosyyt sekä
kasvavat koti- ja vientimarkkinat.

MUUTTUVA JÄTEHUOLTO
Jätehuollon perustavoitteet ovat yhte-
näiset Suomessa ja muualla EU-maissa.

Tavoitteista voidaan
mainita:
• jätteiden synnyn ehkäisy
• jätteiden hyödyntäminen

materiaalina ja energiana
• turvallinen loppusijoitus

hyödyntämättömälle jätteelle.

Valtakunnallisessa jätesuunnitel-
massa vuoteen 2005 on asetettu ta-
voitteet jätteiden hyötykäytön lisää-
miseksi jäteryhmittäin. Energiakäyt-
töön tullee jäämään noin 25 prosent-
tia jätteistä eli noin 1 Mt/a, ener-
giasisällöltään 0,5–0,8 Mtoe/a, vaik-
ka materiaalihyötykäyttö nousisikin
50 prosenttiin. Lähivuosien tärkeim-
pinä tavoitteina on jätteiden synty-
paikkalajittelun ja markkinakelpoisten
kierrätyspolttoaineiden kehittäminen.

Energiakäyttöön soveltuvat parhai-
ten teollisuuden ja kaupan pakkaus-,
paperi- ja muovijätteet sekä rakennus-
jätteet. Ne muodostavat 70-80 pro-
senttia kaatopaikoille viedyistä mää-
ristä.

Jätteiden energiakäyttö vähentää
oleellisesti kaatopaikkojen metaani-
päästöjä ja helpottaa siten Suomen il-
mastosopimuksen vähennystavoittei-
den saavuttamista.

KIERRÄTYSPOLTTOAINEET

Energiakäyttöön sopivat parhaiten
kuivat paperi-, pakkaus-, muovi- ja
rakennusjätteet.

KIERRÄTYS-
TEKNOLOGIA

JÄTTEIDEN ENERGIAKÄYTTÖKETJU,
ONGELMAT JA HYÖDYT 

Ongelma
Yleensä halutaan päästä eroon
kaatopaikalleviennistä

Haettava hyöty
Haetaan ympäristö- ja taloudellista hyötyä
(materiaali- ja energiakäyttö)
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JÄTETTÄ TUOTTAVA
TOIMINTA
• kotitaloudet
• pakkausteollisuus
• rakennusteollisuus
• prosessiteollisuus
• autojen romutus jne.

LAITEVALMISTUS
• murskaimet
• kuljettimet jne.
• kattilavalmistajat
• kaasutinlaitevalmistajatENERGIANTUOTANTO

• voimalaitokset
• kaukolämpökattilat
• kaasutus, biokaasu
• pyrolyysi, massapoltto

JÄTETTÄ JALOSTAVA
TOIMINTA
Ympäristöhuoltoyritykset
• kuljetus
• käsittely
• polttoaineen valmistus
• materiaalikierrätys



ENERGIATEKNIIKAN 
KEHITTÄMISEN JA
TUTKIMUKSEN HAASTEET
Suomen enregiantuotanto tukeutuu
laajasti kiinteiden polttoaineiden
käyttöön teollisuuden ja yhdyskun-
tien sähköä ja lämpöä tuottavissa kat-
tiloissa. Tavoitteena on lisätä näissä
monipolttoainekattiloissa myös kier-
rätyspolttoaineiden käyttöä.

Syntypaikkalajiteltuja jätteitä pol-
tetaan tällä hetkellä noin 40 kattilassa
noin 0,3 Mt/a ja niiden osuus on
5–30 prosenttia käytetystä pääpolt-
toaineesta. Euroopassa valtajärjestel-
mänä on lajittelemattoman sekajät-
teen massapoltto huonolla sähkön-
tuotannon hyötysuhteella.

Ympäristöviranomaiset ovat Suo-
messa myöntäneet lupia syntypaikka-
lajitellun, laadultaan tunnetun ja val-
votun, kierrätyspolttoaineen seos-
polttoon kiinteän polttoaineen katti-
loissa. EU:n Jätteenpolton direktiivi
linjaa lähivuosien ratkaisumalleja.

Kehitystyön tarve kohdistuu sekä
päästöjen hallintaan että uusiiin voi-
malaprosesseihin tavoitellen korkeaa
sähkön ja lämmön yhteistuotantoa.

Suomalaisille vaikeiden polttoai-
neiden käsittely- sekä poltto-, kaasu-
tus- ja pyrolyysiteknologioille löytyy
kysyntää ja vientikohteita, kun etsi-
tään kokonaan uusia ja kilpailuky-
kyisiä vaihtoehtoja jätteiden energia-
hyötykäytölle, tai halvempia vaihto-
ehtoja massapoltolle.

JÄTTEIDEN
ENERGIAKÄYTÖN
TEKNOLOGIAOHJELMA
Tekesin käynnistämässä Jätteiden
energiakäytön teknologiaohjelmassa
kehitetään uutta energiateknologiaa
kasvaville markkinoille.

Ohjelman kokonaisbudjetti vuo-
sille 1998–2001 on noin 100 miljoo-
naa markkaa, josta julkisen rahoituk-
sen osuus on vajaa puolet. Ohjelman
runkona ovat yritysten jätteiden

energiakäyttöön liittyvät hankkeet ja
niitä tukevat tutkimuslaitosprojektit.

OHJELMAN
TAVOITTEET
Ohjelmassa tavoitteena on
• kehittää jätejakeiden

energiankäyttöratkaisuja ja
materiaalikierrätystä yritys- ja
teollisuusalakohtaisesti korostaen
järjestelmäkehitystä. Kehitystyö
tehdään markkinalähtöisesti
ratkaisemalla asiakkaiden
jätteiden energiakäyttöön
liittyviä ongelmia,

• kehittää syntypistelajittelua ja
kierrätyspolttoaineiden
valmistusta,

• luoda kierrätyspolttoaineiden eli
REF:n laatuluokitus
polttoainemarkkinoille,

• verkottaa kierrätyspolttoaineiden
valmistukseen ja käyttöön
osallistuvat yritykset, alan
viranomaiset ja tutkijatahot sekä
kotimaassa että viennin
kohdemaissa,

• saavuttaa uusilla ratkaisuilla
käsittelykuluissa vähintään 100
mk/t säästöt, mikä merkitsisi
vuositasolla 200–400 miljoonan
markan säästöä verrattuna
perinteiseen massapolttoon tai
kaatopaikkasijoitukseen.

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ
Tekes on allekirjoittanut yhteistyöso-
pimuksen hollantilaisen Novemin
kanssa jätteiden energiankäytön ke-
hittämiseksi kahdenkeskisinä projek-
teina. Jätteiden energiakäytön tekno-
logiaohjelma osallistuu lisäksi kan-
sainväliseen tiedonsiirtoon IEA Bio-
energy Agreementin MSW Ther-
mochemical ja Biological Conversio-
nin ja International Solid Waste Asso-
ciationin kautta. Ohjelman projek-
teissa osallistutaan myös EU:n tutki-
mus- ja kehitysohjelmiin.

Jälkimurskaimella kierrätys-
polttoaine murskataan sopivaan
raekokoon.

Lahden Lämpövoima Oy korvaa
15 % fossiilisista polttoaineista
biomassasta ja kierrätyspoltto-
aineista tuotetulla kaasulla.

– avain vähäpäästöiseen sähkön- ja lämmöntuotantoon
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Lisätietoja Tekesistä ja teknologiaohjelmatoiminnasta: www.tekes.fi

JÄTTEIDEN ENERGIAKÄYTÖN
TEKNOLOGIAOHJELMAAN OSALLISTUMINEN

Jätteiden energiankäytön teknologiaohjelman yritys- ja tutkimuslaitoshankkeil-
le on jatkuva haku.

Ohjelmalla on rajapintoja useisiin Tekesin muihin ohjelmiin, kuten Mate-
riaalit energiatekniikan palveluksessa -teknologiaohjelmaan sekä Ympäristöklus-
teri- ja energiaohjelmiin.

Ympäristö- sekä kauppa- ja teollisuusministeriöt ovat mukana suuntaamassa
ohjelmaa tulevien jätehuoltoratkaisujen kehittämiseksi.

Uusinta tietoa ohjelmasta on saatavilla ohjelman www-sivuilta osoitteesta
www.wastetoenergy.vtt.fi ja www.tekes.fi/ohjelmat/tuo/jate
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TEKNOLOGIAOHJELMAT PERUSTA YHTEISTYÖLLE

Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yri-
tysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoittee-
na on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teolli-
suuden aloilla.


