
sen, hyödyntämisen ja muun 
jätehuollon järjestämisestä sekä 
siitä aiheutuvista kustannuk-
sista. Suomessa tuottajanvastuu 
koskee jo paperia, autonromuja, 
autonrenkaita, sähkö- ja elektro-
niikkaromua sekä osittain pak-
kausjätteitä. EU:ssa on lisäksi 
valmisteilla akkuja ja paristoja 
koskeva tuottajavastuu.

Jätteiden lajittelu, keräys, 
kuljetus hyödynnettäväksi tai 
käsiteltäväksi on keskeinen osa 
jätehuollon käytännön toteu-
tusta. Perinteisesti Suomessa 
on lajiteltu yhdyskuntajätteen 
joukosta paperi, ongelmajätteet 
sekä lasi. Biojätteen sekä kerä-
yskartongin ja poltettavan pak-
kausjätteen (energiajäte) keräys 
on yleistynyt viime vuosina var-
sinkin kaupunkiseuduilla. La-
jittelujärjestelmät ja kerättävi-
en jätelajien määrät vaihtelevat 

kuitenkin laajasti eri puolilla 
Suomea.

Syntyvät jätemäärät ja 
niiden käsittely

Jätteitä syntyy Suomessa vuo-
sittain eri toiminnoissa kaiken 
kaikkiaan noin 120 milj. tonnia. 
Tähän kokonaismäärään luetaan 
tilastollisesti mukaan myös 
kaikki kaivostuotannon jätteet 
sekä alkutuotannon jätemateri-
aalit lukuun ottamatta metsiin 
jääviä puunkorjuutähteitä. Pää-
osa jätteistä muodostuukin tuo-
tannollisessa toiminnassa. 

Teollisessa toiminnassa syntyy 
suuria määriä jätteitä/sivutuot-
teita, jotka soveltuvat maanra-
kentamiseen korvaamaan luon-
nonaineksia. Tällaisia jätteitä 
ovat osa tuhkista, kuonista, 
rakennusteollisuuden ja raken-
tamisen jätteistä sekä renkaista. 

Atomiteknillisen Seuran 
naiset perustivat Ener-
giakanavan viisitoista 

vuotta sitten ja tämän noin 80 
henkisen ryhmämme naiset 
työskentelevät energia- ja sä-
teilyasioiden parissa yrityksissä, 
valtion hallinnossa, tutkimus-
laitoksissa, yliopistoissa, sairaa-
loissa jne. Olemme oman alam-
me naisverkosto, joka kouluttaa 
sekä itseään että muita samoista 

että naiset olivat ja ovat edelleen 
selvästi enemmän huolissaan 
ympäristöriskeistä kuin mie-
het. Vertailuasteikolla miehiä 
huoletti enemmän hiilen, öljyn 
ja kaasun päästöt. Ydinvoimaan 
erityisesti ydinjätteisiin liitty-
viä riskejä naiset pitivät selvästi 
suurempina kuin miehet. Näin 
on ollut ja tulee varmasti ole-
maankin. Mielestäni tämä piir-
re - huolestuneisuus - kuuluu 

naiseuteen eikä siinä mielestäni 
ole mitään hämmästelemistä. 
Se, onko pelättyjen ympäristö-
ongelmien järjestys todenmu-
kaisuutta vastaava, se onkin jo 
oman seminaarinsa aihe. Tänään 
valaisemme taas hieman enem-
män muutamaa uutta osa-aluet-
ta uskoen, että nämäkin asiat 
kiinnostavat ja antavat uusia 
ajatuksia monelle meistä. Faktat 
ovat aina tervetulleita.

Silloin tällöin julkisuudessa 
on esiintynyt epäilyksiä, että 
energia-asiat eivät kiinnosta 
naisia. Tämä tänne kokoontunut 
joukko osoittaa jälleen kerran 
väitteen vääräksi.  

Vielä kerran tervetuloa. Omas-
ta ja järjestäjien puolesta toivon, 
että seminaarista muodostuu 
teille kiinnostava tapahtuma, 
josta jää ajatuksia pohdittavaksi 
vielä jälkeenkin päin.” �

Avauspuheenvuoro 
Energiasta Jätettä – Jätteestä Energiaa

seminaarissa 20.9.2005

Viestintäjohtaja Anneli Nikula, Teollisuuden Voima Oy

asioista kiinnostuneita naisia. 
Näissä merkeissä olemme jär-
jestäneet myös tämän seminaa-
rin. Ensimmäinen seminaari 
järjestettiin vuonna 1997 ja sil-
loin luulimme, että se oli ainut-
kertainen tilaisuus. Nyt tämä 
ainutkertainen on jo toistunut 
useita kertoja ja tämä seminaa-
ri on jo 9. Säteilevien Naisten 
-seminaari. Olemme pyrkineet 
vastaamaan kysyntään.

Säteilevät Naiset ovat saaneet 
vuosien kuluessa kuulla mo-
nenlaisia esitelmiä energiasta ja 
säteilystä. Sarja alkoi ympäristö-
aiheista ja tulevaisuuden tutkis-
kelun kautta on selvitetty myös 
säteilyn saloja ja viime vuonna 
erityisesti lääkinnälliset tutki-
mukset ja säteilyn käyttö kiin-
nosti monia. 

Se, miksi aikoinaan aloitettiin 
teemalla ympäristö, johtui siitä, 

Muutokset yhdyskunta-
jätehuollossa

Suomen yhdyskuntajätehuolto 
on muuttunut melkoisesti vii-
meisten vuosien aikana. Euroo-
pan yhteisön jätelainsäädäntö on 
kehittynyt erittäin voimakkaas-
ti ja ympäristövaatimukset ovat 
tiukentuneet. Kaatopaikkojen 
määrä on vähentynyt rajusti ja 

Suomen 
jätehuolto

vastaavasti jätteiden hyötykäyt-
tö- ja käsittelylaitosten määrä 
on moninkertaistunut. Aikai-
semmin yksittäiset kunnat hoi-
tivat asukkaittensa jätehuollon 
järjestämisen kun taas nykyisin 
useimmat kunnat ovat perusta-
neet kuntien yhteisiä alueellisia 
jätelaitoksia jätehuoltotehtäviä 
hoitamaan. 

Tuottajan vastuu -periaate on 
myös muuttanut jätehuoltoa. 
Tuottajavastuun mukaan tuot-
teiden tuottaja eli pääsääntöi-
sesti kyseisten tuotteiden val-
mistaja ja maahantuoja taikka 
näiden muodostama tuottaja-
yhteisö vastaa jätteenä käytöstä 
poistettavien tuotteiden keräi-
lyn, esikäsittelyn, kierrätyk-

Säteilevät Naiset Seminaari 2005
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Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg, 
Ympäristöministeriö
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Suomen jätehuolto

Kivihiili sisältää vaihtelevia 
määriä rikkiä, mikä siirtyy savu-
kaasuihin. Savukaasuista rikin 
oksidit poistetaan joko märällä 
tai puolikuivalla rikinpoistome-
netelmällä. Märkämenetelmässä 
savukaasut pestään runsaalla al-
kalisella nestemäärällä. Rikin-
sidonta-aineena käytetään mm. 
kalsiumkarbonaattia. Menetel-
män lopputuotteena saadaan 
lietemäistä kipsiä (kalsiumsul-
faattia). Puolikuivassa menetel-
mässä rikkiä sitova absonbentti, 
kalsiumoksidi, kostutetaan ve-
dellä ennen savukaasuihin ruis-
kutusta. Puolikuivassa menetel-
mässä saadaan kalsiumsulfi itti-
pohjaista lopputuotetta. 

Ominaisuuksia
Pohjatuhka on tumman har-
maata, rakeisuudeltaan karke-
aa hiekkaa tai soraa vastaava, 
emäksistä materiaalia. Rakeet 
ovat särmikkäitä ja niillä on 
huokoinen pinta, mistä aiheu-
tuu pohjatuhkan huonompi ve-
den läpäisevyys kuin vastaavan 
rakeisuuden omaavilla luonnon 
kiviaineksilla.  Pohjatuhka ei 
lujitu rakenteessa.  Pohjatuh-
kan pääainesosat ovat piidiok-
sidi (>50 %) ja alumiinioksidi 
(>20 %) sekä pienempiä määriä 
rauta-, kalsium- ja magnesium-
oksideja. Lisäksi tuhkassa on 
pieniä määriä kivihiilestä peräi-
sin olevia metalleja.  Pohjatuh-
kan vesipitoisuus suoraan pro-
sessista otettuna on noin 30 %, 
minkä takia tuhka on hyvä väli-
varastoida liian kosteuden pois-
tamiseksi ennen hyötykäyttöä. 

Välivarastointi parantaa tuhkan 
ominaisuuksia, käsiteltävyyttä 
ja tiivistettävyyttä. 

Lentotuhka on vaalean har-
maata jauhemaista, erikokoisis-
ta pallomaisista hiukkasista ja 
pienistä neulasmaisista kiteistä 
koostuvaa, emäksistä materiaa-
lia. Sen ominaisuuksiin vaikut-
tavat kivihiilen laatu, hiilipölyn 
hiukkaskoko, polttotekniikka ja 
poltto-olosuhteet. Hyötykäyt-
töä ajatellen lentotuhkan omi-
naisuuksiin vaikuttavat myös 
välivarastointitapa ja -aika.  
Lentotuhkan pääainesosat ovat 
piidioksidi (45–55 %), alumii-
nioksidi (20–30 %), rautaoksidi 
(8-11 %). Lisäksi lentotuhkas-
sa on kalsium-, magnesium-, 
kalium- ja natriumoksideja 
sekä pieniä määriä kivihiilestä 
peräisin olevia metalleja, mm. 
raskasmetalleja.  Lentotuhkan 
rakeisuus vastaa silttiä (keski-
määrin 0,04–0,05 mm) ja se on 
kuivana pölisevää. Lentotuhka 
on kevyttä ja lujittuu rakentees-
sa. Palamattoman hiilen osuus 
lentotuhkassa (hehkutushäviö) 
heikentää lentotuhkan lujittu-
mista. Lentotuhkan lämmönjoh-
tavuus on myös pienempi kuin 
karkearakeisilla kiviaineksilla. 

Rikinpoistotuotteen (RPT) 
muodostumiseen vaikuttavat 
monet tekijät: hiilen koostumus 
(rikki-, tuhka- ja kosteuspitoi-
suus), rikinpoistokalkin koos-
tumus, poltto-olosuhteet, len-
totuhkan koostumus ja esiero-
tus sekä rikinpoistomenetelmä. 
Märkämenetelmän lopputuote 
on miltei yksinomaan kipsiä. 

Näiden materiaalien uudelleen-
käyttö maanrakentamisessa on 
muutama miljoona tonnia vuo-
dessa.

Yhdyskuntajätteiden ja -liet-
teiden yhteenlaskettu osuus 

Rikinpoistokipsi on huomatta-
vasti hienojakoisempaa ja hive-
nen kosteampaa kuin luonnon-
kipsi. Puolikuivan menetelmän 
lopputuote on hienojakoista 
jauhetta, mikä sisältää pieniä 
määriä lähinnä lentotuhkasta 
peräisin olevia raskasmetalleja.  
Rikinpoistotuote on lujittuva 
materiaali. Lopputuotteen omi-
naisuuksia saadaan parannettua 
sekoittamalla siihen lisäaineita, 
kuten lentotuhkaa, sementtiä 
tai kuonaa. Yleisimmin käytetty 
lisäaine on lentotuhka. 

Sivutuotteiden 
kaatopaikkasijoitus

Monilla kivihiilivoimalaitoksil-
la on omat kaatopaikat tuhkia 
varten, mutta kivihiilenpolton 
sivutuotteita sijoitetaan myös 
yleisille kaatopaikoille. Kaato-
paikkapäätöksen (861/1997) 
mukaan kaatopaikalle saa si-
joittaa vain kaatopaikan luoki-
tuksen mukaista jätettä. Kaa-
topaikat luokitellaan pysyvän, 
tavanomaisen tai ongelmajät-
teen kaatopaikoiksi. Kaatopaik-
ka tarvitsee toimintaansa varten 
myös ympäristöluvan. Sivutuot-
teet luokitellaan tavanomaisiksi 
jätteiksi, joten ne saa sijoittaa 
vain tavanomaisen jätteen kaa-
topaikoille. 

Neuvoston päätöstä (2003/33/
EY) perusteista ja menettelyis-
tä jätteen hyväksymiseksi kaa-
topaikoille on pitänyt soveltaa 
kansallisesti 16.7.2005 lähtien. 
Kaatopaikkakelpoisuusmenet-
telyssä kullekin kaatopaikka-
luokalle annetaan raja-arvot jät-
teen sisältämien haitta-aineiden 
liukoisuuksille ja muutamille 
muille ominaisuuksille. Jäte 
voidaan hyväksyä tiettyyn kaato-
paikkaluokkaan vain, jos jätteen 
haitta-aineiden ominaisuudet 
täyttävät kyseisen kaatopaik-
kaluokan kriteerit. Kaatopaik-
kamenettelystä on valmisteilla 
valtioneuvoston asetus.

Jätelain periaatteiden mukai-
sesti ensisijaisesti on pyrittävä 
jätteen synnyn ehkäisemiseen ja 

Biojätteet 38 %,
65 kg/as/a

Kotitalouksien sekajätteen koostumus

Keräyspaperi 8 %, 14 kg/as/a

Keräyspahvi ja -kartonki 12 %, 20 kg/as/a
Lasi 4 %, 6 kg/as/a

Metallit 4 %, 6 kg/as/a

Sähkö- ja elektroniikka-
romu 1 %, 1kg/as/a

Muu palava jäte
31 %, 52 kg/as/a

Vaikeasti hyödynnettävä
2 %, 4 kg/as/a

Ongelmajätteet 0,2 %,
0,4 kg/as/a

Jätehuolto tulevaisuudessa
Lainsäädännön edellyttämä jä-
tehuollon vaatimustason nousu 
tulee lähitulevaisuudessa lisää-
mään investointeja jätteiden 
hyödyntämiseen ja käsittelyyn. 
Valtakunnallisessa biohajoavan 
jätteen strategiassa arvioidaan-
kin lisäkapasiteetista ja sanee-
rauksista aiheutuvien investoin-
tikustannusten olevan vuoteen 
2016 mennessä yhteensä noin 
750-800 milj. euroa.

Tulevaisuuden tavoitteena on 
kääntää jätteiden määrä laskuun 
ekotehokkuuden ja kestävän 
tuotannon ja kulutuksen ansi-
osta. Myös jätteiden kierrätystä 
ja hyötykäyttöä tulee lisätä tu-
levaisuudessa. Edellytyksenä on 
kuitenkin toimivat markkinat 
uusiomateriaaleille ja kysyntää 

niistä valmistetuille tuotteille. 
Niukkojen materiaalien keräys 
ja kierrätys tulee olemaan eri-
tyisen kannattavaa. Myös tuot-
tajavastuun mahdollinen laaje-
neminen uusiin tuoteryhmiin 
lisännee tuotteiden kierrätettä-
vyyttä ja kierrätystä.

Jätteiden poltto eli energia-
hyödyntäminen todennäköisesti 
lisääntyy Suomessa, mutta vasta 
muutaman vuoden päästä kun 
suunnitellut laitoshankinnat 
ovat toteutuneet. Tulevaisuu-
dessa toimitetaan energialaitok-
sille syntypaikkalajiteltua ja esi-
käsiteltyä energiajätettä (REF). 
Tällöin energialaitokset olisivat 
merkittävässä osassa jätehuol-
lon infrastruktuurissa. Kaato-
paikoille puolestaan vietäneen 
tulevaisuudessa yhä vähemmän 
jätettä.

Energiantuotannon sivu-
tuotteilla tarkoitetaan 
polttoprosessissa syntyviä 

tuhkia ja erilasia savukaasujen 
rikinpoistotuotteita. Jätteiksi 
luokitellut sivutuotteet sovel-
tuvat hyödynnettäväksi sellaise-
naan tai eri tavalla käsiteltyinä. 

Muodostuminen
Kivihiilen satoja miljoonia vuo-
sia kestävän muodostumispro-
sessin aikana siihen on sitoutu-
nut monia maaperän, kasvien ja 
pohjaveden alkuaineita. Kivi-
hiiltä poltettaessa nämä alkuai-
neet vapautuvat hiukkasina tai 
kaasumaisina (mm. SO

2
, NO

x
, 

CO
2
) ja palamaton aines sitou-

tuu tuhkaan. Tuhkaa muodos-
tuu noin 15 % poltetun hiilen 
määrästä. Vuonna 2003 kivihiil-
tä käytettiin 7,63 milj. tonnia. 
Tästä hiilimäärästä syntyi yh-
teensä 1,09 milj. tonnia palami-
sen sivutuotteita. 

Pohjatuhka (PT) koostuu 
pöly- ja leijukerrospoltossa 
muodostuneista kattilan poh-
jalle putoavista raskaimmista 
partikkeleista. Karkearakeinen 
kuuma pohjatuhka jäähdytetään 
vedellä talteenoton yhteydessä. 

Lentotuhka (LT) koostuu ke-
vyistä, savukaasujen mukana 
kulkeutuneista hiukkasista, 
jotka kerätään talteen savukaa-
sunpuhdistusjärjestelmässä. Sa-
vukaasujen pölynpuhdistukseen 
käytetään yleisimmin sähkö- tai 
letkusuodattimia, joiden etuna 
on korkea erotusaste, yli 99 %. 
Lentotuhka kerätään suodatti-
milta varastosiiloihin.

Ainesosa Puolikuivamenetelmä Märkämenetelmä

CaSO
4
 * 2H

2
O 5 – 15 % 95 –100 %

CaSO
3
 * ½H

2
O 50 – 70 % 0 – 5 %

Ca(OH)
2
  5 – 20 % -

CaCO
3
 5 – 10 % 0 – 5 %

Lentotuhka < 3 % -

Puolikuivan ja märän menetelmän rikinpoistotuotteiden koostumukset.

Energiantuotannon 

sivutuotteet 
– kivihiilen poltosta muodostuvat 

tuhkat ja rikinpoistotuotteet

jätteiden kokonaismäärästä on 
noin 5 %. Kiinteän yhdyskunta-
jätteen määrä oli lähes 2,4 milj. 
tonnia vuonna 2004. Valtaosa 
tästä määrästä (60 %) sijoitet-
tiin kaatopaikoille. Materiaalina 

hyödynnettiin 30 % ja ener-
giana noin 8 %. Polton osuus 
ilman energian talteenottoa oli 
vain 2  %. Kaatopaikkakäsitte-
ly onkin perinteisesti ollut Suo-
messa vallitseva jätteenkäsitte-
lymuoto.

Kunnalliseen jätteenkäsit-
telyyn tulevasta yhdyskunta-
jätteestä arviolta noin puolet 
on peräisin kotitalouksista. 
Jätettä syntyy kotitalouksis-
sa noin 315 kg asukasta kohti 
vuodessa. Tästä puolet menee 
hyötykäyttöön. Pääkaupunki-
seudulla vuonna 2004 tehdyn 
tutkimuksen mukaan asukkaat 
voisivat vähentää kaatopaikoil-
le menevää jätemäärää vielä 60 
kg/as/a pelkästään tehostamalla 
paperin, biojätteen ja keräyskar-
tongin syntypaikkalajittelua. 

Kivihiilen polton
sivutuotejakauma 2003

Pohjatuhka tai
-kuona 12 %

Puolikuiva
rikinpoisto 3 %

Märkä
rikinpoisto 8 %

Lentotuhka
77 %

Ympäristöinsinööri Sari Väätäjä, Helsingin Energia
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toissijaisesti hyödyntämään jäte 
aineena tai energiana. Jätehie-
rarkiassa kaatopaikkasijoitus on 
viimeinen vaihtoehto.

Hyötykäyttö
Sivutuotteiden hyödyntäminen 
maarakentamisessa katsotaan 
ympäristönsuojelulain tulkin-
nan mukaan jätteen laitos- tai 
ammattimaiseksi hyödyntämi-
seksi. Tällöin hyötykäyttö on 
ympäristöluvanvaraista. Jättei-
den hyödyntämiseen maaraken-
tamisessa ei ole ollut omaa lain-
säädäntöä, minkä johdosta koh-
dekohtainen luvitus on koettu 
toiminnanharjoittajan kannalta 
epäyhtenäiseksi, hitaaksi ja 
kankeaksi. Yhteisten pelisään-
töjen puute on asettanut tuhkan 
hyötykäyttäjät eriarvoiseen ase-
maan riippuen ympäristöluvan 
myöntäjästä.

Jo useamman vuoden ajan 
valmisteilla olleen valtioneuvos-
ton asetuksen eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakenta-
misessa (maarakennusasetus) 
toivotaan selkeyttävän ja keven-
tävän menettelyä.  Asetuksella 
vapautettaisiin tiettyjen tekni-
set käyttöedellytykset omaavien 
ja ympäristösuojeluvaatimukset 
täyttävien jätteiden maaraken-
nuskäyttö ympäristölupavelvol-
lisuudesta. Energiantuotannon 
sivutuotteista asetuksen piiriin 
kuuluisivat kivihiilen, turpeen 
ja puuperäisen aineksen polton 
pohja- ja lentotuhkat. 

Asetuksessa maarakentamis-
töiksi määriteltäisiin vain ra-
jatut kohteet, pois lukien mm. 
meluvallit. Maarakentamisessa 
käytettävien ympäristölupame-
nettelystä vapautettujen jättei-

den olisi kuitenkin täytettävä 
haitta-aineiden pitoisuutta ja 
liukoisuutta koskevat raja-arvot. 
Raja-arvot olisivat jätekohtaisia 
sekä erikseen peitetylle (hiekka 
tai sora) ja päällystetylle (asfalt-
ti) rakenteelle. Lisäksi tuhkan-
tuottajilta edellytettäisiin vaati-
vaa laadunvalvontajärjestelmää. 

Maarakennusasetuksessa esi-
tetyistä raja-arvoista osa (klori-
di, fl uoridi, molybdeeni, seleeni, 
arseeni) on kuitenkin niin tiuk-
koja, etteivät tuhkat useinkaan 
täytä peitetylle rakenteelle an-
nettuja raja-arvoja. Sen sijaan 
päällystetyn rakenteen osalta 
raja-arvot eivät ole niin kriit-
tisiä, mutta hyötykäytettäessä 
tuhkia tierakentamisessa tiet 
ovat juuri päällystämättömiä 
vähemmän liikennöityjä tietä.

Sivutuotteiden hyötykäyttöä 
on pyritty lisäämään aktiivisesti 
viime vuosien aikana. Tähän on 
syynä mm. kiristyvät ympäristö- 
ja päästönormit, kaatopaikkojen 
ja läjitysalueiden vähentyminen 
sekä läjityskustannusten nousu. 
Kiristyneet ilmansuojelumää-
räykset ovat myös lisänneet si-
vutuotteiden kokonaismääriä. 
Tuhkantuottajat ovat olleet ak-
tiivisesti mukana monissa sivu-
tuotteiden hyötykäyttöä koske-
vissa tutkimus ja kehityshank-
keissa mm. VTT:n, Finergyn 
(nykyinen Energiateollisuus ry), 
Tekesin, Tielaitoksen, Tiehallin-
non, Helsingin kaupungin kans-
sa. Hankkeissa on selvitetty eri-
laisia maarakennusvaihtoehtoja 
sekä maarakennuksen elinkaa-
riarviota ja riskinarviointia, hai-
tallisten aineiden liukoisuutta 
ja kulkeutumista. Tutkimukset 

Huomio materiaalivirtoihin ja 
jätteen synnyn ehkäisyyn

Yhdyskuntajäte muodostaa kui-
tenkin vain teollisten talouksi-
en jätevirtojen huipun. EU:n 
kaikista materiaalivirroista on 
ns. piilovirtojen osuus yli 60 %. 
Nämä piilovirrat sisältävät kai-
vostoiminnan ja muun tuotan-
non jäteainekset, malminlouhin-
nan tieltä siirretyn peittomaan, 
ruoppauksessa siirretyt ainekset 
sekä hiilidioksidi- ja muut pääs-
töt. Suomalaiset kuluttavatkin 
noin 100 tonnia luonnonvaroja 
henkeä kohti vuodessa. Suomen 
luonnonvarojen kokonaiskäyttö 
1970-2001 on kasvanut noin 
300 Mt:sta yli 500 Mt:iin, kun 
otetaan huomioon sekä koti-
maiset että tuonnin piilovirrat.  
Materiaalien käytöstä päätyy 

Märkä RPT (Kipsi)   Rakennuslevyteollisuus (97 %)

Puolikuiva RPT Kaivos- ja luolatäytöt (100 %)

Lentotuhka Maarakennus (25 %)

 Sementin seos- ja raaka-aine, asfaltin 

 lisäaine, betonin seosaine (13 %)

 Kaatopaikkojen pinta- ja 

 maisemointityöt (8 %)

 Läjitys yli 3 vuotta (n. 50 %)

 Odottaa hyötykäyttöä (5 %)

Pohjatuhka Maarakentaminen (60 %)

 Odottaa hyötykäyttöä (25 %)

 Läjitys yli 3 vuotta (15 %)

Vuoden 2003 sivutuotteiden käyttökohteet. 
(Lähde Energiateollisuus ry)

törajat ovat jätteelle selvästi 
tiukemmat kuin muille poltto-
aineille. Dioksiinille ja furaanil-
le on tiukat raja-arvot jätteen-
polttodirektiivissä. Dioksiinit 
ja furaanit sidotaan savukaasun 
puhdistuslaitteissa kiinteään 
muotoon, joten ne eivät siirry 
savukaasuna ilmaan.

Hajut hallinnassa 
Jäte varastoidaan alipaineiseen 
bunkkeriin, jolloin hajut eivät 
pääse leviämään ympäristöön. 
Bunkkerista ilma johdetaan 
kattilaan. Turussa asukkaat ovat 
esittäneet huolensa laitoksen 
ammoniakkipäästöistä. Katti-
lassa käytetään 25 prosenttista 
ammoniakkiliuosta, joka säily-
tetään turvallisesti terässäiliös-
sä. Suurin riski on kuljetuson-
nettomuusriski (1/630 v), kuten 
muillakin kemikaaleilla.  

Fortumin vahva kokemus
Ruotsissa Fortum on muutta-
nut yhdyskuntajätettä energi-
aksi jo 35 vuotta. Tukholmassa 
sijaitsevan Högdalenin laitok-
sen kokemus tulee hyödyksi 
nyt Suomessakin. Kokkolaan ja 
Turkuun rakennettavat laitokset 
valmistuvat v. 2008. Yhteensä 
Fortumilla on 11 voimalaitosta, 
joissa jätettä käytetään joko pää- 
tai rinnakkaispolttoaineena. �

Jätteestä energiaa 
– järjellä ja tunteella

synnyn ehkäisyn ja kierrätyksen 
tehostamisella emme pääse lähi-
ajan tavoitteisiin. Ihanneratkai-
suksi on osoittautunut monissa 
maissa yhdistelmä; jätteen kier-
rätys ja käyttö energiantuotan-
nossa. Hyvinä esimerkkeinä ovat 
Ruotsi, Hollanti ja Saksa. 

Kunnalle edullinen ratkaisu
Jätteen käyttö energiantuotan-
nossa on useissa maissa jo nyt 
halvempi vaihtoehto kuin kaa-
topaikalle sijoittaminen. Kaa-
topaikkamaksu Suomessa on 80 
-100 euroa jätetonnilta. Uudet 
määräykset ja verot nostavat jä-
tehuollon kustannuksia edelleen 
ja tuntuvat jokaisen maksamassa 
jätemaksussa. 

Jätevoimalaitoksen korkeita 
investointikustannuksia ka-
tetaan jätteen vastaanotto- ja 
energianmyyntituloilla. Jäte-
polttoaine pitää energian hinnan 
vakaana. Sitä eivät heilauttele 
tuontipolttoaineiden maailman-
markkinahinnat.

Ympäristölle hyvä ratkaisu
Jätteen käytöllä voitaisiin kor-
vata fossiilisia polttoaineita noin 
4 TWh. Se vastaa Tampereen 
kaupungin kokoisen kaupungin 
energiantarvetta. Jätteen ener-
giakäyttö vähentää myös kaato-
paikkojen metaanipäästöjä.
Viranomaisten asettamat pääs-

Jätevoimalaitokset voivat olla myös upeita ja sijaita keskellä kaupunkia. 
Wien, Itävalta Tokio, Japani

Markkinointipäällikkö Eeva Rauramo, Fortum Heat

Suomessa jätteen energia-
hyötykäyttö on hyvin vaa-
timatonta, olemme jäljessä 

monia Euroopan maita. Suomen 
valtakunnallisen jätesuunnitel-
man tavoitteena on, että kai-
kesta jätteestä saadaan hyöty-
käyttöön 70 % - vuonna 2005! 
Nykytason ollessa 40 %, tämän 
tavoitteen saavuttaminen - edes 
lähivuosina - tarkoittaa, että 
tarvitsemme uusia jätevoimalai-
toksia paljon ja nopeasti.

Suomeen on suunnitteilla 
uusia laitoksia noin 20 paik-
kakunnalle. Hankkeita vaivaa 
kuitenkin valituskierre. Asialla 
ovat niin kilpailijat kuin asuk-
kaat ja järjestöt. Osin saamme 
syyttää siitä itseämme. Emme 
ole osanneet riittävän ajoissa ja 
avoimesti kertoa laitoshankkeis-
tamme kuntalaisille ja muille si-
dosryhmille. 

Jätevoimalaitoksen puolesta-
puhuja argumentoi sitä hyvänä 
jätehuoltoratkaisuna, taloudel-
lisena, ympäristömyötäisenä ja 
turvallisena. Vastustaja epäilee 
sen vähentävän kierrätystä, nos-
tavan jäte- ja energiamaksuja, 
tuottavan haitallisia päästöjä ja 
hajuhaittoja, ja lisäksi rumenta-
van ympäristöään. 

Hyvä jätehuoltoratkaisu
Kaikki keinot on syytä ottaa 
käyttöön; yksinomaan jätteen 

jätteeksi noin 36 %. Yhdyskun-
tajätteen synnyn ehkäisyllä on 
siten suuret kerrannaisvaiku-
tukset materiaalien piilovirto-
jen vähentämisessä. 

Jätteen synnyn ehkäisy ja 
materiaalitehokkuus (=tuote-
taan pienemmällä materiaalin-
kulutuksella suurempi määrä 
tuotteita tai palveluja) liittyvät 
läheisesti toisiinsa. Jäteala on-
kin muodostumassa kiinteäksi 
osaksi yhteiskunnan materiaali-
taloutta. Jätekysymyksiä on jat-
kossa tarkasteltava myös osana 
luonnonvarojen käyttöä, tuot-
teiden suunnittelua ja tuottei-
den elinkaarta. Jätepolitiikassa 
onkin syytä siirtyä perinteisestä 
jätekeskeisestä tarkastelusta laa-
jempaan materiaalivirta- ja elin-
kaaritarkasteluun. �

jatkuu takasivulle
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Energian tuotannon 
radioaktiiviset 

jätteet
Radioaktiiviset ja ydinjätteet

Jäte luokitellaan radioaktii-
viseksi jätteeksi, kun siitä voi 
aiheutua säteilyannoksia, jotka 
ylittävät merkityksettömänä 
pidetyn tason. Merkityksettö-
mänä pidetyn efektiivisen sä-
teilyannoksen raja on yksilöillä 
enintään 10 mikroSievertiä vuo-
dessa. Vertailun vuoksi Suomen 
maaperästä luontaisesti peräisin 
olevan ulkoisen säteilyn aikaan-
saama keskimääräinen vuotuinen 
säteilyannos yksilölle on noin 50 
mikroSievertiä vuodessa.

Radioaktiivista jätettä syntyy 
erityisesti ydinsähkön tuotan-
nossa ja samalla koko ydinpolt-
toainekierrossa, tutkimusreak-
toreiden käytössä, lääketieteessä, 
maataloudessa, teollisuudessa 
ja tutkimuksessa sekä luonnon 
radionuklideja sisältävien ma-
teriaalien jalostuksessa. Ener-
giantuotannossa radioaktiivisia 
jätteitä syntyy myös öljyn, kivi-
hiilen ja maakaasun tuotannossa 
ja erityistapauksessa turvevoi-
man tuotannossa. 

estön saamaa säteilyannosta py-
ritään minimoimaan. Suomessa 
ja maailmassa merkittävimmät 
säteilyn lähteet ovat luonnolli-
nen taustasäteily ja lääketieteel-
lisen säteilyn eri käyttömuodot.

ALARA (As low as reasonably 
achievable) -periaatteen noudat-
taminen tarkoittaa, että sätei-
lyannokset pyritään pitämään 
mahdollisimman alhaisina suh-
teutettuna toiminnasta aiheutu-
viin kustannuksiin. Annettuja 
raja-arvoja yksilöille ei kuiten-
kaan saa ylittää.

Kokonaisperusteltavuus ydin-
jätehuollon osalta tarkoittaa, 
että meillä on velvollisuus huo-
lehtia Loviisan ja Olkiluodon 
voimalaitosten ydinjätteistä, 
vaikka nykyinen ydinenergiala-
ki ei ollut voimassa ydinvoima-
tuotannon alkaessa.

Ydinjätehuolto Suomessa
Suomessa ydinjätehuoltovelvol-
lisia voimayhtiöistä ovat Teol-
lisuuden Voima Oy ja Fortum 
Power and Heat Oy. Molemmat 
yhtiöt huolehtivat voimalai-
tospaikkakunnilla laitostensa 
vähä- ja keskiaktiivisesta voi-
malaitosjätteestä. Tätä varten 
molemmille paikkakunnille on 
rakennettu omat loppusijoitus-
tilat. 

Vuonna 1994 tehdyn ydin-
energialain muutoksen myötä 
laissa todettiin, että ”Ydinjät-
teet, jotka ovat syntyneet Suo-

messa tapahtuneen ydinenergian 
käytön yhteydessä tai seuraukse-
na, on käsiteltävä, varastoitava 
ja sijoitettava pysyväksi tarkoi-
tetulla tavalla Suomeen.”  

Käytetyn polttoaineen huol-
lon tutkimus- ja kehitystyöstä, 
loppusijoituksen toteutuksesta 
ja käytöstä vastaa Posiva Oy, 
jonka omistavat Teollisuuden 
Voima Oy ja Fortum Power and 
Heat Oy. Valtioneuvoston pe-

Ydinjätetyyppi Jätemäärä vuodessa *)

 (arvio tonneiksi muutettuna)

Käytetty polttoaine (KPA) 70 tonnia/vuosi

Keskiaktiivinen jäte (KAJ) n. 70 tonnia/vuosi (n. 150 m3)

Vähä-/matala-aktiivinen jäte (MAJ) n. 250 tonnia/vuosi (n. 300 m3)

*) vertailun vuoksi vuoden 2003 jätekertymä Suomessa oli 
n. 20 milj. tonnia mukaan lukien yhdyskunta-, muu 
energiantuotanto-, teollisuus- ja ongelmajätteet.

Taulukko 1. Vuosittainen ydinjätteen kertymä Suomessa

Ydinjätetyyppi Vuoden 2004 loppuun   Koko käyttöjakson *) aikana

 mennessä kertynyt kertyväksi arvioitu määrä

 Loviisa Olkiluoto Loviisa 1&2 Olkiluoto 1&2 Olkiluoto 3

Käytetty polttoaine    351 tU 1 026 tU 1 020 tU  2 620 tU 2 190 tU

Voimalaitosjäte 2 625 m3 4 683 m3 7 800 m3  8 700 m3 3 000 – 

     6 000 m3

Purkujäte     

aktivoitunut   4 500 m3  5 500 m3 1 900 m3

kontaminoitunut   8 800 m3 23 700 m3 7 000 m3

Taulukko 2. Loppusijoitettava ydinjätemäärä Suomessa (vuoden 2004 lopussa)

*) Loviisa 1&2 suunniteltu käyttöikä 50 v, Olkiluoto 1-3 suunniteltu käyttöikä 60 v.

Asiantuntija Marjatta Palmu, Posiva Oy

Ydinjätteet eli ydinsähkön 
tuotannon radioaktiiviset jätteet 
luokitellaan kolmeen pääluok-
kaan. Vähä-/matala-aktiivisten 
jätteiden käsittely ei edellytä 
erityisiä säteilysuojaustoimen-
piteitä. Keskiaktiiviset jätteet 
edellyttävät säteilysuojaustoi-
menpiteitä, mutta eivät vaadi 
jätteen jäähdytystä. Runsas-/
korkea-aktiiviset jätteet edel-
lyttävät hyvin tehokkaita sä-
teilysuojaustoimenpiteitä ja 
riittävää jäähdytystä. Käytet-
tyä polttoainetta, joka on yksi 
runsas-aktiivisen ydinjätteen 
tyyppi, varastoidaan vähintään 
20 vuotta ennen sen käsittelyä 
loppusijoituslaitoksessa. 

Ydinjätehuollon yleiset 
turvallisuustavoitteet 

Säteilyannosten minimoinnin 
keskeisenä kohteena ovat eniten 
altistuvat yksilöt eli henkilöt, 
jotka ovat työssään tekemisissä 
säteilyn kanssa. Lisäksi koko vä-

Loppusijoitusratkaisumme perustuu toisiaan täydentäviin vapautumis-
esteisiin eli moniesteperiaatteeseen, jossa tiivis kuparivaippa ympäröi 
valurautaiseen sisäosaan sijoitettuja polttoainenippuja. Kuparikapseli 
puolestaan sijoitetaan bentoniitilla (paisuvahilainen savi) vuorattuun 
kallioperään porattuun loppusijoitusreikään loppusijoitustunnelissa. 

riaatepäätöksen jälkeen vuonna 
2000 käynnistettiin varmenta-
vat paikkatutkimukset Eura-
joen Olkiluodossa. Paraikaa on 
käynnissä loppusijoituslaitok-
sen esisuunnittelun toinen vai-
he. Kehitystyö jatkuu niin, että 
rakentamislupavalmius saavute-
taan vuonna 2012. Loppusijoi-
tuslaitoksen käytön on tarkoitus 
alkaa vuonna 2020 ja se jatkuu 
aina 2130-luvulle saakka. �

Loppusijoitustila 2050-luvulla. Loppusijoitustunnelit sijaitsevat 400-
500 m syvyydessä kallioperässä. Lopuksi loppusijoitustunneli ja yhdys-
tunnelit loppusijoitustilaan täytetään tiiviiksi, jolloin tila voidaan jättää 
valvomatta odottamaan käytetyn polttoaineen radioaktiivisuuden alene-
mista ympäristön kannalta vaarattomalle tasolle.  

Lisätietoja ja tietolähteitä
Verkkosivut: www.posiva.fi 
www.tvo.fi , www.fortum.com
http://fi .wikipedia.org/wiki/ => 
ydinpolttoainekierto

Kirjallisuutta:
Suomen Atomitekninen Seura. 2000. 
Ydintekniikan sanasto.
Eurobarometri nro 56. 2001.
Anttila ym. 1999. Käytetyn ydin-
polttoaineen huollon vaihtoehdot. 
KTM 10/1999.

Energiantuotannon sivutuotteet 
ovat osoittaneet sivutuotteiden 
olevan oikein käytettynä maa-
rakennuskäyttöön erinomaisesti 
soveltuvia ja ympäristöllisesti 
hyväksyttäviä materiaaleja.

Vuosittain käytetään maara-
kentamiseen noin 70 milj. ton-
nia luonnon kiviaineksia. Ki-
vihiilenpolton pohjatuhka ko-
konaisuudessaan ja lentotuhka 
osittain käytetäänkin erilaisiin 
maarakennuskohteisiin: teiden, 

katujen, pysäköintialueiden, 
urheilukenttien, rata-alueiden, 
kaatopaikkarakenteiden ja me-
luvallien rakentamiseen, maise-
mointiin sekä putki- ja johtora-
kenteiden täytteeksi. Lentotuh-
kaa käytetään myös betoni- ja 
sementtiteollisuudessa ja asfal-
tin täyteaineena.

Lisäaineiden, kuten lentotuh-
ka, avulla puolikuivan menetel-
män rikinpoistotuotetta voidaan 
käyttää maanrakentamiseen. 

Rikinpoistotuotetta suositellaan 
käytettäväksi lentotuhkan seassa 
noin 10–20 %, joten hyötykäy-
tetyt määrät ovat olleet margi-
naalisia. Puolikuiva rikinpoisto-
tuote sijoitetaan pääsääntöisesti 
kaatopaikoille. Märkämenetel-
män rikinpoistokipsi käytetään 
kokonaisuudessaan rakennus-
levyteollisuudessa kipsilevyjen 
valmistukseen.

Tuhkantuottajan näkökulmas-
ta valmisteilla olevan maaraken-

nusasetuksen saaminen tuhkien 
hyötykäyttöä käytännössä edis-
tävässä muodossa olisi ensiar-
voisen tärkeää. Tulevaisuudessa 
energiantuotannon sivutuottei-
den määrittelemisen tuotteiksi 
jätteiden sijaan sekä mahdolli-
nen jätteen määritelmän muut-
tamisen toivotaan lisäävän sivu-
tuotteiden hyötykäyttömahdol-
lisuuksia. �

jatkuu sivulta 3
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