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Sähkö- ja kaukolämpötuotanto on hyvä
kohde jätteenpoltolle
•Kaukolämpö ja sähköntuotanto käyttävät suuria
polttoainemääriä
•1-1,5 milj. tonnia yhdyskuntajätettä energiahyötykäyttöön
vastaa 10 % CHP polttoaineesta
•Hyvä hyötysuhde polttoaineesta, jopa 90% saadaan
kaukolämmöksi ja sähköksi
•Käyttökohteet joka puolella Suomea tuovat edullisen
logistiikan
•Paikallista polttoainetta saatavilla (turve ja hake)
lisäpolttoaineeksi rinnakkaispoltossa
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Jätteenpolttopolitiikassa toivomisen varaa
• Ilmasto- ja energiastrategiassa jätteenpoltto on näkyvästi esillä
yleisellä tasolla >> Viestin pitäisi olla päättäjille selvä
• Hallitusohjelmassa (MV II) on luvattu nopeuttaa ja yksinkertaistaa
jätteenpolttolaitoslupien lupa- ja valituskäsittelyä >> Tarkoittaa
ripeää lupakäsittelyä, jos mahdollista
• Uusiutuvan energian käytön lisääminen edellyttää alan tutkimusja kehittämistyön merkittävää lisäämistä. Uuden teknologian
pilotointi-, demonstrointi- ja kaupallistaminen ovat yhtälailla
tärkeitä tukikohteita. Energian investointi- ja demonstraatiotukia
on nostettava.
>> ymmärrämme tukien koskevan myös uusia
jätteenpolttotekniikoita
• Jätteenpolttodirektiivin tulkinta on viranomaisille ongelmallinen
– "uuden" teknologian vähäinen tuntemus, puhumattakaan BAT
– ristiriitaisia viestejä kentältä
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Jätteiden hyödyntämisvaihtoehtojen
ympäristökuormitus / VALTSU*
•Jos jätteenpoltolla korvataan kivihiilellä tuotettua energiaa,
vähentää jätteenpoltto kasvihuonekaasupäästöjä kaikilla
selvityksessä tutkituilla polttomenetelmillä. Jätteen
kaasutus osoittautui selvityksessä*
kasvihuonekaasutaseeltaan parhaaksi vaihtoehdoksi.
•Kaasutus- ja leijupetipoltossa voidaan käsitellä vain
valikoitua energiajaetta, mikä rajoittaa jätejakeita.
Arinapoltossa voidaan käyttää myös heikkolaatuista
sekajätettä.
v Jätteiden materiaalihyödyntämisessä on olennaista, että
tuotetulla materiaalilla on kysyntää. Kierrätystuotteiden
kysyntää voisi edistää asettamalla laatuvaatimukset
tuotteille
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POLKU-hankkeen toteutusmalli
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Polku-hankkeessa laaja aineisto ja arviointi
jätteenpolton ympäristöhyödyistä verrattuna
”
kaupallisiin”polttoaineisiin ja kaatopaikkaan
• Suurimmat CO2päästöjen säästöt sekajätteiden käsittelyssä
saadaan polttamalla se mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella,
mahdollisimman hyvällä energian saannolla ja korvaten
polttoainetta, jolla on mahdollisimman suuri päästökerroin.
Ø Tämä toteutuu parhaiten polttamalla sekajätteestä
valmistettua kierrätyspolttoainetta turvekattilassa
rinnakkaispolttona turvetta korvaten.
• Hallitsematon ja epätäydellinen palaminen ovat suurimpia
dioksiinilähteitä.
Ø Tämän vuoksi jätteiden laitosmainen poltto ei ole merkittävä
dioksiinien tuottaja, kun taas kaatopaikkapaloissa voi syntyä
enemmän dioksiinia kuin kaikissa muissa dioksiinia tuottavissa
toiminnoissa yhteensä
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Kustannusvertailu
• Polttoratkaisuista ainoa yhteiskunnassa nettohyötyjä tuottava
järjestelmä on arinapolttovaihtoehto, jossa arinalaitoksen
tuottaman energian hyödyntää läheinen teollisuus ja korvattaviksi
polttoaineiksi on oletettu kivihiili, öljy, puu ja maakaasu.
• Toiseksi kannattavinta on polttaa jäte teollisuusalueen
läheisyydessä, jos korvattava polttoaine on puu ja erillinen
lämmöntuotanto
• Nettokustannuksiltaan kolmanneksi paras vaihtoehto ja
ilmastonmuutosvaikutuksen kannalta paras vaihtoehto, on RDF
polttoaineen rinnakkaispoltto pienillä osuuksilla olemassa olevissa
turvekattiloissa,
• Arinapolttoratkaisuista kannattamattomin on jätteenpoltto
taajamassa koska taajamassa laitoksen lämpökuorman
hyödynnettävyys on heikompi.
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Miten tästä eteenpäin - vaikeuksista huolimatta
– Jäte on hyvä polttoaine
– Hyviä teknisiä polttoratkaisuja löytyy
– Lisäenergian tarve kasvaa aina vuoteen 2050?
– Muiden maiden kokemuksista on opittavaa
– Savukaasunpuhdistus on kaupallista tekniikkaa,
päästörajoihin pääseminen ei ole ongelma
– Jätteen hyötykäyttöastetta nostettava Suomessa; poltto
mukaanlukien
– Kaatopaikalle vienti ei ole ratkaisu
– YVA ja ympäristölupa viivästyttävät tarpeettomasti
jätteenpolton aloittamista ja tuovat turhia kustannuksia
yhteiskunnalle
– Jätteenpolton kannattavuus CHP ja lämpölaitoksissa ei
itsestäänselvyys
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Suurkiitokset Polku-projektin työparille
Helenalle ja Tuulille

