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12
Jätehuolto ja jätteen  
loppukäsittely
Öljyvahinkojätteet käsitellään normaaliin jätehuoltojärjestelmään sisällytettyinä aina 
kun mahdollista. Itä-Suomessa on hyvin vastaanottokapasiteettia öljyllä pilaantuneille 
maa-aineksille. Öljyvahinkotilanteessa pilaantuneet maa-ainekset kannattaa lajitella 
öljypitoisuuden mukaan. Lievästi pilaantuneet maat voidaan hyödyntää esimerkiksi 
kaatopaikkojen rakenteissa, ja niiden vastaanottokapasiteetti on suurin. Itä-Suomessa 
yleisin käsittelymenetelmä voimakkaammin pilaantuneille öljyisille maa-aineksille on 
kompostointi. Myös huokoskaasukäsittelyä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Siirrettävi-
en termisten laitteistojen käyttäminen on mahdollista, mutta Saimaalla tapahtuvan öljy-
vahingon jätemäärä ei todennäköisesti nouse niin suureksi, että laitteiston siirtäminen 
vahinkopaikalle olisi kannattavaa. Erittäin voimakkaasti pilaantuneiden, öljyä valuvien 
maa-ainesten vastaanottoa voi rajoittaa vastaanottoaltaiden koko. Osalla toimijoista on 
myös enimmäispitoisuusraja vastaanotettavalla ainekselle. Voimakkaasti pilaantuneita 
maa-aineksia voidaan kuljettaa myös Itä-Suomen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Lajitte-
lemalla maat öljyyntyneisyyden mukaan voidaan kuitenkin minimoida voimakkaimmin 
pilaantuneiden ja pois kuljetettavien maa-ainesten määrä ja säästää kustannuksissa. 
Öljyisten vesien käsittelymahdollisuuksia on Itä-Suomen alueella vähemmän, ja säi-
liöiden ja altaiden vastaanottokapasiteetti vaihtelee tilanteen mukaan. Käsittelykapa-
siteeteissa on eroja myös Itä-Suomen maakuntien välillä, esimerkiksi Etelä-Savossa 
öljyisen veden vastaanottokapasiteetti on pienin. Kiinteälle öljyiselle sekajätteelle tai 
eläinperäiselle öljyiselle jätteelle ei Itä-Suomessa ole käsittelymahdollisuuksia lainkaan. 
Tämä tyyppiset jätteet joudutaan aina kuljettamaan alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi, 
mutta jätekeskukset ja vaarallisen jätteen terminaalit voivat kuitenkin tarvittaessa toimia 
välivarastoina.
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Tiivistelmä
•	 Öljyvahinkojätteen jätehuolto alkaa siitä, kun akuutti öljyntorjuntavaihe loppuu eli kun välttämättömät 

torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty, ja siirrytään jälkitorjuntavaihee-
seen.

•	 Myös akuutin torjuntavaiheen aikana jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle 
jätelain yleisiä periaatteita.

•	 Jälkitorjuntaviranomaisella on jätteen haltijana velvollisuus huolehtia jätehuollon järjestämisestä. 
•	 Jätteenkäsittelylaitoksilla ei ole lain edellyttämää velvoitetta vastaanottaa ja käsitellä öljyvahinkojätet-

tä.
•	 Kiinteän, laadultaan ja määrältään poikkeuksellisen öljyvahinkojätteen loppukäsittelyltä edellytetään 

teknisesti käsittelyyn soveltuvaa laitteistoa, jossa öljyvahinkojäte voidaan käsitellä tehokkaasti ja 
nopeasti terveys- ja ympäristöhaittaa aiheuttamatta siten, että jätteen sisältämä haitta-aine eli öljy 
saadaan hävitettyä.

•	 Termiset menetelmät soveltuvat parhaiten voimakkaasti öljyyntyneille vahinkojätteille. Termisiin me-
netelmiin lukeutuvat termodesorptio sekä leijupeti- ja arinakattilat.

•	 Öljy-vesiseokset tulee käsitellä menetelmällä, jossa öljy saadaan erotettua vedestä.
•	 Öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten käsittelymenetelmät valitaan maa-aineksen laadun ja öljypitoi-

suuden mukaan. Kompostointi, pesu ja stabilointi soveltuvat yleensä alle 5 % öljyä sisältävien maiden 
käsittelyyn.

•	 Ensisijaisesti öljyvahinkojätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi jäteluokituksensa mukaisesti ympäris-
töluvan mukaiseen käsittelypaikkaan. Toistaiseksi (tilanne 2018) vain Fortum Oy Ab:lla on ympäris-
tölupa vastaanottaa ja käsitellä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa öljyvahinkojätettä. Fortum Waste 
Solutions Oy:n Riihimäen vaarallisen jätteen käsittelylaitoksen maksimijätteenkäsittelykapasiteetti on 
noin  240 000 tonnia/vuodessa.

•	 Mikäli ympäristöluvan mukaisella käsittelymenetelmällä ei voida käsitellä öljyvahinkojätettä kohtuul-
lisessa ajassa, tulee ottaa käyttöön muita soveltuvia käsittelymenetelmiä. Useimmat jätteiden tai 
pilaantuneiden maiden käsittelyyn tarkoitetut termiset käsittelymenetelmät ovat tähän soveltuvia.

•	 Loppukäsittelymenetelmän valinnassa keskeinen tekijä on myös käsittelypaikan etäisyys öljyvahinko-
jätteen syntypaikasta tai välivarastosta.

•	 Siirrettäviä termodesorptiolaitteistoja käytettäessä pilaantunutta maata on oltava 25 000-30 000 
tonnia, jotta laitteisto kannattaa siirtää puhdistettavaan kohteeseen. 

•	 Jätteenpolttoon ja rinnakkaispolttoon erikoistuneissa polttolaitoksissa ei välttämättä pystytä käsittele-
mään kovin suuria öljyvahinkojätemääriä. 

•	 Jätteen polttaminen alueellisessa voimalaitoksessa  vaatii ympäristöluvan ja sellainen löytyy Itä-Suo-
men alueella vain Riikinvoimalta. Öljyvahinkojätteen vastaanotto Riikinvoimalle nähdään kuitenkin 
mm. hihnakuljettimien öljyyntymisen vuoksi hankalana.

•	 Mikäli soveltuvaa loppukäsittelykapasiteettia ei ole riittävästi kotimaassa, voidaan voimakkaasti öljyllä 
pilaantunutta jätettä harkita kuljetettavaksi muihin EU-maihin vastaavaan ongelmajätteen käsittelyyn.

•	 Loppukäsittelymenetelmät tulee kilpailuttaa ennen jätteenkäsittelymenetelmän valintaa.
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Tämän manuaaliosan päälähteinä on käytetty SÖKÖ II -manuaalia (2011), Jätealan huoltovarmuustoi-
mikunnan vahinkojätetyöryhmän raporttia Häiriötilanteiden jätehuolto – Häiriötilanteiden jälkivaiheen 
jätehuollon järjestäminen (2015), Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman taustaraporttia Jätehuolto 
poikkeuksellisissa tilanteissa (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2009) sekä Lappeenrannan yliopiston 
OSWAT-hankkeen raporttia Öljyvahinkojätteiden käsittely alusonnettomuuden jälkeen Kymenlaakson 
alueen näkökulmasta (Hupponen et al. 2007). Jätteenkäsittely- ja vastaanottopaikkojen kuvauksessa 
tukeudutaan Älykö-hankkeen selvitykseen Öljyvahinkojätteen käsittely Itä-Suomessa (Malk 2017) sekä 
pelastuslaitosten öljyntorjuntasuunnitelmiin. Vahinkojätteiden ominaisuuksia ja jätteiden lajittelua kuva-
taan tarkemmin manuaalin osassa 8. Eläinjätteen käsittelystä kerrotaan lisää manuaalin osassa 16.
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1 Johdanto
Ympäristönsuojelulain  (527 /2014) 120. § mukaan 
onnettomuustilanteesta, joka edellyttää jätehuol-
totoimia, on viipymättä ilmoitettava kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle, joka voi toimitta-
mansa tarkastuksen nojalla antaa pilaantumisen 
ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Myös 
valtion valvontaviranomaiset (nykyiset ELY-kes-
kukset) voivat toimia asiantuntijoina selvitettäessä 
jätteenkäsittelytapoja ja -paikkoja. Öljyvahinkojen 
torjunnasta kertyvät jätteet pyritään ensisijaisesti 
toimittamaan suoraan paikkaan, jolla on ympäris-

töluvan mukaan mahdollisuus niiden käsittelyyn ja 
mahdolliseen hyödyntämiseen.

Öljyvahingossa syntyvä jätemäärä on moninker-
tainen vuotaneen öljyn määrään nähden ja jätteen 
käsittelyn hallittu organisointi on yksi operaation 
haastavimmista tehtävistä. Jätteen käsittely on il-
maisuna hyvin lavea ja voidaan jakaa akuutissa tor-
juntavaiheessa tapahtuvaan, vedestä ja rantaviivalta 
kerättävän irtonaisen öljyjätteen käsittelyyn ja sen 
lyhytaikaiseen välivarastointiin ja kuljetukseen, 

Kuva 1. Öljyvahinkojätteeseen sovellettava lainsäädäntö.

Vaaralliseksi jätteeksi 
luokiteltavan öljyisen jätteen 
käsittely 

Öljyntorjuntaa tai 
öljyisten jätteiden ja 
PIMA-maiden 
käsittelyä ei voida 
tehdä viranomaisten 
säännönmukaisin 
toimivaltuuksin

= Välittömät öljyntorjunta-
lainsäädännön mukaiset 
öljyntorjuntatoimet

= Ympäristönsuojelulain ja 
jätelain mukainen toiminta

= Valmiuslainsäädännön 
mukainen toiminta

Alusöljyvahinko

Vesialueella tehtävä 
öljyntorjunta

Rannalle ajautunut 
öljyinen jäte

Öljyisen jätteen keräys, 
lajittelu ja kuljetus 

Rannan pilaantuneet maa-
ainekset (riskinarvioon 
perustuva kunnostussuun-
nitelma ja puhdistus)

Öljyllä pilaantuneen maan 
puhdistus ja käsittely 
(kompostointi, stabilointi, 
kaatopaikka, terminen käsit-
tely, pesu)

Öljyisen jätteen
 välivarastointi

Jätelain mukaisen jäte-
statuksen saanut väli-
varastoitu öljyinen jäte
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jälkitorjuntavaiheessa tapahtuvaan rantapuhdistus-
työssä syntyvän öljyjätteen käsittelyyn ja lyhytai-
kaiseen välivarastointiin sekä jätteen kuljetukseen, 
pidempiaikaiseen välivarastointiin ja loppukäsitte-
lyyn. Tässä manuaalin osassa tarkastellaan jätteen-
käsittelylaitoksilla tapahtuvaa jätteidenkäsittelyä, 
josta käytetään tässä termiä “loppukäsittely”. Ter-
millä “jätteiden käsittely” viitataan torjuntaoperaa-
tion muihin jätteen käsittelyn muotoihin. Näitä si-
vutaan sovellettavaa lainsäädäntöä tarkasteltaessa, 
mutta tarkemmin niihin perehdytään manuaalin 
osissa 8, 9C, 10, 11, 13 ja 16.

Jätelakia (646/2011) sovelletaan öljyvahinko-
jätteeseen sen jälkeen, kun välttämättömät tor-
juntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn tai 
muun haitallisen aineen keräämiseksi on tehty eli 
siirryttäessä varsinaisesta torjuntatyön vaiheesta 
jälkitorjuntaan (jätelaki 2 § 2 kohta).  Torjuntaa 
johtavan viranomaisen tulee useimmiten tehdä 
jätteiden käsittelyä koskevat päätökset jo alku-
vaiheen torjunnan aikana. Nämä ratkaisut vaikut-
tavat myös jälkitorjunnan aikana toteutettavaan 
jätehuoltoon ja siksi myös torjuntatyön aikana jät-
teiden käsittelyssä tulee noudattaa mahdollisim-

man pitkälle jätelain yleisiä periaatteita.

Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin johtovas-
tuu siirretään jälkitorjunnasta vastaavalle asian-
omaiselle viranomaiselle. Nykyisen lainsäädän-
nön puitteissa torjuntatöiden johtaja voi myös olla 
siirtämättä vastuuta jälkitorjunnasta. Jälkitorjun-
taviranomaisen vastuulla on öljyvahinkojätteen 
hallinnollisten ilmoitusten ja lupahakemusten laa-
timinen, öljyvahinkojätteen loppukäsittelyn järjes-
täminen sekä vastuu pilaantuneiden maiden kun-
nostustarpeen määrittämisestä ja kunnostuksen 
toteuttamisesta. Myös jälkitorjuntaviranomaisella 
on torjuntaviranomaisen valtuus ottaa haltuunsa 
jätteiden välivarastointi tai -lastausalueita. Torjun-
taviranomaisen laajemmat toimivaltuudet päätty-
vät torjunnan lopettamispäätökseen.

Jätteen loppukäsittelyssä ei voida toimia poikkeus-
menettelyin vaan loppukäsittely vaatii ympäristön-
suojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. 
Loppukäsittelyssä ei ole kyse kiireellisen ja enna-
koimattoman tilanteen hallinnasta, vaan se on osa 
tällaisen tilanteen jälkihoitoa, jossa tulee noudattaa 
normaaleja menettelysäännöksiä.

Öljyvahinkojäte luokitellaan vaaralliseksi jät-
teeksi, ellei jäte-erän öljypitoisuus ja/tai öljyn 
haitta-aineet ole niin vähäisiä, että jäte voidaan 
luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. Pääsääntöi-
sesti öljyvahinkojätteet ovat vaarallista jätettä ja 
niiden loppukäsittely edellyttää ympäristölupaa ja 
kuljetuksessa on tarvittaessa huomioitava VAK-
säännökset.

Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka 
sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä 
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä (jätela-

ki 5 §). Vaaralliseksi jätteeksi (jätelaki 6 §) luoki-
tellaan lain mukaan jäte, jolla on palo- tai räjähdys-
vaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle 
tai -ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava vaa-
raominaisuus. Tämän vuoksi se on käsiteltävä 
vaarattomaksi erityisiä ohjeita noudattaen. Ennen 
vuoden 2011 jätelakia vaarallisesta jätteestä käy-
tettiin pääasiassa nimitystä ongelmajäte, ja tämä 
termi on puhekielessä edelleen yleisessä käytössä.

Öljyllä pilaantuneille maa-aineksille määritelty 
vaarallisen jätteen raja-arvosuositus koskee kaik-

2 Öljyinen jäte jätehuollon näkökulmasta
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kien öljykomponenttien kokonaispitoisuutta. Tässä 
luokituksessa tulee öljypitoisuuden lisäksi tarkas-
tella mahdollisten 
muiden vaarallis-
ten aineiden pitoi-
suuksia. Kaikkien 
öljykomponenttien 
analysointi ja eril-
linen tarkastelu ei 
ole käytännössä 
mahdollista, joten 
öljyhiilivetyjen ris-
kinarvioinnissa tar-
kastellaan yleensä 
öljytuotteille omi-
naisia avainyhdistei-
tä ja molekyylikoon 
perusteella valittuja 
hiilivetyjakeita. Avainyhdisteillä tarkoitetaan öljy-
tuotteiden haitallisimpia (myrkyllisyys ja kulkeu-
tuvuus) pääkomponentteja.

Torjuntatoimien aikana muodostuvat öljyvahinko-
jätteet ovat hyvin epähomogeeninen joukko vaa-
rallista jätettä. Öljyjätteet voidaan jakaa karkeasti 
olomuotonsa perusteella nestemäisiin ja kiinteisiin 

jätteisiin. Näiden jätetyyppien keräys, kuljetus ja 
varastointi toteutuu eri tavoin. Jätteen öljypitoisuus 

voi vaihdella öljyllä nuh-
raantuneesta kauttaaltaan 
öljykylläiseen, pilaantu-
neeseen maa-ainekseen tai 
öljyiseen veteen. Pilaantu-
neiden maa-ainesten kun-
nostamisen yhteydessä voi 
muodostua suuria määriä 
niukemmin öljyllä pilaan-
tunutta maata, josta osa 
luokitellaan vaaralliseksi 
jätteeksi osan täyttäessä 
tavanomaisen jätteen kri-
teerit. 

Öljyvahinkojätteen öljy-
pitoisuus, olomuoto ja ominaisuudet vaikuttavat 
jätteiden välivarastointiin ja loppukäsittelyyn. Tä-
män vuoksi erilaiset öljyvahinkojätteet tulee pitää 
toisistaan erillään. Samoin öljyvahinkojätteen vä-
livarastoinnin riskit ovat erilaisia välivarastoitaes-
sa voimakkaasti öljyllä pilaantuneita jätteitä kuin 
välivarastoitaessa nuhraantunutta, öljyllä pilaantu-
nutta maa-ainesta.

Öljyvahingossa muodostuvat jätteet  
koostuvat: 

•	 öljy-vesiseoksista,
•	 erilaisista maa-aineksista (kiviä, soraa, hiek-

kaa, liejua, turvetta, mutaa), joiden öljypitoi-
suus vaihtelee

•	 öljyllä tahriintuneesta rantakasvillisuudesta,
•	 öljyisistä torjuntavälineistä (keräysvälineet, 

vaatteet, suojaimet, öljyntorjuntavälineet) ja 
käytetyistä imeytysaineista,

•	 öljyllä tahriintuneista kuolleista linnuista ja 
eläimistä, sekä

•	 lintuhoitokontteja käytettäessä myös käyte-
tyistä hoitotarvikkeista (neulat ym.).

Öljyvahinkojätteet ovat yleensä vaarallista jät-
teitä, eli luonteeltaan normaalista jätehuollosta 
eriytyviä laadullisten ja määrällisten ominai-
suuksiensa johdosta. Öljyvahinkojätettä koske-
via lainkohtia ei aina pystytä ennalta yksityis-
kohtaisesti määrittämään, vaan sovellettavia 
lainmääritteitä selvitetään tapauskohtaisesti 
jokaisen öljyvahingon yhteydessä. Jätelaki on 
laadittu normaalitilanteissa syntyvien jätteiden 
jätehuoltoa varten, eikä siinä siten ole huomioitu 
häiriötilanteiden yhteydessä syntyvien suurten 

jätemäärien käsittelyä. Niinpä poikkeuksellisten 
jätteiden jätehuoltoon sovelletaan käytännössä jä-
telain yleisiä jätehuollon järjestämisvelvollisuutta 
ja jätteidenkäsittelyä koskevia periaatteita.

Jätelakia (646/2011) sovelletaan jätteeseen, jäte-
huoltoon ja roskaantumiseen sekä tuotteisiin ja toi-
mintaan, joista syntyy jätettä. Jätteen aiheuttaman 
ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn sovelletaan 
myös ympäristönsuojelulakia (527/2014), joten 
jätelakia ja ympäristönsuojelulakia sovelletaan 

3 Milloin torjunta muuttuu jätehuolloksi?
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öljyntorjuntaoperaation jätehuoltoon rinnakkain. 
(jätelaki 2§.)

3.1 Jälkitorjunnassa noudatettava jäte-
lakia
Jätelain soveltamisala öljyvahinkojen osalta on 
määritelty seuraavasti: jätelakia sovelletaan öljy-
vahinkojen torjuntalaissa (1673/2009) tarkoitetus-
sa öljy- tai aluskemikaalivahingossa syntyneeseen 
jätteeseen sen jälkeen, kun välttämättömät torjun-

tatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn tai muun 
haitallisen aineen keräämiseksi on tehty. Yksinker-
taistettuna öljyvahingon jälkeinen jätehuolto alkaa 
siitä, kun akuutti öljyntorjunta loppuu ja siirrytään 
jälkitorjuntaan. Vaikka jätelakia ei sovelleta alun 
akuuttiin torjuntatyönvaiheeseen, torjuntaa johta-
van viranomaisen tulee useimmiten tehdä jättei-
den käsittelyä koskevat päätökset jo alkuvaiheen 
torjunnan aikana. Nämä ratkaisut vaikuttavat siten 
myös jälkitorjuntavaiheessa toteutettavaan jäte-

Öljyntorjunnan ja jätehuollon raja -  jätelakia sovelletaan jälkitorjuntaan

Jätelakia sovelletaan öljy- ja aluskemikaalivahinkojätteeseen sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet 
vahingon rajoittamiseksi ja öljyn tai muun haitallisen aineen keräämiseksi on tehty eli siirryttäessä alkuvaiheen 
torjunnasta jälkitorjuntaan (jätelaki 2.2 § 2 kohta). Alkuvaiheen torjunnan ja jälkitorjunnan välinen raja on siten 
oikeudellisesti merkittävä sen vaikuttaessa jätelain soveltamiseen. Jälkitorjunnalla tarkoitetaan laissa öljyva-
hingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnosta-
miseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty 
(öljyvahinkojen torjuntalaki 3.1 § 8 kohta). Hallituksen esityksen (248/2009) mukaan välttämättömiksi toimiksi 
katsotaan mm. vuodon tukkiminen, öljyn leviämisen estäminen puomituksin sekä kerättävissä olevan öljyn pois-
taminen tai käsitteleminen niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle enempää pilaantumisen vaaraa. Jälkitorjunta 
taas käsittää erilaiset ympäristön puhdistamis- ja kunnostamistoimenpiteet ja siihen voidaan siirtyä, kun öljyn 
leviäminen on varsinaisen torjunnan yhteydessä estetty, eikä öljystä aiheudu akuuttia lisävahingon vaaraa. Tor-
juntatöiden johtaja päättää jälkitorjuntaan siirtymisestä.

Torjuntatöiden johtovastuu voidaan siirtää jälkitorjunnasta vastaavalle viranomaiselle, kun
•	 Alueella ei enää ole kerättävissä olevaa öljyä eikä uuden öljyyntymisen uhkaa. Öljyä voi kuitenkin jäädä 

rantalohkoille maa-aineksiin tai kasvillisuuteen sitoutuneena. 
•	 Öljyvahinkojäte on hallinnassa ja siitä ei aiheudu lisäpilaantumisen vaaraa; jäte on laitettu kuljetettavaksi 

asiamukaiseen loppukäsittelyyn tai jäte on asianmukaisesti välivarastoitu ja välivarasto on todettu pohja- ja 
pintarakenteiltaan sekä vaadituilta muilta rakenteiltaan riittäväksi. 

•	 torjuntatöiden johtaja on varmistunut siitä, että jälkitorjunnasta vastaavalla viranomaisella on riittävät val-
miudet jälkitorjunnan järjestämiseen.

Jätelain soveltaminen ja jätehuolto alkaa siitä, kun akuutti öljyntorjunta loppuu ja siirrytään jälkitorjuntaan. Öljy-
vahinkojätteet saavat jätelain mukaisen jätestatuksen jälkitorjuntaan siirryttäessä.

Torjuntatöiden johtaja päättää ELY-keskusta (vuoden 2020 alusta lähtien valtion lupa- ja valvontavirastoa*) 
kuultuaan, milloin öljyvahingontorjunta ei enää vaadi torjuntaviranomaisen toimenpiteitä. Öljyntorjunnan päät-
tyminen todennetaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja välivarastoittain erillisten tarkastusten perusteella. 
Öljyntorjunnan lopettaminen edellyttää, että lopettamispäätöksessä on kuultu asianomaisia ympäristö- ja lupa-
viranomaisia*.

* Ohjeen kirjoittamishetkellä (2018) on meneillään maakuntahallinnon uudistus, jonka vaikutukset valvontaan ja viranomaisten 
vastuisiin eivät olleet vielä varmentuneet.



Jätehuolto ja jätteen loppukäsittely 1312

huoltoon ja siksi myös akuutin torjuntatyön aikana 
jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa mahdollisim-
man pitkälle jätelain yleisiä periaatteita.

Poikkeuksellisissa tilanteissa tulisi olla mahdol-
lisuus joustavoittaa jätehuoltoon sovellettavaa 
lainsäädäntöä, sillä paluu normaalilainsäädännön 
mukaiseen toimintaan ei jälkitorjuntavaiheeseen 
siirryttäessä useinkaan ole käytännössä mahdollis-
ta. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lupamenet-
telyjen keventämiseen, mahdollisuuteen tilapäisesti 
poiketa ympäristönsuojelulain ja jätelain vaatimuk-
sista sekä esimerkiksi vaarallisten aineiden kulje-
tusta koskevasta lainsäädännöstä. Manuaalin kir-
joitushetkellä (kevät 2018) ympäristöministeriössä 
on käynnissä säädösvalmistelu häiriötilanteiden 
jätehuoltoa koskevien säännösten sisällyttämiseksi 
jätelakiin sekä mahdollisesti myös joidenkin muu-
tosten viemiseksi ympäristönsuojelulakiin. Tarkoi-
tuksena on selkeyttää häiriötilanteen jätehuollon 
järjestämiseen liittyviä vastuusuhteita sekä jousta-
voittaa ja yksinkertaistaa jätteiden loppukäsittelyä.

3.2 Vastuu jätteestä ja vahinkojätteen 
haltija
Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiin-
teistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on (jä-
telaki 6 §). EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
jätteen haltijana on pidetty myös sellaista tahoa, 
joka käyttää määräysvaltaa jätteeseen, vaikka jäte 
ei olisikaan fyysisesti tämän hallussa. Öljyntorjun-
taviranomainen, pelastuslaitos tai kunnan jälkitor-
juntaviranomainen, on öljyvahingon torjuntatyössä 
syntyneen jätteen jätteenhaltija niin kauan, kunnes 
jäte on toimitettu loppukäsittelypaikkaan, jolla on 
lupa sitä vastaanottaa.

Jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämisestä 
lakkaa ja siirtyy uudelle haltijalle, kun jäte luo-
vutetaan sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jäte-
huoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen 
perusteella, taikka ympäristöluvan tai ympäristön-

suojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perus-
teella, oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jäte 
voidaan luovuttaa myös sellaiselle vastaanottajalle, 
jolla on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset 
ja tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen 
(jätelaki 29 ja 30 §). Jätteen luovuttajalla on selo-
nottovelvollisuus jätteen vastaanottajan oikeudesta 
ottaa kyseistä jätettä vastaan sekä tämän mahdolli-
suuksista toimittaa jäte lain edellyttämällä tavalla 
käsiteltäväksi. Vastuu jätteistä ei kuitenkaan siirry 
jätteen kuljettajalle, joka kuljettaa jätettä toisen lu-
kuun (jätelaki 30 §). Tällöin vastuu siirtyy jätteen 
luovuttajan ja vastaanottajan välisen sopimuksen 
perusteella siten, että ratkaisevaa on, kumman toi-
meksiannosta kuljettaja toimii.

Jälkitorjuntaa johtaa kunnan osoittama viranomai-
nen. Useita kuntia koskevissa öljyvahingoissa va-
hinkojätehuolto voidaan hoitaa osittain keskitetysti 
jälkitorjuntatöiden johtajan määräämällä tavalla, 
jolloin mahdollisesti vain yksi alueen kunnista ot-
taa käytännön vastuun jälkitorjunnan jätehuollosta. 
Jos kyse on usean kunnan alueelle ulottuvasta tor-
junnasta, ELY-keskus ohjaa ja yhteensovittaa jälki-
torjuntaa (öljyvahinkojen torjuntalaki 21 §). 

Jätehuoltokustannukset voivat laajassa öljyvahin-
kotilanteessa nousta suuriksi. Torjuntaviranomai-
set ovat velvollisia maksamaan torjuntatoimista 
aiheutuneet kustannukset siihen saakka, kunnes 
kustannukset saadaan perittyä vahingosta vastuul-
liselta (laki öljysuojarahastosta 35 §).
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Öljyvahinkojätteet käsitellään normaaliin jäte-
huoltojärjestelmään sisällytettyinä aina, kun se on 
mahdollista. Siten ensisijainen vaihtoehto häiriöti-
lanteissa muodostuneiden jätteen loppukäsittelyyn 
on olemassa olevat jätteenkäsittelymenetelmät. 
Öljyvahinkojätteiden loppukäsittelyyn soveltuvat 
menetelmät riippuvat jätteiden laadusta ja mää-
rästä. Käsittelymenetelmät voivat olla termisiä tai 
kompostointiin, sta-
bilointiin, pesuun 
ja kaasukäsittelyyn 
perustuvia mene-
telmiä. Olemassa 
olevista käsittely-
menetelmistä aino-
astaan termiset me-
netelmät soveltuvat 
esimerkiksi öljyisille 
sekajätteille, varusteille, orgaanisille aineksille ja 
kuolleille eläimille. Öljyisiä maa-aineksia ja öljyis-
tä sekajätettä voidaan polttaa jätteenpolttolaitoksis-
sa. Jätevoimaloihin voitaisiin periaatteessa syöttää 
palavan materiaalin lisäksi pieniä määriä öljyllä 
saastunutta epäorgaanista maa-ainesta. Käsittely-
palvelun käytöstä on kuitenkin sovittava laitoksen 
haltijan ja polttokapasiteetin haltijan kanssa. Suo-
messa toimivien jätevoimaloiden kapasiteetti on  
pääasiassa kuntien jätelaitosten hallinnassa. Öljyis-
ten maa-ainesten loppukäsittelyyn voidaan maa-
aineksen laadusta ja öljypitoisuudesta riippuen 
harkita myös muita menetelmiä. Periaatteessa öljy-
vahinkojäte soveltuisi myös sementtitehtaiden pro-
sessiin, mutta niitä ei Suomessa ole kovin montaa.

4.1 Termiset käsittelymenetelmät
Termiset menetelmät eli poltto ja muut lämpökäsit-
telymenetelmät ovat tehokkaita erilaisia orgaanisia 
haitta-aineita, kuten öljyä, sisältävien jätteiden kä-
sittelyyn. Jätteiden termisen käsittelyn tekniikoita 
ovat polttotekniikat, kaasutus, osittainen hapetus 

sekä pyrolyysi, eli terminen hajotus hapettomissa 
olosuhteissa. Menetelmiä voidaan hyödyntää  ter-
modesorptiolaitteistoissa, jätteenpolttolaitoksissa, 
voimalaitoksissa, teollisuuden polttokattiloissa ja 
sementtiuuneissa.

Eri laitosten mahdollisuudet käsitellä öljyisiä maa-
aineksia poikkeavat toisistaan. Käsittelykapasiteet-

tiin vaikuttavat muun 
muassa maa-aineksen 
koostumus sekä öljy- ja 
kosteuspitoisuus. Ennen 
polttoa jätettä voidaan 
joutua esikäsittelemään 
seulomalla tai murskaa-
malla jätteen seassa ole-
vat yli 10 senttimetriä 
halkaisijaltaan olevat ki-

vet ja muut kappaleet. Jätteenpolttolaitoksissa käy-
tettävälle arinatekniikalle suurempien kappaleiden 
syöttämisestä ei aiheudu samanlaisia pulmia kuin 
muissa laitoksissa. Jätteen keräysvaiheessa öljyiset 
maa-ainekset ja muut jätteet pitäisi mahdollisuuksi-
en mukaan lajitella sen mukaan, minkä tyyppiseen 
termiseen laitokseen ne tullaan ohjaamaan käsitel-
täviksi. Tässä avustavat ympäristöviranomaiset.

Jätteenpolttolaitosten kapasiteetti polttaa vahinko-
jätteitä normaalin toiminnan rinnalla on keskimää-
rin 6 % polttokapasiteetista, eli laitoksen koosta 
riippuen 250–1000 tonnia kuukaudessa. Laitosten 
soveltuvuus öljyjätteiden loppukäsittelyyn riippuu 
olennaisesti siitä, sallitaanko ympäristöluvassa ky-
seisen jätteen polttaminen. Öljyiset jätteet soveltui-
sivat teoriassa poltettavaksi pieninä määrinä myös 
voimalaitoksissa ja teollisuuden kattiloissa. Niihin 
sopisi kuitenkin ohjattavaksi lähinnä vain orgaa-
nista ainetta, kuten oksia ja kaislaa sisältävä öljyjä-
te ja määrät olisivat hyvin pieniä, laitoksen koosta 
riippuen 60–1000 tonnia kuukaudessa. Useimmis-

4 Öljyvahinkojätteen loppukäsittelymenetelmät

Jätteiden termisen käsittelyn tekniikat  
jaetaan kolmeen päätyyppiin: 

•	 polttotekniikat,  mm.  arinatekniikka,  leijupeti-
tekniikka,  täydellisen  hapettava palaminen,

•	 kaasutus, osittainen hapetus ja
•	 pyrolyysi, terminen hajotus hapettomissa 

olosuhteissa.
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sa laitoksissa toiminta vaatisi kuitenkin olemassa 
olevan ympäristöluvan muuttamisen. Valtioneu-
voston asetuksen jätteen polttamisesta (2013/151, 3 
§) mukaan polttoaineteholtaan enintään 5 megawa-
tin jätteenpolttolaitoksessa tai jätteen rinnakkais-
polttolaitoksessa ei saa polttaa öljyjätettä.

Termiset menetelmät soveltuvat parhaiten voimak-
kaasti öljyyntyneille vahinkojätteille. Termisten 
menetelmien heikkous on niiden suhteellisen suuri 
energiantarve, jota kuitenkin voidaan alentaa eri-
laisilla esikäsittelymenetelmillä, kuten jätteen kos-
teuspitoisuutta alentamalla ja prosessissa käytettyä 
lämpöä kierrättämällä. Termisissä menetelmissä 
käytetään apupolttoaineita palamisen aloittamisek-
si ja ylläpitämiseksi.

Termisen käsittelyn eteneminen jakautuu eri läm-
pötilavaiheisiin. Alle +300 ˚C-asteen lämpötilas-
sa orgaaniset aineet eivät vielä juurikaan hajoa, 
mutta helposti hajoavat yhdisteet pyrolisoituvat eli 
kaasuuntuvat, jolloin pyrolyysituotteet siirtyvät 
kaasufaasiin. Kaasufaasiin siirtyvät myös helposti 
haihtuvat orgaaniset aineet. Maaperän puhdista-
miseen käytetään yleisimmin +400–700 ˚C-asteen 
lämpötilaa. Vaikeasti haihtuvien orgaanisten ainei-
den poisto maaperästä tapahtuu vasta yli +700 ˚C-
asteessa. Varsinaista polttoa vastaa +700–900 ˚C-
astetta, jossa vaikeasti haihtuvat orgaaniset aineet 
poistuvat ja maan sisältämä humus yleensä tuhou-
tuu hiiltymällä tai palamalla. Eri lämpötila-alueilla 
muodostuvat kaasut voidaan puhdistaa jälkipoltos-
sa noin +1000–1200 ˚C-asteen lämpötilassa. Jäl-
kipolton lisäksi on tarpeen puhdistaa polttokaasut 
erilaisilla savukaasun puhdistuslaitteilla. Jättei-
den käsittelystä termisillä menetelmillä säädetään 
valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta 
(2013/151).

Itä-Suomessa on termistä jätteiden käsittelykapa-
siteettia. Kuitenkin vain Fortum Waste Solutions 
-yksiköllä (entinen Ekokem) on ympäristölupa vas-

taanottaa ja käsitellä vaaralliseksi jätteeksi luoki-
teltavaa öljyvahinkojätettä. Muiden käsittelylaitos-
ten tulee tarvittaessa hakea joko ympäristölupaa tai 
tietyin edellytyksin  ympäristönsuojelulain 31 ja 32 
§:n mukaista poikkeuksellista tilannetta koskevaa 
päätöstä voidakseen käsitellä öljyvahinkojätettä 
(ympäristönsuojelulaki 527/2014). Millään jätteen-
käsittelylaitoksella ei kuitenkaan ole lain edellyt-
tämää velvoitetta vastaanottaa ja käsitellä öljyva-
hinkojätettä, vaan öljyvahinkojätteen vastaanotto 
ja käsittely on normaalia sopimukseen perustuvaa 
jätteidenkäsittelytoimintaa.

4.1.1 Termodesorptiolaitokset

Termodesorptio on fysikaalinen erotusmenetel-
mä, jossa haitta-aineet poistetaan maa-aineksesta 
riittävän korkeassa lämpötilassa haihduttamalla. 
Menetelmää ei ole suunniteltu haitta-aineiden tu-
hoamiseen tai haitattomaan muotoon muuttami-
seen, vaan kaasuvirtaan siirretyt epäpuhtaudet 
käsitellään haihduttamisen jälkeen polttamalla 
jälkipolttimessa tai muulla soveltuvalla kaasun-
puhdistusmenetelmällä. Terminen desorptio on 
luonteeltaan esikäsittelymenetelmä, joka edellyttää 
aina maa-aineksesta poistettujen haitta-aineiden 
jatkokäsittelyä. Haitta-aineet poistetaan kondensoi-
malla (väkevöittäminen) tai käsittelemällä kaasut 
aktiivihiilimenetelmällä, polttamalla jälkipoltto-
laitteistossa tai hapettamalla katalyyttisesti (kemi-
allisin reaktioin). 

Termodesorptio voidaan jakaa laitetekniikaltaan 
korkealämpötiladesorptioon, jossa poltettava aines 
kuumennetaan +320–800 ˚C-asteeseen ja helposti 
haihtuville yhdisteille soveltuvaan matalalämpöti-
ladesorptioon, jossa lämpötila on +90–320 ˚C-as-
tetta. Molemmat menetelmät soveltuvat öljyhiilive-
tyjen käsittelyyn. 

Termodesorptiokäsittelyssä rajoittavana tekijänä 
on jätteen palakoko.  Käytännössä useimmilla lait-
teistoilla suurin yksittäinen kappale voi olla halkai-
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sijaltaan maksimissaan 10 senttimetriä. Poltettava 
materiaali voi olla kiinteässä, nestemäisessä, pas-
tamaisessa tai kaasumaisessa muodossa. Käsitte-
lymenetelmä soveltuu voimakkaastikin öljyllä pi-
laantuneiden jätteiden ja maa-ainesten käsittelyyn. 
Öljyhiilivetyjen suuret pitoisuudet saattavat kui-
tenkin aiheuttaa merkittävän ylimääräisen lämpö-
kuorman, laitteiden vaurioitumisriskin tai normaa-
lia suurempia päästöjä. 

Ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maa-ainesten 
käsittelyssä käytettävän tehopolton yhteydessä maa-
ainekset kuumennetaan yli +1000 ˚C-asteeseen. 
Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu prosessiku-
va termodesorptiorumpu-uunin toiminnasta.

4.1.2 Siirrettävät termodesorptiolaitteistot 

Suurimmat määrät öljyisiä jätteitä voidaan käsi-
tellä siirrettävillä, maamassojen käsittelyyn suun-
nitelluilla termodesorptiolaitteistoilla. Siirrettävät 
termodesorptiolaitokset koostuvat erillisistä yksi-
köistä, joista kootaan tapauskohtaisesti käsiteltä-
vän haitta-aineen poistoon soveltuva kokonaisuus. 
Termodesorptiolaitteisto voidaan pystyttää käsitel-
tävien jätteiden tai pilaantuneiden maiden väliva-
raston läheisyyteen, joten maa-ainesten käsittely 
siirrettävällä termodesorptiolaitteistolla vähentää 
massojen kuljetustarvetta. Käsiteltävää jätettä tulee 

olla 50 000 tonnia, ennen 
kuin laitteistoa on talou-
dellisesti järkevä siirtää. 
Esimerkiksi Savaterra 
Oy:n liikuteltava termo-

desorptiolaitos pystyy käsittelemään eläinjätettä 
20–30 tonnia tunnissa ja muita jätteitä 40–80 ton-
nia tunnissa. Termodesorptiolaitteisiin soveltuvat 
parhaiten epäorgaaniset maa-ainekset, esimerkiksi 
hiekka. Laitteistolla voidaan polttaa myös pussitet-
tua jätettä ja suojavarusteita, sekä öljyvesiseosta. 
Vesi kuitenkin nostaa käsittelyn hintaa. Esikäsit-
telynä käsiteltävät jätteet tulee murskata pienem-
pään, alle 5 (välppä) tai alle 10 senttimetrin (seula) 
palakokoon,  ja esimerkiksi muovipussit repiä alle 
5 senttimetrin paloiksi.

Matalan lämpötilan termodesorptiolaitteisto muo-
dostuu syöttölaitteesta, puhdistusrummusta, höy-
rynkehittimestä, puhaltimesta, jälkipolttimesta 
ja ohjaamosta. Korkean lämpötilan termoderptio-
laitteiston kokoonpanoon voidaan puhdistettavista 
haitta-aineista riippuen lisätä savukaasujen puhdis-
tuslaitteita. Poistokaasut käsitellään kaikissa ter-
modesorptiolaitteissa, mutta käsittelymenetelmän 
valintaan vaikuttavat esimerkiksi käsiteltävä hait-
ta-aine ja päästöraja-arvot. Ennen käsittelyä jäte on 
yleensä seulottava ylisuurten kappaleiden poistami-
seksi ja massan homogenisoimiseksi. Seulaylitteen 
laatua tarkkaillaan ja sen käsittely tai loppusijoitta-
minen harkitaan erikseen. Laitteiston käsittelyka-
pasiteetti vaihtelee haitta-aineen sekä sen määrän, 
laadun ja jätteen koostumuksen mukaan. Termode-

Kuva 2. Yksinkertaistet-
tu prosessikuva rumpu-
uunimenetelmästä 
(Jätelaitosyhdistys 
2006).

Jälkipalotila ja lämmöntalteenottokattila

Tarvittaessa
 tukipolttoainetta

Savukaasu puhdistukseen

Jäte

Pyörivä rumpu

Polttotuhka/kuona Kattilatuhka
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sorptio on nopea, sillä käsiteltävien maa-ainesten 
viipymäaika rummussa on normaalisti 20 minuu-
tista tuntiin. Laitteiston siirtoihin ja käyttökuntoon 
asentamiseen menee molempiin noin pari viikkoa 
riippuen vahinkopaikan sijainnista.

Siirrettävän polttolaitoksen käyttö eroaa muista 
käsittelymenetelmistä ympäristölupamenettelyn 
osalta. Laitoksiin sovelletaan rahtiperiaatetta. Siir-
rettäviltä termodesorptiolaitoksilta edellytetään 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27. ja 30. §:n mu-
kainen ympäristölupa. Siirrettävän käsittelylaitok-
sen haltijan rooli lupamenettelyllisesti on laitteiston 
siirtäjä ja tekninen käyttäjä. Öljyvahinkojätteiden 
käsittelystä ja siten myös lupien tai ilmoitusten laa-
dinnasta vastaa laitteiston omistava yritys. 

Usealla jätteenkäsittelykeskuksella on valmiik-
si ympäristölupa siirrettävän laitteiston käytölle. 
Näitä jätteenkäsittelykeskuksia on mm. Forssassa, 
Jyväskylässä, Kemissä, Lahdessa, Porissa, Ranta-
salmella, Ylivieskassa ja Ähtärissä, mutta vain osa 
luvista mahdollistaa vaaralliseksi jätteeksi luoki-
teltujen maa-ainesten termisen käsittelyn. Itä-Suo-
messa siirrettäviin käsittelylaitteistoihin (pesu ja 
terminen käsittely) on lupa Metsä-Sairilassa, mutta 
laitteistot eivät ole olleet viime vuosina aktiivikäy-
tössä. Mustankorkealla on käytetty siirrettävää ter-
mistä käsittelylaitteistoa, mutta menetelmä ei ole 
tällä hetkellä käytössä. Lisäksi Kontiosuon ja Jyrin 
käsittelyasemilla siirrettävien laitteistojen käyttä-
minen on mahdollista tarpeen mukaan.

Savaterra Oy:llä on Suomessa kaksi siirrettävää 
polttolaitteistoa. Yhden laitteen kapasiteetti on 
noin 200 000 tonnia/vuosi. Savaterra Oy:llä on 
myös Rantasalmella Lehmisuon vanhalla kaato-
paikalla ympäristölupa pilaantuneiden maiden 
käsittelyyn siirrettävällä polttolaitteistolla, mutta 
Rantasalmen vastaanottoasema ei kuitenkaan ole 
aktiivikäytössä eikä alueelle tällä hetkellä oteta 
vastaan pilaantuneiden maiden pieneriä. Pilaan-

tuneiden maiden käsittely siirrettävällä poltto-
laitteistolla ei ole ollut alueella kilpailukykyinen 
vaihtoehto pilaantuneiden maiden sijoittamisen 
kaatopaikoille ollessa edullista. Rantasalmen 
vastaanottoasema olisi kuitenkin mahdollista ot-
taa käyttöön, jos alueelle tuotaisiin käsiteltäväksi 
suuria määriä öljyllä pilaantunutta maa-ainesta. 
Alueella saadaan välivarastoida pilaantuneita 
maa- ja kiviaineksia enintään 20 000 tonnia, ja 
vuosittainen käsittelymäärä on enintään 50 000 
tonnia. Mikkelissä Metsäsairila Oy:n jätekeskuk-
sella on ympäristölupa siirrettävälle polttolait-
teistolle, kuten myös lähialueilla Jyväskylässä ja 
Lahdessa. Kontiosuon jäteasemalla Joensuussa ja 
Jyrin käsittelyasemalla Outokummussa on myös 
mahdollisuus käyttää siirrettävää laitteistoa par-
haan käyttökelpoisen tekniikan nojalla tai yrityk-
sen harkinnan mukaan.

4.1.3 Leijupetikattilat 

Leijupetikattilassa on ilmavirran avulla leijutetta-
va kuuma hiekkakerros, josta käytetään nimitystä 
leijupeti. Kuumaan hiekkakerrokseen sekoittuva 
polttoaine (jäteaines) kuivuu ja lämpenee sytty-
mislämpötilaan. Kotimaisia polttoaineita käytettä-
essä petin lämpötila on noin +900 ˚C-astetta. Petin 
yläpuolella palaminen tapahtuu +1200 ˚C-asteessa. 
Polton aikana muodostuva tuhka poistetaan katti-
lan pohjalta. Prosessin aikana syntyy myös lento-
tuhkaa. Muodostuvat savukaasut ohjataan savu-
kaasujen puhdistusjärjestelmään. Sekoittumista 
tapahtuu koko polttoprosessin ajan, joten menetel-
mä on tehokas. 

Leijupeti soveltuu hyvin kosteiden ja haihtuvia 
aineita sisältävien jätteiden polttoon. Leijupetiin 
syötettävän jätteen tulee olla ominaisuuksiltaan 
sellaista, että se pystytään syöttämään kattilaan on-
gelmitta, eikä jäte saa sisältää alumiinia, metallia 
tai isoja kiviä. Jätteen sisältämä öljy voi aiheuttaa 
räjähdysvaaran murskaimella. Jätteen kosteuspi-
toisuuden tulee olla alle 60 %. Sekoittamalla öljyi-
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nen jäte muuhun polttoaineeseen voidaan vähentää 
vaihtelua polttoaineena käytettävän jätteen koostu-
muksessa. 

Leijupetipolttotekniikoita ovat kerrosleiju- ja kier-
toleijutekniikka. Kerrosleijupoltossa tulipesästä 
poistuvan savukaasuvirran nopeus on pieni, jolloin 
petimateriaalipartikkelit eivät pääse poistumaan 
polttokammiosta kaasuvirran mukana. Kierto-
leijupoltossa savukaasujen virtausnopeus on sitä 
vastoin suuri, jolloin petimateriaalipartikkelit on 
erotettava savukaasuvirrasta syklonilla ja palautet-
tava takaisin tulipesään. Kiertoleijukattilassa pala-
minen on kerrosleijukattilaa tehokkaampaa, jolloin 
tulipesä voi olla fyysiseltä kooltaan kerrosleijukat-
tilan tulipesää selkeästi pienempi.

4.1.4 Arinakattilat

Arinapoltto on ollut pitkään käytössä ja sitä pide-
tään jätteenpolton perustekniikkana. Arinapoltto-
tekniikassa käsiteltävät jätteet tyhjennetään bunk-
keriin, josta jäte (polttoaine) siirretään kahmarilla 
syöttösuppiloon ja edelleen ilma- ja nestejäähdyt-
teisen arinan toiselle reunalle. Arinan alkupäässä 
jäte kuivuu ja lämpenee. Lämpenemisen jälkeen 
jäte alkaa kaasuuntua. Ensimmäisenä kaasuuntuvat 
komponentit syttyvät palamaan ja niiden luovutta-
ma lämpö sytyttää kiinteät polttoainepartikkelit. 
Palamistapahtuma voidaan jakaa kuivumis-, kaa-
suuntumis- ja palamisalueeseen. Toiselta reunalta 
poistuu tuhka ja palamattomat materiaalit poistuvat 
pohjatuhkajärjestelmään. Muodostuvat savukaasut 
johdetaan savukaasujen puhdistusjärjestelmään, 
jossa poistetaan hienojakoinen tuhka ja muut hait-
ta-aineet.

Arinapolttolaitoksissa voidaan polttaa laadultaan 
vaihtelevaa jätettä, ja arinapoltto kestää hyvin 
myös kosteutta sekä lämpöarvon ja tuhkapitoisuu-
den vaihteluita. Arinatekniikka ei edellytä jätteen 
esikäsittelyä, mutta hyvin suuret kappaleet murs-
kataan. Haihtuvat yhdisteet, kuten bensiiniä sisäl-
tävä jäte, tulee esikäsitellä räjähdysvaaran vuoksi. 
Menetelmä soveltuu öljyllä pilaantuneille orgaani-
sille aineille. Oikein säädelty polttoprosessi sietää 
jätteiden kosteuden, lämpöarvon ja tuhkapitoisuu-
den vaihtelun. Esimerkiksi Fortum Waste Solutions 
Oy:n Riihimäellä ja Kotkan Energia Oy:n Korkea-
koskella sijaitsevat jätevoimalaitokset, ovat teknii-
kaltaan arinakattiloita.

4.2 Öljyisten maa-ainesten käsittely-
menetelmiä
Öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyme-
netelmät valitaan maa-aineksen laadun ja öljypitoi-
suuden mukaan. Pilaantuneiden maiden käsittelyyn 
voidaan käyttää kaikkia soveltuvia menetelmiä, 
mutta yleisimmin käytetään kompostointia, pesua, 
huokoskaasukäsittelyä  ja stabilointia. Nämä sovel-

Kuva 3. Yksinkertaistettu prosessikuva kiertopeti-
kattilasta (Huhtinen ym. 2000).

Savukaasut

Erotin

Hiekan palautus

Tulipesä

Leijutusilma

Polttoaine
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tuvat yleensä alle 5 % öljyä sisältävien maiden kä-
sittelyyn. Runsaasti öljyllä pilaantuneiden maiden 
käsittelyyn soveltuvimpia ovat termiset menetel-
mät. 

Itä-Suomen alueella öljyllä pilaantuneita maita ot-
taa tällä hetkellä vastaan kymmenen jätekeskusta 
tai muuta toimijaa (taulukko 1). Lievästi pilaantu-
neet maat loppusijoitetaan yleensä suoraan tavan-
omaisen jätteen kaatopaikoille tai hyötykäytetään 
kaatopaikan rakenteissa. Voimakkaammin pilaan-
tuneet maat käsitellään pääosin kompostoimalla tai 
loppusijoitetaan vaarallisen jätteen kaatopaikalle. 
Suurin käsittelykapasiteetti on Riikinnevan, Sorsa-
salon ja Jyrin käsittelyasemilla, joissa käsittelyken-
tän koko on yli hehtaarin tai käsittelyyn mahtuva 
määrä yli 10 000 tonnia. Metsä-Sairilan ja Kontio-
suon jäteasemille mahtuu maita käsiteltäväksi joi-
takin tuhansia tonneja. Sen sijaan Kuopion jätekes-
kuksessa, Peltomäen jätteenkäsittelykeskuksella 
ja Nousialan jäteasemalla toiminta on suhteellisen 
pienimuotoista (käsittelykentälle mahtuva määrä 
kymmeniä tai satoja tonneja). Lievästi pilaantunei-
den maiden vastaanottokapasiteetti on suurempi. 
Vastaanotettavien maiden enimmäispitoisuus öl-
jyhiilivedyille on Jyrin käsittelyasemalla 25 000 
mg/kg. Mustankorkealla vastaanotto ratkaistaan 
tapauskohtaisesti, jos öljypitoisuus on yli 20 000 

mg/kg. Kontiosuon jä-
teasemalla kompostoi-
tavaksi otettavan maan 
öljypitoisuus voi olla 
korkeintaan 10 000 mg/

kg. Muilla jätekeskuksilla ei ole määritelty enim-
mäispitoisuutta.

PIMA-maiden siirtoa muualle käsittelyyn tulee 
välttää ja käsittely suositellaan tehtäväksi erilaisilla 
in situ -menetelmillä, jolloin puhdistettu maa-aines 
käsitellään jätteen syntypaikalla tai se käsittelyn 
jälkeen voidaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan-
sa.

Eritasoisesti pilaantuneet maa-ainekset on PIMA-
maiden kunnostuksen normaalikäytännön mu-
kaisesti pyrittävä pitämään toisistaan erillään. 
Rantavyöhykkeellä kunnostustoimien yhteydessä 
muodostuvien öljyvahinkojätteiden öljypitoisuus 
on yleensä alhaisempi kuin öljyntorjunnan aikana 
muodostuvien jätteiden öljypitoisuus. Pilaantu-
neista maista osa on luokiteltavissa tavanomaisiksi 
jätteiksi, osan öljypitoisuus ylittää vaaralliselle jät-
teelle asetetun rajan.

Rantojen kunnostusta suunniteltaessa tulee huomi-
oida koneellisesti tehtävien kunnostustöiden aihe-
uttamat haitat. Suuret massanvaihdot tai mittavat 
kaivuut koko rantaviivan osalta eivät välttämättä 
ole tarkoituksenmukaisiakaan. Käytettävät toi-
menpiteet vaativat tarkkaa harkintaa; haitta-aineen 
poiston tulee olla ympäristön kannalta riittävää, 

Kuva 4. Arinapoltto-
prosessin toiminta ja 
jätteensyöttö 
(Laine-Ylijoki ym. 2005, 
Hämeen ympäristökes-
kus 2006). 
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mutta mahdollisesti syntyvät suuret jätemäärät 
vaativat runsaasti kuljetus- ja käsittelykapasiteet-
tia. Näin toimenpiteet aiheuttavat myös epäsuoria 
ympäristövaikutuksia, ja samalla puhdistusten ko-
konaiskustannukset voivat nousta kohtuuttomiksi.

4.2.1  Pesu

Pesumenetelmässä maa-aines sekoitetaan veteen ja 
siitä erotetaan mekaanisin ja kemiallisin menetel-
min haitta-aineita. Pilaantunut maa voidaan pestä 
paikan päällä siirrettävällä pesulaitteistolla in situ 

-menettelyllä tai kiinteällä pesuasemalla. 
In situ -menetelmää käyttäen vältytään 
massiivisilta kuljetuksilta, mutta toisaalta 
pesuasemalla toimimisen etuna on hel-
pompi ympäristölaadun valvonta.

Aluksi pestävä maa-aines esikäsitellään 
ja homogenisoidaan. Pesuprosessi sisäl-
tää varsinaisen pesun lisäksi erilaisia 
lajittelu- ja erottelutekniikoita. Pesuseu-
lonnan lisäksi käytetään muun muassa 
ominaispainoon, partikkelikokoon tai 
tiheyteen perustuvaa erottelua. Varsinai-
sessa pesuprosessissa maa-aines sekoite-
taan pesuveteen, ja seos kulkee erilaisten 
seulojen, sekoittimien ja suihkujen kaut-
ta pesuyksikön läpi, jolloin maajakeet 
erottuvat toisistaan ja osa haitta-aineista 
irtoaa pesuveteen. Hienoin eroteltu ”lie-
temäinen” maa-aines sisältää pääosan 
haitta-aineista. Lietteestä erotetaan 
pesuneste puristamalla. Pesuneste joh-
detaan erilliseen vedenkäsittely-yksik-
köön, jossa haitta-aineet poistetaan saos-
tamalla ja puhdistettu vesi kierrätetään 
takaisin prosessiin. Jäännökseksi jäävä 
kiinteä aines käsitellään kuivaamalla, 

kiinteyttämällä, kompostoimalla tai kaatopaikalle 
sijoittamalla. 

Pesu soveltuu mineraaliöljyillä pilaantuneille 
maille, mutta viskositeetiltaan korkeat eli pak-
summat öljyt ovat hankalia puhdistaa. Pesutek-
niikka soveltuu maa-aineksille, joiden enimmäi-
söljypitoisuus on 2–5 %. Parhaiten menetelmä 
soveltuu karkealle maa-ainekselle; hienoainespi-
toisuus (siltti, savi, sedimentti) saa olla korkein-
taan 20 %. Itä-Suomessa siirrettäviä pesulaitoksia 
on käytettävissä muun muassa Metsä-Sairilassa 
Mikkelissä, ja lähialueella pesutekniikkaa löytyy 
muun muassa Kotkasta, Anjalankoskelta ja Lah-
desta.

Majasaaren jätekeskus, Kajaani

Peltomäen jätekeskus, Iisalmi 

Fortum Environmental Construction Oy, 
Sorsasalo, Kuopio 

Jyrin käsittelyasema, 
Outokumpu Kuopion jätekeskus

Fortum Waste Solutions, 
Heinälamminrinne 

Joen Loka/JL-terminaali Oy, 
Joensuu 

Kontiosuon jätekeskus,
Joensuu 

L&T vaarallisen jätteen 
terminaali, Joensuu 

Riikinneva, Leppävirta
Mustankorkea, Jyväskylä

L&T vaarallisen jätteen terminaali ja laitos, 
Jyväskylä

Metsä-Sairila, Mikkeli

Nousialan jäteasema, Savonlinna

L&T käsittelylaitos, 
Lahti

Fortum Waste 
Solutions, Riihimäki

(Voimakkaasti) pilaantuneet maat/
vastaanottokapasiteetit

Kymmeniä tonneja
Satoja tonneja
Tuhansia tonneja
Kymmeniä tuhansia tonneja

Öljy-vesiseokset/nestemäinen  jäte
Vastaanotto ja/tai käsittely

Kukkuroinmäen jätekeskus
Lappeenranta

Kymenlaakson jäte ja 
Fortum Waste Solutions, 
Kouvola

Kuva 5. Pilaantuneiden maiden vastaanottokapa-
siteetti Itä-Suomen alueella (Malk 2017 ja Altarriba 
2018).
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Taulukko 1. Pilaantuneiden maiden vastaanotto, loppukäsittely ja loppusijoitus Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

Jätekeskus/ 
toimija

Kunta Vastaanotto-
kapasiteetti kerral-

la (voimakkaasti 
pilaantuneet maat)

Vastaanotto kapasiteetti 
(tonnia vuodessa)

Jätteen loppu-
sijoitus

Nousialan 
jäteasema

Savonlinna Satoja tonneja 500 t/a (pilaantuneet) 
5000 t/a (liev. pilaantu-
neet)

Tavanomainen jäte

Metsä-Sairilan 
jäteasema

Mikkeli 4000-5000 t 30 000 t/a Tavanomainen jäte

Kuopion teol lisuus- 
jätekeskus, 
Sorsasalo

Kuopio väh. 10 000 t 25 000 t/a Tavanomainen ja 
vaarallinen jäte

Riikinnevan  
käsittelykeskus

Leppävirta väh. 10 000 t 10 000 t/a (pilaantuneet) 
30 000 t/a (liev. pilaantu-
neet)

Tavanomainen, pysy-
vä ja vaarallinen jäte

Peltomäen jätteen-
käsittelykeskus

Iisalmi alle 30 t Tavanomainen jäte

Kuopion  
jätekeskus

Kuopio 100 t 1000 t/a (pilaantuneet) 
25 000 t/a (liev. pilaatu-
neet)

Tavanomainen 
(ympäristölupa myös 
vaaralliselle jätteelle)

Kontiosuon  
jäteasema

Joensuu 4000-5000 t Tavanomainen jäte

Jyrin käsittely asema Outokumpu Kymmeniä  
tuhansia tonneja

Tavanomainen ja 
vaarallinen jäte

Joensuun  
vaarallisen jätteen 
terminaali

Joensuu Kymmeniä  
tonneja

900 t/a Vain vastaanotto, 
käsittely muualla

JL-terminaali Joensuu 20 t

Majasaaren  
jätekeskus

Kajaani Tuhansia tonneja 20 000 t/a Tavanomainen jäte

Mustankorkea Jyväskylä Kymmeniä  
tuhansia tonneja

100 000 t/a Tavanomainen ja 
vaarallinen jäte

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Öljyinen maa-aines voidaan käsitellä siirrettävällä 
pesulaitteistolla sen öljypitoisuuden ollessa enin-
tään kaksi prosenttia. Käsiteltävää jätettä tulee olla 
5000–20000 tonnia, jotta laitteen siirto tai käsittely 
olisi taloudellisesti kannattavaa. Menetelmää suo-
sitellaan käytettäväksi käsittelykeskuksen alueella, 

jolloin mahdollisessa ongelmatilanteessa pesuvedet 
voidaan käsitellä hallitusti. 

4.2.2 Stabilointi (kiinteytys)

Stabiloinnissa pilaantuneeseen maa-ainekseen 
sekoitetaan epäorgaanisia tai orgaanisia sideai-

Jätekeskus/ 
toimija

Kunta Vastaanotto-
kapasiteetti kerral-

la (voimakkaasti 
pilaantuneet maat)

Vastaanotto kapasiteetti 
(tonnia vuodessa)

Jätteen loppu-
sijoitus

Kukkuroinmäen 
jätekeskus

Lappeenranta Tuhansia tonneja 50 000 t/a Öljyiset maat, myös 
yli 10 000 mg/kg 
 
Haihtuvat hiilivedyt, 
alle 500 mg/kg

Kymenlaakson 
aluejätekeskus

Anjalankoski 1000 t (ölj. maat) 
100 t (ölj. hiekat)

8000 t/a (ölj. maat) 
2000 t/a (ölj. hiekat)

Öljyiset maat, myös 
alaskäsiteltävät 
 
Öljyvahingon 
imeytysjäte (turve) 
 
Öljyinen vesi 
 
Ei muiden öljyllä 
pilaantuneiden jättei-
den vastaanottoa

Fortum Waste 
Solutions Oy

Anjalankoski 10 000 t 35 000 t/a 
10 000 t/a (vaaralliseksi 
luokiteltava jäte)

Öljy-yhdisteet 

Ei pitoisuusrajaa 

Poikkeustilanteissa 
raja-arvot voidaan 
ylittää ilmoitusmenet-
telyllä

Fortum Waste 
Solutions Oy
Fortum Environmen-
tal Construction Oy

Riihimäki

Riihimäki

75 000 t/a 
 
60 000 t/a

Öljy-yhdisteet

Ei pitoisuusrajaa
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neita, jolloin massa kovettuu ja haitta-aineiden 
liikkuvuus ja liukoisuus vähenevät. Stabiloin-
nin soveltuvuus varmistetaan esitutkimuksin. 
Käsitellyt maa-ainekset voidaan sijoittaa hyöty-
käyttörakenteisiin tai kaatopaikalle. Sijoituskel-
poisuutta arvioitaessa otetaan huomioon haitta-
aineiden pitoisuus, liukoisuus ja geotekninen 
soveltuvuus.

Stabilointi muuttaa jätteen haitallisuutta ja liukoi-
suutta, mutta haitta-aine ei varsinaisesti tuhoudu 
tai häviä. Bitumisilla sideaineilla tärkein stabi-
lointimekanismi on maa-ainesten kapseloituminen 
bitumimatriisiin. Stabiloituneisuuden mittarina 
voidaan käyttää massan liukoisuusominaisuuksia. 
Stabiloituneista massoista voidaan rakentaa erilai-
sia kenttä- ja tierakenteita. Sijoituspaikka ei kui-
tenkaan saa olla ympäristön kannalta herkkä ja sitä 
tulee valvoa.

Raskaat öljyjakeet soveltuvat stabiloitavaksi bitu-
misideaineilla, ja muiden öljyjen osalta soveltuvuus 
tulee tutkia tapauskohtaisesti. Pilaantuneiden maa-
ainesten stabilointiin erikoistuneet yritykset ovat 
ilmoittaneet voivansa käsitellä öljypitoisuuksiltaan 
maksimissaan noin 10 000 mg/kg (1 %) öljyä sisäl-
täviä maa-aineksia, mikäli muut käsittelyä koske-
vat edellytykset täyttyvät. Erittäin korkeiden öljy-
pitoisuuksien stabiloinnin osalta ei ole kokemuksia. 
Lisäksi mikäli voimakkaasti öljyllä pilaantunutta 
jätettä on paljon, syntyisi laajoja myöhemmin val-
vottavia stabilointikenttiä.

Stabilointia ja kiinteytystä käytetään, tai niihin 
on lupa, muutamilla Itä-Suomen käsittelyasemil-
la, mutta näitä menetelmiä ei ole käytetty öljyllä 
pilaantuneille maille. Lisäksi Majasaaren jätekes-
kuksella tehdään turvetuhkakapselointia lyijyllä ja 
lyijyn kaltaisilla metalleilla pilaantuneille maille. 
Stabilointitekniikkaa Vuoksen vesistön alueella 
on Metsä-Sairilassa, Sorsasalossa, Riikinnevalla, 
Mustankorkean ja Kukkuroinmäen jäteasemilla. 

4.2.3 Kompostointi

Kompostoinnissa hyödynnetään mikrobien kykyä 
hajottaa maaperän orgaanisia haitta-aineita. Kom-
postointi soveltuu parhaiten helposti tai kohtuul-
lisesti hajoavien ja ainakin osittain vesiliukoisten 
haitta-aineiden käsittelyyn. Pilaantuneiden mai-
den kompostointi toteutetaan yleensä aumakom-
postointina. Kompostointi onnistuu yleensä, kun 
maa-ainesten öljypitoisuus on alle 2 %. Sen sijaan 
korkeiden öljypitoisuuksien tai raskaiden PAH-
yhdisteiden hajoaminen biologisesti on erittäin hi-
dasta, ja ne vaativat aina ennakkokokeilla tutkitut 
optimoidut olosuhteet. Mikrobiaktiivisuutta pa-
rannetaan yleensä lisäämällä kompostiin happea, 
ravinteita ja maaperää kuohkeuttavaa tukiainetta, 
kuten kuoriketta tai öljykompostia. Maa-ainesten 
kompostointi vaatii runsaasti tukimassoja, jolloin 
jo entuudestaankin suuri jätemäärä kasvaa. Joilla-
kin jäteasemilla orgaanisen aineen lisäämistä kom-
postoitavaan maahan kuitenkin vältetään, koska se 
rajoittaa maiden hyötykäyttöä käsittelyn jälkeen tai 
maan sijoittamista vaarallisen jätteen kaatopaikal-
le, jos pitoisuuksia ei saadakaan laskemaan riittä-
västi. 

Kompostointia saatetaan tehostaa myös ilmasta-
malla. Jyrin käsittelyasemalla kompostointia te-
hostetaan lisäksi oman kaupungin biojätteen ja 
kuivatun jätevedenpuhdistamon lietteen Agbag-
nimisellä kompostituotteella. Puhdistamolietettä 
on kokeiltu myös Kontiosuon jäteasemalla. Metsä-
Sairilan jäteasemalla kompostoinnin tehostamise-
na käytettiin aiemmin sienirihmastoa, mutta mene-
telmää ei ole tällä hetkellä saatavilla. Majasaaren 
jätekeskuksella kompostointi tapahtuu ilmastetuis-
sa ja lämmitettävissä aumoissa. Ilmastusilmaa voi-
daan lämmittää kaatopaikkakaasuilla, mikä tehos-
taa erityisesti kompostoinnin käynnistymistä.

Kompostointikäsittelyn tavoitepitoisuudet määräy-
tyvät pilaantuneiden maiden loppusijoituksen ja 
hyötykäytön pitoisuusrajojen mukaan. Pitoisuusra-
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jat on annettu ympäristöluvissa, ja ne vaihtelevat 
jonkin verran jätekeskusten välillä. Useimmiten pi-
toisuusrajana öljyhiilivedyille on 2500 mg/kg, joka 
on Ympäristöhallinnon ohjeissa (2/2007) annettu 
suositus tavanomaisen jätteen kaatopaikan enim-
mäispitoisuudeksi. Riikinnevan käsittelykeskuk-
sella kompostointikäsittelyn tavoitepitoisuutena 
öljyille voi olla käyttötarkoituksesta riippuen myös 
500 mg/kg, joka on pysyvän jätteen pitoisuusraja-
arvo kaatopaikkarakenteissa ja mahdollistaa käsi-
teltyjen maiden laajemman hyötykäytön. Majasaa-
ren jätekeskuksella pitoisuusrajana on 2000 mg/kg. 
Kontiosuon jäteasemalla kompostoitavaksi ohja-
taan myös lievästi pilaantuneet maat, jos öljypitoi-
suus on yli 300 mg/kg.

Kompostoinnin valintaan jätteenkäsittelymene-
telmäksi sisältyy haaste, ettei öljypitoisuudeltaan 
kompostointiin soveltuvan jäteseoksen syntymistä 
voida etukäteen arvioida. Kompostointi edellyttää 
jatkuvaa valvontaa ja ylläpitoa, joten se ei välttä-
mättä sovellu välivarastointialueilla toteutettavak-
si, vaan tarkoituksenmukaisempaa on tukeutua jä-
teasemien kompostointimahdollisuuksiin. 

Kompostointi on käytössä lähes kaikilla Älykö-
hankkeen Itä-Suomesta kartoittamilla jäteasemil-
la.  Kompostointikäsittelyiden toteuttamisessa on 
kuitenkin eroja jätekeskusten välillä. Useilla jäte-
asemilla maat kompostoidaan pääosin sellaisenaan. 
Maita käännellään pari kertaa vuodessa ja samal-
la otetaan näytteet pitoisuuksien seuraamiseksi. 
Kompostointi kestää tyypillisesti 3–4 kuukautta. 
Esimerkiksi Nousialan jäteasemalla kompostoin-
nin kerrottiin kestävän tavallisesti noin 1,5 kesää. 
Jäteasemien kapasiteetti yleensä riittää pitämään 
kompostoitavia maita käsittelykentällä tämä ajan. 
Lisäksi Kontiosuon jäteasemalle tulee enimmäk-
seen lievästi pilaantuneita maita, joiden kompos-
tointia ei ole ollut tarvetta tehostaa, vaikka esimer-
kiksi tukiaineiden ja puhdistamolietteen lisäämistä 
on jäteasemalla kokeiltu ja käytetään tarvittaessa. 

Etelä-Suomen alueella kompostointialueita löytyy 
esimerkiksi Anjalankoskelta, Hyvinkäältä ja Por-
voosta.

4.2.4. Muut käsittelymenetelmät

Haihtuville yhdisteille, kuten bensiinihiilivedyille, 
soveltuvaan huokoskaasukäsittelyyn (alipainekäsit-
telyyn) on lupa Metsä-Sairilan, Sorsasalon ja Mus-
tankorkean käsittelyasemilla (taulukko 1). Metsä-
Sairilassa ja Sorsasalossa menetelmää ei kuitenkaan 
ole käytännössä käytetty, mutta molemmissa pai-
koissa käsittely saataisiin tarpeen vaatiessa toteutet-
tua nopealla aikataululla. Huokoskaasukäsittelyssä 
jäte läjitetään ilmatiiviiseen halliin imuputkiston 
päälle. Putkia pitkin ja alipaineen avulla jätteestä 
poistetaan haihtuvia ja puolihaihtuvia yhdisteitä. 
Huokosilma johdetaan käsiteltäväksi esimerkiksi 
aktiivihiilisuodatuksella tai katalyyttisellä poltolla. 

Huokoskaasukäsittelyä voidaan käyttää jälkikä-
sittelymenetelmänä ja esikäsittelymenetelmänä, 
jolloin jäännöspitoisuudet käsitellään muilla mene-
telmillä. Kun puhdistus on edennyt tietylle tasolle, 
käsittelyn jatkaminen ei enää huomattavasti paran-
na puhdistustulosta. Menetelmä soveltuu erityises-
ti helposti haihtuvilla yhdisteillä kuten bensiinillä 
saastuneille maa-aineksille.

4.2.5 Loppusijoitus kaatopaikalle

Pilaantuneen maa-aineksen haitallisuutta on jäte-
lain mukaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään 
kunnostusmenetelmillä. Loppusijoitus tai hyödyn-
täminen kaatopaikalla peittokerroksina on käyt-
tökelpoinen menetelmä, mikäli jätettä ei voida 
hyödyntää muualla, mutta se todetaan ominaisuuk-
siltaan kaatopaikkakelpoiseksi. 

Jätteen sijoittamista kaatopaikalle säädellään valtio-
neuvoston päätöksessä kaatopaikoista (3331/2013). 
Jätteen kaatopaikkakelpoisuusarvio (jätteen koos-
tumus, liukoisuus ja käyttäytyminen pitkällä aika-
välillä ja kaatopaikan ympäristöluvan edellytykset) 
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tulee tehdä kaikista loppusijoitettavista pilaan-
tuneista maa-aineksista. Kaatopaikkakelpoiseksi 
luokitellut pilaantuneet maat voidaan tarvittaessa 
läjittää luokituksensa mukaisesti tavanomaisen tai 
ongelmajätteen kaatopaikalle. Kaatopaikkasijoitus 
on yleensä sallittu jo käsitellyille lievästi öljyisil-
le pilaantuneille maa-aineksille. Vastaanotettavan 
öljyllä pilaantuneen maa-aineksen enimmäisöljypi-
toisuus on vaihdellut eri kaatopaikoilla öljylaadusta 
riippuen välillä 1000–2500 mg/kg eli 0,1–0,25 %.

Ympäristöhallinnon ohjeissa (2/2007) annettu 
suositus tavanomaisen jätteen kaatopaikan enim-
mäispitoisuudeksi öljyhiilivedyille on 2500 mg/
kg. Hyötykäytössä kaatopaikkasijoituksen kelpoi-
suuskriteeriä tulisi käyttää vain pinta- ja pohjara-
kenteen mineraalisten tiivistyskerrosten välissä 
olevissa kerroksissa. Muissa pintakerroksissa läh-
tökohtana tulisi olla pysyvän jätteen kriteerit ja 
esi- ja päivittäispeitossa alemmat ohjearvot. Uusi 
PIMA-ohje (6/2014) ei enää sisällä kaivettuja maa-
aineksia koskevia tekstejä, eikä valtioneuvoston 
asetuksessa kaatopaikoista (3331/2013) ei ole erik-
seen mainittu pitoisuusrajaa öljyhiilivedyille tavan-
omaisen jätteen kaatopaikalle. 

Pitoisuusrajat vaihtelevat ympäristöluvissa kaato-
paikkojen välisesti, ja ne määritellään kaatopaikka-
kohtaisesti. Toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun 
ja kuljetuksen minimoimisen vuoksi, loppusijoit-
tamisen ja hyödyntämisen pitoisuusrajojen tulisi 
olla samat kaikilla pilaantuneiden maiden vas-
taanottajilla. Tämä edistäisi kestävää kunnostusta, 
pilaantuneiden maiden todellista kunnostusta ja 
kaatopaikkasijoittamisen vähentämistä. Lievästi 
pilaantuneet maat voidaan loppusijoittaa suoraan 
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Useimmiten 
maita voidaan hyötykäyttää esim. kaatopaikan täy-
tössä, penkan muotoilussa ja kaatopaikan luiskissa. 
Kaikilla Älykö-hankkeen kartoittamilla jätekes-
kuksilla on tavanomaisen jätteen kaatopaikka, tai 
esimerkiksi suljettu kaatopaikka, jonka täytössä/

peitossa maa-aineksia voidaan hyödyntää (tau-
lukko 1). Kaatopaikalle myös loppusijoitetaan tai 
hyödynnetään kompostoimalla käsitellyt maat kun 
pitoisuudet ovat laskeneet riittävästi. Vaarallisen 
jätteen kaatopaikkoja on Sorsasalon, Riikinnevan 
ja Jyrin käsittelyasemilla (taulukko 1). Vaarallisen 
jätteen kaatopaikalle on mahdollista loppusijoittaa 
vaaralliseksi jätteeksi luokitellut pilaantuneet maa-
ainekset.

4.3 Öljy-vesiseoksen käsittely
Öljyisiä vesiä voidaan käsitellä esimerkiksi mekaa-
nisesti erottamalla, haihduttamalla, kemiallisesti 
saostamalla tai ultrasuodattamalla, ja lopulta polt-
tamalla. Kerättävän öljy-vesiseoksen puhdistami-
nen on teknisesti mahdollista ja puhdistetulla öljyl-
lä on kaupallista arvoa, sillä se soveltuu energian 
tuottamiseen. Jos vedestä kerättävässä öljyssä ei 
ole roskaa ja sen vesipitoisuus on noin 4–5 %, seos-
ta voidaan käyttää energiantuotannossa sinällään. 

Käsiteltävän öljyisen veden öljypitoisuus voi olla 
1–80 %. Prosessissa öljyiset vedet kootaan läm-
pöeristettyyn vastaanottosäiliöön. Öljyisen veden 
kuivaus perustuu painovoimaiseen veden erottu-
miseen. Painovoimainen vedenerotus alkaa jo vas-
taanottosäiliössä, josta neste siirretään lämmitettä-
vään öljynerotussäiliöön, jossa öljyn vesipitoisuus 
saadaan laskemaan noin 10 %:iin. Öljyn kuivaus 
tapahtuu kahdessa lämmitettävässä öljysäiliös-
sä. Säiliöissä on suljettu höyrylämmitysputkisto. 
Säiliöistä kuivattu ja puhdistettu öljy siirretään 
suoraan säiliöautolla hyötykäyttöön. Vastaanot-
to- ja öljynerotussäiliöiden pohjalle erottunut vesi 
johdetaan öljynerottimilla ja hälytyslaitteistolla 
varustettuun öljynerotussäiliöön ja edelleen näyt-
teenottokaivon kautta maanvaraiseen puskurial-
taaseen. Öljysäiliöiden pohjille kertyy ajan myötä 
öljyistä lietettä, joka toimitetaan jätteenä edelleen 
käsiteltäväksi ongelmajätelaitokselle. Lietettä toi-
mitetaan säiliöiden puhdistuksen yhteydessä on-
gelmajätelaitokselle.
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Erityistapauksessa laitteistolla on mahdollista kä-
sitellä myös kiintoainesta sisältävää öljyistä vettä. 
Rannalta imutekniikalla kerättävien maa-ainesta 
tai muuta kiintoainesta sisältävien öljy-vesiseosten 
puhdistaminen vaatii kiintoaineksen poistamista 
suodattamalla ja separoimalla. Kiintoainesta sisäl-
tävästä öljyisestä vedestä saattaa aiheutua haittaa 
käsittelylaitteistolle. Puhdistuksessa syntyy myös 
enemmän jatkokäsittelyä tarvitsevaa ongelmajät-
teeksi luokiteltavaa jätettä. Olemassa oleva öljyis-
ten vesien käsittelykapasiteetti on kuitenkin suuren 
öljyvahingon yhteydessä riittämätön, joten öljyis-
ten vesien välivarastointiin tarvittavan allas- tai 
säiliökapasiteetin sekä öljyn erotustekniikan tarve 
korostuu. 

Öljyisen veden käsittelymahdollisuuksia on Itä-
Suomessa selvästi vähemmän kuin pilaantuneiden 
maiden vastaanottopaikkoja (taulukko 2). Melko 
monet jätekeskukset ottavat vastaan nestemäistä 
jätettä, kuten öljynerotuskaivolietteitä, mutta öljyi-
siä vesiä ottaa vastaan ja käsittelee vain muutama 
toimija.

Kuopiossa Fortumin Heinälamminrinteen vaaral-
listen jätteiden vastaanottoasemalla on 90 kuution 
säiliö öljy-vesiseoksille, ja öljyistä vettä käsitellään 
kemiallisesti saostamalla. Pinnalle kertynyt öljy 
kuoritaan ensin mekaanisesti. Loppu öljy sakkau-
tetaan vedestä kemiallisesti. Käsittelystä syntynyt 
sakka viedään Riihimäelle käsiteltäväksi ja puhdis-
tettu vesi viemäröidään. Vuorokaudessa voidaan 
käsitellä 30–40 kuutiota öljyistä vettä. Joensuussa 
JL-terminaari käsittelee öljyistä vettä ultrasuodat-
tamalla. Öljyisten vesien vastaanottokapasiteetti on 
noin 150–300 kuutiota riippuen säiliöiden täyttöas-
teesta. Säiliöitä saadaan tyhjennettyä suhteellisen 
nopeasti vesiä käsittelemällä, käsittelynopeus on 
noin 500–1800 litraa tunnissa. Jos esimerkiksi hu-
mus- tai kiintoainepitoisuus on korkea, nestemäiset 
öljyiset jätteet otetaan ensin vastaan vastaanottoal-
taisiin, joista vesi pumpataan eteenpäin säiliöihin. 

Vastaanottoaltaita on neljä. Selvä öljykalvo ja kiin-
toaine poistetaan ennen ultrasuodatusta. Käsitte-
lyssä voidaan käyttää myös polymeerejä. Käsitelty 
vesi johdetaan viemäriin. Vedestä erotettu öljy ja 
suodattimet toimitetaan esimerkiksi Fortumille 
polttoon tai mahdollisuuksien mukaan uusiokäyt-
töön.

Joensuussa on myös Lassila & Tikanoja Oy:n 
vaarallisen jätteen terminaali, jonne voidaan ot-
taa vastaan noin 250 kuutiota nestemäistä jätettä. 
Vettä ei kuitenkaan käsitellä, vaan se toimitetaan 
esimerkiksi L&T:n Jyväskylän, Lahden tai Oulun 
vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen puhdistetta-
vaksi ultrasuodatuksella. Näiden laitosten jatkuva 
vastaanottokapasiteetti on yhteensä yli 500 tonnia 
kerrallaan. Savonlinnassa Nousialan jäteasemalla 
esimerkiksi pilssivedet otetaan vastaan 20 kuuti-
on lämmitettävään säiliöön. Säiliö lämmitetään 50 
°C-asteeseen. Öljyt erottuvat pinnalle viiden vuo-
rokauden aikana. Öljy johdetaan koalisaattorierot-
timen läpi varastosäiliöön, josta öljyjäte viedään 
edelleen Fortumille. Vesi pumpataan jäteveden-
puhdistamolle. Säiliössä pyritään pitämään aina 
vapaana 10 kuution kapasiteetti, mutta säiliön täyt-
tyessä kokonaan se saadaan käsiteltyä ja tyhjennet-
tyä muutamassa päivässä. 

4.4 Öljyiset lietteet ja muut nestemäi-
set jätteet
Öljyiset lietteet, kuten öljynerotuskaivojen lietteet, 
otetaan jätekeskuksilla tavallisesti vastaan liete-
altaisiin, jossa kiintoaines vajoaa altaan pohjalle. 
Vesi johdetaan öljynerotuskaivon kautta viemäriin, 
ja liete kompostoidaan pilaantuneiden maiden ta-
voin. Joissakin tapauksissa käytetään samoja al-
taita kuin liettyneiden öljymaiden valuttamisessa. 
Lietealtaiden tilavuudet vaihtelevat kymmenistä 
satoihin kuutioihin (taulukko 2).

Itä-Suomen ulkopuolella Jyväskylässä Mustan-
korkealla on öljyvahinkojätteille rakennettu oma 
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Taulukko 2. Öljyvesiseosten ja öljyisten nestemäisten jätteiden vastaanotto- ja loppukäsittelymahdollisuudet.

Jätekeskus/ 
toimija

Kunta Öljyvesiseos Nestemäinen 
jäte (tonnia 
vuodessa)

Muuta

Nousialan jäteasema Savonlinna 1000 t/a 
20 m3 säiliö

100 t/a Öljy muualle käsiteltäväksi

Metsä-Sairilan jäte-
asema

Mikkeli - 1000 t/a

Heinälamminrinteen 
vaarallisten jätteiden 
vastaanottoasema

Kuopio 90 m3 säiliö - Öljy muualle käsiteltäväksi

Kuopion teol-
lisuusjätekeskus, 
Sorsasalo

Kuopio - Ruoppaus-
massojen 
kuivatus

Tavanomainen ja vaarallinen jäte

Riikinnevan  
käsittelykeskus

Leppävirta 10 m3 säiliö - Lähtökohtaisesti ei öljyvesiseosten 
vastaanottoa

Kuopion  
jätekeskus

Kuopio - 10 x 6 m3 allas

Joensuun  
vaarallisen jätteen 
terminaali

Joensuu 250 m3 250 m3 Ei käsittelyä, toimitus muualle 
käsiteltäväksi

JL-terminaali Joensuu 150-300 m3 4 kpl vastaan-
ottoaltaita

Majasaaren  
jätekeskus

Kajaani - 250 m3

Mustankorkea Jyväskylä 3000 t/a 3000 t/a

Lassila & Tikanoja 
Vaarallisen jätteen 
terminaali

Jyväskylä 150 m3 150 m3

Lassila & Tikanoja 
Lahden käsittelylaitos

Lahti 27 000 t/a 
kerralla 300 t/a

300 t

Fortum Waste Solu-
tions Oy 
Riihimäki

Riihimäki Korkealämpötilapoltto  
Vastaanottokapasiteetti suuri

Kymenlaakson jäte Oy Anjalankoski 2000 t/a (öljyvesi-
seokset) 
kerralla 100 t

Öljyvahingon imeytysjäte (turve) 
Öljyiset vedet

Fortum Waste Solu-
tions Oy

Anjalankoski 50 t 1000 t/a Laitokseen voidaan poikkeustilan-
teessa ottaa välivarastoitavaksi 
ja käsiteltäväksi myös muita, 
kuin ympäristöluvassa mainittuja 
jäteaineksia.
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käsittelyhalli, joka käsittää altaat ja öljynerotus-
laitteiston. Järjestelmä käsittää kaksi 300 kuution 
betonirakenteista vastaanottoallasta, öljyvesise-
osten erotuslaitteiston ja jäteöljyn varastointisäi-
liöt. Altaissa lietteen kiintoaines laskeutuu poh-
jalle ja vesiöljyseos ohjataan vastaanottosäiliöön. 
Vastaanottosäiliö on lämmitetty, mikä nopeuttaa 
öljyn ja veden erottumista. Vastaanottosäiliöstä 
pinnalle erottunut öljy pumpataan varastosäili-
öön, ja pohjalla oleva vesi öljynerotuslaitteistoon. 
Öljynerotuslaitteistosta puhdistunut vesi johde-
taan viemäriin, ja erotuslaitteeseen kertyvä öljyi-
nen vesi pumpataan takaisin vastaanottosäiliöön. 
Altaisiin kertyvä kiintoaines kompostoidaan pi-
laantuneiden maa-ainesten käsittelykentällä. Öljy 
toimitetaan tällä hetkellä poltettavaksi Fortumille 
Riihimäelle.

Geotuubi on lietteen kuivattamiseen tarkoitettu 
geotekstiilisäkki, jonka avulla kiintoaines saa-
daan erotettua vedestä painovoimaa hyödyntäen. 
Geotuubi toimii siivilän tavoin, jolloin säkkiin 
pumpattu vesi pääsee säkin läpäisevän pinnan 
läpi, ja kiintoaines jää säkin sisään. Geotuubin 
avulla lietteen määrä vähenee merkittävästi (jopa 
90 %), ja se saadaan muutettua kiinteään ja sta-
biiliin muotoon. Liete pumpataan geotuubiin yh-
dessä sopivan polymeerin kanssa. Polymeerin 
avulla kiinteät ainekset sitoutuvat suuremmiksi 
hiukkasiksi ja ne saadaan erotettua paremmin ve-
destä. Vesi poistuu geotuubista säkin kudosraken-
teiden pienistä väleistä kuiva-ainesten jäädessä 
sen sisään. Ulos tuleva vesi on yleensä puhdasta 
ja usein sellaisenaan ympäristöön laskettavissa. 
Poikkeuksena tästä, öljyisen lietteen käsittelyssä 
läpisuotautunut vesi ei ole öljypitoisuudeltaan riit-
tävän puhdasta johdettavaksi takaisin vesistöön. 
Öljynjalostamoilla ja teollisuusaltaissa geotuubien 
alla käytetään HDPE-suojakalvoa, ja poistuva vesi 
johdetaan takaisin lähtöaltaisiinsa. Jätekeskuksis-
sa geotuubin läpi tullut vesi johdetaan öljynero-
tuskaivoon ja/tai viemäriin.

Älykö-hankkeen mukaan geotuubeja ei Suomessa 
ole toistaiseksi hyödynnetty varsinaisessa öljyva-
hinkotilanteessa. Geotuubitekniikka voisi kuiten-
kin soveltua öljyvahingossa syntyneen nestemäi-
sen jätteen kuivaamiseen, jonka jälkeen geotuubin 
sisälle jäänyt kiintoaines voisi sen koostumuksesta 
ja öljypitoisuudesta riippuen soveltua kompostoi-
tavaksi, kaatopaikalle loppusijoitettavaksi tai toi-
mitettavaksi edelleen polttoon. Öljyvahinkotilan-
teessa geotuubikäsittely olisi varminta toteuttaa 
esimerkiksi jätekeskuksen alueella tai teollisuuden 
suoja-altaissa, joista läpisuotautunut vesi on mah-
dollista johtaa jatkokäsittelyyn.

Ennen geotuubin käyttöönottoa testataan juuri ky-
seiselle jätteelle parhaiten soveltuva polymeeri. Po-
lymeerin valintaan vaikuttaa erityisesti orgaanisen 
aineksen määrä. Testaus vie yleensä noin päivän, 
ja seuranta-aika kuivumiselle on noin viikko. Yl-
lättävässä vahinkotilanteessa testauksen voi tehdä 
pikakokein noin tunnissa. Käsiteltävän lietteen 
määrä vaikuttaa siihen, paljonko geotuubia tarvi-
taan. Isoilla määrillä ja jätteen nopealla vastaan-
otto ja -käsittelytarpeella geotuubeja olisi syytä 
olla vähintään kaksi, jolloin toinen saa kuivua sa-
manaikaisesti, kun toista täytetään. Käsiteltävän 
lietteen kiintoaineosuuden tulisi olla vähintään 0,5 
%. Lisätietoa geotuubista löytyy Älykö-hankkeen 
loppuraportin artikkelista Öljyvahinkojätteen kä-
sittelymenetelmien teknistaloudellinen tarkastelu 
(Malk 2017).

 4.5 Kiinteä öljyjäte
Öljyvahinkotilanteessa kiinteää öljyjätettä syntyy 
muun muassa puomeista sekä suoja- ja imeytystar-
vikkeista. Itä-Suomessa kiinteää öljyvahinkojätettä 
otetaan vastaan esimerkiksi Lassila & Tikanojan, 
Fortumin ja JL-terminaalin toimipisteissä Kuopi-
ossa ja Joensuussa. Pieneriä otetaan vastaan myös 
muilla jäteasemilla. Kiinteä öljyvahinkojäte kui-
tenkin toimitetaan muualle käsiteltäväksi, eli Itä-
Suomen jäteasemilla ei ole kiinteän öljyjätteen kä-
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sittelymahdollisuuksia siirrettäviä polttolaitteistoja 
lukuun ottamatta.

Riikinvoiman vuonna 2017 valmistuvassa Ekovoi-
malaitoksessa on lupa polttaa joitakin vaarallisia 
jätteitä, kuten öljyllä nuhraantuneita jätteitä, noin 
30 000 tonnia vuodessa. Käytännössä öljyvahinko-

jätteen polttaminen nähdään kuitenkin esikäsitte-
lyn (muun muassa hihnakuljettimien öljyyntymi-
sen) vuoksi hankalana. Poltettavan jätteen palakoko 
saa olla enintään 8 x 8 senttimetriä. Kattilaan ei ole 
sivusyöttömahdollisuutta. Näin ollen öljyvahinko-
jätettä ei pystyttäisi syöttämään kattilaan erikseen.

Kerättävän öljyvahinkojätteen öljypitoisuus voi 
vaihdella öljyllä nuhraantuneesta maa-aineksesta 
lähes pelkkään öljyyn. Voimakkaasti öljyisten 
maa-ainesten käsittelyyn soveltuvat käsittelyme-

5 Käsittelymenetelmien soveltuvuus eri jätejakeille

Öljy & maa-
aines

Öljy & orgaaninen 
jäte

Öljyinen sekajäte Riskijäte

Bitumistabilointi + +/- - -
Sementtistabilointi +/- +/- - -
Pesu + +/- +/- -
Bioremediaatio
(biologinen puhdistus)

+ + - -

Luontainen biohajoa-
minen

+ - - -

Fytoremediaatio
(kasvikunnostus)

+ - - -

Poltto rannalla (luvan 
varaista)

- + - -

Voimalaitos, leijupeti-
kattila

+/- + + +

Jätteenpolttolaitos, 
arinakattila

+/- + + +

Termodesorptio + + + +
Eristys + + + -
Huokoskaasukäsittely, 
alipainekäsittely

+ +/- - -

-     Jäte ei sovellu kyseiselle menetelmälle.
+/- Jätettä voi olla pieniä määriä soveltuvan jätteen seassa.
+    Jäte soveltuu kyseiselle menetelmälle.

netelmät, joilla haitta-aine, eli öljy, pystytään pois-
tamaan mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. 
Olemassa olevista käsittelymenetelmistä ainoas-
taan termiset menetelmät täyttävät nämä ehdot.

Taulukko 3. Öljyvahinkojätteelle teknisesti soveltuvat loppukäsittelyvaihtoehdot.
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Vahinkojätteiden tehokasta käsittelyä rajoittavia 
tekijöitä liittyy kuitenkin myös termisiin mene-
telmiin. Näitä ovat jätteenpolttokapasiteetti, jäte-
jakeen palakoko, jätteen kosteus ja epähomogee-
nisuus sekä haihtuvien yhdisteiden aiheuttamat 
räjähdysvaarat. 

Termisten menetelmien lisäksi on mahdollista hyö-
dyntää menetelminä kompostointia, luontaista bio-
hajoamista, pesua sekä stabilointia ja kiinteytystä. 
Näiden menetelmien käyttö tulee kuitenkin aina 
arvioida tapauskohtaisesti vahinkojätteen ominai-
suudet huomioiden. Myös eläinperäisen jätteen (ris-
kijäte) polttaminen tulee selvittää tapauskohtaisesti. 

Alueen jätteiden ja pilaantuneiden maiden käsit-
telylaitoksista ja -paikoista löytyy ajantasaiset tie-
dot pelastuslaitosten öljyntorjuntasuunnitelmista 
sekä Saimaan alueen yhteistoimintasuunnitelmas-
ta. Lisäksi käsittelypaikat on tallennettu BORIS 
2.0 -ympäristövahinkojen tilannekuvajärjestel-
mään. Soveltuvan laitoksen valinnassa avustaa 
ympäristöviranomainen. Jätteiden ja pilaantu-
neiden maiden käsittelijöistä ja käytössä olevis-
ta jätteenkäsittelymenetelmistä on koottu tiedot 
ympäristöhallinnon YLVA-tietojärjestelmään 
(entinen VAHTI-järjestelmä). Eri jätteenkäsittely-
yritysten ympäristöluvat eroavat toisistaan paitsi 
käsittelymenetelmien, vastaanotettavien ja käsi-
teltävien jätteiden laadun ja määrän osalta, myös 
toiminnalle myönnettyjen ympäristölupien osalta. 
Useimmilla pilaantuneiden maiden käsittelijöillä 
on ympäristölupa vastaanottaa öljyllä pilaantu-
neita maita. Osa jätteen ja pilaantuneiden maiden 
käsittelijöistä voi ottaa vastaan vastaanottoaltai-
siinsa myös voimakkaasti pilaantunutta öljyva-
hinkojätettä. Vahinkojätteiden vastaanottoaltaat 
sijaitsevat pääosin jäteyhtiöiden yhteydessä. Joi-
denkin jätteenkäsittely-yritysten ympäristölupien 
määräyksissä on huomioitu onnettomuusjätteiden 
välivarastointitarve käsittelyalueelle erikseen ra-
kennettavaan välivarastoon. 

Jätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelytoimin-
not on suunniteltu yhteiskunnan normaalitilanteita 
varten, joten vapaata käsittelykapasiteettia erittäin 
suuressa öljyvahingossa syntyville öljyisille jätteil-
le ei todennäköisesti tule olemaan riittävästi. Sai-
maalla todennäköisimpien vahinkokokoluokkien 
suhteen suuria ongelmia tuskin aiheutuu. Käsit-
telyvaihtoehtojen soveltuvuuden ja paremmuuden 
vertailu ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, eivätkä 
eri käsittelyvaihtoehdot ole toistensa vaihtoehtoja. 
Eri käsittelymenetelmillä on erilaisia vahvuuk-
sia ja haittavaikutuksia. Suuressa öljyvahingossa 
jätteen käsittelyn ja sijoituksen suunnittelua var-
ten tulee perustaa oma asiantuntijatyöryhmänsä, 
jossa on mukana joko kunnan tai valtion asetta-
ma ympäristöasiantuntija (esimerkiksi alueellisen 
ELY-keskuksen tarkastaja tai vastaava henkilö). 
Työryhmän tehtäviin kuuluu välivarastointi- ja 
loppukäsittelypaikkojen suunnittelu sekä paikko-
jen perustamiseen tarvittavien lupien hankinta. 
Voimakkaasti öljyllä pilaantuneiden öljyvahin-
kojätteiden käsittelymenetelmää valittaessa tulee 
keskeisenä kriteerinä olla tehokkuus, koska asian-
mukaisestikin välivarastoituna jätteen suuret öljy-
pitoisuudet aiheuttavat riskin ympäristölle. Tehok-
kuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä käsittelyn 
määrällistä nopeutta ja laadullisesti jätteen sisältä-
mien haitta-aineiden puhdistusta.

6 Vahinkojätteen ja pilaantuneiden maiden käsittely-
laitokset



Jätehuolto ja jätteen loppukäsittely 3130

Terminen käsittely on varteenotettavin menetelmä 
öljyvahingon seurauksena syntyneen jätteen käsit-
telyyn. Myös öljyvahinkojätteen terminen käsittely 
muun kiinteän polttoaineen ohessa on mahdollista. 
Ennen termisen käsittelyn aloittamista tulee kui-
tenkin aina tehdä erillinen selvitys siitä, soveltuuko 
öljyvahinkojäte ja millä edellytyksin poltettavaksi 
kyseisessä laitoksessa. Kunkin polttolaitoksen to-
dellinen öljyvahinkojätteen käsittelykapasiteetti 

riippuu paitsi öljyvahinkojätteen laadusta ja erityi-
sesti lämpökuormasta, myös polttolaitoksen muus-
ta käyttöasteesta ja sopimustilanteesta.

Öljyvahinkojätteen käsittelyyn termisillä mene-
telmillä liittyy kuitenkin monia haasteita. Jäte on 
rakenteeltaan erittäin heterogeenistä ja sen koste-
us- ja öljypitoisuus vaihtelevat. Öljyvahinkojätteen 
käsittelystä voi siten aiheutua haittaa käsittelylait-

Öljyvahinkojätteen polttomahdollisuudet Itä-Suomessa

Itä-Suomen alueelle on valmistunut Riikinvoiman Ekovoimalaitos (jätteenpolttolaitos) Leppävirralle Riikinnevalle. 
Laitoksessa on kiertopetitekniikkaan perustuva kattila, ja jätepolttoaineet käsitellään polttoon soveltuvaksi mm. 
murskaamalla ja poistamalla metallit ja muut inertit jakeet. Ekovoimalaitoksen pääpolttoaine on kierrätykseen 
kelpaamaton yhdyskuntajäte, joka poltetaan energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi. Laitoksella on ympäristölu-
van (annettu 29.11.2013) mukaan mahdollisuus hyödyntää kyllästettyä puuta ja eräitä muita vaarallisiksi jätteiksi 
luokiteltuja jätteitä, kuten öljyllä tai muilla vaarallisilla jätteillä nuhraantuneita jätteitä (jäteluokka 13 Öljyjätteet 
ja polttonestejätteet; 13 08 99 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla). Öljyvahinkojätteen (esim. imeytyspuo-
mien tai suojavarusteiden) vastaanotto Riikinvoimalle nähdään kuitenkin esikäsittelyn (mm. hihnakuljettimien 
öljyyntymisen) vuoksi hankalana. Poltettavan jätteen palakoko saa olla enintään 8 cm x 8 cm. Kattilassa ei ole 
sivusyöttömahdollisuutta. Näin ollen öljyvahinkojätettä ei pystyttäisi syöttämään kattilaan erikseen. Nestemäisiä 
vaarallisia jätteitä ei oteta vastaan. 

Jätteen rinnakkaispolttolaitoksia Itä-Suomen alueella on Pankaboard Oy:n Pankakosken kartonkitehdas Liek-
sassa ja Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat. Näillä rinnakkaispolttolaitoksilla ei kuitenkaan ole ympäristölupaa 
vaarallisiksi aineiksi luokiteltujen tai öljyisten jätteiden polttoon. 

Joissakin alueellisissa voimalaitoksissa Itä-Suomen alueella öljyvahinkojätteen polttaminen olisi teknisesti mah-
dollista, mutta ympäristölupaa ei ole. Kaikkia voimalaitoksia ei ole kartoitettu, mutta esimerkiksi Savon Voima 
Oy:n voimalaitoksessa Pieksämäellä öljyvahinkojätteen polttaminen onnistuisi teknisesti hyvin. Voimalaitokses-
sa on leijukerroskattila. Polttoaineina käytetään turvetta, metsähaketta, purua/kuorta, raskasta polttoöljyä, kier-
rätykseen kelpaamatonta puujätettä sekä kivihiiltä. Näin  ollen esimerkiksi turpeeseen tai hakkeeseen imeytetty 
öljy olisi voimalaitokselle soveltuvaa polttoainetta. Myös öljy-vesiseosta voitaisiin polttaa. Seosta voitaisiin pum-
pata kuljettimelle pikkuhiljaa pieniä määriä muun polttoaineen sekaan,
jolloin vettä voisi olla jopa 90 %. Savon Voimalla ei kuitenkaan ole ympäristölupaa jätteen polttamiseen. 

Myös Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitos voisi onnettomuustilanteessa teknisesti ottaa vastaan 
öljyvahinkojätettä polttoon (imeytysmateriaaleja, vedestä kerättyä öljyä/öljy-vesiseosta), mutta voimalaitoksella 
ei ole ympäristölupaa jätteen polttoon. Voimalaitoksessa poltetaan laitoksen käynnistyksen
yhteydessä öljyä ja kiinteää polttoainetta yhtä aikaa. Kattilaa käynnistäessä tulipesän lämmöt ovat vielä alhaiset, 
mutta jos öljyjätettä poltettaan normaalissa palamislämpötilassa, päästöt pysyvät kurissa.

Malk, V. 2017. Öljyvahinkojätteen käsittelymenetelmien teknistaloudellinen tarkastelu. 
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teistolle, ja siksi öljyvahinkojätteen käsittely ei 
kaikkien käsittelijöiden osalta ole välttämättä eri-
tyisen haluttua.

Jätteen loppukäsittely tulee kilpailuttaa. Laki jul-
kisista hankinnoista ei sisällä poikkeuksellisten 
tilanteiden jätehuoltoa koskevaa poikkeusta. Käy-
tettävissä olevien jätteiden loppukäsittelymenetel-
mien selvittäminen kilpailuttamalla mahdollistaa 
sen, että jokaisella toimijalla on yhtäläiset mahdol-
lisuudet tarjota palveluitaan. Kilpailutus vaikuttaa 
hintoihin, mutta kilpailutus voi myös johtaa lop-
pukäsittelyn lykkääntymiseen, jolloin välivaras-
tointiajat pitenevät. Välivarastoinnille asetettu alle 
kahden vuoden aikatavoite saattaa edellyttää, että 
suuren öljyvahingon jälkeen voi olla joka tapauk-
sessa tarpeen hyödyntää kaikki käytettävissä oleva 
kapasiteetti. 

Suuren öljyvahingon yhteydessä kaikkien arvioi-
tujen vaihtoehtojen tulee olla mahdollisia ja niiden 
on oltava otettavissa käyttöön. Myös öljyvahinko-
jätteen siirtoa muihin EU-maihin tulee harkita. Jät-
teiden kansainvälisten siirtojen valvontaan liittyvät 
viranomaistehtävät hoitaa Suomen ympäristökes-
kus (SYKE). Öljyvahinkojäte on mahdollista viedä 
käsiteltäväksi muuhun EU-maahan, mikäli 
• soveltuvaa asianmukaista loppukäsittelykapa-

siteettia ei Suomessa ole,
• SYKE myöntää luvan jätteen siirtoon ulko-

maille,
• vastaanottavassa maassa kapasiteettia on tar-

jolla,
• vastaanottava maa hyväksyy jätteen siirron 

sinne käsiteltäväksi, ja
• käsittelymenetelmä täyttää samat vaatimukset 

kuin Suomessa.

Öljyvahingossa muodostuneiden öljyvahinkojättei-
den määrän jäädessä alle 100 000 tonnin, loppu-
käsittely on mahdollista hoitaa kotimaisia ympä-
ristöluvan mukaisia käsittelymenetelmiä käyttäen. 

Tällöinkin käsittelymenetelmää harkittaessa on 
mietittävä ja verrattava, millaisia vaikutuksia 
syntyy jätteen kuljetuksista, ja toisaalta, millai-
sia vaikutuksia syntyy käsiteltäessä jätettä muilla 
menetelmillä lähempänä jätteen syntypaikkaa. Eri 
loppukäsittelypaikkojen ja -menetelmien sekä kul-
jetusten kustannuksia on arvioitu Älykön loppu-
raportin artikkelissa Öljyvahinkojätteen käsittely-
menetelmien teknistaloudellinen tarkastelu (Malk 
2017). 

Vahingon aiheuttaja, hänen vakuutusyhtiönsä, tai 
korvausrahastot, vastaavat viimekädessä jätteen 
loppukäsittelystä aiheutuvista kustannuksista. 
Siksi vahingon edustaja on keskeinen taho käsit-
telymenetelmiä kilpailutettaessa ja valittaessa (ks. 
manuaalin osa 6).
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Öljyntorjunnan ja jätehuollon raja
•	 Vahinkojätehuolto on jälkitorjuntaviranomaisen, pääsääntöisesti kunnan, vastuulla.
•	 Jätelakia sovelletaan öljy- ja aluskemikaalivahinkojätteeseen, sen jälkeen, kun välttämättömät torjun-

tatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn tai muun haitallisen aineen keräämiseksi on tehty, eli siirryt-
täessä jälkitorjuntaan.

•	 Öljyntorjunnan päättyminen todennetaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja välivarastoittain ympä-
ristöviranomaista kuullen.

•	 Jälkitorjuntaan siirtyminen edellyttää, että
 - puhdistetulla alueella ei ole kerättävissä olevaa näkyvää ja irtonaista öljyä eikä uuden  
   öljyyntymisen tai tilanteen eskaloitumisen vaaraa ole.
 - öljyvahinkojäte on hallinnassa, eikä siitä ole lisävahingon vaaraa, eli jäte on asianmukaisesti  
   välivarastoitu tai jätetty kuljetettavaksi asianmukaiseen käsittelyyn.
•	 Jälkitorjunnasta vastaa tarvittaessa kunta (öljyvahinkojen torjuntalaki 9 §), mikä tarkoittaa, että kunnal-

la on operatiivinen vastuu öljyvahinkojätteistä ja niiden käsittelystä.
•	 Öljyvahinkojätteet saavat jätelain mukaisen jätestatuksen jälkitorjuntaan siirryttäessä ja kuntaa pide-

tään tällöin jätelain 28 §:n mukaisena jätteen haltijana, jonka hallussa jätteet ovat.
•	 Jälkitorjuntaviranomaisella on torjuntaviranomaisen toimivaltuudet torjunnan lopettamispäätökseen 

asti.

Eri jätejakeille soveltuvat käsittelymenetelmät
•	 Voimakkaasti öljyyntyneille öljyvahinkojätteille soveltuvat parhaiten termiset käsittelymenetelmät: ter-

modesorptio, leijupetipoltto ja arinakattilat.
•	 Suomessa on termistä jätteiden käsittelykapasiteettia, mutta vain Fortum Waste Solutions Oy:lla on 

olemassa oleva ympäristölupa vastaanottaa ja käsitellä vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa öljyvahin-
kojätettä.

•	 Maa-ainesten käsittely siirrettävällä termodesorptiolaitteistolla vähentää massojen kuljetustarvetta. 
Käsiteltävää jätettä tulee olla 50 000 tonnia, ennen kuin laitteistoa on taloudellisesti järkevä siirtää. 
Siirrettävän termodesorptiolaitteiston osalta tulee

 - tutkia poltettava jäte laboratoriossa ennen käsittelyn alkamista, 
 - suojata käsittelylaitteiston sijoitusalueen maaperä, ja 
 - selvittää tuhkaa sisältävän maan laatu ennen sen sijoittamista takaisin maaperään.
 - Siirrettävää polttolaitosta käytettäessä öljyvahinkojätteiden käsittelystä ja siten myös lupien tai  
   ilmoitusten laadinnasta vastaa laitteiston omistava yritys.
•	 Leijupeti 
 - soveltuu kosteiden ja haihtuvia aineita sisältävien jätteiden polttoon 
 - jäte ei saa sisältää alumiinia, metallia tai isoja kiviä 

12TOK Jätteen loppukäsittely
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 - jätteen sisältämä öljy voi aiheuttaa räjähdysvaaran murskaimella
 - jätteen kosteuspitoisuuden tulee olla alle 60 %.
•	 Arinapoltto
 - laitoksissa voidaan polttaa laadultaan vaihtelevaa jätettä
 - kestää hyvin kosteutta sekä lämpöarvon ja tuhkapitoisuuden vaihteluita
 - haihtuvat yhdisteet tulee esikäsitellä räjähdysvaaran vuoksi
•	 Öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten käsittelymenetelmät valitaan maa-aineksen laadun ja öljypitoisuu-

den mukaan. Pilaantuneista maista osa on luokiteltavissa tavanomaisiksi jätteiksi, osan öljypitoisuus 
ylittää vaarallisen jätteen rajan.

•	 Pesu soveltuu
 - mineraaliöljyillä pilaantuneille maa-aineksille
 - parhaiten karkealle maa-ainekselle (hienoainepitoisuus korkeintaan noin 20 %).
•	 Stabilointi
 - soveltuvuus varmistetaan esitutkimuksin
 - yleensä enintään 1 % öljyä sisältäville maa-aineksille
 - stabiloituneista massoista voidaan rakentaa erilaisia kenttä- ja tierakenteita 
 - sijoituspaikka ei voi olla ympäristön kannalta herkkä ja sitä tulee valvoa
•	 Kompostointi 
 - soveltuu parhaiten helposti tai kohtuullisesti hajoavien ja ainakin osittain vesiliukoisten haitta- 
   aineiden käsittelyyn
 - pilaantuneiden maiden kompostointi toteutetaan yleensä aumakompostointina
 - onnistuu yleensä, kun maa-ainesten öljypitoisuus on alle 2 %.
•	 Kaatopaikkasijoitus on yleensä sallittu jo käsitellyille lievästi öljyisille pilaantuneille maa-aineksille.

Käsittelymenetelmiä harkitessa huomioitavaa
•	 Jätteenpolttoon ja rinnakkaispolttoon erikoistuneissa polttolaitoksissa toiminta ei saisi keskeytyä tai 

häiriintyä merkittävästi öljyvahinkojätteen käsittelyn takia.
•	 Valvontaviranomainen voi hyväksyä poikkeuksellisen vaarallisen jätteen käsittelyn tavanomaisen jät-

teen polttolaitoksessa, mikäli jätteiden käsittelystä ei aiheudu erityistä haittaa.
•	 Jätteen saa siirtää Suomesta toiseen maahan, jos Suomessa ei ole teknisiä tai taloudellisia edelly-

tyksiä taikka tarvittavia käsittelylaitoksia tai -paikkoja jätteen käsittelemiseksi hyväksyttävällä tavalla.
•	 Jätteen käsittelyn ja sijoituksen suunnittelua varten perustettavassa työryhmässä
 - on mukana joko kunnan tai valtion asettama ympäristöasiantuntija
 - suunnitellaan välivarastointi- ja loppukäsittelypaikkojen sijainti
 - suunnitellaan paikkojen perustamiseen tarvittavien lupien hankinta
•	 Jätteen käsittely tulee kilpailuttaa.
•	 Öljyvahingossa syntyneiden öljyvahinkojätteiden jäädessä alle 100 000 tonnin käsittely on mahdollista 

hoitaa kotimaisia ympäristöluvan mukaisia käsittelymenetelmiä käyttäen.

Öljyvahinkojätteiden käsittelyn valinnassa voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä:
•	  välitön toimittaminen olemassa oleviin poltto- ja käsittelylaitoksiin, etusijalla lähellä olevat laitokset,
•	  jätteiden keräily ja varastoiminen olemassa oleville varastointi- ja käsittelyalueille, etusijalla lähellä 
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olevat alueet,
•	 siirrettävän termodesorptiolaitteiston rakentaminen ja käyttöönotto, mikäli syntyvän jätteen käsittely 

välittömästi olemassa olevissa käsittelylaitoksissa ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa
•	 uusien varastointialueiden rakentaminen tarvittaessa.

Käsittelylaitokset
•	 Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa ja alusöljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelmassa 

esitetään, miten öljyvahingosta syntyvät jätteet alueella käsitellään. 
 • Nousialan jäteasema (Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy), Savonlinna
 • Metsä-Sairilan jäteasema (Metsäsairila Oy), Mikkeli
 • Lehmisuon kaatopaikka, (Savaterra Oy), Rantasalmi
 • Heinälamminrinteen vaarallisten jätteiden vastaanottoasema (Fortum Waste Solutions Oy),  
    Kuopio
 • Kuopion Sorsasalon teollisuusjätekeskus (Fortum Environmental Construction Oy), Kuopio
 • Kuopion jätekeskus (Jätekukko Oy), Kuopio
 • Riikinnevan käsittelykeskus (Keski-Savon Jätehuolto Liikelaitoskuntayhtymä / Lassila & 
    Tikanoja), Leppävirta
 • Joensuun vaarallisen jätteen terminaali (Lassila & Tikanoja Oyj), Joensuu
 • JL-terminaali/Joen Loka, Joensuu
 • Kontiosuon jäteasema (Puhas Oy), Joensuu
 • Jyrin käsittelyasema (Outokummun kaupunki), Outokumpu
 • Peltomäen jätteenkäsittelykeskus (Ylä-Savon jätehuolto Oy), Iisalmi
 • Ekokymppi Majasaaren jätekeskus (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä), Kajaani
 • Mustankorkea, Jyväskylä
 • Lassila & Tikanoja, vaarallisen jätteen terminaali ja laitos, Jyväskylä
 • Lassila & Tikanoja, Lahden käsittelylaitos, Lahti
 • Fortum Waste Solutions Oy, Riihimäki
 • Fortum Environmental Construction Oy, Riihimäki
 • Kukkuroinmäen jätekeskus (EKJH), Lappeenranta
 • Keltakankaan jätekeskus (Kymenlaakson jäte), Anjalankoski 
 • Fortum Waste Solutions Oy, Anjalankoski
•	 Katso ajantasaiset tiedot BORIS-järjestelmästä. Jätteiden ja pilaantuneiden maiden käsittelylaitoksia 

on koottu myös ympäristöhallinnon YLVA-järjestelmään.
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