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Tiivistelmä 
Työssä tarkennettiin Suomessa keräämättä jäävän jäteöljyn määrää ja selvitettiin keräämättä jäävän jäteöl-
jyn hyödyntämisen ympäristövaikutukset kolmella eri hyödyntämismenetelmällä. Keräämättä jäävän jä-
teöljyn määrää tarkennettiin aiemmin tehdyn esiselvityksen tulosten perusteella arvioimalla vielä öljyva-
hingoissa vuotanut öljymäärä, romuautojen sisältämän öljyn määrä sekä itse öljynsä vaihtavien markki-
noilta keräämättä jäävä määrä. Elinkaariarvioinnilla vertailtiin keräämättä jäävän jäteöljyn hyödyntämisen 
potentiaalisia ympäristövaikutuksia kolmella eri hyödyntämismenetelmällä: 1. keskitetty keräys ja re-
generointi, 2. keskitetty keräys ja poltto polttolaitoksessa sekä 3. hajautettu keräys ja pienpoltto moniöljy-
polttimella. Pienpoltto ei ole sallittua Suomessa, mutta sen ympäristövaikutuksia haluttiin vertailla muihin 
menetelmiin. 
 
Elinkaariarvioinnissa tutkitut vaikutusluokat olivat ilmastonmuutos, happamoituminen, myrkyllisyys ihmi-
selle, vesistöjen ekotoksisuus, maaperän ekotoksisuus sekä hiukkaset. Tutkimuksessa huomioitiin jäteöljyn 
kuljetuksessa ja keräyksessä sekä hyödyntämisprosesseissa tarvittavien polttoaineiden ja tärkeimpien ke-
mikaalien valmistus ja kuljetus Suomeen sekä sähkön ja lämmön tuotanto.  
 
Elinkaariarvioinnin tulosten kannalta on merkittävää mitä jäteöljyn hyödyntämisellä korvataan. Jäteöljyn 
regenerointi korvaa voiteluaineiden perusöljyn primääristä tuotantoa, kun muissa tapauksissa jäteöljyn 
energiahyödyntäminen korvaa kevyen polttoöljyn tuotantoa ja energiahyödyntämistä. Perusöljyn primääri-
sen tuotannon välttämisestä saatavat hyvitykset ovat merkittävästi suuremmat kuin jäteöljyn regeneroinnis-
ta aiheutuvat päästöt, joten saavutetaan ympäristöhyötyjä. Energiahyödyntämisen suhteen taas kevyen 
polttoöljyn tuotannosta ja polttamisesta saatavat hyvitykset ovat samaa suuruusluokkaa jäteöljyn polttami-
sen kanssa, joten potentiaaliset ympäristöhyödyt ovat pienemmät. 
 
Toteutetun kevennetyn elinkaariarvioinnin tulosten perusteella potentiaalisilta ympäristövaikutuksiltaan 
paras hyödyntämismenetelmä tällä hetkellä keräämättä jäävälle jäteöljylle on regenerointi keskitetyn kerä-
yksen kautta olettaen, että jäteöljy on laadultaan regenerointiin kelpaavaa. Huonolaatuinen regenerointiin 
kelpaamaton jäteöljy on tulosten perusteella järkevintä kerätä keskitetysti polttoon. Kuitenkin kaikki jä-
teöljyn hyödyntämismenetelmät, myös hajautettu keräys ja pienpoltto, ovat parempia kuin jäteöljyn laiton 
hävittäminen. Pienpolttoon tarvittaisiin kuitenkin joko savukaasujen puhdistusjärjestelmä tai jokin esikäsit-
telymenetelmä jäteöljyn epäpuhtauksien ja niistä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Jos jäteöljyn pien-
polton tutkimista jatketaan, suositeltavaa olisi tutkia millaisia savukaasunpuhdistusjärjestelmiä pienpolt-
toon voitaisiin soveltaa tai miten jäteöljy voitaisiin esikäsitellä ennen pienpolttoa epäpuhtauksien vähen-
tämiseksi. Myös pienpolton tuhkan asianmukainen käsittely tulisi huomioida mahdollisissa jatkotutkimuk-
sissa. 
 
Kuitenkin suuremmassa mittakaavassa on suositeltavampaa pienpolton sijaan suosia regenerointia siitä 
saatavien selvien ympäristöhyötyjen takia. 
Avainsanat  jäteöljy, ympäristövaikutus, elinkaariarviointi, LCA, regenerointi, kierrätys, energiahyödyn-
täminen 
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Abstract 
In this study the quantity of uncollected waste oil was estimated more specifically and the environmental 
impacts of its utilization were assessed. The quantity of uncollected waste oil estimated in the pre-report 
was further estimated with the amount of waste oil leaked in oil accidents, the amount of waste oil in scrap 
vehicles and the amount of oil in do it yourself oil changers -market. Life cycle assessment (LCA) was 
used to evaluate the potential environmental impacts of utilization of uncollected waste oil in three differ-
ent utilization techniques: 1. centralized collection and regeneration 2. centralized collection and combus-
tion in an incineration plant and 3. decentralized collection and small scale combustion in a space heater. 
Small scale combustion of waste oil is not allowed in Finland. Nevertheless its environmental impacts 
were assessed so it could be compared with other techniques.  
 
Impact categories used in the LCA were global warming, acidification, human toxicity, fresh water ecotox-
icity, terrestrial ecotoxicity and particulate matter formation. Production and transportation to Finland of 
fuels and most relevant chemicals needed in transportation, collection and utilization processes were taken 
into account as well as the production of electricity and heat.  
 
The avoided processes that waste oil utilization is substituting have a significant effect on the results of the 
LCA. Regeneration of waste oil substitutes primary production of lubricant base oil. In the other cases 
energy recovery of waste oil substitutes energy production with light fuel oil and the production of light 
fuel oil. The avoided impacts of primary base oil production are significantly greater than impacts caused 
by regeneration and therefore environmental benefits are obtained. Instead in energy recovery the differ-
ence between combustion of waste oil and combustion and production of light fuel oil is not that big and 
environmental benefits are smaller. 
 
According to the results of the LCA the best technique to utilize now uncollected waste oil is centralized 
collection and regeneration when the quality of the oil is suitable for regeneration. Waste oil of low quality 
should be collected centrally and combusted in an incineration plant. However, all the utilization tech-
niques, even decentralized collection and small scale combustion, are better than illegal disposal. Small 
scale combustion needs though either a flue gas cleaning system or a pre-treatment process to reduce the 
contaminants in waste oil and the impacts caused by them. These would be the things to research more, if 
the small scale combustion is to be further developed and researched. Adequate management of the ash 
from small scale burning should also be considered. 
 
On a larger scale, however, instead of small scale combustion it is preferable to favour regeneration of 
waste oil because of the environmental benefits that can be obtained with it. 
 
Keywords  waste oil, environmental impact, life cycle assessment, LCA, regeneration, recycling, energy 
recovery 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 
Aihe työlle tuli alun perin Raumanmeren Rotaryklubin Raumalla maaliskuussa 2012 
järjestämästä Itämeren suojelua käsittelevästä seminaarista ”Meremme tähden - vaikuta 
paikallisesti”. Seminaarissa nousi huoli voiteluaineiden päätymisestä luontoon hallitse-
mattomien hävitystoimenpiteiden johdosta. Lisäksi haluttiin selvittää jäteöljyn erilaisia 
hyötykäyttömahdollisuuksia ja miten hyötykäyttöä voitaisiin lisätä nykyisestä. Taustalla 
oli halu tutkia myös millaiset olisivat tällä hetkellä kielletyn jäteöljyn pienpolton ympä-
ristövaikutukset. Pienpolton kannattajien mielestä pienpolton avulla saataisiin mahdolli-
sesti tehokkaammin kerättyä tällä hetkellä yksityisiin varastoihin jäävä tai laittomasti 
luontoon päätyvä jäteöljy. 
 
Jäteöljyn hyötykäyttö aiheena on sen verran laaja, että tutkimus päätettiin jakaa erikois-
työhön ja diplomityöhön. Ensin toteutetussa erikoistyössä selvitettiin voiteluaineiden 
materiaalivirtoja Suomessa, jotta saataisiin selville mihin voiteluaineet päätyvät käytet-
tyinä ja missä jäteöljyn hyödyntämistä olisi mahdollista tehostaa eniten.  Erikoistyön 
tulokset toimivat esiselvityksenä tälle diplomityölle, jossa keskitytään jäteöljyn eri hyö-
dyntämismenetelmiin ja niiden ympäristövaikutuksiin. Erikoistyössä saadut materiaali-
virtakaaviot ja keskeisimmät taulukot on esitetty liitteessä 1. Erikoistyön tulosten perus-
teella Suomessa kulutettiin vuosina 2007-2011 noin 62 000 - 81 000 tonnia voiteluainei-
ta vuodessa (ei sisällä prosessiöljyjä eikä laivakoneöljyjä). Tähän määrään sisältyvät 
myös tuontikoneiden mukana tulleet öljyt sekä uusioöljytuotteet. Noin 36-55 % kulute-
tuista voiteluaineista kerättiin jäteöljynä takaisin. Noin 15 % voiteluaineista kului tai 
käytettiin tuotteiden valmistukseen ja noin 3-5 % meni vientikoneiden mukana ulko-
maille. Noin 27-43 % käytetyistä voiteluaineista päätyi muualle, määrittelemättömään 
kohteeseen. Määrittelemättömään kohteeseen päätyvään määrään sisältyvät mm. luon-
toon päätyvä jäteöljy, voiteluaineiden sisäinen uusiokäyttö, öljyjen laiton poltto sekä 
muu laiton hävitys, romuautojen sisältämät öljyt, kiinteiden jätteiden sisältämät öljyt 
sekä yksityisissä varastoissa olevat jäteöljyt. Käytetyt voiteluaineet sisältävät monia 
epäpuhtauksia, kuten raskasmetalleja sekä PAH- ja PCB-yhdisteitä, ja voivat ympäris-
töön päätyessään aiheuttaa vakavaa pilaantumista. Tämän takia on tärkeää, ettei jäteöl-
jyä päädy luontoon vaan, että se saadaan kerättyä talteen hyödynnettäväksi tai hävitettä-
väksi asianmukaisesti. 
 

1.2 Tutkimusongelma 
 
Tutkimuksen keskeinen tutkimusongelma on miten tällä hetkellä keräämättä jäävä jä-
teöljy saataisiin kerättyä talteen ja miten se olisi ympäristön kannalta järkevintä hyödyn-
tää.  Tutkimusongelmaa lähestytään seuraavien tutkimuskysymyksien kautta:  
 

1) Jos tällä hetkellä keräämättä jäävä jäteöljy saataisiin kerättyä talteen, mitkä oli-
sivat käsittelyn ympäristövaikutukset kolmella eri hyödyntämismenetelmällä?  

 
2) Mistä jäteöljyä voitaisiin kerätä enemmän ja miten? Eli miten nykyistä jäteöljy-

huoltoa voidaan tehostaa?  
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1.3 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on etsiä nykyistä käytäntöä parempia kokonaisvaltaisia ratkai-
suja tällä hetkellä keräämättä jäävän jäteöljyn hyödyntämiseen. Tavoitteen saavuttami-
seksi tutkimuksessa toteutetaan elinkaariarviointi kolmelle eri jäteöljyn hyödyntämis-
menetelmälle. Yhdeksi tutkittavaksi hyödyntämismenetelmäksi on valittu pienpoltto, 
joka ei ole sallittua Suomessa. Pienpolton ympäristövaikutukset halutaan kuitenkin sel-
vittää, jotta sitä voidaan vertailla muihin hyödyntämismenetelmiin. Elinkaariarvioinnin 
tulosten perusteella voidaan selvittää miten keräämättä jäävä jäteöljy olisi parasta käsi-
tellä. Lisäksi tarkentamalla keräämättä jäävän jäteöljyn määrää pyritään selvittämään 
mistä jäteöljyä voitaisiin kerätä nykyistä enemmän ja näin tehostaa nykyistä jäteöljy-
huoltoa.  
 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 
Tarkasteltaviksi jäteöljyn hyödyntämismenetelmiksi valittiin 1. keskitetty keräys ja re-
generointi, 2. keskitetty keräys ja poltto sekä 3. hajautettu keräys ja pienpoltto. Vaihto-
ehdot 1 ja 2 ovat tällä hetkellä Suomessa käytössä olevia menetelmiä. Keskitetty keräys 
tarkoittaa keräystä valtakunnallisen öljyjätteen keräysjärjestelmän kautta, josta hyvälaa-
tuinen öljy menee regenerointiin eli uudistettavaksi voiteluaineiden perusöljyksi ja huo-
nolaatuinen kierrätykseen kelpaamaton öljy poltetaan energian tuottamiseksi. Kolmas 
tarkasteltava vaihtoehto ei ole tällä hetkellä käytössä, koska jäteöljyn poltto alle 5 
MW:n laitoksissa ei ole sallittua Suomessa. Pienpolton avulla yksityiset henkilöt (huol-
toliikkeet tai romuttamot) voisivat itse hyödyntää jäteöljynsä lämmityksessä ja näin 
säästää lämmityskuluissa. Tämän uskotaan tehostavan esimerkiksi haja-asutusalueiden 
jäteöljyhuoltoa ja motivoivan jäteöljyn hyödyntämiseen laittoman hävityksen sijaan. 
Joillakin haja-asutusalueilla nykyinen jäteöljyn keräysjärjestelmä koetaan vaivalloisek-
si, tehottomaksi ja kalliiksi. 
 
Tässä tutkimuksessa jäteöljyllä tarkoitetaan vain käytettyjä voiteluaineita ja teollisuus-
öljyjä. Muut öljyä sisältävät jätteet, kuten kiinteät öljypitoiset jätteet ja alusperäiset jä-
teöljyt, on jätetty pois tarkastelusta. Rajaus noudattelee valtakunnallisessa öljyjätteen 
keräyssopimuksessa käytettyä rajausta. Teollisuuslaitoksissa poltettava jäteöljy ei sisäl-
ly valtakunnallisen keräyksen piiriin, mutta se on otettu mukaan tarkasteluun, koska sitä 
kautta hyödynnetään merkittävä määrä jäteöljyä. Tarkasteluun on pyritty ottamaan mu-
kaan seuraavat jäteluettelon (Jäteasetus 179/2012) koodit: ryhmästä 12 ”Metallien ja 
muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät 
jätteet” mineraalipohjaiset ja synteettiset työstö-öljyt 120106, 120107, 120110, ryhmäs-
tä 13 ”Öljyjätteet ja polttonestejätteet” hydrauliöljyjätteet 130109-130113, moottori-, 
vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet 130204-130208 sekä ryhmästä 20 ”Yhdyskuntajätteet” 
muut kuin ruokaöljyt ja ravintorasvat 200126. 
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2 Lainsäädäntökatsaus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston jätedirektiivissä (2008/98/EY) määritellään jäteöl-
jyllä tarkoitettavan ”mitä tahansa mineraalipohjaista tai synteettistä voiteluainetta tai 
teollisuusöljyä, josta on tullut sopimatonta siihen käyttöön, johon se alun perin oli tar-
koitettu, kuten käytettyjä polttomoottoriöljyjä, vaihteistoöljyjä, voiteluöljyjä, turbiineis-
sa käytettäviä öljyjä ja hydrauliikkaöljyjä”. Valtioneuvoston jäteasetuksessa (179/2012) 
taas öljyjätteellä tarkoitetaan ”kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä 
öljystä koostuvaa, alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa soveltumatonta voiteluainetta tai 
teollisuusöljyä taikka muuta öljyä sisältävää jätettä”. Tässä työssä muut öljyä sisältävät 
jätteet on jätetty pois tarkastelusta.  
 
Jäteöljyn, kuten muidenkin jätteiden, hyödyntämistä ohjaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston jätedirektiivi (2008/98/EY), joka on pantu täytäntöön Suomessa jätelailla 
(646/2011) ja valtioneuvoston asetuksella jätteistä (179/2012). Jätedirektiivin mukaista 
jätehierarkiaa eli etusijajärjestystä on noudatettava kaikessa toiminnassa mahdollisuuk-
sien mukaan. Jätelain mukaan on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään syntyvän jätteen 
määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti 
valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys 
ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Viimei-
senä vaihtoehtona jäte on loppukäsiteltävä. Jäteöljyn kannalta etusijajärjestys tarkoittaa 
ensisijaisesti uudistamista eli regenerointia perusöljyksi ja voiteluaineiden raaka-
aineeksi. Toissijaisesti jäteöljy ja muut öljyjätteet on hyödynnettävä energiana, jos re-
generointiin ei ole teknisiä mahdollisuuksia. Jätedirektiivin mukaisesti jäteöljyt tulee 
kerätä erikseen, jos se on teknisesti mahdollista. Ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei 
pitäisi sekoittaa keskenään eikä muunlaisten jätteiden kanssa, jos sekoittaminen haittaa 
niiden käsittelyä. 
 
Jätelain mukaan etusijajärjestystä on noudatettava sitovana velvoitteena siten, että saa-
vutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos. Jätelain tar-
koitus on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja 
ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Arvioitaessa 
mikä on lain tarkoituksen kannalta paras tulos, on huomioitava tuotteen ja jätteen elin-
kaaren aikaiset vaikutukset, ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate 
sekä toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjes-
tystä. On siis mahdollista, että ympäristön ja lain kannalta parhaaseen tulokseen pääse-
miseksi joidenkin jätevirtojen kohdalla voidaan poiketa etusijajärjestyksestä, jos se on 
elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien 
kokonaisvaikutusten osalta. 
 
Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteiden 3 ja 4 mukaisesti jäteöljy luo-
kitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Luokitus perustuu EU:n jätteiden ja vaarallisten jättei-
den luetteloon (2000/532/EC). Jätelain 7 §:n nojalla vaarallisen jätteen luokittelusta 
voidaan yksittäistapauksessa poiketa. Jätelain mukaan ely-keskus voi jätteen haltijan 
hakemuksesta yksittäistapauksessa päättää, että valtioneuvoston asetuksessa vaarallisek-
si jätteeksi luokiteltu jäte ei ole vaarallista jätettä, jos jätteen haltija osoittaa luotettavas-
ti, ettei ko. jätteellä ole yhtään vaaraominaisuutta ja ettei tämä ole seurausta jätteen lai-
mentamisesta. 
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Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksessa jätteistä (179/2012) ja vaarallisten jätteiden kuljetukseen mukaan liitettävästä 
siirtoasiakirjasta jätelaissa (646/2011). Vaarallisia jätteitä saa sijoittaa vain niitä varten 
suunnitellulle erityiselle vaarallisen jätteen kaatopaikalle kaatopaikoista annetun valtio-
neuvoston asetuksen (331/2013) mukaan. Vaarallisen jätteen poltossa on noudatettava 
valtioneuvoston asetusta 151/2013 jätteen polttamisesta. Öljyjätteen osalta asetuksessa 
säädetään, että polttoaineteholtaan enintään 5 megawatin (5 MW) jätteenpolttolaitokses-
sa tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksessa ei saa polttaa öljyjätettä. 
 

3 Jäteöljyn määrä, keräys ja hyödyntäminen 

3.1 Voiteluaineiden ja jäteöljyn määrä ja laatu 
Jäteöljyä muodostuu voiteluaineiden käytöstä, joten jäteöljyn määrän ja eri kohteisiin 
päätymisen selvittämiseksi on ensin selvitettävä voiteluaineiden määrä. Voiteluaineiden 
kulutusta ei kuitenkaan tilastoida Suomessa kattavasti. Öljyalan Keskusliitto (ÖKL) 
pitää voiteluaineiden myyntitilastoa liittoon kuuluvien jäsenyritysten myynnistä, mutta 
näihin tilastoihin eivät sisälly kaikki Suomessa valmistettavat voiteluaineet eivätkä 
kaikkien maahantuojien tuotteiden myynnit (Huttula, 2013). Tämän takia erikoistyössä 
päädyttiin arvioimaan voiteluaineiden kokonaismäärä voiteluöljyistä ja voiteluaineval-
misteista kerättävän öljyjätemaksun perusteella. Öljyjätemaksua ei tarvitse maksaa tuot-
teista, jotka toimitetaan muualla kuin Suomessa kulutettaviksi eikä tuotteista, joista 
valmistetaan vientituotteita. Öljyjätemaksua ei myöskään tarvitse maksaa tuotteista, 
jotka käytetään raaka-aineena öljyjätemaksuttoman tuotteen valmistamiseen ja jonka 
käytöstä ei synny öljyjätettä. (Öljyjätemaksulaki 894/1986.) Tällaisia ovat teollisuuden 
käyttämät prosessiöljyt, jotka kuluvat kokonaan tuotteiden valmistukseen. Tämän takia 
prosessiöljyt on jätetty pois tarkastelusta. Myös laivakoneöljyt on rajattu pois tarkaste-
lusta, koska niitä ei ole huomioitu jäteöljyjenkään kannalta. Liitteen 1 kuvissa 18 ja 19 
on esitetty esimerkkinä voiteluaineiden materiaalivirtakaaviot vuodelle 2011. Liitteen 1 
taulukoissa 23-29 on esitetty erikoistyön tuloksia voiteluaineiden määrästä, kerätyn ja 
käsitellyn jäteöljyn määrästä ja sen jakautumisesta eri hyödyntämismenetelmiin.  
 
Tässä luvussa käydään läpi miten voiteluaineista tulee jäteöljyä ja minkä takia jäteöljy 
on vaarallista jätettä. Voiteluaineet voidaan jaotella moottoriöljyihin ja muihin voitelu-
aineisiin. Moottoriöljyjä ovat dieselmoottoriöljy, henkilöautoöljy ja 2-tahtiöljyt. Muita 
voiteluaineita ovat vaihteistoöljyt, laivakoneöljyt, prosessiöljyt, työstö-öljyt, hydrauliik-
kaöljyt, teollisuuden korkeapainevaihteistoöljyt, muut teollisuusöljyt, muuntajaöljyt, 
voitelurasvat ja teräketjuöljyt. (ÖKL, 1997.) Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, 
tässä työssä tarkastelusta on rajattu pois laivakoneöljyt ja prosessiöljyt. 
 
Lähes kaikki modernit moottorit ja koneet vaativat voiteluaineiden käyttöä. Voiteluai-
neilla on monia erilaisia tehtäviä, yleisin niistä on voitelu eli kitkan ja kulumisen vähen-
täminen. Muita voiteluaineiden tehtäviä on viilentää siirtämällä lämpöä pois liikkuvista 
osista, puhdistaa ja poistaa haitallisia aineita, suojata hapettumiselta, korroosiolta ja 
kulumiselta sekä voimansiirto. Nykyaikaiset voiteluaineet koostuvat perusöljyistä, joi-
hin sekoitetaan lisäaineita tulevan käyttötarkoituksen mukainen yhdistelmä. Voitelu on 
perusöljyn tärkein tehtävä, muiden toimintojen saavuttamisessa lisäaineiden rooli on 
merkittävä. Lisäaineet voivat vaikuttaa joko perusöljyn fysikaalisiin ominaisuuksiin tai 
parantaa perusöljyn kemiallisia ominaisuuksia. Lisäaineita ovat mm. kulumisenestolisä-
aineet, korkeapainelisäaineet, viskositeetti-indeksinparantajat, detergentit ja dispersantit, 
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hapettumisenestolisäaineet, korroosionestolisäaineet, kitkanalentajat, jähmepisteenalen-
tajat ja vaahtoamisenestolisäaineet sekä emulgaattorit. (Rizvi, 2009.)  
 
Käyttämättömiä voiteluaineita pidetään yleisesti vähemmän myrkyllisinä kuin käytetty-
jä (Rizvi, 2009). Voiteluaineiden teho vähenee ja ominaisuudet muuttuvat käytön aika-
na riippuen käyttöajasta, järjestelmän lämpötiloista, käytön ankaruudesta, täydennysas-
teesta ja ympäristöolosuhteista. Käytön aikana voiteluaineisiin kertyy erilaisia epäpuh-
tauksia, kuten moottorin kulumistuotteita (metallilastuja ja ruostetta, jotka voivat sisäl-
tää sinkkiä, magnesiumia, bariumia, alumiinia, kromia, kuparia, rautaa, mangaania, nik-
keliä, piitä ja tinaa), pölyä, polttoaineen palamisesta muodostunutta vettä sekä epäpuh-
taasta palamisesta syntynyttä nokea. Lisäksi perusöljy ja lisäaineet hapettuvat ja lämpö-
hajoavat synnyttäen mm. kevyitä hiilivetyjä, lietettä ja happoja. Voiteluaineisiin palami-
sen seurauksena ilmasta kondensoituva vesi kiihdyttää hapettumista ja hajoamista enti-
sestään. (Abner, 1983.) Raskaita hiilivetyjä, mukaan lukien PAH-yhdisteet, päätyy voi-
teluaineisiin polymerisaation ja polttoaineen epätäydellisen palamisen takia. Myös pa-
lamatonta polttoainetta liukenee voiteluaineisiin. Korjaamoilla, romuttamoilla ja kerä-
yspisteillä jäteöljyyn sekoittuu usein myös muita aineita, kuten esimerkiksi jarru- ja 
pakkasnesteitä, maaleja, liuottimia sekä kasviöljyjä. (Dalla Giovanna et al., 2003.) 
 
Voiteluaineiden lisäaineista jäteöljyihin päätyy metalleja sekä merkittäviä määriä mm. 
bariumia, fosforia, sinkkiä ja kloori- ja bromiyhdisteitä (Vermont Agency of Natural 
Resources, 1996). Lisäaineista erityisesti kloori voi olla ongelma jäteöljyssä, koska täl-
löin jäteöljyn poltossa voi muodostua dioksiineja. Klooria jäteöljyyn voi päätyä voitelu-
aineissa käytettyjen lisäaineiden lisäksi klooratuista liuottimista tai muuntajaöljyistä, 
joiden käyttö on kuitenkin vähenemässä. (Dalla Giovanna et al., 2003.) 
 
Taulukkoon 1 on kerätty tietoa jäteöljyn sisältämien metallien ja muiden epäpuhtauksi-
en pitoisuuksista eri lähteistä. Eri lähteistä kerätyt pitoisuudet kuvaavat hieman erilaisia 
jäteöljyjä. Vermont Agency of Natural Resources:n tutkimuksen (1996) pitoisuudet 
edustavat keräyspisteiltä, huoltoasemilta ja romuttamoilta kerättyjä jäteöljyjä Vermon-
tissa Yhdysvalloissa. Samassa tutkimuksessa on selvitetty vertailun vuoksi myös käyt-
tämättömän voiteluöljyn sisältämien metallien ja epäpuhtauksien määrää. Euroopan 
öljyteollisuuden yhdistyksen raportin (Europia, 2003) arvot kuvaavat käytettyä mootto-
riöljyä Saksassa ja Ranskassa. Audibertin (2006) kirjassaan ”Waste Engine Oils - Rere-
finig and Energy Recovery” käyttämät arvot kuvaavat tyypillisen käytetyn moottoriöl-
jyn pitoisuuksia Ranskassa. Boughtonin & Horvathin tutkimuksen (2004) pitoisuudet 
kuvaavat kierrätykseen tarkoitetun jäteöljyn laatua. Fehrenbachin tutkimuksessa (2005) 
raportoidut pitoisuudet kuvaavat regenerointiin tarkoitettujen erilliskerättyjen käytetty-
jen moottori- ja vaihteistoöljyjen laatua Euroopassa. Geyerin et al. tutkimus (2013) on 
kaikista tuorein, sen arvot kuvaavat Kaliforniassa syntynyttä jäteöljyä. Taulukossa 3 on 
samoista lähteistä kerätyt tiedot tavallisista polttoöljyistä nro 2 ja nro 4. Kevyt polttoöljy 
on maaöljytuotteiden ja lisäaineiden seos, joka sisältää 50 - 100 % polttoöljyä nro 2 ja 
0 - 50 % polttoöljyä nro 4 (Työterveyslaitos, 2011). 
 
Vermont Agency of Natural Resources:n tutkimuksen (1996) mukaan käyttämätön voi-
teluöljy sisältää metalleista merkittävissä määrin ainoastaan sinkkiä, jota käytetään lisä-
aineissa. Sen sijaan jäteöljy (käytetty voiteluöljy) sisältää bariumia, kadmiumia, kromia, 
lyijyä, nikkeliä, klooria ja tuhkaa enemmän kuin käyttämätön voiteluöljy tai polttoöljyt. 
Arseenin ja berylliumin pitoisuudet jäivät tutkimuksessa alle havaitsemisrajan. (Ver-
mont Agency of Natural Resources, 1996.) Myös Boughtonin & Horvathin (2004) mu-
kaan jäteöljy sisältää polttoöljyä korkeammissa pitoisuuksissa raskasmetalleja sekä fos-
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faatti- ja rikkipohjaisia lisäainekemikaaleja. Audibertin (2006) mukaan polttoöljy ei 
sisällä mitään niistä epäpuhtauksista, joita jäteöljyssä on. Fehrenbachin (2005) ja Geye-
rin et al. (2013) tutkimusten mukaan jäteöljy sisältää myös monia muita epäpuhtauksia 
(elohopea, koboltti, mangaani, tallium, tina ja vanadiini) kuin aiemmissa tutkimuksissa 
tutkitut. Geyerin et al. (2013) mukaan myös PAH-yhdisteitä on merkittävästi. 
 
Aritsol Oy/Kendall Oy teetti tämän tutkimuksen jäteöljyn pienpolttoa käsitteleväksi 
aineistoksi Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Porin yksiköllä päästömittauksia 
maahantuomastaan Lanair-moniöljypolttimesta (Hannelius, 2013). SAMK toteutti itse 
moniöljypolttimen savukaasujen päästömittaukset ja toimitti lisäksi jäteöljyn ja pienpol-
tossa syntyneen tuhkan analysoitavaksi ulkopuolisissa laboratorioissa. Jäteöljyn labora-
torioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 2. Jäteöljystä ei kuitenkaan analysoitu 
kaikkia Valtioneuvoston jätteenpoltto asetuksen (151/2013) tarkkailtavaksi vaatimia 
epäpuhtauksia. Jäteöljystä ei analysoitu esimerkiksi arseenia, antimonia, elohopeaa, 
talliumia eikä dioksiineja tai furaaneja. Analysoidut epäpuhtaudet ovat pitoisuuksiltaan 
melko samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi uusimman ulkomaisen tutkimuksen 
(Geyer et al., 2013) pitoisuudet.  
 
Taulukko 1. Käyttämättömän voiteluöljyn ja jäteöljyn sisältämien epäpuhtauksien pitoisuuksia.  

Lähde 
Vermont Agency of 
Natural Resources, 1996 Europia, 2003 

Audibert, 
2006 

Boughton & 
Horvath, 
2004 

Fehrenbach, 
2005 

Geyer et 
al., 2013 

Tiedot  
vuodelta 1994 1995-1996 1995-1996 1995 2002 2005 

2007-
2011 

 
käyttämätön 
voiteluöljy jäteöljy 

jäteöljy 
(Ranska) 

jäteöljy 
(Saksa) jäteöljy jäteöljy jäteöljy jäteöljy 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
Arseeni (Ar) - - < 1 < 1   0,5 0,69 
Barium (Ba) < 1 2,9   30 18 20 1,35 
Beryllium 
(Be) < 0,02 < 0,02      0,192 
Elohopea 
(Hg)   < 1 < 1   0,05 0,09 
Fosfori (P)       900 790 700 842 
Kadmium 
(Cd) < 0,25 1,65 < 1 0-10  1 0,2 0,69 
Koboltti (Co)   8 2-15   0,7 8,21 
Kloori (Cl)  74 900-1300 900-1400 700 100 700 216 
Kromi (Cr) < 2 3,33 5-10 1-50 4 1,4 5 1,32 
Kupari (Cu)  36 26 3-100 24 40 30 9,97 
Lyijy (Pb) < 20 49,2 240-338 2-300 222 33 40 8,79 
Mangaani 
(Mn)       10 4,89 
Nikkeli (Ni) < 1,20 1,5 6 1-20 2 1 5 1,09 
Rikki (S) 3600 3350 6000-7000 5000-8000  3200 7000 3510 
Sinkki (Zn) 1210 1152 608-880 500-800 1090 822 700 1030 
Tallium (Tl)       0,1 31,5 
Tina (Sn)       15 2,27 
Vanadiini (V)   - 1-17 < 1  0,5 0,5 
tuhka 0,135 wt% 0,52 wt%    0,8 wt% 1 wt% 10000 
PCB < 5 < 5 - 1,4-24   10 10,9 
PAH   - 300-500   1 21900 
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Taulukko 2. SAMK:n teettämien jäteöljyn laboratorioanalyysien tulokset (Hannelius, 2013). 
Jäteöljy mg/kg 
Arseeni (As) ei mitattu 
Elohopea (Hg) ei mitattu 
Kadmium (Cd) 0 
Koboltti (Co) 0 
Kromi (Cr) 2,2 
Kupari (Cu) 11,2 
Lyijy (Pb) 4,5 
Mangaani (Mn) 2,2 
Nikkeli (Ni) 1,1 
Vanadiini (V) 0 
Kloori (Cl) 260,7 

 
 
Taulukko 3. Polttoöljyn sisältämien epäpuhtauksien pitoisuuksia.   

Lähde 
Vermont Agency of Natural 
Resources, 1996 Audibert, 2006 

Boughton & 
Horvath, 2004 

Geyer et al., 
2013 

Tiedot 
vuodelta 1994 1995 2002 2007-2011 
 polttoöljy nro 2 polttoöljy nro 4 polttoöljy nro 2 polttoöljy nro 4 polttoöljy nro 2 
 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
Arseeni (Ar)     1,25 
Barium (Ba) < 1 < 1 - < 1 5,42 
Beryllium (Be) < 0,02 < 0,02   0,35 
Elohopea 
(Hg)   

 
 0,06 

Fosfori (P)       - 5,02 
Kadmium 
(Cd) < 0,25 < 0,25 

 
< 0,25 0,24 

Koboltti (Co)     0,27 
Kloori (Cl) 33,2  - < 200 47,3 
Kromi (Cr) < 2 < 2 - < 2 1,12 
Kupari (Cu)   -  -  
Lyijy (Pb) < 10 < 10 - < 10 1,62 
Mangaani 
(Mn)   

 
 0,82 

Nikkeli (Ni) < 1,20 8,34 - 8,3 1,05 
Rikki (S) 0,12 wt% 0,19 wt%  1860 1947 
Sinkki (Zn) 5,00 9,05  9 3,63 
Tallium (Tl)      
Tina (Sn)   -  - 
Vanadiini (V)   -  1,60 
tuhka 0,13 wt% 0,55 wt% 0 0,56 wt% 0 
PCB < 5 < 5    
PAH      
 

3.2 Keräysjärjestelmä Suomessa 
 
Öljyjätteen keräys on järjestetty Suomessa valtakunnallisesti. Öljyjätehuollon järjestä-
miseen tarvittavat varat kerätään uusista voiteluaineista perittävällä valmisteveron luon-
teisella öljyjätemaksulla, jota maksetaan kaikista voiteluaineista, joista muodostuu jä-
teöljyä Suomessa. Öljyjätemaksusta säädetään öljyjätemaksulaissa (894/1986) ja öljyjä-
temaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon säädetään valtioneuvoston pää-
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töksessä 1191/1997. Maksu on ollut 5,75 senttiä kilolta voiteluöljyä vuoden 2007 alusta 
alkaen. Öljyjätehuollon järjestämisestä vastaa ympäristöministeriön kilpailuttamalla 
valitsema yritys, jolle maksetaan korvauksia öljyjätehuollon järjestämisestä aiheutuneis-
ta kustannuksista. 
 
Valtakunnallisen öljyjätteen keräyksen järjestämisestä vastasi vuoden 2012 loppuun asti 
ympäristöministeriön sopimuskumppanina Ekokem Oy Ab. Vuoden 2013 alusta alkaen 
ympäristöministeriö on tehnyt sopimuksen Lassila & Tikanoja Oyj:n (L&T) kanssa öl-
jyjätteen valtakunnallisen keräyksen järjestämisestä vuoden 2017 loppuun asti. Sopi-
muksen mukaan öljyjätteen keräys tulee järjestää kuntakeräyksenä ja asiakkailta suo-
raan tapahtuvana keräyksenä. Kuntalaiset saavat luovuttaa öljyjätteen, myös huonolaa-
tuisen, kuntakeräykseen veloituksetta. Lisäksi kaikki yli 200 litran öljyjäte-erät on haet-
tava veloituksetta kaikilta asiakkailta. Jos öljyjäte-erä on alle 200 litraa, L&T saa veloit-
taa asiakkaalta keräämisestä aiheutuvan kohtuullisen kustannuksen. (Ympäristöministe-
riö 2007 ja 2012a.) 
 
Uuden sopimuksen ehdot ovat tiukentuneet aiemmasta sopimuksesta Ekokemin kanssa. 
Sopimuksessa on asetettu sitovaksi öljyjätteen keräystavoitteeksi vähintään 20 000 ton-
nia (laskettuna vedettömänä, alle 10 % vettä) vuodessa, kun aiemmin keräystavoitteena 
oli 18 000 t/a eikä tavoite ollut sitova. Lisäksi veloituksetta haettavan öljyjäte-erän mi-
nimimäärä on pienentynyt 400 litrasta 200 litraan. Sopimuksessa on myös määritelty 
kohtuullinen aika, jossa L&T:n on noudettava öljyjäte-erät asiakkaalta tilauksen perus-
teella. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan taajama-alueilla 7-14 vrk ja haja-asutusalueilla 
enintään 30 vrk tilauksesta. Aiemmin Ekokem on noutanut 400 - 1 000 litran öljyerät 
kerran vuodessa. Yli 10 % vesipitoisuudesta jäteöljyssä jätteen tuottajaa on laskutettu 
keräyksestä aiemmin (Ekokem, 2009), mutta nykyisessä sopimuksessa kuitenkin paino-
tetaan, että myös huonolaatuiset öljyjätteet on voitava luovuttaa kuntakeräykseen veloi-
tuksetta, ja että kaikki yli 200 litran erät on noudettava veloituksetta kaikilta asiakkailta. 
(Ympäristöministeriö 2007, 2012a & 2012b ja Peuranen 2013.) 
 
Tiukennusten avulla ympäristöministeriö pyrkii tehostamaan öljyjätteen keräämistä ja 
hyödyntämistä. Tavoitteena on, että jäteöljyä saadaan aiempaa enemmän uusiokäyttöön, 
ja että myös haja-asutusalueiden pienet ja hankalasti kerättävät öljyjäte-erät saadaan 
asianmukaiseen käsittelyyn. Sopimuksessa painotetaan regenerointia uusiokäyttöä var-
ten ensisijaisena öljyjätteen käsittelytapana. (Ympäristöministeriö 2007, 2012a & 2012b 
ja Peuranen 2013.) 
 

3.3 Hyödyntämismenetelmät Suomessa 
Jäteöljyt voidaan jakaa niiden alkuperän mukaan hyvälaatuiseen mustaan voiteluöljyyn, 
hyvälaatuiseen käytettyyn kirkkaaseen voiteluöljyyn ja ns. kuntaöljyyn eli käytettyyn 
voiteluöljyyn (Ympäristöministeriö, 2013a). Mustia voiteluöljyjä ovat moottoreista tai 
voimansiirrosta syntyneet öljyjätteet. Käytettyjä kirkkaita voiteluöljyjä eli noettomia 
voiteluöljyjä ovat mm. lähinnä teollisuudesta peräisin olevat hydrauliikka-, vaihteisto-, 
kiertovoitelu-, turbiini- ja kompressoriöljyt. (L&T, 2013.) Niin sanottuja kuntaöljyjä 
ovat kuntien keräyspisteiltä kerätyt öljyt, joiden koostumuksesta ei voida olla täysin 
varmoja. Suomalaisten jäteöljyn käsittelijöiden luokittelun mukaan käytettyjä voiteluöl-
jyjä eivät ole jäähdytysnesteet, karkaisuöljyt, kevyet polttoöljyt, leikkuunesteet, leik-
kuuöljyt, lämmönsiirtoöljyt, muottiöljyt, palamattomat hydrauliikkanesteet, PCB-
pitoiset muuntajaöljyt, raskaat polttoöljyt, vetoöljyt ja öljynerotuskaivojen pintakerros 
eivätkä kasvi-/bioöljyt (Ekokem, 2012). Laaduiltaan erilaiset jäteöljyjakeet on tärkeää 
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pitää erillään toisistaan syntypaikalta lähtien, jotta jäteöljyt saadaan hyödynnettyä 
asianmukaisesti (L&T, 2013). 
 
Jäteöljyä voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Suomessa hyvälaatuiset 
jäteöljyt regeneroidaan eli uudistetaan tai kierrätetään jätelain mukaisesti ja huonolaa-
tuiset hyödynnetään energiana. Käytetyt mustat voiteluöljyt käsitellään EcoSt-
reamin/L&T Recoilin regenerointilaitoksella Haminassa ja palautetaan voiteluaineteolli-
suuden käyttöön perusöljynä. Käytetyt kirkkaat voiteluöljyt puhdistetaan ja kierrätetään 
ketjuvoiteluöljyiksi Ekokemin Jämsänkosken laitoksella. Materiaalihyötykäyttöön kel-
paamaton kuntaöljy ja muut epäpuhtauksia, kuten liuottimia, polttoaineita, maaleja tai 
jäähdytysnesteitä, sisältävät voiteluaineet sekä öljyvesiseokset (yli 10 % vettä) hyödyn-
netään energiantuotannossa voimaloissa, joilla on siihen tarvittavat luvat. (Ekokem, 
2012 ja Ympäristöministeriö, 2013a.) Kuvassa 1 on esitetty kaavio tämänhetkisestä jä-
teöljyn käsittelyjärjestelmästä Suomessa. Kuvassa on esitetty erikoistyössä selvitetyt 
jäteöljyn määrät vuosien 2007-2011 pyöristettynä keskiarvona. Arvot ovat kuitenkin 
vain suuntaa-antavia.  

 
 
Kuva 1. Kaavio jäteöljyn käsittelyjärjestelmästä Suomessa. Jäteöljyn määrät ovat vuosien 2007-
2011 pyöristetty keskiarvo. 
 
Taulukossa 4 on esitetty Suomessa kerätyn jäteöljyn kokonaismäärä ja sen jakautumi-
nen regenerointiin, polttoon ja kaatopaikalle menevään osaan vuosina 2007-2011. Polte-
tusta jäteöljystä suurin osa on teollisuuslaitoksissa polttoaineena hyödynnettyä jäteöljyä. 
Kokonaismäärä ei sisällä laivaöljyjä. Taulukkoon ei sisälly myöskään ulkomailta tuotu 
jäteöljystä tehty polttoaine eikä muu ulkomailta tuotu jäteöljy.  
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Taulukko 4. Suomessa kerätyn jäteöljyn kokonaismäärä ja sen jakautuminen regenerointiin, polt-
toon ja kaatopaikalle menevään osaan. Ei sisällä ulkomailta tuotua jäteöljyä eikä laivaöljyjä (Ko-
honen 2013, Kyllästinen 2013, Luoto 2013, Vahti 2013a, Vahti 2013b, Ympäristöministeriö 2013b).  

t/a Regenerointi Poltto Kaatopaikka Kokonaismäärä 
Kirkkaat öljyt Mustat öljyt yhteensä 

2007 1 804 13 734 15 538 12 694 6 28 238 

2008 1 322 21 295 22 616 14 097 11 36 724 

2009 1 731 19 858 21 589 12 295 11 33 895 

2010 2 036 18 360 20 396 13 857 3 34 256 

2011 1 950 19 298 21 248 12 316 18 33 581 
 
Mustat öljyt eli suurin osa regenerointiin menevistä jäteöljyistä, noin 20 000 t/a, käsitel-
lään EcoStreamin/L&T Recoilin Haminan tuotantolaitoksella. Prosessin päätuotteena 
syntyy korkealaatuista voiteluöljyn perusöljyä. Lisäksi sivutuotteena syntyy bitumia 
asfaltin raaka-aineeksi sekä kevyttä polttoöljyä (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 
2008). L&T Recoilin regenerointilaitoksen prosessi on kuvattu tarkemmin luvussa 
5.3.1. 
 
Kirkkaat jäteöljyt, joita kerätään noin 2 000 t vuodessa, kierrätetään Ekokemin Jämsän-
kosken tuotantolaitoksella uusioöljytuotteiksi metsäteollisuuden käyttöön: sahojen kes-
kusvoiteluaineiksi sekä moottorisahojen ja monitoimikoneiden teräketjuöljyiksi (Keski-
Suomen ympäristökeskus 2005 ja Ekokem 2013a). Jämsänkoskella hyödynnettäviä öljy-
jä ovat mm. hydrauliikka-, vaihteisto-, kiertovoitelu-, turbiini- ja muuntajaöljyt, jotka 
eivät sisällä PCB-yhdisteitä. Prosessissa öljy lämmitetään kosteuden poistamiseksi, 
suodatetaan ja separoidaan. Viimeisenä vaiheena öljyyn sekoitetaan tulevan käyttötar-
koituksen mukainen lisäaineyhdistelmä. (Ekokem, 2013a.) Kuvassa 2 on Jämsänkosken 
tuotantolaitoksen prosessi. 

 
 
Kuva 2. Ekokemin Jämsänkosken tuotantolaitoksen kirkkaiden käytettyjen jäteöljyjen käsittely-
prosessi (Ekokem, 2013b). 
 
Jäteöljyn energiahyödyntäminen voidaan tehdä polttamalla jäteöljy sellaisenaan tai lie-
västi käsiteltynä (engl. mild reprocessing) kierrätysöljypolttoaineena (engl. recycled fuel 
oil, RFO), jolloin jäteöljystä yleensä erotetaan vesi ja epäpuhtauksia ja/tai siihen sekoi-
tetaan polttoöljyä (Dalla Giovanna et al. 2003 ja EIPPCB 2006). Suomessa poltetusta 
jäteöljystä suurin osa hyödynnetään lievästi käsiteltynä (separoituna, kuumennettuna ja 
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haihdutettuna) erilaisissa teollisuuslaitoksissa, kuten kalkki- tai kevytsoratehtailla (Vah-
ti 2013c, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2004 ja Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rasto 2012). Ekokemin Riihimäen vaarallisen jätteen käsittelylaitoksella poltetaan käsit-
telemättömänä regenerointiin kelpaamaton huonolaatuinen jäteöljy, jota on noin 2 000 - 
3 000 tonnia vuosittain (Kyllästinen 2013 ja Luoto 2013). Riihimäen laitoksella huono-
laatuinen jäteöljy hyödynnetään vaarallisen jätteen polttoprosessissa tukipolttoaineena. 
Prosessi on kuvattu tarkemmin luvussa 5.3.2.  
 
Kaatopaikalle päätyvän jäteöljyn määrä Suomessa on hyvin pieni, vuosien 2007-2011 
perusteella enimmilläänkin vain 0,05 % kerätyn jäteöljyn määrästä. Tämän takia kaato-
paikalle päätyvää jäteöljyä ei tarkastella tarkemmin tässä tutkimuksessa. 
 

3.4 Muut jäteöljyn hyödyntämismenetelmät 
 
Suomessa käytössä olevien hyödyntämismenetelmien lisäksi jäteöljyn materiaali- ja 
energiahyödyntämismenetelmiä on olemassa muitakin. Suora poltto sementtiteollisuu-
dessa on merkittävä jäteöljyn hyödyntämismenetelmä Euroopassa. Jäteöljy on mahdol-
lista hyödyntää suoraan polttamalla teollisuus- ja jätteenpolttolaitosten lisäksi myös 
öljyllä toimivissa lämmittimissä pienpolttona esimerkiksi korjaamoissa ja romuttamois-
sa. Pienpolton avulla korjaamot ja romuttamot voivat hyödyntää ajoneuvoista ja koneis-
ta talteen ottamansa jäteöljyn edulliseen lämmöntuotantoon. Haittana pienpoltossa ovat 
mahdollisesti merkittävät paikalliset savukaasupäästöt. (Dalla Giovanna et al., 2003.) 
Jäteöljyn pienpoltto lämmittimissä on sallittua mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-
Britanniassa.  Jäteöljyn pienpolttoon sopivaa moniöljypoltinta on käsitelty tarkemmin 
luvussa 5.3.3.  
 
Jäteöljyn energiahyödyntäminen voidaan tehdä suoran polttamisen ja lievän käsittelyn 
lisäksi raskaamman käsittelyn (engl. severe reprocessing) jälkeen. Raskaan käsittelyn 
tarkoituksena on erottaa jäteöljystä hyvin palava osa huonommin palavasta pohjajakees-
ta ja epäpuhtauksista. Raskaan käsittelyn jälkeen jäteöljy on polttoainetta, jonka poltta-
misesta aiheutuvat päästöt ovat samalla tasolla muiden polttoaineiden kanssa. Raskaa-
seen käsittelyprosessiin sisältyy yleensä vedenerotus, tislauskolonni kevyiden hiilivety-
jen ja kaasuöljyjakeen erottamiseksi sekä tyhjötislaus, jossa erotetaan öljytisleet ja tis-
lausjäännös, johon jäävät raskaat hiilivedyt, metallit ja lisäaineet. Näin valmistetaan 
mm. laivapolttoöljyä (engl. marine distillate oil, MDO), joka hyödynnetään yleensä lai-
vamoottoreissa. (Dalla Giovanna et al. 2003, EIPPCB 2006 ja Geyer et al., 2013.) 
 
Jäteöljyn energiahyödyntämiseen tähtäävät lopulta myös lämpökrakkaus (engl. thermal 
cracking) ja kaasutus (engl. gasification). Lämpökrakkauksessa jäteöljyn pitkäketjuisten 
hiilivety-molekyylien rakenne hajotetaan lämmön avulla lyhyemmiksi, jolloin muodos-
tuu kevyempiä nestemäisiä polttoaineita. Näin suuremman viskositeetin omaavat ja vä-
hemmän arvokkaat suuremmat hiilivetymolekyylit muutetaan arvokkaammiksi kevy-
emmiksi polttoaineiksi, joilla on pienempi viskositeetti. Lämpökrakkauksesta saadaan 
erilaisia tuotteita raskaasta polttoöljystä kevyeen teollisuusvoiteluöljyyn ja kaasuöljyyn. 
Kaasutuksessa jäteöljyn hiiltä sisältävät materiaalit muutetaan korkeassa lämpötilassa 
kaasuttamalla polttokaasuksi, josta voidaan tuottaa metanolia tai joka voidaan polttaa 
polttolaitoksella esimerkiksi kaasuturbiineissa. Kaasutuksessa voidaan hyödyntää myös 
sekalaisia öljyjätteitä, joita ei voida enää erottaa toisistaan, kuten esimerkiksi muoviset 
öljyastiat. Kaasutusta käytetään tyypillisesti silloin, kun tuotettavalla polttokaasulla on 
jokin käyttötarkoitus tuotantopaikalla. (EIPPCB, 2006.) 
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Erilaisia regenerointitekniikoita on myös monenlaisia. Vallitseva tekniikka oli aiemmin 
happo-savi-käsittely (engl. acid clay), jossa suodatuksen ja vedenpoiston jälkeen jäteöl-
jyyn sekoitetaan rikkihappoa, jolla erotetaan öljystä metallisuoloja, happoja ja muita 
epäpuhtauksia. Happokäsiteltyyn öljyyn sekoitetaan sitten savea merkaptaanien ja lop-
pujen epäpuhtauksien poistamiseksi ja värin parantamiseksi. Viimeiset vaiheet ovat tis-
laus ja neutralisointi. Happo-savi-käsittelystä saatava perusöljy on kuitenkin huonompi-
laatuista kuin uudemmilla tekniikoilla saatava perusöljy ja lisäksi ongelmana on sivu-
tuotteena syntyvä epäpuhtauksia sisältävä hapan liete. Tämän takia happo-savi-käsittely 
on nykyään kielletty monissa maissa. (EIPPCB 2006, Kanokkantapong et al. 2009 ja 
CEP 2013.) 
 
Regenerointitekniikoihin sisältyy yleensä eri tavoin toteutettuna vedenpoisto, kevyiden 
hiilivetyjen ja polttoainejäämien poisto, bitumijakeen, johon jäävät raskasmetallit, lisä-
aineet, polymeerit ja muut hajoamistuotteet, poisto sekä viimeistely ja tuotteiden erotte-
lu. Nykyisistä viimeistelytekniikoista tehokkain on vetykäsittely. Vetykäsittelyn avulla 
voidaan vielä vähentää tai poistaa loput metallien, orgaanisten happojen sekä klooria, 
rikkiä ja typpeä sisältävien yhdisteiden jäämistä. Käytettäessä korkeassa paineessa ja 
lämpötilassa vetykäsittelyllä voidaan vähentää myös PAH-yhdisteiden pitoisuus hyväk-
syttävälle tasolle (primääristä perusöljyä vastaavalle tasolle). (Taylor Nelson Sofres 
Consulting 2001 ja EIPPCB 2006.) 
 
L&T Recoilin regenerointilaitoksella käytössä oleva ohutfilmihaihdutukseen perustuva 
Mohawk-CEP -teknologia (ks. luku 5.3.1) on yksi edistyneimpiä kaupallisessa käytössä 
olevia menetelmiä. Toinen kaupallisessa käytössä oleva edistynyt regenerointitekniikka 
on Viscoluben Revivoil-teknologia, joka perustuu termiseen asfalttijakeen poistamiseen 
(engl. thermal de-asphalting, TDA). Molemmissa viimeistelyvaiheena on käytössä ve-
tykäsittely. Muita vetykäsittelyn sisältäviä teollisessa käytössä olevia regenerointitek-
niikoita ovat mm. Cyclon ja Hylube. Regenerointitekniikka voi perustua myös mm. liu-
ottimella erotukseen tai propaanilla tehtävään asfalttijakeen poistamiseen. (Dalla Gio-
vanna et al. 2003 ja Fehrenbach 2005.) 
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4 Jäteöljystä tehdyt elinkaariarvioinnit ja muut 
tutkimukset 

 
Monissa jäteöljyä käsittelevissä elinkaariarvioinneissa vertaillaan erilaisia regenerointi-
tekniikoita, erilaisia polttoaineen valmistusmenetelmiä jäteöljystä sekä polttoa esimer-
kiksi sementtiteollisuudessa. Jäteöljyn pienpoltto ilman käsittelyä ei kuitenkaan ole mu-
kana kovin monessa tutkimuksessa. Yhdysvaltalaisista tutkimuksista löytyi kuitenkin 
jonkin verran tietoa jäteöljyn polton päästöistä sekä elinkaariarviointi, jossa pienpoltto 
oli yhtenä menetelmänä. Yhdysvalloissa Vermont Agency of Natural Resources:n tut-
kimuksessa (1996) tutkittiin jäteöljyllä toimivien lämmittimien päästöjä. Polttoaineana-
lyysien ja polttokokeiden perusteella jäteöljyn polttamisen päästöt ovat suurempia kuin 
tavallisen polttoöljyn (nro 2) suurimmalle osalle epäpuhtauksista. Epäpuhtauksista suo-
lahappo- (HCl), hiukkas-, kromi- ja lyijypäästöt olivat suuremmat jäteöljyn poltosta 
kuin polttoöljyn poltosta. Arseenia ja kadmiumia taas ei löytynyt kummankaan, jäteöl-
jyn tai polttoöljyn, päästöistä. (Vermont Agency of Natural Resources, 1996.) 
 
Boughtonin ja Horvathin (2004) vertasivat elinkaariarvioinnissaan jäteöljyn käyttöä 
lämmitinten polttoaineena ja jäteöljyn regenerointia sekä lisäksi laivapolttoöljyn (raskas 
polttoöljy) valmistamista tislaamalla jäteöljystä Kaliforniassa. Tutkimuksessa jäteöljy 
oletettiin poltettavan sellaisenaan ilman käsittelyä ja polton oletettiin tapahtuvan pien-
polttona ilman savukaasujen puhdistusta. Tutkimuksessa käytetyt jäteöljyn polton tiedot 
perustuvat Vermontin Agency of Natural Resources:n tutkimukseen (1996). Boughtonin 
ja Horvathin (2004) tulosten mukaan jäteöljyn poltto lämmittimissä aiheuttaa 150-
kertaisen potentiaalisen vaikutuksen maaperän ekotoksisuuteen ja yli viisinkertaisen 
vaikutuksen myrkyllisyyteen ihmiselle verrattuna jäteöljyn regenerointiin. Maaperän 
ekotoksisuuteen vaikuttivat poltosta aiheutuvat sinkki- ja kadmiumpäästöt. Myrkylli-
syyteen ihmiselle taas vaikuttivat lyijy- ja kromipäästöt. Myös vaikutus rehevöitymi-
seen oli kolme kertaa suurempi jäteöljyn poltolla kuin regeneroinnilla, mikä johtui jä-
teöljyn sisältämästä fosforista. Jäteöljyn polton ilmastonmuutospotentiaali oli kuitenkin 
hieman pienempi kuin regeneroinnin. Verrattaessa jäteöljyn polttoa ja laivapolttoöljyn 
valmistusta tulokset olivat lähes samat kuin verrattaessa polttoa regenerointiin. Käsitte-
lemättömän jäteöljyn poltosta aiheutuvat raskasmetallipäästöt vaikuttavatkin merkittä-
vimmin ympäristövaikutuksiin ja tekevät pienpoltosta tutkituista menetelmistä huo-
noimman. Tutkimuksen mukaan regenerointia ja laivapolttoöljyn valmistusta tislaamal-
la sekä menetelmiin liittyviä markkinoita tulisikin tukea merkittävästi niiden pienempi-
en ympäristövaikutusten vuoksi. (Boughton & Horvath, 2004.) 
 
Nakaniwa et al. (2001) vertasivat jäteöljystä valmistetun kierrätysöljypolttoaineen polt-
tamista primäärisen raskaan polttoöljyn polttamiseen voimalaitoksissa Japanissa. Tut-
kimuksen mukaan jäteöljypohjaisen polttoaineen polttaminen sähkön ja lämmön tuot-
tamiseksi vähensi energiankulutusta ja puolitti CO2-, NOx- sekä SO2-päästöt verrattuna 
öljypohjaista polttoainetta käyttävän lämpövoimalaitoksen käyttöön. Nakaniwa et al 
(2001) toteavat kuitenkin, että jäteöljyn polttaminen ei ole todellista kierrätystä vaan 
ensisijaisesti tulisi edistää jäteöljyn regenerointia voiteluaineiksi. 
 
Kanokkantanpong et al. (2009) vertasivat elinkaariarvioinnissa kuutta eri jäteöljyn 
hyödyntämismenetelmää Thaimaassa. Regenerointitekniikoista vertailussa olivat 
mukana happo-savi-käsittely (engl. acid clay), joka ei ole sallittua muualla kuin 
kehitysmaissa, ja liuottimella erotus (engl. solvent extraction). 
Energiahyödyntämismenetelmistä vertailussa olivat mukana kierrätysöljypolttoaineen 
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valmistus jäteöljystä puhdistamalla ja sekoittamalla raakaöljyyn ja sen jälkeen poltto 
pienissä höyrykattiloissa (engl. small boiler), pienpoltto erilaisissa moniöljypolttimissa, 
kuten höyrystyspolttimissa (engl. vaporizing burner boiler) tai sumustupolttimissa (engl. 
atomizing burner boiler), sekä poltto sementtiuunissa (engl. cement kiln). Vertailussa 
potentiaalinen vaikutus ilmastonmuutokseen oli pienin happo-savi-käsittelyllä, 
uuttamisella liuottimilla sekä sementtiuunissa poltolla. Pienimmän 
happamoitumispotentiaalin aiheuttivat uuttaminen liuottimilla ja sementtiuunissa poltto. 
Raskas metallien kannalta pienin vaikutus oli höyrystyspolttimella poltossa ja 
sementtiuunissa poltolla. Rehevöitymisen kannalta paras oli happo-savi-käsittely. 
(Kanokkantanpong et al., 2009.)  
  
Geyerin et al. (2013) Kalifornian osavaltiolle tekemässä vielä julkaisemattomassa 
elinkaariarvioinnissa jäteöljyn käsittelystä Kaliforniassa tutkittiin kierrätyspolttoöljyn 
(RFO) ja laivapolttoöljyn (MDO) valmistusta jäteöljystä sekä jäteöljyn regenerointia 
perusöljyksi. Tutkimuksen mukaan jäteöljyn keräyksen ja jätteiden loppukäsittelyn 
potentiaaliset ympäristövaikutukset olivat pieniä verrattuna muihin elinkaaren 
vaiheisiin, lukuun ottamatta vaikutusta ihmisen terveydelle (mitattuna syöpätapauksien 
määrässä). Laivapolttoöljyn ja kierrätysöljypolttoaineen ympäristövaikutuksia 
hallitsivat polttoprosesseista aiheutuvat päästöt, sekä varsinaisen hyödyntämisen 
poltosta aiheutuvat päästöt että vältetyn polttoprosessin päästöt. Nämä olivat yleensä 
lähes saman suuruisia. Regeneroinnista aiheutuvat ympäristövaikutukset olivat 
tyypillisesti pieniä verrattuna polton ympäristövaikutuksiin sekä yleensä pienempiä kuin 
vältetyn primäärisen perusöljyn tuotannon päästöt. Jäteöljyn hyödyntämisen 
ympäristöhyödyt aiheutuivatkin yleensä suurimmaksi osaksi vältetyistä 
tuotantoprosesseista. (Geyrer et al., 2013.) 
 
Euroopan komission tilaamassa Taylor Nelson Sofres Consultingin laatimassa 
kriittisessä kirjallisuustutkimuksessa (2001) tarkastellaan neljän Euroopassa vuosina 
1995-2000 tehdyn jäteöljyn elinkaaritutkimuksen tuloksia ja luotettavuutta. 
Tarkastelluissa elinkaariarvioinneissa tutkittiin yhteensä kolmea modernia 
regenerointitekniikkaa sekä kahta energiahyödyntämisen muotoa (polttoa 
sementtiuunissa ja polttoa asfalttitehtaalla). Energiahyödyntämistä voimalaitoksissa, 
kotitalouksien höyrykattiloissa tai kasvihuoneilla pienpolttona ei ollut tutkittu 
elinkaariarvioinnein Euroopassa kirjallisuustutkimuksen tekoon mennessä. Suuri osa 
energiahyödyntämiseen menevästä jäteöljystä Euroopassa kuitenkin poltetaan joko 
sementtiuuneissa tai asfalttitehtailla, joten elinkaariarviointien suuntautumista näihin 
tekniikoihin voidaan pitää luontevana.  Tutkimuksen mukaan, jos tarkastellaan vain 
varsinaisen hyödyntämisen vaikutuksia, regenerointilaitosten ympäristövaikutukset ovat 
yleensä pienemmät kuin polttolaitosten vaikutukset. Jäteöljyn ja muiden materiaalien 
keräyksen ja kuljetusten ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä 
elinkaarinäkökulmasta verrattuna teollisten prosessien ympäristövaikutuksiin. Melkein 
kaikkien tutkittujen ympäristövaikutuksien kannalta merkittävintä ei ole varsinainen 
jäteöljyn hyödyntämisprosessi (regenerointi tai energiahyödyntäminen) vaan vältetty 
prosessi, jota hyödyntämisellä korvataan (primäärisen perusöljyn tuotanto tai 
energiantuotanto). Erityisesti jäteöljyn energiahyödyntämisen yhteydessä ratkaisevaa on 
se minkälaista energiantuotantoa (fossiilisia polttoaineita, vesivoimaa, jne.) jäteöljyllä 
korvataan. Kuitenkin kaikki hyödyntämismenetelmät ovat ympäristön kannalta 
parempia kuin hyödyntämättä jättäminen. (Taylor Nelson Sofres Consulting, 2001.) 
 
Fehrenbachin (2005) toteuttamassa Euroopan voiteluaineteollisuuden 
regenerointijaoston GEIR:n tilaamassa tutkimuksessa verrattiin viiden eri jäteöljyn 
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regenerointimenetelmän ympäristövaikutuksia jäteöljyn polttoon sementtiteollisuuden 
polttoaineena sekä primäärisen perusöljyn valmistukseen EU:ssa. Kaikissa tutkituissa 
vaikutusluokissa jäteöljyn regeneroinnin ympäristövaikutukset olivat selvästi 
pienemmät kuin perusöljyn valmistuksen vaikutukset. Myös melkein kaikissa 
vaikutusluokissa jäteöljyn regeneroinnin ympäristövaikutukset olivat pienemmät kuin 
jäteöljyn polton vaikutukset. Vaikutus ilmastonmuutospotentiaaliin oli kuitenkin 
pienempi jäteöljyn poltolla, jos poltolla korvattiin hiilen polttoa, kuin jäteöljyn 
regeneroinnilla. Jos jäteöljyn poltolla korvataan kuitenkin jotain muuta polttoainetta 
kuin hiiltä tai raakaöljykoksia, on jäteöljyn regenerointi kaikilta 
ympäristövaikutuksiltaan parempi vaihtoehto. (Fehrenbach, 2005.) 
 
Uusin tutkimus jäteöljyn elinkaaresta Euroopassa lienee Portugalista. Pires ja Martinho 
(2012) vertasivat jäteöljyn hyödyntämistä Portugalissa eri menetelmillä. Vertailuun si-
sältyivät kolmen eri esikäsittelymenetelmän ja viiden eri hyödyntämismenetelmän yh-
distelmät sekä nykytilanne, jossa 20 %:n jäteöljystä oletettiin jäävän keräämättä ja pää-
tyvän laittoman hävittämisen kautta vesistöihin. Tutkittuja hyödyntämismenetelmiä oli-
vat regenerointi, käyttö kevytsoran (leca-sora) valmistuksessa paisunta-aineena, laiva-
polttoöljyn valmistus jäteöljystä ja sen energiahyödyntäminen, kierrätyspolttoaineen 
valmistus jäteöljystä ja energiahyödyntäminen sementtiteollisuudessa sekä käyttö polt-
toaineena kevytsoran valmistuksessa. Regeneroinnin ympäristövaikutus oli pienin elot-
tomien luonnonvarojen kulutuksen, rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen sekä ihmiselle 
myrkyllisyyden suhteen.  Regeneroinnin pienimmät ympäristövaikutukset johtuivat 
primäärisen perusöljyn tuotannon välttämisestä. Happamoitumisen ja vesistöjen ekotok-
sisuuden kannalta paras vaihtoehto taas oli jäteöljyn käyttö polttoaineena kevytsoran 
valmistuksessa, jossa jäteöljy korvasi raakaöljykoksin käyttöä. Huonoin vaihtoehto 
myrkyllisyys ihmiselle ja vesistöjen ekotoksisuus -vaikutusluokissa oli nykytilanne, 
jossa oletettiin, että 20 % jäteöljystä päätyy vesistöihin. Pääasiallisia luontoon päätyviä 
epäpuhtauksia olivat PAH-yhdisteet sekä eteeni ja vanadiini. (Pires & Martinho, 2012.) 
 
Tutkittujen kirjallisuuslähteiden perusteella jäteöljyn hyödyntämisen elinkaaressa  
eniten merkitystä on sillä, mitä prosessia jäteöljyn hyödyntämisellä korvataan. 
Jäteöljystä puhdistamalla ja sekoittamalla valmistetun polttoaineen poltto vaikuttaa 
olevan ympäristövaikutuksiltaan parempi vaihtoehto verrattaessa muihin öljy- tai 
hiilipohjaisiin polttoaineisiin. Pienpoltossa, jossa jäteöljyä ei käsitellä ennen polttoa 
mitenkään, merkittävimmäksi ongelmaksi vaikuttavat muodostuvan 
raskasmetallipäästöt jäteöljyn sisältämien epäpuhtauksien takia. Jos verrataan 
jäteöljypohjaisen polttoaineen käytön ja jäteöljyn regeneroinnin ympäristövaikutuksia, 
on regenerointi parempi vaihtoehto. Suurimmassa osassa jäteöljyn elinkaariarviointeja 
painotetaan regeneroinnin ympäristövaikutusten olevan pienimmät. Jäteöljy on 
raakaöljypohjaista ja näin ollen uusiutumaton luonnonvara, joten sen regeneroimista 
pidetään arvokkaampana hyödyntämismenetelmänä kuin energiahyödyntämistä eli 
polttoa. Kaikki hyödyntämismenetelmät ovat kuitenkin parempia kuin jäteöljyn laiton 
hävittäminen. 
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5 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

5.1 Keräämättä jäävän jäteöljyn määrän arviointi 
Keräämättä jäävän jäteöljyn määrää pyritään arvioimaan tarkentamalla erikoistyössä 
tehdyn materiaalivirta-analyysin tuloksia saatavilla olevien jäteöljyn määrään liittyvien 
aiempien tutkimusten perusteella sekä mahdollisuuksien mukaan tehtävillä asiantunti-
joiden haastatteluilla. Materiaalivirta-analyysin tulokset on esitetty liitteen 1 kuvissa 18 
ja 19 sekä taulukossa 26. 
 
Aineistona käytetään jo aiemmin erikoistyöhön kerättyjä tietoja, joista tärkeimmät on 
esitetty liitteessä 1. Lisäksi kerätään tietoa romuautojen määrästä ja öljyonnettomuuk-
sista, joiden avulla pyritään tarkentamaan keräämättä jäävän jäteöljyn määrää ja sitä 
kautta mahdollisesti luontoon päätyvän jäteöljyn määrää. 

5.2 Elinkaariarviointi menetelmänä 
Tässä tutkimuksessa pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on elinkaariarviointi. Koska 
yksityiskohtainen elinkaariarviointi on melko työläs toteuttaa, päätettiin tässä 
tutkimuksessa toteuttaa kevennetty elinkaariarviointi elinkaariajatteluun perustuen. 
Kevennetty elinkaariarviointi on pyritty toteuttamaan noudattaen ISO 14040-sarjan 
standardien (ISO, 2006a ja 2006b) pääpiirteitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää kolmen eri jäteöljyn hyödyntämismenetelmän ympäristövaikutukset ja 
elinkaariarviointi tarjoaa ympäristövaikutusten arvioimiseen ja mallintamiseen 
järjestelmällisen työkalun. 
 
Elinkaariarviointi (engl. life cycle assessment, LCA) on menetelmä, jonka avulla 
pyritään selvittämään järjestelmällisesti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset 
ympäristövaikutukset. Tuotteen elinkaareen sisältyvät raaka-aineiden ja varsinaisen 
tuotteen valmistus- ja jalostusprosessit, tarvittavan energian tuotanto, kuljetukset, tuot-
teen käyttö, käytöstä poisto, kierrätys ja jätteiden loppusijoitus. Elinkaariarvioinnissa 
käsitellään tuotejärjestelmän ympäristönäkökohtia ja potentiaalisia ympäristövaikutuk-
sia: kulutettavat luonnonvarat, energia, raaka-aineet ja ilmaan tai veteen vapautuvat 
päästöt sekä kiinteät jätteet selvitetään, minkä jälkeen arvioidaan eri tekijöiden potenti-
aaliset ympäristövaikutukset. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat eivät suo-
raan sisälly elinkaariarvioinnin soveltamisalaan, mutta yhä useammin arviointia laajen-
netaan myös taloudellisten tekijöiden puolelle. (ISO, 2006a ja Myllymaa et al., 2008a.) 
Elinkaariarvioinnin neljä vaihetta ISO:n 14040-sarjan standardien (ISO 2006a ja 2006b) 
mukaisesti ovat: 1. tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely, 2. inventaarioanalyysi, 3. 
vaikutusarviointi ja 4. tulosten tulkinta. Kuvassa 3 on esitetty elinkaariarvioinnin 
pääpiirteet. Elinkaariarviointi on iteratiivinen tekniikka, joten arvioinnin aikana saattaa 
olla tarpeen muuttaa tai tarkentaa aiempia lähtötietoja (ISO, 2006a). 
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Kuva 3. Elinkaariarvioinnin pääpiirteet ja käyttökohteet (ISO, 2006a). 
 
Jätehuollon elinkaariarvioinneissa on useimmiten tavoitteena verrata eri jätteen 
käsittelyketjujen välisiä eroja. Tällöin ei ole merkitystä sillä, miten jäte on syntynyt, 
joten jätteen syntymiseen johtaneet prosessit rajataan tarkastelun ulkopuolelle ja jäte 
otetaan tarkasteluun ns. nollapäästöisenä. Jätehuollon elinkaariarvioinneissa arvioidaan 
siis jätteen keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn, hyödyntämisen ja loppusijoituksen 
aiheuttamat ympäristövaikutukset jätteen syntyhetkestä alkaen. (Myllymaa et al., 2008a) 
 
Elinkaariarviointiin liittyy myös vältettävien päästöjen eli hyvitysten arviointi. 
Jätehuollon elinkaariarvioinneissa hyvityksillä tarkoitetaan tarkasteltavan 
tuotejärjestelmän jätteiden hyödyntämisestä muualla syntyviä säästöjä. Tarkasteltava 
tuotejärjestelmä voi saada hyvityksiä, jos tuotejärjestelmässä jätteen hyödyntämisen 
kautta tuotettavilla tuotteilla (materiaalilla tai energialla) voidaan korvata jotakin 
toisessa tuotejärjestelmässä käytettyä vastaavaa ympäristöä enemmän kuormittavaa 
tuotetta. Hyvitysten määrä lasketaan vertaamalla syntyviä päästöjä vaihtoehtoiseen ta-
paan tuottaa sama tuote tai hyödyke. Hyvityksiä arvioitaessa tarkastelu ulotetaan myös 
tarkasteltavan jätehuoltojärjestelmän ulkopuolisiin tuotejärjestelmiin. Hyvitysten 
laskennassa muiden tuotejärjestelmien tilanne mallinnetaan samalla tavalla kuin 
tarkasteltava järjestelmä. (Myllymaa et al., 2005 ja Myllymaa et al., 2008a)  
 
Elinkaariarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa, tavoitteiden ja soveltamisalan 
määrittelyssä, määritellään miksi elinkaariarviointi tehdään, mikä on sen tavoite ja 
kenelle arvioinnin tulokset on tarkoitettu. Ensimmäisen vaiheen merkittävimpiä 
päätöksiä ovat järjestelmän toiminnallisen yksikön ja rajauksien määrittäminen. 
Elinkaariarviointi on suhteellinen lähestymistapa, joka on rakennettu toiminnallisen 
yksikön ympärille. Toiminnallinen yksikkö määrittelee mitä tarkastellaan ja 
myöhemmät analyysit ovat suhteessa toiminnalliseen yksikköön, sillä järjestelmän 
syötteet, tuotokset ja muut tekijät lasketaan toiminnallista yksikköä kohden. (ISO, 
2006a ja Myllymaa et al., 2008a.) Jätehuoltojärjestelmien elinkaariarvioinneissa on 
toiminnallisena yksikkönä käytetty usein 1 kg tai 1 t tuotettua jätettä (Myllymaa et al., 
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2005). Elinkaariarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa päätetään myös kerättävälle 
tiedolle asetettavista vaatimuksista sekä tutkimuksen lähtöoletuksista ja rajauksista 
(ISO, 2006a). Tässä tutkimuksessa elinkaariarvioinnin ensimmäinen vaihe on kuvattu 
luvussa 7.1 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely. 
 
Inventaarioanalyysivaihe koostuu tutkimukseen tarvittavien tietojen keräämisestä ja 
tarvittavien laskelmien tekemisestä. Tiedot ympäristöä kuormittavista tekijöistä kootaan 
yksikköprosesseittain valitulla tarkkuudella. Raportointia ja tietojen tarkistusta varten 
kaikki tietolähteet dokumentoidaan huolellisesti. Syötteiden ja tuotosten inventaariotu-
lokset ilmoitetaan toiminnallista yksikköä kohden. (ISO, 2006a.) Jätehuollon elinkaa-
riarvioinneissa on tärkeää käyttää jätehuoltojärjestelmän prosesseille mahdollisimman 
hyvin juuri tarkasteltavista prosesseista peräisin olevaa dataa. Muun muassa jätteiden 
energiahyödyntämisessä talteen saatavan energian määrä ja laatu, kaatopaikkakaasun 
tuotannon määrä ja talteenottoaste sekä kierrätykseen päätyvän jätteen laatu vaikuttavat 
merkittävästi jätehuoltojärjestelmän ympäristövaikutuksiin. (Myllymaa et al., 2008a.) 
Tämän tutkimuksen inventaariotiedot ovat luvussa 7.2 Inventaarioanalyysi. 
 
Inventaarioanalyysiä seuraava vaihe on vaikutusarviointi. Vaikutusarvioinnissa arvioi-
daan inventaarioanalyysistä saatujen tuotejärjestelmän päästöjen ja muiden kuormitus-
tekijöiden avulla potentiaalisten ympäristövaikutusten merkittävyyttä. Kuormitusteki-
jöiden tiedot luokitellaan vaikutusluokkiin ja kuormitustekijöiden arvot muutetaan yh-
teismitallisiksi (eli yhteiseen yksikköön) kyseisen vaikutusluokan osalta. Tämä tapahtuu 
kertomalla päästöjen määrä sitä vastaavalla karakterisointikertoimella. Lopuksi tiettyyn 
vaikutusluokkaan luokiteltujen kuormitustekijöiden yhteismitallistetut arvot lasketaan 
yhteen vaikutusluokkaindikaattoritulokseksi. (ISO 2006a, Myllymaa et al., 2005.) Vai-
kutusluokkaindikaattoritulokset voidaan suhteuttaa tietyn alueen vastaaviin tietoihin 
normalisoinnilla ja viimeisenä vaiheena eri vaikutusluokkia voidaan painottaa painoker-
toimien avulla. Normalisoinnin avulla esimerkiksi tietyn alueen jätehuoltojärjestelmän 
ilmastonmuutosvaikutuksia kuvaava luku voidaan suhteuttaa koko Suomen vastaavaan 
lukuun. Painokertoimet taas voivat perustua esimerkiksi asiantuntija-arvioihin eri vaiku-
tusluokkien merkittävyydestä. Painotus on kuitenkin aina subjektiivista. (Myllymaa et 
al., 2008a.) Normalisointi ja painotus eivät ole ISO:n standardien (ISO, 2006a ja 2006b) 
mukaan pakollisia vaikutusarvioinnin vaiheita.  Tässä tutkimuksessa tehty vaikutusarvi-
ointi on luvussa 7.3 Vaikutusarviointi. Tutkimuksessa käytetyt karakterisointi-kertoimet 
on esitetty luvussa 7.1.3 taulukossa 7, normalisointitekijät taulukossa 8 ja painotus tau-
lukossa 9. 
 
Tulosten tulkinta vaiheessa tarkastellaan inventaarioanalyysin ja vaikutusarvioinnin 
tuloksia yhdessä. Tulkintavaiheen tulisi tuottaa määritellyn tavoitteen ja soveltamisalan 
mukaisia tuloksia, joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä, esittää rajoituksia ja 
esittää suosituksia. Tarvittaessa voidaan palata alkuun täydentämään tai muuttamaan 
lähtötietoja tai tehtyjä rajauksia. Tulosten luotettavuutta ja johdonmukaisuutta on myös 
tarkasteltava. Tulokset on raportoitava ymmärrettävässä, täydellisessä ja johdonmukai-
sessa muodossa. (ISO, 2006a.) Raportoinnissa on tuotava ilmi tehdyt olettamukset, va-
linnat ja arvovalinnat selvästi (Myllymaa et al., 2008a). Elinkaariarvioinnin tulosten 
tulkinta on luvussa 7.4. 
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5.3 Tutkittavat jäteöljyn hyödyntämisvaihtoehdot 
Tutkimuksen pääasiallisena aineistona ovat elinkaariarvioinnissa kerättävät inventaario-
tiedot tarkasteltavista jäteöljyn hyödyntämismenetelmistä. Tarkasteltaviksi jäteöljyn 
hyödyntämismenetelmiksi valittiin 1. keskitetty keräys ja regenerointi, 2. keskitetty ke-
räys ja poltto polttolaitoksessa sekä 3. hajautettu keräys ja pienpoltto moniöljypoltti-
messa. Jäteöljyn poltto alle 5 MW:n laitoksissa ei ole sallittua Suomessa, mutta pienpol-
ton ympäristövaikutuksia haluttiin kuitenkin vertailla muiden hyödyntämismenetelmien 
vaikutuksiin.  
 
Koska jäteöljyn pienpoltto ei ole Suomessa sallittua, ei pienpolton päästöjä ole juuri-
kaan tutkittu Suomessa eikä elinkaariarviointiin tarvittavia tietoja olisi välttämättä löy-
tynyt pelkästään ulkomaisista tutkimuksista. Tämän takia pienpoltto-vaihtoehdon tutki-
mista varten Aritsol Oy/Kendall Oy teetti Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) 
Porin yksiköllä päästömittauksia maahantuomastaan Lanair-moniöljypolttimesta (Han-
nelius, 2013). SAMK toteutti itse moniöljypolttimen savukaasujen päästömittaukset ja 
toimitti lisäksi jäteöljyn ja pienpoltossa syntyneen tuhkan analysoitavaksi ulkopuolisissa 
laboratorioissa. Päästömittausten ja analyysien tulokset on raportoitu SAMK:n loppura-
portissa (Hannelius, 2013), jota käytetään tämän tutkimuksen aineistona pienpolton suh-
teen. Lisäksi aineistona ovat ulkomaiset pienpolton tutkimukset. 
 
Muiden hyödyntämisvaihtoehtojen aineistona elinkaariarvioinnissa ovat enimmäkseen 
regenerointilaitoksen ja polttolaitoksen ympäristöluvat (Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus, 2008 ja Hämeen ympäristökeskus, 2007). Ympäristölupien tietoja on täydennet-
ty haastatteluilla (tapaamisilla, sähköpostilla ja puheluilla) hankituilla lisätiedoilla sekä 
alan kirjallisuuteen ja tutkimukseen perustuvilla tiedoilla. Seuraavissa kappaleissa on 
esitelty eri hyödyntämismenetelmien pääpiirteet. Elinkaari-inventaariossa kerätty aineis-
to on esitetty tarkemmin luvussa 7.2 Inventaarioanalyysi. 

5.3.1 Keskitetty keräys ja regenerointi 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa oletetaan, että jäteöljyn keräys tapahtuu valtakunnallisen 
öljyjätteen keräysjärjestelmän kautta. Hyödyntämismenetelmänä on regenerointi EcoSt-
reamin/L&T Recoilin Haminan tuotantolaitoksella perusöljyksi. 
 
L&T Recoilin Haminan satamassa sijaitsevan regenerointilaitoksen suunnittelukapasi-
teetti on käsitellä noin 60 000 tonnia käytettyjä voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä ja aluspe-
räisiä öljyjä vuodessa (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). Tällä hetkellä laitok-
selle tulee noin 20 000 t/a käytettyjä voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä kotimaasta valtakun-
nallisen öljyjätteen keräysjärjestelmän kautta (Luoto, 2013a). Loput raaka-aineesta tuo-
daan ulkomailta (Kohonen, 2013). Kotimaasta voitaisiin siis ottaa vastaan enemmänkin 
jäteöljyä.  
 
Päätuotteena prosessista saadaan korkealaatuista voiteluöljyn perusöljyä (laadultaan 
API Group II+), noin 70 % jäteöljyn määrästä, voiteluaineteollisuuden käyttöön. Sivu-
tuotteena syntyy bitumia noin 12 % ja kevyttä polttoöljyä noin 13 % käsiteltävästä jä-
teöljymäärästä. (EcoStream, 2013.) Bitumi myydään asfalttiteollisuuden raaka-aineeksi. 
Polttokaasu hyödynnetään laitoksen höyrykattilassa ja kevyt polttoöljy myydään poltto-
aineeksi. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008 ja Rintekno, 2007.) 
 
Käytetyn voiteluaineen regenerointilaitos toimii keskeytymättömässä kolmivuorossa. 
Laitoksen laskennallinen käyntiaika on 7 800 h/a. Regenerointilaitos perustuu yhdysval-
talaisen CEP:n (Chemical Engineering Partners) lisensioimaan Mohawk-CEP-prosessiin 
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(Pitkänen, 2012). Kuvassa 4 on esitetty yksinkertaistettu regenerointilaitoksen prosessi-
kaavio. Käytetyn voiteluöljyn regenerointi on fysikaalinen ja kemiallinen prosessi. Var-
sinainen prosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa käytetystä voiteluöljystä 
erotetaan ensin vesi ja hajotetaan lisäaineet kemikaaleilla, lämmöllä ja paineella. Tämän 
jälkeen kaasuöljykolonnissa erotetaan kevyet hiilivedyt omaksi jakeekseen ja ohutkal-
vohaihdutuksella perusöljytisleestä erotetaan raskaat epäpuhtaudet ja lisäaineiden ha-
joamistuotteet bitumijakeeksi. Perusöljytisle johdetaan prosessin toiseen vaiheeseen, 
jossa se ensin vetykäsitellään. Vetykäsittelyssä perusöljytisle käsitellään vedyllä kiinte-
än katalyyttikerroksen sisältävissä reaktoreissa. Katalyytin avulla tisleestä erotetaan 
vielä jäämämetallit, typpi- ja rikkiyhdisteitä, saturoidaan aromaattiyhdisteitä sekä modi-
fioidaan viskositeetti-indeksiä. Vetykäsittelyn jälkeen perusöljy jaetaan jakotislauksella 
kahdeksi perusöljytuotteeksi. Tislauksessa kolonnin huipulta saadaan kaasuöljyjae, joka 
yhdistetään aiemmin erotettuihin kevyisiin hiilivetyihin. Muodostunut kevyt polttoöljy 
myydään eteenpäin. Prosessissa vapautuva polttokaasujae hyödynnetään höyrykattilan 
polttoaineena. (Pitkänen 2012, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 2008 ja Rintekno 
2007.) 
 

 
Kuva 4. Käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio (mukaillen 
Pitkänen, 2012 ja Rintekno, 2008).  
 
Varsinaisen regenerointilaitoksen lisäksi laitosalueella sijaitsevat myös mm. Haminan 
Energia Oy:n omistamat vety- ja kattilalaitokset, joilla tuotetaan regeneroinnin tarvit-
sema vety ja energia. Vetykäsittelyä varten tarvittava vety valmistetaan vety-yksikössä 
elektrolyyttisesti vedestä. Kattilalaitoksella on energiantuotantoa varten kuumaöljykatti-
la, jonka polttoaineena on maakaasu. Regenerointilaitoksen tarvitsema höyry tuotetaan 
höyrykattilassa, jonka polttoaineena on myös maakaasu sekä regenerointiprosessin eri 
vaiheista vapautuvat polttokaasut. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008.) 
 
Laitoksella tarvitaan kemikaaleja savukaasujen ja jäteveden käsittelyyn sekä prosessi-
kemikaaleina ja kattilaveden kemikaaleina. Suurimmat määrät käytetään NaOH:ia (mm. 
savukaasujen rikkiyhdisteiden poistoon ja jäteveden käsittelyssä pH:n säätöön) ja typpi-
kaasua (inertointikaasuna). (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008).  
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Laitoksen kokonaisvedenkulutus on noin 6 m3/h eli noin 47 000 m3 vuodessa. Laitoksen 
prosessijätevedet esikäsitellään laitoksen jätevedenpuhdistamolla ja johdetaan sen 
jälkeen Haminan kaupungin Nuutniemen jätevedenpuhdistamolle, jonne myös laitoksen 
saniteettijätevedet johdetaan. Niin sanottuja puhtaita jätevesiä muodostuu  kattiloiden ja 
savukaasupesurin poistovesistä sekä laitosalueelle kertyvistä puhtaista sade- ja 
sulamisvesistä. ohjataan mereen satamassa olevan varoaltaan kautta. Savukaasupesurin 
poistovedet sisältävät jonkin verran natriumia, SO3:a, HSO3:a ja HCO3:a ja kattiloiden 
poistovedet ovat lievästi emäksisiä. Vedet ohjataan mereen satamassa olevan varoaltaan 
kautta. Sade- ja sulamisvedet johdetaan mereen öljynerotuskaivon kautta. Vesien ras-
kasmetallipitoisuuksille ei ole ympäristöluvassa asetettu rajoja. (Kaakkois-Suomen ym-
päristökeskus, 2008.)  
 

5.3.2 Keskitetty keräys ja poltto 
Toisessa vaihtoehdossa oletetaan myös, että keräys tapahtuu valtakunnallisen öljyjätteen 
keräysjärjestelmän kautta. Hyödyntämismenetelmänä on poltto ilman esikäsittelyä Eko-
kemin Riihimäen vaarallisen jätteen käsittelylaitoksella. Polttamalla käsitellään kuiten-
kin ainoastaan huonolaatuiset sekalaiset regenerointiin kelpaamattomat jäteöljyt. 
 
Ekokemin Riihimäen käsittelylaitoksella käsitellään vaarallisia jätteitä korkealämpötila-
polttoprosessissa (polttolinja 1, PL1). Regenerointiin kelpaamatonta huonolaatuista jä-
teöljyä käytetään prosessin tukipolttoaineena. Polttoprosessi koostuu 12-metrisestä 
rumpu-uunista, jossa jätteet poltetaan noin 1300 °C:n lämpötilassa, jälkipalotilasta ja 
jätelämpökattilasta sekä savukaasujen puhdistusjärjestelmästä. Polttolämpö otetaan tal-
teen kattilassa ja jalostetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Sähkö kuluu laitosalueen 
omassa käytössä ja kaukolämmöstä suurin osa myydään Riihimäelle ja Hyvinkäälle. 
Korkealämpötilapolton lopputuotteena syntynyttä kuonaa voidaan hyödyntää maanra-
kennusmateriaalina. Kuvassa 5 on polttoprosessin prosessikaavio. Polttoprosessin polt-
toaineteho on 35 MW ja käyttöaika 7500 h/a. Korkealämpötilaprosessin energiantuotan-
to vuonna 2006 oli yhteensä 87,1 GWh, josta oli sähköä 17 %, kaukolämpöä 70 % ja 
prosessihöyryä 13 %. (Hämeen ympäristökeskus, 2007 ja Ekokem, 2013c.) Laitoksen 
hyötysuhteeksi on tässä tutkimuksessa oletettu 77 % (Grosso et al., 2010). 
 
Prosessissa poltetaan vaarallisia jätteitä, jotka sisältävät usein enemmän epäpuhtauksia 
kuin jäteöljy. Poltettavat muut vaaralliset jätteet aiheuttavatkin suurimman osan savu-
kaasupäästöistä eikä jäteöljy (Westerholm, 2013). Prosessin savukaasut puhdistetaan 
märkäpesuun perustuvassa järjestelmässä, joka koostuu kaksiosaisesta sähkösuodatti-
mesta, kaksivaiheisesta märkäpesusta, lisäaineensyötöstä ja kuitusuodattimesta. Savu-
kaasujen puhdistukseen tarvittavia kemikaaleja ovat kalsiumoksidi, aktiivihiili, kal-
siumkarbonaatti ja ammoniakkivesi. (Hämeen ympäristökeskus, 2007.) 
 
Laitosalueen jätevedet viemäröidään Riihimäen kaupungin viemäriverkkoon. Prosessi- 
ja saniteettivesien lisäksi viemäröidään alueelta kerätyt ja laitoksen omalla vesilaitoksel-
la puhdistetut sade- ja suotovedet. Viemäröitävälle jätevedelle on asetettu laatuvaati-
mukset viemäröintiä koskevassa erillisessä ympäristöluvassa sekä Riihimäen kaupungin 
kanssa tehdyssä teollisuusjätevesien johtamissopimuksessa. (Hämeen ympäristökeskus, 
2007.) 
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Kuva 5. Vaarallisen jätteen korkealämpötilapolttoprosessin prosessikaavio (mukaillen Hämeen 
ympäristökeskus, 2007ja Ekokem, 2013c).   
 

5.3.3 Hajautettu keräys ja pienpoltto 
Kolmannessa vaihtoehdossa keräyksen oletetaan tapahtuvan valtakunnallisen öljyjätteen 
keräysjärjestelmän ulkopuolella hajautettuna keräyksenä. Tällöin varsinaista keräystä ei 
ole vaan korjaamot ja romuttamot hyödyntävät autoista ja koneista muutenkin kerää-
mänsä jäteöljyn itse. Hyödyntämismenetelmänä on pienpoltto moniöljypolttimilla eri 
puolilla Suomea esimerkiksi romuttamoissa ja korjaamoissa. Pienpoltosta saatavalla 
lämmöllä romuttamot ja korjaamot voivat lämmittää omia tilojaan.   
 
Esimerkkinä moniöljypolttimesta käytetään Lanair-moniöljypoltinta, joka on Yhdysval-
talaisen Lanair Products LCC:n valmistama moniölypoltin ja -lämmitysjärjestelmä, jota 
tuo Suomeen Aritsol Oy. Moniöljypoltin on tyypiltään sumutuspoltin, jossa polttoaine 
hajoittuu suuttimen avulla pieniksi pisaroiksi ennen sen sytytystä. Moniöljypolttimen 
valmistusmaassa Yhdysvalloissa jäteöljyn pienpoltto on sallittua tietyin rajoituksin ja 
siellä polttimen polttoaineena käytetään lähinnä erilaisia jäteöljyseoksia. Moniöljypol-
tinta voidaan käyttää esimerkiksi hallin lämmittämiseen. Suomessa polttimen polttoai-
neena käytetään tällä hetkellä kevyttä polttoöljyä tai kasviöljyä. (Aritsol, 2013.) Moniöl-
jypolttimia on eri tehoisia, mutta tässä tutkimuksessa käytettävän polttimen teho on 80 
kW ja hyötysuhde 82 % (Kyyrönen, 2013).  
 
Kuvassa 6 on esitetty Lanair-moniöljypolttimen yksinkertaistettu prosessikaavio. Öljy 
kulkee ensin säiliöstä suodattimen läpi paineentasausventtiilille, joka säätelee polttimol-
le menevän öljyn painetta. Paineentasausventtiililtä ylimääräinen öljy palaa takaisin 
säiliöön. Polttimelle menevä öljy esilämmitetään lämpövastuksilla, minkä jälkeen se 
puhalletaan paineilmalla suuttimelle. Palamiseen tarvitaan lisäksi paloilmaa, joka ohja-
taan turbulenssilevyn läpi lämmönvaihtimeen, jossa palaminen tapahtuu jopa 1260 °C:n 
lämpötilassa. (Aritsol 2013 ja Lanair 2013a.) Savukaasujen, tuhkan tai suodattimen pe-
suvesien käsittelyä ei ole. Tuhkan oletetaan menevän sekajätteen mukana kaatopaikalle 
ja suodattimen pesuvesien käsittelemättöminä viemäriin ja kunnalliselle jätevedenkäsit-
telylaitokselle. 
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Kuva 6. Moniöljypolttimen yksinkertaistettu prosessikaavio (mukaillen Aritsol 2013, Lanair 2013a 
ja Kyyrönen, 2013).  
 
Moniöljypolttimella voidaan polttaa Yhdysvalloissa jäteöljyä, jota ei ole luokiteltu vaa-
ralliseksi jätteeksi. Jäteöljyä ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi jos se täyttää tiettyjen 
metallien ja halogeenien pitoisuuksille sekä leimahduspisteelle Yhdysvaltain ympäris-
tönsuojeluviraston standardin (EPA, 2012) asettamat vaatimukset (taulukko 5).  Eri läh-
teistä etsityt jäteöljyn pitoisuudet taulukossa 1 alittavat arseenin, kadmiumin ja kromin 
osalta EPA:n sallimat pitoisuudet. Myös lyijyn osalta uusimpien tutkimusten pitoisuudet 
ovat pienempiä kuin EPA:n sallimat arvot. SAMK:n teettämien laboratorioanalyysien 
(Hannelius, 2013) perusteella saadut kadmiumin, kromin ja lyijyn pitoisuudet jäteöljys-
sä (taulukko 2) ovat myös pienempiä kuin EPA:n poltettavalle jäteöljylle sallimat pitoi-
suudet. Halogeeneistä taas ei useimmissa lähteissä ollut tietoa kuin kloorista. Kloorin 
pitoisuus alittaa kaikissa lähteissä ja SAMK:n raportissa (Hannelius, 2013) EPA:n halo-
geeneille salliman pitoisuuden. 
 
Polttimella voidaan polttaa Yhdysvalloissa käytettyjä moottori- ja hydrauliikkaöljyjä, 
tavallisia polttoöljyjä nro 1 ja 2, automaattivaihteistoöljyjä sekä 25 % synteettisiä öljyjä 
sisältäviä seoksia. Polttimella ei voida polttaa tavallisia vaihteistoöljyjä eikä jarrunestet-
tä, pakkasnestettä, jäteöljyä, joka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi eikä muitakaan vaa-
rallisia jätteitä (liuottimia jne.). Myöskään käytettyjä ruokaöljyjä ei tulisi polttaa poltti-
mella. (Lanair, 2013b.) 
 
Taulukko 5. Poltettavan jäteöljyn sallitut pitoisuusrajat Yhdysvalloissa (EPA, 2012). 

 Sallittu raja 
Halogeenit 4000 mg/kg 

Arseeni (As) 5 mg/kg 
Kadmium (Cd) 2 mg/kg 
Kromi (Cr) 10 mg/kg 
Lyijy (Pb) 100 mg/kg 
Leimahduspiste 38 C min. 



35 
 

6 Keräämättä jäävä jäteöljy 

6.1 Keräämättä jäävän jäteöljyn määrä 
 
YK:n teollisen kehityksen organisaation alaisen kansainvälisen tiede ja teknologia kes-
kuksen (ICS-UNIDO) raportissa jäteöljyn regenerointitekniikoista (Dalla Giovanna et 
al., 2003) arvioidaan, että Euroopassa kulutetaan 5 300 000 t/a voiteluaineita, joista noin 
2 600 000 t/a on potentiaalisesti kerättävissä talteen. Kerättävissä olevasta määrästä kui-
tenkin noin 1 100 000 t (eli noin 20 % alkuperäisestä voiteluaineiden määrästä) jää ke-
räämättä vuosittain ja ”häviää”. Tätä tutkimusta varten esiselvityksenä tehdyn erikois-
työn ”Voiteluaineiden materiaalivirrat Suomessa” tulosten mukaan kerätyn jäteöljyn, 
hävikin eli voiteluaineiden kulumisen ja käytön tuotteisiin sekä vientikoneiden mukana 
ulkomaille päätyvän jäteöljyn jälkeen jäljelle jäi vielä noin 27-43 % voiteluaineista, eli 
suhteellisesti jonkin verran enemmän kuin Euroopan tasolla. Tämä tarkoittaa, että vuo-
sina 2007-2011 noin 16 700 - 33 400 tonnia vuodessa jäteöljyä päätyi muualle, määrit-
telemättömään kohteeseen. Määrittelemättömään kohteeseen päätyvään määrään sisäl-
tyvät mm. luontoon päätyvä jäteöljy, öljyonnettomuuksien öljy, voiteluaineiden sisäinen 
uusiokäyttö, öljyjen laiton poltto sekä muu laiton hävitys, romuautojen sisältämät öljyt, 
yksityisissä varastoissa oleva jäteöljy, öljyastioihin, -säiliöihin ja -suodattimiin sekä 
muihin öljyisiin jätteisiin jäävä öljy, vesiin ja liuottimiin tai maaleihin tms. sekoittunut 
öljy. Näistä suurin osa on sellaisia, joissa olevaa öljymäärää ei voida arvioida mitenkään 
luotettavasti. Ainoastaan öljyonnettomuuksissa vuotaneesta öljymäärästä on olemassa 
tilastoja. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO:on kirjataan myös 
öljyonnettomuudet (Pelastusopisto, 2013). Myös romuautojen määrää voidaan arvioida 
liikenteestä poistettujen, mutta ilman romutustodistusta jäävien, autojen määrän perus-
teella. 
 
Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä ympäristövahingoista Suomessa vuosina 
2006-2011 (Tuomainen et al., 2013) on käyty läpi ”vähäistä merkittävämmät” öljyva-
hingot PRONTO-rekisteristä ja lisäksi muista lähteistä. Selvityksen aineisto kattaa vain 
noin 5 % kaikista öljyvahingoista (Tuomainen, 2013), mutta pienemmissä vahingoissa 
vuotaneen öljyn määrä on todennäköisesti alle 20 litraa, sillä 20 litran suuruisia vahin-
koja on mukana selvityksen aineistossa. Kaikista vahingoista ei kuitenkaan ole tiedossa 
vuotanutta öljymäärää tai öljyn laatua. SYKE:n selvityksen (Tuomainen et al., 2013) 
perusteella laskettuna öljyvahingoissa vuosi jäteöljyä (moottoriöljyjä, hydrauliikkaöljyjä 
ja muita voiteluaineita) vuosina 2007-2011 noin 2700-19100 kg/a. Tämä on melko vä-
hän verrattuna määrittelemättömään kohteeseen vielä ”katoavaan” määrään. 
 
Noin 65 000 autolle kirjoitetaan vuosittain romutustodistus. Nämä autot poistuvat ajo-
neuvorekisteristä ja ne kierrätetään virallisen järjestelmän kautta ja niiden öljy ohjataan 
kierrätykseen. Lisäksi liikenteestä poistetaan kuitenkin vuosittain noin 60 000 autoa, 
joille ei kirjoiteta romutustodistusta. Näistä noin 40 000 arvioidaan päätyvän harmaan 
talouden kautta romutukseen ja noin 20 000 päätyvän esimerkiksi Afrikkaan tai jäävän 
yksityisten ihmisten varastoihin tms. Kaikkien näiden 60 000 auton öljyt jäävät kuiten-
kin virallisen öljyjätehuollon ulkopuolelle. Autoissa arvioidaan olevan moottoriöljyä 
noin 3 l, vaihteistoöljyä noin 1-1,5 l sekä peräöljyä noin 1-1,5 l. (Silvennoinen, 2013.) 
Jos oletetaan, että autossa on öljyä yhteensä 5 l, tällöin 60 000 autossa olisi yhteensä 
300 000 litraa öljyä. Tämä tarkoittaa noin 267 tonnia öljyä vuosittain (jäteöljyn tiheys 
890 kg/m3). 
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Öljyvahingoissa vuotavan öljyn ja romuautojen sisältämän öljyn lisäksi yksi potentiaa-
linen keräämättä jäävän jäteöljyn lähde on itse öljynsä vaihtavien kuluttajien markkina-
alue. YK:n teollisen kehityksen organisaation raportin (Dalla Giovanna et al., 2003) 
mukaan itse öljynsä vaihtavien kuluttajien markkina-alue on Euroopan tasolla noin 
300 000 t/a, josta noin 200 000 t/a on potentiaalisesti kerättävissä ja hyödynnettävissä 
olevaa jäteöljyä. Nämä öljyt muodostavat ryhmän, joka todennäköisimmin jää kerää-
mättä. Tämä tarkoittaa noin 18 % Euroopassa keräämättä jäävästä ”häviävästä” jäteöl-
jymäärästä (Dalla Giovanna, 2003). Jos oletetaan, että myös Suomessa itse öljynsä vaih-
tavien kautta keräämättä jäisi suhteessa saman verran öljyä, tämä tarkoittaisi noin 3000-
6000 t/a. Kotitalouksien määrään suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 1,3-2,6 litraa jäteöl-
jyä kotitaloutta kohden. Kotitalouksien määrä Suomessa vuonna 2011 oli 2 571 000 
(Tilastokeskus, 2013a). On todennäköistä, että itse öljynsä vaihtavilta jäteöljyt saattavat 
jäädä helposti esimerkiksi yksityisiin varastoihin erityisesti haja-asutusalueilla, jossa 
keräyspisteitä ei välttämättä ole kovin tiheästi.  
 
Taulukkoon 6 on laskettu öljyvahingoissa vuotanut määrä, oletettavasti itse öljynsä 
vaihtavien markkina-alueelta keräämättä jäävä määrä Euroopan tason mukaisesti, romu-
autojen mukana häviävä määrä ja näiden jälkeen vielä määrittelemättömään kohteeseen 
jäävä määrä jäteöljyä. Näiden suuntaa antavien arvioiden jälkeen määrittelemättömään 
kohteeseen ”häviää” jäteöljyä vielä noin 13 400 - 27 200 t/a. Kotitalouksien määrään 
suhteutettuna jäljelle jäävä määrä tarkoittaisi vielä noin 6-12 litraa lisää jäteöljyä kotita-
loutta kohti. Haja-asutusalueilla ja omakotitaloissa määrä voi olla suurempi ja taajama-
alueilla kerrostaloissa pienempi. Lisäksi romuttamoiden ja korjaamoiden säiliöissä voi 
olla jopa 2 000 litraa jäteöljyä varastossa pitkäaikaisestikin (Silvennoinen, 2013). 
Kymmenenkin tällaista varastoa riittäisi selittämään kadoksissa olevaa määrää. 
 
Taulukko 6. Keräämättä jäävän jäteöljyn määrä, öljyvahingoissa vuotanut määrä (Tuomainen et 
al., 2013), itse öljynsä vaihtavien markkinoilta keräämättä jäävä määrä (Dalla Giovanna et al., 
2013) samassa suhteessa kuin Euroopassa (18 %) sekä romuautoissa arviolta oleva määrä (Silven-
noinen, 2013). 
t/a 2007 2008 2009 2010 2011 
Määrittelemättömään 
kohteeseen menevä 
määrä 33 445 27 621 16 651 21 140 21 784 
Öljyvahingoissa 
vuotanut määrä 6,2 8,6 2,8 3,4 19,1 
Itse öljynsä vaihtavi-
en osuus 6020 4972 2997 3805 3921 
Romuautoissa oleva 
määrä 267 267 267 267 267 
Jäljelle jäävä määrä 27 152 22 374 13 384 17 064 17 577 
 

6.2 Keräyksen tehostaminen 
Yhdysvaltain energiaministeriön tekemässä tutkimuksessa (2006) käytettyjen voiteluai-
neiden regeneroinnin energia- ja ympäristöhyödyistä tarkasteltiin myös sitä, miten jä-
teöljyn keräystä ja regenerointia voitaisiin lisätä. Tutkimuksen mukaan maaseudulla ja 
haja-asutusalueilla, joissa kuluttajat vaihtavat öljynsä itse, on suurin potentiaali kerätyn 
jäteöljyn määrän kasvattamiselle. Tiiviisti asutuilla alueilla jäteöljyjen kierrätys on 
yleensä järjestetty hyvin ja matkat lyhyitä. Teollisuuden jäteöljyjen kierrätys taas on 
yleensä asianmukaisesti hoidettu teollisuuden päästörajoitusten kautta. (Yhdysvaltain 
energiaministeriö, 2006) Myös erikoistyössä saatujen tulosten perusteella liikenteestä ja 
muusta (maa- ja metsätalous) päätyi määrittelemättömään kohteeseen enemmän jäteöl-
jyä kuin teollisuudesta. Jos siis halutaan saada aikaan tuntuvaa kehitystä kerätyn jäteöl-
jyn määrässä, haja-asutusalueiden jäteöljyn keräys on tärkeässä osassa. Tutkimuksessa 
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suositellaan tehokkaiden koulutus- ja valistuskampanjoiden toteuttamista erityisesti ha-
ja-asutusalueilla jäteöljyn regeneroinnin ympäristöhyödyistä. (Yhdysvaltain energiami-
nisteriö, 2006) 
 
Fitzsimons et al. (2009) vertailivat öljyjätehuollon järjestämistä Suomessa, Tankassa, 
Kanadassa Albertan provinssissa ja Espanjassa Länsi-Australian öljyjätehuollon kehit-
tämiseksi. Kanadassa Albertan provinssissa on käytössä laajennettuun tuottajavastuu-
seen perustuva järjestelmä, jossa jäteöljyn lisäksi myös öljysuodattimien ja öljyisten 
säiliöiden keräyksestä maksetaan tukea. Tuki rahoitetaan uusien voiteluaineiden, öl-
jysuodattimien ja -säiliöiden myynnistä perittävällä maksulla. Öljysuodattimet ja -säiliöt 
voivat sisältää vielä merkittäviä määriä jäteöljyä ja aiheuttavat laittomasti hävitettynä 
ympäristön pilaantumista samoin kuin pelkkä jäteöljy. Tämän takia myös suodattimet ja 
säiliöt on otettu mukaan keräyksen piiriin. Järjestelmää pidetään tarpeellisena varmis-
tamaan jäteöljyn keräys maaseudulla ja itse öljynsä vaihtavilta. Albertan keräysjärjes-
telmällä on saatu lisättyä jäteöljyn keräysmääriä voiteluaineiden myynnin laskiessa ja 
myös haja-asutusalueilla keräys on lisääntynyt. Järjestelmässä ei kuitenkaan määrätä 
miten kerätty jäteöljy tulee hyödyntää. Espanjassa taas on otettu vuonna 2006 käyttöön 
jäteöljyn keräysjärjestelmä, jossa kaikista kerätyistä öljyistä maksetaan tukea, mutta 
regenerointiin menevästä öljystä tuki on suurin. Näin tuetaan myös huonolaatuisten ja 
sekalaisten öljyjen keräystä, minkä toivotaan vähentävän laitonta hävittämistä. (Fitzsi-
mons et al. 2009.) 
 
Fitzsimons et al. (2009) huomauttavat, että Suomessa ja Tanskassa valtakunnallinen 
öljyjätteen keräys on suunnattu ainoastaan hyvälaatuisille regenerointiin kelpaaville 
jäteöljyille, joista maksetaan tukea, mutta muut öljyt ovat kalliiden keräysmaksujen 
alaisia. Tämä saattaa selittää sitä, miksi Suomessa haja-asutusalueilla öljyjätteen keräys-
järjestelmä mielletään kalliiksi ja huonoksi. Kuitenkin nykyisessä öljyjätteen keräyksen 
järjestämissopimuksessa painotetaan, että kuntalaiset voivat luovuttaa kuntakeräykseen 
myös huonolaatuiset jäteöljyt ilmaiseksi ja kaikki yli 200 litran jäteöljyerät on noudetta-
va asiakkaalta ilmaiseksi (Ympäristöministeriö, 2012a). Aiemmassa sopimuksessa tästä 
ei ollut mainintaa (Ympäristöministeriö, 2007). 
 

6.3 Tulosten tulkinta 
Määrittelemättömään kohteeseen päätyvän jäteöljyn määrää on vaikea tarkentaa. Öljy-
vahinkojen, romuautojen ja itse öljynsä vaihtavien keräämättä jäävän osuuden arvioin-
nilla, määrittelemättömään kohteeseen päätyvän öljyn määräksi jäi noin 13 600 - 27 400 
t/a. Tämä on kuitenkin vain suuntaa antava arvio. Jäteöljyn keräystä voitaisiin todennä-
köisesti lisätä eniten tehostamalla haja-asutusalueilla itse öljynsä vaihtavien jäteöljyjen 
keräystä. Jäteöljyn keräyksen tehostamiseksi voitaisiin mahdollisesti miettiä valtakun-
nallisen jäteöljyn keräysjärjestelmän rajausta ja tukien maksamisperusteita. Öljysäiliöi-
hin ja -suodattimiin jäävä määrä saataisiin kerättyä varmemmin, jos ne otettaisiin mu-
kaan valtakunnallisen öljyjätekeräyksen piiriin tai jos järjestelmä olisi tuottajavastuu-
seen perustuva. Tyhjissä öljysäiliöissä ja -suodattimissa ei kuitenkaan ole yleensä jäteöl-
jyä kovin paljoa, joten hyödynnettävän jäteöljyn määrä ei kasvaisi, mutta luonnon pi-
laantumista voitaisiin vähentää. Keräystä voisi tehostaa myös, jos kaikista kerätyistä 
öljyistä maksettaisiin korvausta, mutta regenerointiin menevästä öljystä enemmän kuin 
muista.  
 
Jäteöljyn eri hyödyntämismenetelmien vaikutusta keräystehokkuuteen ei voida arvioida 
luotettavasti. Hajautetun keräyksen ja pienpolton etuna pidetään sitä, että se kannustaisi 
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tällä hetkellä mahdollisesti keräämättä jäävän yksityisissä varastoissa olevan jäteöljyn 
hyödyntämiseen edullisen lämmityksen avulla. Vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida 
tieteellisesti. Vaikutus voisi olla positiivinen jos ainoastaan tällä hetkellä keräämättä 
jäävä hyvälaatuinen jäteöljy saataisiin kerättyä ja hyödynnettyä. Toisaalta kuitenkin 
vaikutus voi olla myös negatiivinen, jos pienpolttoon joutuisi myös huonolaatuisia öljy-
jä tai jos pienpoltto vähentäisi tällä hetkellä regeneroitavaksi menevän jäteöljyn määrää. 
Regeneroinnin väheneminen aiheuttaisi ympäristöhaittoja tämän tutkimuksen elinkaa-
riarvioinnin tulosten perusteella ja lisäksi se olisi vastoin jätedirektiivin ja jätelain suosi-
tuksia regeneroinnin suosimisesta. Näin ollen ei voida arvioida saataisiinko pienpolton 
avulla tehostettua tällä hetkellä keräämättä jäävän jäteöljyn hyödyntämistä vai ei. 
 

6.4 Herkkyysanalyysi 
Keräämättä jäävän jäteöljyn määrä perustuu erikoistyössä tehtyyn materiaalivirta-
analyysiin, joten siihen liittyvät samat epävarmuudet kuin materiaalivirta-analyysiin. 
Erityisesti tuonti- ja vientikoneiden ja -laitteiden sisältämien voiteluaineiden määrän 
arviointi oli vaikeaa, koska erilaisten voiteluaineita sisältävien koneiden kirjo on laaja ja 
koneiden eri mallienkin välillä voi olla isoja eroja voiteluainemäärissä. Myös varsinai-
sen jäteöljyn määrän arviointiin sisältyy paljon epävarmuuksia. Ympäristöhallinnon 
Vahti-järjestelmään kirjataan yrityksistä lähtenyt jäteöljy ja niistä lähtenyt jäteöljy, mut-
ta myös saman yrityksen eri toimipisteiden välillä liikkunut jäteöljy, minkä takia Vahti-
järjestelmän tietoihin sisältyy jonkin verran tuplakirjausta. Kerätyn jäteöljyn määrä pe-
rustuu Vahti-järjestelmän tietojen lisäksi suurimmaksi osaksi jäteöljyn käsittelijöiltä 
saatuihin tietoihin. Voiteluaineiden käyttökohteiden arviointi teollisuuden ja liikenteen 
ja muun välillä oli vaikeaa. Tutkimuksessa käytetyt arviot perustuvat voiteluainevalmis-
tajien parhaaseen tietoon. Myös voiteluaineiden hävikin arvioinnissa käytettiin voitelu-
ainevalmistajien arvioita, koska tilastoja kulumisesta ja käytöstä tuotteisiin ei ole. 
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7 Elinkaariarviointi 

7.1 Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely  

7.1.1 Tavoitteet, tuotejärjestelmän rajaus ja toiminnallinen yksikkö 
Tavoitteena on elinkaariarvioinnin avulla vertailla kolmea eri jäteöljyn hyödyntämis-
vaihtoehtoa ja selvittää, mikä olisi ympäristön kannalta paras tapa hyödyntää tällä het-
kellä keräämättä jäävä jäteöljy. Samalla on tarkoitus selvittää, mitkä ovat jäteöljyn 
pienpolton ympäristövaikutukset, koska niitä ei ole aiemmin selvitetty Suomessa. 
 
Tutkimuksen toiminnallinen yksikkö on yksi jäteöljytonni (1000 kg). Jäteöljyn tiheyte-
nä käytetään arvoa 890 kg/m3 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008) ja tehollisena 
lämpöarvona arvoa 41,0 GJ/t (11,39 MWh/t) (Tilastokeskus, 2013b). Tutkimuksessa 
vertailtaviksi jäteöljyn hyödyntämisvaihtoehdoiksi valittiin nykyään käytössä olevat 
regenerointi ja poltto sekä pienpoltto (alle 5 MW:n laitos), joka ei ole sallittua Suomes-
sa, mutta jonka ympäristövaikutukset haluttiin kuitenkin selvittää tässä tutkimuksessa. 
Hyödyntämisvaihtoehdot on kuvattu tarkemmin edellä luvuissa 5.3.1-5.3.3. Kuvissa 7-9 
on esitetty tuotejärjestelmän rajaus eri hyödyntämisvaihtoehdoille. Tarkasteltava jäteöl-
jyn tuotejärjestelmä alkaa siitä, kun käytössä ollut voiteluaine poistetaan käytöstä. Tuo-
tejärjestelmä sisältää joko keskitetyn keräyksen ja kuljetuksen tai hajautetun keräyksen, 
jolloin varsinaisia kuljetuksia ei ole. (Hajautetussa keräyksessä oletetaan esimerkiksi 
korjaamoiden ja romuttamoiden hyödyntävän autoista ja koneista keräämänsä jäteöljyt 
itse.) Hajautetun keräyksen jälkeen jäteöljyn poltto tapahtuu pienimuotoisesti. Pienpol-
tossa jäteöljy poltetaan moniöljypolttimella ja lämpö hyödynnetään esimerkiksi erilais-
ten tilojen lämmityksessä. Keskitetystä keräyksestä jäteöljy menee joko regenerointiin 
tai polttoon. Regeneroinnissa jäteöljy uudistetaan perusöljyksi, josta voiteluaineteolli-
suus voi valmistaa uusia voiteluaineita. Voiteluaineiden valmistus ei kuitenkaan sisälly 
enää tutkittavaan tuotejärjestelmään. Keskitetyn keräyksen jälkeisessä poltossa jäteöljyä 
käytetään tukipolttoaineena vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksella, jolla tuotetaan 
sähköä käsittelylaitoksen omaan käyttöön ja kaukolämpöä myyntiin. 
 
Tarkasteltavissa tuotejärjestelmissä eri hyödyntämisvaihtoehdoille lasketaan hyvityksiä 
niiden tuottamien hyödykkeiden avulla vältetyistä päästöistä. Hyvitysten määrä laske-
taan vertaamalla syntyviä päästöjä vaihtoehtoiseen tapaan tuottaa sama tuote tai hyödy-
ke. Jäteöljyn pienpoltto saa hyvityksiä poltosta saadun energian korvatessa lämmöntuo-
tantoa kevyellä polttoöljyllä moniöljypolttimella. Jäteöljyn regeneroinnin hyvitykset 
lasketaan voiteluaineen perusöljyn primäärisestä tuotannosta. Regenerointi voisi saada 
hyvityksiä myös kevyen polttoöljyn sekä bitumin primäärisestä tuotannosta, mutta kos-
ka tämä on kevennetty elinkaariarviointi, otetaan resurssien puitteissa huomioon vain 
pääasiallinen tuote. Jäteöljyn poltto tukipolttoaineena sähkön ja kaukolämmön tuottami-
seksi saa hyvityksiä poltosta syntyneen energian korvatessa kevyen polttoöljyn käyttöä 
tukipolttoaineena samassa prosessissa.  
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Kuva 7. Jäteöljyn hyödyntämisen tuotejärjestelmän rajaus vaihtoehdossa 1: keskitetty keräys ja 
regenerointi. Järjestelmän saamat hyvitykset on merkitty katkoviivalla.  
 

 
Kuva 8. Jäteöljyn hyödyntämisen tuotejärjestelmän rajaus vaihtoehdossa 2: keskitetty keräys ja 
poltto. Järjestelmän saamat hyvitykset on merkitty katkoviivalla.  
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Kuva 9. Jäteöljyn hyödyntämisen tuotejärjestelmän rajaus vaihtoehdossa 3: hajautettu keräys ja 
pienpoltto. Järjestelmän saamat hyvitykset on merkitty katkoviivalla. 
 

7.1.2 Tehdyt oletukset, rajaukset ja lähtötiedon vaatimukset 
Tarkasteluun on otettu kuljetuksessa ja keräyksessä sekä hyödyntämisprosesseissa tar-
vittavien polttoaineiden ja tärkeimpien kemikaalien valmistus ja kuljetus Suomeen sekä 
sähkön ja lämmön tuotanto. Tutkimukseen käytettävissä olevan rajallisen ajan ja resurs-
sien takia elinkaariarviointi päätettiin toteuttaa kevennettynä elinkaariarviointina. Tä-
män takia tarkastelun ulkopuolelle on jätetty hyödyntämisestä syntyvien kiinteiden jät-
teiden ja vaarallisten loppukäsittely sekä jätevesien käsittely laitosten ulkopuolella.  
 
Tutkimuksessa ei ole huomioitu kuljetusvälineiden, keräysastioiden, käsittelylaitosten, 
laitteistojen, kaatopaikan eikä kuntakeräyspisteiden rakentamisesta ja ylläpidosta synty-
viä ympäristövaikutuksia. Elinkaaren aikana tapahtuvia vuotoja tai keräysastioihin tms. 
jääviä öljyjäämiä ei ole huomioitu. Jokaista hyödyntämismenetelmää erikseen koskevat 
oletukset käydään läpi kappaleessa 7.2 Inventaarioanalyysi. Epävarmoina pidettyjen 
oletusten vaikutuksia tarkastellaan lopuksi herkkyysanalyysillä, jotta saataisiin selville 
niiden potentiaalinen vaikutus. 
 
Rajallisen ajan ja resurssien takia rajauskriteerinä käytetään 1 % kokonaismassasta tai -
energiasta. Prosessia tai elinkaaren vaihetta ei oteta mukaan tarkasteluun, jos sen osuus 
kokonaismassasta tai -energiasta on alle 1 %. Kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle jätetty-
jen prosessien tai elinkaaren vaiheiden kokonaisosuus on alle 5 % kokonaismassasta tai 
energiasta. Samanlaisia rajauskriteerejä on käytetty myös muissa jäteöljyn elinkaariar-
vioinneissa (Geyer et al. 2013, Pires & Martinho 2012, Fehrenbach 2005). 
 
Elinkaari-inventaarion tekemiseen käytetään suoraan jäteöljyn käsittelijöiltä ja laitteiden 
valmistajilta saatuja tietoja sekä käsittelylaitosten ympäristölupia. Näitä tietoja täyden-
tämään käytetään alan kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä saatavilla olevia valmiita tieto-
kantoja. Jäteöljyn hyödyntämismenetelmien kehittymisen takia pyritään käyttämään 
mahdollisimman ajankohtaisia tutkimustuloksia. Ensisijaisesti pyritään käyttämään 
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Suomen ja Euroopan olosuhteita parhaiten kuvaavia saatavilla olevia tietoja, mutta täl-
laista tietoa ei aina ole saatavilla. 
 
Elinkaariarvioinnissa ei ole huomioitu sitä, että perusöljy voi olla mineraalista tai syn-
teettistä perusöljyä. Moottoriöljyissä oli synteettisiä öljyjä noin 9 % vuonna 2005, tule-
vaisuudessa synteettisiä öljyjä arvioidaan olevan moottoriöljyissä maksimissaan 30 % 
(Fehrenbach, 2005). Tässä tutkimuksessa on elinkaariarvioinnin yksinkertaistamiseksi 
oletettu perusöljyn olevan ainoastaan mineraalista. Myöskään jäteöljyn laatua ei ole 
otettu huomioon elinkaariarvioinnissa, vaan tutkittavan jäteöljyn on oletettu olevan laa-
dultaan sopivaa regenerointiin, polttoon tai pienpolttoon. Todellisuudessa jäteöljyn 
huono laatu voi kuitenkin olla esteenä regeneroinnille tai pienpoltolle. 

7.1.3 Vaikutusluokat, karakterisointi, normalisointi ja painotus 
Elinkaariarvioinnissa käytetyt vaikutusluokat on valittu vertailemalla aiemmissa tutki-
muksissa (Geyer et al. 2013, Pires & Martinho 2012, Kanokkantapong et al. 2009, Feh-
renbach 2005, Boughton & Horvath 2004) käytettyjä vaikutusluokkia sekä hyödyntä-
mismenetelmistä saatavilla olevien tietojen ja tuotejärjestelmiä koskevien tehtyjen raja-
usten perusteella. Jos vaikutusluokkaan kuuluvista päästöistä ei ole ollut saatavilla luo-
tettavia tietoja kaikista hyödyntämismenetelmistä, ei ko. vaikutusluokkaa ole voitu ottaa 
mukaan tähän tarkasteluun. Hyödyntämismenetelmistä saatavilla olevat päästötiedot 
painottuvat ilmapäästöihin, joten käytettävät vaikutusluokat ovat myös sellaisia, joissa 
indikaattoreina ovat päästöt ilmaan. 
 
Käytettävät vaikutusluokat ovat ilmastonmuutos, happamoituminen, myrkyllisyys ihmi-
selle, vesistöjen ekotoksisuus, maaperän ekotoksisuus ja hiukkaset. Vaikutusluokat ovat 
hollantilaisen Recipe-vaikutusarviointimenetelmän mukaisia midpoint-vaikutusluokkia. 
Karakterisointikertoimina käytetään Recipen midpoint-karakterisointikertoimia (Recipe 
2013 ja Goedkoop et al. 2013). Taulukossa 7 on esitetty käytetyt vaikutusluokat ja ka-
rakterisointikertoimet.  
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Taulukko 7. Käytetyt vaikutusluokat ja karakterisointikertoimet (Recipe, 2013). 

Vaikutusluokka Päästöt ilmaan 
Karakterisointi-
kertoimet Yksikkö 

Ilmastonmuutos 
(GWP100) 

CO2 1 kg CO2-ekv./kg 

CH4 25 kg CO2-ekv./kg 

N2O 298 kg CO2-ekv./kg 

Happamoituminen 
(AP100) 

SO2 1 kg SO2-ekv./kg 

NOx 0,56 kg SO2-ekv./kg 

Myrkyllisyys 
ihmiselle 
(HTP100) 

Arseeni (As) 148 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Elohopea (Hg) 38997 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kadmium (Cd) 349 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Koboltti (Co) 0 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kromi (Cr) 0,0083 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kupari (Cu) 0,089 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Lyijy (Pb) 202 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Mangaani (Mn) 121 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Nikkeli (Ni) 17,5 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Vanadiini (V) 130 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Vesistöjen eko-
toksisuus 
(FETP100) 

Arseeni (As) 0,23 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Elohopea (Hg) 2,52 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kadmium (Cd) 0,20 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Koboltti (Co) 2,81 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kromi (Cr) 0,013 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kupari (Cu) 1,82 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Lyijy (Pb) 0,0057 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Mangaani (Mn) 0,061 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Nikkeli (Ni) 2,52 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Vanadiini (V) 2,42 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Maaperän eko-
toksisuus 
(SETP100) 

Arseeni (As) 0,11 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Elohopea (Hg) 79 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Kadmium (Cd) 5,1 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Koboltti (Co) 8,1 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Kromi (Cr) 0,051 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Kupari (Cu) 5,21 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Lyijy (Pb) 0,006 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Mangaani (Mn) 0,000028 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Nikkeli (Ni) 1,77 kg 1,4-DCB-ekv./kg 
Vanadiini (V) 4,63 kg 1,4-DCB-ekv./kg 

Hiukkaset 
(PMFP100) 

SO2 0,2 kg PM10-ekv./kg 

NOx 0,22 kg PM10-ekv./kg 

PM10 1 kg PM10-ekv./kg 
 
Vaikutusarvioinnista saatavilla tuloksilla voidaan vertailla eri hyödyntämismenetelmien 
ympäristövaikutuksia eri vaikutusluokissa. Näin nähdään, mikä hyödyntämismenetelmä 
on potentiaalisilta ympäristövaikutuksiltaan paras/huonoin missäkin vaikutusluokassa. 
Eri vaikutusluokissa olevat tulokset eivät kuitenkaan vielä ole keskenään vertailukelpoi-
sia. Normalisoinnilla tulokset voidaan suhteuttaa vallitsevaan nykytilanteeseen, jolloin 
eri vaikutusluokista saadaan vertailukelpoisia toisiinsa nähden. Tällöin nähdään mikä on 
hyödyntämismenetelmien potentiaalisista ympäristövaikutuksista ympäristön kannalta 
haitallisin nykytilaan verrattuna. (Myllymaa 2013 ja Sleeswijk et al. 2008.) Tässä tapa-
uksessa vertailutilanteeksi otetaan Euroopan päästöt vuonna 2000. Normalisointitekijöi-
nä käytetään Recipen normalisointitekijöitä, jotka kuvaavat Euroopan (EU:n sekä Islan-
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nin, Norjan ja Sveitsin) yhteenlaskettuja päästöjä asukasta kohti vuonna 2000 (Recipe 
2013 ja Sleeswijk et al. 2008). Normalisointitekijät on esitetty taulukossa 8. Normalisoi-
tu tulos ilmaisee tarkastellun tuotejärjestelmän potentiaalisten ympäristövaikutusten 
aiheuttaman osuuden Euroopan kokonaispäästöistä henkilöä kohden. 
 
Taulukko 8. Euroopan päästöjä kuvaavat normalisointitekijät vaikutusluokittain (Recipe, 2013). 
Vaikutusluokka Normalisointitekijä yksikkö 
Ilmastonmuutos (GWP100) 11215 kg CO2-ekv./hlö/vuosi 
Happamoituminen (AP100) 34 kg SO2-ekv./hlö/vuosi 
Myrkyllisyys ihmiselle (HTP100) 34 kg 1,4-DCB-ekv./hlö/vuosi 
Vesistöjen ekotoksisuus (FETP100) 11 kg 1,4-DCB-ekv./hlö/vuosi 
Maaperän ekotoksisuus (SETP100) 8 kg 1,4-DCB-ekv./hlö/vuosi 
Hiukkaset (PMFP100) 15 kg PM10-ekv./hlö/vuosi 

 
Normalisoinnin jälkeen tulokset voidaan vielä painottaa. Painotus voidaan tehdä eri 
perustein eikä yhtä oikeaa painotusta ole. Tässä tutkimuksessa käytetään painotusteki-
jöinä Euroopan komission tutkimuskeskuksen toteuttamassa tutkimuksessa (Huppes & 
van Oers, 2011) laskettuja kolmen eri painotuksen keskiarvoja. Kaikki kolme painotusta 
ovat midpoint-vaikutusluokille kehitettyjä painotuksia. NOGEPA (Huppes et al. 2007) 
on Alankomaiden öljyn ja kaasun tutkimuksen ja tuotannon yhdistyksen tarpeisiin alun 
perin laadittu painotus, jossa on huomioitu sidosryhminä hallituksen virkamiehiä, teolli-
suuden asiantuntijoita sekä riippumattomia asiantuntijoita tieteellisistä laitoksista. Kaksi 
muuta painotusta sisältyvät BEES-ohjelmaan, jolla voidaan arvioida rakennustuotteiden 
ympäristövaikutuksia (Lippiatt, 2007). BEES-sidosryhmäpaneelin painotuksessa sidos-
ryhminä on ollut rakennustuotteiden tuottajia, käyttäjiä ja elinkaariarviointiasiantuntijoi-
ta. EPA-painotus taas on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPAn) tieteellisen 
neuvottelukunnan laatima painotus (Lippiatt, 2007). Tässä tutkimuksessa käytetään 
muuten Euroopan komission tutkimuksessa laskettuja painotustekijöitä, mutta ekotoksi-
suuden painokerroin on jaettu vesistöjen ekotoksisuuden ja maaperän ekotoksisuuden 
kesken samassa suhteessa kuin alun perin NOGEPA:n (Huppes et al. 2007) painotuste-
kijöissä. Vaikutusluokkien painotustekijöiden summa on yleensä 100 %. Tässä tutki-
muksessa ei kuitenkaan tarkastella kaikkia mahdollisia vaikutusluokkia, jolloin paino-
tustekijöiden summa jää alle 100 %:n. Tämän takia käytettyjen vaikutusluokkien paino-
tustekijät on vielä lopuksi skaalattu niin, että niiden summa on 100 %. Taulukossa 9 on 
esitetty painotustekijät. 
 
Taulukko 9. BEES:n, EPA:n ja NOGEPA:n painotusten keskiarvo (Huppes & van Oers, 2011) 
skaalattuna ja pyöristettynä. 

Vaikutusluokka 
keskiarvo BEES, 
EPA, NOGEPA (%) 

Ilmastonmuutos (GWP100) 45 
Happamoituminen (AP100) 8 
Myrkyllisyys ihmiselle (HTP100) 20 
Vesistöjen ekotoksisuus 
(FETP100) 7 
Maaperän ekotoksisuus 
(SETP100) 6 
Hiukkaset (PMFP100) 14 
 100 
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7.2 Inventaarioanalyysi 

7.2.1 Keskitetty keräys ja regenerointi 
 
Keräys ja kuljetus: 
Jäteöljyn keräyksen kuljetusajoista syntyneet päästöt lasketaan määriteltyjen päästöker-
toimien avulla. Jäteöljyn kuljetusyritysten käyttämien ajoneuvojen moottorien päästö-
luokat ovat välillä euro 3 - euro 5 (Liukkunen 2013 ja Luoto 2013b). Tässä tutkimuk-
sessa ajoneuvojen päästökertoimina käytetään näistä huonointa eli euro 3 -päästöluokan 
kertoimia. Kuljetukset oletetaan tehtävän suurimmalla mahdollisella jäteöljyn kuljetuk-
seen käytettävällä ajoneuvolla eli 60 t täysperävaunuyhdistelmällä, johon voidaan 
kuormata noin 40 t jäteöljyä (Liukkunen 2013 ja Luoto 2013b). Kuljetusten päästöjen 
laskennassa käytetään VTT:n Lipasto-tietokannan päästökertoimia, jotka on määritelty 
erikseen katu- ja maantieajoon. Jäteöljyn keräysalueen laajuuden takia oletetaan, että 
suurin osa ajosta tapahtuu maantiellä, joten tässä tutkimuksessa käytetään päästökertoi-
mia maantieajolle (Mäkelä, 2012). Keskimääräinen ajomatka täyden kuorman saami-
seksi on noin 1800 km, joka sisältää myös kuorman toimittamisen käsittelypisteeseen 
(Liukkunen, 2013).  Kuljetusajoneuvojen dieselin kulutuksen arviointiin käytetään kulu-
tusta 70 %:n kuormalla, koska osa matkasta ajetaan tyhjällä kuormalla ja osa täydellä. 
Dieselin kulutus 70 %:n kuormalla on 45,7 l/100 km (Mäkelä, 2012). Varsinaisista kul-
jetuksista aiheutuneet päästöt on esitetty liitteen 2 taulukossa 30. 
 
Keräyksen ja kuljetuksen päästöihin lasketaan mukaan myös ajoneuvojen käyttämän 
dieselin tuotannosta aiheutuneet päästöt. Päästöt arvioidaan EU:n ylläpitämän elinkaari-
inventaariotietokannan (European reference Life-Cycle Database, ELCD) tietojen avulla 
(ELCD, 2012). Lisäksi keräyksen ja kuljetuksen päästöihin on laskettu mukaan dieselin 
kuljetuksesta Suomeen aiheutuvat päästöt. Resurssien rajallisuuden takia näihin pääs-
töihin on laskettu vain dieselin kuljetus rahtilaivalla Travemündesta Helsinkiin (1132 
km). Päästöt on arvioitu Suomen ympäristökeskuksen raportin ”Jätteiden kierrätyksen ja 
polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset” (Myllymaa et al., 2008a) 
merikuljetuksia koskevien tietojen perusteella. Dieselin tuotannosta ja kuljetuksesta 
aiheutuneet päästöt on esitetty liitteen 2 taulukossa 31. 
 
Hyödyntäminen: 
Tiedot regenerointilaitoksen päästöistä perustuvat L&T Recoilin regenerointilaitoksen 
ympäristölupaan (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008), jonka tietoja on tarken-
nettu L&T Recoililta saaduilla vuotta 2012 koskevilla tiedoilla (Jämsen, 2013). Ympä-
ristöluvassa päästöt ja tarvittavat syötteet on ilmoitettu laitoksen maksimikapasiteetille, 
joka on 60 000 t/a. Tutkimusta varten lasketaan jäteöljytonnille kohdistuva osuus pääs-
töistä ja syötteistä. Regenerointilaitoksen päästöt ilmaan savukaasujen puhdistuksen 
jälkeen on esitetty liitteen 2 taulukossa 32 ja (savukaasupesurin aiheuttamat) päästöt 
vesiin taulukossa 33. 
 
Jäteöljyn sisältämien raskasmetallien oletetaan yleisesti sitoutuvan regeneroinnissa py-
syvästi bitumijakeeseen (Geyer et al., 2013). Tutkimusten mukaan myöhemmässä bitu-
min käytössä ei ole todettu merkittävää raskasmetallien liukenemista bitumista (Bough-
ton & Horvath 2004 ja Geyer et al., 2013). Tästä syystä tässä tutkimuksessa on oletettu, 
että raskasmetallit sitoutuvat pysyvästi bitumiin. Myös muissa jäteöljyn elinkaariarvi-
oinneissa on tehty vastaava oletus (Boughton & Horvath 2004 ja Geyer et al. 2013). 
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Hyödyntämisen päästöihin lasketaan lisäksi tarvittavan maakaasun tuotannon päästöt ja 
käytettävien kemikaalien valmistuksen päästöt. Maakaasua tarvitaan regenerointilaitok-
sella höyrykattilan ja kuumaöljykattilan polttoaineena noin 67,8 kg jäteöljytonnia koh-
den (Jämsen, 2013). Maakaasun tiheytenä käytetään arvoa 0,72 kg/Nm3 (Gasum, 2013). 
Maakaasun käytön päästöt sisältyvät jo ympäristöluvassa ilmoitettuihin laitoksen aihe-
uttamiin päästöihin. Maakaasun tuotannon päästöt arvioidaan ELCD:n tietokannan tie-
tojen avulla (ELCD, 2012). Maakaasun kuljetus Suomeen rahtilaivalla Saksasta (1132 
km) arvioidaan samoin kuin dieselin kuljetus Suomeen, Suomen ympäristökeskuksen 
raportin ”Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kus-
tannukset” (Myllymaa et al., 2008a) merikuljetuksia koskevien tietojen perusteella. 
Maakaasun tuotannon ja kuljetuksen Suomeen päästöt on esitetty liitteen 2 taulukossa 
34.  
 
Regenerointilaitoksen tarvitsemista kemikaaleista mukaan tarkasteluun otetaan NaOH-
liuos ja typpikaasu. Muiden kemikaalien käyttö jäteöljytonnia kohden on niin vähäistä, 
että ne jäävät rajauskriteerien perusteella (alle 1 % kokonaismassasta) pois tarkastelusta. 
NaOH:ia käytetään mm. savukaasujen rikkiyhdisteiden poistoon ja jäteveden käsittelys-
sä pH:n säätöön (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). NaOH-liuosta (30-50 %) 
tarvitaan laitoksen maksimikapasiteetilla noin 1 100 t/a, eli 18,3 kg jäteöljytonnia koh-
den (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). NaOH-liuoksen tuotannon päästöt ar-
vioidaan ELCD-tietokannan tietojen perusteella (ELCD, 2012). Tietokannassa on 100 
%:n NaOH-liuoksen tuotannon päästöt. Tässä tutkimuksessa NaOH-liuoksen oletetaan 
olevan noin 40 %:sta, joten päästöt skaalataan sen mukaisiksi. Typpeä käytetään iner-
tointikaasuna (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). Myös typpikaasua tarvitaan 
laitoksen maksimikapasiteetilla noin 1 100 t/a eli 18,3 kg jäteöljytonnia kohden (Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskus, 2008). Typpikaasun valmistuksen päästöt arvioidaan 
ELCD-tietokannan perusteella (ELCD, 2012). Molempien kemikaalien kuljetuksen 
Suomeen päästöt on arvioitu samalla tavalla kuin dieselin ja maakaasunkin: laskemalla 
kemikaalien kuljetuksesta rahtilaivalla Saksasta Suomeen (1132 km) aihetuvat päästöt 
SYKE:n arvioimien tietojen perusteella (Myllymaa et al., 2008a). NaOH-liuoksen tuo-
tannon ja kuljetuksen päästöt on esitetty liitteen 2 taulukoissa 35 ja 36 ja typen tuotan-
non ja kuljetuksen päästöt taulukossa 37. 
 
Laitoksen tarvitseman sähkön tuotannon päästöt lasketaan käyttämällä Suomen ympä-
ristökeskuksen arvioimia Suomen sähköntuotannon keskimääräisiä päästöjä vuosilta 
2006-2008 (SYKE, 2011). Päästöihin sisältyvät sähköntuotannon kaikki vaiheet: poltto-
aineiden hankinta, kuljetukset sekä poltto. Regenerointilaitoksen sähkönkulutus on 
0,172 MWh jäteöljytonnia kohden laskettuna (Jämsen, 2013). Suurin osa sähkönkulu-
tuksesta aiheutuu vedyn elektrolyyttisestä valmistuksesta vetylaitoksella. Kulutetun 
sähkön tuotannon päästöt on esitetty liitteen 2 taulukossa 38. 
 
Taulukossa 10 on esitetty jäteöljyn keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjes-
telmän kaikki syötteet ja tuotokset yhteenlaskettuna. Taulukossa 11 on esitetty valittujen 
vaikutusluokkien kannalta oleelliset keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjes-
telmän aiheuttamat päästöt ilmaan elinkaarivaiheittain. 
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Taulukko 10. Jäteöljyn keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjestelmän syötteet ja tuotok-
set. 

Syötteet Määrä Yksikkö Tuotokset Määrä Yksikkö 
Raaka-aineet ja materiaalit   Tuotteet ja sivutuotteet   
Jäteöljy 1 t Perusöljy 0,7 t 

Vety (H2) 2 kg Kevyt polttoöljy 0,13 t 

NaOH-liuos 18,3 kg Bitumijae 0,12 t 

Typpi (kaasu) 18,3 kg Vesi 0,05 t 

Maakaasu 67,8 kg Päästöt ilmaan   

Energia   CO2 329 kg 
Maakaasuenergia 0,942 MWh CH4 0,68 kg 

Sähkö 0,172 MWh N2O 0,004 kg 

   SO2 0,829 kg 

   NOx 1,00 kg 

   CO 0,24 kg 

   Hiukkaset 0,019 kg 

   S 0,003 kg 

   Arseeni (As) 0,33 mg 

   Elohopea (Hg) 3,08 mg 

   Kadmium (Cd) 0,10 mg 

   Koboltti (Co) 0,33 mg 

   Kromi (Cr) 0,63 mg 

   Kupari (Cu) 0,51 mg 

   Lyijy (Pb) 1,52 mg 

   Mangaani (Mn) 0,37 mg 

   Nikkeli (Ni) 4,34 mg 

   Vanadiini (V) 25,57 mg 

   Päästöt vesiin   

   Na 2,3 kg 

   SO3 0,8 kg 

   HSO3 6,7 kg 

   HCO3 0,017 kg 
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Taulukko 11. Keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjestelmän päästöt ilmaan elinkaari-
vaiheittain jäteöljytonnia kohden. Yhteenlasketut arvot on esitetty taulukossa 10. 
Päästöt 
ilmaan Keräys ja kuljetus Hyödyntäminen 

kg/t 

Dieselin 
tuotanto ja 
kuljetus 
Suomeen 

Jäteöljyn 
keräys ja 
kuljetus 

Maakaasun 
tuotanto ja 
kuljetus 
Suomeen 

NaOH:n tuotanto 
ja kuljetus Suo-
meen 

Typen tuotanto 
ja kuljetus 
Suomeen 

Regeneroin-
ti-laitoksen 
päästöt 

Kulutetun 
sähkön 
tuotanto 

CO2 5,79 57,11 21,49 8,80 2,10 198 49,39 

CH4 0,058 0,00050 0,47 0,086 0,0030  0,15 

N2O 0,00013 0,0016 0,00042 0,000015 0,000051  0,0017 

SO2 0,036 0,00039 0,023 0,041 0,0062 0,67 0,13 

NOx 0,027 0,42 0,10 0,034 0,015 0,43 0,086 
Hiukkaset 0,0011 0,0036 0,0020 0,0042 0,0093  0,014 
Arseeni (As) 0,00000018  0,000000026  0,00000012   
Elohopea 
(Hg) 0,000000057   0,0000030 0,000000036   
Kadmium 
(Cd) 0,000000060  0,000000032 0,00000000051 0,0000000092   
Koboltti (Co) 0,00000027  0,000000040  0,000000016   
Kromi (Cr) 0,00000054  0,000000035 0,0000000000022 0,000000055   
Kupari (Cu) 0,00000038  0,000000073 0,0000000000066 0,000000061   
Lyijy (Pb) 0,00000093  0,00000033 0,0000000031 0,00000026   
Mangaani 
(Mn) 0,000000083  0,00000011  0,00000017   
Nikkeli (Ni) 0,0000034  0,00000064 0,0000000000028 0,00000031   
Vanadiini (V) 0,000022  0,0000028  0,00000080   

 
Hyvitykset: 
Keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjestelmä saa hyvityksiä tuotetun perusöl-
jyn korvatessa voiteluaineiden mineraalisen perusöljyn primääristä valmistusta. Mine-
raalisen perusöljyn valmistuksen ympäristövaikutuksina käytetään Girottin et al. (2011) 
saamia perusöljyn elinkaariarvioinnin tuloksia. Tulokset ovat saatavilla ainoastaan vai-
kutusluokittain, tarkempia tietoja päästöjen jakautumisesta eri elinkaaren vaiheiden kes-
ken ei ole. Regeneroinnista saatavan perusöljyn oletetaan korvaavan primäärisen perus-
öljyn tuotantoa suhteessa 1:1. Jäteöljytonnista saadaan regeneroinnissa 700 kg perusöl-
jyä, joten hyvitys lasketaan 700 kg:n primäärisen perusöljyn tuotannosta. Taulukossa 12 
on esitetty tähän tutkimukseen valittujen vaikutusluokkien tulokset Girottin et al. (2011) 
tutkimuksesta sekä niiden perusteella laskettu hyvitys 700 kg:lle primääristä perusöljyä. 
Tarkempaa tietoa eri elinkaarivaiheitten päästöistä ilmaan ei ollut saatavilla tutkimuk-
sesta, joten tässä on esitetty jo lopulliset karakterisoidut ympäristövaikutukset vaikutus-
luokittain. 
 
Taulukko 12. Hyvityksinä käytettävät primäärisen perusöljyn tuotannon ympäristövaikutukset 
vaikutusluokittain (Girotti et al., 2011).   
Vaikutusluokka yksikkö 1 kg perusöljyä 700 kg perusöljyä 
Ilmastonmuutos kg CO2-ekv. 1,02 714 
Myrkyllisyys ihmiselle kg 1,4-DCB-ekv. 0,1200 84 
Hiukkaset kg PM10-ekv. 0,0023 1,61 
Happamoituminen kg SO2-ekv. 0,0084 5,88 
Maaperän ekotoksisuus kg 1,4-DCB-ekv. 0,0006 0,42 
Vesistöjen ekotoksisuus kg 1,4-DCB-ekv. 0,0043 3,01 
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7.2.2 Keskitetty keräys ja poltto 
 
Keräys ja kuljetus: 
Jäteöljyn keräyksestä ja kuljetuksista syntyneet päästöt lasketaan samoin kuin edellises-
sä vaihtoehdossa. Kuljetusajoista syntyneet päästöt lasketaan Euro 3 -päästöluokan 
päästökertoimilla ja kuljetukset oletetaan tehtävän 60 t täysperävaunuyhdistelmällä, 
johon voidaan kuormata noin 40 t jäteöljyä (Liukkunen 2013 ja Luoto 2013b). Kuljetus-
ten päästöjen laskennassa käytetään VTT:n Lipasto-tietokannan päästökertoimia maan-
tieajolle (Mäkelä, 2012). Keskimääräinen ajomatka täyden kuorman saamiseksi on noin 
1800 km, joka sisältää myös kuorman toimittamisen käsittelypisteeseen (Liukkunen, 
2013).  Kuljetusajoneuvojen dieselin kulutuksen arviointiin käytetään kulutusta 70 %:n 
kuormalla, koska osa matkasta ajetaan tyhjällä kuormalla ja osa täydellä. Dieselin kulu-
tus 70 %:n kuormalla on 45,7 l/100 km (Mäkelä, 2012). Varsinaisista kuljetuksista ai-
heutuneet päästöt on esitetty liitteen 3 taulukossa 39.  
 
Samoin kuin edellisessä vaihtoehdossa myös tässä keräyksen ja kuljetuksen päästöihin 
lasketaan mukaan myös ajoneuvojen käyttämän dieselin tuotannosta ja kuljetuksesta 
Suomeen aiheutuneet päästöt. Tuotannosta aiheutuvat päästöt arvioidaan EU:n ylläpi-
tämän elinkaari-inventaariotietokannan (European reference Life-Cycle Database, 
ELCD) tietojen avulla (ELCD, 2012) ja kuljetuksesta Suomeen aihetuvat päästöt arvioi-
daan SYKE:n raportin (Myllymaa et al., 2008a) merikuljetuksia koskevien tietojen pe-
rusteella. Dieselin tuotannosta ja kuljetuksesta Suomeen aiheutuneet päästöt on esitetty 
liitteen 3 taulukossa 40.  
 
Hyödyntäminen: 
Jäteöljyä käytetään tukipolttoaineena vaarallisen jätteen korkealämpötilapoltossa (polt-
tolinja 1). Tiedot korkealämpötilapolttoprosessin päästöistä perustuvat Ekokemin Rii-
himäen jätteen ja ongelmajätteen käsittely- ja hyödyntämislaitoksen ympäristölupaan 
(Hämeen ympäristökeskus, 2007), jonka tietoja on tarkennettu Ekokemiltä saaduilla 
vuotta 2012 koskevilla tiedoilla (Westerholm, 2013). Vuoden 2012 tietojen perusteella 
jäteöljyä poltettiin noin 8,7 % polttolinjalla 1 poltetusta jätemäärästä (Westerholm, 
2013). Linjan maksimikapasiteettiin (75 000 t/a) suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 6 
525 t/a jäteöljyä (Hämeen ympäristökeskus, 2007). Polttoprosessilla tuotetaan sähköä 
(17 %), kaukolämpöä (70 %) ja prosessihöyryä (13 %) (Hämeen ympäristökeskus, 
2007). Laitoksen hyötysuhteeksi on tässä tutkimuksessa oletettu 77 % (Grosso et al., 
2010). 
 
Jäteöljyn poltosta aiheutuvien päästöjen arviointi tässä tapauksessa on vaikeaa, koska 
jäteöljystä aiheutuvia päästöjä ei voida erottaa muista vaarallisista jätteistä aiheutuvista 
päästöistä. Muut vaaralliset jätteet aiheuttavat suurimman osan polttoprosessin päästöis-
tä. Tämän takia jäteöljyn polttoprosessin päästöt arvioidaan käyttäen jäteöljyn pienpol-
ton päästötietoja (Hannelius, 2013), joista vähennetään korkealämpötilaprosessiin kuu-
luvan savukaasujen puhdistuksen puhdistusprosentin mukaisesti päästöjä. Tällöin tulok-
sena saadaan jäteöljyn poltosta aiheutuvat päästöt, jotka on käsitelty savukaasun puhdis-
tusjärjestelmässä.  
 
Savukaasujen puhdistustehona käytetään Ekokemiltä saatuja tietoja (Westerholm, 2013) 
polttoprosessin savukaasunpuhdistusjärjestelmän keskimääräisestä puhdistustehosta eri 
komponenttien suhteen. Savukaasujen puhdistusjärjestelmän puhdistusteho SO2:n suh-
teen on 99,81 %, HCl:n, HF:n ja hiukkasten suhteen yli 99,99 %, NOx:n suhteen puhdis-
tusteho on vain juuri alle vaaditun raja-arvon kustannussyistä, CO2:lle ei ole puhdistusta 
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ja raskasmetallien puhdistuksen tehokkuudesta ei ole tietoa, koska niitä ei mitata ennen 
kaasunpuhdistusta. NOx:n keskimääräinen päästö korkealämpötilaprosessista oli 137 
mg/Nm3 vuonna 2006 (Hämeen ympäristökeskus, 2007) ja 131,4 mg/Nm3 vuonna 2012 
(Westerholm, 2013). NOx:n puhdistusprosentiksi lasketaan puhdistus näiden arvojen 
keskiarvoon. Raskasmetallien puhdistustehona käytetään Yhdysvaltain ympäristönsuo-
jeluviraston (EPA) ilmansuojelu tiedotteiden tietoja polttoprosessin savukaasunpuhdis-
tusjärjestelmään kuuluvien sähkösuodattimen ja kuitusuodattimen raskasmetallien al-
haisimmasta puhdistustehosta. EPA:n tiedotteiden (2003a, 2003b ja 2003c) mukaan 
sähkösuodattimen teho on vähintään 90 % ja kuitusuodattimen vähintään 95 %. Jotta 
puhdistustehoa ei arvioitaisi yläkanttiin, raskasmetallien puhdistustehona käytetään täs-
sä tutkimuksessa 90 %. Polttoprosessin päästöt on esitetty liitteen 3 taulukossa 41.  
 
Suurin osa jäteöljyn sisältämistä raskasmetalleista päätyy siis savukaasujen puhdistuk-
sen sakkaan ja tuhkaan. Savukaasujen puhdistuksen sakka ja tuhka sijoitetaan laitosalu-
eella sijaitsevalle vaarallisen jätteen kaatopaikalle (Hämeen ympäristökeskus, 2007). 
Tutkimukseen käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden takia sakan ja tuhkan sisäl-
tämien raskasmetallien oletetaan jäävän kaatopaikalle eikä niiden ympäristövaikutuksia 
pidemmälle ole huomioitu. 
 
Polttoprosessin savukaasujen puhdistukseen käytetään kalsiumoksidia (CaO), aktiivihii-
len ja kalsiumkarbonaatin (CaCO3) seosta sekä ammoniakkivettä. Kalsiumoksidia ja 
aktiivihiilen ja kalsiumkarbonaatin seosta tarvitaan molempia 1200 t polttolinjan 1 mak-
simikapasiteetilla. Kalsiumoksidia tarvitaan jäteöljytonnia kohden 16 kg. Aktiivihiilen 
ja kalsiumkarbonaatin seoksessa on 15 % aktiivihiiltä (Hämeen ympäristokeskus, 2007). 
Tässä tutkimuksessa oletetaan lopun seoksesta olevan kalsiumkarbonaattia. Tällöin kal-
siumkarbonaattia tarvitaan jäteöljytonnia kohden 13,6 kg. Kalsiumoksidin ja -
karbonaatin tuotannon päästöt arvioidaan ELCD-tietokannan tietojen perusteella 
(ELCD, 2012) ja kuljetuksesta Suomeen aiheutuvat päästöt arvioidaan SYKE:n raportin 
(Myllymaa et al., 2008a) merikuljetuksia koskevien tietojen perusteella. Kalsiumoksidin 
tuotannosta ja kuljetuksesta Suomeen aiheutuneet päästöt on esitetty liitteen 3 taulukos-
sa 42 ja kalsiumkarbonaatin päästöt taulukossa 43.  Aktiivihiilen ja ammoniakkiveden 
määrät suhteessa käsiteltyyn kokonaismäärään ovat niin vähäisiä, että ne jäävät tässä 
tutkimuksessa rajauskriteerien perusteella (alle 1 % kokonaismassasta) tarkastelun ul-
kopuolelle.  
 
Polttoprosessin sähkönkulutus on arvioitu Ekokemin Riihimäen jätteen ja vaarallisen 
jätteen käsittely- ja hyödyntämislaitoksen ympäristöluvan tietojen mukaan (Hämeen 
ympäristokeskus, 2007). (Tähän lupaan ei sisälly alueelle rakennettu uusi jätevoimala.) 
Laitoksen polttolinjojen, haihdutuslaitoksen, kylmälaitemurskan, fysikaalis-kemiallisen 
laitoksen sekä toimistorakennusten yhteenlaskettu sähkönkulutus vuonna 2006 oli 31,6 
GWh. Polttolinjojen eli polttolinjan 1 (PL1), polttolinjan 2 (PL2) sekä keskilämpöuunin 
osuus kulutuksesta on yli 90 %.  Tarkempien tietojen puuttuessa tässä tutkimuksessa 
oletetaan polttolinjojen sähkönkulutuksen olevan 90 % koko sähkönkulutuksesta. Polt-
tolinjan 1 eli korkealämpötilapolton, jossa jäteöljyä käytetään tukipolttoaineena, osuu-
den tästä oletetaan olevan sama kuin linjojen kapasiteettien suhde. Kaikkien polttolinjo-
jen kapasiteetti on yhteensä 155 000 t/a, josta PL1:n osuus on 75 000 t/a eli 48,4 %. 
Tällöin sähkönkulutus jäteöljytonnia kohden on 0,184 MWh. (Hämeen ympäristökes-
kus, 2007.) Kulutetun sähkön tuotannon päästöt on esitetty liitteen 3 taulukossa 44. 
 
Taulukossa 13 on esitetty jäteöljyn keskitetyn keräyksen ja polton tuotejärjestelmän 
kaikki syötteet ja tuotokset yhteenlaskettuna. Taulukossa 14 on esitetty valittujen vaiku-
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tusluokkien kannalta oleelliset keskitetyn keräyksen ja polton tuotejärjestelmän aiheut-
tamat päästöt ilmaan elinkaarivaiheittain. 
 
Taulukko 13. Jäteöljyn keskitetyn keräyksen ja polton tuotejärjestelmän syötteet ja tuotokset. 

Syötteet Määrä Yksikkö Tuotokset Määrä Yksikkö 
Raaka-aineet ja materiaalit   Tuotteet ja sivutuotteet   
Jäteöljy 1 t Kuona 103,25 t 

CaO 16 kg 
Savukaasunpuhdistuksen 
tuhka 38,72 t 

CaCO3 13,6 kg 
Savukaasunpuhdistuksen 
sakka 6,45 t 

Energia   Energia   

Sähkö 0,184 MWh Sähkö 1,49 MWh 

   Kaukolämpö 6,14 MWh 

   Prosessihöyry 1,14 MWh 

   Päästöt ilmaan   

   CO2 2346,56 kg 

   CH4 0,24 kg 
   N2O 0,08 kg 

   SO2 0,20 kg 

   NOx 1,95 kg 

   CO 4,60 kg 

   HCl 0,0000033 kg 

   Hiukkaset 0,074 kg 

   Arseeni (As) 59,87 mg 

   Elohopea (Hg) 7,44 mg 

   Kadmium (Cd) 44,48 mg 

   Koboltti (Co) 444,71 mg 

   Kromi (Cr) 227,02 mg 

   Kupari (Cu) 1102,70 mg 

   Lyijy (Pb) 443,21 mg 

   Mangaani (Mn) 223,36 mg 

   Nikkeli (Ni) 115,49 mg 

   Vanadiini (V) 72,97 mg 
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Taulukko 14. Keskitetyn keräyksen ja polton tuotejärjestelmän päästöt ilmaan elinkaarivaiheittain 
jäteöljytonnia kohden. Yhteenlasketut arvot on esitetty taulukossa 13. 
Päästöt 
ilmaan Keräys ja kuljetus Hyödyntäminen 

kg/t 

Dieselin 
tuotanto ja 
kuljetus 
Suomeen 

Jäteöljyn 
keräys ja 
kuljetus 

CaO:n tuotanto 
ja kuljetus 
Suomeen 

CaCO3:n tuo-
tanto ja kuljetus 
Suomeen 

Polttoproses-
sin päästöt 

Kulutetun 
sähkön 
tuotanto 

CO2 5,79 57,11 18,27 0,94 2211,79 52,67 

CH4 0,058 0,00050 0,010 0,000830223 0,00022 0,17 

N2O 0,00013 0,0016 0,00052 0,000016 0,074 0,0018 

SO2 0,036 0,00039 0,011 0,0043 0,0080 0,14 

NOx 0,027 0,42 0,025 0,010 1,38 0,092 
Hiukkaset 0,0011 0,0036 0,0015 0,053 0,0000011 0,015 
Arseeni (As) 0,00000018  0,00000018 0,000000018 0,000059  
Elohopea 
(Hg) 0,000000057  0,00000038 0 0,0000070  
Kadmium 
(Cd) 0,000000060  0,000000083 0,0000000086 0,000044  
Koboltti (Co) 0,00000027  0,0000000086 0,000000028 0,00044  
Kromi (Cr) 0,00000054  0,0000029 0 0,00022  
Kupari (Cu) 0,00000038  0,00000046 0,000000034 0,0011  
Lyijy (Pb) 0,00000093  0,0000019 0,000000070 0,00044  
Mangaani 
(Mn) 0,000000083  0,00000018 0,000000063 0,00022  
Nikkeli (Ni) 0,0000034  0,00000077 0,00000016 0,00011  
Vanadiini (V) 0,000022  0,00000048 0,00000058 0,000050  

 
 
Hyvitykset: 
Jäteöljyä käytetään tukipolttoaineena korvaamassa kevyttä tai raskasta polttoöljyä tuki-
polttoaineena. Tutkimuksen yksinkertaistamiseksi hyvitykset lasketaan ainoastaan ke-
vyen polttoöljyn käytölle. Hyvitykset lasketaan käyttäen ELCD-tietokannan tietoja ke-
vyen polttoöljyn tuotannon päästöistä (ELCD, 2012) ja kevyen polttoöljyn kuljetus 
Suomeen arvioidaan SYKE:n tietojen avulla (Myllymaa et al., 2008a). Varsinaisesta 
kevyen polttoöljyn pienpoltosta aiheutuvat päästöt lasketaan SAMK:n tekemien pien-
polttokokeiden tulosten (Hannelius, 2013) ja polttoprosessin savukaasun puhdistustehon 
avulla (Westerholm 2013, Hämeen ympäristökeskus 2007, EPA 2003a, EPA 2003b ja 
EPA 2003c). Kevyen polttoöljyn on oletettu sisältävän raskasmetalleja Geyerin et al. 
(2013) käyttämien pitoisuuksien mukaisesti (taulukko 3). Jäteöljyn oletetaan korvaan 
kevyen polttoöljyn käyttöä suhteessa 1:1, joten hyvitys lasketaan 1 t kevyttä polttoöljyä 
käytölle. Hyötysuhteen oletetaan olevan sama kevyellä polttoöljyllä ja jäteöljyllä. Tau-
lukossa 15 on esitetty kevyen polttoöljyn poltosta aiheutuvat päästöt ilmaan elinkaari-
vaiheittain.  
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Taulukko 15. Kevyen polttoöljyn polttoprosessin päästöt ilmaan elinkaarivaiheittain öljytonnia 
kohden. 
Päästöt 
ilmaan Hyvitykset 

kg/t 

Kevyen 
polttoöljyn 
tuotanto 

Kuljetus 
Suomeen Polttoprosessi 

Kulutetun 
sähkön 
tuotanto 

CaO:n tuotan-
to ja kuljetus 
Suomeen 

CaCO3:n tuotan-
to ja kuljetus 
Suomeen 

CO2 301,34 31,13 1826,94 52,67 18,27 0,94 

CH4 3,35 0,0024 0,02852 0,17 0,010 0,000830223 

N2O 0,0070 0,00079 0,046 0,0018 0,00052 0,000016 

SO2 1,75 0,32 0,0000 0,14 0,011 0,0043 

NOx 0,88 0,67 1,01 0,092 0,025 0,010 
Hiukkaset 0,047 0,014  0,020 0,0015 0,053 
Arseeni 
(As) 0,000011  0,000125  0,00000018 0,000000018 
Elohopea 
(Hg) 0,0000033  0,0000060  0,00000038 0 
Kadmium 
(Cd) 0,0000035  0,000024  0,000000083 0,0000000086 
Koboltti 
(Co) 0,000016  0,00003  0,0000000086 0,000000028 
Kromi (Cr) 0,000031  0,00011  0,0000029 0 
Kupari (Cu) 0,000022  0,0000  0,00000046 0,000000034 
Lyijy (Pb) 0,000053  0,00016  0,0000019 0,000000070 
Mangaani 
(Mn) 0,0000048  0,00008  0,00000018 0,000000063 

Nikkeli (Ni) 0,00020  0,00011  0,00000077 0,00000016 
Vanadiini 
(V) 0,0013  0,000160  0,00000048 0,00000058 

 

7.2.3 Hajautettu keräys ja pienpoltto 
 
Keräys ja kuljetus:  
Varsinaista keräystä ei ole vaan romuttamot ja korjaamot hyödyntävät autoista ja ko-
neista muutenkin keräämänsä jäteöljyt, joten kuljetuksista ei lasketa aiheutuvan päästö-
jä. 
 
Hyödyntäminen: 
Jäteöljyn pienpoltosta Suomessa ei ole juurikaan tietoa, joten Lanair-moniöljypolttimia 
maahantuova Aritsol Oy/Kendall Oy teetti Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) 
Porin yksiköllä savukaasupäästömittauksia (Hannelius, 2013). Tämän tutkimuksen tie-
dot perustuvatkin laajalti näihin savukaasumittauksiin, lisäksi tietoa on muista jäteöljyn 
elinkaariarvioinneista ja jäteöljyn laatuun liittyvistä tutkimuksista (Audibert 2006, Feh-
renbach 2005 ja Geyer et al. 2013). Tutkitun moniöljypolttimen teho on 80 kW ja hyö-
tysuhde noin 82 % (Kyyrönen, 2013).  Polttimen öljyn kulutus on 8 l/h (Hannelius, 
2013). 1 jäteöljytonnin polttamiseksi moniöljypoltinta on käytettävä noin 140,4 tuntia. 
 
SAMK:n tekemien savukaasumittausten (Hannelius, 2013) perusteella lasketaan Lanair-
moniöljypolttimen päästöt ilmaan poltettaessa jäteöljyä. Moniöljypolttimen sytytysvai-
heen savukaasupäästöt ovat selvästi suurempia kuin tasaisen palamisen aikaiset päästöt. 
Toisaalta sytytysvaihe kestää vain muutaman minuutin tasaisen palamisen kestäessä 
useamman tunnin, joten vaikutus kokonaispäästöihin jää kuitenkin melko pieneksi. Tä-
män takia savukaasujen määrät lasketaan mitattujen tasaisen palamisen jaksojen kes-
kiarvona. Liitteen 4 taulukossa 45 on esitetty SAMK:n mittaamat savukaasujen pitoi-
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suudet redusoituna 3 % O2-pitoisuuteen. Savukaasuja muodostui 9,8 Nm3 poltettua jä-
teöljylitraa kohden. Lasketut savukaasupäästöt ilmaan on esitetty liitteen 4 taulukossa 
46. 
 
Savukaasujen hiukkaspäästöjen selvittämistä varten SAMK:n mittauksissa kerättiin näy-
tettä 45 minuutin ajalta 0,141 m3 (Hannelius, 2013). Hiukkasia oli kuivassa savukaasus-
sa NTP-olosuhteissa redusoituna 3 %:n O2-pitoisuuteen 425 mg/m3 (Hannelius, 2013). 
Tämän perusteella lasketut hiukkaspäästöt jäteöljytonnia kohden on esitetty liitteen 4 
taulukossa 47. 
 
Koska savukaasuista ei voitu määrittää raskasmetallipitoisuuksia suoraan SAMK:n lait-
teilla, SAMK teetätti ulkopuolisissa laboratorioissa muodostuneen tuhkan raskasmetal-
lipitoisuuksia ja jäteöljyn pitoisuuksia ennen polttoa (Hannelius, 2013). Jäteöljystä sel-
vitettiin myös klooripitoisuus. Jäteöljyä poltettaessa tuhkaa syntyi 0,5 g/h. Tuhkan ja 
jäteöljyn pitoisuuksien perusteella tässä tutkimuksessa lasketaan savukaasuihin päätyvi-
en raskasmetallien määrät. Tutkimuksessa oletetaan, että kaikki epäpuhtaudet, jotka 
eivät ole päätyneet tuhkaan, päätyvät savukaasuihin. Jäteöljystä ei SAMK:n tutkimuk-
sessa (Hannelius, 2013) analysoitu kaikkia samoja raskasmetallipitoisuuksia kuin tuh-
kasta. Arseeni- ja elohopeapitoisuuksia ei tutkittu jäteöljystä. Lisäksi jäteöljyn kadmi-
um-, koboltti - sekä vanadiinipitoisuuksiksi saatiin nolla. Poltetun jäteöljyn tuhkasta 
kuitenkin havaittiin kadmiumia, kobolttia sekä vanadiinia, joten tässä tutkimuksessa 
oletetaan, että näitä raskasmetalleja on myös jäteöljyssä. Tästä syystä käytetyn voitelu-
öljyn sisältämille arseeni-, elohopea-, kadmium-, koboltti- ja vanadiinipitoisuuksille 
käytetään kirjallisuudesta peräisin olevia arvoja (taulukko 1) (Fehrenbach 2005 ja Geyer 
et al. 2013), joiden perusteella lasketaan savukaasuihin päätyvät pitoisuudet. Savukaa-
sujen raskasmetallipäästöt jäteöljytonnia kohden on esitetty liitteen 4 taulukossa 48.  
 
Tuhkaan jäävien raskasmetallien oletetaan päätyvän sekajätteen mukana kaatopaikalle. 
Saatavilla olevan tiedon vähyyden ja resurssien rajallisuuden takia tuhkan sisältämien 
raskasmetallien oletetaan jäävän kaatopaikalle eikä niiden ympäristövaikutuksia pi-
demmälle ole huomioitu.  
 
Mahdollisia dioksiineja ja furaaneja ei tutkittu moniöljypolttimen savukaasuista. Jäteöl-
jy sisältää kuitenkin klooria (Cl), joten on mahdollista, että poltossa muodostuu myös 
dioksiineja tai furaaneja. Lisäksi vaikuttaa siltä, että vain osasta jäteöljyn sisältämästä 
kloorista muodostui pienpoltossa HCl:ää. Jäteöljyn klooripitoisuus on SAMK:n tutki-
muksen (Hannelius, 2013) mukaan 232 mg/l eli 260,7 mg/kg ja savukaasuissa muodos-
tui HCl:ää noin 3 mg/Nm3. Audibertin (2006) kirjassaan ”Waste Engine Oils - Rerefinig 
and Energy Recovery” esittämissä savukaasulaskuissa jäteöljyn poltossa HCl:ää muodostui 
61 mg/Nm3 (redusoituna 3 % O2-pitoisuuteen), kun jäteöljy sisälsi klooria 700 mg/kg. Jos 
HCl:ää muodostuisi samassa suhteessa pienpoltossa kuin Audibertin savukaasulaskujen 
mukaan, muodostuisi kloori-pitoisuudesta 260,7 mg/kg HCl:ää noin 22,7 mg/ Nm3. Tässä 
tutkimuksessa kuitenkin oletetaan, että dioksiineja tai furaaneja ei muodostu, koska 
muutakaan tietoa ei ole. 
 
Moniöljypolttimen sähkönkulutus on 0,5 kW, joten kokonaissähkönkulutus poltettaessa 
1 jäteöljytonni on 70,2 kWh. Sähkön tuotannon päästöt lasketaan käyttämällä Suomen 
ympäristökeskuksen arvioimia Suomen sähköntuotannon keskimääräisiä päästöjä vuo-
silta 2006-2008 (SYKE, 2011). Sähköntuotannon päästöt on esitetty liitteen 4 taulukos-
sa 49. 
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Taulukossa 16 on esitetty jäteöljyn hajautetun keräyksen ja pienpolton yhteenlasketut 
syötteet ja tuotokset. Taulukossa 17 on esitetty valittujen vaikutusluokkien kannalta 
oleelliset hajautetun keräyksen ja pienpolton tuotejärjestelmän aiheuttamat päästöt il-
maan elinkaarivaiheittain. 
 
Taulukko 16. Jäteöljyn hajautetun keräyksen ja pienpolton syötteet ja tuotokset. 
Syötteet Määrä Yksikkö Tuotokset Määrä Yksikkö 

Raaka-aineet ja materiaalit   Energia   
Jäteöljy 1 t Lämpö 9,2 MWh 
Energia   Päästöt ilmaan   

Sähkö 70,2 kWh CO2 2232 kg 

   CH4 4,30 kg 

   N2O 0,075 kg 

   SO2 4,29 kg 

   NOx 2,89 kg 
   CO 4,49 kg 

   HCl 0,033 kg 

   Hiukkaset 0,017 kg 

   Arseeni (As) 595 mg 

   Elohopea (Hg) 70 mg 

   Kadmium (Cd) 443 mg 

   Koboltti (Co) 4444 mg 
   Kromi (Cr) 2235 mg 
   Kupari (Cu) 11018 mg 
   Lyijy (Pb) 4403 mg 
   Mangaani (Mn) 2230 mg 
   Nikkeli (Ni) 1112 mg 
   Vanadiini (V) 500 mg 
   Tuhka 70,2 g 
   , josta   
     Arseeni (As) 0,10 mg 
     Elohopea (Hg) 0,0035 mg 
     Kadmium (Cd) 1,69 mg 
     Koboltti (Co) 0,98 mg 
     Kromi (Cr) 11,94 mg 
     Kupari (Cu) 217,70 mg 
     Lyijy (Pb) 91,29 mg 
     Mangaani (Mn) 16,85 mg 
     Nikkeli (Ni) 11,94 mg 
     Vanadiini (V) 0,35 mg 
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Taulukko 17. Hajautetun keräyksen ja pienpolton tuotejärjestelmän päästöt ilmaan elinkaarivai-
heittain jäteöljytonnia kohden. Yhteenlasketut arvot on esitetty taulukossa 16. 
Päästöt ilmaan Keräys ja kuljetus Hyödyntäminen 

kg/t 

Dieselin 
tuotanto 
ja kuljetus 
Suomeen 

Jäteöljyn 
keräys ja 
kuljetus Pienpoltto 

Kulutetun sähkön 
tuotanto 

CO2 - - 2211,79 20,15 

CH4 - - 0,00022 0,063 

N2O - - 0,074 0,00070 

SO2 - - 4,23 0,05 

NOx - - 2,86 0,035 
Hiukkaset - - 0,011 0,0077 
Arseeni (As) -  0,00059  
Elohopea (Hg) -  0,000070  
Kadmium (Cd) -  0,00044  
Koboltti (Co) -  0,0044  
Kromi (Cr) -  0,0022  
Kupari (Cu) -  0,011  
Lyijy (Pb) -  0,0044  
Mangaani (Mn) -  0,0022  
Nikkeli (Ni) -  0,0011  
Vanadiini (V) -  0,00050  

 
Hyvitykset: 
Hajautetun keräyksen ja pienpolton tuotejärjestelmä saa hyvityksiä jäteöljyllä tuotetun 
lämmön korvatessa lämmön tuotantoa moniöljypolttimella kevyellä polttoöljyllä. Hyvi-
tykset arvioidaan laskemalla yhteen ELCD-tietokannan tietojen avulla kevyen polttoöl-
jyn tuotannon päästöt (ELCD, 2012), kevyen polttoöljyn kuljetus Suomeen SYKE:n 
tietojen avulla (Myllymaa et al., 2008a) sekä varsinaisesta kevyen polttoöljyn pienpol-
tosta aiheutuvat päästöt, jotka lasketaan SAMK:n tekemien polttokokeiden tulosten pe-
rusteella (Hannelius, 2013). Kevyen polttoöljyn on oletettu sisältävän raskasmetalleja 
Geyerin et al. (2013) käyttämien pitoisuuksien mukaisesti (taulukko 3). Jäteöljyn olete-
taan korvaan kevyen polttoöljyn käyttöä suhteessa 1:1, joten hyvitys lasketaan 1 tonnin 
kevyttä polttoöljyä käytölle. Moniöljypolttimen tehon, hyötysuhteen sekä öljyn kulutuk-
sen oletetaan olevan sama kevyellä polttoöljyllä ja jäteöljyllä. Taulukossa 18 on esitetty 
kevyen polttoöljyn (1 t) pienpoltosta aiheutuvat päästöt ilmaan elinkaarivaiheittain.  
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Taulukko 18. Kevyen polttoöljyn pienpolton päästöt ilmaan elinkaarivaiheittain öljytonnia kohden. 
Päästöt 
ilmaan Hyvitykset 

kg/t 
Kevyen polttoöl-
jyn tuotanto 

Kuljetus 
Suomeen Pienpoltto 

Kulutetun säh-
kön tuotanto 

CO2 301,34 31,13 1826,94 20,15 

CH4 3,35 0,0024 0,029 0,063 

N2O 0,0070 0,00079 0,046 0,00070 

SO2 1,75 0,32 0 0,053 

NOx 0,88 0,67 2,08 0,035 
Hiukkaset 0,047 0,014  0,0056 
Arseeni 
(As) 0,000011  0,0013  
Elohopea 
(Hg) 0,0000033  0,000060  
Kadmium 
(Cd) 0,0000035  0,00024  
Koboltti 
(Co) 0,000016  0,00027  
Kromi (Cr) 0,000031  0,0011  
Kupari (Cu) 0,000022  0  
Lyijy (Pb) 0,000053  0,0016  
Mangaani 
(Mn) 0,0000048  0,00082  

Nikkeli (Ni) 0,00020  0,0011  
Vanadiini 
(V) 0,0013  0,0016  

 
 

7.3 Vaikutusarviointi 
Taulukoissa 19-21 on esitetty eri hyödyntämismenetelmien tuotejärjestelmien vaikutus-
luokkien tulokset eli potentiaaliset ympäristövaikutukset. Näitä tuloksia ei ole vielä 
normalisoitu ja painotettu. Negatiivinen arvo tarkoittaa, että tuotejärjestelmän saamat 
hyvitykset vältetystä energian tai materiaalin tuotannosta ovat suuremmat kuin hyödyn-
tämisestä aiheutuvat päästöt. Tällöin saavutetaan ympäristöhyötyjä. Vaikutusarviointiin 
käytetyt vaikutusluokat ja karakterisointikertoimet on esitetty taulukossa 7 (luvussa 
7.1.3). Kuvissa 10-15 on esitetty eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristö-
vaikutukset vaikutusluokittain.  
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Taulukko 19. Vaikutusluokkien tulokset (potentiaaliset ympäristövaikutukset) keskitetylle keräyk-
selle ja regeneroinnille ennen normalisointia ja painotusta. Negatiivinen arvo tarkoittaa ympäristö-
hyötyä. 

Vaikutusluokka Ilmastonmuutos  Happamoituminen  
Myrkyllisyys 
ihmiselle 

Vesistöjen 
ekotoksisuus 

Maaperän 
ekotoksisuus  Hiukkaset 

 GWP100 AP100 HTP100 FETP100 SETP100 PMFP100 

yksikkö kg CO2-ekv. kg SO2-ekv. 
kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg PM10-
ekv. 

Dieselin tuotanto 
ja kuljetus Suo-
meen 7,3 0,051 0,0054 0,000063 0,00012 0,014 
Jäteöljyn keräys ja 
kuljetus 57,6 0,235 0 0 0 0,096 
Kuljetus ja kerä-
ys yhteensä 64,9 0,29 0,0054 0,000063 0,00012 0,11 
       
Maakaasun tuo-
tanto ja kuljetus 
Suomeen 33,3 0,076 0,00048 0,0000087 0,000015 0,028 
NaOH:n tuotanto 
ja kuljetus Suo-
meen 10,9 0,060 0,047 0,0000030 0,000094 0,020 
Typen tuotanto ja 
kuljetus Suomeen 2,2 0,015 0,0016 0,0000030 0,0000075 0,014 
Regenerointil-
aitoksen päästöt 198,3 0,905 0 0 0 0,23 
Kulutetun sähkön 
tuotanto 53,8 0,179 0 0 0 0,059 
Hyödyntäminen 
yhteensä 298,6 1,24 0,049 0,000015 0,00012 0,35 
       
Keskitetty keräys 
ja regenerointi  
yhteensä 363,5 1,52 0,054 0,000078 0,00023 0,46 
       

Hyvitykset       
Primäärisen pe-
rusöljyn valmistus -714 -5,88 -84 -3,010 -0,42 -1,61 
       
Yhteensä  
(nettovaikutus) -350,5 -4,36 -83,95 -3,010 -0,42 -1,15 
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Taulukko 20. Vaikutusluokkien tulokset (potentiaaliset ympäristövaikutukset) keskitetylle keräyk-
selle ja poltolle ennen normalisointia ja painotusta. Negatiivinen arvo tarkoittaa ympäristöhyötyä. 

Vaikutusluokka Ilmastonmuutos  Happamoituminen  
Myrkyllisyys 
ihmiselle 

Vesistöjen 
ekotoksisuus 

Maaperän 
ekotoksisuus  Hiukkaset 

 GWP100 AP100 HTP100 FETP100 SETP100 PMFP100 

yksikkö kg CO2-ekv. kg SO2-ekv. 
kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg PM10-
ekv. 

Dieselin tuotanto 
ja kuljetus Suo-
meen 7,3 0,051 0,0054 0,000063 0,00012 0,014 
Jäteöljyn keräys 
ja kuljetus 57,6 0,23 0 0 0 0,096 
Kuljetus ja 
keräys yhteen-
sä 64,9 0,29 0,0054 0,000063 0,00012 0,11 

       
CaO:n tuotanto 
ja kuljetus Suo-
meen 18,7 0,026 0,015 0,0000050 0,000037 0,009 
CaCO3:n tuotan-
to ja kuljetus 
Suomeen 1,0 0,010 0,0001 0,0000020 0,0000034 0,056 
Polttoprosessin 
päästöt 2233,9 0,78 0,42 0,0037 0,0106 0,31 
Kulutetun säh-
kön tuotanto 57,4 0,19 0 0 0 0,063 
Hyödyntäminen 
yhteensä 2310,9 1,01 0,44 0,0037 0,011 0,43 
       
Keskitetty 
keräys ja poltto 
yhteensä 2375,8 1,29 0,44 0,0038 0,011 0,54 
       
Hyvitykset       
Kevyen polttoöl-
jyn tuotanto 387,11 2,24 0,31 0,0036 0,0067 0,59 
Kuljetus Suo-
meen 31,43 0,70 0 0 0 0,23 
Pienpoltto 1841,24 0,56 0,33 0,00078 0,0018 0,22 
Kulutetun säh-
kön tuotanto 57,35 0,19 0 0 0 0,068 
CaO:n tuotanto 
ja kuljetus Suo-
meen 18,67 0,026 0,015 0,0000050 0,000037 0,0094 
CaCO3:n tuotan-
to ja kuljetus 
Suomeen 0,97 0,010 0,00011 0,0000020 0,0000034 0,056 
Hyvitykset 
yhteensä -2336,76 -3,73 -0,65 -0,0044 -0,0085 -1,17 
       
       
Yhteensä (net-
tovaikutus) 39,0 -2,43 -0,21 -0,00065 0,00221 -0,63 
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Taulukko 21. Vaikutusluokkien tulokset (potentiaaliset ympäristövaikutukset) hajautetulle keräyk-
selle ja pienpoltolle ennen normalisointia ja painotusta. Negatiivinen arvo tarkoittaa ympäristöhyö-
tyä. 

Vaikutusluokka Ilmastonmuutos  Happamoituminen  
Myrkyllisyys 
ihmiselle 

Vesistöjen 
ekotoksisuus 

Maaperän 
ekotoksisuus  Hiukkaset 

 GWP100 AP100 HTP100 FETP100 SETP100 PMFP100 

yksikkö kg CO2-ekv./kg kg SO2-ekv./kg 
kg 1,4-DCB-
ekv./kg 

kg 1,4-DCB-
ekv./kg 

kg 1,4-DCB-
ekv./kg 

kg PM10-
ekv./kg 

Jäteöljyn pien-
poltto 2233,9 5,83 4,22 0,037 0,11 1,49 
Kulutetun säh-
kön tuotanto 21,9 0,073 0 0 0 0,081 
       
Hyödyntäminen 
yhteensä 2255,8 5,91 4,22 0,037 0,11 1,57 
       

Hyvitykset       
Kevyen polttoöl-
jyn tuotanto -387,1 -2,24 -0,31 -0,0036 -0,0067 -0,59 
Kuljetus Suo-
meen -31,4 -0,70 0 0 0 -0,23 
Pienpoltto -1841,2 -1,17 -3,26 -0,0078 -0,018 -0,46 
Kulutetun säh-
kön tuotanto -21,9 -0,073 0 0 0 -0,024 
Hyvitykset 
yhteensä -2281,7 -4,18 -3,57 -0,011 -0,024 -1,30 
       
       
Yhteensä 
(nettovaikutus) -25,9 1,73 0,65 0,026 0,081 0,27 
 

Ilmastonmuutos (GWP100)

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

Keskitetty keräys ja regenerointi

Keskitetty keräys ja poltto

Hajautettu keräys ja pienpoltto

kg CO2-ekv.

Kuljetus ja keräys Hyödyntäminen Materiaalihyvitys Energiahyvitys Nettovaikutus

 
Kuva 10. Eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristövaikutukset ilmastonmuutoksen 
suhteen. 
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Happamoituminen (AP100)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Keskitetty keräys ja regenerointi

Keskitetty keräys ja poltto

Hajautettu keräys ja pienpoltto

kg SO2-ekv.

Kuljetus ja keräys Hyödyntäminen Materiaalihyvitys Energiahyvitys Nettovaikutus

 
Kuva 11. Eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristövaikutukset happamoitumisen suh-
teen. 
 

Myrkyllisyys ihmiselle (HTP100)

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

Keskitetty keräys ja regenerointi

Keskitetty keräys ja poltto

Hajautettu keräys ja pienpoltto

kg 1,4-DCB-ekv.

Kuljetus ja keräys Hyödyntäminen Materiaalihyvitys Energiahyvitys Nettovaikutus

 
Kuva 12. Eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristövaikutukset myrkyllisyyden ihmi-
selle suhteen. 
 

Vesistöjen ekotoksisuus (FETP100)

-3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5

Keskitetty keräys ja regenerointi

Keskitetty keräys ja poltto

Hajautettu keräys ja pienpoltto

kg 1,4-DCB-ekv.

Kuljetus ja keräys Hyödyntäminen Materiaalihyvitys Energiahyvitys Nettovaikutus

 
Kuva 13. Eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristövaikutukset vesistöjen ekotoksisuu-
den suhteen.  
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Maaperän ekotoksisuus (SETP100)

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2

Keskitetty keräys ja regenerointi

Keskitetty keräys ja poltto

Hajautettu keräys ja pienpoltto

kg 1,4-DCB-ekv.

Kuljetus ja keräys Hyödyntäminen Materiaalihyvitys Energiahyvitys Nettovaikutus

 
Kuva 14. Eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristövaikutukset maaperän ekotoksi-
suuden suhteen. 
 

Hiukkaset (PMFP100)

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Keskitetty keräys ja regenerointi

Keskitetty keräys ja poltto

Hajautettu keräys ja pienpoltto

kg PM10-ekv.

Kuljetus ja keräys Hyödyntäminen Materiaalihyvitys Energiahyvitys Nettovaikutus

 
Kuva 15. Eri hyödyntämismenetelmien potentiaaliset ympäristövaikutukset hiukkasten suhteen. 
 
 

7.4 Elinkaariarvioinnin tulosten tulkinta 

7.4.1 Tulosten tulkinta 
Kuvista 10-15 nähdään, että keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjestelmän 
saama materiaalihyvitys primäärisen perusöljyn valmistuksen välttämisestä oli kaikissa 
vaikutusluokissa suuri, ja siitä johtuen keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin nettovai-
kutus oli negatiivinen eli ympäristöhyötyjä tuottava kaikissa vaikutusluokissa. Keskite-
tyn keräyksen ja polton sekä hajautetun keräyksen ja pienpolton saamat hyvitykset taas 
olivat suuruudeltaan lähempänä energiahyödyntämisestä aiheutuneita päästöjä, varsin-
kin ilmastonmuutoksen suhteen kevyen polttoöljyn polton välttämisestä saatu hyvitys 
oli lähes samansuuruinen kuin jäteöljyn poltosta aiheutunut vaikutus. Taulukkoon 22 on 
koottu vielä kaikkien tarkasteltujen hyödyntämismenetelmien tuotejärjestelmien lopulli-
set ympäristövaikutukset (nettopäästöt) vaikutusluokittain. Negatiivinen arvo tarkoittaa, 
että tuotejärjestelmän saamat hyvitykset vältetystä energian tai materiaalin tuotannosta 
ovat suuremmat kuin hyödyntämisestä aiheutuvat päästöt, jolloin saavutetaan ympäris-
töhyötyjä.  
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Taulukko 22. Tarkasteltujen tuotejärjestelmien tuottamat ympäristövaikutukset (nettopäästöt) 
vaikutusluokittain ennen normalisointia ja painotusta. Negatiivinen arvo tarkoittaa ympäristöhyö-
tyä. 

Vaikutusluokka Ilmastonmuutos  Happamoituminen  
Myrkyllisyys 
ihmiselle 

Vesistöjen 
ekotoksisuus 

Maaperän 
ekotoksisuus  Hiukkaset 

 GWP100 AP100 HTP100 FETP100 SETP100 PMFP100 

yksikkö kg CO2-ekv. kg SO2-ekv. 
kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg 1,4-DCB-
ekv. 

kg PM10-
ekv. 

Keskitetty keräys ja 
regenerointi -350,5 -4,36 -83,95 -3,01 -0,42 -1,15 
Keskitetty keräys ja 
poltto 39,0 -2,43 -0,21 -0,00065 0,00221 -0,63 
Hajautettu keräys 
ja pienpoltto -25,9 1,73 0,65 0,026 0,081 0,27 

 
Kaikissa vaikutusluokissa jäteöljyn keskitetty keräys ja regenerointi -vaihtoehto tuotti 
parhaan tuloksen (eniten potentiaalisia ympäristöhyötyjä). Jos tarkastellaan vain keski-
tetyn keräyksen ja regeneroinnin aiheuttamia vaikutuksia ilman hyvityksiä (taulukko 
19) nähdään, että ainoastaan vesistöjen ekotoksisuus -vaikutusluokassa kuljetus ja kerä-
ys aiheuttivat suurimman osan päästöistä (n. 75 %). Maaperän ekotoksisuuden suhteen 
noin puolet päästöistä aiheutui kuljetuksesta ja keräyksestä ja puolet hyödyntämisestä. 
Molemmissa vaikutusluokissa tämä aiheutui kuljetukseen ja keräykseen sisältyvistä 
dieselin tuotannon raskasmetallipäästöistä. Kaikissa muissa vaikutusluokissa varsinai-
nen hyödyntäminen aiheutti noin 76-90 % päästöistä. Primäärisen perusöljyn valmistus 
aiheutti merkittävästi suuremmat vaikutukset kuin jäteöljyn keskitetty keräys ja re-
generointi kaikissa tarkastelluissa vaikutusluokissa, joten tuotejärjestelmän saamat hyvi-
tykset olivat suuremmat kuin sen aiheuttamat potentiaaliset ympäristövaikutukset. Näin 
ollen saatiin ympäristöhyötyjä kaikissa tarkastelluissa vaikutusluokissa, kun re-
generoidulla perusöljyllä korvattiin primäärisen perusöljyn tuotantoa. 
 
Keskitetty keräys ja poltto oli toiseksi paras vaihtoehto lähes kaikissa vaikutusluokissa. 
Ainoastaan ilmastonmuutoksen suhteen hajautettu keräys ja poltto oli hieman parempi 
vaihtoehto kuin keskitetty keräys ja poltto. Tämä johtuu lähinnä kuljetuksen ja keräyk-
sen aiheuttamista päästöistä ja siitä, että korkealämpöpolttoprosessi kuluttaa enemmän 
sähköä kuin pienpoltto. Keskitetty keräys ja poltto -vaihtoehto tuotti ympäristöhyötyjä 
happamoitumisen, hiukkasten, myrkyllisyys ihmiselle ja vesistöjen ekotoksisuuden suh-
teen, vaikkakin melko vähän. Jos tarkastellaan keskitetyn keräyksen ja polton päästöjä 
ilman hyvityksiä, suurin osa päästöistä (78-99 %) muodostui varsinaisesta hyödyntämi-
sestä, kuljetuksen ja keräyksen vaikutus oli vähäinen. Ero keskitettyyn keräykseen ja 
regenerointiin, jossa vesistöjen ja maaperän ekotoksisuuden suhteen kuljetus ja keräys 
aiheuttivat merkittävästi päästöjä, johtuu siitä, että polttoprosessin savukaasujen ras-
kasmetallipäästöt olivat savukaasujen puhdistuksenkin jälkeen merkittävämmät kuin 
dieselin tuotannon raskasmetallipäästöt. 
 
Hajautettu keräys ja pienpoltto -vaihtoehto tuotti potentiaalista ympäristöhyötyä ainoas-
taan ilmastonmuutoksen suhteen. Jäteöljyn pienpoltosta aiheutuvat suorat päästöt olivat 
kaikissa vaikutusluokissa, paitsi ilmastonmuutoksessa, suuremmat kuin kevyen polttoöl-
jyn polton päästöt. Tästä johtuen hajautetun keräyksen ja pienpolton tuotejärjestelmän 
saamat hyvitykset olivat ilmastonmuutosta lukuun ottamatta pienemmät kuin tuotejär-
jestelmän aiheuttamat päästöt. Näin ollen ilmastonmuutoksen suhteen saavutettiin ym-
päristöhyötyä käyttämällä jäteöljyä pienpoltossa kevyen polttoöljyn sijaan, mutta muis-
sa vaikutusluokissa aiheutui ympäristöhaittaa jäteöljyn käytöstä. Tämän aiheuttivat eri-
tyisesti jäteöljyn sisältämät raskasmetallit, jotka vaikuttavat myrkyllisyyteen ihmiselle, 
vesistöjen ekotoksisuuteen ja maaperän ekotoksisuuteen. Vaikka hajautettu keräys ja 
pienpoltto -vaihtoehto tuotti ympäristöhyötyä ilmastonmuutoksen suhteen, keskitetyllä 
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keräyksellä ja regeneroinnilla saavutettava ympäristöhyöty oli jopa 13-kertainen verrat-
tuna hajautetulla keräyksellä ja pienpoltolla saatavaan ympäristöhyötyyn. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kolmen eri jäteöljyn hyödyntämismenetelmän 
potentiaaliset ympäristövaikutukset. Lisäksi haluttiin erityisesti tietää, mitkä ovat jäteöl-
jyn pienpolton ympäristövaikutukset ja voisiko pienpoltto olla varteenotettava vaihtoeh-
to tällä hetkellä keräämättä jäävän jäteöljyn käsittelylle. Pienpolton etuna on hajautettu 
keräys, jolloin vältetään jäteöljyn keskitetystä keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuneet 
päästöt. Elinkaariarvioinnin tulosten perusteella keskitetystä keräyksestä ja kuljetukses-
ta aiheutuvat päästöt muodostivat kuitenkin vain noin 1-24 % päästöistä keskitetty kerä-
ys ja regenerointi/poltto -vaihtoehdoissa kaikissa vaikutusluokissa, paitsi regenerointi-
vaihtoehdossa vesistöjen ja maaperän ekotoksisuuden suhteen. Regeneroinnissa vesistö-
jen ekotoksisuuden suhteen kuljetuksen ja keräyksen päästöt olivat merkittävämmät 
kuin varsinaisen hyödyntämisen ja maaperän ekotoksisuuden suhteen yhtä suuret.  Kes-
kitetystä keräyksestä aiheutuvat päästöt olivat vain noin 0,11-7,40 % pienpoltosta suo-
raan aiheutuvista päästöistä. Pienpoltosta aiheutuvat päästöt olivat niin suuret, että väl-
tetyt kuljetuspäästöt eivät riitä tekemään siitä varteenotettavaa vaihtoehtoa keskitetylle 
keräykselle ja regeneroinnille/poltolle. 
 
Kuvassa 16 on esitetty vaikutusluokkatulokset normalisoituna ja painotettuna. Kuvassa 
17 on esitetty samat tulokset, mutta pienemmällä asteikolla, jotta tulokset näkyisivät 
paremmin. Käytetyt normalisointitekijät ja painokertoimet on esitetty taulukoissa 8 ja 9 
(luvussa 7.1.3). Kuvia varten tulokset on skaalattu 100:lla. Normalisoidut ja painotetut 
tulokset kuvaavat hyödyntämismenetelmien potentiaalisia ympäristövaikutuksia suh-
teessa vertailutilanteeseen, joka on tässä tapauksessa Euroopan alueen päästöt henkilöä 
kohden vuonna 2000. Näin nähdään mikä hyödyntämismenetelmien potentiaalisista 
ympäristövaikutuksista on ympäristön kannalta haitallisin nykytilaan verrattuna.  
 
Keskitetty keräys ja regenerointi -vaihtoehdolla oli suurimmat potentiaaliset ympäristö-
hyödyt vertailutilanteeseen verrattuna kaikissa vaikutusluokissa. Erityisesti myrkylli-
syys ihmiselle -vaikutusluokassa saatiin merkittäviä ympäristöhyötyjä. Hajautettu kerä-
ys ja pienpoltto -vaihtoehto taas aiheutti eniten potentiaalisia ympäristöhaittoja, ja eni-
ten happamoitumisen ja myrkyllisyys ihmiselle -vaikutusluokkien suhteen.  
 

Normalisoidut ja painotetut vaikutusluokkatulokset hyödyntämismenetelmittäin
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Keskitetty keräys ja 
regenerointi

Keskitetty keräys ja 
poltto

Hajautettu keräys ja 
pienpoltto

skaalattu 100
 

Kuva 16. Normalisoidut ja painotetut vaikutusluokkatulokset hyödyntämismenetelmittäin. 
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Normalisoidut ja painotetut vaikutusluokkatulokset hyödyntämismenetelmittäin
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Ilmastonmuutos

Keskitetty keräys ja 
regenerointi

Keskitetty keräys ja 
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Kuva 17. Tarkempi kuva normalisoiduista ja painotetuista vaikutusluokkatuloksista hyödyntä-
mismenetelmittäin.  
 

7.4.2 Vertailu aiempiin tutkimuksiin 
Elinkaariarvioinnin tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa jäteöljyn elinkaariar-
vioinneissa. Ainoa aiempi jäteöljyn elinkaariarviointi, jossa tutkittiin myös pienpolton 
ympäristövaikutuksia, on Boughtonin ja Horvathin (2004) Kaliforniassa tekemä elin-
kaariarviointi. Kuten Boughton ja Horvath (2004) totesivat, käsittelemättömän jäteöljyn 
poltosta aiheutuvat raskasmetallipäästöt vaikuttivat merkittävimmin pienpolton ympä-
ristövaikutuksiin ja tekivät pienpoltosta tutkituista menetelmistä potentiaalisilta ympä-
ristövaikutuksiltaan huonoimman. Piresin ja Martinhon (2012) Portugalissa tekemän 
elinkaariarvioinnin tulosten mukaan regeneroinnin pienimmät ympäristövaikutukset 
johtuivat juuri primäärisen perusöljyn tuotannon välttämisestä, samoin kuin tässä tutki-
muksessa. Piresin ja Martinhon (2012) tutkimuksessa regeneroinnin ympäristövaikutus 
ei kuitenkaan ollut pienin kaikissa tutkituissa vaikutusluokissa vaan happamoitumisen ja 
vesistöjen ekotoksisuuden kannalta paras vaihtoehto taas oli jäteöljyn käyttö polttoai-
neena kevytsoran valmistuksessa, jossa jäteöljy korvasi raakaöljykoksin käyttöä. Tut-
kimuksessa ei kuitenkaan ollut mukana jäteöljyn suora poltto. 
 
Muissakaan aiemmissa jäteöljyn elinkaariarvioinneissa ei ole tutkittu regeneroinnin li-
säksi aivan samoja vaihtoehtoja jäteöljyn hyödyntämiseksi kuin tässä tutkimuksessa. 
Regenerointia on usein verrattu erilaisten kierrätysöljypolttoaineiden valmistamiseen. 
Näissä tutkimuksissa (Fehrenbach 2005 ja Geyer et al. 2013) regenerointi on pärjännyt 
paremmin melkein kaikissa vaikutusluokissa kuin kierrätyspolttoaineen valmistus ja 
poltto johtuen polttoprosessin aiheuttamista suurista päästöistä ja regeneroinnin saamis-
ta suurista hyvityksistä primäärisen perusöljyn tuotannon välttämisestä.  
 
Myös Taylor Nelson Sofresin (2001) kokoamassa Euroopan komission tilaamassa arvi-
oinnissa neljästä eri elinkaariarviointitutkimuksesta todettiin, että regenerointilaitosten 
ympäristövaikutukset ovat yleensä pienemmät kuin erilaisten polttolaitosten 
vaikutukset. Tutkimuksen mukaan jäteöljyn ja muiden materiaalien keräyksen ja 
kuljetusten ympäristövaikutukset eivät olleet merkittäviä elinkaarinäkökulmasta 
verrattuna varsinaisten hyödyntämisprosessien ympäristövaikutuksiin. Tämänkin 
tutkimuksen mukaan merkittävintä oli kuitenkin lähes kaikkien tutkittujen 
ympäristövaikutuksien kannalta vältetty prosessi, jota hyödyntämisellä korvattiin.   
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7.4.3 Herkkyystarkastelu ja luotettavuuden arviointi 
Pienpolton suhteen oletettiin, että kaikki raskasmetallit, jotka eivät ole päätyneet tuh-
kaan, päätyvät savukaasuihin. Herkkyystarkasteluna tutkitaan, miten pienpolton pääs-
töihin vaikuttaa, jos puolet savukaasuihin päätyvistä raskasmetalleista päätyykin mo-
niöljypolttimen öljysuodattimen pesuvesien mukana vesistöihin. Raskasmetallipäästöt 
ilmaan ja vesiin vaikuttavat vaikutusluokkiin myrkyllisyys ihmiselle, vesistöjen ekotok-
sisuus ja maaperän ekotoksisuus. Jos puolet savukaasuihin päätyvistä raskasmetalleista 
päätyykin vesistöihin, potentiaalinen vaikutus maaperän ekotoksisuuteen pienenee noin 
65 % ja potentiaalinen vaikutus myrkyllisyyteen ihmiselle pienenee niin paljon, että 
siitä tulee ympäristöhyötyä. Potentiaalinen vaikutus vesistöjen ekotoksisuuteen sen si-
jaan kasvaa tuhansia prosentteja, vaikutus yli 30-kertaistuu. Tällöin hajautetusta keräyk-
sestä ja pienpoltosta saataisiin ympäristöhyötyjä ilmastonmuutoksen lisäksi myös myr-
kyllisyyden ihmiselle suhteen. Neljässä muussa vaikutusluokassa kuitenkin edelleen 
keskitetystä keräyksestä ja poltosta saatavat ympäristöhyödyt ovat suuremmat tai haitat 
pienemmät.  
 
Pienpolton päästöt on laskettu lähinnä SAMK:n suorittamien polttokokeiden (Hanneli-
us, 2013) tulosten perusteella. Kokeissa öljyä poltettiin vain noin 2 tunnin ajan. Jäteöl-
jyn laatu voi kuitenkin vaihdella paljonkin. Jäteöljy sisältämien epäpuhtauksien pitoi-
suuksia ei myöskään tutkittu ennen polttoa vaan vasta myöhemmin eri näytteestä. Li-
säksi jäteöljystä ei tutkittu ennen polttoa kaikkia samoja aineita kuin poltosta muodos-
tuneesta tuhkasta. Näistä syistä jäteöljyn raskasmetallipitoisuuksissa saattaa olla jonkin 
verran epäluotettavuutta. Herkkyystarkasteluna tutkitaan pienpolton osalta, mikä vaiku-
tus raskasmetallipitoisuuksien kasvulla tai pienenemisellä on pienpolton ympäristövai-
kutuksiin. Raskasmetallien minimi- ja maksimipitoisuuksina käytetään kirjallisuudesta 
löytyneitä arvoja (taulukko 1 luvussa 3.1). Lyijyn osalta ei kuitenkaan käytetä suurinta 
mahdollista maksimia, koska lyijypitoisuudet ovat nykyään pienemmät kuin 1990-
luvulla, koska lyijyä ei enää nykyään lisätä bensiiniin. Raskasmetallien maksimipitoi-
suudet kasvattivat pienpoltosta aiheutuneita potentiaalisia ympäristövaikutuksia noin 
15-kertaisiksi myrkyllisyys ihmiselle -vaikutusluokassa, noin nelinkertaiseksi vesistöjen 
ekotoksisuus -vaikutusluokassa ja noin kolminkertaiseksi maaperän ekotoksisuus -
vaikutusluokassa. Raskasmetallien minimipitoisuudet pienensivät potentiaalisia vaiku-
tuksia noin puolet vesistöjen ekotoksisuuden ja maaperän ekotoksisuuden suhteen. 
Myrkyllisyyden ihmiselle suhteen sen sijaan vaikutukset kasvoivat noin 45 %, mikä 
johtuu siitä, että kirjallisuuden pienimmät raskasmetallipitoisuudet ovat suurempia kuin 
SAMK:n tutkimuksessa (Hannelius, 2013) saadut raskasmetallipitoisuudet. Raskasme-
tallien pitoisuuksien vaihtelu ei vaikuttanut elinkaariarvioinnin tuloksiin vaan hajautettu 
keräys ja pienpoltto -vaihtoehto pysyi huonoimpana menetelmänä ko. vaikutusluokkien 
suhteen. 
 
Keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin suhteen jäteöljyn keräysmatkan keskimääräiseksi 
pituudeksi oletettiin 1800 km jäteöljyn keräysyrityksiltä saatujen tietojen perusteella. 
Herkkyystarkastelun tutkitaan, miten 50 % lisäys keräysmatkaan vaikuttaa. Keräysmat-
kan piteneminen puolella pienentää potentiaalista ympäristöhyötyä ilmaston muutoksen 
suhteen noin 9 %, happamoitumisen suhteen noin 3 % ja hiukkasten suhteen noin 6 %. 
Vaikutus myrkyllisyyteen ihmiselle, vesistöjen ekotoksisuuteen ja maaperän ekotoksi-
suuteen on alle 0,1 %. Edelleenkin kaikissa vaikutusluokissa keskitetystä keräyksestä ja 
regeneroinnista saadaan suurimmat ympäristöhyödyt verrattuna keskitettyyn keräykseen 
ja polttoon tai hajautettuun keräykseen ja pienpolttoon. Dieselin kulutuksen lisääminen 
70 % kuorman kulutuksesta täyden kuorman kulutukseen sen sijaan vähensi potentiaa-
lista ympäristöhyötyä vielä vähemmän: alle 0,5 % kaikkien vaikutusluokkien suhteen. 
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Regeneroinnin suhteen oletettiin myös, että raskasmetallit sitoutuvat täysin pysyvästi 
bitumijakeeseen regenerointiprosessissa. Monissa aiemmissa jäteöljyn elinkaariarvioin-
neissa on todettu, että yleisesti raskasmetallien oletetaan sitoutuvan bitumiin. Täydellis-
tä kirjallisuustutkimusta aiheesta ei kuitenkaan tehty tässä yhteydessä. Toisaalta, vaikka 
keskitetyn keräyksen ja regeneroinnin raskasmetallipäästöt olisivat yhtä suuret kuin 
pienpoltossa ilmaan vapautuvat raskasmetallipäästöt, ovat keskitetyn keräyksen ja re-
generoinnin saamat hyvitykset primäärisen perusöljyn tuotannon välttämisestä sen ver-
ran suuret, että sillä saavutettaisiin edelleen ympäristöhyötyjä kaikissa vaikutusluokissa 
toisin kuin muissa hyödyntämismenetelmissä.  
 
Regeneroinnin tuotteiksi tuotejärjestelmän hyvityksiä laskettaessa on huomioitu vain 
perusöljy, mutta prosessista saadaan sivutuotteina myös bitumia ja kevyttä polttoöljyä. 
Jos myös bitumin ja kevyen polttoöljyn valmistuksesta laskettaisiin hyvitykset keskite-
tyn keräyksen ja regeneroinnin tuotejärjestelmälle, olisivat ympäristöhyödyt vielä suu-
remmat. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä tuloksiin, koska keskitetty keräys ja re-
generointi -vaihtoehto on jo pelkästään perusöljyn primäärisen tuotannon hyvityksellä 
selvästi paras tutkituista vaihtoehdoista. 
 
Keskitetyn keräyksen ja polton suhteen herkkyystarkasteluna tutkittiin myös keräys-
matkan keskimääräisen pituuden kasvattamista 50 %:lla. Vaikutus ilmastonmuutoksen 
suhteen kasvaa tällöin noin 83 % ja hiukkasten suhteen 38 %. Muissa vaikutusluokissa 
vaikutus kasvaa noin 1-6 %. Ilmastonmuutosvaikutusluokkaa lukuun ottamatta keskitet-
ty keräys ja poltto on silti kaikissa vaikutusluokissa hajautettua keräystä ja pienpolttoa 
parempi vaihtoehto. Toisena asiana herkkyystarkastelussa tutkittiin savukaasunpuhdis-
tustehon pienenemistä 30 %:lla. Tällöin vaikutus happamoitumiseen kasvaa noin 43 % 
ja vaikutus hiukkasiin noin 48 %. Ilmastonmuutokseen puhdistusteho ei vaikuta. Myr-
kyllisyyteen ihmiselle, vesistöjen ekotoksisuudelle ja maaperän ekotoksisuudelle vaiku-
tus on merkittävä, vaikutus kasvaa yli 500 %. Myrkyllisyyden ihmiselle ja vesistöjen 
ekotoksisuuden suhteen menetetään ympäristöhyöty ja myrkyllisyyden ihmiselle suh-
teen paremmaksi vaihtoehdoksi tulee pienpoltto. Kuitenkin, ilmastonmuutosta ja myr-
kyllisyys ihmiselle -vaikutusluokkia lukuun ottamatta, muissa vaikutusluokassa keski-
tetty keräys ja poltto -vaihtoehto on edelleen hajautettua keräystä ja pienpolttoa parempi 
vaihtoehto. 
 
Aivan kaikkia tarvittavia tietoja ei ollut suoraan saatavilla korkealämpötilapolttoproses-
sista. Esimerkiksi polttoprosessin sähkönkulutusta ei voitu erotella koko laitosalueen 
sähkönkulutuksesta, muuten kuin arvioimalla kapasiteettien suhteessa ympäristöluvan 
perusteella (Hämeen ympäristökeskus, 2007). Näin arvioituna prosessin sähkönkulutus 
on todennäköisesti arvioitu suuremmaksi kuin se todellisuudessa on. Ongelmallista oli 
myös polttoprosessista tulevien jäteöljyn päästöjen arviointi, koska prosessissa poltetaan 
myös muita vaarallisia jätteitä, joiden osuus päästöistä on suurempi kuin jäteöljyn. Pro-
sessin päästöt arvioitiin lopulta pienpoltosta tehdyn koepolton savukaasumittausten 
(Hannelius, 2013) perusteella. Savukaasumittaukset olivat kuitenkin vain muutaman 
tunnin mittaiset, joten sekä polton että pienpolton päästöt on laskettu melko suppean 
aineiston pohjalta.  
 
Tuotejärjestelmän rajauksessa jäteöljyn hyödyntämisestä aiheutuvien jätevesien käsitte-
ly hyödyntämislaitosten ulkopuolella, kiinteiden jätteiden kaatopaikkakäsittely sekä 
vaarallisten jätteiden käsittely jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Hyödyntämisestä ja 
laitosten toiminnasta syntyvät kiinteät jätteet toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsitte-
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lyyn. Kiinteitä jätteitä syntyy regeneroinnista ja poltosta jäteöljytonnia kohden niin pie-
niä määriä, että niiden kaatopaikkakäsittelyn vaikutus jäteöljyn hyödyntämisen elinkaa-
ren päästöihin on todennäköisesti hyvin pieni. Lisäksi kiinteiden jätteiden määrä on niin 
vähäinen, että ne jäisivät myös käytetyn rajauskriteerin puitteissa tarkastelun ulkopuo-
lelle. Vaarallisia jätteitä syntyy regeneroinnista hieman yli käytetyn rajauskriteerin, 
mutta silti melko vähän käsiteltävään kokonaismassaan nähden. Vaarallisten jätteiden 
käsittelystä ei löydy tietoa ELCD-tietokannasta (ELCD, 2012), joten vaikutuksen selvit-
täminen olisi melko työlästä. Vaarallisen jätteen määrät ovat kuitenkin sen verran vähäi-
siä, että niiden ottaminen mukaan tarkasteluun tuskin muuttaisi tutkimuksen tuloksia. 
 
Regeneroinnista ja poltosta aiheutuvat jätevedet puhdistetaan laitoksilla ennen johtamis-
ta kunnalliselle jätevedenkäsittelylaitokselle. Pienpoltosta taas syntyy ainoastaan suo-
dattimen pesuvesistä jätevettä, jonka oletetaan myös menevän kunnalliselle jäteveden-
käsittelylaitokselle. Pienpoltosta aiheutuvan jäteveden määrä on todennäköisesti hyvin 
pieni, mutta regenerointilaitokselta ja polttoprosessista syntyy jäteöljytonnia kohden 
selvästi enemmän jätevettä. ELCD-tietokannan (ELCD, 2012) teollisuuden jätevesien 
käsittelyn tietojen perusteella jäteveden käsittelyn ottaminen mukaan tarkasteluun voisi 
lisätä keskitetystä keräyksestä ja regeneroinnista/poltosta aiheutuvia raskasmetallipääs-
töjä selvästi. Pienpoltosta aiheutuviin suoriin raskasmetallipäästöihin verrattuna lisäys 
olisi kuitenkin alle 0,1 %. Jäteveden käsittelyn ottaminen mukaan tarkasteluun ei siis 
muuttaisi tulosten järjestystä, vaikka se saattaisikin lisätä suhteessa merkittävästi keski-
tetyn keräyksen ja regeneroinnin/polton päästöjä. 
 
Elinkaariarvioinnin vahvuuksista ja heikkouksista jätehuollon suhteen on olemassa mo-
nia tutkimuksia (mm. Ekvall et al., 2007). Tämän tutkimuksen kokemusten perusteella 
kuitenkin elinkaariarvioinnin vahvuutena voidaan pitää sitä, että elinkaariarviointi tarjo-
aa järjestelmällisen systeemin tuotejärjestelmän ympäristövaikutusten selvittämiseksi. 
Menetelmässä huomioidaan myös epäsuorat ympäristövaikutukset (materiaali- ja ener-
giantuotanto) ja sen avulla voidaan laskea konkreettiset arvot eri menetelmien ympäris-
tövaikutuksille. Näin ollen voidaan verrata määrällisiä suureita ja selvittää mikä on ym-
päristön kannalta todellisuudessa paras vaihtoehto. Tulokset eivät perustu vain subjek-
tiivisiin mielipiteisiin eri vaihtoehtojen ympäristöystävällisyydestä. Elinkaariarviointi 
antaa myös mahdollisuuden vertailla eri ympäristövaikutusten merkitystä nykytilantee-
seen nähden. 
 
Elinkaariarvioinnin heikkouksia tämän tutkimuksen pohjalta vaikuttavat olevan erityi-
sesti tiedonhankinnan työläys, järjestelmän rajaus sekä tulosten esittäminen ymmärret-
tävästi myös sellaisille henkilöille, jotka eivät menetelmään ole perehtyneet. Tarkastel-
tavan järjestelmän voi rajata monella eri tavalla, jolloin eri elinkaariarvioinnit eivät vält-
tämättä ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Rajauksella voi olla myös vaikutusta 
tuloksiin. Rajaus on kuitenkin tärkeää, jotta voidaan vähentää menetelmän työläyttä 
tiedonhankinnan suhteen. Tiedonhankinta ei tosin välttämättä ole yhtä työlästä, jos käy-
tetään jotakin kaupallista tietokantaa. Eri vaiheista (vaikutusarvioinnista sekä norma-
lisoinnista ja painotuksesta) saatavat tulokset voivat hämmentää menetelmään perehty-
mättömiä, joten tulosten esittäminen vaatii erityistä huomiota.  
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8 Johtopäätökset 
 
Tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa toteutetun ke-
vennetyn elinkaariarvioinnin tulosten perusteella potentiaalisilta ympäristövaikutuksil-
taan paras hyödyntämismenetelmä tällä hetkellä keräämättä jäävälle jäteöljylle on re-
generointi keskitetyn keräyksen kautta olettaen, että jäteöljy on laadultaan regeneroin-
tiin kelpaavaa. Kaikki tällä hetkellä keräämättä jäävä jäteöljy ei välttämättä ole laadul-
taan regenerointiin kelpaavaa. Regenerointiin kelpaamaton huonolaatuinen jäteöljy on-
kin järkevintä kerätä keskitetysti polttoon. Pienpoltolla ei voida käsitellä huonolaatuisia 
jäteöljyjä ja lisäksi pienpolton ympäristövaikutukset olivat elinkaariarvioinnin tulosten 
mukaan suuremmat kuin keskitetyn keräyksen ja polton. Tämä johtuu lähinnä siitä, ettei 
pienpolttoon sisälly savukaasujen puhdistusjärjestelmää. 
 
Tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat jäteöljyn eri hyödyntämismenetelmien potentiaa-
liset ympäristövaikutukset ja tutkia samalla voisiko pienpoltto olla varteenotettava vaih-
toehto tällä hetkellä keräämättä jäävän jäteöljyn käsittelylle. Pienpolton etuna pidetään 
hajautettua keräystä, jolloin vältetään jäteöljyn keskitetystä keräyksestä ja kuljetuksesta 
aiheutuneet päästöt. Elinkaariarvioinnin tulosten perusteella keskitetystä keräyksestä ja 
kuljetuksesta aiheutuvat päästöt eivät kuitenkaan olleet jäteöljyn hyödyntämisen elin-
kaaren kannalta merkittäviä suurimmassa osassa vaikutusluokkia. Keräys ja kuljetus 
muodostivat alle neljäsosan päästöistä keskitetty keräys ja regenerointi/poltto -
vaihtoehdoissa kaikissa vaikutusluokissa, paitsi regenerointi-vaihtoehdossa vesistöjen ja 
maaperän ekotoksisuuden suhteen. Pienpoltosta aiheutuvat päästöt sen sijaan olivat niin 
suuret, että vältetyt kuljetuspäästöt eivät riittäneet tekemään siitä varteenotettavaa vaih-
toehtoa keskitetylle keräykselle ja regeneroinnille/poltolle.  
 
Myös aiemmissa jäteöljyn elinkaariarvioinneissa on todettu, että jäteöljyn hyödyntämi-
sen elinkaaren merkittävimmät potentiaaliset ympäristövaikutukset eivät aiheudu jäteöl-
jyn ja muiden materiaalien keräyksestä ja kuljetuksista vaan varsinaisesta hyödyntämis-
prosessista ja prosessin saamista hyvityksistä. Näistä erityisesti hyvitykset, eli se mitä 
jäteöljyn hyödyntämisellä korvataan, ovat merkittäviä: korvataanko perusöljyn primää-
ristä tuotantoa vai sähkön ja lämmön tuotantoa kevyellä polttoöljyllä. Perusöljyn pri-
määrisestä tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset olivat huomattavasti suurem-
mat kuin jäteöljyn regeneroinnista aiheutuvat vaikutukset. Näin ollen jäteöljyn re-
generointi tuotti ympäristöhyötyjä kaikissa tutkituissa vaikutusluokissa. Jäteöljyn käyt-
täminen lämmön tuotantoon pienpoltossa sen sijaan tuotti ympäristöhyötyjä ainoastaan 
ilmastonmuutoksen suhteen, muissa viidessä tutkitussa vaikutusluokassa aiheutui ympä-
ristöhaittoja. Lisäksi regeneroinnista saatavat ympäristöhyödyt ilmastonmuutoksen suh-
teen olivat 13-kertaiset verrattuna pienpolton ympäristöhyötyyn ilmastonmuutoksen 
suhteen.  Vaikka tarkasteltaisiin vain varsinaisesta hyödyntämisestä aiheutuvia ympäris-
tövaikutuksia ilman hyvityksiä, olisi jäteöljyn regenerointi edelleen paras vaihtoehto 
keräämättä jäävän jäteöljyn hyödyntämismenetelmäksi. 
 
Elinkaariarvioinnin tulosten perusteella jäteöljyn sisältämien raskasmetallien kohtalo 
hyödyntämisessä on ratkaisevaa myrkyllisyyden ihmiselle, vesistöjen ekotoksisuuden ja 
maaperän ekotoksisuuden kannalta. Tutkimuksessa oletettiin, että regeneroinnissa ras-
kasmetallit sitoutuivat pysyvästi bitumijakeeseen ja poltossa savukaasunpuhdistusjärjes-
telmä poisti suurimman osan raskasmetalleista. Pienpoltossa sen sijaan lähes kaikki jä-
teöljyn sisältämät raskasmetallit vapautuivat ilmaan savukaasujen mukana, mikä vaikut-
ti merkittävästi pienpolton potentiaalisiin ympäristövaikutuksiin.  
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Jäteöljyn keskitetty keräys ja regenerointi -vaihtoehto on paras tarkastelluista hyödyn-
tämismenetelmistä myös nykytilanteeseen suhteutettuna (normalisoituna ja painotettu-
na). Nykytilanteeseen verrattuna keskitetty keräys ja regenerointi tuotti eniten ympäris-
töhyötyjä myrkyllisyyden ihmiselle suhteen. Myös muiden vaikutusluokkien suhteen 
keskitetty keräys ja regenerointi tuotti eniten ympäristöhyötyjä. 
 
Keräämättä jäävän jäteöljyn määrän arviointi luetettavasti on vaikeaa. Erikoistyössä 
saatuja tuloksia tarkennettiin kuitenkin öljyvahingoissa vuotavalla jäteöljymäärällä, ro-
muautojen mahdollisesti sisältämällä öljymäärällä ja itse öljynsä vaihtavien keräämättä 
jäävän öljyn määrällä. Euroopassa tehdyn arvion perusteella 18 % määrittelemättömään 
kohteeseen päätyvästä jäteöljystä voisi olla itse öljynsä vaihtavien jäteöljyä. Myös yh-
dysvaltalaisessa tutkimuksessa todetaan, että eniten potentiaalia lisätä jäteöljyn keräystä 
on juuri haja-asutusalueiden itse öljynsä vaihtavien piirissä. Näin ollen määrittelemät-
tömään kohteeseen päätyisi enää noin 13 400 - 27 200 t/a.  
 
Valtakunnallisen öljyjätteen keräyssopimuksen ehtoja on tiukennettu vasta vuoden 2013 
alusta alkaen, joten vielä ei ole tietoa tehostuuko keräys sopimukseen asetetulla sitoval-
la keräystavoitteella, veloituksetta noudettavan öljyjäte-erän minimimäärän pienentämi-
sellä 200 litraa ja kohtuullisen noutoajan asettamisella. Muissakin maissa on huomattu 
maaseudun ja haja-asutusalueiden öljyjätehuollon toimivuuden tärkeys. Seuraavat toi-
menpiteet jäteöljynkeräyksen lisäämiseksi on otettu muiden maiden esimerkeistä. Haja-
asutusalueiden jäteöljynkeräystä voitaisiin mahdollisesti tehostaa valistuskampanjoilla 
jäteöljyn haitallisuudesta luonnossa ja regeneroinnin ympäristöhyödyistä, kuten Yhdys-
valloissa. Kaikkien jäteöljyjen keräykseen voisi kannustaa järjestelmä, jossa kaikesta 
kerättävästä jäteöljystä maksetaan korvausta, mutta regenerointiin kerättävästä jäteöljys-
tä korvaukset ovat suurempia kuin muuhun tarkoitukseen menevän jäteöljyn, kuten Es-
panjassa. Albertassa Kanadassa myös öljysuodattimet ja - säiliöt kuuluvat laajennetun 
tuottajavastuun piiriin, koska myös ne voivat laittomasti hävitettynä aiheuttaa vakavia 
ympäristöhaittoja. Jotkin näistä toimenpiteistä voisivat lisätä kerätyn jäteöljyn määrää 
tai ainakin vähentää luontoon päätyvän jäteöljyn määrää Suomessakin. 
 
 
 



71 
 

9 Suositukset 
 
Valtakunnallisen öljyjätteen keräysjärjestelmän uudet tiukemmat sopimusehdot ovat 
olleet käytössä tämän vuoden alusta eli kohta noin vuoden verran. Nyt olisikin varmasti 
hyödyllistä tehdä seurantatutkimusta siitä, ovatko tiukemmat ehdot jäteöljyn kerääjälle 
lisänneet kerätyn jäteöljyn määrää.  
 
Tutkimuksen aikana muutamaltakin eri taholta ehdotettiin jäteöljyn palautusjärjestelmän 
kehittämistä. Perusteena voisi olla tuottajavastuuseen perustuva vastaavanlainen pantti-
järjestelmä kuin tyhjillä pulloilla ja tölkeillä. Palauttaessaan käytetyt jäteöljyt astiassaan 
kuluttaja saisi tietyn suuruisen pantin takaisin. Tällainen järjestelmä voisi lisätä erityi-
sesti yksityisissä varastoissa olevien jäteöljyjen palautumista kierrätykseen. Albertassa 
Kanadassa laajennettuun tuottajavastuuseen perustuvalla järjestelmällä on saavutettu 
hyviä tuloksia jäteöljyn keräyksessä haja-asutusalueilta. Tähän tutkimukseen palautus-
järjestelmän tutkiminen ei kuitenkaan enää mahtunut. Jäteöljyn palautusjärjestelmässä 
olisi varmasti tarpeeksi aihetta erilliselle tutkimukselle.  
 
Vaikka keskitetty keräys ja regenerointi -vaihtoehto oli tutkituista jäteöljyn hyödyntä-
mismenetelmistä ympäristövaikutuksiltaan paras, ovat kaikki jäteöljyn hyödyntämisme-
netelmät kuitenkin parempia vaihtoehtoja kuin jäteöljyn laiton hävittäminen. Tältä kan-
nalta myös pienpoltto voi olla varteenotettava menetelmä jäteöljyn hyödyntämiseen, jos 
vaihtoehtona on laiton hävittäminen. Pienpolttoon tarvittaisiin kuitenkin joko savukaa-
sujen puhdistusjärjestelmä tai jokin esikäsittelymenetelmä jäteöljyn epäpuhtauksien ja 
niistä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. 
 
Jos siis jäteöljyn pienpolton tutkimista halutaan jatkaa, tulisi tutkimuksissa kiinnittää 
enemmän huomiota jäteöljyn epäpuhtauksiin, savukaasuihin ja tuhkaan. Jäteöljyn laatu 
voi vaihdella paljonkin, minkä takia pienpolton päästöjä tulisi tutkia pidempi kestoisesti 
eikä vain muutaman tunnin ajalta. Savukaasujen koostumus kannattaisi myös selvittää 
tarkemmin, jotta voitaisiin olla varmoja, ettei esimerkiksi dioksiineja ja furaaneja synny 
pienpoltossa. Tämän hetkisten tulosten perusteella ei tiedetä mihin osa jäteöljyn sisäl-
tämästä kloorista päätyi.  
 
Pienpolton päästöt eivät myöskään alita uusia jätteen polton päästörajoja. Päästörajat 
tosin koskevat jätteenpolttolaitoksia, jollainen moniöljypoltin ei ole. Kuitenkin pienpol-
ton päästöt ilmaan ovat niin suuret, ettei voi olla hyväksyttävää, että pienpoltolle ei olisi 
mitään päästörajoja, jos se joskus sallittaisiin. Tämän takia, jos jäteöljyn pienpolton tut-
kimista jatketaan, aiheellista olisi tutkia millaisia savukaasunpuhdistusjärjestelmiä pien-
polttoon voitaisiin soveltaa tai miten jäteöljy voitaisiin esikäsitellä ennen pienpolttoa 
epäpuhtauksien vähentämiseksi.  
 
Tässä tutkimuksessa rajattiin tuhkien ja jätevesien käsittely elinkaariarvioinnissa tuote-
järjestelmän ulkopuolelle käytettävissä olevan ajan ja resurssien rajallisuuden takia. 
Pienpolton tuhkan oletettiin menevän sekajätteen mukana kaatopaikalle. Kuitenkin tuh-
ka saattaa sisältää monia haitallisia aineita, SAMK:n tutkimien metallien lisäksi mm. 
dioksiineja (Delistraty & Stone 2007). Tämän takia Delistratyn ja Stonen (2007) mu-
kaan myös pienpolton tuhkalle pitäisi olla asianmukainen käsittely. Savukaasunpuhdis-
tuksen lisäksi tulisikin tuhkan asianmukainen käsittely huomioida mahdollisissa jatko-
tutkimuksissa. 
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Kuitenkin suuremmassa mittakaavassa on EU:n jätedirektiivin ja jätelain mukaisesti 
suositeltavampaa pienpolton sijaan suosia regenerointia siitä saatavien selvien ympäris-
töhyötyjen takia. Tällä hetkellä keräämättä jäävä jäteöljy olisi järkevintä saada keskite-
tyn keräyksen piiriin ja regenerointiin, jos se vain jäteöljyn laadun puolesta on mahdol-
lista. 
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Liite 1. Voiteluaineiden materiaalivirrat Suomessa -
erikoistyön tulokset 
 

 
Kuva 18. Voiteluaineiden materiaalivirtakaavio vuonna 2011. Virtojen yksikkö t/a. 

 
Kuva 19. Tarkempi materiaalivirtakaavio prosessista "Markkinat" vuonna 2011. Virtojen yksikkö 
t/a. 
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Taulukko 23. Öljyjätemaksun vuosittaiset kertymät (€/a) (Lietkari, 2013) ja sen perusteella lasketut 
uusien voiteluaineiden määrät (t/a).  
vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
€/a 4 250 000 4 458 000 3 549 000 3 813 000 3 736 000 3 865 000 
t/a 73 913 77 530 61 722 66 313 64 974 67 217 
 
Taulukko 24. Erikoistyössä lasketut voiteluaineiden vuosittaiset määrät (t/a). Laskettu öljyjäte-
maksun vuosittaisten kertymien perusteella, joista on vähennetty laivakoneöljyjen osuus, lisätty 
uusioöljyjen määrä sekä koneiden mukana Suomeen tulevien voiteluaineiden määrä. 
vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 
t/a 77 594 81 066 62 086 68 033 68 492 
 
Taulukko 25. Suomessa kerätyn jäteöljyn kokonaismäärä ja sen jakautuminen regenerointiin, polt-
toon ja kaatopaikalle menevään osaan. Polttoon menevä jäteöljy sisältää myös teollisuuslaitoksissa 
polttoaineena poltettavan määrän. Taulukko ei sisällä ulkomailta tuotua jäteöljystä tehtyä poltto-
ainetta. 

t/a Regenerointi Poltto Kaatopaikka Kokonaismäärä 
Kirkkaat öljyt Mustat öljyt yhteensä 

2007 1 804 13 734 15 538 12 694 6 28 238 

2008 1 322 21 295 22 616 14 097 11 36 724 

2009 1 731 19 858 21 589 12 295 11 33 895 

2010 2 036 18 360 20 396 13 857 3 34 256 

2011 1 950 19 298 21 248 12 316 18 33 581 
 
Taulukko 26. Suomeen tuotu ja Suomesta viety jäteöljy. Suurin osa tuontiöljystä on teollisuuslai-
toksiin polttoaineeksi tuotua jäteöljyä. Vientiöljystä suurin osa on regenerointiin kelpaamatonta 
jäteöljyä. 
t/a tuonti vienti 

2007 8993 51 

2008 8956 112 

2009 8713 1500 

2010 13658 3943 

2011 17648 123 
 
Taulukko 27. Markkinoilla olevan voiteluaineiden kokonaismäärän jakautuminen viennin konei-
den mukana, hävikin, muualle päätyvän ja kerätyn jäteöljyn kesken. 
t/a 2007 2008 2009 2010 2011 
Kotimaan kulutus 69 891 73 262 58 172 62 825 61 892 
Tuonti koneiden mukana 7 704 7 804 3 913 5 208 6 600 
Markkinoilla yhteensä voiteluaineita 77 594 81 066 62 086 68 033 68 492 
Vienti koneiden mukana 4 075 4 379 2 131 2 311 2 699 
% markkinoilla olevasta määrästä 5,3 % 5,4 % 3,4 % 3,4 % 3,9 % 
Hävikki 11 837 12 342 9 408 10 326 10 428 
% markkinoilla olevasta määrästä 15,3 % 15,2 % 15,2 % 15,2 % 15,2 % 
Muualle 33 445 27 621 16 651 21 140 21 784 
% markkinoilla olevasta määrästä 43,1 % 34,1 % 26,8 % 31,1 % 31,8 % 
Kerätty jäteöljy 28 238 36 724 33 895 34 256 33 581 
% markkinoilla olevasta määrästä 36,4 % 45,3 % 54,6 % 50,4 % 49,0 % 
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Taulukko 28. Kotimaasta kerätyn jäteöljyn keräysprosentit laskettuna kerättävissä olevasta mak-
simimäärästä. 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Keräysprosentti (%) 46 57 67 62 61 
 
Taulukko 29. Käsitellyn (ei kerätyn) jäteöljyn jakautuminen polton, regeneroinnin ja kaatopaikan 
kesken. Sisältää Suomeen tuodun jäteöljyn ja Suomesta viety on vähennetty. 
 Käsitelty yhteensä Poltto Regenerointi Kaatopaikka 
 t t % t % t % 

2007 37 180 21 636 58,2 15 538 41,8 6 0,02 
2008 45 568 22 941 50,3 22 616 49,6 11 0,02 
2009 41 108 20 810 50,6 20 287 49,4 11 0,03 
2010 43 971 24 603 56,0 19 365 44,0 3 0,01 
2011 51 106 24 495 47,9 26 593 52,0 18 0,04 
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Liite 2. Keskitetty keräys ja regenerointi - tarkemmat 
tiedot päästöistä 
 
Keräyksen ja kuljetuksen päästöt 
 
Taulukko 30. Jäteöljyn keräyksen ja kuljetuksen päästöt Euro 3 -päästöluokan (Mäkelä, 2012) 
mukaan jäteöljytonnia kohden. Täyden kuorman (40 t) saamiseksi on ajettava 1800 km (Liukku-
nen, 2013).  

 
päästökerroin 
(g/km) 

päästöt 1800 
km, 40 t (g) 

päästö tonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 1269 2284200 57,105 

CH4 0,011 19,8 0,000495 

N2O 0,035 63 0,001575 

SO2 0,0086 15,48 0,000387 

NOx 9,3 16740 0,4185 
CO 0,22 396 0,0099 
Hiukkaset 0,08 144 0,0036 

 
Taulukko 31. Dieselin valmistuksen (ELCD, 2012) ja kuljetuksen Suomeen (Myllymaa et al., 2008a) 
päästöt. Dieselin kulutus 45,7 l/100 km 70% kuormalla (40 t) (Mäkelä, 2012). Täyden kuorman 
saamiseksi on ajettava 1800 km (Liukkunen, 2013). Dieselin tiheys 845 kg/m3. Dieselin kulutus yhtä 
jäteöljytonnia kohden on noin 17,38 kg. 
 Valmistus Kuljetus Suomeen 

 
1 kg valmistuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 0,30 5,25 0,031 0,54 

CH4 0,0034 0,0584 0,0000024 0,000041 

N2O 0,000007 0,000121 0,00000079 0,000014 

SO2 0,0018 0,0305 0,00032 0,00552 

NOx 0,0009 0,0153 0,00067 0,01171 
CO 0,0004 0,0072 0,000048 0,000836 
Hiukkaset 0,00005 0,00081 0,000014 0,000252 
Arseeni (As) 0,000000011 0,00000018   
Elohopea (Hg) 0,0000000033 0,000000057   
Kadmium (Cd) 0,0000000035 0,000000060   
Koboltti (Co) 0,000000016 0,00000027   
Kromi (Cr) 0,000000031 0,00000054   
Kupari (Cu) 0,000000022 0,00000038   
Lyijy (Pb) 0,000000053 0,00000093   
Mangaani (Mn) 0,0000000048 0,000000083   
Nikkeli (Ni) 0,00000020 0,00000339   
Vanadiini (V) 0,0000013 0,0000219   
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Hyödyntäminen 
 
Taulukko 32.  Regenerointilaitoksen päästöt ilmaan savukaasujen puhdistuksen jälkeen laitoksen 
maksimikapasiteetilla (60 000 t/a) (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). 

 
kokonaispäästö 
(t/a) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO 10,2 0,17 

SO2 40 0,667 
Pelkistyneet rikkiyhdisteet 
(S:nä) 0,2 0,003 

Typen oksidit (NO2:na) 25,5 0,425 
Hiukkaset  -  

CO2 11900 198 
 
Taulukko 33. Regenerointilaitoksen päästöt vesiin laitoksen maksimikapasiteetilla (60 000 t/a) 
(Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). 

 
kokonaispäästö 
(t/a) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

Natrium (Na) 140 2,3 
SO3 46 0,77 
HSO3 400 6,7 
HCO3 1 0,02 

 
Taulukko 34. Regenerointilaitoksen tarvitseman maakaasun tuotannon (ELCD, 2012) ja kuljetuk-
sen Suomeen (Myllymaa et al., 2008a) päästöt. Jäteöljytonnia kohden maakaasua tarvitaan noin 
68,7 kg (Jämsen, 2013). 
 Valmistus Kuljetus Suomeen 

 
1 kg valmistuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 0,286 19,38 0,031 2,1 

CH4 0,0069 0,4683 0,0000024 0,00016 

N2O 0,000005 0,000371 0,00000079 0,000054 

SO2 0,0009 0,0010 0,00032 0,02154 

NOx 0,0007 0,0502 0,00067 0,04570 
CO 0,0005 0,0318 0,000048 0,003262 
Hiukkaset 0,00001 0,00098 0,000014 0,000983 
Arseeni (As) 0,00000000039 0,000000026   
Elohopea (Hg) 0 0   
Kadmium (Cd) 0,00000000047 0,000000032   
Koboltti (Co) 0,00000000058 0,000000040   
Kromi (Cr) 0,00000000051 0,000000035   
Kupari (Cu) 0,0000000011 0,000000073   
Lyijy (Pb) 0,0000000049 0,00000033   
Mangaani (Mn) 0,0000000017 0,00000011   
Nikkeli (Ni) 0,0000000095 0,00000064   
Vanadiini (V) 0,000000042 0,0000028   
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Taulukko 35. Regenerointilaitoksen tarvitseman NaOH-liuoksen (40 %) tuotannon päästöt (ELCD, 
2012). NaOH-liuosta tarvitaan laitoksen maksimikapasiteetilla (60 000 t/a) 1 100 t/a eli noin 18,3 
kg/t (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). 
 Valmistus 

 

1 kg (100 %) val-
mistuksen päästöt 
(kg/kg) 

1 kg (40 %) valmistuk-
sen päästöt (kg/kg) päästöt jäteöljytonnia 

kohden (kg/t) 

CO2 1,12 0,45 8,23 

CH4 0,012 0,005 0,086 

N2O 0,0000000000009 0,0000000000003 0,0000000000064 

SO2 0,0048 0,0019 0,0353 

NOx 0,0030 0,0012 0,0221 
CO 0,0009 0,0004 0,0067 
Hiukkaset 0,0005 0,0002 0,0040 
Arseeni (As) 0 0 0 
Elohopea 
(Hg) 0,00000017 0,000000069 0,0000012 
Kadmium 
(Cd) 0,000000000030 0,000000000012 0,00000000021 
Koboltti (Co) 0 0 0 
Kromi (Cr) 0,00000000000013 0,000000000000051 0,00000000000088 
Kupari (Cu) 0,00000000000038 0,00000000000015 0,0000000000026 
Lyijy (Pb) 0,00000000018 0,000000000070 0,0000000012 
Mangaani 
(Mn) 0 0 0 
Nikkeli (Ni) 0,00000000000016 0,000000000000063 0,0000000000011 
Vanadiini 
(V) 0 0 0 

 
Taulukko 36. Regenerointilaitoksen tarvitseman NaOH-liuoksen (40 %) kuljetuksen Suomeen 
päästöt (Myllymaa et al., 2008a). NaOH-liuosta tarvitaan laitoksen maksimikapasiteetilla (60 000 
t/a) 1 100 t/a eli noin 18,3 kg/t (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008). 
 Kuljetus Suomeen 

 
1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 0,031 0,57 

CH4 0,0000024 0,000044 

N2O 0,00000079 0,000015 

SO2 0,00032 0,0058 

NOx 0,00067 0,012 
CO 0,000048 0,00088 
Hiukkaset 0,000014 0,00027 
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Taulukko 37. Regenerointilaitoksen tarvitseman typen tuotannon (ELCD, 2012) ja kuljetuksen 
Suomeen (Myllymaa et al., 2008a) päästöt. Typpikaasua tarvitaan laitoksen maksimikapasiteetilla 
(60 000 t/a) 1 100 t/a eli noin 18,3 kg/t (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008.). 
 Valmistus Kuljetus Suomeen 

 
1 kg valmistuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 0,08 1,53 0,031 0,57 

CH4 0,00016 0,00296 0,0000024 0,000044 

N2O 0,000002 0,000037 0,00000079 0,000015 

SO2 0,000023 0,000425 0,00032 0,0058 

NOx 0,00016 0,00289 0,00067 0,012 
CO 0,000033 0,000610 0,000048 0,00088 
Hiukkaset 0,00049 0,00902 0,000014 0,00027 
Arseeni (As) 0,0000000067 0,00000012   
Elohopea (Hg) 0,0000000021 0,000000036   
Kadmium (Cd) 0,00000000053 0,0000000092   
Koboltti (Co) 0,00000000094 0,000000016   
Kromi (Cr) 0,0000000031 0,000000055   
Kupari (Cu) 0,0000000035 0,000000061   
Lyijy (Pb) 0,000000015 0,00000026   
Mangaani (Mn) 0,000000010 0,00000017   
Nikkeli (Ni) 0,000000018 0,00000031   
Vanadiini (V) 0,000000046 0,00000080   

 
Taulukko 38. Regenerointilaitoksen tarvitseman sähkön tuotannon päästöt Suomen keskimääräi-
sen sähköntuotannon vuosien 2006-2008 päästöjen mukaan (SYKE, 2011). Regenerointilaitoksen 
sähkönkulutus on 0,172 MWh jäteöljytonnia kohden (Jämsen, 2013).  

 
1 MWh:n tuotannon 
päästöt (kg/MWh) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 287 49,39 

CH4 0,9 0,15 

N2O 0,01 0,002 

SO2 0,76 0,13 

NOx 0,5 0,09 
CO 0,11 0,019 
Hiukkaset 0,08 0,014 
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Liite 3. Keskitetty keräys ja poltto - tarkemmat tiedot 
päästöistä 
 
Keräyksen ja kuljetuksen päästöt 
 
Taulukko 39. Jäteöljyn keräyksen ja kuljetuksen päästöt Euro 3 -päästöluokan (Mäkelä, 2012) 
mukaan jäteöljytonnia kohden. Täyden kuorman (40 t) saamiseksi on ajettava 1800 km (Liukku-
nen, 2013).  

 
päästökerroin 
(g/km) 

päästöt 1800 
km, 40 t (g) 

päästö tonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 1269 2284200 57,105 

CH4 0,011 19,8 0,000495 

N2O 0,035 63 0,001575 

SO2 0,0086 15,48 0,000387 

NOx 9,3 16740 0,4185 
CO 0,22 396 0,0099 
Hiukkaset 0,08 144 0,0036 

 
Taulukko 40. Dieselin valmistuksen (ELCD, 2012) ja kuljetuksen Suomeen (Myllymaa et al., 2008a) 
päästöt. Dieselin kulutus 45,7 l/100 km 70% kuormalla (40 t) (Mäkelä, 2012). Täyden kuorman 
saamiseksi on ajettava 1800 km (Liukkunen, 2013). Dieselin tiheys 845 kg/m3. Dieselin kulutus yhtä 
jäteöljytonnia kohden on noin 17,38 kg. 
 Valmistus Kuljetus Suomeen 

 
1 kg valmistuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 0,30 5,25 0,031 0,54 

CH4 0,0034 0,0584 0,0000024 0,000041 

N2O 0,000007 0,000121 0,00000079 0,000014 

SO2 0,0018 0,0305 0,00032 0,00552 

NOx 0,0009 0,0153 0,00067 0,01171 
CO 0,0004 0,0072 0,000048 0,000836 
Hiukkaset 0,00005 0,00081 0,000014 0,000252 
Arseeni (As) 0,000000011 0,00000018   
Elohopea (Hg) 0,0000000033 0,000000057   
Kadmium (Cd) 0,0000000035 0,000000060   
Koboltti (Co) 0,000000016 0,00000027   
Kromi (Cr) 0,000000031 0,00000054   
Kupari (Cu) 0,000000022 0,00000038   
Lyijy (Pb) 0,000000053 0,00000093   
Mangaani (Mn) 0,0000000048 0,000000083   
Nikkeli (Ni) 0,00000020 0,00000339   
Vanadiini (V) 0,0000013 0,0000219   
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Hyödyntäminen 
 
Taulukko 41. Polttoprosessin päästöt. Päästöt arvioitu jäteöljyn pienpolton polttokokeiden tulosten 
(Hannelius, 2013) ja polttoprosessin savukaasunpuhdistusjärjestelmän puhdistustehokkuuden 
(Westerholm 2013, Hämeen ympäristökeskus 2007, EPA 2003a, EPA 2003b ja EPA 2003c) perus-
teella. 

 
pienpolton päästöt 
(kg/t) puhdistusprosentti 

päästöt puhdis-
tuksen jälkeen 
(kg/t) 

CO2 2211,79 0 2211,79 

CH4 0,00022 0 0,00022 

N2O 0,074 0 0,074 

SO2 4,23 0,9981 0,0080 

NOx 2,86 0,52 1,38 
CO 4,48 0 4,48 
Hiukkaset 0,011 0,9999 0,0000011 
Arseeni (As) 0,000011 0,9 0,000059 
Elohopea (Hg) 0,000024 0,9 0,0000070 
Kadmium (Cd) 0,0000052 0,9 0,000044 
Koboltti (Co) 0,00000053 0,9 0,00044 
Kromi (Cr) 0,00018 0,9 0,00022 
Kupari (Cu) 0,000029 0,9 0,0011 
Lyijy (Pb) 0,00012 0,9 0,00044 
Mangaani (Mn) 0,000011 0,9 0,00022 
Nikkeli (Ni) 0,000048 0,9 0,00011 
Vanadiini (V) 0,000030 0,9 0,000050 

 
 
Taulukko 42. Polttoprosessin savukaasujen puhdistuksen tarvitseman CaO:n tuotannon (ELCD, 
2012) ja kuljetuksen Suomeen (Myllymaa et al., 2008a) päästöt. CaO:n tarvitaan prosessin maksi-
mikapasiteetilla (75 000 t/a) 1 200 t/a eli noin 16 kg/t (Hämeen ympäristökeskus, 2007.). 
 Valmistus Kuljetus Suomeen 

 
1 kg valmistuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 1,11 17,77 0,031 0,50 

CH4 0,00063 0,010 0,0000024 0,000038 

N2O 0,000031 0,00050 0,00000079 0,000013 

SO2 0,00040 0,0064 0,00032 0,0051 

NOx 0,00091 0,015 0,00067 0,011 
CO 0,0047 0,075 0,000048 0,00077 
Hiukkaset 0,000082 0,0013 0,000014 0,00023 
Arseeni (As) 0,000011 0,00018   
Elohopea (Hg) 0,000024 0,00038   
Kadmium (Cd) 0,0000052 0,000083   
Koboltti (Co) 0,00000053 0,0000086   
Kromi (Cr) 0,00018 0,0029   
Kupari (Cu) 0,000029 0,00046   
Lyijy (Pb) 0,00012 0,0019   
Mangaani (Mn) 0,000011 0,00018   
Nikkeli (Ni) 0,000048 0,00077   
Vanadiini (V) 0,000030 0,00048   
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Taulukko 43. Polttoprosessin savukaasujen puhdistuksen tarvitseman CaCO3:n tuotannon (ELCD, 
2012) ja kuljetuksen Suomeen (Myllymaa et al., 2008a) päästöt. CaCO3:n tarvitaan prosessin mak-
simikapasiteetilla (75 000 t/a) 1 020 t/a eli noin 13,6 kg/t (Hämeen ympäristökeskus, 2007.). 
 Valmistus Kuljetus Suomeen 

 
1 kg valmistuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

1 kg kuljetuksen 
päästöt (kg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 0,038 0,52 0,031 0,42 

CH4 0,000059 0,00080 0,0000024 0,000032 

N2O 0,00000041 0,0000056 0,00000079 0,000011 

SO2 0 0 0,00032 0,0043 

NOx 0,000066 0,00090 0,00067 0,0092 
CO 0 0 0,000048 0,00065 
Hiukkaset 0,000082 0,0013 0,000014 0,00020 
Arseeni (As) 0,0000000014 0,000000018   
Elohopea (Hg) 0 0   
Kadmium (Cd) 0,00000000063 0,0000000086   
Koboltti (Co) 0,0000000020 0,000000028   
Kromi (Cr) 0 0   
Kupari (Cu) 0,0000000025 0,000000034   
Lyijy (Pb) 0,0000000051 0,000000070   
Mangaani (Mn) 0,0000000047 0,000000063   
Nikkeli (Ni) 0,000000012 0,00000016   
Vanadiini (V) 0,000000043 0,00000058   

 
 
Taulukko 44. Polttoprosessin tarvitseman sähkön tuotannon päästöt Suomen keskimääräisen säh-
köntuotannon vuosien 2006-2008 päästöjen mukaan (SYKE, 2011). Polttoprosessin sähkönkulutus 
on 0,184 MWh jäteöljytonnia kohden (Hämeen ympäristökeskus, 2007).  

 
1 MWh:n tuotannon 
päästöt (kg/MWh) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 287 52,67 

CH4 0,9 0,165 

N2O 0,01 0,0018 

SO2 0,76 0,14 

NOx 0,5 0,092 
CO 0,11 0,020 
Hiukkaset 0,08 0,015 
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Liite 4. Hajautettu keräys ja pienpoltto - tarkemmat tie-
dot päästöistä 
 
Hyödyntäminen 
 
Taulukko 45. SAMK:n suorittamien savukaasupäästömittausten kuivan savukaasun analyysitulok-
set NTP-olosuhteissa redusoituna 3 %:n O2-pitoisuuteen (Hannelius, 2013).  

 
 
Taulukko 46. Moniöljypolttimen lasketut savukaasupäästöt ilmaan jäteöljytonnia kohden. CO2-
päästöt on ilmoitettu SAMK:n raportissa (Hannelius, 2013) prosentteina savukaasujen määrästä. 
Savukaasuja muodostuu 9,8 m3 poltettaessa litra jäteöljyä. 

 
tasaisen palamisen 
jaksojen ka (mg/Nm3) 

1 jäteöljykg:n päästöt 
(mg/kg) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CH4 0,02 0,22 0,00022 

N2O 6,735 74 0,074 

SO2 384,495 4234 4,23 

NOx 259,51 2858 2,86 
CO 407,105 4483 4,48 
 % Nm3/kg kg/t 
CO2  10,23 1,13 2212 

 
Taulukko 47. Moniöljypolttimen savukaasujen hiukkaspäästöt. Hiukkaspäästöjen selvittämistä 
varten kerättiin näytettä 45 minuutin ajalta 0,141 m3 (Hannelius, 2013). Hiukkasia oli kuivassa 
savukaasussa NTP-olosuhteissa redusoituna 3 %:n O2-pitoisuuteen 425 mg/m3 (Hannelius, 2013). 
 Tunnin päästöt (mg/h) päästöt jäteöljytonnia kohden (kg/t) 

Hiukkaset 79,9 0,0112 
 
 
 

Vaihe Pvm Klo Kosteus CO2 CO SO2 NO NO2 C2H4 CHOH O2

Jäteöljy % % mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 %
Sytytys 28.5.2013 10.57 - 11.02 4.37 10.86 703.93 254.94 142.43 84.82 10.48 0.65 6.69
Tasaus 28.5.2013 11.03 - 11.07 7.42 10.69 534.15 340.92 161.15 78.00 5.67 0.19 6.88
Jakso 1 28.5.2013 11.08 - 12.08 9.94 10.46 430.54 388.51 174.31 72.05 3.78 0.12 6.78
Jakso 2 28.5.2013 12.09 - 13.12 9.11 10.00 383.67 380.48 192.87 79.79 4.08 0.01 7.24

Kevyt PÖ
Sytytys 28.5.2013 13.22 - 13.27 3.87 8.35 1793.26 123.87 95.95 142.61 58.46 9.37 9.79
Tasaus 28.5.2013 13.28 - 13.32 6.28 9.00 1877.37 0.00 61.68 116.34 46.98 13.11 8.55
Teho 1 28.5.2013 13.33 - 13.38 6.62 8.69 1925.63 0.00 61.16 126.71 46.63 12.61 9.12
Teho 2 28.5.2013 13.39 - 13.48 6.40 8.21 1812.95 0.00 56.88 133.80 59.46 18.23 9.55

Vaihe Pvm Klo N2O NH3 HCl HF CH4 C2H6 C3H8 C6H14 HCN

Jäteöljy mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

Sytytys 28.5.2013 10.57 - 11.02 8.97 0.49 0.26 0.00 0.38 0.88 0.68 0.77 2.45
Tasaus 28.5.2013 11.03 - 11.07 8.26 0.40 0.87 0.00 0.26 0.60 1.70 0.31 2.39
Jakso 1 28.5.2013 11.08 - 12.08 7.56 0.20 2.70 0.13 0.04 0.19 1.43 0.30 3.12
Jakso 2 28.5.2013 12.09 - 13.12 5.91 0.00 3.35 1.02 0.00 0.00 0.87 0.48 4.18

Kevyt PÖ
Sytytys 28.5.2013 13.22 - 13.27 4.78 0.24 2.70 1.06 2.80 6.31 0.06 6.71 5.33
Tasaus 28.5.2013 13.28 - 13.32 4.40 0.32 2.63 1.08 2.87 3.35 0.00 3.38 5.95
Teho 1 28.5.2013 13.33 - 13.38 4.48 0.34 2.24 1.24 2.56 3.62 0.00 3.75 5.91
Teho 2 28.5.2013 13.39 - 13.48 3.80 0.41 1.89 1.18 2.62 5.39 0.00 4.64 5.71
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Taulukko 48. Moniöljypolttimen raskasmetallipäästöt ilmaan (Hannelius, 2013). Poltettaessa jäteöl-
jyä tuhkaa syntyy 0,5 g/h. Jäteöljyä palaa 8 l/h. Yhden jäteöljykilon poltosta syntyy tuhkaa 
0,070225 g (jäteöljyn tiheys 890 kg/m3). Raskasmetalleista on laskettu 1 kg jäteöljyä tuhkaan pääty-
vä osuus ja loppujen on oletettu päätyvän savukaasuihin. *Jäteöljyn arseeni-, elohopea-, kadmium-, 
koboltti- ja vanadiinipitoisuudet ovat keskiarvoja kahdesta kirjallisuuslähteestä (Fehrenbach, 2005 
ja Geyer et al., 2013). 

 Pitoisuus 1 kg jäteöljyä 1 tonni jäteöljyä 

 Tuhka Jäteöljy 

tuhkaan 
siirtyvä 
osuus 

tuhkassa 
oleva osuus 

savukaasuihin 
päätyvä osuus  

josta savu-
kaasuissa 

josta 
tuhkassa 

Alkuaine mg/kg mg/kg mg/kg % % mg/t mg/t mg/t 
Arseeni 
(As) 1,4 0,595* 0,00010 0,02  99,98  595 595 0,10 
Elohopea 
(Hg) < 0,05 0,07* 0,000004 0,01  99,99  70 70 0,0035 
Kadmium 
(Cd) 24 0,445* 0,00169 0,38  99,62  445 443 1,7 
Koboltti 
(Co) 14 4,445* 0,00098 0,02  99,98  4445 4444 1,0 
Kromi 
(Cr) 170 2,2 0,01194 0,53  99,47  2247 2235 12 
Kupari 
(Cu) 3100 11,2 0,21770 1,94  98,06  11236 11018 218 
Lyijy (Pb) 1300 4,5 0,09129 2,03  97,97  4494 4403 91 
Mangaa-
ni (Mn) 240 2,2 0,01685 0,75  99,25  2247 2230 17 
Nikkeli 
(Ni) 170 1,1 0,01194 1,06  98,94  1124 1112 12 
Vanadiini 
(V) 5 0,5* 0,00035 0,07  99,93  500 500 0,35 

 
Taulukko 49. Moniöljypolttimen tarvitseman sähkön tuotannon päästöt Suomen keskimääräisen 
sähköntuotannon vuosien 2006-2008 päästöjen mukaan (SYKE, 2011). Moniöljypolttimen sähkön-
kulutus on 0,5 kW, joten kokonaissähkönkulutus poltettaessa 1 jäteöljytonni on 70,2 kWh. 

 
1 MWh:n tuotannon 
päästöt (kg/MWh) 

päästöt jäteöljytonnia 
kohden (kg/t) 

CO2 287 20,15 

CH4 0,9 0,06 

N2O 0,01 0,001 

SO2 0,76 0,05 

NOx 0,5 0,04 
CO 0,11 0,008 
Hiukkaset 0,08 0,006 
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