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l  Suomessa tapahtuu nyt paljon, ainakin ener-
gia- ja jätetoimialoilla. Energiapuolella tuskastel-
laan alhaisen sähkön hinnan ja edessä olevien 
investointien kanssa. Asetelmaa ei helpota se, 
että eri polttoaineiden saatavuuden ja hintakehi-
tyksen ennakoiminen on vähintäänkin sumuista.

Jätepuolella kaatopaikkojen alasajo on syn-
nyttänyt eri puolille Suomea jätevoimalahankkei-
ta, joista osa on jo tehty, osa rakenteilla ja vielä 
muutaman kohdalla päätös on tekemättä. Sa-
manaikaisesti jätelaki ohjaa tehostamaan mate-
riaalien hyötykäyttöä ja välttämään kaatopaikkaa 
ja huonon hyötysuhteen polttamista.

Monella paikkakunnalla jäteyhtiöt ja energia-
yhtiöt ovat löytäneet toisensa ja päätyneet yh-
teiseen projektiin, mikä sinänsä on hyvä asia. 
Minua ihmetyttää lähinnä se, miksi kovin usein 
on päädytty näennäisesti helpoimpaan mutta 
samalla joustamattomaan ja kalleimpaan rat-
kaisuun, arinapolttoon. Perusteluni:

Voimalaitosmiesten näkökulmasta arinalaitos 
ei ole tehokkain mahdollinen tapa tuottaa ener-
giaa. Arinaa perustellaan usein sillä, että se sopii 
hyvin kaukolämmön peruskuorman tuottami-
seen. Totta, lämpöä sieltä saadaan, mutta sama 
määrä lämpöä saadaan myös ratkaisuilla, jotka 
ovat sähköntuotannon suhteen tehokkaampia. 
Vaikka sähkön hinta on nyt alhaalla, enemmän 
on aina kuitenkin enemmän.
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Huoli jätevoimaloiden 
määrästä kielletty?
l Uusiouutisten numerossa 1/2011 raportissa 
Kaatopaikkajätteistä energiaa ympäri Euroop-
paa todetaan, että alalle on syntynyt kilpailua ja 
että joihinkin voimalaitoksiin on muodostunut 
ylikapasiteettia.

Tästä huolimatta Suomen jätteenpolttoka-
pasiteetti nousee uusien voimaloiden myötä 
neljässä vuodessa varmuudella vähintään 300 
prosenttia (luvussa Tampereen jätevoimala ole-
tetaan varmasti toteutuvaksi laitokseksi). Pitäi-
sikö huolestua? 

Ehkä ei. Suomessa on jätevoimaloita vanhas-
taan vähän verrattuna muuhun länsi-Euroop-
paan. Mutta kuten jo lehtiartikkelin taulukko 
osoitti, neljän vuoden päästä polttokapasiteetti 
on vähintään 1 180 000 tonnia / vuosi. Suomes-
sa yhdyskuntajätettä syntyy vuosittain noin 2,5 
Mt, joten jätevoimalakapasiteettia tulee siis var-
muudella olemaan puolelle tästä. valtakunnalli-
sen Jätesuunnitelman mukaan tavoite vuodel-
le 2016 on hyödyntää energiana 30 prosenttia 
ja materiaalina 50 prosenttia. Jos ei pidä huo-
lestua jätteen polton ylikapasiteetista, pitäisikö 
huolestua siitä, onko jätealalla aikomustakaan 
pyrkiä asetettuihin kierrätystavoitteisiin?

artikkelissa Sysav-yhtiön Lars Jacobsson rau-
hoittelee, että ”kymmenen vuoden päästä jä-
tettä syntyy ruotsissakin paljon enemmän (…) 
esimerkiksi väestönkasvun seurauksena”. Suo-
men vuosittainen väestönkasvu on alle puoli 
prosenttia, joten jätemäärät kasvavat merkit-
tävästi vain siten, että lyhytikäisiä, kierrätyskel-
vottomia tuotteita myytäisiin yhä enemmän ja 
pakkausmateriaalien kierrätys ottaisi takapak-
kia tuottajanvastuun laajenemisesta huolimatta. 
Tämä on ensinnäkin täysin vastoin jätehierarki-
an ykkössääntöä eli jätteen määrän vähentämis-
tä, toisekseen tätä on pessimistinkään vaikea 
pitää todennäköisenä.

koska yhdyskuntajätteestä jalostetaan myös 
rinnakkaispoltossa käytettävää kierrätyspoltto-
ainetta, ”reffiä”, jo 2010 energiakäyttöön meni 
noin neljännes yhdyskuntajätteestä, kun taas 
kierrätyksen määrä oli laskeva. Painetta on siis 
etenkin kierrätyksen lisäämiseen ja jo jätela-
kiuudistus antaa tähän yhä konkreettisempia 
määräyksiä ja keinoja. investoinneissa rinnak-
kaispolttoon on mielestäni vähemmän huoles-
tuttavaa se, että jos jätteen kierrätys kasvaa 
polton kustannuksella, leijukerroskattilassa voi 

polttaa muutakin, kuten 
puuhaketta, kuorta ja 
turvetta. Jätevoimalassa 
voi polttaa vain jätettä1. 
Se on samalla jätteen-
käsittelylaitoksista se 
kaikkein kallein laitos-
ratkaisu, joten on syy-
tä olettaa, että takaisin-
maksuajaksi on laskettu 
yli 10 vuotta. yksikään 
uusista jätevoimaloista 
ei varmasti halua olla 
tappiollinen, joten kuka 
silloin voi uskoa, että voi-
malaan investoinut jäte-
yhtiö aidosti tavoittelee 
alueellaan sitä, että jät-
teen määrä vähenisi ja 
että yhdyskuntajätteestä 
enemmän menisi kierrä-
tykseen kuin polttoon?

Edellä mainittujen lu-
kujen valossa on täysin 
aiheellista esittää huoli, 
että ainakin osa kuntien 
omistamista jäteyhtiöis-
tä on tekemässä tap-
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piollisen investoinnin. kuntayhtiö voi ylläpitää 
tappiollistakin liiketoimintaa, ja koska on täy-
si syy odottaa, että jätteistä tulee kilpailua, on 
täysin aiheellista esittää huoli siitä, että epäter-
ve hintakilpailu johtaa täysin kierrätyskelpoi-
sen materiaalin ohjautumiseen massapolttoon. 
Siitä huolimatta tämä huoli on tietyissä piireissä 
kielletty puheenaihe. kuten ko. lehden edel-
tävässä artikkelissa Lahti sähköistyy nyt kier-
rätyspolttoaineella osuvasti todetaan, jostain 
syystä osa jätealan toimijoista pitää vaihtoeh-
toisia jätteenkäsittelytapoja uhkana omille rat-
kaisuilleen. Tämä on jätelautakuntien, Ely-kes-
kusten, yM:n ja muiden alan riippumattomien 
toimijoiden tiedostettava, kun jätehuoltoratkai-
suja punnitaan. 

1 artikkelin taulukon kuvatekstissä asiasta tosin 
väitetään muuta, mutta käsittääkseni vain vantaan 
jätevoimala varustetaan erillisellä kaasuturbiinilla 
maakaasukäyttöä varten. Jos näin on, tämä on vain 
yksi esimerkki harhaanjohtavasta tiedottamisesta. 
Ja muut polttoaineet maksavat, jätevoimala on 
kannattava vain, jos se polttaa jätettä, 
josta voidaan pyytää porttimaksu.

lauri rahikainen,  
kierrätystekniikan di

Monipolttoainelaitos 
on vakuutus tulevaisuutta vastaan

Toinen näkökulma on polttoaine-
joustavuus. Tehottomalle voimalai-
tokselle ei kannata tuoda maksullisia 
polttoaineita, koska ne on järkeväm-
pää käyttää tehokkaammissa laitoksis-
sa. Arinalaitos saadaan kannattavak-
si, kun polttoaineen mukana saadaan 
rahaa porttimaksun muodossa. Siksi 
arina on käytännössä täysin riippuvai-
nen jätepolttoaineesta. Mitä tapahtuu, 
kun jätteen jalostaminen kehittyy ja 
sekajätteestä voidaan tehdä energiaa 
korkeampiarvoisia jalosteita? Jätteen 
hinta lähenee nollaa ja saattaa muut-
tua jopa positiiviseksi, porttimaksut 
katoavat. Olen itse nähnyt maailmalla 
teknologioita jopa kaupallisessa pilot-
mittakaavassa, joissa sekajätteestä 
valmistetaan mm. erilaisia kemiallisia 
jalosteita. Maailmassa on jo paikkoja, 
joissa jäte ei ole enää vain jätettä, vaan 
sillä on arvo.

Arinalaitoksen kalleus tulee esiin 
juuri porttimaksujen kautta, jolla laitok-
sen kannattavuus taataan pitkäaikai-

sin sopimuksin. Investointi ei ole siten välttämät-
tä kallis investoijalle mutta on sitä jätteen tuot-
tajille, meille kuluttajille ja asukkaille. Miksi me 
maksamme korkeita jätemaksuja, jos voisim-
me nyt ja tulevaisuudessa maksaa vähemmän?

Monipolttoainelaitoksen idea on siinä, että 

energiaa voidaan tuottaa mahdollisimman te-
hokkaasti erilaisilla polttoaineilla; jäte on vain 
yksi mahdollisuus. Voidaan käyttää joustavasti 
kulloinkin tehokkainta polttoainemiksiä ja laitos 
toimii kannattavasti myös maksullisilla poltto-
aineilla. Suomessa tämä on oivallettu ainakin 
Savossa, jossa Riikinvoima on päättänyt raken-
taa leijupetiteknologiaan perustuvan monipolt-
toainelaitoksen. Vaikka laitos käynnistyykin puh-
taalla sekajätepolttoaineella, niin on sillä kyky 
toimia tehokkaasti myös muilla polttoaineilla. 
Porttimaksukin taitaa olla useaa arinakaupun-
kia edullisempi. Ja vielä selvyyden vuoksi: laitos 
kykenee ottamaan vastaan kaiken kotitalous-
jätteen, joten jätehuollonkin näkökulma tulee 
kokonaisvaltaisesti hoidetuksi.

Mielestäni on selvää, että arinat tarjoavat kyl-
lä ratkaisun jätteiden hävittämiselle, mutta ovat 
kokonaisuuden kannalta osaoptimointia. Tässä 
mielessä niihin liittyy suurempi riski tulevaisuu-
den suhteen kuin tehokkaampiin ja joustavam-
piin monipolttoaineratkaisuihin, jotka toimivat 
kuin hyvä vakuutus.

Toivon ja uskon, että myös muualla, jossa vie-
lä mietitään ratkaisuja, osataan päätyä turval-
liseen ja järkevään ratkaisuun nykyisyyden ja 
tulevaisuuden kannalta. l 

Mikko Kantero
Jäte- ja energiaprojektien kehittäjä, 
yrittäjä

19Uusiouutiset  Vol.  23  (2012)  3

Huoli jätevoimaloiden 
määrästä kielletty?
l Uusiouutisten numerossa 1/2011 raportissa 
Kaatopaikkajätteistä energiaa ympäri Euroop-
paa todetaan, että alalle on syntynyt kilpailua ja 
että joihinkin voimalaitoksiin on muodostunut 
ylikapasiteettia.

Tästä huolimatta Suomen jätteenpolttoka-
pasiteetti nousee uusien voimaloiden myötä 
neljässä vuodessa varmuudella vähintään 300 
prosenttia (luvussa Tampereen jätevoimala ole-
tetaan varmasti toteutuvaksi laitokseksi). Pitäi-
sikö huolestua? 

Ehkä ei. Suomessa on jätevoimaloita vanhas-
taan vähän verrattuna muuhun länsi-Euroop-
paan. Mutta kuten jo lehtiartikkelin taulukko 
osoitti, neljän vuoden päästä polttokapasiteetti 
on vähintään 1 180 000 tonnia / vuosi. Suomes-
sa yhdyskuntajätettä syntyy vuosittain noin 2,5 
Mt, joten jätevoimalakapasiteettia tulee siis var-
muudella olemaan puolelle tästä. valtakunnalli-
sen Jätesuunnitelman mukaan tavoite vuodel-
le 2016 on hyödyntää energiana 30 prosenttia 
ja materiaalina 50 prosenttia. Jos ei pidä huo-
lestua jätteen polton ylikapasiteetista, pitäisikö 
huolestua siitä, onko jätealalla aikomustakaan 
pyrkiä asetettuihin kierrätystavoitteisiin?

artikkelissa Sysav-yhtiön Lars Jacobsson rau-
hoittelee, että ”kymmenen vuoden päästä jä-
tettä syntyy ruotsissakin paljon enemmän (…) 
esimerkiksi väestönkasvun seurauksena”. Suo-
men vuosittainen väestönkasvu on alle puoli 
prosenttia, joten jätemäärät kasvavat merkit-
tävästi vain siten, että lyhytikäisiä, kierrätyskel-
vottomia tuotteita myytäisiin yhä enemmän ja 
pakkausmateriaalien kierrätys ottaisi takapak-
kia tuottajanvastuun laajenemisesta huolimatta. 
Tämä on ensinnäkin täysin vastoin jätehierarki-
an ykkössääntöä eli jätteen määrän vähentämis-
tä, toisekseen tätä on pessimistinkään vaikea 
pitää todennäköisenä.

koska yhdyskuntajätteestä jalostetaan myös 
rinnakkaispoltossa käytettävää kierrätyspoltto-
ainetta, ”reffiä”, jo 2010 energiakäyttöön meni 
noin neljännes yhdyskuntajätteestä, kun taas 
kierrätyksen määrä oli laskeva. Painetta on siis 
etenkin kierrätyksen lisäämiseen ja jo jätela-
kiuudistus antaa tähän yhä konkreettisempia 
määräyksiä ja keinoja. investoinneissa rinnak-
kaispolttoon on mielestäni vähemmän huoles-
tuttavaa se, että jos jätteen kierrätys kasvaa 
polton kustannuksella, leijukerroskattilassa voi 

polttaa muutakin, kuten 
puuhaketta, kuorta ja 
turvetta. Jätevoimalassa 
voi polttaa vain jätettä1. 
Se on samalla jätteen-
käsittelylaitoksista se 
kaikkein kallein laitos-
ratkaisu, joten on syy-
tä olettaa, että takaisin-
maksuajaksi on laskettu 
yli 10 vuotta. yksikään 
uusista jätevoimaloista 
ei varmasti halua olla 
tappiollinen, joten kuka 
silloin voi uskoa, että voi-
malaan investoinut jäte-
yhtiö aidosti tavoittelee 
alueellaan sitä, että jät-
teen määrä vähenisi ja 
että yhdyskuntajätteestä 
enemmän menisi kierrä-
tykseen kuin polttoon?

Edellä mainittujen lu-
kujen valossa on täysin 
aiheellista esittää huoli, 
että ainakin osa kuntien 
omistamista jäteyhtiöis-
tä on tekemässä tap-

Haluatko äänesi kuuluviin uusiouutiset-lehdessä? lukijalta-palsta on uusiouutisten mielipidekirjoitusosasto. 
lähetä napakka, enintään 3 000 merkkiä välilyönteineen sisältävä mielipidekirjoitus osoitteeseen toimitus@uusiouutiset.fi
liitä mukaan nimesi. voit antaa palautetta tai juttuvinkkejä toimitukselle myös anonyymisti osoitteessa www.uusiouutiset.fi

Lukijalta

piollisen investoinnin. kuntayhtiö voi ylläpitää 
tappiollistakin liiketoimintaa, ja koska on täy-
si syy odottaa, että jätteistä tulee kilpailua, on 
täysin aiheellista esittää huoli siitä, että epäter-
ve hintakilpailu johtaa täysin kierrätyskelpoi-
sen materiaalin ohjautumiseen massapolttoon. 
Siitä huolimatta tämä huoli on tietyissä piireissä 
kielletty puheenaihe. kuten ko. lehden edel-
tävässä artikkelissa Lahti sähköistyy nyt kier-
rätyspolttoaineella osuvasti todetaan, jostain 
syystä osa jätealan toimijoista pitää vaihtoeh-
toisia jätteenkäsittelytapoja uhkana omille rat-
kaisuilleen. Tämä on jätelautakuntien, Ely-kes-
kusten, yM:n ja muiden alan riippumattomien 
toimijoiden tiedostettava, kun jätehuoltoratkai-
suja punnitaan. 

1 artikkelin taulukon kuvatekstissä asiasta tosin 
väitetään muuta, mutta käsittääkseni vain vantaan 
jätevoimala varustetaan erillisellä kaasuturbiinilla 
maakaasukäyttöä varten. Jos näin on, tämä on vain 
yksi esimerkki harhaanjohtavasta tiedottamisesta. 
Ja muut polttoaineet maksavat, jätevoimala on 
kannattava vain, jos se polttaa jätettä, 
josta voidaan pyytää porttimaksu.

lauri rahikainen,  
kierrätystekniikan di

Murskat, seulat, tuuliseulat, erottimet, kuljettimet… 
mobiiliratkaisuina tai kiinteinä! Täydelliset REF-linjastot!

Soita ja kysy lisää!  050 379 7099 

UUTUUS! Terex Finlay 883 SPALECK. 
Kaikenlaisen jätteen ja kattilakuonan seulontaan! 
”Ei enää tukkeutuneita seulaverkkoja”

Myyntipäällikkö
Vesa Rosenberg
vesa.rosenberg@kivisampo.fi
tel: 010 835 3523
mob: 050 379 7099

Kaikki mitä kierrätysmateriaalin 
käsittelyyn tarvitset!

www.kivisampo.fi


