ouutisten mielipidekirjoitusosasto.
dekirjoitus osoitteeseen toimitus@uusiouutiset.fi
myös anonyymisti osoitteessa www.uusiouutiset.fi

Lukijalta

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

n Huoli
Monipolttoainelaitos
jätevoimaloiden

on vakuutuskielletty?
tulevaisuutta vastaan
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l Uusiouutisten numerossa 1/2011 raportissa
Kaatopaikkajätteistä energiaa ympäri Eurooppaa todetaan, että alalle on syntynyt kilpailua ja
että joihinkin voimalaitoksiin on muodostunut
ylikapasiteettia.
Tästä huolimatta Suomen jätteenpolttokapasiteetti nousee uusien voimaloiden myötä
neljässä vuodessa varmuudella vähintään 300
prosenttia (luvussa Tampereen jätevoimala oletetaan varmasti toteutuvaksi laitokseksi). Pitäisikö huolestua?
Ehkä ei. Suomessa on jätevoimaloita vanhastaan vähän verrattuna muuhun länsi-Eurooppaan. Mutta kuten jo lehtiartikkelin taulukko
osoitti, neljän vuoden päästä polttokapasiteetti
on vähintään 1 180 000 tonnia / vuosi. Suomessa yhdyskuntajätettä syntyy vuosittain noin 2,5
Mt, joten jätevoimalakapasiteettia tulee siis varmuudella olemaan puolelle tästä. valtakunnallisen Jätesuunnitelman mukaan tavoite vuodelle 2016 on hyödyntää energiana 30 prosenttia
ja materiaalina 50 prosenttia. Jos ei pidä huolestua jätteen polton ylikapasiteetista, pitäisikö
huolestua siitä, onko jätealalla aikomustakaan
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Toinen näkökulma on polttoaine- energiaa voidaan tuottaa mahdollisimman teartikkelissa
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