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Ekokem vahvistaa
teollisuuden palveluverkostoaan

Ekokem rakentaa lisää palveluja teollisuus- ja yritysjätteiden käsittelyyn. 
Ekokemin suurten palvelukeskusten verkosto täydentyy Salon ja 
Kokkolan keskuksilla.

Elina SaarinEn

Trendi on se, että loppusijoitus vähenee 
ja jätteiden esikäsittely ja hyötykäyttö 
lisääntyvät. Tähän suuntaan vie lainsää-

däntö jäteverouudistuksineen ja biohajoavan 
jätteen kaatopaikkakieltoineen.

Näin tilanteen näkee Ekokemin Ville Yr-
jänä. Hän johtaa yhtiön palvelukeskustoi-
mintaa, joka tähtää siihen, että teollisuus ja 
elinkeinoelämä saavat tarvitsemansa palvelut 
esimerkiksi pilaantuneiden maiden käsittelyyn 
ja loppusijoittamiseen, tuhkien ja kuonien 
hyötykäyttöön, prosessijätteiden jalostukseen 
ja esikäsittelyyn sekä jätteen kaatopaikkakel-
poisuusratkaisuihin.

Tätä tarkoitusta varten Ekokem käynnisti 
vuoden vaihteessa uuden palvelukeskuksen 
Salossa. Yhtiö odottaa myös ympäristölupaa 
Kokkolan palvelukeskuksen avaamiseen.

Uudet keskukset täydentävät yhtiön verkos-
toa, joka kattaa noin 300 000 tonnin käsittely- 

Ekokem

Ekokemin palvelukeskusten 
verkostoon kuuluvat kuvan 
Kouvolan lisäksi Porin, Haus-
järven, Riihimäen ja Kuopion 
keskukset. Tammikuussa 
avattiin uusi keskus Salossa. 
Kokkolan keskus odottaa juuri 
ympäristölupaa.

Ekokem

Porin palvelukeskus avattiin viisi vuotta sitten.
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ja loppusijoituskapasiteetin Porissa, Hausjär-
vellä, Kouvolassa, Kuopiossa ja Riihimäellä.

Salon keskuksessa Ekokem toimii yhdessä 
paikallisen jätehuoltoyhtiö Rouskiksen kanssa 
Korvenmäen jäteaseman alueella, Rouskiksen 
ympäristöluvalla.

”Vuokraamme alkuvaiheessa puolen hehtaa-
rin välivarastointialuetta. Kesällä rakennamme 
kolmen hehtaarin loppusijoitusalueen pilaan-
tuneille maille ja teollisuusjätteille. Tuomme 
asiantuntijuutta, myyntivoimaa sekä investoin-
tikykyä”, Yrjänä kertoo.

Uuden käsittelykeskuksen kapasiteetti on 
noin 30 000–40 000 tonnia vuodessa.

”Turun seudulla on paljon pilaantuneiden 
maiden kunnostuskohteita. Nyt taantuman jäl-
keen rakennustyöaktiviteetit ovat taas selvästi 
kasvussa”, Yrjänä näkee.

VaRauTuu jo                                    
VaaSan ja oulun VoimaloiHin 

Salon keskus täydentää Yrjänän mukaan hyvin 
Ekokemin verkostoa, koska yhtiöltä puuttui ai-
emmin vastaava keskus Varsinais- ja Lounais-
Suomen alueelta.

Yrjänän mukaan palvelukeskuksissa käsitel-
lään yhtiön omien jätevoimalaitosten tuhkia ja 
lisäksi Kotkan hyötyvoimalan materiaalia. Uu-
sissa keskuksissa varataan kapasiteettia jo myös 
Vaasan ja Oulun voimaloiden käyttöönottoon.

”Jätteenpolttajat ovat yksi merkittävä vaikka-
kin teollisuuden jätevirtojen kokonaisvolyymei-
hin verrattuna kuitenkin pieni asiakasryhmä. 
Teollisuudella on jatkuvasti lisääntyvää tarvetta 
sille, että käsittelypalveluja on löydyttävä muul-
lekin kuin vain loppusijoitukselle”, Yrjänä jatkaa.

Yhtiö satsaakin palvelukeskuksissaan voi-
makkaasti kierrätysmenetelmien tehostami-
seen luonnonvarojen säästämisen periaatteen 
mukaisesti.

”Puhdistettuja materiaaleja käytetään maan-
rakentamisessa ja hyödynnetään rakenteissa. 
Niitä myös erotellaan energiahyödyntämiseen. 
Kuonista erottelemme metallit kierrätykseen”, 
Yrjänä selventää.

PiiKKi                
KaaToPaiKKaSijoiTuKSESSa

Vuoden vaihteessa voimaan astunut uusi jä-
teverolaki on teettänyt työtä myös Ekokemille, 

Jos Salo keskittyy erityisesti pilaantuneiden 
maiden käsittelyyn, Kokkolassa fokus on teol-
lisuus- ja prosessijätteiden käsittelyssä. Myös 
tuhkat tulevat olemaan merkittävässä roolissa. 
Kapasiteetti olisi 40 000–50 000 tonnia. Kes-
kus tulee suurteollisuusalueelle. Ympäristölu-
pahakemus on jätetty jo viime kesänä, mutta 
aluehallintouudistus on viivästyttänyt luvan 
käsittelyä.

vaikka loppusijoitustoiminnassa yhtiö keskit-
tyykin hyödyntämiskelvottomiin verottomiin 
jätteisiin.

”Jäteluokitusosaaminen on merkittävää nyt 
taloudellisessakin mielessä, jos se ennen liittyi 
lähinnä ympäristöraportointiin. Sillä on talou-
dellista vaikutusta, onko jokin jätekoodi verolli-
nen vai veroton”, Yrjänä huomauttaa.

Oikea luokitus ei ole ihan yksiselitteistä. Vi-

ranomaisille ja tullille onkin tullut alkuvuodes-
ta runsaasti kyselyitä oikeista EWC (European 
waste catalogue) -koodeista.

”Voi olla, että jossain vielä tulee veroseuraa-
muksia ja mätkyjä siksi, että jäte on kirjattu 
väärin”, Yrjänä ennakoi.

Hän kritisoi sitä, että verouudistus tuli voi-
maan hyvin nopeassa aikataulussa ilman siir-
tymäaikoja. Kaiken lisäksi olennaiset tekijät 
muuttuivat vielä aivan viime hetkillä lain val-
mistelutyössä.

”Esimerkiksi tuhkien verollisuus on ollut 
energialaitoksille aikamoinen pommi. Se on 
nostanut kustannuksia.”

Yrjänän mukaan laki on käynnistänyt kier-
rätysinvestointipäätökset mutta isojen laitosten 
suunnittelu vie aikaa. Asiakkaat ovat tyhjentä-
neet loppuvuodesta varastojaan jätteistä, jotka 
muuttuivat vuoden vaihteessa verollisiksi.

”Loppuvuodesta jätevoimalaan oli tunkua. 
Kaatopaikkasijoituksessa on varmasti ollut 
kaikkialla selvä piikki.”

”Lyhyellä tähtäimellä tästä aiheutuu paljon 
työtä ja kustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä 
jäteverolaki tukee kierrätystä ja lisää hyötykäy-
tön kilpailukykyä”, Yrjänä uskoo.

Ekokem

Porin palvelukeskus oli ensimmäinen Ekokemin perustama teollisuudelle suunnattu
suurempi palvelukeskus Riihimäen ulkopuolella.

Isojen keskusten 
rinnalle
pienten verkosto
l Raskaiden palvelukeskusten lisäksi 
Ekokem kokoaa maahan pienempien 
yrityspalvelupisteiden ketjua, jota se 
rakentaa yhteistyössä seudullisten jä-
teyhtiöiden kanssa. Osana tätä yhtiö 
julkisti tammikuussa yhteistyön tiivis-
tämisestä Turun Seudun Jätehuollon 
kanssa.

Turun seudun elinkeinoelämälle, 
teollisuudelle ja kaupalle on tarkoitus 
tarjota entistä kustannustehokkaam-
pia jätteen hyötykäyttöpalveluja.

”Konsepti poikkeaa täysin entisis-
tä: rakennamme verkostoa yhdessä 
seudullisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluu 
nyt puolenkymmentä kumppania, ja 
verkosto kasvaa tämän vuoden kulu-
essa”, Ekokemin rakennus- ja energia-
jäteliiketoiminnan johtaja Hannu Pouti-
ainen valottaa.

Ekokemin palvelukeskusjohtaja Vil-
le Yrjänä ennakoi, että pienten palve-
lukeskusten kierrätysmäärät tulevat 
suhteessa kasvamaan ja raskaiden 
palvelukeskusten loppusijoitusmää-
rät vähenemään niin, että tulevaisuu-
dessa yrityspalvelukeskuksissa käsitel-
täisiin yhteensä noin 100 000 tonnia 
ja isommissa palvelukeskuksissa noin 
250 000 tonnia jätettä.


