
RIIKINVOIMAN
EKOVOIMALAITOS



Ekovoimalaitos numeroina
KOKONAISKUSTANNUKSET
123,3 miljoonaa euroa

VOIMALAN PINTA-ALA
9 500 m2

POLTTOAINETEHO
54 Megawattia

JÄTETTÄ/VUOSI
145 000 tonnia Jätettä / päivä: 20 rekkakuormaa

KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO
180 GWh / vuosi Kaukolämpöä 10 000 omakotitalolle

SÄHKÖNTUOTANTO
90 GWh / vuosi Sähköä 4300 omakotitalolle

RAKENNUSVAIHE TYÖLLISTÄÄ
250 ihmistä Valmis laitos työllistää 25-30 ihmistä

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA
Parin vuoden kuluttua itä- ja keskisuomalaiset sekä kainuulaiset yhdyskuntajätteet tullaan polttamaan energiaksi, 

kaukolämmöksi ja sähköksi Riikinvoiman Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla. Riikinvoiman Ekovoimalaitos rakennetaan 

modernia, tehokasta ja ympäristöystävällistä tekniikkaa hyödyntäen. Ekovoimalaitos valmistuu joulukuussa 2016. 

Kaukolämpölinjan rakennustyöt alkavat elokuussa 2015 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2016.



 

 

 

Itä-Suomen Ekovoimalaitos Riikinnevalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JÄTEKUKKO OY

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO

PUHAS OY

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY

METSÄSAIRILA OY

SAVONLINNAN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY

SAMMAKKOKANGAS OY

EKOKYMPPI 

Riikinvoima Oy
Itäsuomalaiset, kainuulaiset ja keskisuomalaiset jäteyhtiöt 
sekä Varkauden Aluelämpö Oy perustivat vuoden 2012 
joulukuussa yhtiön Riikinvoima Oy:n, jonka päätehtävä on 
järjestää kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyn-
täminen energiana vuoden 2016 lopusta lähtien.

Yhtiön osakkaina ovat Varkauden Aluelämpö Oy, Puhas Oy 
Joensuusta, Jätekukko Oy Kuopiosta, Ylä-Savon Jätehuolto 
Oy Iisalmesta, Metsäsairila Oy Mikkelistä, Savonlinnan 
Seudun Jätehuolto Oy Savonlinnasta, Keski-Savon Jäte-

huolto Varkaudesta, Ekokymppi Kajaanista ja Sammakko-
kangas Oy Saarijärveltä.

Kaikki osakkaana olevat jäteyhtiöt ovat kuntien omistamia 
yhtiöitä, jotka tuottavat kunnille lakisääteisesti kuuluvat 
jätehuollon palvelutehtävät. Kunnat voivat näin ostaa 
jätteiden hyödyntämisen energiana omasta yhtiöstä. 
Ratkaisu takaa edullisen jätehuollon myös jätteen tuottajal-
le eli tavalliselle kuntalaiselle. Ekovoimalaitos rakennetaan 
vastaamaan jätelain muutoksiin ja vaatimuksiin.

 1 Jätteen vastaanotto

 2 Saapuneen jätteen varasto

 3 Jätteenkäsittelylaitteisto

 4 Käsitellyn jätteen varasto

 8 Savukaasun puhdistuslaitteisto

 9 Piippu

 10 Käsitellyn jätteen paalaus

 5 Polttoaineen syöttölaitteisto

 6 Kiertopetikattila

 7 Höyryturbiini ja

  kaukolämmönvaihtimet

SYNTYPAIKKALAJITELTU
YHDYSKUNTAJÄTE

Lämpöä ja sähköä
Jätteen käsittely voimalassa
Ekovoimalaitokselle toimitettu, lajiteltu yhdyskuntajäte 
murskataan sopivaan palakokoon, metallit erotellaan ja 
ohjataan kierrätykseen. Murskattu jäte poltetaan kiertopeti-
tekniikkaan perustuvassa huippumodernissa kattilassa. 
Jäte palaa tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tuottaen 
hyvän hyötysuhteen.

Muodostuvat savukaasut puhdistetaan savukaasujen 
puhdistusjärjestelmässä siten, että jätteenpolttoasetuksen 
vaatimukset täyttyvät ja päästörajat alittuvat. Savukaasu-
päästöjä tarkkaillaan jatkuvasti. Syntyvä pohjatuhka 
hyötykäytetään mahdollisuuksien mukaan ja savukaasujen 
puhdistuksen lopputuote käsitellään ja loppusijoitetaan 
turvallisesti.

Riikinvoima

Tehokas syntypaikkalajittelu on 
yhteiskunnallisesti merkittävää, 

mutta takaa lisäksi myös 
ekovoimalaitoksen tehokkaan 

toiminnan.

Ekovoimalaitos edistää lajittelua ja kierrätystä
Syntypaikkalajittelu tärkeää
Ekovoimalaitos suunnitellaan hyödyntämään syntypaikka-
lajiteltua yhdyskuntajätettä, josta on lajiteltu pois materiaa-
lina hyödynnettävät ja kierrätettävät jätejakeet kuten 

biojätteet, paperi, kartonki, pahvi, metalli ja lasi. Syntypaik-
kalajittelu tehdään sananmukaisesti jätteen syntypaikalla, 
eli kotitalouksissa.  



 

Ympäristövaikutukset
Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödyntämään tehokkaasti, 

turvallisesti ja ympäristöystävällisesti jätteestä saatava energia. 

Laitoksen suunnittelussa on huomioitu päästö- ja tehokkuus-

vaatimukset.

Jätteen käyttö kaukolämmön ja sähkön tuotannossa tulee 

korvaamaan fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja polttoöljyä. 

Kun jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle vähenee myös haitalliset 

metaanipäästöt vähenevät.

Vaikutusten tarkkailu
Ilmanlaatua, hajua, melua, jätevesien laatua ja määrää, vesistövai-
kutuksia sekä vaikutuksia terveyteen ja viihtyvyyteen tullaan 
seuraamaan. Jätevedet tullaan ohjaamaan Varkauden jäteveden-
puhdistamolle.

Ympäristölupa
Aluehallintovirasto on myöntänyt Riikinvoima Oy:lle ympäristöluvan 
jätteenpolttolaitoksen toimintaan 29.11.2013.

Ilmanlaatu
Vaikutukset ilmanlaatuun tulevat olemaan vähäiset nykyaikaisen
ja tehokkaan savukaasun käsittelylaitteiston ansiosta. Voimala 
korvaa myös muuta energiantuotantoa, jossa päästörajat ilmaan 
ovat suuremmat kuin jätteenpolttolaitokselle.

Jätteen poltosta syntyvät savukaasut puhdistetaan monivaiheisesti 
ja piipusta ulos tulevan savukaasun puhtaus varmistetaan 
jatkuvatoimisilla mittalaitteilla.

Liikenne
Kuljetukset Ekovoimalaitokselle toteutetaan autokuljetuksina. 
Ekovoimalaitos lisää jonkin verran raskaan liikenteen osuutta 
lähialueella, kuljetukset toteutetaan pääasiassa siirtokuljetuksina 
täysperävaunurekoilla. Jätettä voimalaitos ottaa vastaan arkipäivi-
sin päiväsaikaan.

YLÄ-SAVON
JÄTEHUOLTO OY

OY

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Kysy lisää!
info@riikinvoima.fi
www.riikinvoima.fi

Ekovoimalaitoshankkeen aikataulu
NTP ja maanrakennustyöt

Perustustöiden
aloitus

Teräsrungon
pystytys

Kaukolämpö-
linjan suunnittelu

Kaukolämpölinjan
rakennustöiden aloitus

Rakennuslupa
2. vaihe

Sähköliittymä-
sopimus

Sähkö- ja lämpöliittymät
valmiit

Sähköä valtakunnan
verkkoon

Tuotannollinen
käyttö

Lämpöä Varkauden
kaukolämpöverkkoon

Laiteasennusten
aloittaminen

Laiteasennukset
valmiit

Turbiinin
synkronointi

Ensimmäinen jätetuli
16.7.2016 Luovutus

13.12.2016
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