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Korvenmäen ekovoimalaitoshanke

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Jukka Heikkilä
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Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)
• Omistajina 17 kuntaa eli yli 415 000 asukasta

• Lakisääteiset jätehuoltotehtävät
‒ asukkaiden ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätehuolto
‒ jätteen vastaanotto ja hyödyntäminen 
‒ kotitalouksien ja maatalouden vaarallisten jätteiden 

vastaanotto ja käsittely
‒ kunnan järjestämä jätteenkuljetus
‒ jäteneuvonta

• Toimistot Turussa ja Salossa

• Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste vuonna 2016 yli 98 %
• Polttokelpoisen jätteen kokonaismäärä n. 95 000 

tonnia 

4 jätekeskusta ja 
8 lajitteluasemaa



Suomen ja 
Lounais-Suomen

jäte-energiaratkaisut

Kilpailutettu/oma



• Yhdyskuntajätteen hyödyntämiskapasiteetti v. 2018->2021->

• Oulun Energia Oy, Oulu (ekovoimalaitos) 120 000 t/v
• Westenergy Oy, Vaasa (jätteenpolttolaitos) 150 000 t/v 
• Fortum Waste Solutions Oy, Riihimäki (jätevoimala) 250 000 t/v
• Kotkan Energia Oy, Kotka (hyötyvoimalaitos) 100 000 t/v
• Vantaan Energia Oy, Vantaa (jätevoimala) 320 000 t/v 
• Tammervoima Oy, Tampere (hyötyvoimalaitos) 150 000 t/v 
• Riikinvoima Oy, Leppävirta (ekovoimalaitos) 145 000 t/v 
• Lounavoima Oy, Salo v. 2021 (ekovoimalaitos) 120 000 t/v 
• Yhteensä n. 1 355 000 t/v

• Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 energiakäyttöön toimitetun 
yhdyskuntajätteen kertymä oli n. 1 550 000 tonnia. 

Oulu

Vaasa

Tampere

Kotka 
Riihimäki  

Vantaa

Leppävirta

Suunnitteilla

Toiminnassa

Kivihiiltä korvataan 
polttokelpoisella sekajäte-
energialla 475 000 t v. 2018

Salo

Suomessa ei ole riittävästi kapasiteettia 
energiahyödyntämiseen



Skenaario Suomen yhdyskuntajätehuollon kehityksestä
Lähde: Kiertovoima ry 2017, Tilastokeskus 2015 

Toteutunut Ennuste

v. 1975 n. 1 200 000 t/a
kasvu v. 1975-2015 n. 2,3 %/a

Ennuste v. 2016- kasvua n.1,0 %/a

Kierrätys 50 %       60 %      70%?

Vienti kasvanut ennakoitua enemmän
Yhdyskuntajätteet vientiin jos kierrätys ei kasva?



Lounaisen Suomen Hankintarengas v. 2018-2020

Jätekeskus (lähtöpiste)

Vastaa syntypaikkalajitellun
sekajätteen hyödyntämisen
palveluhankinnasta

Neljä kuntaomisteista
jätelaitosta eli
noin 730.000 asukasta;
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Porin Jätehuolto

Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

JÄTTEESTÄ ENERGIAA RATKAISUT

Hyödyntämislaitos 2018 – 2019
optio 1-6/2020 

YLI PUOLET LSJH:N 
POLTTOKELPOISISTA 
JÄTTEISTÄ VIEDÄÄN 
ULKOMAILLE V. 2018-
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Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksiin tuodaan 
jokaisena arkipäivänä noin 350 000 roskapussia 



Yhteisen jäte-energiayhtiön 
perustaminen



Salo Pori Vantaa Tampere Vaasa Turku

Energiayhtiö Salon 
Kaukolämpö Oy

Porin 
Energia Oy

Vantaan 
Energia Oy

Tammervoima
/ Tampereen 
sähkölaitos

Westenergy -
> Vaasan 
sähkö

TSE ei voi 
olla

Ympäristölupa On/haussa
(YVA tehty) On On /                 

3. linja ei ole
On /                       
2. linja ei ole On Ei (YVA 

tehty)
Mankala-selvitys tehty tehty ei ei ei tehty
Sijainti LSJH:n toimialueella kyllä ei ei ei ei kyllä

Mitoitus t/a 90 000 -
120 000

135 000 / 
150 000

320 000 
(täynnä)              
3. linja?

170 000 
(täynnä)               
2. linja?

150 000 + 
Vapaa kiintiö 
vain 30 000

135 000 /       
150 000

Aikaisin aloitus v. 12/2020 2021 2021-2022? 2021-2022? 2020 2021
Hankeneuvottelut 5-/2017 ? ? ? ? ?

Kokonaiskustannus (Portti-+ 
kuljetushinta) 

1. 
(Säästöä nykyhinta-
tasoon yli 4 milj €/v)

2.-4. 2.-4. 2.-4. 5. (vajaa 
kiintiö)

- Ei 
mahdollinen
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LSJH:n jäte-energia sidosyksikköyhtiövaihtoehdot



LOUNAIS-SUOMEN EKOVOIMALAITOS-”KONSEPTI” 
Jätteiden materiaalikierron ja energiantuotannon kokonaisratkaisu

LOUNAISEN SUOMEN KOTIEN JÄTTEET
ja muut kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet

Jätteiden lajittelu 
kotona tai muualla niiden syntypaikalla

Kierrätettävät jätteet
Materiaalikiertoon; bio, metalli, 

paperi, muovi, kartonki, lasi, tekstiili, 
puu…

jätteiden ABC

Vaaralliset jätteet
käsittelyyn ja materiaalikiertoon

”Esikäsittelylaitos/Ekojalostamo” – vaihe 3
osa jätteistä materiaalikiertoon, Turku/Salo/Forssa

LSJH:n polttokelpoiset jätteet
joka arkipäivä 65 jäteautollista = 350 000 roskapussia

Kierrätettävät jätteet
Materiaalikiertoon; metallit, muovit..

Muu jäte tai 
uusiutuva polttoaine

Jätettä voidaan 
tarvittaessa hankkia 
muualta tai korvata 
jäte esim. hakkeella

”Jälkikäsittelylaitos”- vaihe 2
kuonan ja tuhkan käsittely

Kuonat materiaalikiertoon 
Metallit, pihakivet, kuonaelementit, 

maanrakennusainetta…

Turvallinen loppusijoitus Lentotuhka 
ja savukaasun puhdistusjäte, Korvenmäki

EKOVOIMALAITOS – vaihe 1 
Salo Korvenmäki

Kaukolämpöä ja Sähköä
Perusratkaisu Salon kaukolämmön 

tuotantoon

Haitta-aineiden hallinta

Materiaalikierto

Energian tuotanto 
fossiilisia korvaten

Hallittu kokonaisuus

Jätepolttoaine RDF, esim Naantali

Muiden jäte-
laitosten jätteet

https://www.lsjh.fi/fi/neuvonta/abc/


Lounavoiman lähtökohtana sidosyksikkö- ja mankala-periaatteet
Lounavoima Oy

o Täysin kuntien omistama yhtiö (kuten LSJH)
o Huolehtii kuntien tehtävistä sidosyksikköaseman kautta
o Sidosyksiköltä (in-house yhtiöltä) tehtyä hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa 
o Yhtiön toiminta kohdistuu pääasiallisesti niihin hankintayksiköihin, joiden omistuksessa se on
o Yhtiö kilpailuttaa palvelunsa tai tekee ne itse

o Energiayhtiön on erityisalojen hankintalainsäädännön alainen toimija

Mankala-periaate
o Usean toimijan yhdessä perustama osakeyhtiö yhteistä tarkoitusta varten

o Jätteiden hyödyntäminen / energian tuotanto
o Jätevoimalaitoksen rakentaminen ja operointi

o Voittoa tuottamaton osakeyhtiö – vuosittainen palveluhintatasaus
o Palvelut  omistajille omakustannushinnalla (jätteen porttimaksu ja kaukolämpö) 
o Käytäntö on laillinen, korkeimman hallinto-oikeuden hyväksymä (KHO 1963 I 5  KHO 1968 B II 521). 

o Mankala-yhtiöitä ovat esimerkiksi Teollisuuden Voima Oyj, Pohjolan Voima Oy, Fennovoima Oy…
o Riikinvoima Oy, Tammervoima Oy ja Westenergy Oy



Pääsyitä Salon jäte-energiayhtiön perustamiselle
o Hankintarenkaan pitkän kauden kilpailutus ei tuottanut tulosta – johti valituskierteeseen
o Nykyinen ja tuleva jäte-energiapalveluiden hintataso on korkea 
o Ekovoimalaitos on 

o Kaatopaikkakäsittelyn korvaava paikallinen kiertotalousratkaisu
o Ainoa todellinen ratkaisu kierrätyskelvottomalle sekajätteelle
o Vähäpäästöinen ja turvallinen
o Korvaa fossiilisia polttoaineita (jäte on 60-70 % uusiutuvaa)

o Jätteiden hyödyntäminen asukkaiden omassa ekovoimalaitoksessa
o Muuntaa jätteet lähienergiaksi - ei tarvitse kuljettaa ylimääräistä eikä ulkomaille
o Säästää jätehuollossa LSJH:n asukkaiden rahaa nykytasolla yli 4 milj. €/v, eli 10 €/asukas vuodessa 

o Säästöillä jätemaksujen alentamista ja kierrätyksen kehittämistä
o Tarjoaa salolaisille turvallisesti, varmasti ja kustannustehokkaasti kaukolämpöä
o Laskee kasvihuonekaasupäästöjä energiantuotannossa ja jätekuljetuksista

Miksi ekovoimalaitos? osa 1/2



Pääsyitä Salon jäte-energiayhtiön perustamiselle
o Suomessa ei ole riittävästi kapasiteettia energiahyödyntämiseen

o Jätemateriaalin määrä kasvaa talouden ja väestönkasvun mukana
o Mikäli LSJH:n vastuulla oleva jäte vähenisi merkittävästi saisi sitä tarvittaessa uusilta 

osakkailta, horisontaalisopimuksilla tai markkinoilta
o Syntypaikkalajittelu ja ekovoimalaitos ovat kierrätyksen ja jätteiden hyödyntämisen perusta
o Esikäsittelylaitos eli ns. ”ekojalostamo” kannattaa toteuttaa tarvittaessa 

o Saloon Korvenmäkeen tai Turkuun Topinojalle 
o Käsittelytekniikoiden ja eri materiaalien arvoketjujen kehittyessä
o Jätteenpolton veron tullessa?

o Työllistävyys ja uusi yritystoiminta
o Ekovoimalaitoksen rakentaminen noin 450 htv, 
o Ekovoimalaitoksen käyttö noin 20-25 htv/v
o Yksi teollinen työpaikka = 3-4 työpaikkaa arvoketjussa
o Uusia kiertotalousyrityksiä

Miksi ekovoimalaitos? Osa 2/2
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Korvenmäen ekovoimalaitos - havainnekuva
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Salo Korvenmäki ekovoimalaitos
Uudenaikainen, vähäpäästöinen ja varmatoiminen arinakattilatekniikka > 97 % käytettävyys
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