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§ Riikinvoima
§ LUT, Savonia ja Riikinvoima – yhteiset tekemiset ja suunnitelmat
§ Riikinvoiman materiaalivirrat
§ Materiaalivirtojen ominaisuudet
§ Kiertotalouden potentiaalia materiaalivirroille
§ Yhteenveto

Sisältö
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§ Kainuun, Itä- ja Keski-Suomen yhdyskuntajäte → Riikinvoima →
sähköä ja kaukolämpöä

§ Riikinvoiman Ekovoimalaitos Leppävirralla:
− Kiertopetikattila, polttoaineteho 54 MW
− Polttoaine ~145 000 t/a sekajätettä, n. 20 rekkakuormaa päivässä
− Kaukolämpöä 180 GWh/a, sähköä 90 GWh/a

§ Omistajina 8 kunnallista jätehuoltoyhtiötä ja Varkauden Aluelämpö Oy
§ Rakentaminen aloitettu 2014 loppupuolella, nyt käytössä, virallinen

luovutus Andritzilta Riikinvoimalle loppuvuodesta

§ Laitoksen tilanne 9.11.2016?

Riikinvoima
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§ Edetty Riikinvoiman aikataulun mukaisesti ja heidän tarpeistaan eli
− Oltu laatimassa laitoksen näytteenottosuunnitelmaa
− Opastettu laitosväki näytteenottoon
− Tehty materiaalivirrasta ennen kattilaa polttoaineanalyyseja kesästä lähtien
− Toimitettu ensimmäiset tuhkanäytteet analysoitaviksi (alkuainekoostumus) ja tehty itse

hehkutusjäännökset
− Ollaan mukana kun tuhkan käsittelyn kilpailutetaan (ennen vuoden vaihdetta)
− Haettu eri tuhkafraktioille sopivia käyttökohteita, mm. Vaahtolasi, Uusioaines Oy ->Työpajaan

§ Keskusteltu Keski-Savon Jätehuollon kanssa alueellisesta koejärjestelystä, jolla syntyperälajittelun
tehostamista voitaisiin kokeilla. Ei päätöstä toteutuksesta.

§ Varkauden Kaupungin jätevedenpuhdistamolle kertyvä kiintoaines käsitellään kompostointilaitoksessa.
Kompostoidun materiaalin kanssa on menekkiongelma -> Työpajaan

§ Mellano Oyn kanssa meneillään koejärjestely MDF ja lastulevyn sahausjätteen  hyödyntämisestä.
Selvitetään alkuainekoostumus ja polttokelpoisuus. Voisi toimia myös komposiittimateriaalien raaka-aineena
->Työpajaan

§ Tuhkan ja kuitusaven sekoituksella päällystetty koealue (oltu mukana vaikka koe on K-Sn jätehuollon ja
StoraEnson)

§ Menossa koejärjestely 0-kuidun eristysominaisuuksista, lumen säilöntä, toimijat kuten edellä

LUT, Savonia ja Riikinvoima –
yhteiset tekemiset ja suunnitelmat
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Riikinvoiman materiaalivirrat
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§ Karkea pohjatuhka: lasia, kiviä, keraamia, metallikappaleita, hiekkaa, tuhkaa,
merkittäviä määriä (>1000 mg/kg): sinkkiä, kuparia, fosforia, natriumia, kaliumia

§ Hieno pohjatuhka: hiekkaa ja tuhkaa, merkittäviä määriä: sinkkiä, kuparia, fosforia,
natriumia, kaliumia

§ Lentotuhka: hyvin hienoa, sisältää ison osan epäpuhtauksista, klooria 7,1%,
merkittäviä määriä: sinkkiä, lyijyä, kuparia, fosforia, natriumia, kaliumia

§ Savukaasunkäsittelynjäännös: hyvin hienoa, merkittäviä määriä sammutettua kalkkia
Ca(OH)2, epäpuhtauksia, klooria 12,6%, merkittäviä määriä: sinkkiä, lyijyä, kuparia,
fosforia, natriumia, kaliumia

§ Testataan mm.: liukoisuudet, PCB7, PAH16,
öljyt, BTEX, ANC, TOC, raskasmetallit, oksidit,
>20 alkuainetta, lisäksi maametalleja

§ Lainsäädäntö, ympäristölupa, Andritzin&
Riikinvoiman testit, LUT:a kiinnostavat
→ kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuus

§ Vasta alustavia tuloksia tullut laboratorioilta

Materiaalivirtojen ominaisuudet
- haasteet kiertotalouteen
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§ Materiaalin käyttö kuten Leka-sora
§ Tehdään nyt kierrätyslasista. Tehdas Forssassa (pitkät kuljetusmatkat

Itä-Suomeen). Kapasiteetti 80 000 tn lasia/a -> 100 000 m3 vaahtolasia
§ Keräyslasin saatavuus hyvä myös Itä-Suomessa ja ainakin pohjatuhka

sopisi ainesosaksi tuotteeseen
§ Ei ole tehty valmistuskokeita

Vaahtolasi valmistetaan teollisesti jauhetusta kierrätyslasista, josta on poistettu tehokkaasti metallit, muovit ym. epäpuhtaudet.
Vaahtolasin valmistusprosessissa raaka-ainemassa, lasijauhe ja vaahdotusaineet, kuumennetaan 900 C:een jatkuvatoimisessa
tasouunissa, jossa massa paisuu noin viisinkertaiseksi. Paisunut massa jäähdytetään nopeasti, jolloin massa halkeilee murskemaisiksi
kappaleiksi (palakoko noin 0-60 mm; ominaispaino 210 kg/m3 ± 15 %).

Vaahtolasi
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§ Likaisimmat tuhkat saattavat ylittää vaarallisen jätteen raja-arvot:
− Liukoisuus ja pitoisuudet korkeita osalle testattavia aineita, raja-arvot esim.

maanrakennukseen ylittyvät
− Käsittely kallista, ei välttämättä sovellu sellaisenaan hyötykäyttöön/kaatopaikalle

§ Hyötykäytön kannalta tärkeää että haitta-aineet (raskasmetallit) sitoutuneet
materiaaliin ja eivät liukene tai kulkeudu ympäristöön

§ Geopolymeerit ovat betoniin verrattavissa oleva rakennusmateriaali, perustana
alumiini+pii (oksidit) betonin kalsium+pii sijaan ja valmistus tapahtuu
huoneenlämmössä (tai <100°C) emäksisen aktivaattorin avustuksella

§ Suurin osa tarvituista raaka-aineista geopolymeerien valmistukseen löytyy tuhkista:
− Hieno pohjatuhka ja lentotuhka sisältävät hiekkaa, jossa merkittäviä määriä pii- ja

alumiinioksideja
− Savukaasunkäsittelyjäännöksen kalkki edesauttaa reaktiota ja parantaa

ominaisuuksia
− Karkean pohjatuhkan lasi tuo reaktioon tärkeää natriumoksidia, kivet ja keraamit

täyteainetta lopputuotteelle
− Teoriassa tarvitaan ainoastaan vahvaa emästä (NaOH) ja vettä

Geopolymeerit I
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§ Valmistuksen hyödyt:
− Perinteiseen betoniin verrattuna valmistus aiheuttaa ~90% vähemmän CO2-

päästöjä
− Raaka-aineet pääosin ilmaisia, ainoastaan vedestä ja emäksestä pieniä

kustannuksia
− Tuhkien sijoitus vaarallisen jätteen kaatopaikalle ~40€/t (kustannus),

hyötykäyttö ~0€/t
§ Valmistuksen haasteet:

− Haitta-aineiden liukenevuus lopputuotteesta <- tutkittava
− Lopputuotteen mekaaniset ominaisuudet ja tuhkien optimaalinen

sekoitussuhde <- tutkittava
− Tuhkista erotettava lopputuotteen ominaisuuksia heikentävät osat
− Ympäristölupa?

Geopolymeerit II
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§ Pohjatuhkien hyötykäyttö
− Metallien talteenotto
− Tuhkan laatuun vaikuttaminen poltto-olosuhteita optimoimalla tai

lisäaineen syötöllä
− Ikäännyttäminen, myös pesu
-> maanrakennuskäyttö
-> teollinen käyttö (betonin, sementin ja asfaltin valmistus)

Käyttökohde III (maanrakennus-
ja  teollinen käyttö)
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§ Alustavien tuloksien perusteella tuhkat sisältäisivät vuositasolla:
− Sinkkiä 78,2 t, arvo ~160 000 €
− Kuparia 70,2 t, arvo ~296 000 €
− Hopeaa 209 kg, arvo ~116 000 €
− Kultaa 5 kg, arvo ~191 000 €
− Palladium 5 kg, arvo ~86 000 €
− Platinaa 1,6 kg, arvo ~47 000 €
− Skandium 51 kg, arvo ~701 000 €

§ Muita alkuaineita merkittäviä määriä: mangaania 15 t, kromia 9 t, lyijyä
36 t, tinaa 2 t, antimonia 4 t ja nikkeliä 2 t

§ Suurin osa todennäköisesti päätyy kaatopaikoille, koska
nykymenetelmin erottelu vaikeaa (=kallista) tai mahdotonta

§ Muutos tilanteeseen laitoksen pitkän käyttöiän aikana?

Metallien talteenotto tuhkista
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§ Riikinvoima Suomen uusimpia jätteenpolttolaitoksia, Andritzin CFB-
tekniikkaa, teho 54 MW

§ Jätteenpoltto alkanut Riikinnevalla jo loppukesästä, ”avaimien”
suunniteltu luovutus vuodenvaihteessa

§ Alustavat tulokset viittaisivat että tuhkat eivät sellaisinaan kelpaa
perinteisiin tuhkan hyötykäyttökohteisiin (maanrakennus ja lannoitus)

§ Osa tuhkajakeista saa todennäköisesti vaarallisen jätteen leiman, jolloin
käsittelykustannukset korkeita → uudenlaiset hyötykäyttökohteet voivat
olla merkittävä kustannussäästö

§ Vaahtolasi ja geopolymeerit potentiaalisia hyötykäyttökohteita,
jatkotutkimus tarpeen

Yhteenveto
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