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Riikinvoima 
Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos.

Tuotimme
SÄHKÖÄ
82 GWh

Tuotimme
KAUKOLÄMPÖÄ
165 GWh

Otimme vastaan 
jätettä
139,000 t

ARVOMME: Vastuullisuus, Yhteistyö, Avoimuus ja Kehittyminen.

Vuonna
2021 
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1. Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2021 oli jälleen monessakin suhteessa erikoi-
nen. Vuosi oli jopa niin erikoinen, että yleisesti mo-
nen asian suhteen alettiin puhua uudesta normaa-
lista. Riikinvoimalle merkityksellisiä asioita tapahtui 
vähintään kolmella globaalin megatrendin alalla, 
jotka kaikki ainakin joissain määrin vaikuttivat toi-
mintaamme. 

Ensinnäkin vuoden 2020 alussa alkanut koro-
na-pandemia osoittautui kattavista rokotuksista 
huolimatta kiusallisen sitkeäksi vaivaksi. Toiseksi 
vihreä siirtymä kohti kestävää luonnonvarojen 
hyödyntämistä sai entistä enemmän nopeutta 
taksonomiasta ja muista suurista linjoista keskus-

teltaessa. Ja kolmanneksi globaalien toimitusket-
jujen häiriintyminen ja suoranainen komponentti-
pula johti lähtökohtaisesti kaikkien komponenttien 
toimitusaikojen pidentymiseen.

Korona-pandemialla oli ja on edelleen suu-
ri vaikutus kaikkien jokapäiväiseen arkeen, eikä 
pandemian luoma varjo ole vieläkään tätä katsa-
usta tammikuussa 2022 kirjoittaessani väistynyt 
vaan elämme korona-tartuntojen suhteen uudella 
aallonharjalla. Kuitenkin virustaudin oleellinen heik-
keneminen näyttäisi vihdoinkin osoittavan valoa 
tunnelin päässä ja itse vakaasti uskon, että tuleva 
vuosi 2022 tulee vihdoinkin olemaan tämän pande-
mian päättymisvuosi. Riikinvoimalle korona-pande-
mia ei uhkakuvista huolimatta aiheuttanut vuoden 
2021 aikana suurempia ongelmia, vaan asianmukai-
silla toimilla tilanne saatiin hallittua.

Glabaalien toimitusketjujen häiriöalttiudesta 
saimme vuoden aikana konkreettisen muistutuk-
sen, kun yhden ainoan suuren rahtilaivan juuttu-
minen väärään aikaan väärään paikkaan aiheutti 
lumipallomaisen toimitusketjujen häiriön lähestul-
koon kaikkien ajateltavissa olevien materiaalien 
toimituksiin. Tätä vielä pahensi taloudellinen toime-
liaisuus ja suuri kysyntä, joka aiheutti suoranaista 
puutetta erityisesti puolijohteissa. Kun puolijohteita 
nykyään käytetään lähestulkoon kaikkialla niin 
toimitusaikojen venyminen alunperin luvatuista tuli 
osaksi uutta normaalia. Riikinvoimalla asia saatiin 
hallintaan ennakoimalla tilauksia entistäkin aikai-
semmassa vaiheessa.

Energia aiheutti ehkä eniten keskustelua myös 
kansan syvissä riveissä. Energian tärkeys ja kriit-
tisyys konkretisoitui loppuvuodesta, kun monen 
ajurin yhteisvaikutuksesta toteutui erittäin korkeita 

energian hintoja, kuluttajille tämä näkyi eritysesti 
sähkölaskun kallistumisena. Siirtymä kohti kes-
tävää kiertotaloutta energian tuotannossa tulee 
olemaan nykyistenkin päätösten ja kuluttajien 
vaatimuksien johdosta nopea ja toivon, että poliit-
tisilla päättäjillä olisi nyt viisautta tehdä energian 
suhteen rationaalisia ja hallittuja vihreää siirtymää 
tukevia päätöksiä. Riikinvoima toimii jätteenpoltto-
alalla ja ennakoitavuus toimintaympäristön muu-
toksissa on erittäin tärkeää toiminnan jatkuvuuden 
kannalta.

Kaikista vuoden aikana olleista uhkakuvista ja 
muutoksista huolimatta Riikinvoiman operatiivinen 
toiminta sujui erinomaisesti. Suoraviivaistimme 
ja systematisoimme entisestään toimintaamme 
ja tehdyt toimet alkoivat tuottaa tulosta. Saavu-
timme tuotannolliset tavoitteemme, osoituksena 
erinomaisesta vuodesta pystyimme operoimaan 
polttoprosessia erinomaisella 99,9% suunniteltu-
jen seisokkien ulkopuolisella käytettävyydellä. 
Tällaisen käytettävyystason saavuttaminen vaati 
jokaiselta Riikinvoiman työntekijältä, kuin myös 
sidosryhmiemme työntekijöiltä jatkuvia ja syste-
maattisia onnistumisia vuoden aikana. 

Vuosi 2021 oli lopulta Riikinvoimalle erinomainen, 
niin turvallisuuden, talouden kuin tuotannon nä-
kökulmasta ja kiitän kaikkia työntekijöitä, omista-
ja-asiakkaitamme sekä muita sidosryhmiämme 
onnistuneesta vuodesta.

Ville Holopainen
toimitusjohtaja
Riikinvoima Oy

Uusi normaali vuosi 2021
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2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Vuosi 2021 oli Riikinvoiman yhdeksäs kokonainen 
toimintavuosi.

Tilikauden aikana Riikinvoima luopui Sarastian 
osakkuudesta ja jäsenyyksiä jatkettiin Avaintyön-
antajat (Avainta) ry:ssä, joka toimii edelleen Riikin-
voiman työmarkkinaetujärjestönä sekä Suomen 
Kiertovoima ry:ssä yhteistoimintajäsenenä.

Riikinvoima jatkoi osallistumistaan Pohjois-Savon 
Energiaklusterin toimintaan, ottamalla osaa tiet-
tyjen työryhmien kokoonpanoihin, tämä työ jatkuu 
myös tulevina vuosina.

Vuoden aikana Riikinvoimalla pidettiin kaksi 
suunniteltua vuosihuoltoseisokkia aikaväleillä 
22.4 - 2.5.2021 ja 11.8 – 31.8.2021.

3. Turvallisuus
Vuoden aikana tapahtui yksi Riikinvoiman omalle 
henkilökunnalle johtanut työtapaturmaa, joka oli 
luokittelultaan yli kolmen päivän poissaoloon joh-
tanut työtapaturma (LTI3). Tapaturmataajuus vuon-
na 2021, suhteutettuna miljoonaan tehtyyn työtun-
tiin Riikinvoiman omalle henkilöstölle oli 18 (LTI1f).

Alihankkijoille ei tapahtunut tilastoistavia työta-
paturmia Riikinvoimalla.

4. Ympäristö
Vuonna 2021 Riikinvoima toimi ympäristöluvan mu-
kaisesti.

Vuoden aikana ekovoimalaitoksella otettiin vas-
taan 138.980 tonnia jätettä, josta poltettiin 132.800 
tonnia jätettä. Ympäristöluvan mahdollistamia 
vaarallisia jätteitä ei otettu vastaan toimintavuo-
den aikana. Käynnistys- sekä apupolttoaineena 
käytettiin kevyttä polttoöljyä yhteensä 209 m3.

Varkauden seudun ilmanlaatua tarkkaillaan 
yhteistarkkailuna, johon Riikinvoima osallistuu yh-
dessä alueen muiden teollisten toimijoiden kanssa. 
Riikinvoima osallistuu myös Riikinnevan jätekeskuk-
sen alueella vesien yhteistarkkailuun yhteistyössä 
Riikinnevan jätekeskuksen kanssa.

Vuoden aikana ekovoimalaitoksella käytettiin ve-
sijohtovettä 61.200 m3 ja johdettiin jätevesiviemäriin 
yhteensä 16.500 m3 jätevettä.

4.1 Kokonaispäästöt ilmaan
Varkauden seudun ilmanlaatua tarkkaillaan yh-
teistarkkailuna, johon Riikinvoima osallistu yhdessä 
alueen muiden teollisten toimijoiden kanssa. 

Taulukossa 1 esitetään jatkuvatoimisten savu-
kaasumittauksien perusteella lasketut hiukkas- ja 
kaasumaisien komponenttien kokonaispäästöt 
ilmaan vuoden aikana sekä vertailu Euroopan 
päästörekisterin PRTR mukaisiin kynnysarvoihin.

Taulukossa 2 esitetään kertamittauksien perus-
teella lasketut raskasmetallien sekä dioksiinien ja 
furaanien kokonaispäästöt ilmaan vuoden 2021 ai-
kana sekä vertailu Euroopan päästörekisterin PRTR 
mukaisiin kynnysarvoihin.

Ympäristöluvan mukaisesti savukaasujen vir-
tausnopeuden savupiipussa on oltava vähintään 
5 m/s. Vuoden aikana Savukaasun virtausnopeus 
on ollut piipussa keskimäärin 15,0 m/s jätteenpolton 
aikana.

1. Hiukkas- ja kaasumaisien komponenttien kokonaispäästöt ilmaan 
 vuoden 2021 aikana

2. Raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöt
 ilmaan vuoden 2021 aikana
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4.2 Jätevesipäästöt jätevesiviemäriin
Riikinvoima osallistuu vesien yhteistarkkailuun Rii-
kinnevan jätekeskuksen kanssa, jonka yhteydessä 
viemäriin johdettavien jätevesien haitta-ainepitoi-
suuksia mitataan säännöllisesti kertamittauksin. 
Ekovoimalaitokselta viemäriin johdettavia jäteve-
sien haitta-ainepitoisuuksia tarkkaillaan kertamit-
tauksilla vähintään kaksi kertaa vuodessa ja jat-
kuvatoimisella jätevesimäärämittauksella, näiden 
mittauksien perusteella lasketut jätevesiviemäriin 
johdetut kokonaispäästöt on esitetty taulukossa 3.

Ekovoimalaitoksen toiminnassa syntyvät viemä-
riin johdettavat jätevedet johdetaan Riikinnevan 
jätelaitoksen alueen kautta yhteisviemäriä pitkin 
Varkauden kunnalliselle jätevedenpuhdistuslaitok-
selle. 

Vuoden 2021 aikana ekovoimalaitokselta johdet-
tiin jätevesiviemäriin yhteensä 16.500 m3 jätevettä. 
Jäteveden pH oli vuoden aikana keskimäärin 7,9.

4.3 Vesipäästöt luontoon
Riikinvoima osallistuu vesien yhteistarkkailuun Rii-
kinnevan jätekeskuksen kanssa, jonka yhteydessä 
luontoon johdettavien puhtaiden hule- ja prosessi-
vesien haitta-ainepitoisuuksia mitataan säännölli-
sesti kertamittauksin. 

Ekovoimalaitokselta hule- ja puhtaat prosessive-
det johdetaan ekovoimalaitoksen viivästysaltaan 
kautta Riikinnevan jätekeskuksen alueelle ja sieltä 
edelleen Riikinnevan jätekeskuksen pintaojien 
kautta luontoon. Ekovoimalaitoksen viivästysal-
taasta mitataan jatkuvatoimisesti hiilivetypitoi-
suutta mahdollisen öljyvuodon havaitsemiseksi. 
Muutoin viivästysaltaan kautta valuvia vesiä tark-
kaillaan vesien yhteistarkkailun kertamittauksilla 
vähintään neljä kertaa vuodessa. Viivästysaltaan 
kautta luontoon valuvan veden määrää ei erikseen 
mitata. Mitatut ja niiden avulla lasketut vuoden 
aikaiset keskiarvopäästöt on esitetty taulukossa 
4.  Hule- ja puhtaiden prosessivesien pH oli vuoden 
aikana keskimäärin 8,4.

3. Ekovoimalaitokselta jätevesiviemäriin johdettujen jätevesien keskimääriset
 haitta-ainepitoisuudet ja kokonaispäästöt vuoden 2021 aikana

4. Ekovoimalaitokselta luontoon johdettujen vesien keskimääräiset
 haitta-ainepitoisuudet vuoden 2021 aikana.
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5. Tuotanto ja kunnossapito
Ekovoimalaitoksen tuotannollinen käyttö onnistui 
toimintavuotena pääpiirteissään odotusten kaltai-
sesti.

Suunnitelluissa vuosihuoltoseisokeissa ekovoima-
laitokselle toteutettiin kattavat kunnonvalvontamit-
taukset, korjaavaa kunnossapitoa, sekä toteutettiin 
merkittävimpänä investointina pohjatuhkaseulon-
nan parantaminen lisäten yksi uusi seulontavaihe 
pohjatuhkan seulontaprosessiin.

6. Henkilöstö
Riikinvoiman vakituisen henkilöstön kokonaismäärä 
oli tilikauden lopussa 26 henkilöä ja keskimääräinen 
henkilövahvuus koko vuoden aikana 29 henkilöä. 
Kesäkaudella Riikinvoima tarjosi kesätöitä yhteen-
sä kuudelle opiskelijalle. Tilikauden aikana Riikinvoi-
masta irtisanoutui yksi henkilö, palkattiin yksi uusi 
vakituinen henkilö ja yksi työsuhde vakituistettiin.

Riikinvoiman operatiiviseen johtoon kuului vuon-
na 2021 toimitusjohtajan lisäksi Tuotantopäällikkö, 
Turvallisuus- ja Kunnossapitopäällikkö sekä Palve-
lupäällikkö.

Riikinvoima osti konsultointi-, kunnossapito-, kul-
jetus- ja siivouspalveluita ulkopuolisilta yrityksiltä 
toimintansa vaatimassa laajuudessa.

6. Riikinvoiman vakituisen henkilöstön määrä tilikauden lopussa ja vertailu aikaisempiin vuosiin.

5. Ekovoimalaitoksen tuotantoluvut vuonna 2021 ja vertailu aikaisempiin vuosiin.
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7. Omistajat 
Riikinvoiman omistaa kahdeksan kunnallista jäte-
huoltoyhtiötä sekä kunnallisesti omistettu Varkau-
den Aluelämpö Oy. Riikinvoiman omistussuhteisiin 
ei tullut muutoksia tilikauden aikana. Riikinvoiman 
osakkeet muodostuvat yhdestä osakesarjasta, 
jossa kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.

7. Riikinvoiman omistajat ja omistusosuudet.
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8. Hallinto
Riikinvoiman hallituksen toimikausi alkaa yhtiön 
yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavaan yhtiö-
kokoukseen. Riikinvoiman varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 22.6.2021 ja ylimääräinen yhtiökokous 
21.9.2021. Hallitukseen kuului vuoden 2021 aikana 11 
varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökoh-
tainen varajäsen.

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kaksitoista 
kertaa. Hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouk-
sessa esittelijänä ja sihteerinä toimi Riikinvoiman 
toimitusjohtaja.

Riikinvoiman toimitusjohtajana toimi diplomi-in-
sinööri Ville Holopainen.

Riikinvoiman tilintarkastajana jatkoi BDO Oy, 
vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija 
Tuomela.

Riikinvoima Oy /  VUOSIKERTOMUS 2021
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8. Yhtiön keskeiset tunnusluvut vuonna 2021 ja vertailu edellisiin vuosiin.

* Omavaraisuusasteessa pääomalainat on huomioitu omanpääomaehtoisena.

9. Talous ja rahoitusjärjestelyt
Riikinvoiman osakkaiden myöntämien oman 
pääomanehtoisien pääomalainojen yhteismäärä 
on 18.499.500 euroa. Pääomalainoille ei makseta 
korkoa, eikä pääomalainoille ole kertynyt maksa-
matonta kuluksi kirjaamatonta korkoa. Pääoma-
lainoille ei ole annettu vakuutta ja pääomalaina 
maksetaan takaisin kertalyhennyksenä 31.12.2039. 
Pääomalainojen pääoma maksetaan yhtiön 
selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita 
velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääomaa 
saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa 
vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman 
ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä 
ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen 
sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. 

Vieraan pääomaehtoinen rahoitus on hankittu 
kokonaisuutena OP Yrityspankki Oy:ltä 14.10.2024 
saakka kestävällä lainasopimuksella. Vieraan 
pääoman kokonaismäärä vuoden 2021 lopussa oli 
yhteensä 71.094.725 euroa. 

Tilikauden 2021 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen 
jälkeen on 499,42 euroa tappiollinen. 

Vuoden 2021 aikana Riikinvoimalla otettiin inves-
tointeja käyttöön yhteensä 2.051.977 euron arvosta. 
Vuoden lopussa keskeneräisten investointien arvo 
oli 325.086 euroa. 
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10. Ekovoimalaitoksen käyntiaika ja seisokkiaika.

9. Kaukolämmön ja sähkön tuotantomäärät.

Käyntiaika  7.634 h 
Seisokkiaika  1.150 h

Sähkön nettotuotanto  
82.370 MWh

Kaukolämmön tuotanto 
165.250 MWh

Vuonna 2021 

10. Käyntiaikatiedot sekä kaukolämmön   
 ja sähkön tuotanto
Ekovoimalaitoksen vuoden 2021 kaukolämmön ja 
sähkön tuotantomäärät esitetään kuvaajassa 9, 
käyntiaika ja seisokkiaika näkyvät kuvaajassa 10.

Kaukolämmön tuotanto [MWh]

Käyntiaika [h]

Sähkön nettotuotanto [MWh]

Seisokkiaika [h]
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11. Vastaanotettu ja poltettu 
 jätemäärä sekä jätteen laatu
Kaikille ekovoimalaitokselle vastaanotettaville jäte-
kuormille tehdään punnitus ja kuorman mukainen 
jäteluokittelu.

Kuvaajassa 11 ja taulukossa 12 esitetään ekovoi-
malaitokselle vastaanotetut ja poltetut jätemäärät 
vuonna 2021.

Käynnistys- sekä apupolttoaineena käytetään 
kevyttä polttoöljyä, jota käytettiin vuoden aikana 
yhteensä 209 m3 (2.090 MWh)

Ekovoimalaitoksella tarkkaillaan vastaanotetta-
van jätteen laatua tarvittaessa pistokoeluontois-
ten vastaanottotarkastuksien sekä laskennallisien 
tunnuslukujen perusteella. 

12. Ekovoimalaitokselle vastaanotetut ja poltetut jätemäärät.

11. Ekovoimalaitokselle
vastaanotetun ja poltetun
jätteen kokonaismäärä 
kuukausittain.

Vastaanotettu  jätemäärä 
138.980 ton

Poltettu jätemäärä 
132.800 ton

Vastaanotettu jätemäärä (ton)
Poltettu jätemäärä (ton)

Vuonna 2021 
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10. Arvio toiminnan riskeistä
Jäteala ja sen mukana jätteenpoltto on jatkuvasti 
kasvavan yleisen mielenkiinnon kohteena. Suomes-
sa syntyvän yhdyskuntajätteen määrä näyttää 
viimeisimpien tilastojen mukaan olevan edelleen 
lisääntymässä, yhdyskuntajätteen määrä nou-
dattaa tyypillisesti yleistä taloudellista toimeliai-
suutta. Polttoon päätyvän jätteen määrä ei enää 
merkittävästi lisäänny, vaan jätteen materiaalina 
hyödyntäminen on kasvava suuntaus. 

Vuoden 2021 aikana Suomessa otettiin teolli-
sessa mittakaavassa yksi uusi jätteenpolttolaitos 
käyttöön ja vuodelle 2022 valmistuu toisen jät-
teenpolttolaitoksen laajennus, tämän jälkeen ei 
lähitulevaisuudessa merkittävien jätteenpolttolai-
tosinvestointien oleta Suomessa etenevän. Vuoden 
2022 aikana Suomessa syntyvälle polttokelpoiselle 
jätteelle on olemassa vähintäänkin riittävä polt-
tokapasiteetti ja polttokelpoisen jätteen vientiin 
rajojemme ulkopuolelle ei oleteta olevan tarvetta.

Suomessa jätelakiin saatiin vihdoinkin vuo-
den 2021 aikana hyväksyttyä uudistukset, joiden 
seurauksena mm. biojätteen osuuden oletetaan 
tulevina vuosina vähenevän polttoon päätyvästä 
jätteestä. Yleinen kiinnostus jätteiden kierrätyksen 
on kasvamassa ja tämä tulee vähentämään muo-
vin osuutta polttoon päätyvästä jätteestä.

Riikinvoima toimitti vuoden 2021 aikana ympä-
ristöluvan tarkastamista koskevan hakemuksen 
ympäristöviranomaiselle. Päivitetty ympäristölupa 
vastaanotetaan todennäköisesti vuoden 2022 aika-

na, jonka jälkeen alkaa useamman vuoden kestävä 
siirtymäaika ennen kuin uuden ympäristöluvan mu-
kaiset lupaehdot astuvat voimaan. Riikinvoimalla 
ei tällä hetkellä tiedosteta, että uudessa ympäris-
töluvassa tulisi olemaan olennaisia uusia vaateita 
olemassa olevaan ympäristölupaan verrattuna 
eikä näin ollen hahmoteta olennaisia investointitar-
peita tulevasta ympäristöluvasta johtuen.

Vastaanotettavan jätepolttoaineen laatu on 
määritelty jätepolttoaineen laatuohjeessa ja 
jätteen laaduntarkkailua tehdään tarvittavassa 
laajuudessa. Vastaanotetun jätteen laatu on viime 
vuosina hieman parantunut ja tämän suuntauksen 
uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Tuotantoprosessissa vuoden 2021 aikana jatket-
tiin masuunikuonan käyttämistä kiertopetimate-
riaalina ja tehtiin kiertopedin seulontaprosessiin 
investointi. Investoinnissa lisättiin yksi uusi pohja-
tuhkan seulontavaihe, jolla pyritään parantamaan 
kiertopedin seulontaa ja vähentämään kiertopedin 
sintraantumisherkkyyttä. Suurimmat prosessihaas-
teet ovat edelleen ekonomaiserin eroosio haastei-
den pitkäkestoisessa ratkaisemisessa ja kiertope-
din toiminnan varmistamisessa.

Riikinvoimalla on voimassa kattavat vastuu-, 
omaisuus- ja keskeytysvakuutukset.

Vieraan pääomaehtoisen lainan aiheuttamaa 
korkoriskiä vastaan on suojauduttu kahdella 
erillisellä korkojohdannaissopimuksella. Ensimmäi-
sellä korkojohdannaissopimuksella koko vieraan 
pääomaehtoinen laina on suojattu 14.10.2024 

saakka sekä korkojen nousun, että myös korkojen 
laskun varalta. Toisella korkojohdannaissopimuk-
sella 50% jäljellä olevasta vieraan pääomaehtoisen 
lainan määrästä on suojattu aikavälillä 14.10.2024 
– 14.10.2029 korkojen nousun varalta. Koronvaih-
tosopimukset on laadittu suojaavina ja niiden 
kustannukset jaksottuvat lainojen kanssa samalla 
ajanjaksolle, joten korkojohdannaissopimuksien 
kustannukset jaksotetaan kirjanpidossa toteutu-
neen mukaisina.

Muilta osin Riikinvoima tekee riskienarviointia 
toiminnan vaatimassa laajuudessa. 
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11. Olennaiset tapahtumat tilikauden   
 päättymisen jälkeen
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut Riikinvoi-
man toiminnan kannalta olennaisia tapahtumia.

12. Arvio todennäköisestä tulevasta
 kehityksestä
Riikinvoimalla on saatu aikaan positiivista kehitystä 
operatiivisessa toiminnassa ja käyttökustannuk-
sien oletetaan säilyvän suhteellisen vakaina, näin 
ollen Riikinvoiman osakkaiden saama palvelu tulee 
tulevaisuudessakin pysymään edullisella tasolla.
Vuoden 2022 investointibudjetissa on lähdetty toi-
minnan vakiinnuttamisen, turvallisuuden ja käyttö-
varmuuden varmistamisen näkökulmasta. Vuo-
delle 2022 on budjetoitu yhteensä 3,6 M€ arvoiset 
investoinnit. 

Vuodelle 2022 on budjetoitu enintään kaksi 
vuosihuoltoseisokkia, vuosihuoltoseisokit tullaan 
pitämään ei-lämmityskaudella (touko – elokuu).

Ekovoimalaitoksen käytettävyyden osalta Riikin-
voima pyrkii saavuttamaan vähintään 99% tason. 
Myös kaukolämmön tuotannon, sähkön tuotannon 
ja jätteen vastaanottomäärissä pyritään saavut-
tamaan laitoksen suunnitellut tuotantotasot.

Vuoden aikana Riikinvoiman strategiaan ei 
tehty oleellisia muutoksia. Riikinvoiman arvoina 
ovat edelleen Vastuullisuus, Yhteistyö, Avoimuus 
ja Kehittyminen ja visionamme on olla Suomen 
tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos. 
Strategiset painopistealueina ovat Johtaminen ja 
henkilöstö, Tuotanto ja prosessit, Omistaja ja Asia-
kas sekä Talous. Vuoden 2022 strategiset painopis-
tealueet ovat Tuotanto ja Prosessit sekä Talous.

13. Hallituksen esitys tilikauden
 tuloksen käsittelystä
Riikinvoiman hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta 
ja, että tilikauden tappio 499,42 euroa siirretään 
taseen omaan pääomaan edellisien tilikausien 
voitto- ja tappiotilille.
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TULOSLASKELMA
1.1.2021 - 31.12.2021     1.1.2020 - 31.12.2020
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