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Huoltoseisokki Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa
Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa pidetään suunniteltu vuosittainen huoltoseisokki viikoilla
14─16. Huoltoseisokki on osa laitoksen normaalia toimintaa, ja sen aikana suoritetaan vaadittavat
tarkastus-, huolto- ja korjaustyöt.
Laitos ajetaan alas viikonlopun aikana, ja varsinaiset huoltotyöt aloitetaan maanantaina 31.3.2014.
Huoltoseisokki pyritään pitämään kahden viikon mittaisena. Laitos käynnistetään kuitenkin uudelleen viimeistään pääsiäisviikolla. Käynnistyksen jälkeen laitos on toiminnassa vuoden, ja seuraava
huoltoseisokki pidetään jälleen ensi vuoden keväänä.
Huoltoseisokin aikana laitoksessa ei tuoteta sähköä tai kaukolämpöä. Laitoksessa ei myöskään oteta vastaan jätekuljetuksia vaan kuljetukset ohjataan väliaikaiseen varastoon. Turvallisuussyistä
laitoksessa ei järjestetä huoltokatkon aikana myöskään tutustumiskierroksia.
Westenergyn jätteenpolttolaitos sijaitsee Mustasaaren Koivulahdessa. Laitoksessa hyödynnetään
150 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä vuodessa, ja tuotetulla sähköllä katetaan
noin 7000 kaupunkiasunnon sähkön tarve ja yli kolmasosa Vaasan Sähkön kaukolämmön tarpeesta. Kesällä tuotanto kattaa koko kaukolämpötarpeen. Westenergyn laitos on vierailijaystävällinen
laitos, johon kaikki vierailijaryhmät ovat tervetulleita tutustumaan.
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Servicestopp på Westenergys avfallsförbränningsanläggning
På Westenergys avfallsförbränningsanläggning hålls det årliga servciestoppet under vecka 14-16.
Servicestoppet är en del av anläggningens normala verksamhet, då man utför nödvändiga granskningar, service- och reparationsarbeten.
Anläggningen körs ned under veckoslutet och de egentliga servicearbetena inleds måndagen 31
mars 2014. Målsättningen är att servicestoppet ska ta högst två veckor i anspråk, men i vilket fall
som helst startas anläggningen upp igen senast i påskveckan. Efter detta kommer anläggningen att
vara kontinuerligt i bruk ett helt år, fram till följande servicestopp våren 2015.
Under servicestoppet producerar anläggningen ingen el eller fjärrvärme. Inga avfallstransporter
tas heller emot, utan leveranserna leds till en temporär förvaringsplats. Av säkerhetsskäl ordnas
inte heller några anläggningsrundturer för besökare under servicestoppet.
Westenergys avfallsförbränning finns i Kvevlax, Korsholm. På anläggningen tillvarats årligen energin ur 150 000 ton källsorterat avfall. Elektriciteten som produceras räcker till att täcka det årliga
behovet för ca 7000 hushåll och mer än en tredjedel av Vasa Elektriskas årliga fjärrvärmebehov.
Westenergys anläggning är besökarvänlig och alla typer av besöksgrupper är varmt välkomna att
bekanta sig med anläggningen.
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