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VANTAA, Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennus
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Museoviraston lausunnon Vantaan Energia Oy:n
jätevoimalan laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja
kulttuuriympäristöjä.
Hankealueella ei sijaitse maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita, mutta
sen läheisyydessä sijaitsevia maakunnallisesti merkittäviä kohteita ovat pohjoispuolella
sijaitseva Sotungin kylämaisema ja Håkansbölen kartano sekä eteläpuolella sijaitsevat
Länsisalmen kulttuurimaisema ja I maailmansodan linnoitteet.
Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon yhteistyösopimuksen perusteella lausunnon
asiasta antaa kaupunginmuseo. Olemme lähettänee asiakirjat kaupunginmuseolle.
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Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennusta koskevasta YVA-ohjelmasta
Vantaan Energia Oy suunnittelee jätevoimalan laajennusta. Vaihtoehdossa VE1
tehostetaan nykyistä polttoprosessia, eikä uusia rakennuksia rakenneta. Vaihtoehdossa
VE2 tehostetaan nykyistä polttoprosessia ja rakennetaan uusi polttolaitos, joka tulisi
sijoittumaan nykyisen jätteenpolttolaitoksen itäpuolelle. Hankealue sijoittuu Kehä III:n ja
Porvoonväylän risteymäkohtaan.
Hankealueen itäosassa sijaitsee Vuosaaren satamaan johtava rautatietunneli. YVAohjelmasta ei käy ilmi vaihtoehdossa VE2 rakennettavan laitoksen tarkempi
sijoittuminen tontilla, ja se tuleekin kuvata tarkemmin YVA-selostuksessa.
Rautatietunnelia ei ole mainittu YVA-ohjelman luvussa 6.4 Liikenne ja melu. YVAselostuksessa tunneli tulee sisällyttää liikennettä koskevaan nykytilakuvaukseen. Hanke
tulee suunnitella siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai riskejä Vuosaaren rautatietunnelille
tai tunnelissa liikennöinnille voimalan käytön aikana taikka onnettomuus- tai
poikkeustilanteissa. Suunnittelussa siihen mahdollisesti liittyvine riskinarviointeineen
sekä koko laitoksen elinkaaren aikaisessa toiminnassa tulee huomioida rautatietunnelin
olevan ainoa ratayhteys Vuosaaren satamaan ja siten äärimmäisen tärkeässä roolissa
mm. Suomen vientiteollisuudelle.
Vuosaaren rautatietunneli kerää yläpuolella olevasta kalliosta vettä, joka päätyy
ympäristöön käsittelemättömänä. Mikäli jätteenkäsittelylaitokselta päätyy maaperään ja
sitä kautta tunneliin haitta-aineita sisältäviä vesiä, voi niistä aiheutua haittaa ympäristölle
niiden päätyessä vesistöihin sekä haittaa tunnelin rakenteille ja työturvallisuudelle
tunnelissa. Edellä mainituista riskeistä johtuen Liikennevirasto edellyttää hankkeelta
hyvää vesienhallintaa huomioiden sekä tunneliin mahdollisesti päätyvän veden määrä
että laatu.
Mikäli hankkeessa louhitaan radan läheisyydessä, tulee noudattaa Liikenneviraston
ohjetta Louhintatyöt rautatien läheisyydessä (Liikenneviraston ohjeita 23/2013). Ohjeen
mukaisesti louhintatyöt rautatiealueella vaativat aina Liikenneviraston luvan. Lisäksi
louhintatyöt alle 100 metrin etäisyydellä radasta vaativat riskinarvioinnin ja yhteydenoton
Liikennevirastoon. Louhintatyöt 100-200 metrin etäisyydellä radasta vaativat aina
yhteydenoton Liikennevirastoon. Yli 200 metrin etäisyydellä rautatiestä tapahtuvasta
louhinnasta ei yhteydenotto Liikennevirastoon ole yleensä välttämätön.
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Liikennevirasto toteaa, että YVA-ohjelmassa esitetty liikennevaikutusten arviointi on
pääosin riittävällä tasolla. Liikennevirasto kuitenkin esittää muutamia tarkennuksia
arvioinnissa huomioitavaksi. YVA-ohjelmassa on todettu, että hankkeesta aiheutuvan
liikenteen määrä arvioidaan YVA-selostuksessa. Liikennemäärien arvioinnissa tulisi
huomioida sekä jätteiden kuljetus alueelle että poiskuljetettavien jätteiden kuljetukset.
Onnettomuus- ja häiriötilanteita arvioitaessa tulisi arvioida vaikutukset sekä Vuosaaren
rautatietunneliin että maantieliikenteeseen.
1.1.2019 Liikennevirasto muuttuu Väylävirastoksi, johon yhteydenotot tulee ohjata.
Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.
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Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennusta koskeva
ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Fingrid Oyj kiittää mahdollisuudesta lausua hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta.
Hankealueen pohjoispuolelle, alle 150 metrin etäisyydelle, sijoittuu Fingrid Oyj:n
Länsisalmi-Anttila 400 kilovoltin voimajohto. Ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä
hankkeen jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa riittävästi huomioon em.
voimajohto.
Fingrid Oyj:llä ei ole muuta huomautettavaa arviointiohjelmasta.
YVA:n osalta hankkeessa yhteyshenkilönä toimii Mika Penttilä 030 395 5230.

Ystävällisin terveisin
FINGRID OYJ
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
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www.fingrid.fi
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Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 13.11.2018, UUDELY/11485/2018
Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Vantaan Energia Oy suunnittelee jätevoimalan laajentamista. Laajennus sijoittuu
nykyisen laitoksen kanssa samalle tontille. Laajennus on osa yrityksen tavoitetta
leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030
mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla.
Jätevoimalalle suunnitellaan laajennusta, joka lisäisi energiantuotantoa ja edistäisi
kierrätyskelvottoman jätteen hyötykäyttöä. Laajennus toteutetaan joko nykyisen
voimalan kapasiteetin lisäyksellä tai erillisellä uudella tuotantoyksiköllä.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0:

Laajennushanketta ei toteuteta ja voimalaitoksen kapasiteetti pysyy
nykyisessä noin 374 000 tonnissa poltettua jätettä vuodessa.

VE1:

Olemassa olevien kattiloiden kapasiteettia lisätään niin, että jätevoimalan
kokonaiskapasiteetti on noin 450 000 tonnia poltettua jätettä vuodessa.

VE2:

Olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa
laajennetaan uudella arinakattilalla 60–90 MWpa eli noin 150 000 tonnilla
poltettavaa jätettä vuodessa, jolloin jätevoimalan kokonaiskapasiteetti olisi
yhteensä noin 600 000 tonnia vuodessa.
Laajennukseen tulee oma kiertotalouspolttoaineen vastaanotto, mutta ei
omaa polttoaineen varastointitilaa kuten nykyisessä voimalassa. Poltettava
jäte tuodaan voimalaan erillisistä jätteenkäsittelylaitoksista.

Hankealueen läheisyydessä lähimmillään alle puolen kilometrin etäisyydellä sijaitsee
taajama- ja haja-asutusta. Lähin koulu sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä ja lähin
päiväkoti noin 1,4 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Östersundomin alueen
yleiskaavaluonnoksessa on suunniteltu suurimittaista kaupunkimaista rakentamista 12 kilometrin päähän hankealueesta.
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Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat −vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Melu
Arviointiohjelman mukaan jätevoimalan ympäristössä melua aiheuttaa etenkin
Porvoonväylän ja Kehä III:n vilkas liikenne. Jätevoimalan rakentamisen YVAmenettelyn yhteydessä tehdyn melumallinnuksen mukaan jätevoimalan ja sen
kuljetusten aiheuttaman melun ei arvioitu muuttavan alueella vallitsevaa melutasoa.
Jätevoimalan nykyistä melua on mitattu vuonna 2015.
Alueen länsipuolella sijaitsee Rudus Oy:n betonin ja kiviaineksen murskauslaitos sekä
betoniasema. Ympäristölupahakemuksen meluselvityksen mukaan sen toiminta ei ylitä
päiväajan, yöajan tai aamutuntien keskiäänitasoa asuinrakennusten piha-alueilla.
Hankealueen itäpuolelle on suunnitteilla Remeo Oy:n kierrätyslaitos.
Hankkeen meluvaikutusten arvioinnissa käytetään olemassa olevia lähtötietoja, joita
ovat nykytilaa kuvaava melumittausraportti vuodelta 2015 sekä vuoden 2007 YVA:n
yhteydessä tehty melumallinnus. Hankkeesta laaditaan meluselvitys.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää meluselvityksen laatimista tarpeellisena.
Selvitystä tehtäessä on tarpeen huomioida yhteisvaikutukset Rudus Oy:n harjoittaman
toiminnan sekä suunnitellun Remeo Oy:n kierrätyslaitoksen toiminnan kanssa.
Ilmanlaatu
Arviointiohjelman mukaan ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa käytetään lähtötietoina
jätelaitoksen tarkkailusuunnitelman mukaisia vuosiraportteja sekä päästöjen
leviämisselvitystä vuodelta 2009. Savukaasupäästöt arvioidaan 5-10 km etäisyydelle
tehtävällä savukaasumallinnuksella.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
pitää
savukaasumallinnusta
tarpeellisena.
Mallinnusta tehtäessä on tarpeen huomioida etenkin hiukkaspäästöjen osalta
yhteisvaikutukset Rudus Oy:n harjoittaman toiminnan sekä suunnitellun Remeo Oy:n
kierrätyslaitoksen toiminnan kanssa.
Talousvesi
Arviointiohjelman mukaan hankealueesta noin 250 metrin etäisyydellä sijaitsee
Fazerilan pohjavesialue, jonka vettä käytetään elintarviketeollisuuden tarpeisiin.
Tehtyjen pohjavesimittausten perusteella laitosalueen pohjavedet eivät voi virrata
Fazerilan
pohjavesialueelle,
koska
Fazerilan
pohjavesialueen
itäosan
pohjavedenpinnan taso on korkeammalla kuin jätevoimalan alue. Laitosalueen ja sen
ympäristön pohjavesiä on tutkittu vuodesta 2009 lähtien. Pohjavesinäytteiden
perusteella pohjaveden päävirtaussuunnissa tai pohjaveden laadussa ei ole
jätevoimalan rakentamisen vuoksi tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Hankkeen maaperä- ja pohjavesivaikutusten arvioinnissa käytetään olemassa olevia
lähtötietoja, joita ovat pohjavesiselvitys vuodelta 2009 ja tarkkailusuunnitelman
mukaiset vuosiraportit. Lisäksi syksyn 2018 aikana tehdään perustilaselvitys. Myös
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ja

pohjavesivaikutukset

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää esitettyä pohjavesivaikutusten arviointitapaa
tarpeellisena.
Haju
Arviointiohjelman mukaan hajuvaikutusten mahdollisia muutoksia arvioidaan
suhteessa ympäröivään asutukseen sekä jätevoimalan nykyiseen tilanteeseen.
Hajuvaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä perustuen kokemuksiin nykyisestä
Vantaan jätevoimalasta ja muista vastaavista hankkeista.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää hajuvaikutusten arviointia tarpeellisena.
Arviointia tehtäessä on tarpeen huomioida mahdolliset yhteisvaikutukset suunnitellun
Remeo Oy:n kierrätyslaitoksen toiminnan kanssa.
Maankäyttö
Arviointiohjelman mukaan arviointiselostuksessa kuvataan laitosalueen ja lähialueiden
nykyinen maankäyttö sekä arvioidaan hankkeen vaikutus lähialueiden kaavoituksessa
osoitettuun maankäyttöön.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena hankkeen vaikutusten arviointia
lähialueen kaavoituksessa osoitettuun maankäyttöön. Arvioinnissa tulee erityisesti
huomioida Östersundomin alueelle suunniteltu kaupunkimainen rakentaminen.
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ylitarkastaja

Tiedoksi

Erja-Riitta Tarhanen

Vantaan kaupunki, ympäristöterveydenhuolto

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15,
kirjaamo.etela@avi.fi
Hämeenlinna
www.avi.fi/etela
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9,
Helsinki

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4,
Kouvola

Tämä asiakirja ESAVI/22511/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/22511/2018 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Tarhanen Erja-Riitta 14.12.2018 09:34

SISÄLLYSLUETTELO
Ympäristölautakunta ote pöytäkirjasta 12.12.2018

Pöytäkirjan kansilehti ........................................................................................................................................... 1
8 § Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta .......................................................................................................................................... 3
- Jätevoimalan sijainti ........................................................................................................................................ 12
- Jätevoimalan uuden kattilan toimintaperiaate ................................................................................................. 13
Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto ................................................................................ 14

Ote pöytäkirjasta
Ympäristölautakunta
12.12.2018

Nro

11 /2018

Sivu 1

Ympäristölautakunnan kokous
Aika
Paikka

12.12.2018 klo 17.00-18.20
Leija, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Osallistujat
Jäsenet
Rautavaara Maija,
puheenjohtaja
Mölsä Jukka,
varapuheenjohtaja
Weckman Markku
Leppänen Janne
Ruotsalainen Susanna

Läsnä
x

x klo 17.00-17.51 §:t 1-3
x klo 17.10-18.20 §:t 3-11
x

Karén Timo
Kiljunen Kimmo
Pääsukene Sonja
Salasto Riitta

x klo 17.00-17.55 §:t 1-3
x

Tuormaa Ismo
Liinakoski Eija
Mäkinen Marja-Vuokko
Eerola Antero

x
x
x
x klo 17.15-18.20 §:t 3-11

x

Kaupunginhallituksen edustaja
Niikko Mika
Nuorisovaltuuston edustaja
Linnakangas Jaakko

Muut osallistujat
Hohti Jonna, talous- ja hallintojohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja vs.
Rautalahti Katariina, ympäristöjohtaja
Hiltunen Kirsi, 1. kaupungineläinlääkäri
Maidell-Münster Leena, ympäristöpäällikkö
Groth Anna, viestintäpäällikkö
Rantataro Maarit, johtava
ympäristötarkastaja vs.
Pasanen Eija, lautakunnan sihteeri,

-

Varajäsenet
Laitinen HannaLeena
Suvensalmi
Jouko
Ellonen Ant
Lepistö Mat
PuusaRuohonen
Hannele
Karhunen Anneli
Hilden Joni
Pääkkönen Taru
Kalliokanerva
Marjo
Annala Ant
Parkkima Marja
Joensuu Juho
Tilander Liisa

Läsnä

-

Kaupunginhallituksen varaedustaja
Auvinen Timo
x
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Pälviä Aapo
-

esittelijä §:t 1-6
esittelijä §:t 7-11
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x
x
x
x
x
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pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetin
Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Maija Rautavaara

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Pasanen

Pöytäkirjan tarkastus
Aika ja paikka

14.12.2018, Ympäristökeskus, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Marja-Vuokko Mäkinen

Susanna Ruotsalainen

Pykälät 7-9 ja 11, tarkastetin ja hyväksytin kokouksessa.
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Aika ja paikka
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Lausunto Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta

VD/9182/11.00.03.00/2018
KR/KHI/MRA
Asia
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää YVA-lain tarkoittamana
yhteysviranomaisena Vantaan ympäristökeskuksen ja ympäristöterveyden lausuntoa Vantaan Energia
Oy:n jätevoimalan laajentamista koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto
tulee toimittaa viimeistään 14.12.2018.
Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/VantaanjatevoimalanlaajennusYVA.
Arviointiohjelman paperiversio on 15.11. - 14.12.2018 luettavissa Vantaan kaupungin Länsimäen
kirjastossa (Suunnistajankuja 2, 01280 Vantaa) sekä maankäytön asiakaspalvelussa (Kielotie 13, 01300
Vantaa).
Hankkeen kuvaus
Vantaan Energia suunnittelee vuonna 2014 valmistuneen jätevoimalan laajentamista. Laajennus on osa
yrityksen tavoitetta leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030
mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla. Hanke tukee myös
Vantaan ja Helsingin kaupunkien tavoitteita olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä.
Jätevoimala polttaa vuodessa noin 370 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta, syntypaikkalajiteltua
jätettä. Laitos tuottaa vuodessa noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä sekä noin 30 %
Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta. Laajennus lisäisi energiantuotantoa ja edistäisi
kierrätyskelvottoman jätteen hyötykäyttöä. Se toteutetaan joko nykyisen voimalan kapasiteetin
lisäyksellä tai erillisellä uudella tuotantoyksiköllä.
Arvioitavat vaihtoehdot
VE0
Laajennushanketta ei toteuteta. Voimalaitoksen kapasiteetti pysyy nykyisessä, noin 374 000 tonnissa
poltettua jätettä vuodessa.
VE1
Olemassa olevien kattiloiden kapasiteettia lisätään niin, että jätevoimalan kokonaiskapasiteetti on noin
450 000 tonnia poltettua jätettä vuodessa.
VE2
Olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella
arinakattilalla 60–90 MWpa eli noin 150 000 tonnilla poltettavaa jätettä vuodessa, jolloin jätevoimalan
kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä noin 600 000 tonnia vuodessa.
Toiminnan kuvaus
Jätevoimalan energiantuotanto perustuu arinatekniikkaan. Jäte puretaan autoista vastaanottohallissa
jätebunkkeriin, josta tasalaatuiseksi sekoitettu jätemassa syötetään polttokattilaan. Arinassa
muodostuvat kaasut palavat arinan yläpuolella korkeassa lämpötilassa. Tulipesän kuumat savukaasut
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johdetaan kattilaan, josta niiden lämmöllä tuotetaan höyryä. Höyry pyörittää höyryturbiinia ja samalla
akselilla olevaa generaattoria, joka tuottaa sähköä. Jätteen sisältämät palamattomat materiaalit kuten
metalli ja kivet, sekä karkea tuhka poistuvat pohjatuhkajärjestelmään.
VE2:ssa nykyisen laitoksen läheisyyteen, sen itäpuolelle rakennetaan itsenäinen tuotantoyksikkö, jolla on
oma jätteen vastaanotto, lämmöntuotanto yksikkö puhdistusjärjestelmineen, mahdollisesti
sähköntuotantoyksikkö sekä oma piippu. Laajennusosa tuottaa lämpöä, sekä mahdollisesti myös sähköä.
Mahdollinen sähköntuotanto ei lisää hankkeen ympäristövaikutuksia verrattuna pelkkään lämpöä
tuottavaan voimalaan.
Nykyisen laitoksen pääasiallinen polttoaine on syntypaikkalajiteltu, kierrätykseen kelpaamaton sekajäte.
Uudessa laitosyksikössä (VE2) on tarkoitus hyödyntää energiaksi pääsääntöisesti jätteiden
lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta sekä
samaa kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä kuin nykyisessä jätevoimalassa.
Savukaasujen puhdistus
Arinakattilan savukaasut puhdistetaan hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 samoilla menetelmillä, jotka
vastaavat Euroopan Unionin määrittelemää parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Puhdistusjärjestelmä on puolikuiva, tai kuivan ja puolikuivan välimuoto. Nykyisissä jätteenpolttolinjoissa
on myös savukaasulauhduttimet, joista tulee jätevesiä. Uuden laitoksen
savukaasupuhdistusjärjestelmään liitetään savukaasupesuri.
Jätteet
Jätevoimalassa syntyy jätteinä pohjatuhkaa (kuona), kattilatuhkaa, lentotuhkaa, savukaasun
puhdistusjärjestelmän lopputuotetta sekä muina jätteinä kiinteitä ja nestemäisiä öljyjätteitä, akkuja,
paristoja ja loisteputkia.
Pohjatuhka kuljetetaan jatkokäsittelyyn kuonankuljettimien avulla. Kuonasta erotetaan metallit
Ämmässuolla ennen loppusijoitusta. Ennen savukaasujen puhdistusta eroteltava kattilatuhka,
sähkösuotimelta kerättävä lentotuhka (suodintuhka) ja letkusuodattimilta erikseen kerättävä
savukaasujen puhdistuskemikaaleja sisältä jäte siirretään kuljettimella varastosiiloihin.
Jätevedet ja hulevedet
Nykyisen laitoksen savukaasulauhduttimilta ja uuden laitoksen savukaasupesurista syntyy käsittelyä
vaativia jätevesiä. Jätevedestä erotetaan kiintoaine ja säädetään veden pH. Muuten muodostuvat
jätevedet ovat pääasiassa prosessivesiä. Prosessin vuotovedet sekä kattilan ja turbiinin huuhteluvedet
johdetaan jätevesiviemäriin.
Jätteen vastaanottoalueen vedet johdetaan kiintoaine- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Pihaalueen asfaltoiduilta alueilta koottavat sadevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kautta
keruualtaaseen, josta ne pumpataan jätevesiviemäriin. Laitoksen kattopinnoilta koottavat sadevedet
johdetaan avo-ojaan.
Hankealueen kuvaus
Jätevoimala sijaitsee Vantaan Energian omistamalla tontilla (92-92-201-1) Kehä III:n ja Porvoonväylän
risteyksessä. Laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen kanssa samalle n. 14,9 ha kokoiselle tontille, joten
laajennus ei tuo muutoksia laitoksen sijaintiin tai maankäyttötarpeeseen. Hanke on maakuntakaavan,
yleiskaavan ja asemakaavan mukainen.

Ote pöytäkirjasta
Ympäristölautakunta
12.12.2018

8

Sivu 5

Lähialueiden toiminnat
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Rudus Oy:n betonin ja kiviaineksen murskauslaitos sekä
betoniasema. Alueen eteläpuolella kulkee Porvoonväylä ja itäpuolella Sotungintie. Lounaispuolella on
Kehä III:n ja Porvoonväylän eritasoliittymäalue. Alueen pohjoispuolella on suurjännitevoimalinjoja sekä
Ojangon ulkoilualue ja Ojangon koiraurheilukeskus. Hankealueen itäpuolelle on suunnitteilla Remeo Oy:n
kierrätyslaitos. Vaaralan yritysalueella 1 - 2 km länteen hankealueesta sijaitsevat muun muassa Valion
juustotehdas sekä Fazerin makeistehdas ja leipomo. Hankealueen ympäristössä harjoitetaan peltoviljelyä
lähimmillään 200 – 300 m etäisyydellä.
Asutus
Lähimmät asuintalot sijaitsevat puolen kilometrin etäisyydellä hankealueen rajasta koilliseen
Kalliolaaksontiellä ja Rapuojantiellä sekä Länsisalmessa Porvoonväylän lounaispuolella. Lähin koulu
sijaitsee Länsisalmessa noin 600 metrin etäisyydellä, lähin päiväkoti noin 1,4 kilometrin etäisyydellä
Länsimäessä.
Liikenneyhteydet
Jätevoimalalle ajetaan Kehä III:n Länsimäentien eritasoliittymän kautta. Laajennuksen jälkeen liikenne
jatkuu samalla reitillä liikennemäärien jonkin verran kasvaessa. Vuonna 2017 voimalalle ajettiin noin 170
autokuormaa jätettä vuorokaudessa ja laajennuksen jälkeen määrän arvioidaan olevan noin 230
autokuormaa jätettä vuorokaudessa.
Melu
Jätevoimalan ympäristössä melua aiheuttaa etenkin Porvoonväylän ja Kehä III:n vilkas liikenne.
Jätevoimalan melua arvioitiin aiemman YVA-menettelyn yhteydessä melumallinnuksen avulla.
Mallinnuksen tulosten mukaan jätevoimalan ja sen kuljetusten aiheuttama melu ei muuta alueella
vallitsevaa melutasoa. Jätevoimalan nykyistä melua on mitattu vuonna 2015.
Pohjavesi
Lähin vedenhankinnan kannalta tärkeä eli I-luokan pohjavesialue on noin 250 m hankealueesta länteen
sijaitseva Fazerilan pohjavesialue. Vaaralan elintarviketeollisuus käyttää Fazerilan pohjavesialueen
pohjavettä. Pohjaveden virtaus suuntautuu laitosalueelta ympäristöön, todennäköisesti luoteen ja
pohjoisen suuntaan, mutta virtausyhteys on kallioperän huonon vedenjohtavuuden vuoksi rajoittunut.
Mittausten perusteella laitosalueen pohjavedet eivät voi virrata Fazerilan pohjavesialueelle.
Pintavesi
Hankealue sijoittuu kahden valuma-alueen rajalle. Osa pintavesistä kulkee pohjoisen kautta Krapuojaan
ja Krapuojaa pitkin edelleen mereen Sipoon Kapellvikiin, osa purkautuu etelän kautta Westerkullan ojaan
ja siitä lopulta mereen Porvarinlahteen. Nykyisen laitoksen jätteen vastaanottoalueen huuhteluvedet ja
jäteautojen reiteiltä muodostuneet likaiset hulevedet ohjataan öljynerottimen kautta kaupungin
jätevesiviemäriin. Puhtaat hulevedet johdetaan piha-alueelta avo-ojaan.
Suojelualueet
Hankealueesta alle kilometrin koilliseen sijaitsee Sipoonkorven kansallispuisto. Sipoonkorpi on
valtakunnallisesti arvokas luontokohde ja sen alueet kuuluvat osittain myös Natura 2000 -verkostoon.
Muita suojelualueita sijaitsee 1,5-2 km päässä.
Arvioitavat vaikutukset
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Arviointityössä painotetaan keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia, joita ovat polttoaineiden hankinta,
kuljetus ja käsittely, maaperä ja pohjavedet, sivutuotteiden määrä, laatu, käsittely ja loppusijoitus,
savukaasupäästöt sekä sosiaaliset vaikutukset. Eri vaikutusten vaikutusalueiden laajuudet vaihtelevat,
joten vaikutusten arviointi kohdistuu eri laajuisille alueille sen mukaan mitä vaikutusta kulloinkin
tarkastellaan.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja nollavaihtoehtoa verrataan toisiinsa kaikkien arvioitujen
ympäristövaikutusten osalta. Vaikutukset voivat olla ympäristön kannalta myönteisiä tai kielteisiä.
Vertailun yhteydessä esitetään selvitys hankkeen ympäristöllisestä toteuttamiskelpoisuudesta.
Mahdolliset haittojen vähentämis- ja lieventämistoimet kuvataan arviointiselostuksessa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena saatavaa tietoa tullaan hyödyntämään hankkeen
yksityiskohtaisessa toteutussuunnittelussa.
Ympäristölautakunta 12.12.2018 § 8
Ympäristöjohtajan esitys:
Päätetään antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraava lausunto.
Ympäristölautakunta toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisena ja lausuu
Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa.
Vantaan Energia aikoo arvioitavana olevalla hankkeella leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010
tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa
kokonaan 2020-luvulla, mikä on hyvä tavoite. Kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmasta
polttokapasiteetin kasvu sen sijaan on ristiriitaista.
Vaihtoehdot
VE 1 tarkoittaisi 20 %:n ja VE2 peräti 60 %:n lisäystä jätevoimalan nykyiseen kapasiteettiin. VE2:ssa lisäys
olisi huomattava ottaen huomioon tavoitteen vähentää jätteen syntyä ja lisätä kierrätystä. Nykyinen
kapasiteetti riittää alueen yhdyskuntajätteen polttoon. Lisäkapasiteetti kohdistuisi teollisuuden ja
yritystoiminnan jätteiden polttoon.
Arviointiohjelman mukaan jätevoimalan laajennuksessa polttoon tulisi kuitenkin myös samaa
kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä kuin nykyisessä jätevoimalassa. Jätteestä osa olisi kuitenkin
vielä kierrätettävissä ja hyödynnettävissä muuten kuin energiana. HSY:n vuonna 2016 tekemässä
tutkimuksessa todetaan, että sekajätteeseen päätyy kotitalouksissa sekä eri toimialoilla runsaasti
erilliskeräykseen kelpaavia jätejakeita, esimerkiksi biojätettä oli kotitalouksien sekajätteessä 37 %,
päiväkotien ja koulujen sekajätteessä 34 %. Tuottajavastuun alaisen jätteen osuus sekajätteestä oli 32 %,
mistä merkittävä osa oli muovipakkauksia.
Sekajätemäärä tullee kuitenkin vähentymään erilliskeräysvelvoitteiden tiukentuessa. Koska
erilliskerättävien jätteiden määrä tulee lisääntymään ja niiden määrä poltettavan jätteen joukossa
puolestaan vähenemään, voisi vaihtoehtotarkasteluun ottaa lisäksi jätteen laadullisen muutoksen.
Valtakunnallisen jätesuunnitelmassa on myös jo tiedostettu, että kierrätyksen lisääntyessä poltettavan
jätteen laatu muuttuu, mikä olisi otettava huomioon uusien polttolaitosten suunnitteluvaiheessa.
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Jätesuunnitelmassa todetaan niin ikään, että kapasiteettia yhdyskuntajätteen polttoon on riittävästi,
mutta tiettyjen erityisalojen jätteiden kuten terveydenhuollon jätteiden, PVC-jätteiden ja
autopalottamoiden seulajätteen polttoon tarvittaisiin lisäkapasiteettia. Vantaan Energian hanke ei vastaa
tähän tunnistettuun tarpeeseen. Yhtenä vaihtoehtona tulisikin tarkastella näiden erityisalojen jätteiden
polttoa uudessa laitoksessa.
Vaikutusalue
Vaikutusalueiden laajuus vaihtelee tarkasteltavan vaikutuksen mukaan. Pölyämisen ja roskaantumisen
vaikutukset arvioidaan 500 metrin etäisyydelle saakka, hajuhaittojen esiintymistä lähimmillä
asuinalueilla, laitosalueen toiminnan ja liikenteen melun vaikutuksia laitosalueiden lähialueilla
sijaitsevien häiriintyvien kohteiden etäisyydelle asti. Varsinkin melun ja hajun vaikutusalue tulisi olla
esitettyä laajempi kattaen koko laitosalueen ympäristön. Esimerkiksi jätevoimalan pohjoispuolella
Ojangon ulkoilualue ulottuu asutusta lähemmäksi.
Maaperä, pinta- ja pohjavesi
Arviointiohjelman mukaan jätevoimalan laajennuksesta aiheutuvat vaikutukset maaperään ja pohjavesiin
arvioidaan maaperän laadun, alueen maastonmuotojen ja pohjavesialueiden sijainnin perusteella ottaen
huomioon myös mahdolliset onnettomuustilanteet. Myös rakentamisen vaikutukset pohjaveteen on
arvioitava.
Jätevedet ja likaiset hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, puhtaat hulevedet avo-ojaan. Uuden linjan
savukaasun puhdistuksesta syntyisi lisää jätevesiä. Arviointiselostuksessa on arvioitava jäteveden määrää
suhteessa jätevesiverkoston kapasiteettiin.
Päästöt ilmaan ja ilmastoon
Ilmanlaatuvaikutuksissa arvioidaan jätteenpolton aiheuttamat savukaasupäästöt, kuljetusten päästöt eri
toteutusvaihtoehdoissa sekä niiden vaikutukset ilmanlaatuun. Hankkeen ilmastovaikutuksia arvioidaan
etenkin suhteessa nykytilaan. Lisäksi ilmastoon vaikuttavien hiilidioksidipäästöjen osalta esitetään
laskelmat liikenteen hiilidioksidipäästöjen määristä hankevaihtoehdoissa.
Tämän arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi on pyrittävä arvioimaan polttoaineen laadun muuttumisen
vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, jos polttoaineen laatumuutosta ei oteta omaksi tarkasteltavaksi
vaihtoehdokseen.
Arviointiselostuksessa on esitettävä myös häiriötilanteiden päästöjen vaikutukset. Nykyisessä
jätevoimalassa on esimerkiksi toistuvasti ollut SO2:n päästöraja-arvon ylityksiä. Arviointiselostukseen olisi
lisäksi hyvä saada kokonaiskuva Vantaan energiatuotannon kaikista päästöistä, kun kivihiilestä on
luovuttu ja hanke toteutettu.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Arviointiohjelmassa todetaan, että hankevaihtoehtoihin ei sisälly merkittävää luonnonvarojen käyttöä,
joten hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä luonnonvarojen käyttöön liittyviä vaikutuksia.
Vaikka jätevoimalassa pitäisi polttaa vain kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, on riskinä kuitenkin, että
polttokapasiteetin kasvu ei motivoi nykyisenlaiseen kierrätykseen, saati innovatiivisten
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kierrätysratkaisujen syntyyn. Kierrätysmateriaaleista tulisi kuitenkin saada talteen myös pieninä
pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita. Arviointiselostuksessa olisi tarkasteltava
luonnonvarojen käyttöä tästäkin näkökulmasta eli onko polttokapasiteetin kasvulla vaikutusta
materiaalien talteenottoon.
Sivutuotteiden määrä, laatu, käsittely ja loppusijoitus
Arviointiselostuksessa on esitettävä kapasiteetin noston aiheuttama konkreettinen jätemäärän lisäys,
erityisesti kuonan ja tuhkien määrä sekä näiden ympäristövaikutukset.
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Rakentamisen aikana jätevoimalan alueella on työmaa, mikä voi aiheuttaa häiriötilanteita ja lisätä
onnettomuusriskiä. Myös nämä on kuvattava ja arvioitava YVA-selostuksessa.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Jätevoimalan viereen on suunnitteilla Remeo Oy:n kierrätysmateriaalien käsittelylaitos.
Yhteisvaikutuksina on arvioitava ainakin liikennettä, melua ja ilmapäästöjä.
Maankäyttö
Vantaan kaupunkisuunnittelun näkökulmana tuodaan esille, että Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa
on merkitty Pitkäsuontiestä Helsingin puolelle jatkuva Porvoonväylän rinnakkaiskatu, johon ei ole vielä
varauduttu asemakaavoissa. Jätevoimalan laajennusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
katuyhteyden tarvitsema tila ja käynnistää asemakaavan muuttaminen hanketta varten ajoissa.
Toteuttamiskelpoisuuden tarkastelu
Vuoden 2007 jätevoimalan YVA-selostuksesta yhteysviranomainen lausui, että jätteiden hyödyntäminen
energiana on pääkaupunkiseudun jätehuoltojärjestelmän merkittävä kehitysaskel. Kuluneen reilun
kymmenen vuoden aikana on huomattu resurssien niukkuus ja kulutuksen jatkuvan kasvun
mahdottomuus, ja päätösten suuntaviivat ovat jo toisaalla. Vaikka vuonna 2007 kaatopaikkaläjityksestä
pois pääseminen oli edistyksellistä, niin nyt hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on tarkasteltava kriittisesti
sekä jätteen synnyn ehkäisyn että kiertotalouden näkökulmasta.
Käsittely:
Ympäristöjohtaja muutti päätösesitystään siten, että esityksen kohtaan Vaihtoehdot, lisättiin viimeiseksi
lauseeksi ”Arviointiselostuksessa tulee kuvata tarkoin poltettavaksi ehdotettujen jätejakeiden koostumus
sekä vaikutus laitoksen päästöihin ja syntyviin jätteisiin kussakin vaihtoehdossa. Tämä koskee myös
polton lisäämisen jälkeen syntyviä sivutuotteita ja niiden sijoitusta”.
Päätös:
Päätettiin ympäristöjohtajan muutetun esityksen mukaisesti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle seuraava lausunto.
Ympäristölautakunta toimii sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisena ja lausuu
Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa.
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Vantaan Energia aikoo arvioitavana olevalla hankkeella leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010
tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kivihiilen käyttö energiantuotannossa
kokonaan 2020-luvulla, mikä on hyvä tavoite. Kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmasta
polttokapasiteetin kasvu sen sijaan on ristiriitaista.
Vaihtoehdot
VE 1 tarkoittaisi 20 %:n ja VE2 peräti 60 %:n lisäystä jätevoimalan nykyiseen kapasiteettiin. VE2:ssa lisäys
olisi huomattava ottaen huomioon tavoitteen vähentää jätteen syntyä ja lisätä kierrätystä. Nykyinen
kapasiteetti riittää alueen yhdyskuntajätteen polttoon. Lisäkapasiteetti kohdistuisi teollisuuden ja
yritystoiminnan jätteiden polttoon.
Arviointiohjelman mukaan jätevoimalan laajennuksessa polttoon tulisi kuitenkin myös samaa
kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä kuin nykyisessä jätevoimalassa. Jätteestä osa olisi kuitenkin
vielä kierrätettävissä ja hyödynnettävissä muuten kuin energiana. HSY:n vuonna 2016 tekemässä
tutkimuksessa todetaan, että sekajätteeseen päätyy kotitalouksissa sekä eri toimialoilla runsaasti
erilliskeräykseen kelpaavia jätejakeita, esimerkiksi biojätettä oli kotitalouksien sekajätteessä 37 %,
päiväkotien ja koulujen sekajätteessä 34 %. Tuottajavastuun alaisen jätteen osuus sekajätteestä oli 32 %,
mistä merkittävä osa oli muovipakkauksia.
Sekajätemäärä tullee kuitenkin vähentymään erilliskeräysvelvoitteiden tiukentuessa. Koska
erilliskerättävien jätteiden määrä tulee lisääntymään ja niiden määrä poltettavan jätteen joukossa
puolestaan vähenemään, voisi vaihtoehtotarkasteluun ottaa lisäksi jätteen laadullisen muutoksen.
Valtakunnallisen jätesuunnitelmassa on myös jo tiedostettu, että kierrätyksen lisääntyessä poltettavan
jätteen laatu muuttuu, mikä olisi otettava huomioon uusien polttolaitosten suunnitteluvaiheessa.
Jätesuunnitelmassa todetaan niin ikään, että kapasiteettia yhdyskuntajätteen polttoon on riittävästi,
mutta tiettyjen erityisalojen jätteiden kuten terveydenhuollon jätteiden, PVC-jätteiden ja
autopalottamoiden seulajätteen polttoon tarvittaisiin lisäkapasiteettia. Vantaan Energian hanke ei vastaa
tähän tunnistettuun tarpeeseen. Yhtenä vaihtoehtona tulisikin tarkastella näiden erityisalojen jätteiden
polttoa uudessa laitoksessa.
Arviointiselostuksessa tulee kuvata tarkoin poltettavaksi ehdotettujen jätejakeiden koostumus
sekä vaikutus laitoksen päästöihin ja syntyviin jätteisiin kussakin vaihtoehdossa. Tämä koskee myös
polton lisäämisen jälkeen syntyviä sivutuotteita ja niiden sijoitusta
Vaikutusalue
Vaikutusalueiden laajuus vaihtelee tarkasteltavan vaikutuksen mukaan. Pölyämisen ja roskaantumisen
vaikutukset arvioidaan 500 metrin etäisyydelle saakka, hajuhaittojen esiintymistä lähimmillä
asuinalueilla, laitosalueen toiminnan ja liikenteen melun vaikutuksia laitosalueiden lähialueilla
sijaitsevien häiriintyvien kohteiden etäisyydelle asti. Varsinkin melun ja hajun vaikutusalue tulisi olla
esitettyä laajempi kattaen koko laitosalueen ympäristön. Esimerkiksi jätevoimalan pohjoispuolella
Ojangon ulkoilualue ulottuu asutusta lähemmäksi.
Maaperä, pinta- ja pohjavesi
Arviointiohjelman mukaan jätevoimalan laajennuksesta aiheutuvat vaikutukset maaperään ja pohjavesiin
arvioidaan maaperän laadun, alueen maastonmuotojen ja pohjavesialueiden sijainnin perusteella ottaen
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huomioon myös mahdolliset onnettomuustilanteet. Myös rakentamisen vaikutukset pohjaveteen on
arvioitava.
Jätevedet ja likaiset hulevedet johdetaan jätevesiviemäriin, puhtaat hulevedet avo-ojaan. Uuden linjan
savukaasun puhdistuksesta syntyisi lisää jätevesiä. Arviointiselostuksessa on arvioitava jäteveden määrää
suhteessa jätevesiverkoston kapasiteettiin.
Päästöt ilmaan ja ilmastoon
Ilmanlaatuvaikutuksissa arvioidaan jätteenpolton aiheuttamat savukaasupäästöt, kuljetusten päästöt eri
toteutusvaihtoehdoissa sekä niiden vaikutukset ilmanlaatuun. Hankkeen ilmastovaikutuksia arvioidaan
etenkin suhteessa nykytilaan. Lisäksi ilmastoon vaikuttavien hiilidioksidipäästöjen osalta esitetään
laskelmat liikenteen hiilidioksidipäästöjen määristä hankevaihtoehdoissa.
Tämän arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi on pyrittävä arvioimaan polttoaineen laadun muuttumisen
vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, jos polttoaineen laatumuutosta ei oteta omaksi tarkasteltavaksi
vaihtoehdokseen.
Arviointiselostuksessa on esitettävä myös häiriötilanteiden päästöjen vaikutukset. Nykyisessä
jätevoimalassa on esimerkiksi toistuvasti ollut SO2:n päästöraja-arvon ylityksiä. Arviointiselostukseen olisi
lisäksi hyvä saada kokonaiskuva Vantaan energiatuotannon kaikista päästöistä, kun kivihiilestä on
luovuttu ja hanke toteutettu.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Arviointiohjelmassa todetaan, että hankevaihtoehtoihin ei sisälly merkittävää luonnonvarojen käyttöä,
joten hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä luonnonvarojen käyttöön liittyviä vaikutuksia.
Vaikka jätevoimalassa pitäisi polttaa vain kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, on riskinä kuitenkin, että
polttokapasiteetin kasvu ei motivoi nykyisenlaiseen kierrätykseen, saati innovatiivisten
kierrätysratkaisujen syntyyn. Kierrätysmateriaaleista tulisi kuitenkin saada talteen myös pieninä
pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita. Arviointiselostuksessa olisi tarkasteltava
luonnonvarojen käyttöä tästäkin näkökulmasta eli onko polttokapasiteetin kasvulla vaikutusta
materiaalien talteenottoon.
Sivutuotteiden määrä, laatu, käsittely ja loppusijoitus
Arviointiselostuksessa on esitettävä kapasiteetin noston aiheuttama konkreettinen jätemäärän lisäys,
erityisesti kuonan ja tuhkien määrä sekä näiden ympäristövaikutukset.
Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset
Rakentamisen aikana jätevoimalan alueella on työmaa, mikä voi aiheuttaa häiriötilanteita ja lisätä
onnettomuusriskiä. Myös nämä on kuvattava ja arvioitava YVA-selostuksessa.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Jätevoimalan viereen on suunnitteilla Remeo Oy:n kierrätysmateriaalien käsittelylaitos.
Yhteisvaikutuksina on arvioitava ainakin liikennettä, melua ja ilmapäästöjä.
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Maankäyttö
Vantaan kaupunkisuunnittelun näkökulmana tuodaan esille, että Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa
on merkitty Pitkäsuontiestä Helsingin puolelle jatkuva Porvoonväylän rinnakkaiskatu, johon ei ole vielä
varauduttu asemakaavoissa. Jätevoimalan laajennusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon
katuyhteyden tarvitsema tila ja käynnistää asemakaavan muuttaminen hanketta varten ajoissa.
Toteuttamiskelpoisuuden tarkastelu
Vuoden 2007 jätevoimalan YVA-selostuksesta yhteysviranomainen lausui, että jätteiden hyödyntäminen
energiana on pääkaupunkiseudun jätehuoltojärjestelmän merkittävä kehitysaskel. Kuluneen reilun
kymmenen vuoden aikana on huomattu resurssien niukkuus ja kulutuksen jatkuvan kasvun
mahdottomuus, ja päätösten suuntaviivat ovat jo toisaalla. Vaikka vuonna 2007 kaatopaikkaläjityksestä
pois pääseminen oli edistyksellistä, niin nyt hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on tarkasteltava kriittisesti
sekä jätteen synnyn ehkäisyn että kiertotalouden näkökulmasta.
Tämä pykälä tarkastettiin heti.
Liitteet:
- hankealueen sijainti
- uuden kattilan toimintaperiaate
Täytäntöönpano:

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle (ilman liitteitä)

Muutoksenhakuohje:

10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
Maarit Rantataro, puh. 040 045 8017, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Liite 1. Jätevoimalan sijainti.

LIITE: Ympäristölautakunta 12.12.2018 / 8 §

LIITE: Ympäristölautakunta 12.12.2018 / 8 §
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Muutoksenhakuohje 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

10.1
Päätöksistä §;t 4-8 ja 11, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n
mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
10.2.
Päätöksistä §:t 1-3, ei hallintolainkäyttölain 5 §:n mukaan saa tehdä hallintovalitusta, koska ne eivät
sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

14.12.2018

Uudenmaan ELY-keskukselle
Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne
Lausunto Vantaan polttolaitoksen laajennuksen yva-ohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta
seuraavaa.

Yleistä
Keskeisin yvassa selvitettävä asia on noudattaako laitos jätedirektiivin tavoitteita, valtakunnallista
jätesuunnitelmaa ja jätehierarkiaa sekä kiertotalouden tavoitteita. Se on erityisen tärkeää tässä
hankkeessa, koska jätteenpolton voimakas lisääminen on lähtökohtaisesti niiden vastaista.

Vaihtoehtovertailu

Vaihtoehtoihin tulee lisätä 0+ -vaihtoehto, jossa jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja
kierrätystä kehitetään jätehierarkian mukaisesti.
Huomattakoon, että syntypaikkalajitellussa sekajätteessä on käytännössä lajittelemattomia
vaarallisia aineita. Olisi myös laitokselle edullisempaa lajitella erikseen polttojakeet.
Toisaalta poltettavan jätteen määrä vähenee merkittävästi, kun biojätettä, muovia, paperia ja pahvia
tullaan lajittelemaan tulevaisuudessa paremmin. Nämä trendit vaikuttavat joka tapauksessa tähän
hankkeeseen merkittävästi.
0+ -vaihtoehto on erityisen tarpeellinen, koska se toisi esiin hankkeen keskeiset
ympäristövaikutukset muun muassa raaka-aineiden ja ilmasto- ym. päästöjen suhteen. Sitä kautta
päästäisiin myös keskeiskysymyksiin hankkeen toteutettavuudesta. Onko hankkeelle todella
tarvetta, kun otetaan nykyinen jätteenpolttokapasiteetti ja jätehierarkian mukainen kierrätyksen
yms. eteneminen huomioon?
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Polttoaineen alkuperä
Jätteen alkuperä pitäisi kuvata tarkemmin. Mistä se tulee ja mitä se olisi? Polttolaitokselle kaavaillut
uudet jätteet käsittävät ilmeisesti aikaisemmin hallinto-oikeuden hylkäämiä teollisuuden ja kaupan
jätejakeita eli "jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta
kiertotalouspolttoainetta".
Polttolaitoksen viereen kaavaillun Remeon tarkoituksen on murskata tällaisia jätteitä poltettavaksi.
Ovatko aikaisemmin poltettavaksi sopimattomat jätejakeet paremmin sopivia, jos ne on murskattu?
Tekisikö välilaitos riskijätteestä "polttoainetta" vaikka kemialliset ominaisuudet eivät siinä
muuttuisi?
Polttolaitoksella ei pitäisi polttaa vaarallisia jätteitä ja poltettaessa vaarallisia aineita tuottavia
jätteitä. Aikaisemmissa käsittelyissä on perustellusti hylätty kyllästetyn puun ja sairaalajätteen
polttaminen, koska niissä on haitta-aineita, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat haitallisia päästöjä.
Autopurkamojen seulontajätteet ovat raskasmetalli- ja haitta-ainepitoisia vaarallisia jätteitä. PVCmuovin polttaminen tuottaisi suolahappoa ja olisi todennäköisesti prosessiin sopimatonta myös
koska kloorin takia siihen voi liittyä suurempi riski dioksiineista, furaaneista ja niiden kaltaisista
yhdisteistä.
Näistä syistä yvassa on välttämätöntä kuvata tarkoin poltettavaksi ehdotettujen jätejakeiden
täsmällinen kemiallinen koostumus sekä vaikutus päästöihin ja syntyviin jätteisiin.
Vedet
Päästöissä tulee tarkastella laitoksesta tulevaa päästölaskeumaa. Katoilta ja muualta tulevissa
puhtaissa vesissä on esiintynyt ojiin sopimattomia haitta-ainepitoisuuksia.
Alueella esiintyy erityisen huonolaatuisia pohjavesiä, joiden alkuperä ja käsittely tulee selvittää
sekä toimenpiteet joilla pohjavesien pilaantuminen voidaan estää.
Pintavesissä tulee huomata, että ne laskevat lopulta Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet
-nimiselle Natura 2000 -alueelle.
Ilmanpäästöt
Ilmapäästöistä täytyy selvittää häiriöpäästöt koostumuksineen mukaan lukien haitallisimmat aineet
kuten dioksiinit, furaanit, PAH-yhdisteet ja raskasmetallit. Tulee selvittää häiriöiden syyt ja
menettelyt häiriöpäästöjen estämiseksi.
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Jätteet
Polttojätettä syntyisi paljon: Minne se laitettaisiin, ottaen huomioon että se voi sisältää haitallisia
aineita?
Tuhkien ja kiinteiden jätteiden määrät koostumukset ja käsittelymahdillisuudet tulee selvittää.
Yhteisvaikutukset
Läheisen Remeon yva-ohjelmassa ilmenee lähialueella lahokaviosammaleen esiintymiä, joista osa
on rajattu. Yvassa tulee käsitellä myös laitoksen pölypäästöjen ja laskeuman mahdollinen vaikutus
lahokaviosammaleeseen.
Remeon yva-selostuksessa on myös käsitelty läheisiä ekologisia yhteyksiä, joihin ilmapäästöt, melu
ja liikenne sekä tarvittavat uudet liikennejärjestelyt voi vaikuttaa. Nämä on esitettävä myös
jätteenpolttolaitoksen yvassa.
Huomioiden Remeon ja Ruduksen (ympäristölupa 2018, valituksenalainen) laajennussuunnitelmat
alueen raskas liikenne on kasvamassa moninkertaiseksi. Suunniteltu bussivarikko lisäsi myös
merkittävästi raskasta liikennettä. Raskaan liikenteen yhteisvaikutukset tulee huomioida alueella.
Yhteisvaikutukset tulee selvittää Remeon, Ruduksen ja alueelle suunnitellut bussivarikon kanssa
myös ilmansaasteiden pölyn ja melun osalta.
Lisätietoja
- FT Jari Natunen, Suomen luonnonsuojeluliitto, puhelin 040 7713 781, njarit@yahoo.com
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