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SIIRRÄMME SÄHKÖÄ 
VANTAALAISILLE

Vantaan Energia Sähköverkot vastaa 
siitä, että sähkö siirtyy koteihin ja muihin 

rakennuksiin vuorokauden ympäri. 

Huolehdimme sähköverkon 
toimivuudesta ja rakennamme sitä 

yhteistyökumppaneidemme kanssa.

VALMISTAMME JA MYYMME 
SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ
Vantaan Energia on yksi Suomen 

suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä.

Tuotamme ja myymme sähköä koko 
Suomeen. Kaukolämpöä tuotamme ja 

myymme Vantaalle.
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Vantaan Energia Oy

AVAINLUKUJAMME 2017

Kalle Patomeri
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285,3M€
LIIKEVAIHTO

339
HENKILÖSTÖ
KESKIMÄÄRIN

54,8 M€
LIIKEVOITTO

OMISTAJAMME

60 % 40 %
Helsingin 
kaupunki

Vantaan 
kaupunki



Vantaan Energia Oy

Energiantuotannon tulevaisuus
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Vantaan Energian jätevoimala



Vantaan Energia Oy

Sekajäte on hylännyt kaatopaikat

• Poltettava jäte on lähes yksinomaan aiemmin kaatopaikalle 
sijoitettavaa sekajätettä.

• Jätteen toimittavat HSY - Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut  
ja Rosk´n Roll Oy. 

• Jätteestä noin 85 % on kotitalousjätettä ja noin 15 % yritysten 
jätettä.

• Jätevoimala-alueella käy arkipäivinä klo 6.00-22.00 noin 140-
200 ajoneuvoa, jotka kuljettavat sekajätettä voimalaan ja 
pohjakuonaa sekä tuhkaa sieltä pois. 



Vantaan Energia Oy

Jätevoimalan polttoaine 2018

Syntypaikkalajittelu

Sekajäte   Paperi   Kartonki  Biojäte Kompostointi   Lasi     Metalli     Muovi
v.2014   v.2014 v. 2017

Ämmässuon
kaatopaikka, 
v. 2014
Vantaan Energian
jätevoimala

Tuottajat Ämmässuon
kompostointilaitos

Sopimus-
perusteinen
kuljetus

Kierrätyspisteet (n. 120 kpl)

• Metalli
• TekstiilitVaarallisen jätteen kontit 

(n. 70 kpl)

• Lääkkeet 
apteekkiin

• Lasi
• Paperi
• Kartonki

Tuottajat



Vantaan Energia Oy

JÄTEPOLTTOAINEEN KERUUALUE



Vantaan Energia Oy

1. Jätteen vastaanotto ja varastointi  
2. Jätteen poltto (kaksi polttolinjaa)
3. Palamisenergian talteenotto kattilassa 
4. Höyryturbiini /generaattori
5. Kaasuturbiini /generaattori
6. Savukaasujen puhdistus
7. Lämmön talteenottokattila
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Jätevoimala



Vantaan Energia Oy

Jätevoimalan jätemäärä

• Vantaan jätevoimalan koko määriteltiin aikanaan HSY:n 
järjestämässä jätteen energiahyötykäytön kilpailutuksessa. 
Kilpailutettu jätemäärä oli 320.000 tonnia ja se koostui lähes 
pelkästään kotitalouksien sekajätteestä.

• Kun jätevoimala käynnistyi kävi lähes heti ilmi, että 
polttokapasiteettia olisi pitänyt olla enemmän, sillä yritykset 
alkoivat tarjota lisää jätettä poltettavaksi.

• Jätevoimalan vuosittain polttama jätemäärä onkin ollut koko 
ajan hieman isompi kuin sen suunniteltiin olevan.

• Viimevuosien polttomäärä on ollut luokkaa 370.000 tonnia.



Vantaan Energia Oy

Tuhkan puhdistus

• Vantaan Energia on mukana kahdessa tuhkan puhdistus 
hankkeessa.

• Tavoitteena on olla maailman ensimmäinen jätevoimala, joka 
puhdistaa savukaasun puhdistuksesta syntyvän tuhkan siten, 
että sitä voidaan hyötykäyttää raaka-aineena.

• Onnistuessaan hanke mahdollistaa jätevoimalan tuhkan 
täydellisen hyötykäytön. Tämä parantaisi merkittävästi jätteen 
kierrätystä.



Julkinen

Hankevaihtoehto 1 
Nykyisen laitoksen jätemäärän nosto



Vantaan Energia Oy

Jätevoimalan jätemäärän kasvu

• Jätevoimalan kapasiteettiä on mahdollista nostaa lyhentämällä 
esimerkiksi vuosihuoltoja. Polttokapasiteettiin vaikuttaa myös 
oleellisesti jätteen energiasisältö. Kun muovin keräys tehostuu, 
jätteen lämpöarvo pienenee. Tällöin laitos voi polttaa enemmän 
jätettä.

• Tällä hetkellä Suomesta viedään jätettä poltettavaksi ulkomaille, 
sillä Suomen polttokapasiteetti ei riitä vastaamaan kysyntään.

• Kysynnän vuoksi Vantaan jätevoimalalla pyritään polttamaan 
jätettä sen kapasiteetin ja lupien sallimissa rajoissa 
mahdollisimman paljon. On järkevämpää hyödyntää jäte 
energiana Suomessa kuin viedä se ulkomaille.
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Hankevaihtoehto 2 
uusi jätevoimala



Vantaan Energia Oy

Uuden jätevoimalan sijainti



Vantaan Energia Oy

Uusi jätevoimala

• Projekti on Vantaan Energian strategian yksi keskeisimmistä 
tulevaisuuden hankkeista, jolla pyritään vähentämään kivihiilen 
polttoa ja turvaamaan kilpailukykyinen kaukolämpö Vantaalla.

• Laitos on kokonaan uusi ja vanhasta erillinen ja ”täydellinen” 
jätevoimala nykyisen laitoksen viereen. Vanhan laitoksen 
kanssa yhteistä olisi valvomo, piharakenteet ja henkilökunta.

• Polttoaine tulisi olemaan erilaisia kierrätystoiminnan rejektejä eli 
kiertotalouspolttoainetta.

• Polttoon tuleva jäte menee tällä hetkellä kaatopaikalle tai se 
viedään ulkomaille poltettavaksi.

Kalle Patomeri
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Vantaan Energia Oy

Polttoaine uudelle jätevoimalalle



Vantaan Energia Oy

NÄIN JÄTEVOIMALAMME TOIMII

Kalle Patomeri
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Vantaan Energia Oy

Minkälainen uusi jätevoimala tulisi 
olemaan

• Uudessa jätevoimalassa olisi tarkoitus hyödyntää kaikki meille ja 
maailmalle kertynyt osaaminen, jotta laitoksesta tulisi parempi 
kuin nykyinen laitos.

• Laitos on tarkoitus suunnitella ympäristön kannalta vielä 
vähäpäästöisemmäksi kuin nykyinen jätevoimala.

• Luonnollisesti laitoksesta suunnitellaan hiljainen ja hajuton.

Kalle Patomeri
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Uudenmaan ELY-keskus, Erika Heikkinen 28.11.2018 20

Vantaan Energia Oy
Jätevoimalan laajennus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

Yleisötilaisuus 28.11.2018

Erika Heikkinen
Uudenmaan ELY-keskus



YVA-menettelyn toimijat
Hankkeesta vastaava:

Vantaan Energia Oy
Yhteyshenkilö: 
Mikko Anttila, puh. 050 599 5622
mikko.anttila@vantaanenergia.fi

YVA-konsultti
ÅF-Consult Oy 
Yhteyshenkilö: 
Arto Heikkinen, puh. 040 348 5238
arto.heikkinen@afconsult.com

Yhteysviranomainen:
Uudenmaan  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Yhteyshenkilö:
Erika Heikkinen, puh. 0295 021 142 
erika.heikkinen@ely-keskus.fi

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 21



YVA-lain tavoite ja menettelyn soveltaminen 
• Uusi YVA-laki (252/2017) ja –asetus (277/2017) tulivat 

voimaan 16.5.2017
• Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten 

arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista 
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kaikkien 
tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia

• YVA-lakia ja -menettelyä sovelletaan hankkeisiin ja 
niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia 

• Arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetellaan YVA-
lain liitteessä 1

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 22



YVA-menettelyn soveltaminen Vantaan 
Energia Oy:n jätevoimalan laajennukseen

Hankkeen YVA -arviointi perustuu YVA-lain liitteen 
1 hankeluettelon kohtaan 11: jätehuolto

 11b) muiden jätteiden kuin vaarallisen jätteen 
polttolaitokset, joiden mitoitus on yli 100 t jätettä 
vuorokaudessa (noin 36 000 t/v) 
 sekä kohtaan 12) luettelon hankkeita kooltaan 

vastaavat hankkeiden muutokset
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YVA -menettelyn lähtökohdat 

• Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta 
vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä 
sekä arviointimenettelyn järjestämisestä

• Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä
• Arviointimenettely on avoin ja julkinen
• Arviointimenettely ei ole päätöksentekomenettely, 

menettelyssä tuotetaan tietoa suunnittelua ja 
päätöksentekoa varten

• Viranomainen ei saa myöntää hankkeelle lupaa eikä 
tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin 
YVA-menettely on päättynyt



YVA-menettelyn vaiheet

HANKKEESTA VASTAAVA

ALOITUS

YHTEYSVIRANOMAINEN KANSALAISET,
VIRANOMAISET,
MUUT TAHOT

AIKARAJA

LUPAMENETTELY

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

KUULUTUS 
SELOSTUKSEN

VIREILLÄOLOSTA

LAUSUNTO 
ARVIOINTI-

OHJELMASTA

KUULUTUS OHJELMAN
VIREILLÄOLOSTA

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

MIELIPITEET JA 
LAUSUNNOT

MIELIPITEET JA
LAUSUNNOT

VIIPYMÄTTÄ

30 PÄIVÄÄ

ENINTÄÄN 
KUUKAUSI

VIIPYMÄTTÄ

30– 60 PÄIVÄÄ

ENINTÄÄN
KAKSI 
KUUKAUTTA
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Arviointiohjelman sisältö
• Tarvittavat tiedot hankkeesta (kuvaus, tarkoitus, 

suunnitteluvaihe, sijainti, koko, maankäyttötarve, 
liittyminen muihin hankkeisiin, hankkeesta vastaava, 
arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta)

• Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot (hankkeen kannalta 
varteenotettavat vaihtoehdot, myös hankkeen 
toteuttamatta jättäminen)

• Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä 
suunnitelmista ja luvista

• Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön 
nykytilasta ja kehityksestä
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Arviointiohjelman sisältö (jatkoa) 
• Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista 

ympäristövaikutuksista, mukaan lukien yhteisvaikutukset 
muiden hankkeiden kanssa sekä perustelut arvioitavien 
ympäristövaikutusten rajaukselle

• Tiedot laadituista ja suunnitelluista selvityksistä ja 
arvioinnissa käytettävistä menetelmistä

• Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä
• Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän 

osallistumisen järjestämisestä
• Arvio arviointiselostuksen valmistumisesta
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Arvioitavat ympäristövaikutukset
ovat hankkeen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka 
kohdistuvat:

• Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen

• Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, 
kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen

• Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, 
maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

• Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 
• em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
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Hankkeen YVA-ohjelman vaiheet
• Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 30.10.2018 

• ELY-keskus on lähettänyt arviointiohjelman kuulutettavaksi Vantaan ja 
Helsingin ilmoitustauluille ja internetsivuille 

• Kuulutuksesta on ilmoitettu  Vantaan Sanomat, Helsingin Sanomat ja 
Hufvudstadsbladet -lehdissä 

• Arviointiohjelma on nähtävillä 15.11.-14.12.2018 seuraavissa paikoissa: 
• Vantaan kaupunki, maankäytön asiakaspalvelu, Kielotie 13, Vantaa
• Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2, Vantaa

• Internetissä: www.ymparisto.fi/VantaanjatevoimalanlaajennusYVA.

• Arviointiohjelman esittelytilaisuus 28.11.2018 klo 18.00 -20.00 

• Lausuntoja pyydetty mm. Vantaan ja Helsingin kaupungeilta ja niiden 
ympäristöviranomaisilta, Uudenmaan liitolta, aluehallintovirastolta, Liikenne-
ja Museovirastoilta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, SLL:lta

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 29



Arviointiohjelmalausunto
• Yhteysviranomaisen lausunto (ja muut lausunnot ja mielipiteet) 

annetaan hankkeesta vastaavalle 13.1.2019  mennessä ja 
yhteysviranomaisen lausunto toimitetaan tiedoksi ao. viranomaisille 
ja mielipiteen antajille

• Lausunnossa yhteysviranomainen ottaa kantaa arviointiohjelman 
laajuuteen ja tarkkuuteen ja arvioi laatijoiden asiantuntemuksen

• Lausunnosta on käytävä ilmi, kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan 
tarpeen mukaan yhteen hanketta koskevien muissa laeissa 
edellytettyjen selvitysten kanssa

• Lausunnossa esitetään yhteenveto mielipiteistä ja muilta toimijoilta 
tulleista lausunnoista

• Lausunto ja muut YVA-asiakirjat julkaistaan ympäristöhallinnon 
yhteisessä verkkopalvelussa: 
www.ymparisto.fi/VantaanjatevoimalanlaajennusYVA

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 30



Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta 
viimeistään 14.12.2018 Uudenmaan

ELY-keskukseen

Uudenmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36 

00521 HELSINKI
tai

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Viitteeksi tulee laittaa Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan 

laajennushankkeen YVA/Erika Heikkinen

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31



Vantaan Energian 
Jätevoimalan laajennus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Yleisötilaisuus 28.11.2018



YVA-ohjelman sisältö

— Hankkeen tausta ja perustelut

— Hankkeen kuvaus

— Ympäristövaikutusten arviointimenettely

— Hankkeen tekninen kuvaus

— Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat 
ja päätökset

— Ympäristön nykytilan kuvaus

— Suunnitelma hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioimiseksi

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



Hanke ja 
arvioitavat 
vaihtoehdot

Nykyinen jätevoimala polttaa vuodessa 
noin 374 000 tonnia kierrätykseen 
kelpaamatonta, syntypaikkalajiteltua 
jätettä. Tällä hetkellä ympäristöluvan 
mukainen määräaikainen 
enimmäismäärä on 374 000 tonnia 
poltettua jätettä vuodessa.

Nyt suunnitteilla oleva jätevoimalan 
laajennushanke on osa  Vantaan 
Energian tavoitetta luopua kivihiilen 
poltosta 2020-luvulla. 

Uuden energiantuotantoyksikön sijoitusalue:

Arvioitavat vaihtoehdot:

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



Uuden kattilan toimintaperiaate

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



Polttoaineen laatu

• Syntypaikkalajiteltu, kierrätykseen 
kelpaamaton sekajäte

• Lajittelulaitoksista jäljelle jäävää 
muihin tarkoituksiin kelpaamatonta 
kiertotalouspolttoainetta

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



Savukaasupäästöt ja niiden käsittely

• Puhdistusjärjestelmä on 
puolikuiva, tai kuivan ja 
puolikuivan välimuoto

• Typenoksidipäästöjen 
vähentäminen SNCR-
järjestelmällä

• Savukaasupesuri

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



Muodostuvat sivutuotteet ja jätteet
• pohjatuhka, eli kuona

• metallit

• kattilatuhka

• lentotuhka (kerätään sähkösuotimelta)

• savukaasun puhdistusjärjestelmän lopputuote

• muut jätteet (kiinteät ja nestemäiset öljyjätteet, akut, paristot ja 
loisteputket)

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



Luonnonympäristö
Maaperä: Hankealueen maaperä on 
kalliomaata

Pohjavesi: Lähin pohjavesialue Fazerila 
noin 250 metriä länteen

Vesistöt: Hankealue kahden mereen 
laskevan valuma-alueen rajalla

Kasvillisuus ja eläimistö: Sipoonkorven
kansallispuisto vajaan kilometrin 
etäisyydellä hankealueesta ja lähin Natura-
alue noin 2 km:n etäisyydellä

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



LIIKENNE

• Vuonna 2017 
voimalalle ajettiin noin 
170 kuormaa / vrk

• Laajennuksen jälkeen 
noin 230 kuormaa / vrk

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



ASUTUS, 
PÄIVÄKODIT JA 
KOULUT

• Hakunila, Vaarala, 
Länsimäki ja 
Östersundom 1,5 – 2 
km, lähimmät 
asuintalot noin 0,5 km

• Lähin koulu sijaitsee 
noin 600 m

• Lähin päiväkoti noin 
1,4 km

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Väestö, terveys, elinolot ja viihtyvyys
• Hankevaihtoehtojen mahdolliset 

vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja 
elinoloihin arvioidaan muun muassa hajun, 
melutason ja liikenteen muutosten osalta

• Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnissa hyödynnetään muissa 
vaikutusosioissa syntyviä laskennallisia ja 
laadullisia arvioita vertaamalla niitä 
annettuihin suosituksiin, ohjearvoihin tai 
muihin tunnuslukuihin

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018

Asukaskysely

• postitse 1000:lle lähiympäristön asukkaalle

• Kyselyn aihepiiriin sisällytetään seuraavia 
laajennukseen liitettyjä vaikutuksia kartoittavia 
asioita: 

• kuljetusten vaikutukset
• laitospaikalla tapahtuvan polttoaineiden 

käsittelyn vaikutukset
• savukaasupäästöt ja niiden vaikutukset 

ilmanlaatuun
• jäte- ja muiden vesien vaikutukset
• pöly- ja meluvaikutukset, 
• vaikutukset terveyteen, viihtyvyyteen, 

elinoloihin ja virkistysmahdollisuuksiin



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Melu
• Lähtötietoja ovat nykytilaa kuvaava 

melumittausraportti vuodelta 2015 sekä 
vuoden 2007 YVA:n yhteydessä tehty 
melumallinnus

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018

Meluselvitys

• Lasketaan voimalaitoksen ympäristömelutasot 
nykyisessä tilanteessa sekä tilanteessa, jossa 
jätevoimalaa on laajennettu suunnitelmien 
mukaisesti.

• Laskennoissa otetaan huomioon voimalan 
laitteistojen aiheuttamat melupäästöt sekä voimala-
alueella tapahtuvan autoliikenteen aiheuttama melu.

• Melulaskennoilla arvioidaan edellä mainittujen 
toimintojen aiheuttamia päivä- ja yöaikaisia 
keskiäänitasoja. 



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Maaperä, pohja- ja pintavedet

• Lähtötietoja
• Pohjavesiselvitys vuodelta 2009
• Tarkkailusuunnitelman mukaiset vuosiraportit

• Pohjavesien tarkkailu
• Pohjaveden pinnan tasojen mittaus (4 kertaa vuodessa)
• Pohjaveden laatu (2 kertaa vuodessa otettavat näytteet)

• Syksyn 2018 tehty perustilaselvitys (tarvearviointi)

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Ilmanlaatu ja ilmasto
• Lähtötietoja ovat tarkkailusuunnitelman 

mukaiset vuosiraportit sekä päästöjen 
leviämisselvitys vuodelta 2009

• Ilmastovaikutuksia arvioidaan suhteessa 
nykytilaan

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018

Savukaasupäästöjen leviämismallinnus

• Mallinnus tehdään Breeze / AERMOD –mallilla 
kattaen molemmat toteutusvaihtoehdot.

• Laskelmat tehdään 5-10 kilometrin sateelle 
ulottuvalla alueella. Laskentaväli on 50 - 250 metriä. 

• Selvityksessä määritetään SO2:n, NOx:n ja 
hiukkasten osalta voimassa oleviin tunti-, 
vuorokausi ja vuosiohjearvoihin tai –raja-arvoihin 
verrannolliset maanpintatason pitoisuudet. 

• Ohje- tai raja-arvoihin verrannolliset pitoisuudet 
arvioidaan tarkastelemalla laitosta koko vuoden yli.



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Monimuotoisuus, yhdyskuntarakenne, 
luonnonvarat

• Asiantuntijatyötä

• Olemassa olevien tietojen, 
suunnittelutietojen ja hankevaihtoehtojen 
kuormituksen perusteella

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Muut vaikutukset

• Sivutuotteiden määrä, laatu, käsittely ja loppusijoitus

• Onnettomuus- ja häiriötilanteet

• Rakentaminen ja toiminnan lopettaminen

• Yhteisvaikutukset

YLEISÖTILAISUUS 28.11.2018



8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

YVA-OHJELMAVAIHE

Ohjelman laatiminen

Ohjelman kuuluttaminen

Ohjelman nähtävilläoloaika, mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomaisen lausunto

YVA-SELOSTUSVAIHE

Selostuksen laatiminen

     Meluselvitys

     Savukaasupäästöjen leviämismallinnus

     Asukaskysely

Selostuksen kuuluttaminen

Selostuksen nähtävilläoloaika, mielipiteet ja lausunnot

Yhteysviranomaisen lausunto, "perusteltu päätelmä"

VUOROVAIKUTUS JA OSALLISTUMINEN

Yleisötilaisuudet

Ohjaus/seurantaryhmän kokoukset
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