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Vantaan Energia Oy

Vaaralliset jätteet

• Mitä vaarallisia jätteitä viedään ulkomaille?
- Jäteviennit ovat julkista tietoa. Vientilupatiedot löytyvät ympäristöviranomaisen sivuilta. 
Lupien mukaan ulkomaille viedään mm. maali- ja pigmenttijätteitä, purkujätettä sekä 
kiinteitä öljyisiä jätteitä. 

• Sanoitte, että suunnitelmissanne ei ole tuoda jätteitä ulkomailta. Mistä 
aiotte saada kasaan riittävästi jätteitä laitoksiin?

- Jätettä ei ole tarkoitus tuoda ulkomailta, vaan laitoksessa poltetaan ainoastaan 
Suomessa syntyviä vaarallisia jätteitä. Jätettä syntyy riittävästi pelkästään Etelä-Suomen 
alueelta. 
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Päästöt

• Mitkä ovat päästökaasujen raskasmetallipitoisuudet? 
- Laitokselle annetaan tiukat tarkkailuvelvoitteet. Ilmapäästöjä mitataan jatkuvatoimisesti, 
joten päästöjä ei voi vahingossa päästä ilmaan. Vantaan Energialla mittaukset tehdään 
tuplana, eli ainakin yksi mittalaite toimii, jos toisessa on vikaa. Tämä on enemmän kuin laki 
velvoittaa. 

• Mitkä ovat ns. hulevesien pitoisuudet huomioiden ilmalaskeuman 
polttolaitokselta?

- Hankkeelle tehdään savukaasujen leviämismallinnus osana YVA-menettelyä. Arvio 
hankkeen ilmapäästöistä esitetään YVA-selostuksessa. Tässä vaiheessa laitosta ei vielä 
ole, joten mallinnukset ovat ainoa tapa tarkastella laitoksen ilmapäästöjä. 
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Turvallisuus

• Mikä taho hyväksyy poltettavat jätteet niin, etteivät ne aiheuta vaaraa prosessissa, 
päästöissä ja sen jätteissä?

- Poltettavien jätteiden haitta-aineita ja vaaraominaisuuksia käsitellään YVA-selostuksessa ja 
tarkemmin ympäristölupahakemuksessa. 

• Miten vaarallisten ja haihtuvien orgaanisten liuottimien ympäristöpäästöt estetään 
pakkausten käsittelyssä, tynnyrilinjalla ja tynnyreitä murskatessa? 

- Vaarallista jätettä ei varastoida laitosalueella merkittäviä määriä. Jätehuoltoyhtiöt 
lajittelevat, pakkaavat ja varastoivat jätteet, minkä jälkeen ne syötetään polttoon 
vaarallisen jätteen polttolaitoksella. Varastot ovat korkeintaan muutaman päivän varastoja, 
jotta polttoainetta riittää esim. viikonlopun yli. Laitoksen suunnittelussa ja 
vastaanottologistiikassa otetaan huomioon eri prosessivaiheissa syntyvät 
ympäristöpäästöt siten, että näiden vaikutus pystytään poistamaan tai näiden vaikutukset 
ovat vähäisiä.

• Miten räjähdys- ja tulipalovaara estetään? 
- Laitoksella varaudutaan onnettomuus- ja häiriötilanteisiin niin, että mahdolliset vaikutukset 
pysyvät laitosalueella. Toiminta toteutetaan ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. 
Laitoksella  ei ole tarkoitus käsitellä ihmisille tai käsittelyn kannalta erittäin vaarallisia jätteitä, 
kuten happoja, ammuksia- ja räjähdysaineita, säteileviä jätteitä jne. 
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Jätteentoimittajat

• Mitkä ovat yhteistyökumppanit ja niiltä tulevat jätteet?
- Sopimuksia ei ole vielä tehty. Nyt ollaan vasta YVA-ohjelmavaiheessa, joten tiedot 
tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
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Laitoksen sijainti

• Miksi vaihtoehtona ei ole selvitetty vähemmän asuttua seutua?
- Laitos sijoittuu olemassa olevalle laitosalueelle, jonka lähialueet ovat suhteellisen 
harvaan asuttuja. Vastaanotto- ja laitos on suunniteltu ympäristöönsä parhaiten 
soveltuvaksi eli mm. jätteiden käsittely laitosalueella on suunniteltu mahdollisimman 
pieneksi. Joka tapauksessa asutus ja kaavoitus huomioidaan ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. 
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Seurantaryhmä

• Millä perusteella valitaan seurantatyöryhmä esim. asukasyhdistykset? 
Voiko sinne ilmoittautua, jos kutsua ei kuulu?

- Seurantaryhmään osallistuvat tahot on valittu hyvän käytännön mukaan. Ryhmään ei voi 
itse ilmoittautua. YVA-ohjelman sisältöä voivat kommentoida YVA-lain mukaisesti sekä 
yhdistykset ja järjestöt, että yksityishenkilöt. 
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