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Meillä on suunnitelma 
fossiilisista polttoaineista luopumiseen 

vuoteen 2026 mennessä



Vantaan Energia Oy

Menestyvä energiayhtiö 
tekee ripeitä toimenpiteitä
• Puhtaasti ja kestävästi tuotettu energia on 

koko ajan merkitsevämpää sähkö- ja 
lämpöasiakkaille

• Uusiutuvaan energiantuotantoon perustuvat 
teknologiat ovat kiristäneet kilpailutilannetta 
energiamarkkinoilla

• Energiayhtiöiltä odotetaan yhä nopeampaa 
kykyä reagoida muutoksiin ja hakea 
ennakkoluulottomasti ympäristöystävällisiä 
sekä kustannustehokkaita tuotantoratkaisuja

• Tulevaisuuden energiayhtiö ei jää odottamaan 
poliittista ohjausta, vaan etsii innovatiivisia ja 
nopeita keinoja toteuttaa ilmastotoimenpiteitä

• Vantaan Energia on käynnistänyt 
investointiohjelman, jonka avulla luovutaan 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaan 
alueella vuoteen 2026 mennessä
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Vantaan Energia Oy

Luovumme fossiilista polttoaineista 
vuoteen 2026 mennessä
• Lopetamme kivihiilen käytön vuonna 2022

• Olemme käynnistäneet investointiohjelman, 
jonka avulla luovumme fossiilista 
polttoaineista (kivihiili, maakaasu, turve ja öljy) 
Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä

• Fossiilisten käytön lopettaminen tapahtuu 
hyödyntäen jätteiden energiakäytöstä 
syntyvää energiaa, uusiutuvia energialähteitä 
sekä energiavarastointiratkaisuja

• Turvaamme ympäristöystävällisen ja edullisen 
lämmön asiakkaillemme

• Tavoitteemme on pysyä halutuimpana 
lämmitysratkaisujen toimittajana

• Fossiiliton tuotanto on iso askel kohti 
kokonaan hiilineutraalia tuotantoa Vantaalla
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FOSSIILITON ENERGIANTUOTANTO 
VANTAALLA VUOTEEN 2026 MENNESSÄ

10.3.2021/Matias Siponen



Sisäinen

Kyllästetyn puun laitos

Lämpökäsittelylaitos – Martinlaakson voimalaitos



Vantaan Energia Oy

Kyllästetty puu
Hankkeen toiminta-ajatus
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Mitä? Miksi? Miten?

• Vantaan Energia suunnittelee 
rakentavansa kyllästetty puuta termisesti 
käsittelevän laitoksen. Käsittelystä 
syntyvä lämpöenergia hyödynnetään 
energiantuotantoon ja sillä korvataan 
fossiilisia polttoaineita.

• Kyllästettyä puuta syntyy mm. 
sähköverkon purkamisesta, 
rakennusteollisuudesta sekä 
yksityistalouksista. Kyllästetty puu 
tarkoittaa puumateriaaleja, jotka on 
käsitelty sääolosuhteita kestäväksi 
kemiallisilla yhdistellä.

• Tyypillisiä kotitalouden kohteita kyllästetyn 
puun käyttöön on terassit ja erilaiset 
pihakalusteet.

• Suunniteltu jätteenkäsittelymäärä on noin 
60 000 tonnia / vuosi, josta voidaan 
tuottaa kaukolämpöä 180 GWh eli 10% 
vuosituotannosta ja sähköä n. 4 GWh.

• Suunniteltu laitoksen sijaintipaikka on 
Martinlaakson voimalaitos. Muita 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei ole 
tunnistettu.

• Yhtiön strategian mukaisesti hanke 
vähentää itsessään fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä ja päästöjä

• Vahvistaa kiertotalouden roolia 
energiantuotannossa, käsittelystä syntyvä 
lämpö hyödynnetään vantaalaisten kotien 
lämmitykseen.

• Parantaa edullisen energian ansiosta 
kilpailukykyä lämmitysmarkkinoilla.

• Kyllästetyn puun laitos parantaa 
fossiilisista luopumisen kannattavuutta. 
tuottamalla lisää edullista energiaa 
kausivarastoa varten.

• Kyllästetyn puun polttolaitokselle suuri 
kysyntä Suomessa. Valmistuessaan tämä 
tulisi olemaan Suomen ainoa kyllästetyn 
puujätteen lämpökäsittelyyn erikoistunut 
laitos.

• Suomesta viedään kyllästettyä puuta 
ulkomaille noin 40 000 tonnia / vuosi. 
Määrä on lähtenyt kasvamaan viimeisinä 
vuosina.

• Hankkeen käsittelymäärä mitoitetaan 
vastaamaan viennin suuruutta sekä 
vastaavien jakeiden saatavuutta (esim. 
huonekalut, liimapuujätteet)

• Vastaanottokonsepti suunnitellaan 
vastaamaan toimintaympäristöä. 
Kyllästetty puu toimitetaan murskattuna 
laitokselle ja varastointi minimoidaan 
hiukkaspäästöjen vähentämiseksi.

Luovutaan fossiilisista 
polttoaineista

Vahvistaa kiertotaloudellista 
roolia

Lämmön kilpailukyky 
paranee entisestään



Vantaan Energia Oy
10.3.2021/Matias Siponen

9

Kyllästetyn puun polttaminen

• Kyllästetty puu voidaan polttaa 
vastaavanlaisessa 
polttolaitosratkaisussa kuin 
tavanomaiset jätteet. 

• Vastaanottoprosessi hyvin 
samanlainen biomassan polttoon 
verrattuna.

• Kyllästetyn puun poltto katsotaan 
jätteenpoltoksi, minkä takia poltossa 
on huolehdittava valtioneuvoston 
asetuksen mukaisesta lämpötilasta 
850C ja viipymäajasta 2s.

• Päästöjenhallinnan kannalta on 
tärkeää, että savukaasun 
puhdistuksessa käytetään 
pussisuodatinta ja 
savukaasunlauhdutinta.

Esimerkki polttolaitoksesta

Kyllästetty puu
Hankkeen tekninen ratkaisu



Vantaan Energia Oy

Kyllästetty puu
Hankkeen tekninen ratkaisu

10.3.2021/Matias Siponen
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• Merkittävin ero biomassan polttoon on lopputuotteissa eli pohja- ja 
lentotuhkissa.

• Kyllästetyn puun kyllästeaineiden takia lopputuotteet luokitellaan 
vaaralliseksi jätteeksi, kuten jätteenpolttolaitoksien tuhkat.

• Kyllästeaineiden ja laitoksesta saatavan lisätehon/-energian takia 
kyllästetty puu on järkevin polttaa omassa erillisessä laitoksessa.

• Tekniset ratkaisut voidaan miettiä täysin vastaanotettavan 
materiaalin ehdoilla jo suunnitteluvaiheessa = varmistetaan 
puhdas, hajuton ja ympäristöön sopiva laitoskokonaisuus, joka 
on turvallinen sekä henkilöstölle että ympäristölle



Vantaan Energia Oy

Kyllästetty puu
Laitoksen tekniset tiedot

11

Jätteen 
vastaanottomäärä • Suunniteltu vastaanottomäärä noin 60 000 tonnia / vuosi

Käyttöaika • Suunniteltu laitoksen käyttöaika vastaa nykyistä jätevoimalaa eli laitos käy 
huoltoja lukuun ottamatta aina täydellä teholla (=8 000h/a)

Lämpöteho ja 
tuotantomäärä

• Suunniteltu laitoksen polttoaineteho noin 23 MW, mikä tuottaa noin 180 GWh
lämpöä ja sähköä n. 4 GWh

Tilantarve ja sijainti

• Sijoitusalueeksi on suunniteltu Martinlaakso.

• Lay-out –vaihtoehtoja on ollut kaksi: 
1) Vastaanotto Variston hiilikentällä (todettu soveltumattomaksi)
2) Vastaanotto Martinlaakson voimalaitostontilla

10.3.2021/Matias Siponen
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Käsittelylaitos 
hiilikattilan tilalle
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Vantaan Energia Oy

Kyllästetty puu
Toteutusaikataulu

10.3.2021/Matias Siponen
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Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristölupa

YVA-prosessi

Ympäristölupaprosessi

Esisuunnittelu, selvitykset, päähankinnat ja toteutus
Polttoaineselvitykset (määrä ja laatu)
Teknisen konseptin määritys (pääprosessi, tilantarve)
Riskikartoitukset ja kannattavuuslaskelmat
Investointikustannuksen ja aikataulun päivitys
Esisuunnittelu
Päälaitehankintaprosessi
Toteuttajakonsultin hankintaprosessi
Hankekehitysvaihe (KAS)
Ehdollinen suunnitteluvaihe
Projektin toteuttaminen (TAS-vaihe)
Ensitulet jätteellä
Laitoksen vastaanotto
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Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely

21.4.2021

Kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitos, 
Vantaan Energia Oy
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Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 

252/2017

Valtioneuvoston asetus 
ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 

277/2017

Lag om förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning

252/2017

Statsrådets förordning om 
förfarandet vid 

miljökonsekvensbedömning 
277/2017 

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä YVA 

I lagstiftningen har de projekt definierats som alltid kräver MKB

Presenter
Presentation Notes
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Yhteysviranomainen Hankkeesta vastaava ja 
konsulttiUudenmaan ELY-keskus

• Huolehtii lakisääteisen YVA-
menettelyn järjestämisestä

• Antaa lausunnon arviointiohjelmasta
• Tarkistaa arviointiselostuksen 

riittävyyden ja laadun sekä laatii 
perustellun päätelmän

• Ympäristövaikutusten arviointi ja 
tarvittavat selvitykset

YVAan saavat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.
Alla som påverkas av ett projekt får delta i MKB.



YVA:ssa selvitetään suunnitellun toiminnan vaikutuksia 
MKB utredas konsekvenser av planerade aktiviteter
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Ihmiset
Människor

Luonto
Natur

Rakennettu ympäristö
Bebyggd miljö

Luonnonvarat
Naturresurser

Maisema
Landskap

VAIKUTUS

KONSEKVENS

KONSEKVENS
VAIKUTUS

VAIKUTUS

KONSEKVENS

VAIKUTUS

VAIKUTUS

VAIKUTUS
V
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K
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T
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Ennakkoneuvottelu

YVA-ohjelma
Program för MKB

Lausunto YVA-ohjelmasta (1kk) 
Utlåtande om MKB-program

YVA-selostus
Miljökonsekvensbeskrivning

Perusteltu päätelmä (2 kk)
Motiverad slutsats

Mielipiteet ja lausunnot, 30 päivää
Åsikter och utlåtanden, 30 dagar

Mielipiteet ja lausunnot, 30-60 päivää
Åsikter och utlåtanden, 30-60 dagar

Hankkeesta vastaava
Projektansvarig

Hankkeesta vastaava
Projektansvarig

Yhteysviranomainen
Kontaktmyndighet

Yhteysviranomainen
Kontaktmyndighet

O
H

JE
LM

A-
VA

IH
E

SE
LO

ST
U

S-
VA

IH
E
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Ennakkoneuvottelu
Förhandsöverläggning

YVA-ohjelma
Program för MKB

Lausunto YVA-ohjelmasta (1kk) 
Utlåtande om MKB-program

Mielipiteet ja lausunnot, 30 päivää
Åsikter och utlåtanden, 30 dagar

Hankkeesta vastaava
Projektansvarig

Yhteysviranomainen
Kontaktmyndighet

O
H

JE
LM

A-
VA

IH
E

YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä:
• Tiedot hankkeesta
• Hankkeen vaihtoehdot
• Selvitys tarvittavista suunnitelmista ja luvista
• Ympäristön kuvaus
• Vaikutukset
• Tiedot selvityksistä ja käytettävistä menetelmistä
• Tiedot YVA-ohjelman laatijoiden pätevyydestä
• Suunnitelma YVA-menettelyn ja osallistumisen järjestämisestä
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YVA-selostus
Miljökonsekvensbeskrivning

Perusteltu päätelmä (2 kk)
Motiverad slutsats

Mielipiteet ja lausunnot, 30-60 päivää
Åsikter och utlåtanden, 30-60 dagar

Hankkeesta vastaava
Projektansvarig

Yhteysviranomainen
KontaktmyndighetSE

LO
ST

U
S-

VA
IH

E

Perustilanne Toiminta Seuraukset

Selvitetään 
ja kuvaillaan

Suunnitellaan 
ja kuvaillaan

Miten ja mihin vaikuttaa 
ja missä vaiheessa

Perusteltu päätelmä on huomioitava kaikissa hankkeen tarvitsemissa luvissa koko 
hankkeen elinkaaren ajan. Tarvittaessa sitä voidaan päivittää. 
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Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta viimeistään 
14.5.2021 Uudenmaan ELY-keskukseen

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

TAI

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo
PL 36
00521 HELSINKI

Viitteeksi: 
 UUDELY/3712/2021

https://www.ymparisto.fi/kyllastetynpuunlampokasittelylaitosYVA
www.miljo.fi/forbranningsanlaggningenforimpregnerattraMKB

Arvioidaanko oikeita asioita, onko 
jotain unohdettu?

Onko lähiympäristön kuvaus 
oikein, puuttuuko jotain tärkeää? 

Entä vaihtoehdot?

https://www.ymparisto.fi/kyllastetynpuunlampokasittelylaitosYVA
http://www.miljo.fi/forbranningsanlaggningenforimpregnerattraMKB
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KYLLÄSTETYN PUUN LÄMPÖKÄSITTELYLAITOKSEN 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YLEISÖTILAISUUS 21.4.2021

2021-4-21 KYLLÄSTETYN PUUN LÄMPÖKÄSITTELYLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA1



YVA-menettely
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

— YVA-lain tavoitteena on edistää 

ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin 

yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa 

ja päätöksenteossa

— YVA-menettelyn yhtenä tavoitteena on 

lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja

osallistumismahdollisuuksia.

— YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia 

päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa 

tietoa päätöksenteon perustaksi.

2021-4-21 KYLLÄSTETYN PUUN LÄMPÖKÄSITTELYLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA2



Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus
YVA-menettelyä seuraamaan kootaan 

seurantaryhmä. Ryhmän jäsenet edustavat 

keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden 

oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa 

(kaupunkien edustajat, ympäristöjärjestöt, 

asukasyhdistykset, lähialueen yritykset).

Seurantaryhmän tarkoituksena on edistää 

tiedonkulkua ja –vaihtoa hankkeesta vastaavan, 

viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

— YVA-menettelyn kannalta on tärkeää kuulla 

seurantaryhmän näkemykset hankkeesta

YVA-menettelyn aikana järjestetään lisäksi kaksi 

yleisötilaisuutta sekä

pienryhmähaastattelut. 

2021-4-21 KYLLÄSTETYN PUUN LÄMPÖKÄSITTELYLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA3



Sidosryhmähaastattelut
SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU

— Vuoropuhelun edistämiseksi ja sidosryhmien mahdollisten huolien selvittämiseksi järjestetään 

kaksi sidosryhmähaastattelua:

─ Laitosalueen lähimmät asukkaat

─ Asukasyhdistysten edustajat

— Haastatteluissa keskusteltavat asiat mm.

─ Miten arvioitte Vantaan Energian toimintaa ja yhteistyötä naapureiden kanssa 
nykyisen toiminnan osalta? 

─ Mitä kielteisiä vaikutuksia tai riskejä suunniteltavaan hankkeeseen mielestänne 
voi liittyä?

─ Mitä myönteisiä vaikutuksia näette suunniteltavalla hankkeella olevan?

─ Onko alueella joitakin kohteita, jotka suunnittelussa tulisi erityisesti ottaa 
huomioon?

─ Miten vuoropuhelu yhtiön tulisi jatkossa toteuttaa? 

─ Muut terveiset YVA-hankkeen tekijöille ja Vantaan Energialle. 

2021-4-21 KYLLÄSTETYN PUUN LÄMPÖKÄSITTELYLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA4



YVA-ohjelman sisältö
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

— Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

— Tekninen kuvaus

— Ympäristövaikutusten arviointimenettely

— Osallistumismenettelyt

— Ympäristön nykytila

— Ympäristövaikutusten arviointi ja siinä 

käytettävät menetelmät 

— Hankkeen edellyttämät luvat, suunnitelmat ja 

päätökset

2021-4-21 KYLLÄSTETYN PUUN LÄMPÖKÄSITTELYLAITOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA5



Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot
HANKKEEN KUVAUS

Hanke: Kyllästetyn puun 

lämpökäsittelylaitos, jossa kyllästettyä 

puujätettä ja muita kierrätyskelvottomia 

jätteitä poltetaan arinauunissa. 

Sijainti: Martinlaakson voimalaitos, korvaa 

nykyisen hiilikattilan (MAR2).

Alustava aikataulu: rakentamisvaihe 

2022–2023. 
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YVA-menettelyn vaihtoehdot:

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Kyllästetyn puujätteen 

lämpökäsittelylaitos rakennetaan 

Martinlaakson voimalaitosalueelle.



Toimintaperiaate ja tuotanto
TEKNINEN KUVAUS

Hankkeessa rakennetaan uusi kiinteän 

polttoaineen arinakattila, polttoaineen 

vastaanottotilat ja 

savukaasunpuhdistusyksikkö.

Uusi tuotantoyksikkö kytketään Martinlaakson 

muiden energiantuotantoyksiköiden vesi-, 

viemäri-, sähkö- ja automaatiojärjestelmiin. 
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Laitos tuottaa vuodessa noin 180 GWh kaukölämpöä ja noin 
3000-4000 MWh sähköä. 

Jäte syötetään poltettavaksi arinalle. 

Tulipesästä savukaasut johdetaan 
lämmöntalteenottokattilaan ja sieltä edelleen 
savukaasujen puhdistukseen.

Kattilasta matalapaineinen höyry johdetaan 
voimalaitoksen höyryverkkoon, jossa sitä 
käytetään apuhöyrynä ja kaukolämmön 
tuotannossa lämmönvaihtimien kautta.



Polttoaineen määrä ja laatu
TEKNINEN KUVAUS

Suunniteltu käsittelymäärä: 

enintään 60 000 tonnia vuodessa

Kyllästetty puu on vaarallista jätettä.

Jätteet ovat kierrätyskelvottomia, eli 

niitä ei voi hyödyntää muuten kuin 

energiana.

Jätteet ovat esikäsiteltyjä.

Jätteitä kerätään pääosin Etelä- ja Länsi-

Suomen alueelta. 
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Arvio laitokselle vastaanotettavien jätteiden määrästä vuosittain



Savukaasupäästöt ja jätteet
TEKNINEN KUVAUS

Savukaasut puhdistetaan menetelmillä, 

jotka vastaavat parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa (jätteenpolton BAT-

päätelmät).

— Puhdistusjärjestelmä on puolikuiva 

tai kuivan ja puolikuivan välimuoto. 

— Typenoksidipäästöjen vähentäminen 

joko SNCR- tai SCR-järjestelmällä.

— Savukaasujen hukkalämpöjen 

talteen ottamiseksi rakennetaan 

savukaasupesuri, jota voidaan 

hyödyntää myös savukaasujen 

puhdistuksessa.
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Toiminnassa muodostuvia jätteitä:

— pohjatuhka, eli kuona

— kattilatuhka ja savukaasun 

puhdistusjärjestelmän lopputuote

— sekajäte, paperi ja pahvi, rakennusjäte 

— muut jätteet 

─ kiinteät ja nestemäiset öljyjätteet ja 
liuottimet

─ akut, paristot ja loisteputket (toimitetaan 
asianmukaiset luvat omaavaan 
käsittelylaitokseen)



Luonnonympäristö
YMPÄRISTÖN NYKYTILA

Maaperä: Martinlaakson voimalaitos on rakennettu 

kalliorinteeseen louhitulle ja täyttömaalla 

pohjustetulle tontille vuonna 1975, tontilla ei ole 

ollut aiempaa toimintaa. 

Pohjavesi: Hankealue ei sijaitse luokitellulla 

pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Kaivoksela 

noin 2,5 km kaakkoon.

Vesistöt: Hankealue ei sijaitse lähellä vesistöjä. 

Kasvillisuus ja eläimistö: Lähimmät 

luonnonsuojelualueet sijaitsevat 1–2 km päässä 

luoteessa ja kaakossa. Lähin Natura-alue on 

itäpuolella lähimmillään 1,9 km päässä sijaitseva 

Vantaanjoki.
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Voimalaitosalue ja sen lähiympäristö ovat 

luonnontilaltaan muuttunutta rakennettua 

ympäristöä.

Hankealuetta lähimmät Vantaan kaupungin karttapalvelun 
luontokohteet.



Asutus
YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

Lähimmät asuinalueet 

Martinlaakso ja Varisto. 1,5–2 km 

etäisyydellä useita asuinalueita, 

mm. Myyrmäki, Louhela. 

Lähimmät asuintalot noin 100 m 

etelään ja länteen.

Lähin koulu Mårtendals skola

noin 500 m etäisyydellä.

Lähimmät päiväkodit 

Martinlaaksossa noin 400 m 

etäisyydellä.
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Liikenne
YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

Martinlaakson voimalaitosalue sijaitsee lähellä Kehä III:a Raappavuorentien 

eritasoliittymän tuntumassa. Kehä III on vilkkaasti liikennöity.
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Vasen: keskimääräinen vuorokausiliikenne (ajoneuvoa/vrk), oikea: raskaan liikenteen määrä 
(ajoneuvoa/vrk). (Väylävirasto 2021)

Liikenne kyllästetyn 

puujätteen 

polttolaitokselle:

— Noin 3-6 raskasta 

ajoneuvoa/vrk

— Henkilöliikenteen ei 

arvioida kasvavan.



Arvioitavat vaikutukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen 

aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia 

ympäristöön. 

Ympäristövaikutusten arviointi kohdennetaan 

hankkeen todennäköisesti merkittäviin 

ympäristövaikutuksiin. Tässä hankkeessa 

keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia: 

— Polttoaineiden hankinta, kuljetus ja käsittely

— Sivutuotteiden käsittely ja loppusijoitus

— Savukaasupäästöt, CO2-päästöt

— Melu

— Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
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Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan 

yhden toteutusvaihtoehdon osalta. 

Toteutusvaihtoehdon vaikutuksia 

verrataan nollavaihtoehdon eli hankkeen 

toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin. 



Kuljetukset ja niiden vaikutukset 
liikenteeseen

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin laajuus:

— Kuljetusten määrät ja käytetyt reitit

— Liikennemäärien muutokset

— Kuljetusmuodot, ml. vaarallisten kemikaalien 

kuljetukset ja niiden riskit

— Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen 

sujuvuuteen 

— Tieverkostoon mahdollisesti tarvittavat parannukset

— Kuljetusreiteillä sijaitsevat herkät kohteet

— Kuljetuksista aiheutuvat päästöt, melu, sekä 

vaikutukset viihtyisyyteen
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Tarkastelualue: 

— Hankealueelle johtavat 

liikenneväylät



Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset 
ilmanlaatuun

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin laajuus:

— Savukaasupäästöt ja kuljetusten päästöt sekä niiden 

vaikutukset ilmanlaatuun 

— Savukaasujen leviämismallinnus: 

─ Rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen 
leviäminen

─ Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V yhteensä, dioksiinit ja 
furaanit, kloorivety, fluorivety, Cd+Tl sekä Hg

─ Tuloksia verrataan Suomessa voimassa oleviin 
ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin 

─ Vertailuarvoina käytetään myös mm. kirjallisuudesta 
saatavia tietoja

— CO2-päästöt
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Tarkastelualueet: 

— Savukaasujen 

leviämismallinnus: säde 7,5 

km hankealueesta

— Kuljetusten 

ilmanlaatuvaikutukset: 

kuljetusreittien lähialueet



Päästöt ilmaan - leviämismallinnus
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 
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Vertailut (SO2, NO2 ja hiukkaset): 

— raja- ja ohjearvot 

(Muut päästöt):

— As ja Ni tavoitearvot (vka)

— WHO:n ohjeet

— Ontarion ilmanlaatukriteerit 



Meluvaikutukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin laajuus: Meluselvitys

— Voimalaitoksen toiminnan aiheuttamat

ympäristömelutasot nykytilanteessa ja hankkeen

toteutuessa

— Laitteistot ja liikenne

— Päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot

— Vaikutuksia terveyteen ja viihtyvyyteen arvioidaan 

vertaamalla tilannetta terveysperusteisiin melutason

ohjearvoihin ja nykytilanteeseen. 
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Tarkastelualue: 

— Melumallinnus: säde noin 2 

km hankealueesta



Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin
ja viihtyvyyteen

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin laajuus:

— Muissa osioissa tehtävät laskennalliset ja laadulliset

tarkastelut (ilmanlaatu, melu, liikenne, jne.), 

terveysperusteiset ohjearvot ja suositukset

— Asutuksen, virkistysalueiden ja herkkien kohteiden

sijainti

— Ryhmähaastattelut

— Poikkeustilanteiden ja onnettomuuksien vaikutukset

— Yleispiirteinen tarkastelu: elinkeino- ja 

työllisyysvaikutukset, kiinteän ja irtaimen

omaisuuden käyttö
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Tarkastelualue: 

— Muissa osioissa tehtävät 

selvitykset: tarkastelualue 

vaihtelee

— Elinolot ja viihtyvyys: 

alueellinen tarkastelu

— Elinkeinovaikutukset: 

seutukohtainen tarkastelu



Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja 
suojelukohteisiin

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin laajuus:

— Kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit, uhanalaiset ja 

huomionarvoiset lajit, Natura 2000-alueet, 

luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet, 

luonnon monimuotoisuus ja vuorovaikutussuhteet

— Arvioinnissa huomioidaan luontokohteiden ominaispiirteet 

ja herkkyys, lajien elinympäristö- ja kasvupaikka-

vaatimukset sekä viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja 

lajien uhanalaisuudesta Suomessa. 

— Jos hankkeen vaikutukset ulottuvat Natura 2000 –alueille, 

arvioidaan niiden osalta luonnonsuojelulain 65 §:n 

mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. 
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Tarkastelualue: 

— Kasvillisuus ja eläimistö: 

hankealue ja leviämismal-

linnus

— Suojelualueet: hankealueen 

läheisyydessä sijaitsevat 

alueet, joiden 

suojeluperusteisiin 

arvioidaan mahdollisesti 

kohdistuvan vaikutuksia



Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä 
pohjavesiin

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 
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Tarkastelualue: 

— Hankealue ja noin 0,5 km 

säde hankealueesta

Vaikutusten arvioinnin laajuus:

— Hankealueen kallioperän, maaperän ja 

pohjaveden nykytila

— Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset

— Haitallisten vaikutuksien syntymisen 

todennäköisyys ja merkittävyys

— Poikkeustilanteiden vaikutukset  



Vaikutukset vesistöihin
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 
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Tarkastelualue: 

— Vesistöt, joihin arvioidaan 

mahdollisesti kohdistuvan 

vaikutuksia

Vaikutusten arvioinnin laajuus:

— Polttolaitoksella tarvittavan prosessiveden määrä 

ja käyttötarkoitukset, jäte- ja jäähdytysvesien 

määrät ja jätevesien käsittely

— Hulevesien johtaminen, rakentamisen aikaisten 

valumavesien käsittely ja kulkeutuminen

— Laitosalueella syntyvät jätevesikuormat, 

epäpuhtauspitoisuudet, käsittely ja purkaminen

— Hankkeen vesistövaikutukset arvioidaan 

kuormitustietojen perusteella



Muut vaikutukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

— Rakentamisen aikaiset vaikutukset

— Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, 

maankäyttöön ja rakennettuun 

ympäristöön

— Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan 

ja kulttuuriympäristöön

— Vaikutukset ilmastoon

— Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja 

loppusijoituksen vaikutukset

— Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön
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— Onnettomuus- ja häiriötilanteiden

vaikutukset

— Käytöstä poiston vaikutukset

— Yhteisvaikutukset hankealueen

lähiympäristön muiden hankkeiden kanssa



YVA-menettelyn aikataulu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YVA-ohjelma

YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle

YVA-ohjelma nähtävillä (30 päivää)

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta*

YVA-selostus

YVA-selostusluonnoksen laadinta

YVA-selostus yhteysviranomaiselle

YVA-selostus nähtävillä (60 päivää)

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä**

Osallistuminen ja vuorovaikutus

YVA ennakkoneuvottelu

Seurantaryhmä

Yleisötilaisuudet (2 kpl)

* YVA-laki: yhteysviranomainen antaa lausunnon YVA-ohjelmasta 1 kk kuluessa lausuntojen antamisen määräajan päättymisestä. 

** YVA-laki: yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän 2 kk kuluessa lausuntojen antamisen määräajan päättymisestä. 

Sinisellä värillä osoitettu hankkeesta vastaavan vastuulla olevat vaiheet ja keltaisella yhteysviranomaisen vastuulla olevat vaiheet.

2021
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