
 
 

 

 

 

   

 

 

 

Vantaan Energian kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitoksen YVA-

tilaisuuden 24.8.2021 kysymykset ja vastaukset 

 

Kysymys: Miksi kestopuun hävittäminen on suunniteltu Martinlaaksoon? 

Ymmärrän, että laitos on valmiina. Se on aikoinaan sijoitettu asutuksen 

reunalle, mutta nyt se on keskellä asutusta. 

Vastaus: Muita sijaintipaikkoja tutkittiin, kuten Vantaan Energian 

jätevoimalan aluetta, mutta valitettavasti siellä ei ole tilaa. Aiomme 

rakentaa mahdollisimman turvallisen uuden voimalaitoksen. Henkilöstö ja 

lähialueen asukkaat halutaan pitää turvassa.  

 

Kysymys: Ei missään nimessä myrkkyjä asutuksen viereen ja 

ilmastonmuutoksen takia tällaiset laitokset lopetettava muutenkin. 

Vastaus: Kyllästetylle puulle ainoa käsittelytapa on tällä hetkellä poltto, ja 

polttamisessa muodostuva energia kannattaa hyödyntää. Vantaan Energia 

pitää huolen siitä, ettei uusi voimalaitos aiheuta haittaa henkilöstölle, eikä 

lähialueen asukkaille.  

 

Kysymys: Miten pitkälle tulevaisuuteen on arvioitu kyllästettyä puuta 

olevan saatavilla riittävästi? Jos materiaalin saatavuus esim. muun 

kysynnän kasvun johdosta muuttuisi vaikeaksi tai kalliiksi, voidaanko 

materiaali korvata jollakin muulla? 

Vastaus: Kyllästettyä on edelleen puuta paljon käytössä, saatavuus ei lopu 

laitoksen toiminnan aikana. 

 

Kysymys: Nykyisellään voimalassa poltetaan turvetta ja kivihiiltä. 

Turpeessa ja kivihiilessä itsesään ei ole myrkyllisiä/vaarallisia aineita 

kuten kyllästetyssä puussa on. Onko tutkittu millaisia muutoksia on 



 
 

 

 

tarpeen tehdä laitoksen savupiippujen suodattimiin, jotta varmistetaan 

turvallisuus ja puhtaus? Puun kyllästysaineet voivat sisältää 

syöpävaarallisia aineita kuten CCA yhdisteitä ja kreosiittiä. On tärkeää 

varmistaa turvallisuus, kun suunnitellaan tälläisen laitoksen tuomista 

asutuksen keskelle. Kyllästettyä puutahan ei saa käyttää lämmitykseen 

yms. Miten siis varmistetaan polton turvallisuus? 

Vastaus: Myös kivihiilessä on erilaisia haitallisia aineita. Laitokselle 

tehdään kokonaan uudet savukaasunpuhdistuslaitteistot, jotka ovat 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Uuden laitoksen päästöissä 

tullaan menemään selvästi alle raja-arvojen. 

 

Kysymys: Miksi YVA-selostuksessa vaikutusalueella asuvien lukumäärää 

ei mainita, eikä alueen kouluja ja päiväkoteja? Miksi ei selostuksessa 

mainita mitään vastaavanlaisten laitosten kokemuksista EU:ssa. Sehän 

olisi hyödyllistä tietoa. Minkälainen elinkaari polttolaitoksella tulisi 

olemaan? Silvolan tekoallasta ei mainita lainkaan vaikka se kuuluu 

ainakin, jos piipusta tehdään 85-metrinen, päästöjen vaikutuspiiriin. Miksi? 

Miksi vastaavaa laitosta ei ole huolittu muualle jos se on noin täydellinen 

kuin YVA-selostus antaa ymmärtää? 

 

Vastaus: Lähialueen asukasmäärät ja häiriintyvät kohteet on esitelty YVA-

selostuksessa (luvussa 6.10.1). Silvolan tekojärveen kuten ei muuallekaan 

lähialueelle arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. Laitoksen elinkaari 

on noin 20 vuotta. EU:n alueen polttolaitokset ovat erityyppisiä kuin 

Martinlaaksoon suunniteltu laitos, vastaavanlaista suunnittelua ei ole 

muualla käytössä. Tyypillisesti ulkomailla kyllästetty puu poltetaan muihin 

polttoaineisiin sekoitettuna, Martinlaakson laitos suunnitellaan 

nimenomaan kyllästetyn puun polttoon. 

 

Kysymys: Paljonko Vantaan Energialle maksettaisiin vaarallisen jätteen 

tuomisesta Martinlaaksoon? Kai vaarallisesta jätteestä eroon pääsevät 

maksavat jotakin siitä ilosta. 

Vastaus: Kuten yleisestikin jätteenpolton osalta, jätteen vastaanottajalle 

maksetaan kyllä. Summat ovat liikesalaisuus.  

 



 
 

 

 

Kysymys: Entä ympäristöön leviävä savu ja pienhiukkaset? Ei kiitos näin 

lähelle isoja asuinalueita! 

Vastaus: Savukaasu- ja pienhiukkaspäästöt ovat pieniä, alittavat selvästi 

raja- ja ohjearvot. 

 

Kysymys: Maakaasu tuottaa hiilidioksidia lähes puolet vähemmän kuin 

hiili. Miksi ei rakenneta Kehä lll pohjoispuolelle tuuli-/aurinkovoimalaa ja 

käytetä maakaasua rakennusvaiheen ajan? Miksi olette niin ihastuneita 

vaaralliseen jätteeseen? Kaikki polttaminen muodostaa hiilidioksidia. 

Ainoat päästöttömät ja vaarattomat energiantuottotavat ovat tuuli- ja 

aurinkovoima. Miksi olette vanhanaikaisia polttokattiloinenne. Myrkkyjen 

poltto pitäisi tehdä jossakin harvemmin asutulla seudulla, jos sielläkään. 

 

Vastaus: Vaihtoehtoista käsittelytapaa kyllästetylle puujätteelle ei ole. 

Vantaan Energia on kokenut jäte-energian hyödyntäjä. Aurinkovoiman 

haaste on se, että aurinko paistaa kesällä, mutta lämpöä tarvitaan talvella. 

Tällä hetkellä suunnitteilla olevalla Vantaan Energian lämmön 

kausivarastolla voidaan tulevaisuudessa varastoida lämpöä talvea varten. 

Tuulivoimaa rakennetaan koko ajan lisää, mutta sitä ei pystytä tekemään 

niin paljoa että se voisi korvata lämmöntuotantoa. 

 

Kysymys: Jätteenpolttolaitoksen tuhkat käsitellään ja loppusijoitetaan ei 

riitä vastaukseksi. Miten käsitellään ja mihin loppusijoitetaan, että onko 

riesana tulevaisuudessa! 

Vastaus: Tuhkat vastaanottavalla laitoksella tulee olla mm. ympäristölupa 

tuhkien käsittelyyn. Käsittelyllä jätteet tehdään turvalliseksi, eli 

varmistetaan etteivät raskasmetallit liukene niistä. Tuhkien käsittelyä 

tullaan mm. auditoidaan Vantaan Energian toimesta. 

 

Kysymys: Tätä sairaalajätteen ym. polttamista yritettiin jo aiemmin puskea 

Vantaan Energian toimesta Itä-Vantaalle Långmossebergin alueelle mutta 

tätä ei mm. kehätien jo muodostamien päästöjen takia puollettu. Miksi 

Martinlaakso olisi poikkeus.. 

 



 
 

 

 

Vastaus: Jätevoimalaa ei suunniteltu vaarallisen jätteen polttoon, se on 

suunniteltu tavanomaisen sekajätteen polttoon. 

 

Kysymys: Onko tarkoitus rahdata vaarallista jätettä koko Etelä-Suomen ja 

Länsi-Suomen alueilta?  

Vastaus: Kyllästetty puu kerätään keskitetysti Etelä-Suomen alueella 

Demoliten toimesta, ja tämä yritys toimittaa kyllästetyn puun Vantaan 

Energialle. 

 

 


