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Energia-alalla on 
merkityksellinen rooli 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä. Haluamme 
olla osa ratkaisua. 

Vantaan Energia



ENERGIAA ELÄMÄÄN

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista 

kaupunkienergiayhtiöistä. Tuotamme lämpöä ja sähköä, 

myymme kylmä- ja lämpöpalveluita sekä 

energiatehokkuusratkaisuja. Haluamme tehdä 

asiakkaidemme elämän helpoksi tuottamalla 

ilmastoystävällisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia, 

jatkuvasti kehittyviä palveluita.

Energia-alalla on merkityksellinen rooli ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemme kasvava 

kiertotalousenergiayhtiö, joka panostaa hiilineutraalien 

energiaratkaisujen löytämiseen ja ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen. Energiantuotantomme on vapaa fossiilisista 

polttoaineista vuoteen 2026 mennessä.

217,5 M€
liikevaihto

64,1 M€
liikevoitto

301
henkilöstö

Avainlukumme* Omistajamme

Helsingin kaupunki 40%

Vantaan kaupunki 60%

*Vantaan Energia -konserni

vuonna 2020
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NÄIN TUOTIMME ENERGIAA VUONNA 2020
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Sekajäte 54 % Bioenergia 30 %

Kivihiili 7 % Turve 5 %

Maakaasu 4 %

Vesivoima 35 % Tuulivoima 20 %

Ydinvoima 19 % Sekajäte 15 %

Bioenergia 7 % Kivihiili 2 %

Turve 1 % Maakaasu 1 %

SÄHKÖLÄMPÖ
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Raskaan liikenteen sujuvoittaminen 
jätevoimalalla
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Vantaan Energian jätevoimala

• Suomen suurin jätteenpolttolaitos
• Kapasiteetti noin 370 000 tonnia 

sekajätettä vuodessa

• Pävittäinen kuorma-autoliikenne 

noin 180 autoa päivässä
• Määrä kasvaa noin 300:aan kun 

laajennusosa otetaan käyttöön 5/2022

• Tontilla lisäksi muuta liikennettä 

(henkilö- ja pakettiautot) noin 100 

ajoneuvoa päivittäin

• Tontilla esiintyy ajoittaista 

ruuhkaa punnituksen ja 

kuormanpurun yhteydessä



Suunnitelma raskaan liikenteen sujuvoittamiseksi
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Työsuunnitelma

• Haastatellaan jätevoimalalla toimivat jäteautojen operaattorit sekä HSY.

• Yhteenveto haastatteluista, näkemyksistä, havaituista ongelmakohdista

• Kolmen kuukauden datan perusteella tarkempia analyysejä ruuhkahuipuista, määristä ja kellonajoista.

• Vertaillaan haastatteluita sekä faktoja tilastoista ja tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat.

• Selvitetään simuloimalla jätevoimalan nykytilanne sekä skenaariot.

• Tehdään loppuyhteenveto ja mahdolliset parannusehdotukset ja päätelmät.



Haastatteluiden yhteenveto ja havaitut ongelmat
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Tunnistetut ongelmat

• Ruuhkapaikoiksi tunnistettiin jätteenpolttolaitoksen vaa`at sekä tyhjennysalueet. Osa toimijoista koki myös kärsivänsä ruuhkista

pahimmillaan kymmenistä minuuteista tuntiin. Odottelua tapahtui joitakin kertoja vuodessa. Pääosin kuljetusoperaattorit eivät koe 

ruuhkautumisia isoksi ongelmaksi. 

• Operaattoreiden tunnistamat ruuhkat eivät johtuneet niinkään ajoneuvoruuhkista vaan enemmänkin Vantaan energian jäteaseman omista 

huoltokatkoista, kippien tyhjennysalueiden sulkemisista, nosto-ovien toimimattomuudesta tai vaakahäiriöistä. Yhdeksi vian aiheuttajaksi 

kerrottiin vaakojen etätunnistimien mahdollisen vikaantumisen.

• Ruuhka-ajoiksi kerrottiin olevan iltapäivisin noin kello 13-15 välillä. 

• Ruuhkautumisten kerrottiin johtuvan jätelaista, jossa jätteenkuljetukset ovat sallittuja vain kello 6-22 aikana. Tästä johtuen 2-vuorossa ajavat 

operaattorit ovat vuorojen lopuksi tyhjentämässä kuormia samoihin aikoihin. Suurin osa operaattoreista ajaa kahdessa vuorossa.

Muuta

• Operaattoreiden reittioptimoinnit tehdään yrityksissä sisäisesti ilman keskinäistä synkronointeja. 

• Jäteasemalle saavutaan pääosin Kehä III:sta käyttäen. Lähialueiden ruuhkautumista ei tunnistettu pidempien odotusaikojen aiheuttajiksi.

• Jäteautojen päästöluokka on pääosin (Euro 6). Käyttövoimana on pääosin diesel. Joissakin yhtiöissä myös Diesel/etanoli. Kaasuautoja ei 

vastaajilla ole käytössä.
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Jätteen purkuajat toukokuulta

• Kuvasta selviää toukokuun jätteenpurkuajat (minuuttia) jokaiselta tunnilta ja 

viikonpäivältä (ma-pe). Luvut ovat keskiarvoja. 

• Punainen väri tarkoittaa viikonpäivän pitkäkestoisinta keskiarvoista purkuaikaa. 

Vihreä väri tarkoittaa vastaavasti lyhytkestoisinta keskiarvoista purkuaikaa.  

• Arkipäivistä perjantai on keskiarvoisen purkuajan perusteella hitain. Purku 

kesti 11minuuttia 12s

• Hitaimmat purkuajat vuorokaudessa keskimäärin ovat klo 16-17.

• Keskimäärin toukokuussa purku kesti 10minuuttia 54s.

• Kuvaajasta selviää jätteenpurkuaikojen vaihtelu (min) arkipäivisin kuormien 

saapumistuntien mukaan. 

• Hitain tunti purkuaikojen mukaan on klo 16-17, jolloin purkuaika keskimäärin on 

13 minuuttia 54 s.

• Saapumistunneista nopeimmat keskiarvoiset purkuajat ovat kello 20-21, jolloin 

purkuaika on 9 minuuttia 18 s.



• Simuloinnilla tarkasteltiin nykytilanteen huipputuntia, 

jolloin laitokseen saapuu tunnin aikana 26 tyhjentävää 

ajoneuvoa.

• Tyhjennykseen kuluu 9,5–11,6 minuuttia.
• Jos kaikki 8 tyhjennyspaikkaa ovat käytössä, voidaan 

käsitellä laskennallisesti 42 autoa/h.

• Herkkyystarkastelulla selvitettiin kuinka monta autoa 

voi saapua tunnin aikana ennen kun jonot haittaavat 

alueen muuta liikennettä
• Jos jonoa on vaa’an takana enemmän kuin 50 metriä eli 4–

5 autoa se haittaa/estää jätevoimalan muuta liikennettä.

• 75 m jono (6–7 autoa) estäisi liikenteen 

toimistorakennuksen pysäköintialueelle johtavalle tielle ja yli 

120 m jono (10 autoa) tukkisi Pitkäsuontien liittymän.
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Tarkastellut skenaariot

50 m

75 m
120 m
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Matka-aika

• Verkon kapasiteettia ja 

ruuhkautumista voidaan tässä 

tapauksessa tarkastella myös 

ajoneuvojen lukumäärän ja 

kierrosajan tai pysähdyksiin 

kuluvan ajan suhteella.

• Ruuhkattomalla verkolla kierros 

kestää keskimäärin n. 15 min. 

Pysähdyksissä kuluu aikaa alle 

2 min (ei sisällä tyhjennykseen 

kuluvaa aikaa).

• Aikojen perusteella jonoutumista ja 

ruuhkaa alkaa selvästi esiintyä kun 

autojen määrä tunnissa lähenee 

40:ä.
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Pilotointiehdotukset 
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• Riittävien kippipaikkojen varmistaminen ruuhkatilanteessa
• Huomioidaan että jäteautojen odotusaikojen kasvaessa myös päästöjen kasvavat 

• Liikenteen vähentäminen hyötykuormaa nostamalla
• kaluston koon kasvattaminen tai suunnittelun tehostaminen

• Sopivat ”aikaikkunat” eli slotit operaattoreille ruuhkien varalle. Ohjataan osa toimijoista toimimaan 

hiljaisemmiksi havaittujen tuntien aikana
• Työvuorosuunnittelu

• Hinnoitteluohjaus

• Tiedotetaan huoltokatkoista tms. Kaikille osallisille ajoissa. Tunnistetaan myös mahdolliset häiriöt voimalan 

omassa toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa toimintaan (esim. Nosto-ovet, vaakahäiriöt)




