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Lausunnot/Utlåtanden: 
 
Finavia Oyj 
 
Hankealue sijaitsee Vaasan lentoasemalta pohjoiseen noin seitsemän kilometrin etäisyydellä kiitotiestä. 
Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon alueen läheisyys Vaasan lentoasema-alueesta. 
 
Ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaan mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta laitetta, 
rakennusta, rakennelmaa tai merkkiä ei saa asettaa, järjestää tai kohdistaa siten, että sitä voidaan 
erehdyksessä pitää ilmailua palvelevana laitteena tai merkkinä. Rakennelma tai laite ei saa myöskään häiritä 
ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle.  
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua sekaannusta, häiriötä tai vaaraa mahdollisesti aiheuttavan laitteen, 
rakennuksen, rakennelman tai merkin asettamiseen tarvitaan lentoestelupa, jos este: 
  
1) ulottuu yli 10 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai 
varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä 
kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut 2 500 metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin; 
  
2) ulottuu yli 30 metrin korkeuteen maan- tai vedenpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen 
ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä 75 §:ssä tarkoitetun lentoaseman 
mittapisteestä; 
  
Hanke saattaa edellyttää ilmailulain (864/2014) 158 §:n mukaista lentoestelupaa, jonka myöntää Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom. Lentoestelupaan liittyy Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lentoestelausunto. 
Lausunto voidaan antaa, kun on tiedossa hankkeeseen liittyvät rakennelmat. Töiden aikaisten rakenteiden ja 
laitteiden yms. väliaikaisten lentoesteiden vaikutukset lentoturvallisuuteen on otettava 
myös huomioon sekä haettava niille tarvittaessa lentoesteluvat. Täten Finavian näkemyksen mukaan 
laadittavan YVA-selostuksen kappaleeseen ”Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat” tulee sisällyttää 
mahdollisen lentoesteluvan tarve. 
  
Finavia Oyj edellyttää, että lentoaseman läheisyyteen sijoittuva toiminta ei millään tavalla vaaranna 
lentoturvallisuutta. Toiminta tulee voida keskeyttää, mikäli lentoturvallisuutta vaarantavia pölymäisiä 
tai kaasumaisia päästöjä torjuntatoimenpiteistä huolimatta ilmenee tai mikäli räjäytysten aiheuttama tärinä 
vaikuttaa lennonvarmistus laitteistojen toimintaan (Ilmailulaki (864/2014) 159 §). 
 
Fintraffic Lennonvarmistus Oy 
 
Fintrafficin lennonvarmistus antaa ilmailulain 158 § mukaisia lausuntoja lentoesteistä lentoesteluvan 
hakemista varten. Lausunnossa otetaan kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=2227020


lentoliikenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen maksimikorkeutta. Lentoliikenteen 
sujuvuuden arvioinnissa Fintrafficin lennonvarmistus käyttää yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön 
sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa sovittuja lausuntoperiaatteita ja tarvittaessa rajoittaa 
esteiden korkeuksia niiden mukaisesti. ArcGIS -muotoinen paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on 
ladattavissa Fintrafficin verkkosivustolta osoitteesta  
Lentoesteet paikkatietoaineistona | Fintraffic  
 
Tätä aineistoa käyttämällä voi suunnittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen mahdollisesti kohdistuvia 
korkeusrajoituksia. 
 
Korsholms kommun, Västkustens miljöenhet 
 
Utlåtande  
Programmet är utförligt skrivet och också bra skrivet på svenska. De mest betydande aspekterna är 
identifierade. Layouten för de olika byggnaderna som utgör hela anläggningen tycks vara oklara och 
presenteras inte. En tabell med anläggningshelhetens preliminära produktions- och lagringslokaler med 
yta/lagringsmängd presenteras i programmet. Västkustens miljöenhet ger följande kommentarer: 
 

- Den nya anläggningen kommer sannolikt att öka på mängden ljus i området både under byggtiden 
och drifttiden. Miljöaspekten ljusförorening, som kan påverka människor, djur och natur på ett 
negativt sätt, nämns inte i programmet. Ljusförorening är ett underskattat miljöproblem och ska 
bedömas. Ljuset reflekteras av omgivningens ytor uppåt och vid molnigt väder sprids ljuset ännu 
mera, så kallat himlaglim.  

 
- Projektet är positivt då en del av CO2-utsläppen från avfallsförbränningsanläggningen kan tas tillvara 

och utnyttjas vid tillverkningen av syntetisk metan och sedan först släppas ut efter 
bränsleförbränningen i fordon och fartyg. 

 
Luonnonvarakeskus – Luke 
 
Lausunto 
Luonnonvarakeskuksen mukaan, ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu perusteellisesti, 
hankekuvaus ja alueen nykyinen toiminta sekä hankkeen tekninen kuvaus on esitetty selkeästi. Toiminnasta 
muodostuvien päästöjen osalta, vaikutukset maaperään ja pohjaveteen, pintavesiin ja ilmanlaatuun, meluun 
ja tärinään sekä liikenteeseen ovat hyvin kuvatut. Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen 
kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuksia, joita tässä hankkeessa ovat ilmasto- ja meluvaikutukset 
sekä hulevesiin liittyvät vaikutukset. 
 
Ilmastovaikutusten osalta suunnitelmassa kuvataan, että ”hanke toteutuessaan mahdollistaa hiilidioksidin 
talteen ottamisen sekä auttaa korvaamaan fossiilista polttoainetta”. Ympäristöhyötyjä saadaan näin ollen 
sekä hiilidioksidin talteenotosta että käyttämällä synteettistä metaania fossiilisten polttoaineiden 
korvaamiseen. Prosessissa syntyvä lämpö hyödynnetään sekin kaukolämmön tuotannossa. Samalla tuetaan 
myös biometaanin liikennekäyttöä, koska liiketoiminnan volyymin kasvaminen hyödyttää myös biokaasua 
tuottavia laitoksia. 
 
Ilmastovaikutuksissa ja niiden riskiarvioinnissa ei kuitenkaan ole huomioitu mahdollisia metaanipäästöjä, 
jotka voivat aiheutua toiminnasta. Tämä tulisi huomioida tarkastelussa, sillä metaanin ollessa hiilidioksidia 
monin kerroin merkittävämpi kasvihuonekaasu, tulee mahdollisiin metaanivuodon riskeihin suhtautua 
kriittisesti. Hyvillä toimintatavoilla metaanivuotojen riski on kuitenkin pieni, mutta niiden mahdollisesti 
aiheutuvat vaikutukset tulisi olla mukana tarkastelussa. 
 
Lisähuomiona Luonnonvarakeskus muistuttaa jätehierarkian tavoitteista. Hiilidioksidin talteenotosta 
huolimatta, tulisi edelleen kiinnittää huomiota siihen, että kierrätettävien raaka-aineiden (esim. biojäte, 



muovi, tekstiili, kartonki) osalta pyritään ensisijaisesti erilliskeräykseen ja materiaalin hyödyntämiseen 
muulla tavoin kuin polttamalla. 
 
Lausunnon tiivistelmä 
Luonnonvarakeskuksen mukaan, ympäristövaikutusten arviointiohjelma on laadittu perusteellisesti, 
hankekuvaus ja alueen nykyinen toiminta sekä hankkeen tekninen kuvaus on esitetty selkeästi. 
Ilmastovaikutusten osalta Luonnonvarakeskus kuitenkin suosittelee huomioimaan mahdollisten 
metaanipäästöjen aiheuttamat ilmastovaikutukset. 
 
Mustasaaren kunta, Kunnanhallitus 
 
Planläggningschef: 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten begär utlåtande över  program för 
miljökonsekvensbedömning gällande tillverkning av syntetisk metan,  sökande Westenergy Oy, ärende 
EPOELY/1390/2022. Korsholms kommun har  begärt tilläggstid för givande av utlåtande, vilket har beviljats 
till den 17.8.2022. Westenergy Oy planerar att bygga en anläggning för framställning av syntetisk  metan intill 
den befintliga avfallsförbränningsanläggningen. Huvudmålet med projektet är att producera koldioxidneutral 
avfallsenergi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmen från Westenergys 
avfallsförbränningsanläggning och att producera kolneutralt bränsle från den återvunna koldioxiden för 
användning  inom sjötrafik och den tunga trafiken. Värmen som genereras i tillverknings- processen för 
syntetisk metan tas tillvara i närområdets fjärrvärmenät. Dessutom  produceras industriellt syre i processen. 
 
Målsättningen är att anläggningen ska producera cirka 15 000 ton flytande syntetisk  metan per år (230 GWh), 
med vilken mängd det är möjligt att ersätta mer än  20 miljoner liter fossil eldningsolja. Mängden fjärrvärme 
som produceras på årsbasis är cirka 100 GWh, varvid mängden ren fjärrvärme som produceras av Westenergy  
ökar med 25 %, vilket motsvarar det årliga värmebehovet för cirka 5 000 fastigheter. Mängden koldioxid som 
tas tillvara är cirka 40 000 ton per år. Målsättningen är att produktionen av syntetisk metan ska inledas år 
2025. 
 
Över det aktuella projektområdet finns en detaljplan som har godkänts av kommunfullmäktige 28.1.2021 § 
4. I detaljplanen finns följande områdes- beteckningar på området: kvartersområde för avfallshantering (EJ-
2), kvartersområde för anläggningar som betjänar samhällsteknisk försörjning (ET-1) samt 
skyddsgrönområde (EV). Där till finns fornminnet Koppargruvan (sm), område för elstation samt luft- och 
underjordiska ledningar för såväl el som fjärrvärme (z/kl). 
 
De anvisade områdesbeteckningarna i den gällande detaljplanen stödjer inte den inplanerade verksamhetens 
omfattning. Byggrätten på kvartersområdet med EJ-2-beteckning bedöms också för liten. En ändring av 
detaljplanen har därför initierats av Westenergy Oy i april 2021. Målsättningarna med detaljplaneändringen 
är att bereda möjlighet för områdesreservationer som stödjer och omfattar den nya eftersträvade 
verksamheten, undersöka möjligheterna att höja byggrätten inom området samt trygga och möjliggöra 
vidareutveckling av den befintliga verksamheten på detaljplaneområdet. Därtill bör detaljplaneändringen 
stödja de befintliga strukturerna samt skapa möjligheter för en vidareutveckling av området i framtiden samt 
skapa en flexibel helhet med goda trafikförbindelser. Beredningen av detaljplaneändringen är ämnad att ske 
jämsides med projektets miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet). 
 
Detaljplaneändringens program för deltagande och bedömning har varit framlagt  7.6-6.7.2022. I 
programmet för deltagande och bedömningen konstaterar planläggningsmyndigheten att den nya 
inplanerade verksamheten stödjer den nuvarande verksamheten på området, och är en naturlig utveckling 
av verksamheten på det aktuella detaljplaneområdet, men också i anknytning till Stormossens område och 
Fågelbergets industriområde som helhet. Därmed anser planläggningsmyndigheten att den specifika 
verksamhetsform som eftersträvas också kan finna stöd i den övergripande områdesplaneringen. 
 



Utöver innehållet i den gällande detaljplanen och den pågående detaljplaneändringen behöver den 
övergripande områdesplaneringen beaktas på etttillräckligt sätt. Sett till den övergripande 
områdesplaneringen finns en landskapsplan, en strategisk generalplan och en delgeneralplan. 
 
I Österbottens landskapsplan 2040 är det aktuella projektområdet anvisat med beteckningen område för 
cirkulär ekonomi (EKO). Med beteckningen betonas att vidplanering av markanvändning och åtgärder bör 
utvecklandet av funktioner för den cirkulära ekonomin möjliggöras och nödvändig infrastruktur säkerställas 
samt kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden beaktas. I den mer detaljerade planeringen ska en 
dagvattenhanteringsplan uppgöras för området och uppmärksamhet fästas vid behovet att ordna 
hanteringen av släckvatten. Intill projektområdet finns anvisat riktgivande eller alternativ vägsträckning (yt), 
vilken avser vägsträckningen Martois-Stormossen. Enligt landskapsplanen får markanvändningen och de 
åtgärder som planeras längs med vägsträckningen inte äventyra förverkligande av vägen. I landskapsplanen 
har också anvisats ett förbindelsebehov för kraftledningen Gerby-Westenergy, Hinderbegränsande yta vid 
Vasa flygplats, Vasa stadsutvecklingszon, Vasa-Seinäjoki utvecklingszon samt fornminnet Koppargruvan. 
Sydost om projektområdet har Natura-2000-området Vedahugget (SAC/YSA) anvisats.  
 
I kommunens strategiska generalplan är området anvisat som område för avfallshantering (EJ). Med 
beteckningen anvisas områden som reserverats för mottagning och behandling av avfall, såsom 
avstjälpningsplatser och anläggningar för förbehandling av avfall, och på vilket man kan placera lämpliga 
funktioner som anknyter till återvinning av avfall. I den strategiska generalplanen har sträckan Martois-
Stormossen anvisats med beteckningen för riktgivande/alternativ regional väg/huvudgata. Sydost om 
projektområdet har Natura-2000-området Vedahugget (SAC/YSA) anvisats. 
 
Därtill ingår projektområdet i avgränsningen för Smedsby delgeneralplan, vilken är fastställd enligt HFD:s 
beslut 15.12.2017. I delgeneralplan är området anvisat som område för avfallshantering (EJ) samt 
skyddsgrönområde (EV). Gällande vägsträckningen Martois-Stormossen ingår vägsträckningens norra del i 
delgeneralplanen. I delgeneralplanen är nämnda vägsträckning anvisad med beteckning för behov av 
vägtrafikförbindelse och behov av förbindelse för gång- och cykeltrafik. Inom delgeneralplanens område har 
båda behovsbeteckningarna  förverkligats. I delgeneralplanen finns också fornminnet Koppargruvan anvisat. 
 
Utöver fornminnet Koppargruvan, en fast fornlämning som är skyddad enligt lagen om fornminnen (295/63), 
finns ett motsvarande fornminne benämnt Varggropen ca 600 meter sydost om projektområdet. I den 
gällande detaljplanen är fornminnet Koppargruvan beläget inom skyddsgrönområde (EV) med beteckningen 
del av område, där det enligt lagen om fornminnen (295/63) finns en fredad fast fornlämning (sm). 
Områdesbeteckningen har utformats i enlighet med de utlåtanden som museimyndigheten har gett i 
samband med den gällande detaljplanens utarbetande, och någon närmare bedömning av konsekvenser för 
fornminnen i MKB-förfarandet torde därmed inte vara nödvändigt. 
 
I MKB-programmets förslag till konsekvensbedömningens avgränsning finns sagt att man ska reda ut de 
sociala konsekvenserna, och har hänvisat till att närmaste bostad finns inom ett avstånd av ca 1,6 km från 
projektområdet (på Fågelbergets industriområde). I bedömningen av de sociala konsekvenserna bör också 
tas med att det på ett avstånd av ca 0,9 km nordost om projektområdet finns beviljat bygglov för uppförande 
av fritidsbostad och bastu. 
 
I MKB-processen bör det ovannämnda beaktas och bedömas på ett ändamålsenligt sätt, liksom den nya 
inplanerade verksamhetens konsekvenser för trafiken och vägnätets utveckling, både ur lokalt och regionalt 
perspektiv, samt den tilltänkta verksamhetens eventuella påverkan på det närbelägna grundvattenområdet 
Sepänkylä-Kappelinmäki. 
 
Kommunalteknisk chef: 
I MKB-programmets förslag till konsekvensbedömning vad gäller grundvattnet konstateras att själva 
tillverkningen av syntetisk metan inte orsakar utsläpp och således inte belastar grundvattnet, vilket, vad 
gäller processen i sig, säkert stämmer. Risker finns dock vid hanteringen av de ämnen och kemikalier som 
behövs vid tillverkningen. Kemikalier kan vid transport samt lossning och lastning pågrund av olyckor eller 



felaktig hantering eventuellt komma ut i utrymmen eller på anläggningens ytterområden och via avlopp eller 
ytvattenledningar komma ut i naturen och riskera att förorena grundvattnet. Liknande risker finns vid t.ex. 
brand i anläggningen då stora mängder släckningsvatten eventuellt behöver användas på området.För att 
minimera riskerna vid liknande tillbud borde avlopp kunna stängas så att föroreningarna inte kan föras vidare 
i avloppsnätet och då riskera förstöra reningsprocesser vid avloppsreningsverket. Samma sak gäller ytvatten 
som förorenats. De ytor som omringar anläggningen samt där trafiken sker på området bör vara asfalterade 
och avrinningen från dessa bör planeras så att allt ytvatten samlas till bassänger, där det vid tillbud kan 
stoppas och tas om hand. De asfalterade ytorna bör även anläggas med en tillräckligt förhöjd ytterkant så att 
släckvatten inte kan rinna över och denna förhöjning bör vara tillräckligt hög även vintertid då asfalterade 
ytor är isbelagda. Fördröjningsbassänger behövs även för att ytvatten från stora takytor samt belagda 
trafikområden inte vid kraftiga regn skall översvämma områden nedanom anläggningen. Dessa 
dimensioneras enligt vedertagna beräkningsmodeller. Provtagningsstället som nämns i utredningen och där 
Westenergy idag tar prover två gånger per år bör finnas efter fördröjningsbassängen och eventuellt bör  
provtagningarna ske oftare, men det utreds i riskbedömningen. 
 
Enligt MKB-programmets förslag kommer trafiken att utredas som ett expertarbete med utgångsläge enligt 
dagens förhållanden till de förväntade förändringar som den nya anläggningen kommer att belasta 
trafikmängden med. Detta skulle betyda att man utgår från att all trafik i så fall skulle gå via Fågelbergsvägen 
och ut till riksväg 8. 
 
nnan anslutningen från Westenergy till Fågelbergsvägen togs i bruk gick all trafik till Stormossen området via 
Södra Fullmossvägen och där uppmättes i februari 2021 1760 fordon/dygn (all fordonstrafik). Enligt MKB-
utredningen så skulle nu då ca 50 fordon av dessa i dag använda den nya anslutningen till Fågelbergsvägen. 
Om man utgår från den produktion av flytande metan som nämns i utredningen kommer den transporten 
att betyda dryga 1000 tunga fordon i året och då är inte råmaterial och servicetrafik medräknad. Med andra 
ord torde fordonstrafiken till riksväg 8 anslutningen närma sig 2000 fordon/dygn. Den tunga trafiken antar vi 
kommer till största delen att gå till Vasa hamn som i dagsläget då skall gå genom Vasa centrum. Vilka risker 
som dylika transporter medför när de skall ske genom tätbebyggelse får riskanalyserna ta ställning till. 
Däremot borde MKB-utredningen även beakta att det snart kan finnas andra alternativ för tunga transporter 
ut till Vasahamn.   
Stora förändringar planeras vad trafikarrangemangen beträffar söder om Vasa. Omfartsvägar från Toby – 
Vikby området både österut och västerut planeras. Hamnvägen från Vikby till Vasa hamn utreds och 
omfartsvägen från Vikby via Toby till Martois är under planering. Fortsättning från Martois och anslutning till 
riksväg 8 någonstans norr om Smedsby utreds. Om och när denna omfartsväg byggs skulle en anslutning till 
denna direkt från metantillverkningsanläggningen vara ett säkrare alternativ för tunga transporter till Vasa 
hamn och borde därför tas med i MKB-utredningen. 
Både trafikmängden och andelen tungtrafik samt bedömningen av de ämnen som kommer att transporteras 
till och från anläggningen kommer säkert att beaktas i trafikplanen som förmodligen uppgörs i samarbete 
med Räddningsverket och Tukes. 
 
Vattenförsörjningschef: 
I MBK-programmets förslag vad gäller vatten och avlopp nämns följande. Vattenbehovet i de processer som 
ingår i projektets anläggningshelhet uppskatt-tas till 85 000 m3/a, varav som mest cirka 52 000 m3/a kan 
täckas med recirkulerat processvatten. 
 
Kondensvattnet, som bildas i avfallsförbränningsanläggningens rökgaskondensering, leds för närvarande via 
Korsholms vattentjänstverks verksamhetsområde till Påttska avloppsreningsverket, som ägs av Vasa Vatten. 
I projektet eftersträvas en större återanvändning av detta vatten men till vilken grad är ännu oklart. 
 
I MBK-processen önskar Korsholms vattentjänstverk att man med noggrannare beräkningar påvisar 
hurudana mängder vatten anläggningen årligen behöver ur det kommunala vattenledningsnätet eftersom 
det bör beaktas i Smedsby vattenverks kapacitet. 
 



För avloppets del önskas en noggrannare utredning hurudana belastningar det kan förekomma i 
avloppsvattnet och hurudan riskhantering man skall ha för att inte belasta kommunala avloppet med 
olämpliga ämnen vid störningssituationer. 
 
Kaavoituspäällikkö: 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Westenergy Oy:n synteettisen 
metaanin valmistusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, asia EPOELY/1390/2022. 
Mustasaaren kunta on pyytänyt lisäaikaa lausunnon antamiseen. Lisäaikaa on myönnetty 17.8.2022 saakka.  
 
Westenergy Oy suunnittelee rakentavansa laitoksen synteettisen metaanin valmistusta varten olemassa 
olevan jätteenpolttolaitoksen läheisyyteen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia jäte-
energiaa ottamalla talteen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa 
talteen otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia polttoainetta meriliikenteen ja raskaan liikenteen käyttöön. 
Synteettisen metaanin valmistuksessa syntyvä lämpö hyödynnetään lähialueen kaukolämpöverkkoon. Lisäksi 
prosessissa syntyy teollista happea.  
 
Tavoitteena on, että laitos tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 15 000 tonnia vuodessa (230 
GWh), millä määrällä pystytään korvaamaan yli 20 miljoonaa litraa fossiilista polttoöljyä. Tuotetun 
kaukolämmön määrä vuositasolla on noin 100 GWh, jolloin Westenergyllä tuotetun puhtaan kaukolämmön 
määrä kasvaa 25 prosenttia, vastaten noin 5 000 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. Talteen 
otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. Tavoitteena on, että synteettisen metaanin 
tuotanto aloitetaan vuonna 2025.  
 
Hankealueella on asemakaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.1.2021 § 4. Asemakaavassa 
alueelle on osoitettu seuraavat aluevaraukset: jätteidenkäsittelyn korttelialue (EJ-2), yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien laitosten korttelialue (ET-1) ja suojaviheralue (EV). Lisäksi hankealueella sijaitsee 
Koppargruvan muinaisjäännös (sm), sähköaseman alue sekä ilmajohtoja ja maanalaisia johtoja niin sähköä 
kuin kaukolämpöä varten (z/kl).  
 
Voimassa olevassa asemakaavassa osoitetut aluemerkinnät eivät tue suunnitellun toiminnan laajuutta. EJ-2-
merkinnällä varustetun korttelialueen rakennusoikeus arvioidaan myös liian pieneksi. Westenergy Oy on sen 
vuoksi huhtikuussa 2021 tehnyt aloitteen asemakaavan muutoksen tekemisestä. Asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on laajentaa mahdollisuutta aluevarauksiin, jotka tukevat ja käsittävät tavoitellun uuden 
toiminnan, tutkia mahdollisuudet alueen rakennusoikeuden korottamiseen sekä turvata ja mahdollistaa 
nykyisen toiminnan kehittäminen asemakaava-alueella. Lisäksi asemakaavan muutoksen tulee tukea 
olemassa olevia rakenteita, luoda mahdollisuuksia alueen jatkokehittämiselle tulevaisuudessa sekä luoda 
joustava kokonaisuus sisältäen hyvät liikenneyhteydet. Asemakaavan muutos on määrä tehdä rinnakkain 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) kanssa.  
 
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.6.– 6.7.2022. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa kaavoitusviranomainen toteaa, että suunniteltu uusi toiminta tukee alueen nykyistä 
toimintaa ja on toiminnan luonnollinen kehitys kyseisellä kaava-alueella, mutta myös Stormossenin alueen 
ja Lintuvuoren teollisuusalueen kokonaisuutta ajatellen. Kaavoitusviranomainen katsoo näin ollen, että 
tavoiteltu toimintamuoto voi löytää tukea myös yleispiirteisestä alueiden käytön suunnittelusta.  
 
Voimassa olevan asemakaavan sisällön ja käynnissä olevan asemakaavan muutoksen lisäksi täytyy 
yleispiirteinen alueiden käytön suunnittelu huomioida riittävällä tavalla. Yleispiirteisen alueiden käytön 
suunnittelun kannalta on huomioitava maakuntakaava, strateginen yleiskaava ja osayleiskaava.  
 
Hankealue on osoitettu Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 kiertotalousalueeksi (EKO). Merkinnällä 
korostetaan, että maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa tulee mahdollistaa kiertotaloustoimintojen 
kehittäminen ja turvata tarvittava infrastruktuuri sekä huomioida kulttuuriympäristö-, maisema- ja 
luontoarvot. Tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia suunnitelma alueen hulevesien käsittelystä ja 



kiinnittää huomiota tarpeeseen järjestää sammutusvesien hallinta. Hankealueen läheisyyteen on osoitettu 
ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus (yt), jolla tarkoitetaan tielinjausta Martoinen–Stormossen. 
Maakuntakaavan mukaan tielinjauksen varrelle suunniteltu maankäyttö ja toimenpiteet eivät saa vaarantaa 
tien toteutusta. Maakuntakaavassa on myös osoitettu voimansiirtojohdon yhteystarve Gerby–Westenergy, 
Vaasan lentoaseman esterajoituspinnat, Vaasan kaupunkikehittämisen vyöhyke, Vaasa–Seinäjoki 
kehittämisvyöhyke sekä Koppargruvan muinaisjäännös. Hankealueen kaakkoispuolelle on osoitettu 
Vedahuggetin Natura-2000 -alue (SAC/YSA).  
 
Alue on osoitettu kunnan strategisessa yleiskaavassa jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Merkinnällä osoitetaan 
jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn varatut alueet, kuten kaatopaikat ja jätteen esikäsittelylaitokset. 
Alueelle voidaan sijoittaa myös jätteen hyödyntämiseen liittyviä toimintoja. Linjaus Martoinen–Stormossen 
on osoitettu strategisessa yleiskaavassa merkinnällä ohjeellinen/vaihtoehtoinen seututie/pääkatu. 
Hankealueen kaakkoispuolelle on osoitettu Vedahuggetin Natura- 2000-alue (SAC/YSA).  
 
Lisäksi hankealue sisältyy Sepänkylän osayleiskaavan rajaukseen. Osayleiskaava on vahvistettu KHO:n 
päätöksen mukaan 15.12.2017. Osayleiskaavassa alue on osoitettu jätteidenkäsittelyalueeksi (EJ) sekä 
suojaviheralueeksi (EV). Tielinjauksen Martoinen–Stormossen pohjoisosa sisältyy osayleiskaavaan. 
Osayleiskaavassa tielinjaus on osoitettu merkinnällä tieliikenteen yhteystarve ja kevyen liikenteen 
yhteystarve. Kumpikin tarvemerkintä on toteutunut osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavassa on osoitettu 
myös Koppargruvan muinaisjäännös.  
 
Koppargruvan muinaisjäännöksen, joka on muinaismuistolailla (295/63) suojattu kiinteä muinaisjäännös, 
lisäksi on noin 600 metrin etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella vastaava muinaisjäännös, Varggropen. 
Voimassa olevassa asemakaavassa Koppargruvan muinaisjäännös sijaitsee suojaviheralueella (EV), alueen 
osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/63) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm). Aluemerkintä on 
muotoiltu niiden lausuntojen pohjalta, jotka museoviranomainen on antanut voimassa olevan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä, joten YVA-menettelyssä ei tarvittane tarkempaa arviointia vaikutuksista 
muinaisjäännöksiin.  
 
YVA-ohjelman ehdotuksessa vaikutusalueen rajauksesta todetaan, että sosiaaliset vaikutukset tulee selvittää 
ja että etäisyyttä lähimpään asutukseen hankealueen länsipuolella on noin 1,6 kilometriä (Lintuvuoren 
yritysalueella). Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida myös, että noin 0,9 kilometrin 
etäisyydelle hankealueen koillispuolelle on myönnetty rakennuslupa lomarakennuksen ja saunan 
rakentamiseen.  
 
YVA-prosessissa tulee edellä mainittu huomioida ja arvioida tarkoituksenmukaisella tavalla, samoin 
suunnitellun uuden toiminnan vaikutukset liikenteeseen ja tieverkon kehittymiseen niin paikallisesta kuin 
seudullisesta näkökulmasta, sekä suunnitellun toiminnan mahdollinen vaikutus läheiseen 
pohjavesialueeseen Sepänkylä-Kappelinmäki. 
 
Kunnallistekniikan päällikkö: 
 
YVA-ohjelman ehdotuksessa vaikutusalueen rajauksesta todetaan pohjaveden osalta, että varsinainen 
synteettisen metaanin valmistus ei aiheuta päästöjä eikä se näin ollen kuormita pohjavettä, mikä prosessin 
osalta varmasti pitääkin paikkansa. Riskejä syntyy kuitenkin valmistuksessa tarvittavien aineiden ja 
kemikaalien käsittelyssä. Kuljetuksen sekä purkamisen ja kuormauksen aikana kemikaaleja voi 
onnettomuuksissa tai virheellisen käsittelyn johdosta päästä tiloihin tai laitoksen ulkoalueille ja viemärien tai 
pintavesijohtojen kautta ulos luontoon, jolloin vaarana on pohjaveden pilaantuminen.  
 
Vastaavia riskejä on esimerkiksi laitoksessa syttyvän tulipalon yhteydessä, jolloin alueella saatetaan joutua 
käyttämään suuria määriä sammutusvettä.  Riskien vähentämiseksi vastaavissa vaaratilanteissa pitäisi 
viemärit voida sulkea niin ettei epäpuhtauksia pääse viemäriverkkoon ja sitä kautta vaarantamaan 
jätevedenpuhdistamon puhdistusprosesseja. Sama koskee pilaantunutta pintavettä. Laitosta ympäröivien 
pintojen sekä pintojen kohdissa, missä alueella on liikennettä, tulee olla asfaltoitu ja vesien poisjohtaminen 



tulee suunnitella niin, että pintavedet kerätään altaisiin, joissa ne voidaan vaaratilanteessa pysäyttää ja 
käsitellä. Asfaltoiduilla pinnoilla tulee olla myös riittävästi korotettu ulkoreuna, jonka yli sammutusvedet 
eivät pääse. Korotuksen tulee olla riittävän korkea myös talvisin, jolloin asfaltoidut pinnat ovat jään peitossa.  
 
Viivytysaltaita tarvitaan myös siksi, etteivät pintavedet laajoilta kattopinnoilta ja päällystetyiltä 
liikennealueilta saata laitoksen alapuolisia alueita veden valtaan voimakkailla sateilla. Altaat mitoitetaan 
vakiintuneiden laskentamallien mukaan. Selvityksessä mainitun näytteenottopaikan, josta Westenergy ottaa 
nykyisin näytteitä kaksi kertaa vuodessa, tulee sijaita viivytysaltaan jälkeen, ja mahdollisesti tulee näytteitä 
ottaa useammin, mutta tämä selvitetään riskiarvioinnissa.  
 
YVA-ohjelman ehdotuksen mukaan uuden laitoksen aiheuttaman liikennemäärän vaikutusta arvioidaan 
asiantuntija-arviona. Liikenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tiestön nykyiseen ja ennustettuun 
liikenteeseen. Tämä merkitsisi, että lähtökohtana on, että kaikki liikenne kulkisi siinä tapauksessa 
Lintuvuorentien kautta valtatielle 8. 
 
Ennen kuin Westenergyn liittymä Lintuvuorentielle otettiin käyttöön, kaikki liikenne Stormossenin alueelle 
kulki Södra Fullmossvägenin kautta, jossa helmikuussa 2021 mitattiin 1 760 ajoneuvoa/vuorokausi (kaikki 
ajoneuvoliikenne). YVA-selvityksen mukaan näistä noin 50 ajoneuvoa käyttäisi nykyisin uutta liittymää 
Lintuvuorentielle. Jos lähtökohdaksi otetaan selvityksessä mainitut nesteytetyn metaanin tuotantomäärät, 
tarvittaisiin kuljetukseen runsaat 1 000 raskasta ajoneuvoa vuodessa, eikä määrään ole laskettu mukaan 
raaka-aineita ja huoltoliikennettä. Toisin sanoen ajoneuvoliikenne valtatien 8 liittymään olisi lähemmäs 2 000 
ajoneuvoa/vuorokausi. Raskaasta liikenteestä menee todennäköisesti suurin osa Vaasan satamaan, jonne 
tällä hetkellä kuljetaan Vaasan keskustan kautta. Riskianalyysit saavat ottaa kantaa siihen, millaisia riskejä 
tällaiset taajama-alueiden läpi kulkevat kuljetukset aiheuttavat. Sen sijaan tulisi YVA-selvityksessä huomioida 
myös se, että raskaille kuljetuksille saattaa pian olla muita vaihtoehtoja päästä Vaasan satamaan.  
 
Vaasan eteläpuolen liikennejärjestelyihin on suunnitteilla isoja muutoksia. Suunnitelmissa on ohitusteitä 
Tuovilan–Vikbyn alueelta sekä itään että länteen. Satamatietä Vikbystä Vaasan satamaan selvitetään, ja 
ohitustie Vikbystä Tuovilan kautta Martoisiin on suunnitteilla. Jatketta Martoisista ja liittymää valtatielle 8 
Sepänkylän pohjoispuolella selvitetään. Jos ja kun tämä ohitustie rakennetaan, olisi suora liittymä 
metaaninvalmistuslaitokselta ohitustielle varmempi vaihtoehto raskaille kuljetuksille Vaasan satamaan, 
minkä vuoksi se tulisi ottaa mukaan YVA-selvitykseen.  
 
Sekä liikennemäärät että raskaan liikenteen osuus samoin kuin arvio laitokselle ja laitokselta kuljetettavista 
aineista huomioidaan varmasti liikennesuunnitelmassa, joka laaditaan todennäköisesti pelastuslaitoksen ja 
Tukesin yhteistyönä.  
 
Vesihuoltopäällikkö: 
 
YVA-ohjelman ehdotuksessa todetaan veden käytöstä ja jätevesistä, että hankkeen laitoskokonaisuuteen 
sisältyvien prosessien vedentarpeeksi arvioidaan 85 000 m³/a, josta enimmillään noin 52 000 m³/a voidaan 
kattaa kierrätetyllä vedellä.  
 
Jätteenpolttolaitoksen savukaasujen lämmön talteenotossa syntyvät lauhdevedet johdetaan nykyisellään 
Mustasaaren vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kautta Vaasan Veden omistamalle Påttin 
jätevedenpuhdistamolle. Hankkeessa pyritään lisäämään lauhdeveden uudelleenkäyttöä, mutta epäselvää 
on vielä, missä määrin.  
 
Mustasaaren vesihuoltolaitos toivoo, että YVA-prosessissa osoitetaan tarkemmin laskelmin, minkälaisia 
määriä vettä laitos tarvitsee vuosittain kunnan vesijohtoverkosta, koska tämä on huomioitava Sepänkylän 
vesilaitoksen kapasiteetissa.  
 
Jätevesien osalta vesihuoltolaitos toivoo tarkempaa selvitystä jätevesikuormituksesta ja millaista 
riskienhallintaa tarvitaan, jotta kunnan viemäriä ei häiriötilanteissa kuormiteta sopimattomilla aineilla.  



 
Pohjanmaan museo 
 
Pohjanmaan museo on tutustunut ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja toteaa, että myös hankkeen 
kaavoitus on käynnistynyt ja että museo on lausunut Stormossenin asemakaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta Mustasaaren kunnalle 5.7.2022, eikä sillä ei ole toimialansa puolesta lisättävää tai 
huomautettavaa nyt lausunnolla olevaan arviointiohjelmaan. 
 
Pohjanmaan pelastuslaitos 
 
Olen tutustunut Ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun internetsivuilla olevaan aineistoon ja totean 
Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausuntona seuraavaa: 
 

1. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tunnistettu, että toimintaan liittyy 
onnettomuusriskejä, joita toiminnanharjoittajan on hallittava. Tuotantoprosessin, vaarallisten 
aineiden, liikenteen ja rakennusten onnettomuusriskit tulee jatkosuunnittelussa selvittää tarkasti. 
Riskienhallintatyössä tulee käyttää laajasti asiantuntemusta ja yhteistyötä pelastusviranomaisen 
kanssa. 

2. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tunnistettu, että kemikaalien laajamittaista teollista 
käsittelyä ja varastointia harjoittavat laitokset edellyttävät Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) 
myöntämän luvan. Pohjanmaan pelastuslaitosta tulee pitää mukana hankkeen jatkossa edistämään 
turvallisuutta paikallisena pelastusviranomaisena. 

3. Velvoite sammutusjätevesien hallintaan on tunnistettu. Sen lisäksi myös kiinnittää huomiota 
sammutusveden riittävän saatavuuteen alueen toimintaan nähden. Pohjanmaan pelastuslaitoksen 
sammutusvesisuunnitelmasta löytyy tarkempia tietoja tästä. 

 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
 
YVA-ohjelmassa on mainittu tunnistetuiksi riskeiksi vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (kuten kuljetus, 
täyttö- ja tyhjennystilanteet, varastointi, kayttö), tulipaloihin, vuotoihin ja rankkasateisiin liittyvat riskit. 
Ympäristöriskinarviointi on mainittu toteutettavan analysoimalla mahdollisia onnettomuuksia ja 
häiriöpäästötilanteita, näiden tilanteiden todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia. YVA-selostukseen kootaan 
myös toimenpide-ehdotuksia riskien pienentämiseksi, erityisesti kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin 
liittyvissa riskeissä. Arvioinnissa keskitytään suurimpiin onnettomuusriskeihin ja luonnonkatastrofeihin YVA-
asetuksen (277/2017) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisesti. 
 
Tukes kehottaa huomioimaan riskinarvioinnissa ja varautumissuunnitelmassa myös sammutusjätevesien 
hallinnan. Lisäksi Tukes suosittelee hankealueelle kaavamerkintää T/kem. 
 
Edetessään vaihtoehdon 1 mukaisesti hanke tulee edellyttämään kemikaaliturvallisuuslupaa lain 390/2005 
mukaisesti, mikä YVA-ohjelmassa onkin tunnistettu. Tässä lupaharkinnassa Tukes vertaa hakemuksessa 
esitettyjä ratkaisuja vuodonhallinnan, onnettomuuksiin varautumisen, räjähdysvaaran arvioinnin, 
onnettomuuksien seurausvaikutusten arvioinnin jne. osalta lainsäädännön vaatimuksiin. 
 

Asiantuntijakommentit/ Expertkommentarer: 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikkö, Vesihuoltoryhmä 
 
Hanke  
Arvioitavana hankkeena on synteettisen metaanin valmistuksen laitoskokonaisuuden toteutus ja 
käyttöönotto Stormossenin jätekeskuksen läheisyydessä, kiinteistöllä 499-436-5-86. Hankkeen keskeisenä 
tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia jäte-energiaa ottamalla talteen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen 



savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia polttoainetta raskaan 
liikenteen ja meriliikenteen käyttöön. Hankkeesta vastaavana toimii Westenergy Oy.  
 
Vaihtoehdot  
Arvioitavat hankevaihtoehdot: VE1 Synteettisen metaanin valmistaminen, noin 15 000 t/a ja VE0 Hanketta ei 
toteuteta.  
 
Maaperä ja pohjavesi  
Alueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia (GTK, kallioperä- ja maaperäaineisto), jolloin pohjaveden ja 
siten haitta-aineiden liike on hidasta. GTK:n aineiston perusteella hankealueen länsiosassa on liejusavialue ja 
pohjoisosassa kalliomaa-alue. Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys 
hankealueella on arvioitu pieneksi.  
 
Alueelta on louhittu kalliota nykyisen rakennuksen alalta. Muilta osin alue on tasattu ja muotoiltu 
jätteenpolttolaitoksen rakenteiden edellyttämään muotoon. Rakentaminen on muuttanut alueen 
pintamaata rakentamiseen liittyvien maansiirtotöiden verran. Muutoksilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta 
lähialueen maaperän laatuun tai hydrogeologiaan. Vaikutukset ovat rajautuneet laitoksen ympärystiehen.  
 
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 1-luokan 
pohjavesialue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä kohteesta länteen (Sepänkylä-Kappelinmäki 1049951). 
Hankealueella ei sijaitse talousvesikaivoja. Stormossenin alueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä 
moreenipeitteisillä rinnealueilla. Vedet ohjautuvat alueella kohti alavia suopainanteita. 
Jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia pohjavesiin tarkkaillaan jätteenpolttolaitoksen ympäristöön asennetuista 
neljästä pohjavesiputkesta. Pohjavesiputkista otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja 
syys-lokakuussa. Näytteenoton yhteydessä mitataan myös pohjavedenpinnan korkeus.  
 
Westenergy Oy:n pohjavesitarkkailupisteiden vuoden 2021 analyysituloksissa havaittiin viitearvon ylityksiä 
pohjavedessä ammoniumtypen ja happea kuluttavan aineksen osalta. Orgaanisten yhdisteiden osalta 
viitearvojen ylityksiä ei todettu.  
 
Jätteenpolttolaitoksen alueelle on vuonna 2015 tehty perustilaselvitys, jonka yhteydessä selvitettiin haitta-
ainepitoisuuksia alueen maaperässä. Alueella ei havaittu laitoksen toiminnasta aiheutunutta maaperän 
pilaantuneisuutta. Toiminnasta ei arviointiohjelman mukaan normaalitilanteessa tule aiheutumaan päästöjä 
maaperään tai pohjaveteen. Jätteenpolttolaitos ottaa tarvitsemansa jäähdytys-, prosessi- ja käyttöveden 
kunnallisesta vesijohtoverkosta. Hankkeen laitoskokonaisuuden prosesseihin tarvittava vedenotto on 
arvioitu olevan 85 000 m3/a, josta enimmillään noin 52 000 m3/a on katettavissa prosessiveden kierrätyksellä. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ilmastotiimi  
 
Ei mitään erityistä kommentoitavaa. Jotain ilmastovaikutusten arviointia tekevät mm. liikenteen päästöjen 
kautta, ja ovat huomioineet rakentamisen ja tuotannon aikaiset mahdolliset päästöt. Hanketta sanotaan 
tehtävän uusiutuvalla energialla eli tuulisähköllä. Tästä ei kuitenkaan ole tarkempaa selitystä, miten sen 
toteuttavat. Ostavatko suoraan tuulivoimatuottajalta vaiko Vaasan sähkön kautta tms. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 
 
YVA-ohjelmassa kuvattu liikenteen nykytilan kuvaus ja liikennevaikutusten arviointi vaikuttavat pääosin 
riittäviltä. Synteettistä metaania valmistavan laitoskokonaisuuden rakentaminen ja toiminta ei 
todennäköisesti tule aiheuttamaan merkittäviä muutoksia alueen liikennemääriin. YVA-ohjelmassa on 
esitetty, että hankkeen aiheuttaman liikennemuutoksen ja sen rakenteen vaikutusta lähialueisiin tullaan 
arvioimaan suhteessa tiestön nykyiseen ja ennustettuun liikennemäärään. Arvioinnissa tulee huomioida 
vaikutukset kaikkiin eri liikennemuotoihin sekä arvioida liikenteestä aiheutuvat vaikutukset lähialueiden 
asukkaille sekä liikenneturvallisuudelle. 
 



Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luonnonsuojeluyksikkö 
 
Mikäli halutaan, että mahdollinen Natura-arvio käsitellään yhdessä yva-selostuksen kanssa LS-lain 
mukaisesti, tulee Natura-tarveharkinta tehdä ennen selostusvaihetta. 
 
Tuossa ohjelmassa olisi pitänyt olla Natura-harkinta mukana, jotta olisin voinut ottaa kantaa siihen, 
tarvitaanko varsinainen Natura-arviointi. Sitä ei ollut, enkä ohjelman tietojen perusteella pysty itse 
arvioimaan tarvetta. Tulkitsin tuon kohdan niin, että arvioivat tarpeen selostusvaiheessa, ja mikäli katsovat 
arvioinnin olevan tarpeellinen, olisi se mukana selostuksessa. Se on tietenkin ikävää, jos arviointia ei ole 
tehty, ja olemme siinä kohtaa eri mieltä arvioinnin tarpeesta. Mikäli alueeseen kohdistuu vaikutuksia, tulisi 
matalalla kynnyksellä laatia Natura-arviointi, jossa voi sitten tarkemmin arvioida vaikutusten merkittävyyttä. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesihuoltopalvelut-yksikkö 
 
Tausta. 
Westenergy Oy suunnittelee rakennettavaksi synteettistä metaania valmistavan laitoskokonaisuuden 
Mustasaaren kunnan Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergyn olemassa olevan 
jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle 499-436-5-86. 
 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Westenergyn jätteenpolttolaitoksen viereen nesteytettyä synteettistä 
metaania lopputuotteena valmistava laitoskokonaisuus, joka hyödyntää jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta 
talteen otettavaa hiilidioksidia sekä tuulivoiman avulla tuotettavaa vetyä kaasumaisen metaanin valmistukseen. 
Kaasumainen synteettinen metaani nesteytetään erillisessä metanointilaitoksessa lopputuotteen valmistusta 
varten. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 1-luokan 
pohjavesialue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä kohteesta länteen (Sepänkylä-Kappelinmäki 1049951). 
Hankealueella ei sijaitse talousvesikaivoja. Ohjelman mukaan hankealueelta muodostuu sade- ja sulamisvesiä 
arvion mukaan ennen laitoskokonaisuuden rakentamista noin 24 000 m3 (vuosi 2021). Suunnitelmien tarkentuessa 
arvioidaan hankkeen vaikutusta alueella muodostuvien hulevesien määrään. Alueen viivästysallas ja viemäröinnit 
esitetään tarkemmin suunnittelun edetessä. Todelliseen hulevesien määrään vaikuttavat mm. vuosittainen 
sademäärän vaihtelu ja jätteenpolttolaitoksen lopullinen layout. Hulevesinä alueelta johdetaan vain puhtaita 
liikennöintialueiden vesiä ja kattovesiä. Hankealueelta syntyvät saniteettivedet johdetaan kunnalliseen 
viemäriverkkoon. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat hulevesien kautta. Tarkemmassa 
suunnittelussa tulee laatia suunnitelma alueen hulevesien käsittelystä ja kiinnittää huomiota tarpeeseen järjestää 
sammutusvesien hallinta. 
 
Kommentti. Vesien hallinnan onnistumiseksi on varmistettava, että suunnittelussa on toimintoihin riittävät 
aluevaraukset elinkaari huomioiden. 
 
Tärkeää on viivyttää hulevesiä syntypaikalla ja johtaa pois riittävän viivyttävällä ja suodattavalla järjestelmällä. 
Niskaojituksilla tulee varmistaa, että puhtaat vedet pysyvät erillään myös uudella rakentamisalueella Westenergyn 
kiinteistöllä. Ilmastonmuutoksen myötä voimistuvat rankkasateet tulee huomioida alueen vesitaseessa ja 
viivästysaltaan/altaiden? mitoituksissa. Westenergyn toiminnasta, tarkkailuista sekä käytännöistä voidaan myös 
huomioida kokemuksia uudessa laitoskokonaisuudessa. Rakentamisen aikaiset hulevedet voivat aiheuttaa 
merkittäviä vaikutuksia vesistöihin (työmaavesien hallinta). Mahdolliset happamat sulfidimaat tulee ottaa 
huomioon rakentamistoimenpiteiden suunnittelussa. 
 
Alueen vesien hallinnan kokonaisuus tulee suunnitella siten, että vesien hallinta onnistuu kerran sadassa vuodessa 
tapahtuvan rankkasateen aikana. Hankesuunnittelussa linjat kunnalliseen vesijohtoon ja viemäriin on huomioitu. 
 
Hulevesien hallinnan tila ympäristölupavelvollisissa laitoksissa. (doria.fi) diplomityö tarjoaa tietoa hyvistä 
käytännöistä hulevesien hallintaan liittyen. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristönsuojeluyksikkö 
 
YVA-ohjelman vaihtoehdot ovat VE1: synteettistä metaania valmistetaan n. 15 000 t ja VE0: laitosta ei 
rakenneta. Vaihtoehdolla VE1 saadaan jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöistä otettua talteen noin 



puolet. Arvioitaviin vaihtoehtoisin voisi lisätä myös kolmannen vaihtoehdon isommalle synteettisen 
metaanin tuotannolla, jossa talteen otettavan hiilidioksidin määrä on myös suurempi, esim. ¾ laitoksen 
päästöistä. 
 
Vedyn tuotannossa käytetään noin 85 000 m3/a, josta noin 50 000 m3 voidaan kattaa jätteenpolttolaitoksella 
syntyvillä vesillä. ELY-keskus katsoo, että vedyn valmistukseen veden hankintaan tulisi kartoittaa myös muita 
alueella syntyviä vesivirtoja ja pyrkiä käyttämään niitä vesijohtoverkosta otettavana veden sijaan. 
Prosesseissa syntyviä jätevesivirtoja tulee pyrkiä kierrättämään mahdollisuuksien mukaan, mutta nk. 
puhtaiden vesivirtojen johtamista ympäristöön viemärin sijaan tulisi myös arvioida. 
 
Toiminnan meluvaikutukset tulee arvioida erityisesti Natura-alueelle. Jätteenpolttolaitoksen aiheuttama 
melu on aiheuttanut joitakin hetkellisiä melun ohjearvon ylityksiä Natura-alueen tarkkailupisteissä. Ylitykset 
ovat olleet yksittäisiä johtuneet esim. metallikontin kippaamisesta isommalle jätelavalle laitosalueen Natura-
alueen puoleisella pihalla. Jätteenkäsittelykenttä otetaan käyttöön syksyllä 2022, joka tulee myös 
muuttamaan alueen meluympäristöä, siksi meluvaikutuksia arvioitaessa on tärkeää ottaa myös muut läheiset 
toiminnot ja niistä aiheutuva melu 
huomioon. 
 

 
 
 


