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Synteettisen metaanin valmistus, Mustasaari

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIOHJELMASTA

1 HANKETIEDOT

Hankkeen nimi ja sijainti

Westenergy Oy, Energiatie 5, 66530 Koivulahti (Mustasaari), 
yhteyshenkilönä Olli Alhoniemi. 

Konsulttina arviointiohjelman laatimisessa on toiminut Ramboll Finland 
Oy, yhteyshenkilönä Kare Päätalo. 

Yhteysviranomainen
Hankkeen yhteysviranomaisena on toiminut Etelä-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hankkeesta vastaavan kuvaus hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia jäte-energiaa 
ottamalla talteen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta 
hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä 
tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä 
kaasumaista metaania. Nesteytetty synteettinen metaani käytetään 
polttoaineena raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. Synteettisen 
metaanin valmistusprosessissa syntyvä lämpö hyödynnetään lähialueen 
kaukolämpöverkkoon. Lisäksi prosessissa syntyy teollista happea. 

Laitoskokonaisuus tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania noin 15 
000 tonnia vuodessa (230 GWh) ja kaukolämpöä vuositasolla on noin 
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100 GWh. Talteen otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia 
vuodessa.

Laitoskokonaisuutta suunnitellaan rakennettavaksi Mustasaaren kunnan 
Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergyn olemassa 
olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle 499-436-5-86. Pinta-alaltaan 
hankealue on noin 21 hehtaaria.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia 
vaihtoehtoja:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Synteettisen metaanin valmistaminen (noin 15 000 
t/a).

2 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN VIREILLETULO

Westenergy Oy on 25.5.2022 saattanut vireille ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn (jäljempänä arviointimenettely) toimittamalla Etelä-
Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen (jäljempänä 
ELY-keskus) Synteettisen metaanin valmistus -hanketta koskevan 
ympäristövaikutusten arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma).

Hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (jäljempänä YVA-laki) liitteen 1 
kohdan 6) c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa 
valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemiallisilla 
muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan mm. epäorgaanisia kemikaaleja 
perusteella. 

3 ENNAKKONEUVOTTELU

Yhteysviranomainen järjesti ennakkoneuvottelun 20.4.2022, edistämään 
muun muassa hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja 
lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, sekä hankkeesta vastaavan 
ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvotteluun 
osallistuivat edustajat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, 
Mustasaaren kunnasta, Länsirannikon ympäristöterveysyksiköstä, 
Pohjanmaan liitosta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista, Westenergy Oy:stä sekä 
Ramboll Finland Oy:stä.

4 ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN

Yhteysviranomainen tiedotti arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella 
kuulutuksella 3.6. – 3.8.2022. Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistiin 
ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/ (valitse -> 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
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Etelä-Pohjanmaa) ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/wesenergysynteettinenmetaaniYVA. Mustasaaren 
kunnan ja Vaasan kaupungin verkkosivuilla on julkaistu ilmoitus 
kuulutuksesta. Arviointiohjelma ja kuulutus ovat olleet nähtävillä 
Mustasaaren virastotalolla ja Vaasan kaupungin kansalaisinfossa sekä 
verkkosivuilla www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA. 
Lisäksi arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä 
mahdollisuudesta mielipiteiden ja lausuntojen esittämiseen on tiedotettu 
Ilkka Pohjalainen ja Vasabladet -lehdissä 3.6.2022 julkaistuilla lehti-
ilmoituksilla.

Arviointiohjelmaan on voinut tutustua kuulemisaikana paperimuodossa 
seuraavissa paikoissa: Mustasaaren virastotalo ja Vaasan 
kansalaisinfo.

Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 14.6.2022 klo 17 
Westenergy Oy:n tiloissa, Energiatie 5, 66530 Koivulahti. 
Yhteysviranomaisen ja hankkeesta vastaavan edustajien lisäksi 
yleisötilaisuudessa oli läsnä 3 henkilöä.

5 ARVIOINTIOHJELMASTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET

Yhteysviranomainen pyysi lausunnot arviointiohjelmasta hankkeen 
vaikutusalueen kunnilta ja muilta viranomaisilta, joita asia 
todennäköisesti koskee. Arviointiohjelmasta toimitettiin 
yhteysviranomaiselle 8 lausuntoa ja 6 asiantuntijakommenttia.  
Mielipiteitä ei jätetty.

Seuraavassa on esitetty tiivistelmä kuulemispalautteen keskeisestä 
sisällöstä. Lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA. Verkkosivuilla 
julkaistuista lausunnoista ja mielipiteistä on poistettu henkilötiedoiksi 
katsotut tiedot. 

Yhteenveto lausunnoista
Finavia Oyj muistuttaa, että hankkeen suunnittelussa on huomioitava 
alueen läheisyys Vaasan lentoasemasta. Hanke ei saa häiritä ilmailua 
palvelevia laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa 
lentoturvallisuudelle. Hanke saattaa edellyttää rakennusaikana 
lentoestelupaa, ja laadittavan YVA-selostuksen kappaleeseen 
”Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat” tulee sisällyttää 
mahdollisen lentoesteluvan tarve. Lentoaseman läheisyys tulee 
huomioida ilmapäästöjen, tärinän ja onnettomuus- ja häiriötilanteiden 
osalta. 

Fintraffic Lennonvarmistus Oy antaa tarvittaessa lausuntoja 
lentoesteistä lentoesteluvan hakemista varten. Lausunnossa otetaan 
kantaa kohteen mahdollisiin vaikutuksiin lentoturvallisuuteen sekä 
lentoliikenteen sujuvuuteen ja tarvittaessa rajoitetaan kohteen 

https://www.ymparisto.fi/
http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA
https://www.ymparisto.fi/
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maksimikorkeutta. Paikkatietoaineisto lentoesterajoituksista on 
ladattavissa Fintrafficin verkkosivustolta. Tätä aineistoa käyttämällä voi 
suunnittelija jo etukäteen arvioida kohteelleen mahdollisesti kohdistuvia 
korkeusrajoituksia.

Luonnonvarakeskus Luke katsoo, että 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.

Länsirannikon ympäristöyksikkö toteaa, että uusi laitos lisää 
todennäköisesti valon määrää alueella. Valosaastetta ei mainita 
arviointiohjelmassa. Valaistuksen vaikutukset on arvioitava ihmisiin, 
eläimiin ja luontoon. Hanke on myönteinen hiilidioksidipäästöjen 
hyödyntämisen kannalta.

Mustasaaren kunnan lausunnossa todetaan, ettei nykyinen 
asemakaavamerkintä tue suunniteltua toimintaa, ja että kaavamuutos 
on aloitettu. Yleispiirteisen alueiden käytön suunnittelun kannalta on 
huomioitava maakuntakaava, strateginen yleiskaava ja osayleiskaava, 
joissa on mm. varaus uudelle tielinjaukselle. Jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida hulevesien käsittely ja sammutusvesien hallinta huomioiden 
läheinen pohjavesialue sekä onnettomuustilanteet ja voimakkaat sateet. 
Arvioinnissa tulee huomioida myös lähialueelle myönnetyt 
rakennusluvat. Liikenteen vaikutuksia arvioitaessa tulee selvittää 
kuljetusten vaikutukset Vaasan satamaan sekä nykyisten että 
suunniteltujen tiejärjestelyiden osalta. Lisäksi tulee selvittää, minkälaisia 
määriä vettä laitos tarvitsee vuosittain kunnan vesijohtoverkosta, koska 
tämä on huomioitava Sepänkylän vesilaitoksen kapasiteetissa.  
Jätevesien osalta edellytetään tarkempaa selvitystä 
jätevesikuormituksesta ja millaista riskienhallintaa tarvitaan, jotta 
kunnan viemäriä ei häiriötilanteissa kuormiteta sopimattomilla aineilla.  

Pohjanmaan museo toteaa, että hankealueella on käynnistynyt 
kaavoitus, josta museo on myös lausunut. Museolla ei ole 
huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Pohjanmaan pelastuslaitos katsoo, että arviointiohjelmassa on 
tunnistettu onnettomuusriskit, kemikaalien laajamittaisen käsittelyn ja 
varastoinnin tarvitsemat luvat sekä sammutusvesien hallinnan tarve. 
Myös sammutusvesien riittävään saatavuuteen tulee kiinnittää 
huomiota.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa huomioimaan 
riskinarvioinnissa ja varautumissuunnitelmassa myös 
sammutusjätevesien hallinnan. Lisäksi Tukes suosittelee hankealueelle 
kaavamerkintää T/kem.



Dnro EPOELY/1390/2022 5/17

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavesiryhmä toteaa, että 
hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja 
pohjavesialueita, lähin pohjavesialue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä. 
Jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia pohjavesiin tarkkaillaan ympäristöön 
asennetuista pohjavesiputkista. Toiminnasta ei arviointiohjelman 
mukaan normaalitilanteessa tule aiheutumaan päästöjä maaperään tai 
pohjaveteen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmastotiimi huomauttaa, ettei 
käytettävän uusiutuvan energian lähteestä ole tarkempaa tietoa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö huomauttaa, 
että mikäli halutaan, että mahdollinen Natura-arvio käsitellään yhdessä 
YVA-selostuksen kanssa luonnonsuojelulain mukaisesti, tulee Natura-
tarveharkinta tehdä ennen selostusvaihetta. Ohjelman tietojen 
perusteella arvion tarvetta ei ole mahdollista arvioida. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö katsoo, 
arvioitaviin vaihtoehtoisin voisi lisätä myös kolmannen vaihtoehdon 
isommalle synteettisen metaanin tuotannolla, jossa talteen otettavan 
hiilidioksidin määrä on myös suurempi. 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. Meluvaikutukset tulee 
arvioida erityisesti Natura-alueelle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -
vastuualue toteaa, YVA-ohjelmassa kuvattu liikenteen nykytilan kuvaus 
ja liikennevaikutusten arviointi vaikuttavat pääosin riittäviltä. 
Arvioinnissa tulee huomioida vaikutukset kaikkiin eri liikennemuotoihin 
sekä arvioida liikenteestä aiheutuvat vaikutukset lähialueiden asukkaille 
sekä liikenneturvallisuudelle.

Etelä-Savon ELY-keskuksen vesihuoltopalvelut katsoo, että 
suunnittelussa on varattavat riittävät alueet hulevesien käsittelyä varten 
koko elinkaari huomioon ottaen. Puhtaat vedet tulee pitää erillään. 
Ilmastonmuutoksen myötä voimistuvat rankkasateet tulee huomioida 
alueen vesitaseessa ja käsittelyn mitoituksissa.

6 YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa YVA-asetuksen 3 §:ssä 
mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset ja arviointiohjelma on 
käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla. 
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Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä 
selvityksiä laadittaessa tulee huomioida seuraavat yhteysviranomaisen 
esiin tuomat asiat (alla kohdat YV).

Hankekuvaus

Hankekuvauksessa on esitetty hankkeen tekninen kuvaus 
prosesseineen, toiminnot ja niiden sijoittuminen, tuotteet sekä toiminnan 
veden tarve ja johtaminen. Lisäksi on kerrottu hankkeen aikataulusta, 
päästöistä, riskeistä sekä liittymisestä muihin hankkeisiin.

YV: Hankkeen sijainti, tarkoitus ja tekninen kuvaus on esitetty 
arviointiohjelmavaiheeseen riittävällä tavalla. Arviointiselostukseen tulee 
tarkentaa hankekuvausta arvioinnin aikana saatujen lisätietojen 
perusteella. 

ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön lausunnossa esitetään, että 
vedyn valmistukseen veden hankintaan tulisi kartoittaa myös muita 
alueella syntyviä vesivirtoja ja pyrkiä käyttämään niitä vesijohtoverkosta 
otettavana veden sijaan. Myös Mustasaaren kunnan lausunnossa 
huomautetaan, että käytettävän verkostoveden määrä huomioidaan 
arvioinnissa, koska se vaikuttaa vesilaitoksen kapasiteettiin. 
Lausunnoissa kiinnitetään huomiota myös syntyviin jätevesiin ja niiden 
määriin ja laatuun, ettei jätevesilaitosta kuormiteta haitallisilla aineilla. 
Ympäristönsuojeluyksikkö näkee, että prosesseissa syntyviä 
jätevesivirtoja tulee pyrkiä kierrättämään mahdollisuuksien mukaan, ja 
puhtaiden vesivirtojen johtamista ympäristöön viemärin sijaan tulisi 
myös arvioida. 

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa tulee esittää 
mm. hankkeen vesitase, prosessi- ja jätevesien käsittelymenetelmät, 
viemäriin ja vesistöön johdettavien jäte- ja hulevesien määrä ja laatu 
sekä viemäriverkoston kapasiteetin riittävyys. Annettujen lausuntojen 
mukaisesti prosessissa käytettävän veden saatavuutta tulee arvioida. 
Hankekuvauksessa tulee tarkentaa tietoja myös mm. toiminnassa 
hankittavasta ja käytettävästä energiasta ja sen kulutuksesta, sekä 
mahdollisesta materiaalien kierrättämisestä. 

Arviointiohjelmassa on kuvattu, kuinka hanke liittyy muihin 
suunnitelmiin. Arviointiselostuksessa tulee esittää myös hankkeen 
kannalta olennaiset luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 
koskevat suunnitelmat ja ohjelmat.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Arviointiohjelmassa on esitetty ns. 0-vaihtoehdon eli hankkeen 
toteuttamatta jättämisen lisäksi yksi vaihtoehto.

YV: YVA-menettelyn keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu 
vaihtoehtotarkastelu, jonka tarkoituksena on tukea päätöksentekoa 
tuottamalla tietoa hankkeen vaihtoehtoisista ratkaisuista ja niiden 
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ympäristövaikutuksista sekä vaikutusten eroavuuksista. ELY-keskuksen 
ympäristönsuojeluyksikkö näkee, että mukana voisi olla myös 
vaihtoehto, jossa tarkasteltaisiin tilannetta, jossa hiilidioksidia otetaan 
talteen esimerkiksi ¾ laitoksen päästöistä. Yhteysviranomainen näkee, 
että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tulevaisuudessa 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yhä suuremmassa roolissa, ja 
mikäli teknisesti talteenotto on mahdollista, voisi jo tässä vaiheessa 
myös suuremman kapasiteetin käsittävä vaihtoehto tuoda lisäarvoa 
tarkastelulle. Vaihtoehtojen 0 ja 1 tarkastelu täyttää kuitenkin YVA-lain 
vaatimukset.

YVA-menettely ja osallistuminen

Arviointiohjelmassa on kuvattu arviointimenettelyn tavoitteet, osapuolet, 
tiedot YVA-menettelyn aikaisesta osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta 
sekä arvio aikataulusta. 

YV: YVA-menettelyn keskeisenä tavoitteena on lisätä kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia, joten arviointimenettelyn 
aikana tehtävään tiedottamiseen ja asianosaisten palautteen 
antomahdollisuuksiin tulee panostaa riittävästi. Yhteysviranomainen 
suosittelee seurantaryhmän perustamista tai muuta vastaavaa 
menetelmää, jolla voidaan lisätä vuorovaikutusta mm. viranomaisten ja 
eri sidosryhmien kanssa.

Arviointiohjelmassa on esitetty ohjelman laadintaan osallistuneet 
henkilöt ja heidän koulutuksensa sekä työkokemuksensa. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että kokemusvuodet tulisi esittää 
kaikkien henkilöiden osalta. Arviointiselostuksessa laatijoiden pätevyys 
on suotavaa esittää myös arvioinnin eri osa-alueittain eriteltynä.

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät

Arviointiohjelmassa on kuvattu arvioinnissa selvitettävät YVA-lain 
mukaiset vaikutukset sekä hankkeessa erityisesti arvioitavat 
vaikutukset, joita ohjelman mukaan ovat vaikutukset ilmasto- ja 
meluvaikutukset sekä hulevesiin liittyvät vaikutukset. Ohjelmassa on 
esitetty myös vaikutusten merkittävyyden määrittämisessä käytettävät 
arviointimenetelmät. Merkittävyys arvioidaan vaikutuskohteen 
muutosherkkyyden ja hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden 
perusteella.

Vaikutusalueiden laajuutta on kuvattu yleiskartan lisäksi sanallisesti 
periaatetasolla ja varsinaiset vaikutusalueet määritetään arviointityön 
tuloksena arviointiselostuksessa. 

YV: Arvioinnissa tulee painottaa erityisesti hankkeen todennäköisesti 
merkittävien vaikutusten arviointia. Kuulemisessa saadun palautteen 
perusteella yhteysviranomainen katsoo, että YVA-menettelyssä tulee 
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tarkastella erityisesti hankkeen onnettomuusriskejä, liikenteellisiä 
vaikutuksia sekä hule- ja sammutusvesien käsittelyn vaikutuksia.

Vaikutusten merkittävyyden arviointimenetelmät on esitetty 
arviointiohjelmassa tiiviisti, mutta riittävällä tavalla. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää vaikutuskohteittain perustelut, miten 
vaikutuksen merkittävyys on määritetty. Vaihtoehtojen vertailussa tulee 
kuvata eri vaihtoehtojen ympäristövaikutusten eroavuudet sekä 
sanallisesti että taulukkomuodossa, erityisesti merkittävien 
ympäristövaikutusten osalta.

Yhteysviranomainen katsoo, että arvioitavien vaikutusten vaikutusalueet 
tulee kuvata arviointiselostuksessa selkeästi vaikutustyypeittäin 
eriteltyinä sekä sanallisesti että karttakuvin. Vaikutusalueiden 
määrittämisessä tulee huomioida toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi 
myös rakentamisen aikaisten vaikutusten laajuus. 

Alueen nykytila ja sen kehitys

Nykytilan kuvauksessa on esitetty hankealueen ympäristön nykytilaa 
siltä osin, kun sen katsotaan olevan olennaista hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.  

YV: Ympäristön nykytila on kuvattu arviointiohjelmavaiheeseen pääosin 
riittävällä tavalla. Arviointiselostukseen nykytilan kuvausta tulee 
täydentää arvioinnin yhteydessä saatavien tietojen perusteella. 
Nykytilan kehitys tulee esittää myös tilanteessa, jos hanketta ei 
toteuteta.

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Arviointiohjelman mukaan rakentamisen aikana hankealueelle 
kohdistuu normaaleja maanrakentamisen toimenpiteitä. Laitosrakenteet 
ovat tiiviitä ja suojarakentein varusteltuja, joten yhteyttä maaperään ei 
normaalitoiminnassa synny. Maaperävaikutusten arvioidaan olevan 
merkityksettömiä, ja niitä ei ole tarve selvittää tarkemmin 
arviointiselostusvaiheessa.

Geologisen tutkimuskeskuksen aineiston perusteella happamien 
sulfaattimaiden todennäköisyys alueella on enimmäkseen hyvin pieni, 
lukuun ottamatta pientä aluetta, jossa happamien sulfaattimaiden 
todennäköisyys on arvioitu suureksi.  

YV: Arviointiohjelmassa ei ole esitetty kuinka happamien 
sulfaattimaiden esiintymistä tai niiden vaikutuksia tullaan arvioimaan. 
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostuksessa tulee esittää, 
kuinka mahdolliset happamat sulfaattimaat huomioidaan 
rakentamisessa ja hankealueen peruskuivatuksessa. Koska Geologisen 
tutkimuskeskuksen aineiston mukaan alueella saattaa esiintyä 
happamia sulfaattimaita, yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnissa 
tulee selvittää kuinka tietoja potentiaalisten happamien sulfaattimaiden 
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esiintymisestä ja maiden hapontuottopotentiaalista tullaan 
tarkentamaan ja kuinka mahdolliset happamat sulfaattimaat 
huomioidaan rakentamisessa ja hankealueen peruskuivatuksessa. 

Vaikutukset pohjavesiin

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja 
pohjavesialueita. Arviointiohjelmassa esitetään, ettei 
pohjavesivaikutuksia ole tarpeen selvittää tarkemmin 
arviointiselostukseen.    

YV: Yhteysviranomainen näkee, että arviointiselostuksessa tulee 
perustella, miksei vaikutuksia pohjavesiin arvioida tarkemmin.

Vaikutukset pintavesiin

Arviointiohjelman mukaan hankealueelta pintavedet valuvat länsipuolen 
ojitetulta suolta alkunsa saavaa Stormossutfalletin ojaa pitkin Natura 
2000- suojelualueen (Vedahugget) kautta vieressä sijaitsevaan 
Storträsket-lampeen, ja edelleen Finnbäckenin ja Lappsundjoen kautta 
mereen. Stormossenin alueelta pintavesiä kulkeutuu myös lounaaseen 
Pilvilammen ohitse Laihianjoen kautta eteläiselle kaupunginselälle. 
Puhtaat hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta 
pumppausasemalta alueen koillispuolella sijaitsevaan Stormossutfalletin 
ojaan. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat hulevesien 
kautta.

YV: Hulevesiin liittyvät vaikutukset on nostettu arviointiohjelmassa 
yhdeksi osa-alueeksi, jolla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia. 
ELY-keskuksen vesihuoltopalvelut-yksikkö muistuttaa lausunnossaan, 
että hulevesien viivyttäminen syntypaikalla ja johtaminen pois riittävän 
viivyttävällä ja suodattavalla järjestelmällä on tärkeää. Myös 
ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset hulevesien määrään tulee 
huomioida suunnittelussa. Mustasaaren kunta huomauttaa 
lausunnossaan, että hulevesiä varten tulee olla riittävät viivytysaltaat 
myös voimakkaat sateet huomioiden. Kunta myös nostaa esiin, että 
Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 suunnittelumääräyksissä todetaan, 
että tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia suunnitelma alueen 
hulevesien käsittelystä ja kiinnittää huomiota tarpeeseen järjestää 
sammutusvesien hallinta. Yhteysviranomainen yhtyy lausuntoihin ja 
näkee erityisesti hulevesijärjestelmien suunnittelussa 
ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimisen tärkeäksi niistä 
aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi. Tietoja hulevesien käsittelyn, 
purkupaikan sijainnista ja -pisteestä tulee tarkentaa.

Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnissa tulee selvittää 
rakentamisesta ja peruskuivatuksesta mahdollisesti aiheutuvien 
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happamien valumien vesistövaikutukset sekä vaikutusten 
lieventämiseksi tehtävät toimenpiteet ja niiden vaikuttavuus. 
Arvioinnissa tulee tarkastella miltä osin hulevedet ovat puhtaita vesiä ja 
miltä osin likaantuneita. Puhtaiden vesien erillään pitäminen tulisi ottaa 
huomioon. Hulevesien johtamisessa tulee huomioida alueen 
mahdolliset ojitusyhteisöt. Arviointiselostuksessa tulee esittää alueen 
valuma-aluejako kartoin nimistö- ja numerotietoineen.

Sammutusvesien hallinnasta on huomautettu useassa lausunnossa, ja 
niiden vaikutukset pintavesiin tulee myös huomioida arvioinnissa.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä 
suojelualueisiin

Hankealueen nykytila on selvitetty alueen kaavoittamisen yhteydessä, 
ja tehtyjä luontoselvityksiä hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa. 
Hankealueen läheisyydessä on uhanalaisen lintulajin reviiri, johon 
vaikutukset tullaan selvittämään. Hankealuetta lähimpänä oleva 
suojelualue on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Vedahugget 
(FI0800097), jonka osalta tarvittaessa toteutetaan erillinen Natura-
arviointi.

YV: Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiohjelmassa olisi tullut 
esittää luonnonolosuhteiden nykytilatiedot hankealueella ja sen 
lähiympäristössä aiempien selvitysten perusteella esim. kartoin. 
Arviointiselostuksessa tulee esittää tiedot nykytilasta kattavasti 
olemassa olevien selvitysten tietojen pohjalta sekä kartoin että 
sanallisesti.

Mahdolliset metsälain mukaiset teollisuusalueen läheisyydessä 
sijaitsevat arvokkaat elinympäristöt tulee selvittää, ja arvioida niihin 
kohdistuvat vaikutukset. Myös valo-olosuhteiden muutokset eliöstöön 
tulee arvioida.

ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön mukaan arviointiohjelman 
tietojen perusteella Natura-arvion harkintaa ei voi tehdä. 
Yhteysviranomainen huomauttaa, että mikäli halutaan, että mahdollinen 
Natura-arvio käsitellään yhdessä YVA-selostuksen kanssa 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti, tulee Natura-tarveharkinta tehdä 
ennen selostusvaihetta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

YVA-selostuksessa arvioidaan suunnitellun hankkeen soveltuvuus 
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. alueen 
soveltuvuus kaavoituksen näkökulmasta arvioidaan perustuen 
olemassa oleviin kaavoihin, niiden taustatietoihin ja mahdollisesti vireillä 
olevien kaavoitushankkeiden tietoihin.

YV: Yhteysviranomainen huomauttaa, että arviointiohjelmassa 
hankealueen ja lähialueen kaavoista ei ole esitetty kaavamääräyksiä 
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kokonaisuudessaan eikä yleisiä suunnittelumääräyksiä mm. 
yleiskaavasta. Ne tulee esittää arviointiselostuksessa. 

Mustasaaren kunnan lausunnossa todetaan, että voimassa olevassa 
asemakaavassa osoitetut aluemerkinnät eivät tue suunnitellun 
toiminnan laajuutta, mutta alueen asemakaavan muutos on aloitettu. 
Myös Tukes huomauttaa lausunnossaan, että hankealueella tulisi olla 
kaavamerkintä T/kem. Mustasaaren kunta toteaa, että yleispiirteisen 
alueiden käytön suunnittelun kannalta on huomioitava maakuntakaava, 
strateginen yleiskaava ja osayleiskaava. Strategisessa yleiskaavassa 
sekä Sepänkylän osayleiskaavassa osoitettu Martoinen–Stormossen -
tielinjaus tulee huomioida. Yhteysviranomainen katsookin, että 
selostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset vaikutusalueen 
kaavoihin ja niiden aluevarauksiin ja myös kaavojen varausten 
aiheuttamat vaikutukset hankkeeseen.

Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin

Asiantuntijatyönä arvioidaan suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen 
ja elinkeinoelämään hankkeen toteutuessa tai toteutumatta jäädessä.

YV: Arvioinnin pohjaksi tiedot nykytilasta tulee huomioida koko 
työssäkäyntialue huomioiden.

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse maisemallisesti 
arvokkaita alueita. Hankealueen kiinteistöllä sijaitsee Koppargruvan 
(1000003487) muinaisjäännös. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse 
rakennettuun kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita. Arviointiohjelman 
mukaan vaikutus lähimaisemaan arvioidaan asiantuntijatyönä, mutta 
muutoin maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyviä vaikutuksia ei ole 
tarve selvittää tarkemmin arviointiselostusvaiheessa.

YV: Yhteysviranomainen näkee, että vaikutukset muinaisjäännöksiin 
tulee arvioida, koska yksi muinaisjäännöskohde sijaitsee hankealueella. 
Muutoin arviointiselostuksessa tulee perustella, miksei vaikutuksia mm. 
maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioida tarkemmin.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan raskaan liikenteen ja 
meriliikenteen käyttämän maakaasun korvaaminen nesteytetyllä 
synteettisellä metaanilla.

YV: Arviointiohjelman mukaan hankkeessa käytetään vedyn 
valmistuksessa ns. vihreää energiaa. Yhteysviranomainen näkee, että 
hankkeen vaikutukset tulee arvioida verrattuna tilanteeseen, että 
energia tuotettaisiin jollain muulla menetelmällä.

Liikennevaikutukset
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Liikenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tiestön nykyiseen ja 
ennustettuun liikenteeseen. Liikennemäärän merkittävyys arvioidaan 
suhteuttamalla siitä johtuva muutos alueen nykytilanteeseen. 
Arvioinnissa huomioidaan risteyksien ja liittymien toimivuus sekä 
liikenneturvallisuus.

YV: Mustasaaren kunnan lausunnossa todetaan, että Vaasan 
eteläpuolen liikennejärjestelyihin on suunnitteilla isoja muutoksia ja 
nämä tulisi huomioida YVA-selvityksessä. Yhteysviranomainen 
huomauttaa, että arviointi tulee ulottaa pääväylille ja satamaan saakka 
aiheutuviin liikennevaikutuksiin, mikäli tuotteita on tarkoitus kuljettaa 
meriliikenteen käyttöön. Vaikutuksia tulee arvioida Mustasaaren kunnan 
lausunnon mukaisesti tilanteessa, missä uudet suunnitellut 
väylähankkeet toteutuvat, mutta myös tilanteessa, että niitä ei 
rakenneta. Vaikutuksia tulee arvioida liikennevastuualueen lausunnon 
mukaisesti kaikkiin eri liikennemuotoihin sekä arvioida liikenteestä 
aiheutuvat vaikutukset lähialueiden asukkaille sekä 
liikenneturvallisuudelle. 

Yhteysviranomainen toteaa, että selostuksesta on käytävä ilmi mistä 
arvioidut liikennemäärät kokonaisuudessaan muodostuvat, millaisia 
vaikutuksia liikenteestä aiheutuu alueen asukkaille ja miten haitallisia 
vaikutuksia pyritään minimoimaan. Vaarallisten aineiden kuljetukset 
tulee arvioinnissa huomioida erikseen.

Toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi arvioinnissa tulee tarkastella 
rakentamisen aikaisia vaikutuksia erityisesti liikenneturvallisuuden ja 
alueen asukkaille aiheutuvien haittojen näkökulmasta. 

Melu- ja tärinävaikutukset

Meluvaikutus lähimpiin häiriintyviin kohteisiin arvioidaan laskennallisesti. 
Laskennallisen vaikutusten arvioinnin lisäksi voidaan toteuttaa 
melumallinnus, jos se arvioidaan tarpeelliseksi saatujen tulosten 
perusteella.

YV: Melu on ennalta arvioiden nostettu yhdeksi todennäköisesti 
merkittäväksi vaikutukseksi. Yhteysviranomainen katsookin, että siksi 
myös vaikutukset tulee arvioida huolellisesti. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö huomauttaa, että jo olemassa 
olevasta jätteenpolttolaitoksen toiminnasta syntyy melua, ja uuden 
jätteenkäsittelykentän toiminnasta saattaa aiheutua muutoksia 
meluympäristöön. Arvioinnissa tulee huomioida myös rakentamisen 
aikainen melu, sekä liikenteen aiheuttaman melun vaikutus. Melun 
vaikutukset myös viereiselle Natura-alueelle tulee arvioida.

Arviointiohjelman mukaan toiminnasta ei synny tärinävaikutuksia. 
Finavia Oyj huomauttaa lausunnossaan, että rakentamisen aikaiset 
mahdolliset räjäytykset eivät saa haitata lennonvarmistuslaitteiden 
toimintaa. Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiselostuksessa on 
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huomioitava myös hankkeen tärinävaikutukset sen koko elinkaaren 
ajalta.

Vaikutukset ilman laatuun 

Toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ympäristölle eikä 
terveydelle haitallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Tuotantoprosessin 
lisäksi ilmanlaatuun vaikuttaa hankkeeseen liittyvä raskas liikenne, 
jonka aiheuttamien päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioidaan VTT:n 
kehittämällä liikenteen päästöjen laskentamallilla.

YV: Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmassa esitettyä vaikutusten 
arviointia riittävänä.

Vaikutukset ilmastoon

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutukset 
rakentamisen ja tuotannon aikana, sekä mahdolliset vaikutukset 
hiilinieluihin. Myös muut tehdyt vaikutusten arvioinnit otetaan 
ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioon, esim. liikenteestä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, ilmanlaadun tarkastelussa esille nousseet 
kasvihuonepäästöt sekä mahdolliset tulvariskialueet. Vaikutusten 
arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutusten lisäksi 
ilmastomuutoksen luomat vaikutukset hankealueelle.

YV: Ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenvedossa tulee eritellä 
eri vaiheiden ja toimintojen ilmastovaikutukset. Hankkeen 
ilmastovaikutukset on suositeltavaa suhteuttaa myös mahdollisiin 
alueellisiin ilmasto- ja päästövähennystavoitteisiin. Hankkeessa on 
kerrottu käytettävän vihreää energiaa vedyn valmistukseen, mutta 
energian lähdettä ei ole tarkennettu. Tämä tulee huomioida 
ilmastovaikutuksia arvioitaessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen tulee huomioida arviointiohjelman mukaisesti, ja erityisesti 
vaikutukset hulevesien määrään ja käsittelyyn.

Luonnonvarakeskus Luke toteaa lausunnossaan, että ympäristöhyötyjä 
saadaan sekä hiilidioksidin talteenotosta että käyttämällä synteettistä 
metaania fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Ilmastovaikutuksissa 
ja niiden riskiarvioinnissa ei kuitenkaan ole huomioitu mahdollisia 
metaanipäästöjä, jotka voivat aiheutua toiminnasta. 
Yhteysviranomainen yhtyy lausuntoon ja näkee, että metaanipäästöjen 
vaikutukset tulee huomioida arvioinnissa.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Vaikutuksia ihmisten terveyteen arvioidaan lähinnä poikkeustilanteiden 
osalta.  Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan eri 
tekijöiden muodostamana kokonaisuutena, jolloin vaikutuksen 
voimakkuus, laajuus, kesto, todennäköisyys ja osallisten arvioima 
tärkeys tulee ottaa huomioon. 
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YV: Länsirannikon ympäristöyksikkö toteaa lausunnossaan, että ns. 
valosaastetta ei ole huomioitu hankekuvauksessa, ja se tulee myös 
arvioida. Yhteysviranomainen yhtyy näkemykseen ja katsoo, että 
arvioinnissa tulee huomioida valo-olosuhteiden muutosten vaikutukset 
ihmisiin. Mustasaaren kunta huomauttaa lähialueelle myönnettyjen 
rakennuslupien huomioimisesta, ja yhteysviranomainen toteaakin, että 
olemassa olevan asutuksen ja väestön elinoloihin aiheutuvien 
vaikutusten selvityksessä tulee huomioida lainvoimaiset luvat 
rakennuksille ja muulle toiminnalle.

Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

Mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet tunnistetaan ja näiden 
ympäristövaikutukset arvioidaan suunnitellun prosessin ja siihen 
liittyvien aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. Onnettomuus- ja 
poikkeustilanteissa vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi ilmanlaatuun, 
maaperään, pintavesiin ja/tai pohjaveteen. Tunnistetut riskit ja niiden 
seurausvaikutukset kuvataan arviointiselostuksessa. Tunnistettujen 
riskien mahdollisia seurausvaikutuksia arvioidaan tarvittaessa 
mallinnusten avulla. Lisäksi tarvittaessa esitetään keinoja riskien tai 
seurausten lieventämiseksi hyväksytylle tasolle.

YV: Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmassa esitettyä tehtävää 
arviointia oikeansuuntaisena. Onnettomuuksien seuraukset on nostettu 
esiin useissa lausunnoissa. Arvioinnissa ja hankkeen suunnittelussa 
tulee huomioida Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausunnon mukaisesti 
pelastuslain velvoitteista toiminnanharjoittajan omatoimiselle 
varautumiselle. Finavia Oyj muistuttaa, että onnettomuus- ja 
häiriötilanteiden vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon 
hankkeen sijainti Vaasan lentoaseman läheisyydessä. 
Yhteysviranomainen näkee sekä tulipalojen että muiden 
onnettomuustilanteiden aiheuttamien päästöjen ja niiden vaikutusten 
arvioinnin olevan ensisijaisen tärkeää.

Yhteysviranomainen katsoo, että riskien arvioinnissa tulee tunnistaa 
ympäristöriskeille herkät kohteet, mm. luontokohteet. Arvioinnissa tulee 
huomioida mm. toimenpiteet, joilla ehkäistään vaarallisten kemikaalien 
pääsy jäte- ja talousvesijärjestelmiin. Riskien arvioinnissa tulee 
huomioida yhteisvaikutukset alueella tiedossa olevien muiden 
toimintojen kanssa. Lisäksi erikseen tulee arvioida vaarallisten aineiden 
kuljetuksista aiheutuvat riskit.

Sammutusvesien hallinnasta on huomautettu Mustasaaren kunnan, 
Tukesin ja Pohjanmaan Pelastuslaitoksen lausunnossa. 
Yhteysviranomainen yhtyy lausuntoihin ja toteaa, että 
onnettomuustilanteessa syntyvien sammutusvesien määrä ja laatu tulee 
arvioida sekä esittää toimenpiteet, joilla sammutusvesien pääsy 
ympäristöön ehkäistään. Myös poikkeustilanteiden vaikutus hulevesiin 
tulee arvioida. 
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Hankkeiden yhteisvaikutukset

Arviointiohjelman mukaan yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla 
vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä suuremman 
vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna.

YV: Arvioinnissa tulee huomioida myös muiden, kuin teollisten 
toimijoiden aiheuttamia yhteisvaikutuksia. Vaikutuksia voi aiheutua mm. 
liikenteestä tai muista toiminnoista lähialueilla. Hankkeessa tulee 
arvioida melun lisäksi mm. ilmapäästöistä, tärinästä ja onnettomuus- ja 
häiriötilanteista aiheutuvat yhteisvaikutukset. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että tarkasteltaessa mahdollisia 
tulevia yhteisvaikutuksia tulee huomioida hankealueen sijoittuminen 
laajalle teollisuusalueelle. Vaikka muiden alueelle sijoittuvien toimintojen 
tarkka laatu ei olisi vielä tiedossa, tulee arvioinnin pohjautua kaavojen 
mahdollistamiin toimintoihin. 

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten lieventäminen

Arvioinnissa käytettyihin tietoihin ja menetelmiin liittyy 
epävarmuustekijöitä. Arviointiselostuksessa epävarmuustekijät 
kuvataan ja arvioidaan miten epävarmuus voi vaikuttaa arvioinnin 
tuloksiin ja tätä kautta toteuttamiskelpoisuuteen.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on estää tunnistetut merkittävät 
haittavaikutukset.  Jos estäminen on mahdotonta, suunnitellaan 
lievennystoimenpiteitä. 

YV: Arviointityön aikana tunnistetut arvioinnin epävarmuustekijät ja 
niiden vaikutus arvioinnin tulokseen tulee esittää arviointiselostuksessa 
mahdollisimman selkeästi, jotta ne voidaan huomioida hankkeen 
jatkosuunnittelussa. Arviointiin liittyvät epävarmuustekijät tulee esittää 
vaikutuskohteittain. 

Esitettävien haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen tulee olla 
toteutuskelpoisia ja riittävän konkreettisia. Lieventämiskeinot tulee 
esittää vaikutuskohteittain.

Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset

Arviointiohjelmassa on esitetty hankkeen edellyttämät suunnitelmat, 
luvat ja päätökset. Hankkeen kannalta oleellisia ovat mm. kaavoitus, 
rakennuslupa, ympäristölupa sekä kemikaaliturvallisuuslain mukaiset 
luvat ja ilmoitukset.

YV: Tarvittavat luvat on esitetty arviointiohjelmassa selkeästi. Tietoja 
tulee kuitenkin täydentää arviointiselostusvaiheessa. Selostuksessa 
tulee huomioida mm. mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset luvat 
sekä Finavian lausunnon mukaisesti lentoesteluvan tarve.

Vaikutusten seuranta
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YVA-selostukseen laaditaan ehdotus ympäristötarkkailuohjelmaksi 
perustuen eri vaikutuskohteiden arvioituihin vaikutuksiin ja niiden 
merkittävyyteen. Yleisellä tasolla tarkkailu voidaan jakaa 
käyttötarkkailuun, päästötarkkailuun ja vaikutusten tarkkailuun. 

YV: Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmassa esitettyä vaikutusten 
seurantaesitystä riittävänä.

7 ARVIOINTIOHJELMALAUSUNNON TOIMITTAMINEN JA SIITÄ 
TIEDOTTAMINEN

ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjelmasta 
saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle. 
Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi niille tahoille, joilta on pyydetty 
lausunto Arviointiohjelmasta.

Arviointiohjelmalausunto julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla 
osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/ (valitse Etelä-Pohjanmaa) ja 
ympäristöhallinnon verkkosivuilla 
www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA. 

8 SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSUA KOSKEVA 
OIKAISUMAHDOLLISUUS

Suoritemaksu on 8000 euroa.

Arviointiohjelmasta annettavasta yhteysviranomaisen lausunnosta 
perittävä maksu on määritelty tavanomaisen hankkeen mukaisesti 
(11 - 17 henkilötyöpäivää). Maksu määräytyy ELY-keskusten maksuista 
annetun asetuksen perusteella.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että perustellusta päätelmästä perittävän 
maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua 
ELY-keskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän perustellun 
päätelmän antamispäivästä.

9 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) 8, 16 ja 18 §

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
(277/2017) 3 §

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8 §

Valtioneuvoston asetus (TEM/2021/217) elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristö- keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja 
hallinto- keskuksen maksullista suoritteista vuonna 2022 30 a §.

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. 

Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala

Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala 

Liitteet Lausunnot
Maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus

Jakelu Westenergy Oy
Ramboll Finland Oy

Mustasaaren kunta

Vaasan kaupunki

Tiedoksi Tahot, joilta on pyydetty lausunto
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