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00095 NESTE

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA-MENETTELY) 
SOVELTAMISESTA YKSITTÄISTAPAUKSESSA; HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO JA 
UUSIUTUVAN VEDYN TUOTANTO PORVOON JALOSTAMOLLA

HANKE

Neste Oyj:n hanke "Hiilidioksidin talteenotto ja uusiutuvan vedyn tuotanto" Porvoon 
jalostamolla.

HANKKEESTA VASTAAVA
Neste Oyj
PL 95
00095 NESTE

ASIAN VIREILLE TULO
Hankkeesta vastaava on pyytänyt 25.1.2022 Uudenmaan ELY-keskukselta päätöstä 
siitä, edellytetäänkö Porvoon jalostamolle sijoittuvan hiilidioksidin talteenoton ja 
uusiutuvan vedyn tuotannon hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU
Hanke koostuu kahdesta osakokonaisuudesta, eli uusiutuvan vedyn tuotantolaitoksesta 
ja hiilidioksidin talteenottolaitoksesta.

Neste Oyj:n uusiutuvan vedyn tuotantolaitokseen ei sovelleta 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista 
arviointimenettelyä.

Neste Oyj:n hiilidioksidin talteenottolaitokseen sovelletaan ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.
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Hankkeen ja sen ympäristövaikutusten kuvaus sekä asian käsittely ja ELY-keskuksen 
ratkaisun perustelut on esitetty seuraavassa.

HANKKEESTA VASTAAVAN TOIMITTAMAT TIEDOT
Hankkeesta vastaava on toimittanut Uudenmaan ELY-keskukseen päätöspyynnön 
lisäksi YVA-lain 12 §:n ja YVA-asetuksen 1 §:n edellyttämät tiedot hankkeesta 
25.1.2022.

HANKKEESTA VASTAAVAN ESITTÄMÄ KUVAUS HANKKEESTA

Sijainti ja ympäristö
Hankkeen prosessiyksiköt sijoittuvat Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella sen 
pohjoisosaan sekä sataman läheisyyteen.

Kilpilahden teollisuusalue on Suomen suurimpia teollisuusalueita ja Pohjoismaiden 
suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskus. Kilpilahden teollisuusalueella 
toimii Neste Oyj:n öljynjalostamon lisäksi Borealis Polymers Oy:n muovi- ja petrokemian 
tehtaat, BEWI RAW Oy:n polystyreenin tuotantolaitos, Oy Linde Gas Ab:n 
ilmakaasutehdas ja vedyntuotantolaitos, Kilpilahden Voimalaitos Oy:n voimalaitos sekä 
alueen junaliikenteestä vastaava VR Transpoint Oy. Lisäksi alueella toimii useita edellä 
mainittuja toiminnanharjoittajia palvelevia yrityksiä.

Hankealueella on voimassa Sköldvikin asemakaava (rk 74) vuodelta 1984. Kaavaa on 
osin muutettu vuonna 2000, jolloin vahvistui mm. ohjeellinen teollisuusraiteelle varattu 
alueen osa. Hankekokonaisuus sijoittuu kaavan teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueelle (T). Uuden osayleiskaavan laatiminen Kilpilahden alueelle on vireillä.

Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäröivät 
maa-alueet ovat pääosin maanviljelys- ja metsätalouskäytössä. Lähimmät asuinalueet 
ovat kylämäiset Nyby Kilpilahden luoteispuolella ja Nikuby eteläpuolella. Etäisyyttä 
hankkeen toiminta-alueilta näiden alueiden lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 800 
metriä. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat 500–600 metrin etäisyydellä 
hankealueiden pohjoispuolella Rantakylässä ja Norrvikissa. Teollisuusalueen 
läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja tai muita herkkiä kohteita.

Lähimmät luonnonsuojelualueet tai Natura 2000 -alueet sijaitsevat yli kahden kilometrin 
etäisyydellä toiminnoista. Hankkeen toiminnot sijoittuvat teollisuusalueelle ja pääosin 
teolliseen ja muuttuneeseen ympäristöön, jossa ei ole luonnonympäristöä. Uusiutuvan 
vedyn tuotantolaitos ja siihen liittyvä sähköasema sijoittuvat teollisuusalueen reunaan 
kalliometsäsaarekkeelle, jota rajaavat teollisuusalue, tiestö, voimajohdot ja 
teollisuusalueen ulkopuolella hakkuuala. Hiilidioksidin talteenottoyksikkö sekä vedyn 
jakeluasema sijoittuvat rakennettuun teollisuusympäristöön, jossa ei esiinny 
kasvillisuutta tai luontotyyppejä. Hiilidioksidin välivarastointialue sijoittuu osittain 
säilyneelle pienialaiselle kalliokumpareelle, jonka reunaosat ovat täyttömaata ja 
rakennettua ympäristöä.

Toiminnan tarkoitus ja kuvaus
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Hankkeen tavoitteena on toteuttaa jalostamolle uusiutuvan vedyn tuotantoyksikkö 
(elektrolyyseri) sekä hiilidioksidin talteenottoyksikkö. Toteutuessaan uusiutuvan vedyn 
tuotantoyksikkö korvaisi osan nykyisin maakaasusta tuotettavasta vedystä. Hanke 
käsittää myös vedyn jakeluterminaalin, josta vetyä voidaan toimittaa säiliöautoilla 
markkinoille.

Kuva 1. Hankkeen toimintojen sijoittuminen maastokartalla ja ortokuvalla. Lähde: Neste 
Oyj, 2022

Elektrolyyserissä vetyä tuotetaan hajottamalla vettä sähkövirran ja elektrolyyttisen 
liuoksen avulla vedyksi ja hapeksi. Suurin osa tuotetusta vedystä käytetään jalostamon 
prosesseissa ja lisäksi voidaan myydä osa (n. 1500 tonnia) liikennepolttoaineeksi. Uusi 
laitos tulee korvaamaan noin 10 % jalostamon vedyn tuotannosta. Jalostamon 
kokonaisvedyntuotantomäärä ei olennaisesti muutu.

Uusiutuvan vedyn tuotannossa raaka-aineena on demineralisoitu vesi (demivesi), jonka 
käyttö on noin 18 m3/h. Demivesi otetaan Kilpilahden voimalaitoksen ja jalostamon 
välisestää olemassa olevasta demivesiverkosta. Uusiutuvan vedyn tuotantoyksikön 
tuotteena syntyy vetyä (H2) 2 t/h sekä sivuvirtana happea (O2) noin 14,5 t/h. 
Elektrolyyserin teho on noin 100–110 MW.

Hiilidioksidin talteenoton myötä myös vedyn käyttö tehostuu. Nykyisin osa 
vedyntuotantoyksikön poistokaausta, joka sisältää myös vetyä, johdetaan olemassa 
olevalle hiilidioksidin talteenottolaitokselle. Loppuosa poistokaasusta menee jatkossa 
uudelle hiilidioksidin talteenottoyksikölle, ja uuden hiilidioksidin talteenottoyksikön myötä 
saadaan myös jäännöskaasusta vetyä talteen. Tämän myötä maakaasusyötön määrää 


