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1. JOHDANTO 

Westenergy Oy suunnittelee rakennettavaksi synteettistä metaania valmistavan laitoskokonaisuu-

den Mustasaaren kunnan Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergyn olemassa olevan 

jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle 499-436-5-86. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hii-

lineutraalia jäte-energiaa ottamalla talteen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta 

hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen 

ja meriliikenteen käyttöön. Synteettisen metaanin valmistusprosessissa syntyvä lämpö hyödynne-

tään lähialueen kaukolämpöverkkoon. Lisäksi prosessissa syntyy teollista happea. 

 

Laitoskokonaisuus 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 kauko-

lämmön määrä kasvaa 25 %, vastaten noin 5000 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. Tal-

teen otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa.  

 

Hankkeen YVA-menettelyssä ei esitetä muutoksia Westenergyn jätteenpolttolaitoksen toimintaan. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan Westenergyn hankkeen vaikutukset YVA-

lain (YVA-laki, 252/2017) ja -asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) edellyttämällä tavalla ja tarkkuu-

della. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaiku-

tuksia, jotka kohdistuvat alla mainittuihin tekijöihin (Kuva 1-1) sekä niiden keskinäisiin vuorovai-

kutussuhteisiin. 

 

Kuva 1-1. Arvioitavat vaikutukset YVA-lain mukaan. 

 

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti, sillä se luetaan 

YVA-lain liitteen 1 kohtaan: 

 

6) Kemianteollisuus: 

c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa 

mittakaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan orgaanisia 

kemikaaleja tai epäorgaanisia kemikaaleja; 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ym-

päristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edelly-

tys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa.  

 

Arvioitavat vaikutukset

Väestö, ihmisten 
terveys, elinolot ja 

viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma, 
ilmasto, kasvillisuus, 

eliöt ja luonnon 
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne, 
aineellinen omaisuus, 

maisema, 
kaupunkikuva ja 
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen 
hyödyntäminen
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Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin 

työohjelma, jossa kuvataan hanke, sen vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tar-

vittavat selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän 

arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan 

ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). 
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2. HANKKEESTA VASTAAVA 
 

Westenergy on uuden sukupolven kiertotalousyritys, joka jalostaa jätettä sähköksi, kaukolämmöksi 

ja uusiomateriaaleiksi. Westenergyn toiminta linkittyy vahvasti niin jätehuoltoon kuin energiasek-

toriin. Yhtiön omistajina toimivat kuusi kunnallista jätehuoltoyhtiötä Länsi-Suomen alueelta ja sen 

toiminta-alue kattaa noin 20 % koko Suomen kunnista. (Westenergy, 2022) 

 

Energiantuotanto tapahtuu yhteistyössä paikallisen Vaasan Sähkön kanssa. Energiatuotannossa 

hyödynnetään jätettä, jota ei voida muuten hyödyntää ja vähennetään täten tarvetta fossiilisille 

polttoaineille. Nykyisen laitoksen tuottamalla energialla voidaan paikallisesti vähentää fossiilisten 

polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa.  

 

Tulevaisuudessa Westeneryn toiminnan on tarkoitus vähentää yhä enemmän fossiilisten polttoai-

neiden käyttöä tuottamalla nestemäistä metaania. Nykyisen jätteenpolttolaitoksen tuotanto kattaa 

noin 50 % Vaasan alueen kaukolämpötarpeesta. Suunnitteilla olevan synteettisen metaanin tuo-

tantolaitoksen on suunniteltu vastaavaan Vaasan seudun lisääntyvään energiatarpeeseen ja tuot-

tavan alueelle lisää kaukolämpöä. Sähkön ja kaukolämmön lisäksi Westenergyn nykyinen toiminta 

tuottaa maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja. (Westenergy, 2022) 
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3. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT 

3.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti 

 

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 jät-

teenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hiilidioksidista hiili-

neutraalia polttoainetta raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön. Hankkeesta vastaavana toi-

mii Westenergy Oy, myöhemmin Westenergy.  

 

Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hii-

lidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun ve-

tyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään 

synteettisen metaanin lopputuotteeksi. 

 

Hankealueen kiinteistöllä 499-436-5-86 sijaitsee Westenergyn 61 MW:n jätteenpolttolaitos, ja lai-

toskokonaisuus sijoittuu jätteenpolttolaitoksen pohjois/koillispuolelle. Hankealue sijaitsee Vaasan 

kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Pinta-alaltaan han-

kealue on noin 21 hehtaaria. Hankkeen sijoittuminen on esitetty Kuva 3-1. 

 

3.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Westenergyn synteettisen metaanin 

valmistuksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttä-

mällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta 

(vaihtoehto VE0).  

 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä hankealueille tule uutta toimintaa. Ympäristövaiku-

tusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten 

toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukel-

poista. 

 

Arvioitavat hankevaihtoehdot: 

• VE1 Synteettisen metaanin valmistaminen (noin 15 000 t/a) 

• VE0 Hanketta ei toteuteta 

 

3.3 Alueen nykyinen toiminta 

 

Hankealueella toimii jätteenpolttolaitos, ja alueen lounaisosassa sijaitsee jätteenvarastointi- ja kä-

sittelykenttä. Jätteenpolttolaitos koostuu vastaanottohallista, jätebunkkerista, arina- ja tulipesästä, 

kattilasta, savukaasujen puolikuivasta puhdistusjärjestelmästä, savukaasupesurista ja -lauhdutti-

mesta, generaattorista ja turbiinista sekä kaukolämpökeskuksesta. Laitoksen sijoittuminen kiinteis-

töalueelle on havainnollistettu Kuva 3-1. 
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Kuva 3-1. Ilmakuva hankealueesta. 

 

3.4 Hankkeen tekninen kuvaus  

 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Westenergyn jätteenpolttolaitoksen viereen nesteytettyä syn-

teettistä metaania lopputuotteena valmistava laitoskokonaisuus, joka hyödyntää jätteenpolttolai-

toksen savukaasuvirrasta talteen otettavaa hiilidioksidia sekä tuulivoiman avulla tuotettavaa vetyä 

kaasumaisen metaanin valmistukseen. Kaasumainen synteettinen metaani nesteytetään erillisessä 

metanointilaitoksessa lopputuotteen valmistusta varten. 

 

Suunnitelmien mukaan laitoskokonaisuudella tuotetaan hiilineutraalia polttoainetta raskaan liiken-

teen ja meriliikenteen tarpeisiin noin 15 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 230 GWh:n vuosi-

tuotantoa. Synteettisen metaanin valmistuksessa syntyy sivutuotteena vuosittain noin 100 GWh 

kaukolämpöä sekä teollista happea noin 60 000 tonnia. Metaanin valmistusprosessissa talteen otet-

tavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. Laitoksen suunniteltu vuosittainen käyt-

töaika on 8000 tuntia, mikä tarkoittaa ympärivuotista toimintaa. Hiilidioksidin talteenottolaitoksessa 

käytetään liuottimena päästötöntä kaliumkarbonaattia. Elektrolyyserin sähköteho on noin 30 MW, 

ja prosessissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulivoimalla. 

 

Taulukko 3-1 on esitetty laitoskokonaisuuden alustavat tekniset tiedot ja suunnitteluarvot, jotka 

tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä.  
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Taulukko 3-1. Synteettisen metaanin valmistuksen alustavat tekniset tiedot ja suunnitteluarviot. 

Materiaali/toiminta Määräarvio 

Tuotettu LSNG 15 000 t/a, 230 GWh 

Talteenotettu CO2  40 000 t/a 

Kaliumkarbonaatti 

CCU-laitoksen liuotin 

10 t/a 

Vedenotto 85 000 m3/a 

Vihreän vedyn tuotanto 7600 t/a 

Kierrätetty vesi 52 000 m3 

Elektrolyyserin sähköteho 30 MW 

Tuotettu kaukolämpö 100 GWh/a, vastaa noin 12 MW lisätehoa 

Tuotettu teollinen happi 60 000 t/a 

Vuosittainen käyttöaika 8000 h 

 

 

3.4.1 Rakentaminen 

 

Jätteenpolttolaitoksen alueen nykyinen layout esitetään Kuva 3-2. Alustavien suunnitelmien mu-

kaan laitoskokonaisuus sijoitetaan kiinteistön pohjois/koillisosaan. 
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Kuva 3-2. Jätteenpolttolaitoksen sijoittuminen kiinteistölle. Metaanin tuotantolaitoksen alustava sijainti on kiin-

teistön pohjois- ja/tai koillisosassa. 

 

3.4.2 Prosessin kuvaus 

 

Hankkeen avulla tuotetaan hiilineutraalia nesteytettyä synteettistä maakaasua (LSNG) raskaan lii-

kenteen ja meriliikenteen käyttöön, ja prosessista syntyvää lämpöä pystytään hyödyntämään kau-

kolämpöverkkoon. Laitoskokonaisuuden kuvaus on jaettu neljään osaan:  

 

1) hiilidioksidin talteenotto jätteenpolttolaitoksen savukaasuista  

2) elektrolyysissä tuotetaan tuulisähkön avulla vetyä ja happea  

3) metanoinnissa vety ja talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään kaasumaiseksi metaaniksi  

4) nesteytyksessä kaasumainen synteettinen metaani (SNG) muutetaan nestemäiseksi (LSNG).  

 

Alustava prosessikaavio esitetään Kuva 3-3. 
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Kuva 3-3. Laitoskokonaisuuden alustava prosessikaavio. 

 

Hiilidioksidin talteenottolaitos 

 

Hiilidioksidi otetaan talteen jätteenpolttolaitoksen savukaasuista ja jatkojalostetaan metanointipro-

sessiin sopivaksi. Hiilidioksidin talteenottolaitos tuottaa vuosittain noin 40 000 tonnia kaasumaista 

hiilidioksidia. Jätteenpolttolaitoksen savukaasukanavasta ohjataan talteenottolaitokseen osittainen 

savukaasuvirta (noin 35 t/h). Savukaasu paineistetaan talteenottoprosessin tehostamiseksi, minkä 

jälkeen absorberikolonnissa savukaasun hiilidioksidi reagoi vaiheittain imeytyen liuottimeen, ka-

liumkarbonaattiin (K2CO3) muodostaen kaliumbikarbonaattia (KHCO3). Nestemäinen liuotinvirtaus 
kiertää absorberi- ja desorberikolonnien välillä siten, että höyryä lisäämällä saadaan hiilidioksidi jäl-
leen vapautumaan desorberissa, minkä jälkeen liuotin pumpataan takaisin absorberiin sitomaan lisää 
hiilidioksidia.  
 
Prosessin kemiallinen reaktio on seuraava:  

• K2CO3 + CO2 + H2O → 2KHCO3 [Absorberi]  
• 2KHCO3 + lämpö → K2CO3 + CO2 + H2O [Desorberi]  

 
Prosessi ei tarvitse lainkaan ulkopuolista lämpöenergiaa vaan sekä absorberin että desorberin yhtey-
dessä on useita sisäisiä lämpökiertoja, joiden avulla saavutetaan korkea talteenottoteho matalalla 
ominaisenergiankulutuksella. Sähköä tarvitaan ainoastaan kierron ylläpitoon ja höyrynkehitykseen. 
Käsitelty ja lähes CO2-vapaa savukaasu lämmitetään prosessiin tulevan paineistetun savukaasun ener-
gialla, ja johdetaan paisuntaturbiiniin, jolla tuotetaan osa sisään tulevan kaasun paineistuksen edel-
lyttämästä energiasta.  
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Jäähtynyt savukaasu johdetaan takaisin jätteenpolttolaitoksen piippuun, ja talteen otettu hiilidioksidi 
jäähdytetään, jolloin vapautunut lämpö hyödynnetään kaukolämpöveden esilämmitykseen. CO2-vir-
taa ei tarvitse prosessin jälkeen kuivata, sillä siinä oleva vesi voidaan hyödyntää metanointilaitok-
sessa. Sen ja talteenottolaitoksen välissä on kuitenkin oltava puskurisäiliö kokonaisprosessin tasapai-
nottamiseksi. 
 

Vedyntuotantolaitos 

 

Vedyn tuotanto perustuu joko kehittyneeseen kiinteäoksidikennoteknologiaan (SOEC) tai polymee-

rielektrolyyttimembraaniteknologiaan (PEM), ja valittava teknologia tarkentuu esisuunnittelun ai-

kana. Vedyn tuotantolaitos hyödyntää uusiutuvaa tuulisähköä ja tuottaa noin 10 500 Nm3/h vihreää 

vetyä.   

 

Vetylaitoksen muuntaja tuottaa verkkosähköstä elektrolyysiprosessin edellyttämää tasavirtaa. Varsi-

naisessa elektrolyysiyksikössä tuotetaan sähkön avulla prosessihöyrystä (SOEC) tai demineralisoi-

dusta vedestä (PEM) vetyä (H2) ja happea (O2). Prosessissa vapautunut lämpö voidaan johtaa me-

tanointilaitoksen käyttöön.  

 

Happi- ja vetyerottimilla saadaan erotettua kaasut seoksestaan, ja prosessissa muodostuu happea 

noin 7400 kg/h. Korkea kaasun puhtaus vähentää puhdistusvaiheiden tarvetta molemmissa pro-

sesseissa.  

 

Vedyn tuotantolaitoksen yhteydessä on paineistettu puskurisäiliö. Riippuen elektrolyysiprosessin 

toimintapaineesta, voidaan vedyn painetta joko alentaa tai kohottaa kompressorin avulla vastaa-

maan   puskurivarastoinnin ja metanointilaitoksen tarpeita. Prosessin toiminnalle keskeistä on säh-

kön laatu, joka optimoidaan koko järjestelmäkokonaisuuden läpi. 

 

Metanointilaitos 

 

Metanointilaitos käsittää varsinaisen reaktorin ja metaanin jatkokäsittelyn, ja tuottaa Sabatier-re-

aktion avulla noin 2700 Nm3/h synteettistä metaania (SNG). Sabatier-reaktiossa hiilidioksidi pelkis-

tetään metaaniksi, eli uusiutuvalla energialla tuotettu vety yhdistetään talteen otettuun hiilidioksi-

diin metanointireaktorissa, jolloin syntyy kaasumaista metaania.  

 

Eksoterminen kokonaisreaktio: 

• CO2 + 4H2 ⇄ CH4 + 2H2O Δr0H = -165 kJ/mol 

 

Metanointilaitoksen kiinteäpetikatalysaattorilla täytetty monivaiheinen reaktori on suunniteltu suo-

tuisien reaktio-olosuhteiden varmistamiseksi toimimaan matalissa lämpötiloissa ja paineissa. Reak-

torin jälkeen kaasua viilennetään monivaiheisessa prosessissa. Reaktiossa yli jäänyt pieni hiilidiok-

sidikonsentraatio poistetaan kaasupesurissa, ja lopuksi metaanista poistetaan jäljellä oleva vesi 

varsinaisessa kuivausyksikössä kaasun puhdistamiseksi ennen nesteytystä. Prosessiin kuuluu siis 

metaanikompressori sekä sarja lauhduttimia ja edellä mainittuja erottimia. Reaktion aikana vapau-

tuvan lämmön vuoksi syntyy höyryä, joka voidaan edelleen hyödyntää kaukolämmöntuotannossa. 

 

Nesteytyslaitos 

 

Nesteytyslaitoksessa kaasumainen metaani (SNG) nesteytetään nesteytetyksi synteettiseksi me-

taaniksi (LSNG) vientiä ja myyntiä varten. Laitos tuottaa LSNG:tä noin 2600 Nm3/h. Metanoinnissa 

kuivattu SNG jäähdytetään alle -170 asteen lämpötilaan. Hankkeen osassa toteutetaan vain nes-

teytys, koska syötettävä kaasu on puhdasta metaania. Nesteytyslaitoksen pääkomponentteihin 
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kuuluu monikierroslämmönvaihdin, niin sanottu cold-box, ja metaanin nesteyttämiseksi tarvittavan 

kylmäainekuorman tuottava kylmäainekierto. Hyödynnetty nesteystysmoduuli perustuu matalan 

tehonkulutuksen varmistavaan monikylmäainetekniikkaan.  

 

3.4.3 Toiminnot ja niiden sijoittuminen 

 

Laitosalueelle on tarkoitus rakentaa Taulukko 3-2 mukaiset tuotanto- ja varastointitilat. 

 

Taulukko 3-2. Alustavat laitoskokonaisuuden tuotanto- ja varastointitilat. 

Laitokset/ säiliökoot Pinta-ala / varastointimäärä 

Hiilidioksidin talteenottolaitos noin 300 m2 

Vihreän vedyn tuotantolaitos noin 1200 m2 

Metanointi- ja nesteytyslaitos noin 850 m2 

Vedyn ja hapen varastointitilat noin 600 m2 

Nesteytetyn metaanin varastointi noin 400 m2 

Polttoaineterminaali 225 m2 

Vedyn säiliö 12 x 20,8 m3 

Hapen säiliö  6 x 20,8 m3 

CO2 mp 

CO2 kp 

8 x 92 m3 

8 x 20,8 m3 

Viikon LSNG:n varasto, tai 

kolmen päivän LSNG:n varasto 

8 x 113 m3 

4 x 92 m3 

 

 

3.4.4 Tuotteet 

 

Kokonaisuudessaan laitos tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania, happea ja prosessin päävai-

heiden hukkalämmöistä talteen ottamalla tuotettua kaukolämpöä (Taulukko 3-3). Lopputuotteita 

varten toteutetaan tarvittava välivarastointi- ja toimitusinfrastruktuuri. Eri vaiheet tehokkaasti in-

tegroimalla saavutetaan matala ominaisenergiankulutus koko laitokselle. Esisuunnittelun edetessä 

laaditaan integroinnista, vielä avoimista teknologiavalinnoista ja optimoinnista tarkemmat suunni-

telmat. 

 

Vuosittain tuotettavan nesteytetyn synteettisen metaanin (LSNG) määrä on noin 15 000 t, mikä 

vastaa noin 230 GWh. Tuotetulla kaasulla voidaan korvata yli 20 miljoonaa litraa fossiilista poltto-

öljyä. Määrä vastaa esimerkiksi 2‒4 matkustaja-autolautan vuotuisiin tarpeisiin. Tuotetun kauko-

lämmön määrä on vuositasolla noin 100 GWh (12 MW lisäteho). Tällöin Westenergyllä tuotetun 

puhtaan kaukolämmön määrä kasvaa noin 25 %, vastaten noin 5100 kiinteistön vuotuiseen läm-

möntarpeeseen. Sivutuotteena syntyvän teollisen hapen tuotantomäärä on noin 60 000 tonnia vuo-

dessa. Prosessin välituotteena syntyy vihreää vetyä noin 7100 tonnia vuodessa. 
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Taulukko 3-3. Prosessissa syntyvät lopputuotteet. 

Tuote Määräarviot /a 

LSNG 15 000 t, 230 GWh 

Kaukolämpö 100 GWh 

Happi, teollinen 60 000 t 

 

 

3.4.5 Veden käyttö ja jätevedet 

 

Jätteenpolttolaitos ottaa tarvitsemansa jäähdytys-, prosessi- ja käyttöveden kunnallisesta vesijoh-

toverkosta. Hankkeen laitoskokonaisuuden prosesseihin tarvittava vedenotto on arvioitu olevan 

85 000 m3/a, josta enimmillään noin 52 000 m3/a on katettavissa prosessiveden kierrätyksellä. 

Jätteenpolttolaitoksen savukaasujen lämmön talteenotossa syntyvät lauhdevedet johdetaan nykyi-

sellään Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamolle. Hankkeella pyritään vähentämään nykyisel-

lään jätteenpolttolaitokselta muodostuvan lauhdeveden viemäriin johdettavaa määrää. 

 

Hankealueelta syntyvät saniteettivedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkkoon. Piha-alueiden ja 

rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet (puhtaat hulevedet) johdetaan hiekan- 

ja öljynerottimien sekä tarkkailukaivojen kautta ojaan, josta ne virtaavat edelleen Stormossutfal-

lettiin ja Storträsketiin. Jätteen varastointi- ja käsittelykentän pintavedet kerätään tasausaltaaseen 

ja johdetaan Stormossenin jätekeskuksen suotovesien jätevesipuhdistamoon. 

 

3.4.6 Vesien johtaminen hankealueella 

 

Hankealueen vesien johtaminen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamisen jälkeen 

esitetään Kuva 3-4. 

 

Kuva 3-4. Hankealueen vesien johtaminen. 
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3.5 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 

 

Synteettisen metaanin valmistuksen laitoskokonaisuuden rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuo-

den 2023 keväällä, ja toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2025 keväällä. Laitoskokonaisuuden 

                                  2 ‒         . 

 

 

 

3.6 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 

 

Hankkeella on myös välillisiä vaikutuksia jätteenpolttolaitoksen päästöihin, ja nämä on pyritty huo-

mioimaan seuraavissa kappaleissa. 

3.6.1 Maaperä ja pohjavesi 

 

Toiminnasta ei normaalitilanteessa tule aiheutumaan päästöjä maaperään tai pohjaveteen.  

 

3.6.2 Pintavedet 

 

Hankealueelta muodostuu sade- ja sulamisvesiä arvion mukaan ennen laitoskokonaisuuden raken-

tamista noin 24 000 m3. Suunnitelmien tarkentuessa arvioidaan hankkeen vaikutusta alueella muo-

dostuvien hulevesien määrään.  

 

Alueen viivästysallas ja viemäröinnit esitetään tarkemmin suunnittelun edetessä. Todelliseen hule-

vesien määrään vaikuttavat mm. vuosittainen sademäärän vaihtelu ja jätteenpolttolaitoksen lopul-

linen layout. Hulevesinä alueelta johdetaan vain puhtaita liikennöintialueiden vesiä ja kattovesiä. 

3.6.3 Ilmanlaatu ja ilmasto 

 

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan, eikä toiminta vaikuta jätteenpolttolaitoksen ilmaan joh-

dettavien epäpuhtauksien määrään. Ilmapäästöt liittyvät liikenteen polttomoottoreista syntyviin pa-

kokaasuihin.  

 

Toiminta vähentää merkittävästi jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjä. Laitoskokonaisuuden toi-

minta toteutetaan tuulisähkön avulla. 

3.6.4 Melu ja tärinä 

 

Toiminnan aikana merkittävimmät melulähteet ovat laitoksella sijaitsevat kompressorit, jotka suo-

jataan siten, ettei melua aiheudu ympäristöön. Tärinää aiheuttavia komponentteja laitoksella ei ole.  
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3.6.5 Liikenne 
 
Nesteytetty synteettinen metaani siirretään valmistusalueelta raskaan liikenteen kuljetuksilla, jol-
loin laitoksen toiminta lisää liikenteen määrää. Arvioidaan että raskaan liikenteen määrä kasvaisi 
noin 430 raskaalla kuljetusyksiköllä vuodessa (noin 35 t/kuljetusyksikkö).  

 
Mikäli tuotettu happi kuljetetaan pois raskailla ajoneuvoilla, tulee raskaan liikenteen määrä kasva-
maan enemmän. Liikennemäärä arvioidaan tässä tapauksessa uudelleen YVA-selostuksessa.  
 
Työmatkaliikenteen määrä ei näillä näkymin tule kasvamaan verrattuna nykytilanteeseen. 

3.6.6 Toiminnan päättyminen 

 

Toiminnan päättyessä laitoksen epäsuorat vesipäästöt loppuvat ja laitos puretaan. Vaikutuksia saat-

taa syntyä mahdollisista purkutoimista mm. meluun liittyen. 

 

3.7 Riskit ja varautuminen 

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa mahdolliset häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat vaiku-

tusketjut päästöineen huomioidaan ja häiriöpäästötilanteista mahdollisesti aiheutuvat seuraukset 

arvioidaan. Ne riskit, jotka voivat aiheuttaa vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, vesiin tai ilmaan 

arvioidaan.  

 

Tunnistettuja riskejä ovat riskit liittyen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn (kuten kuljetus, täyttö- 

ja tyhjennystilanteet, varastointi, käyttö), tulipaloihin, vuotoihin ja rankkasateisiin. Ympäristöris-

kiarviointi toteutetaan analysoimalla mahdollisia onnettomuuksia ja häiriöpäästötilanteita, näiden 

tilanteiden todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia. YVA-selostukseen kootaan myös toimenpide-

ehdotuksia riskien vähentämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi, erityisesti kemikaalien käsittelyyn ja 

varastointiin liittyvissä riskeissä. Arvioinnissa keskitytään mahdollisiin suuriin onnettomuusriskeihin 

ja luonnonkatastrofeihin YVA-asetuksen (277/2017) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mu-

kaisesti. 

3.8 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

 

Suunniteltu synteettisen metaanin tuotanto liittyy vahvasti Westenergyn jo olemassa olevaan jät-

teenpolttolaitoksen toimintaan. Synteettisen metaanin tuotannossa otetaan talteen osa jätteenpol-

tossa syntyvästä hiilidioksidista, joka jalostetaan synteettiseksi metaaniksi. Synteettisen metaanin 

tuotannon ohella tuotetaan kaukolämpöä Vaasan seudun tarpeeseen. 

 

Hankkeen avulla pystytään vastaamaan hiilineutraalin energiatuotannon tarpeeseen, tuottamaan 

puhdasta raskaan liikenteen ja meriliikenteen polttoainetta sekä luomaan uudenlaisen energiatek-

nologian vientiä globaaleille markkinoille. 
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4. ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN 

4.1 Arviointimenettelyn kuvaus 

 

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menet-

tely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten 

huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistu-

mismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVA-menettelyn tärkeänä tavoitteena on pyr-

kiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä. 

 

YVA-menettely ei itsessään ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, 

vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-

menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakir-

jojen sisällöstä voi valittaa menettelyn kuluessa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja 

arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan ohjelmasta lausunnon ja 

selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen antama perusteltu 

päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen. 

 

Hanke edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain 3 §:n ja liitteen 1 kohdan 6 perusteella: 

6) Kemianteollisuus: 

c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaa-

vassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan orgaanisia kemikaaleja tai 

epäorgaanisia kemikaaleja; 

 

Hankkeesta vastaavana toimii Westenergy Oy ja yhteysviranomaisena Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-

kus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt, 

joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin 

elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hank-

keen vaikutukset saattavat koskea.  

4.2 Arviointiohjelman laatijat 

 

Hankkeesta vastaavan (Westenergy Oy) toimeksiannosta YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland 

Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty seuraa-

vassa: 

 

Ramboll Finland Oy 

Asiantuntija Pätevyys 

Kare Päätalo 

YVA-projektipäällikkö 

FM, RI, Kare Päätalolla on yli 20 vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista. 

Hän on vastannut useista teollisuuden YVA- ja ympäristölupamenettelyjen 

johtamisesta. 

Emil Sandås 

YVA-koordinaattori 

DI, Emil Sandåsilla on kuuden vuoden kokemus prosessitekniikan alalta. Hä-

nen pääosaamisalueensa on prosessi- ja kemikaaliturvallisuus. Hän on aiem-

min työskennellyt kemian prosessi-insinöörinä ja asiantuntijana prosessi- ja 

energiateollisuudessa. 
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Nea Ferin 

Asiantuntija 

DI, Nea Ferinillä on muutaman vuoden kokemus erilaisista kemiantekniikan 

prosesseista ja näiden vaikutuksista ympäristöön. Hänen työkuvaansa kuu-

luu erityisesti YVA-projektikoordinaattorina toimiminen sekä erilaiset vaiku-

tusten arvioinnit. 

Ida Tapiola 

Asiantuntija 

FM, Ida Tapiola toimii Rambollilla ympäristöasiantuntija teollisuuden alan ym-

päristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvissä tehtävissä. Hänellä on 

muutaman vuoden kokemus energiateollisuuden alan ympäristön seuranta- 

ja raportointitehtävistä, erityisesti pohjavesiasioihin liittyen. 

Eero Parkkola 

Asiantuntija 

FM, Ins. Eero Parkkolalla on yli 20 vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista 

erityisesti jätehuoltoon, jätteen polttoon ja vaikutusarviointeihin liittyen. Hän 

on ollut mukana kaikissa Westenergy Oy:n YVA ja lupavaiheissa ja tässä 

hankkeessa toimii tausta-asiantuntijana. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet: 

 

Westenergy 

Juha Ripatti 

Asiantuntija 

TkK Juha Ripatti on toiminut Westenergyllä energia- ja ympäristöalan tehtä-

vissä vuodesta 2015 vastaten 2019 alkaen Westenergyn strategisista hank-

keista ja edunvalvonnasta. Hänellä on usean vuoden kokemus hiilidioksidin 

talteenoton, hyötykäytön ja varastoinnin projekteista, tekniikasta ja säänte-

lyllisistä näkökulmista. Hän vastaa EnergySampo CCU-hankkeen projekti-

päällikkönä synteettisen metaanin tuotantolaitoksen kehittämisestä. 

Tanja Västi 

Asiantuntija 

DI, KTM Tanja Västi on työskennellyt 10 vuotta Westenergyllä vastuualuee-

naan ympäristöluvat, kemikaalit ja johtamisjärjestelmä. 

Olli Alhoniemi 

Asiantuntija 

DI Olli Alhoniemi on toiminut Westenergy Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 

2012 lähtien. 

4.3 YVA-menettelyn aikataulu 

 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun hankkeesta vastaava jättää arviointiohjelman yhteysvi-

ranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyy, kun yhteysviranomai-

nen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Jälkimmäinen vaihe on selostusvaihe. Kun hankkeen vai-

kutukset on arvioitu, kootaan tulokset arviointiselostukseen. YVA-menettely päättyy, kun yhteysvi-

ranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmänsä. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 4-1) on esitetty hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 

alustava aikataulu, joka tarkentuu hankkeen edessä. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukai-

siin ohjelma- ja selostusvaiheisiin. Arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle toukokuussa 

2022 ja arviointiselostus jätetään yhteysviranomaiselle alustavan aikataulun mukaan lokakuussa 

2022. 
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Kuva 4-1. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu.  

 

 

 

Arviointiohjelman laadinta 

Arviointiohjelman kuulutus ja 

tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja lau-

sunnot arviointiohjelmasta 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Yhteysviranomaisen lausunto  

arviointiohjelmasta 

Arviointiselostuksen kuulutus ja 

tiedottaminen, kansalaisten ja 

viranomaisten mielipiteet ja 

lausunnot arviointiselostuksesta 

Yhteysviranomaisen perusteltu 

päätelmä arviointiselostuksesta 
Päätös hankkeen käynnistämi-

sestä, lupahakemukset ja luvat 

Hankkeesta vastaavan tehtävät Yhteysviranomaisen tehtävät 

Tiedottaminen ja yleisötilaisuus 

Selvitysten laadinta, vaikutus-

ten arviointi ja vaihtoehtojen 

vertailu arviointiohjelman ja 

yhteysviranomaisen lausun-

non mukaisesti, ympäristövai-

kutusten arviointiselostuksen 

laatiminen 

Marraskuu 2022 

Joulukuu 2022 

Huhtikuu 2022 

Toukokuu 2022 

Kesäkuu 2022 

Heinäkuu 2022 

Elokuu 2022 

Syyskuu 2022 

Lokakuu 2022 

Tammikuu 2023 

Helmikuu 2023 
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4.4 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

 

4.4.1 Ennakkoneuvottelu 

 

Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa (20.4.2022) pidettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

kanssa ennakkoneuvottelu, missä käytiin läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat, kuten 

aikataulu ja osallistuminen. Ennakkoneuvotteluun osallistui hankkeesta vastaavan (Westenergy), 

konsultin (Ramboll Finland) ja yhteysviranomaisen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) lisäksi edusta-

jat seuraavilta tahoilta: 

• Mustasaaren kunta 

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) 

• Tukes 

• Pohjanmaanliitto 

• Keski-Pohjanmaan liitto 

4.4.2 Yleisötilaisuudet 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleisötilaisuudet, joissa osallisille kerrotaan 

hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille omia näkemyksiään mm. ar-

vioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta. 

 

Yleisötilaisuus järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. 

Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena pai-

kallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla. 

4.4.3 Tiedotus ja palautteet 

 

Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja 

(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arvi-

ointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja kaupunkien ilmoitustau-

luilla tai internetsivuilla.  

 

Hankkeesta vastaava julkaisee hankkeeseen liittyviä tiedotteita omilla verkkosivuillaan 

(https://westenergy.fi/) sekä sosiaalisessa mediassa.  

 

Eri tavoin saatu palaute (esim. yleisötilaisuudet, verkkopalaute) analysoidaan osana sosiaalisten 

vaikutusten arviointia ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksen-

teossa. 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
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5. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

5.1 Ehdotus vaikutusalueen rajauksesta 

 

Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvi-

oinnin aikana niin laajaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkas-

teltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan, että 

jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue 

uudelleen.  

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 5-1) on esitetty ehdotus Westenergyn hankkeen vaikutusalueen ra-

jaukseksi. Jäljempänä on tarkennettu vaikutusalueen kuvausta eri vaikutusosa-alueittain. Vaiku-

tusosa-alueiden rajaukset tarkentuvat arviointiselostusta tehdessä. 

 

 

Kuva 5-1. Ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajauksiksi.  

 

Maa- ja kallioperä: Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen. 

Pohjavesi: Normaalitoiminnassa laitoskokonaisuudesta ei synny vaikutuksia pohjaveteen. 

Pintavesi: Hulevedet johdetaan Stormossutfallettiin, josta ne virtaavat eteenpäin Storträsketiin. 

Hankealue sijoittuu Kyrönjoen suistoalueen ja Laihianjoen alaosan valuma-alueille. 

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelualueet: Hankealue on osa teollisuusaluetta eikä siellä nykyi-

sellään juuri ole kasvillisuutta tai eläimistöä, johon suunniteltu toiminta vaikuttaisi. Hankealueen 

viereiset metsäalueet ovat talousmetsää. Hankealueen kaakkoispuolella lähimmillään noin 120 met-

rin etäisyydellä sijaitsee Vedahuggetin (FI0800097) Natura 2000-verkostoon kuuluva alue.  
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Maankäyttö ja kaavoitus: Asemakaavassa alue on osoitettu merkinnällä ET-1, jolla tarkoitetaan 

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Asemakaavaa päi-

vitetään kevään 2022 aikana. 

Maisema ja kulttuuriympäristö: Hankealueella sijaitsee Koppargruvan (1000003487) muinais-

jäännös. Hankkeella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriperintöön tai kult-

tuurimaisemaan.  

Liikenne: Hankkeesta mahdollisesti muodostuva liikennemuutos keskittyy noin 1,5 km etäisyydelle 

hankealueesta; ajoneuvot saapuvat laitosalueelle valtatieltä 8 Lintuvuorentien kautta. 

Melu: Melua syntyy lähinnä laitosten kompressoreista, ja mahdollisista materiaalikuljetuksista. Vai-

kutuksia Vedahuggetin Natura-alueeseen tullaan arvioimaan. 

Ilmanlaatu: Toiminnasta ei aiheudu varsinaisia ilmapäästöjä. Jätteenpolttolaitoksen savukaasuista 

talteen otetun hiilidioksidin (noin 40 000 t/a) vaikutus alueen ilmanlaatuun tullaan arvioimaan. 

Ilmasto: Synteettisen metaanin valmistuksella voidaan jätepolttolaitoksella syntyvästä hiilidioksi-

dista ottaa osa talteen ja hyötykäyttää. Lisäksi synteettisellä metaanilla voidaan korvata fossiilisia 

polttoaineita. Ilmastovaikutuksia tarkastellaan paikallisesti. 

Sosiaaliset vaikutukset: Etäisyyttä lähimpään asutukseen hankealueen länsipuolella on noin 1,6 

km. 

 

5.2 Vaikutusten ajoittuminen 

 

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset ajoittuvat rakentamisen, toiminnan sekä toiminnan päättymi-

sen jälkeiseen aikaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ai-

kaisia vaikutuksia. 

 

Rakentamisen aikana vaikutuksia aiheutuu lisääntyneestä raskaasta liikenteestä hankealueelle 

ja sieltä pois sekä rakentamisesta aiheutuvasta melusta. 

 

Toiminnan aikaisia vaikutuksia syntyy talteen otetusta ja prosessissa hyödynnettävästä hiilidiok-

sidista, kun hankkeella vähennetään jäte-energian tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Liikennemäärä 

laitosalueella kasvaa toiminnan aikana. Toiminnan aikana syntyy myös meluvaikutuksia. 

 

Toiminnan päättymisen jälkeen vaikutuksia saattaa syntyä mahdollisista purkutoimista mm. 

meluun liittyen. 

 

5.3 Vaihtoehtojen vertailumenetelmä 

 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ympäristö sietää syntyvää 

vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen 

suuri tai erittäin suuri. 

 

Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kesto ja laajuutta, minkä perus-

teella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri, suuri tai erittäin suuri. 
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Vaikutuksen merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herk-

kyyden perusteella (Kuva 5-2). Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaiku-

tuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vä-

häisiä, kohtalaisia, suuria tai erittäin suuria. 

 

 

Kuva 5-2. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi. 

 

Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten 

suunnan ja merkittävyyden suhteen (Kuva 5-3). Vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. 

 

Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa 

huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristö-

vaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.  
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Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Vaikutusten 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen

Muutoksen suuruus 



Ramboll - SYNTEETTISEN METAANIN VALMISTUS 

 

  

 

24/45 

6. YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

6.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Westenergyn jätteenpolttolaitos aloitti toiminnan hankealueella vuonna 2012. Jätteenpolttolaitos 

toimii Vaasan Sähkö Oy:n peruskuormalaitoksena Vaasan kaupungin kaukolämpöverkossa. Nykyi-

sellään laitos polttaa syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä enintään 200 000 t/a. Jätteenpoltossa 

muodostuva pohjakuona varastoidaan ja käsitellään hankealueen lounaisosassa erillisellä kentällä, 

joka on rakenteilla. 

 

6.2 Maa- ja kallioperä 

6.2.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealueen kallioperä koostuu porfyyrisestä granodioriitista, ja alueen maaperä on pääosin hiek-

kamoreenia (GTK, kallioperä- ja maaperäaineisto) (Kuva 6-1). GTK:n aineiston perusteella hanke-

alueen länsiosassa on liejusavialue, ja pohjoisosassa kalliomaa-alue. Potentiaalisten happamien sul-

faattimaiden (PASS) esiintymisen todennäköisyys hankealueella on arvioitu pieneksi. 

 

 

Kuva 6-1. Hankealueen maaperä ja happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys. 

 

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 
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vaikutusta lähialueen maaperän laatuun tai hydrogeologiaan. Vaikutukset ovat rajautuneet laitok-

sen ympärystiehen. 

 

Jätteenpolttolaitoksen alueelle on vuonna 2015 tehty perustilaselvitys, jonka yhteydessä selvitettiin 

haitta-ainepitoisuuksia alueen maaperässä. Alueella ei havaittu laitoksen toiminnasta aiheutunutta 

maaperän pilaantuneisuutta. 

 

6.2.2 Vaikutusten arviointi 

 

Rakentamisen aikana hankealueelle kohdistuu normaaleja maanrakentamisen toimenpiteitä. Syn-

teettisen metaanin valmistuksesta ei aiheudu päästöjä eikä vaikutuksia hankealueen kallio- tai maa-

perään. Alueen maaperä on suurelta osin moreenia, jolloin pohjaveden ja siten haitta-aineiden liike 

on hidasta. Haitta-aineiden kulkeutuminen kentän ympäröiville maa-alueille arvioidaan olevan epä-

todennäköistä. Laitosrakenteet ovat tiiviitä ja suojarakentein varusteltuja, joten yhteyttä maape-

rään ei normaalitoiminnassa synny. Maaperävaikutusten arvioidaan olevan merkityksettömiä, ja 

niitä ei ole tarve selvittää tarkemmin arviointiselostusvaiheessa.  

 

Onnettomuus- tai poikkeustilanteessa saattaa maaperään kohdistua päästöjä, jotka tarkastellaan 

onnettomuus- ja poikkeustilanteiden arvioinnin yhteydessä. 

 

6.3 Pohjavedet 

6.3.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Lähin 1-luokan 

pohjavesialue sijaitsee noin 1 km etäisyydellä kohteesta länteen (Sepänkylä-Kappelinmäki 

1049951) (Kuva 6-2). Hankealueella ei sijaitse talousvesikaivoja. Stormossenin alueella muodostuu 

vain vähäisiä määriä pohjavettä moreenipeitteisillä rinnealueilla. Vedet ohjautuvat alueella kohti 

alavia suopainanteita. Jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia pohjavesiin tarkkaillaan jätteenpolttolai-

toksen 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 (105–108) vuoden 2021 analyysituloksissa havaittiin 

viitearvon ylityksiä pohjavedessä ammoniumtypen ja happea kuluttavan aineksen osalta. Orgaa-

nisten yhdisteiden osalta viitearvojen ylityksiä ei todettu. Vuonna 2019 naftaleenipitoisuudet alitti-

vat viitearvot ja bisfenoli A:ta ja o-kreosolia ei havaittu pohjavesitarkkailutuloksissa. Pohjavesitark-

kailutulosten perusteella jätteenpolttolaitoksen toiminta ei ole olennaisesti vaikuttanut lähialueen 

pohjaveden laatuun. Tiedossa ei ole myöskään onnettomuuksia, joista olisi tapahtunut olennaisia 

haitta-ainepäästöjä pohjaveteen(lupapäätös Dnro LSSAVI/4535/2020). 
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Kuva 6-2. Hankealuetta lähinnä sijaitseva pohjavesialue sekä hankealueella olevat pohjaveden tarkkailupisteiden 

sijainti. 

 

6.3.2 Vaikutusten arviointi 

 

Alueen maaperä on suurelta osin moreenia, jolloin pohjaveden ja siten haitta-aineiden liike on hi-

dasta. Hankealueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä, ja haitta-aineiden kulkeutuminen 

pohjaveteen arvioidaan epätodennäköiseksi. Synteettisen metaanin valmistuksesta ei aiheudu 

päästöjä tai vaikutuksia pohjaveteen. Pohjavesivaikutuksia ei ole tarve selittää tarkemmin arvioin-

tiselostusvaiheessa.  

 

Mahdollisten onnettomuus- ja poikkeustilanteiden vaikutus pohjaveteen arvioidaan onnettomuus- 

ja poikkeustilanteiden vaikutusten yhteydessä. 

 

6.4 Pintavedet 

6.4.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealueelta pintavedet valuvat länsipuolen ojitetulta suolta alkunsa saavaa ojaa pitkin, Natura 

2000- suojelualueen (Vedahugget) kautta, vieressä sijaitsevaan Storträsket lampeen. Lammesta 

vedet purkautuvat Finnbäckenin puron kautta kohti Lappsundinjokea ja lopulta mereen. 

Virtausmatkaa hankealueelta kertyy yhteensä noin 17 km. Stormossenin alueelta pintavesiä kul-

keutuu myös lounaaseen Pilvilammen suuntaan. Pilvilampi toimii Vaasan kaupungin raakavedenot-
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tamona ja sijaitsee Laihian joen valuma-alueella. Suoperäisillä ojavesillä ei ole suoraa yhteyttä lam-

peen. Ojien virtaussuunta kulkee lammen ohitse sen itäpuolelta kohti Vaasan lentokenttää. Vedet 

päätyvät Laihianjoen kautta eteläiselle kaupunginselälle. Virtausmatkaa kertyy yhteensä noin 15 

km. Westenergyn alueelta eteenpäin kulkeutuvat pintavedet eivät kulje luokiteltujen pohjavesialu-

eiden kautta. 

 

Puhtaat hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta pumppausasemalta alueen koillis-

puolella sijaitsevaan Stormossutfalletin ojaan. Paikoitus- ja liikennöintialueiden vedet johdetaan 

hiekan- ja öljynerottimen sekä tarkastuskaivon kautta samaan kohtaan puhtaiden kattovesien 

kanssa. Sadevesien määrä vuonna 2021 oli 24 000 m3. Vesien purkukohdassa sijaitsee Stormosse-

nin tarkkailupiste (PV3), josta Westenergy otattaa vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa. Tulosten 

perusteella ojan vedessä näkyy jäteperäinen kuormitus kohonneina typpi ja kloridipitoisuuksina. 

 

Hankealue sijoittuu kahdelle valuma-alueelle (Kuva 6-3); itä- ja pohjoisosassa Kyrönjoen suisto-

alueeseen (42.011), etelä- ja länsiosassa Laihianjoen alaosan alueeseen (41.001). Kyrönjoen alu-

een vesien ekologinen tila on huonompi kuin Suomessa keskimäärin, suistoalueella pintavesien 

ekologinen tila vuonna 2019 on arvioitu välttäväksi tai huonoksi. Laihianjoen alaosan alueen pinta-

vesien ekologinen tila on arvioitu välttäväksi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2021). Hankealue ei 

sijoitu kartoitetulle tulvariskialueelle (1/1000a). 

 

 

Kuva 6-3. Hankkeen sijainti valuma-alueisiin nähden. 
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6.4.2 Vaikutusten arviointi 

 

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat hulevesien kautta. Hankkeen vaikutukset valuma-

alueeseen arvioidaan asiantuntija-arviona käyttäen aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, tarkkailutietoja 

ja ympäristöhallinnon tietokantoja. Alueen hulevesikuormitusta arvioidaan muista vastaavista koh-

teista saatavien tietojen perusteella. Näiden ja vastaanottavan vesistön ominaisuuksien perusteella 

arvioidaan hankkeesta aiheutuvan vesistökuormituksen vaikutuksia vedenlaatuun ja eroosioon ala-

puolisissa vesistöissä. Kuormituksen arviointi tehdään sadanta- ja valuntatietojen ja toiminta-alu-

eiden pinta-alan perusteella. Lisäksi arvioidaan viemäriin johdettavien vesien laatu ja mahdolliset 

vaikutukset Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamoon. 

 

Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon lainsäädännön vaatimukset mm. Euroopan Unionin ve-

sipuitedirektiivi 2000/60/EY (VPD), joka hyväksyttiin vuonna 2000 ja siitä johdetut kansalliset sää-

dökset. Kaikille Suomen vesienhoitoalueille on laadittu vesienhoitosuunnitelma. Tämän hankkeen 

osalta tulee ottaa huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesien-

hoitosuunnitelma          2 22‒2 27 ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ve-

sienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027. 

 

6.5 Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 

6.5.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealue sijoittuu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle Suomenselän ja Perämeren ranni-

kon alueelle. Suunnittelualueiden ympäristössä metsät ovat kivikkoisia puolukka- ja mustikkatyypin 

kankaita. Maasto on loivapiirteitä ja paikoitellen maaston painanteissa on suolaikkuja. Hankealueen 

lähistöllä suot ovat tupasvilla- ja isovarpurämeitä, osa soista on ojitettu. Pääosa jätehuoltokeskusta 

ympäröivistä metsistä on talouskäytössä. Metsät ovat ikärakenteeltaan nuoria ja niiden metsätyyppi 

vaihtelee kuivasta kankaasta tuoreisiin kankaisiin.  

 

Asemakaavapäivityksen yhteydessä hankealueen itä- ja eteläosissa tehtiin vuonna 2020 luontoin-

ventointeja. Hankealueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyp-

pejä, vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia suojeltavia pienvesiä eikä metsälain 10 §:n erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä. Hankealueelta ei löytynyt uhanalaisten tai harvinaisten kasvilajien esiin-

tymiä. Varsinaiselta jätteenpolttolaitoksen alueelta kasvillisuus on poistettu. Luontoinventoinnin pe-

rusteella Stormossenin alueella ei ole liito-oravia eikä viitasammakoiden kutupaikkoja. Stormosse-

nin alueen lintulajistossa ei elä lintudirektiiviin (2009/147/EY) kuuluvia lintulajeja. (Rönn 2020)  

 

Asemakaavamuutoksen yhteydessä kesällä 2021 tehtyjen lepakkoselvitysten perusteella hankealu-

eelta ei löydetty lepakoiden talvehtimis-, lisääntymis- tai levähdyspaikkoja (Rönn 2021). 

 

6.5.2 Vaikutusten arviointi 

 

Hankkeen rakentaminen sijoittuu teollisuustoiminnan muokkaamalle alueelle, jolloin eläimistöön ja 

kasvillisuuteen ei kohdistu rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Toiminnan aikaiset vaikutukset arvi-

oidaan lähialueen kasvillisuuteen ja eläimistöön toiminnasta syntyvien päästöjen perusteella. Ase-

makaavamuutoksen yhteydessä Westenergyn kiinteistöllä ja lähialueella tehtiin luonto- ja lepakko-

            2 2 ‒2 2 , joita hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi alustavien tietojen mu-

kaan hankealueen läheisyydessä on uhanalaisen lintulajin reviiri. Hankkeen vaikutukset ko. lintula-

jiin tullaan selvittämään tarkemmin vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 
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6.6 Suojelualueet 

6.6.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealuetta lähimpänä oleva suojelualue on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Vedahugget 

(FI0800097), jonka pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Hankealueen ja suojelualueen välinen etäisyys 

on noin 120 metriä. Vedahugget on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin 

(92/43/ETY) mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue), ja alue kuuluu myös vanho-

jen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Suojeluperusteena mainitut luontodirektiivin luonto-

tyypit ovat 9010 luonnonmetsät ja 91D0 puustoiset suot, ja luontodirektiiviin lajina on 1910 liito-

orava. Alueen metsät ovat pääasiassa tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä, joissa kuusen lisäksi 

esiintyy myös haapoja ja koivuja. Puusto on varttunutta ja maasto paikoitellen kivikkoista. Luonto-

direktiivin liitteen II eliölajeista tavataan liito-oravaa. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueelle ta-

vataan mm. pohjantikkaa, mehiläishaukkaa, varpuspöllöä ja pyytä. Vedahuggetin Natura-alue on 

esitetty kartalla Kuva 6-4. 

 

Vedahuggetin eteläosasta noin 3 hehtaaria on rauhoitettu yksityiseksi suojelualueeksi 

(YSA201872). Suunnittelualueen luoteispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsee lintu-

vesien suojeluohjelmaan kuuluva Karperöfjärden (LVO100219). 

 

 

Kuva 6-4. Hankealueen lähellä sijaitsevat suojelualueet. 
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6.6.2 Vaikutusten arviointi 

 

Hankealue sijoittuu Vedahuggetin Natura-alueen läheisyyteen, mutta hankkeesta ei seuraa välittö-

miä päästöjä luonnonsuojelualueelle. Luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan 

hyödyntäen olemassa olevia tietoja suojelualueesta, kuten siellä esiintyvistä lajeista, niiden elinym-

päristöistä, luontotyypeistä ja suojeluperusteistä. Lisäksi huomioidaan YVA-selostusvaiheessa to-

teutettavat vaikutusten arvioinnit, erityisesti melun ja pintavesien osalta. Tarvittaessa toteutetaan 

erillinen Natura-arviointi.  

 

 

6.7 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

6.7.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealueella on voimassa Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka vahvistettiin 11.9.2020. Han-

kealue sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavassa kiertotalousalueeksi (EKO) (Kuva 6-5). Suunnitte-

lumääräyksessä määrätään, että maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa tulee mahdollistaa 

kiertotaloustoimintojen kehittäminen ja turvata tarvittava infrastruktuuri sekä huomioida kulttuu-

riympäristö-, maisema- ja luontoarvot. Tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia suunnitelma alu-

een hulevesien käsittelystä ja kiinnittää huomiota tarpeeseen järjestää sammutusvesien hallinta. 

 

 

 

Kuva 6-5. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. 

 

Alueella on voimassa Sepänkylän osayleiskaava 2030, joka on hyväksytty Mustasaaren kunnanval-

tuustossa vuonna 2016 (Kuva 6-6). Hankealue sijoittuu kaavassa merkitylle jätteenkäsittelyalueelle 
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(EJ), mutta pieneltä osin hankealueen idän puoleinen reuna sijoittuu kaavassa suojaviheralueelle 

(EV). Alueelle on osoitettu yhdystie valtatieltä 8. 

 

 

Kuva 6-6. Ote Sepänkylän osayleiskaavasta. Kuvassa punaisella esitetty alue on jätteenkäsittelyalue (EJ). 

 

Alueella on voimassa Stormossenin asemakaava, joka on hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuus-

tossa vuonna 2008. Mustasaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt kenttäaluetta koskevan asema-

kaavamuutoksen 28.1.2021. Asemakaavassa suunniteltu kenttäalue sijoittuu kaavassa merkitylle 

jätteenkäsittelyn korttelialueelle (EJ-2), jolla tarkoitetaan, että alue on varattu jätteen käsittelyyn, 

välivarastointiin ja loppusijoitukseen. Jätteenpolttolaitoksen alue on asemakaavassa osoitettu mer-

kinnällä ET-1, jolla tarkoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

korttelialuetta ja alue on varattu asemakaavassa jätteenpolttolaitokselle (Kuva 6-7).  

 

Stormossenin asemakaavaa päivitetään vuoden 2022 aikana. 

 



Ramboll - SYNTEETTISEN METAANIN VALMISTUS 

 

  

 

32/45 

 

Kuva 6-7. Ote Stormossenin asemakaavasta. 

 

 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse asutusta, etäisyyttä lähimpään asutukseen on noin 1,6 kilo-

metriä. Stormossenin alueella on jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja. Lisäksi alueen pohjoispuo-

lella sijaitsee kalliolouhoksia. Lintuvuoren teollisuusalue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä han-

kealueen luoteispuolella. Hankealuetta ympäröivät metsät ovat pääosin talouskäytössä lukuun ot-

tamatta hankealueen kaakkoispuolella sijaitsevaa Vedahuggetin Natura-aluetta, joka sijaitsee lä-

himmillään noin 120 metrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen lounaispuolella, alle kilomet-

rin etäisyydellä, sijaitsee Kivijärven ampumaurheilukeskus. 

 

Maankäyttöä kuvaavassa CORINE 2012 -aineistossa hankealuetta ympäröivät kaatopaikka-alue, ja 

sekametsä- ja harvapuustoiset alueet (Kuva 6-8). Lähellä sijaitsee ja teollisuuden ja palveluiden 

alue. Lähimpänä sijaitseva asuinrakennus on lännessä noin 1,6 km päässä (Kuva 6-9). 
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Kuva 6-8. Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäyttö CORINE 2012 -aineiston mukaan. Hankealue on merkitty 

kartalle sinisellä viivalla. 

 

Kuva 6-9. Asuin-, loma-, liike ja julkiset tai teolliset rakennukset muutaman kilometrin säteellä. 
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6.7.2 Vaikutusten arviointi 

 

Asiantuntijanatyönä arvioidaan ja kuvataan suunnitellun hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vai-

kutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Myös alueen soveltuvuus kaavoituksen 

näkökulmasta arvioidaan perustuen olemassa oleviin kaavoihin, niiden taustatietoihin ja mahdolli-

sesti vireillä olevien kaavoitushankkeiden tietoihin. 

 

6.8 Elinkeinot ja palvelut 

6.8.1 Nykytila ja kehitys 

 

Pohjanmaa on Suomen teollistunein maakunta. Pohjanmaalla sijaitsee myös Pohjoismaiden merkit-

tävin energiateknologiakeskittymä, joka työllistää yli 10 000 henkilöä. Keskittymän osuus koko 

maan energiateknologian viennistä on noin 30 % ja kaikesta teknologiaviennistä noin 12 %. (Poh-

janmaan liitto 2016) 

 

Mustasaari on noin 19 500 asukkaan kunta. Vuoden 2019 lopussa Mustasaaressa oli työpaikkoja 

5303, joista 5,6 % oli alkutuotannossa, 27,6 % jalostuksessa ja 64,4 % palvelualoilla. Työttömien 

osuus työvoimasta oli vuonna 2020 8,2 %. (Tilastokeskus, 2022) 

6.8.2 Vaikutusten arviointi 

 

Asiantuntijatyönä arvioidaan suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoelämään hank-

keen toteutuessa tai toteutumatta jäädessä. 

6.9 Maisema ja kulttuuriympäristö  

6.9.1 Nykytila ja kehitys 

 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse maisemallisesti arvokkaita alueita (Kuva 6-10). 

Lähin maisemallisesti merkittävä alue, Kyrönjokilaakson (MAO100101) valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue, sijaitsee vajaan neljän kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Noin kuuden kilomet-

rin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee myös Vanhan Vaasan maisema-alue (MAO100114). Laitos-

kokonaisuus ei sijoitu maisemallisesti arvokkaiden alueiden läheisyyteen, eikä sillä ole vaikutusta 

maisema- tai kulttuurialueisiin. 

 

Hankealueen kiinteistöllä 499-436-5-86 sijaitsee Koppargruvan (1000003487) muinaisjäännös, 

joka on 1560-luvulta peräisin oleva kuparikaivoskuoppa. Koppargruvan sijaitsee pohjakuonan va-

rastointi- ja käsittelykentän vieressä. Varggropen (1000003488) muinaisjäännös on historiallinen 

työ- ja valmistuspaikka, joka sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella. 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse rakennettuun kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita. Etäisyyttä 

lähimpään kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kohteeseen on yli kolme kilometriä. Tämä suunnit-

telualueen itäpuolella sijaitseva kohde on Koivulahden kirkonseutu ja Kyrönjoen kulttuurimaisema.  

 

Hankkeella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriperintöön tai kulttuurimai-

semaan. 
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Kuva 6-10. Alueen muinaisjäännökset ja arvokkaat maisema-alueet. 

 

6.9.2 Vaikutusten arviointi 

 

Hankkeeseen ei liity arvioitavia vaikutuksia maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyen. Hankkeella 

ei ole vaikutusta myöskään muinaisjäännöksiin. Myös laitoskokonaisuuden rakenteet tulevat ole-

maan oletettavasti matalampia kuin nykyinen jätteenpolttolaitos. Laitoskokonaisuuden vaikutus lä-

himaisemaan arvioidaan asiantuntijatyönä. Muutoin maisema- ja kulttuuriympäristöön liittyviä vai-

kutuksia ei ole tarve selvittää tarkemmin arviointiselostusvaiheessa. 

 

6.10 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

6.10.1 Nykytila ja kehitys 

 

Vuonna 2020 Suomessa fossiiliset polttoaineet kattoivat 33,2 % energiankulutuksesta ja turve 3,4 

% (Tilastokeskus, 2021). Maakaasun ja LNG:n määrä tieliikenteen energian kulutuksesta vuonna 

2020 oli noin 98 GWh (Autoalan tiedotuskeskus, 2022). Synteettisen metaanin tuotannon toteutu-

essa voidaan sillä korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää täten luonnonvaroihin kohdistuvaa 

kuormitusta. Lisäksi synteettisen metaanin tuotannossa voidaan hyödyntää olemassa olevan jät-

teenpolttolaitoksen toiminnasta syntyviä lauhdevesiä, mikä vähentää puhtaan raakaveden ottoa. 
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6.10.2 Vaikutusten arviointi 

 

Luonnonvarojen hyödyntäminen arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutusten arvioinnissa huomioi-

daan raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttämän maakaasun korvaaminen nesteytetyllä syn-

teettisellä metaanilla. Nesteytetyn maakaasun käyttäminen laivojen pääasiallisena polttoaineena 

vähentää huomattavasti CO2-päästöjä. 

 

6.11 Liikenne 

6.11.1 Nykytila ja kehitys 

 

Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) valtatielle 8 vuonna 2021 oli eritasoliittymän kohdalla 

9317 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 774 ajoneuvoa vuorokaudessa 

(Väylävirasto 2022).  

 

Liikennöinti laitosalueelle tapahtuu valtatieltä 8 (Kokkolantie) eritasoliittymän ja liikenneympyrän 

kautta Lintuvuorentielle, ja uutta tieyhteyttä pitkin suoraan jätteenpolttolaitokselle (Kuva 6-11). 

                                                                                            ‒       

neuvoa (YVA 2015) vuorokaudessa. Lisäksi jätteenpolttolaitokselle tulee muita kuljetuksia ja hen-

kilöautoliikennettä. Uusi tieyhteys ohjaa jätteenpolttolaitoksen liikenteen Stormossenin jätekeskuk-

sen ohi suoraan jätteenpolttolaitokselle. 

 

 

Kuva 6-11. Nykyiset liikennemäärät ja tieyhteydet laitosalueelle. 

 

 



Ramboll - SYNTEETTISEN METAANIN VALMISTUS 

 

  

 

37/45 

6.11.2 Vaikutusten arviointi 

 

Hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja sen rakenteen vaikutusta lähialueisiin tullaan arvioimaan 

asiantuntija-arviona. 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 liikenneturval-

lisuus. 

 

Kiinteistölle sijoittuvan synteettisen metaanin tuotanto lisää jätekeskusalueen raskaan liikenteen 

määrää. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät riskit arvioidaan onnettomuus- ja poikkeusti-

lanteiden yhteydessä YVA-selostusvaiheessa. 

 

6.12 Melu ja tärinä 

6.12.1 Nykytila ja kehitys 

 

Välivarastointi- ja käsittelykentän alueella olevat toiminnot, kuten seulontalaitteisto, kauhakuor-

main ja raskas liikenne aiheuttavat päiväsaikaan melua pääasiassa jätteenpolttolaitoksen lounais-

puolelle ja sijoittuvat päiväsaikaan. Jätteenpolttolaitoksella tai pohjakuonan varastointi- ja käsitte-

lykentällä ei ole tärinää aiheuttavia toimintoja. 

 

Alueen ympäristömeluselvitykset tehtiin vuonna 2015 YVA-selvityksen yhteydessä, jolloin mittauk-

sissa tarkasteltiin erityisesti meluvaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueelle. Jätteenpolttolaitoksen 

päiväajan 55 dB melualue rajoittuu käytännössä laitoksen tontille. Yöaikainen 50 dB keskiäänitaso 

yltää enimmillään noin 150 m etäisyydelle jätteenpolttolaitoksen rakennuksesta. Natura-alueella 

alittuu yöajan 45 dB tavoitetaso.  

 

Suunnitellusta toiminnasta aiheutuu melua lähinnä kompressoreista. Tärinää aiheuttavia toimintoja 

ei synteettisen metaanin tuotannosta synny.  

 

6.12.2 Vaikutusten arviointi 

 

Synteettisen metaanin tuotantoon liittyvät melulähteet tunnistetaan ja melutasot määritetään. Näi-

den perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta meluvaikutus lähimpiin häiriintyviin kohteisiin las-

kennallisesti. Laskennallisen vaikutusten arvioinnin lisäksi voidaan toteuttaa melumallinnus, jos se 

arvioidaan tarpeelliseksi saatujen tulosten perusteella.  

 

Lähinnä oleva häiriintyvä kohde on idän suunnassa sijaitseva Vedahuggetin Natura-alue. 

 

6.13 Ilmanlaatu 

6.13.1 Nykytila ja kehitys 

 

Vaasan, Mustasaaren ja Maalahden ilmanlaatua tarkkailtiin vuosina 2017–2021 koskevan ilmanlaa-

dun tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Westenergy Oy oli mukana yhteistarkkailussa. Teollisuuden 

ja energiantuotannon palamisperäiset kaasumaiset päästöt vuonna 2020 olivat vuoteen 2019 ver-

rattuina selvästi suuremmat. Raskasta polttoöljyä käytetään alueella enää laivoissa ja moottoreiden 
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tuotekehityksessä sekä asfaltin valmistuksessa. Mustasaaressa tieliikenne on suurin yksittäinen 

päästölähde (31 % päästöistä) (Mustasaaren kunta 2021). 

 

Suunnittelualuetta lähin ilmanlaadun tarkkailupiste sijaitsee Vaasassa noin kymmenen kilometrin 

etäisyydellä Stormossenin alueesta. Ilmanlaadun mittausasemilla mitattavia pitoisuuksia ovat mm. 

typen oksidit ja pienhiukkasten pitoisuudet. Mittauspisteen ja Stormossenin alueen välisestä etäi-

syydestä johtuen Vaasassa käytössä oleva ilmanlaadun mittausindeksi ei sovellu kovin hyvin ku-

vaamaan Stormossenin alueen ilmanlaatua. Vaasan tarkkailupisteet kuvaavat kaupunki-ilmanlaa-

tua ja Stormossenin kohdalla ilmanlaadun arvioidaan olevan puhtaampaa ainakin hiukkasten osalta. 

Stormossenin alueen päästöt muodostuvat jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöistä ja Stormos-

senin jätekeskuksen pöly- ja kaasupäästöistä. Lisäksi päästöjä muodostuu laitosten liikenteen pääs-

töistä.  

 

Kaupunkiympäristössä liikenteen päästöt määräävät typpidioksidin pitoisuustasot. Voimassa olevat 

typpidioksidin ohje- tai raja-arvot eivät ylittyneet. Hengitettävän pölyn pitoisuuksien vuosikeskiarvo 

oli alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Vuorokauden raja-arvon tason ylityksiä tuli vuoden aikana 

2 kpl kun ylityksiä sallitaan vuoden aikana 35 kpl. Kuukauden toiseksi suurimmalle vuorokaudelle 

asetettu ohjearvo ei ylittynyt. Indeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli Vaasassa vuonna 2020 

yleisimmin hyvä 52,8 % päivistä (191 päivänä). Ilmanlaatu oli tyydyttävä 39,2 % (142 päivänä), 

välttävä 6,1 % (22 päivänä), huono 1,6 % (6 päivänä) ja erittäin huono 0,3 % (1 päivä). (Vaasan 

kaupungin ympäristöosasto 2021) 

 

6.13.2 Vaikutusten arviointi 

 

Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ympäristölle eikä terveydelle hai-

tallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Piipunpään päästölähdettä ei ole, joten tuotantoprosessin lisäksi 

ilmanlaatuun vaikuttaa hankkeeseen liittyvä raskas liikenne, jonka aiheuttamien päästöjen vaiku-

tusta ilmanlaatuun arvioidaan VTT:n kehittämällä liikenteen päästöjen laskentamallilla (LIPASTO-

malli). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mahdollinen pitoisuuslisäys ympäristössä ja verrataan 

olemassa olevaan mitattuun tietoon.  

 

6.14 Ilmasto 

6.14.1 Nykytila ja kehitys 

 

Kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat ilmastoon globaalisti, ja niiden vaikutus ilmastomuutoksen 

kiihdyttämiseen on herättänyt runsaasti keskustelua. Keskustelun konkretisoimiseksi on ryhdytty 

myös erilaisiin toimenpiteisiin ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. 

 

Pohjanmaan ilmastostrategialla 2040 pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja lisäämään maa-

kunnan sietokykyä ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia vastaan. Pohjanmaan ilmastostrategian 

mukaan alueen tulee olla energiaomavarainen vuoteen 2030 mennessä, ja energia on tuotettava 

uusiutuvista energialähteistä. (Pohjanmaan ilmastostrategia 2040) 

 

Mustasaaren kunnan tavoitteena on tehdä energiahankinnat tuottajilta, jotka käyttävät ensisijai-

sesti uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista pää-

asiallisena lämmitysmuotona. Aktiivisilla valinnoilla kunta haluaa edesauttaa Suomen tavoitetta luo-

pua kokonaan hiilen polttamisesta ennen toukokuuta 2029, mikä vähentäisi myös kasvihuonekaa-

sujen muodostumista. (Mustasaaren kunta, 2021) 
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Nykytoiminnallaan Westenergyn jätteenkäsittelylaitos tuottaa noin 80 000 t CO2 -päästöjä vuodessa 

(Westenergy, 2018–2020 vuosikertomukset). Synteettisen metaanin valmistaminen luvussa 3.4 

esitetyllä tavalla vähentäisi olemassa olevan jätelaitoksen CO2-päästöjä alustavan arvion mukaan 

noin 40 000 t/a. 

 

6.14.2 Vaikutusten arviointi 

 

Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen ilmastovaikutukset rakentamisen ja tuotannon ai-

kana, 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 luo-

mat vaikutukset hankealueelle. Tällaisia ilmastomuutoksen luomia vaikutuksia ovat mm. yleistyneet 

äärisääolosuhteet, kuten rankkasateet, helleaallot ja tulvariski. 

 

Ilmastomuutoksen luomat vaikutukset hankkeelle arvioidaan hankealueen sijainnin ja siihen koh-

distuvien mahdollisten vaikutusten kautta. Arviointi toteutetaan karttatarkasteluna sekä hyödyn-

täen olemassa olevaa tutkimustietoa ilmastomuutoksen aiheuttamista vaikutuksista ja paikallisista 

muutoksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hankkeen sopeutu-

miskyky ilmastonmuutokseen luomiin riskeihin. 

 

6.15 Terveys 

6.15.1 Nykytila ja kehitys 

Nykyään kiinteistöllä toimii jätteenpolttolaitos, johon liittyvät terveysvaikutukset on arvioitu merki-

tyksettömiksi/vähäisiksi. Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ilma-

päästöjä, joilla olisi terveysvaikutuksia. Synteettisen metaanin tuotannon myötä vaarallisten kemi-

kaalien määrä kasva hankealueella.  

 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden todennäköisyys kasvaa lisääntyneen teollisen toiminnan seu-

rauksena, mikä saattaa aiheuttaa terveysvaikutuksia. Mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilan-

teisiin liittyvät terveysvaikutukset huomioidaan YVA-selostusvaiheessa. 

6.15.2 Vaikutusten arviointi 

 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset terveydelle arvioidaan asiantuntijatyönä. Vaikutukset arvioi-

daan mahdollisesti poikkeustilanteessa prosessiin liittyvien vesipäästöjen sekä käsiteltävien kemi-

kaalien terveysvaaraa aiheuttavien ominaisuuksien kautta. 

 

6.16 Elinolot ja viihtyvyys 

6.16.1 Nykytila ja kehitys 

 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen voivat olla välittömiä tai välillisiä. Tämä tarkoittaa, että hank-

keen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten terveyteen, elinoloihin, palveluihin tai viihty-

vyyteen (välittömät vaikutukset) tai epäsuorasti hankkeen aiheuttamien luonnon tai rakennetun 
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ympäristön muutosten kautta (välilliset vaikutukset). Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei 

ole asuinrakennuksia, kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita. Lähin asutus on noin kilometrin etäisyy-

dellä. Pilvilammen retkeilyreitti kulkee lähimmillään noin 800 metrin päästä hankealueesta lounaa-

seen päin. 

6.16.2 Vaikutusten arviointi 

 

Arvioitavien vaikutusten arvioinnissa käytetään jo olemassa olevaa sosioekonomista aineistoa, 

esim. alueella aiemmin tehtyjen YVA-menettelyjen yhteydessä toteutettuja kyselytutkimuksia, ar-

viointiohjelmasta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä, yleisötilaisuuksissa esille nousseita mielipiteitä 

ja tietoa sekä muiden vaikutusten arviointien ja ympäristöseurantojen tuloksia (mm. melu, ilman-

laatu, liikenne, pöly). Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan eri tekijöiden muo-

dostamana kokonaisuutena, jolloin vaikutuksen voimakkuus, laajuus, kesto, todennäköisyys ja 

osallisten arvioima tärkeys tulee ottaa huomioon. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen 

tehdään asiantuntija-arviona. 

 

6.17 Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

 

Mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet tunnistetaan ja näiden ympäristövaikutukset arvioi-

daan suunnitellun prosessin ja siihen liittyvien aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. On-

nettomuus- ja poikkeustilanteita saattavat aiheuttaa mm. liikenneonnettomuudet ja säiliövuodot. 

Jätteenpolttolaitoksen häiriötilanteessa savukaasuvirran hiilidioksidia ei välttämättä ole saatavilla, 

jolloin synteettisen metaanin valmistuslaitos ajetaan alas. 

 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi ilmanlaatuun, maape-

rään, pintavesiin ja/tai pohjaveteen. Näihin varaudutaan huolellisella suunnittelulla ja niiden toden-

näköisyyttä tapahtua vähennetään systemaattisella riskienhallinnalla. Tunnistetut riskit ja niiden 

seurausvaikutukset kuvataan arviointiselostuksessa. Tunnistettujen riskien mahdollisia seurausvai-

kutuksia arvioidaan tarvittaessa mallinnusten avulla. Lisäksi tarvittaessa esitetään keinoja riskien 

tai seurausten lieventämiseksi hyväksytylle tasolle. 

 

Koska tehtaissa käytetään ja tuotetaan useita ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita, kemi-

kaalien aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia tarkastellaan ympäristöriskien arvioinnissa myöhemmin, 

kun prosessisuunnittelu tarkentuu. Näiden riskien seurausvaikutukset riippuvat kemikaalien mää-

ristä, laadusta sekä vaaraominaisuuksista. Myös merkittävien prosessihäiriöiden, tulipalojen, sää-

olosuhteiden ja logistiikkaan liittyvien riskien todennäköisyydet ja mahdolliset seurausvaikutukset 

arvioidaan. 

 

6.18 Todennäköisesti merkittävät vaikutukset 

 

Lain mukaan YVA-menettelyn tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-

sesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-selostuksessa on annettava yhtenäinen arvio hank-

keen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä puolestaan on yh-

teysviranomaisen tekemä johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Merkittä-

vyyden arvioinnista on kerrottu aiemmin vaikutusten arvioinnin yhteydessä (Luku 5.3). 

 

Arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan hankkeen kannalta keskeisimmiksi tunnistettuja vaikutuk-

sia, joita tässä hankkeessa ovat ilmasto- ja meluvaikutukset sekä hulevesiin liittyvät vaikutukset 

(Kuva 6-12). 
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Kuva 6-12. Hankkeen keskeisimmät tunnistetut vaikutukset.  

6.19 Yhteisvaikutukset 

 

Yhteisvaikutuksia aiheutuu, kun samalla vaikutusalueella olevat eri toiminnot aiheuttavat yhdessä 

suuremman vaikutuksen kuin yksittäin tarkasteltuna. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkastelta-

vista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen olemassa 

olevien tai suunniteltujen (vähintään YVA- tai lupaprosessi käynnissä) toimintojen kanssa kumuloi-

tuvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia. 

6.20 Epävarmuustekijät 

 

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä 

liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käy-

tettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa hank-

keen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät 

epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin. 

6.21 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen 

 

Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on tärkeä osa hankkeen suunnittelua. Ensisijaisena ta-

voitteena on estää tunnistetut merkittävät haittavaikutukset. Jos vaikutuksen estäminen on mah-

dotonta (esimerkiksi, jos mikään muu tekninen vaihtoehto ei ole käytettävissä), suunnitellaan lie-

vennystoimenpiteitä. 

 

Ehkäiseviä ja lieventäviä toimenpiteitä tässä hankkeessa voidaan toteuttaa YVA-menettelyn, yksi-

tyiskohtaisen suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana. Lievennystoimenpiteet tunnistetaan tar-

kastelemalla oikeudellisia vaatimuksia, parhaita teollisia käytäntöjä (standardeja) sekä asiantun-

tija-arvioita. 

 

Esimerkkejä mahdollisista lieventämistoimista ovat: 

• toimintojen sijoittaminen 

• päästövähennysmenetelmät 

• suojavyöhykkeet, esteet 

6.22 Vaikutusten seuranta 

 

YVA-selostukseen laaditaan ehdotus ympäristötarkkailuohjelmaksi perustuen eri vaikutuskohteiden 

arvioituihin vaikutuksiin ja niiden merkittävyyteen. Suunnitelmaa päivitetään kahdessa vaiheessa; 

•Hanke toteutuessaan mahdollistaa hiilidioksidin talteenottamisen 
sekä auttaa korvaamaan fossiilisia polttoaineitaIlmastovaikutukset

•Laitoksen toiminnasta saattaa aiheutua lähiympäristöön meluaMeluvaikutukset

•Hulevesien johtamisreitistä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset 
luonnonympäristöönHulevedet
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ensin ympäristölupahakemusta laadittaessa ja sitten lupamääräysten mukaisesti. Kun lupa on lain-

voimainen, hyväksytty tarkkailuohjelma on olennainen osa hanketta. 

 

Tarkkailuohjelman sisältö suunnitellaan siten, että tulosten perusteella voidaan erottaa hankkeen 

aiheuttamat vaikutukset luonnossa esiintyvästä vaihtelusta. Tärkeä tarkkailun tavoite on arvioida, 

kuinka hyvin YVA- ja ympäristölupamenettelyssä arvioidut vaikutukset vastaavat seurannan tulok-

sia. 

 

Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti: 

 

1) Käyttötarkkailu 

Kun synteettisen metaanin valmistuslaitoksen tekninen suunnittelu etenee, voidaan käyttötarkkailu 

esittää tarkemmin. Käyttötarkkailu on prosessiteollisuuden normaalia tarkkailua, jolla huolehditaan 

laitoksen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan käyttötark-

kailusta vastaa laitoksen henkilökunta. 

 

2) Päästötarkkailu 

Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymän tarkkailu-

suunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa tehdään yksityiskohtainen tarkkailuohjelma, 

joka hyväksytetään lupaviranomaisella. 

 

3) Vaikutusten tarkkailu 

Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja 

viranomaistarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti. 
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7. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT 

7.1 Nykyiset luvat ja päätökset 

 

Hankkeessa on kyse uuden toiminnan aloittamisesta hankealueella. Täten suunnitellulla toiminnalla 

ei ole olemassa olevia lupia tai lupapäätöksiä. Suunnitellun synteettisen metaanin tuotannon lisäksi 

hankealueella on toiminnassa oleva Westenergyn jätteenpolttolaitos sekä rakenteilla oleva poltet-

tavan jätteen ja pohjakuonan välivarastointi- ja käsittelykenttä. Jätteenpolttolaitoksella 

(LSSAVI/3954/2016, Vaasan HaO 00951/17/5107) ja poltettavan jätteen ja pohjakuonan väliva-

rastointi- ja käsittelykentällä (LSSAVI/4535/2020) on molemmilla voimassa olevat ympäristöluvat.  

7.2 Tarvittavat luvat ja päätökset 

7.2.1 Ympäristölupa 

Hanke edellyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan lain liitteen 1 taulu-

kon 1 kohdan 4b mukaan: Kemianteollisuus; teollisessa mittakaavassa tapahtuva, alla mainittujen 

aineiden tai aineryhmien kemiallinen tai biologinen jalostaminen; orgaanisten kemikaalien valmis-

tus. 

 

Ympäristöluvan myöntää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto. Ympäristönsuojelulaki määrit-

telee luvan myöntämisen edellytykset. Lupahakemuksen sisällöstä on yksityiskohtaiset määräykset 

ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupahakemukseen on mm. liitettävä ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelystä annetussa laissa tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto.  

7.2.2 Rakennuslupa 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan hankkeen rakennusten, tarpeellisen infrastruk-

tuurin ja tilojen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Lupaviranomainen on Mustasaaren kunnan 

rakennusvalvontaviranomainen. Ennen hankkeen rakentamisen aloittamista voi olla tarpeen hakea 

alueen infrastruktuurin rakentamista varten valmistelevia lupia (esim. puiden kaato, kaivaminen ja 

paalutus) maankäyttö- ja rakennuslain 149d §:n mukaisesti. 

7.2.3 Kaavoitus 

Hanke sijoittuu asemakaava-alueelle, joka on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-

kennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1). Asemakaavan muutosprosessi on käynnistetty syk-

syllä 2021. Asemakaavaan arvioidaan tarvittavan T-Kem merkintä synteettisen metaanin valmis-

tusta varten. Uuden asemakaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2022 aikana.   

 

7.2.4 Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukai-

sesti laitos tarvitsee kemikaaliluvan vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle varastoinnille ja käsit-

telylle. Lupaviranomaisena toimii Tukes, joka myös toimii valvovana viranomaisena. YVA-menette-

lyn aikana, laitoksen suunnittelun tarkentuessa, selvitetään minkä tason lupamenettelyä kemikaa-

lien osalta tarvitaan. Turvallisuusselvityksessä tulee osoittaa, että toimintaperiaatteet mahdollisten 

suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusjohtamisjärjes-

telmä toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi on otettu käyttöön. 

 

Lopullisen kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuden voi määrittää, kun tiedetään varastoi-

tavien aineiden määrät ja luokitukset tarkemmin.   
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SANASTO 

 

Lyhenne / termi Määritelmä 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

GWh Gigawattitunti 

Konsultointi-

vyöhyke 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka 

sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes. 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

LSNG Nesteytetty synteettinen metaani 

MW Megawatti 

Natura 2000 EU:n laajuinen luonnonsuojelualueiden verkosto, perustettu direktiivin 92/43/ETY pe-

rusteella 

PASS Potentiaalisesti happamat sulfaattimaat 

PEM Polymeerielektrolyyttimembraaniteknologia 

SAC Natura-alueet on jaoteltu SAC-, SPA- ja SCI-alueisiin. SAC-alueet ovat luontodirektiivin 

mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita. 

SOEC Kiinteäoksidikennoteknologia 

SNG Kaasumainen synteettinen metaani 

TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

t/a Tonnia vuodessa 

VPD EU:n vesipuitedirektiivi (VPD) 

VE Vaihtoehto 

VE0 Vaihtoehto 0 YVA-menettelyssä (hanketta ei toteuteta) 

VE1 Vaihtoehto 1 YVA-menettelyssä 

VNA Valtioneuvoston asetus 

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi (laki 277/2017, asetus 252/2017) 
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