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TIIVISTELMÄ 

Westenergy Oy:n, myöhemmin Westenergy, tarkoituksena on rakentaa synteettistä metaania val-

mistava laitoskokonaisuus Mustasaareen jätteenpolttolaitoksen yhteyteen. Hankkeen keskeisenä 

tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia polttoainetta ottamalla talteen Westenergyn jätteenpolttolai-

toksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hiilidioksidista synteettistä me-

taania raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön. 

 

Synteettisen metaanin valmistusta varten otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen 

hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun 

vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään 

synteettisen metaanin lopputuotteeksi. 

 

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

jätteenpolttolaitoksen hiilidioksipäästöistä saadaan hyödynnettyä noin 40 000 t/a. Prosessissa muo-

dostuva lämpö, noin 100 GWh/a, hyödynnetään lähialueen kaukolämpöverkkoon, jolloin Westener-

gyllä tuotetun puhtaan kaukolämmön määrä kasvaa noin 25 %.  

 

Hanke on osa uudenlaista sektorikytkentää jätteenkäsittelylaitoksen ja kemianteollisuuden välillä, 

jolloin olemassa oleva energia- ja kiertotalousklusterin jatkuva kehittyminen mahdollistetaan. Uu-

della liiketoiminnalla on myös globaalia energiateknologian vientipotentiaalia. 

 

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 arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia toteuttamisen vaihtoehtojen 

ja vertailuvaihtoehdon, ns. nollavaihtoehdon kautta YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. 

Vertailuvaihtoehdon (VE0) lisäksi Westenergyn hankkeella on yksi toteuttamisvaihtoehto (VE1). 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen ja vaihtoehdossa VE1 kohteeseen 

rakennetaan 15 000 t/a synteettistä metaania tuottava valmistuslaitos, joka hyödyntää prosessissa 

jätteenpolttolaitoksen hiilidioksipäästöjä 40 000 t/a. 

 

Hankkeen YVA-menettely käynnistettiin keväällä 2022. Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen 

rakentamista suunnitellaan aloitettavaksi vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja 

rakentamisen arvioidaan kestävän noin 1,5‒2 vuotta. Laitoksen toiminta on suunniteltu aloitetta-

vaksi vuoden 2025 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tarvittavat luvat, esimerkiksi ympäristö-

lupa, haetaan ja mahdolliset ilmoitukset tehdään, kun YVA-menettely on saatu päätökseen. 

 

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Hankealue sijaitsee osin rakennetulla ja päällystetyllä laitosalueella, jossa maaperä on lähinnä hiek-

kamoreenia. Vaikutukset maaperään aiheutuvat rakennusvaiheessa tapahtuvasta maan pintaker-

rosten poistosta ja mahdollisesta kalliolouhinnasta metsäisellä alueella. Ennen rakentamistöiden 

aloittamista hankealueella tehdään tutkimuksia potentiaalisten happamien sulfaattimaiden selvittä-

miseksi. Mikäli alueelta löydetään potentiaalisia happamia sulfaattimaita, huomioidaan se laitoksen 

pohjarakenteiden valinnassa korroosion ehkäisemiseksi, sekä mahdollisissa maatäytöissä ja raken-

tamisaikaisten kuivatusvesien käsittelyssä ja vesistöön johtamisessa. Laitoksen toimintavaiheessa 
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piha-alueen asfaltointi ja viemäröinti toteutetaan siten, että kemikaalivuodoista tai sammutusjäte-

vesistä ei aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään edes poikkeustilanteissa. Rakentamisen ja toi-

minnan aikaiset vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kieltei-

siksi. Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. 

 

Vaikutukset pohjavesiin 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, ja alueella muodostuu vain vähäisiä määriä 

pohjavettä. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse pohjaveden kannalta herkkiä kohteita. Hankealu-

eella tehtävät rakennus- ja päällystystyöt vaikuttavat vain paikallisesti ja vähäisessä määrin poh-

javeden muodostumiseen. Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen normaalitoiminnasta ei ai-

heudu pohjaveteen päästöjä, jotka vaikuttaisivat alueen pohjaveden laatuun. Laitoksen toiminta-

vaiheessa piha-alueen asfaltointi ja viemäröinti toteutetaan siten, että kemikaalivuodoista tai sam-

mutusjätevesistä ei aiheudu vaikutuksia maa- tai kallioperään edes poikkeustilanteissa. Vaihtoeh-

don VE1 toteutuessa pohjaveden nykytilaan ei synny muutosta. Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta 

nykytilaan. 

 

Vaikutukset pintavesiin 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja vesimuodostumia. Purkuvesistö on 

oja, jossa nykytilassa on nähtävissä jäteperäisen kuormituksen vaikutukset. Ojan herkkyyden ar-

vioidaan olevan vähäinen. Virtaussuunnassa alempana olevan Storträsketin ja alapuolisen puron 

herkkyydeksi arvioidaan keskisuuri, koska niiden lähivaluma-alueet ovat pieniä. 

 

Nykytilanteessa, eli vaihtoehdossa VE0, Stormossutfalletissa voidaan havaita jäteperäinen kuormi-

tus Stormossenin jätekeskuksen toiminnan vuoksi. Vaihtoehdossa VE1 hulevesien vuosittainen 

määrä kasvaa noin 20‒25 %, mutta vaikutus on vähäinen valuma-alueen vesimäärään nähden. 

Huleveden kiintoaine- ja ravinnekuormitus purkuojaan arvioidaan vähäiseksi. Lappsunds å vesi-

muodostumaan ei arvioida kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia, eikä hanke heikennä vesimuodostu-

man ekologista tai kemiallista tilaa tai estä hyvän tilan saavuttamista. Suunnitellun toiminnan vai-

kutukset arvioidaan pieniksi kielteiseksi, joten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi. 

 

Rakentamisen aikaiset suotovedet käsitellään tasolle, josta ei ole haittaa ympäristölle. 

 

Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöstöön ja luonnon monimuotoisuuteen 

YVA-selostusvaiheen yhteydessä toteutettiin NATURA-arvioinnin tarveharkinta. Hankealue sijaitsee 

jo luonnonolosuhteiltaan muuttuneella alueella, ja uudet rakennukset on suunniteltu sijoitettavaksi 

Westenergyn jätteenpolttolaitoksen itä- ja koillispuolelle. Hankealueella ja sen lähiympäristössä on 

ollut teollista toimintaa usean vuoden ajan. Hankealueella ei esiinny direktiivilajeja, uhanalaisia 

lajeja tai uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä, eikä hankealueella tai sen lähiympäristössä 

esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesilain 2 luvun 11 §:n tar-

koittamia suojeltavia pienvesiä tai metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Luontoarvo-

jen osalta hankkeen vaikutusalueen herkkyys on suuri hankealueen itäpuolella, lähimmillään 130 

metrin etäisyydellä, sijaitsevalla Vedahuggetin Natura-alueella.  

 

Vaihtoehdossa VE0 kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen ei aiheudu vaikutuksia 

verrattuna nykytilaan. 

 

Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle suunniteltujen rakennusten tieltä ei havaintojen perusteella tulla 

poistamaan direktiivilajeille, kuten liito-oravalle tai lepakkolajeille soveltuvaa elinympäristöä. Han-

kealueella ei ole havaittu uhanalaisia eläimiä tai kasveja, joten näihin ei kohdistu rakentamisen 

aikaisia vaikutuksia. Hankkeen toteutuessa muutoksen merkittävyys hankealueella arvioidaan vä-
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häiseksi kielteiseksi. Rakennettava synteettisen metaanin tuotantolaitos tulee vähentämään Wes-

tenergyn jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjä, ja ilmanlaadun paraneminen voi mahdollisesti vai-

kuttaa positiivisesti alueen lähiympäristöön. 

 

Vaihtoehdon VE1 toteutuessa muodostuu pieniä kielteisiä vaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueelle 

laitosalueen valaistuksen lisäämisen ja vähäisen melun lisääntymisen vuoksi. Vedahuggetin Natura-

alueella muutoksen merkittävyys nykytilaan nähden arvioidaan kohtalaiseksi kielteiseksi, sillä Na-

tura-alueen herkkyys arvioitiin suureksi.  

 

Vaikutukset suojelualueisiin 

Läheisen Vedahuggetin Natura-alueen herkkyys on arvioitu suureksi. Muutoksen suuruus arvioidaan 

vaihtoehdossa VE1 pieneksi kielteiseksi ja merkittävyys kohtalaiseksi. Rakentaminen ei kohdistu 

Natura-alueelle eikä tule vaikuttamaan Natura-alueen suojeluperusteisiin, joita ovat luonnonmet-

sät, puustoiset suot ja liito-orava.  

 

Natura-alueen läpi kulkeutuvien hulevesien määrä tulee vaihtoehdon VE1 myötä hieman kasva-

maan, mutta muutoksen aiheuttamat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Alueen nykytilan toimin-

noista tulee jo lähtökohtaisesti melua, joten uuden toiminnan aiheuttama lisäys Natura-alueen me-

lutasoon (jäähdytyspuhallinten tuottama melu) ei tule olemaan merkittävä. Hankealueella sijaitseva 

jätteenpolttolaitos on jo nykytilassa ympärivuorokautisesti valaistu, joten uudet rakennukset eivät 

merkittävästi lisää valaistuksen määrää hankealueella, vaikka ne sijoittuvatkin jonkin verran lä-

hemmäs Natura-aluetta. Hankealueen ja Natura-alueen välinen noin 120 m leveällä palstalla kas-

vava nuori taimikko toimii suojavyöhykkeenä. Rakennettava synteettisen metaanin tuotantolaitos 

tulee vähentämään Westenergyn jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjä, ja tuotantolaitoksella ei ole 

omaa piipunpään päästölähdettä, joten CO2-päästöt alueella tulevat jonkin verran pienentymään 

liikennöinnin lisääntymisestä huolimatta. Ilmanlaadun paraneminen voi mahdollisesti vaikuttaa po-

sitiivisesti Vedahuggetin Natura-alueella kasvavaan jäkälälajiin. 

 

Hankealueesta lähimmillään noin 2,5 km luoteeseen sijaitsevaan valtakunnalliseen lintuvesien suo-

jeluohjelmaan kuuluvaan ja yksityismaiden suojelualueeseen Karperöfjärdeniin ei etäisyyden vuoksi 

katsota tulevan vaikutuksia. 

 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. 

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. Vaihtoehdon VE1 vaikutus on merkittävyydeltään 

vähäinen myönteinen. Hankkeen toteuttaminen tukee alueen nykyisiä toimintoja, tuo synergia-

etuja, käyttää hyväksi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, edistää hiilineutraaliuden ja kierto-

talouden tavoitteita eikä muuta alueen yhdyskuntarakennetta merkittävästi. Hankkeen toteuttami-

nen ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden kanssa, ja tukee ylempien kaa-

vatasojen tavoitteita, mutta voimassa olevilla kaavatasoilla ei ole erityistä kemianteollisuuden alue-

varausta / kaavamerkintää. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kuitenkin asemakaavan muutosta 

hankealueelle (T/kem). 

 

Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

Vaihtoehdolla VE1 on keskisuuria myönteisiä vaikutuksia elinkeinoelämään ja palveluihin. Laitosko-

konaisuuden rakentaminen työllistää määräaikaisesti useampia henkilöitä. Toimintavaiheessa laitos 

työllistää vain muutamia henkilöitä, mutta välillisiä työllisyysvaikutuksia syntyy laitoksen kunnos-

sapidosta sekä tuotteiden logistiikka- ja jakeluketjussa. Välillisiä myönteisiä vaikutuksia syntyy uu-

denlaisen sektorikytkennän myötä, mahdollistaen uusien hankkeiden ja innovaatioiden synnyn 
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myös muualle Suomeen. Lisäksi uudella liiketoiminnalla on arvioitu olevan myös globaalia energia-

teknologian vientipotentiaalia. 

 

Vaihtoehdossa VE0 muodostuu vähäisiä kielteisiä vaikutuksia nykytilaan nähden, sillä nollavaihto-

ehdossa välilliset myönteiset vaikutukset (uudet hankkeet ja innovaatiot, vientipotentiaali) jäävät 

toteutumatta. 

 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Hankealue sijaitsee jätteenpolttolaitoksen välittömässä läheisyydessä teollisuusalueella. Vaihtoeh-

don VE1 ei arvioida aiheuttavan muutosta läheisiin maisemiin ja kulttuuriympäristöön. Synteettisen 

metaanin valmistuslaitos sijoitetaan hankealueen itä- ja koillisosaan, joten hankkeella ei ole vaiku-

tuksia hankealueella sijaitsevalle Koppargruvan muinaisjäännökselle.  

 

Hankkeen toteutumatta jäädessä (VE0) ei aiheudu muutosta nykytilaan. 

 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vaikutukset luon-

nonvaroihin arvioidaan olevan vähäinen myönteinen. Keskisuuren myönteisen kokonaisvaikutuksen 

aiheuttavat mm. uusiutuvan energian käyttö tuotannossa, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 

hiilineutraalilla raskaan liikenteen polttoaineella sekä fossiilisten polttoaineiden vähentäminen kau-

kolämmön tuotannossa. Synteettisen metaanin tuotanto vähentää luonnonvaroihin kohdistuvaa 

kuormitusta. Hankkeen vaikutusten merkittävyys vaihtoehdossa VE1 luonnonvarojen osalta arvioi-

tiin vähäiseksi myönteiseksi. 

 

Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa syntyy keskisuuri kielteinen vaikutus puhtaan raskaan 

polttoaineen ja kaukolämmön tuottamatta jättämisen seurauksena. 

 

Vaikutukset liikenteeseen 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vaikutukset lii-

kenteeseen arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. Kielteisen kokonaisvaikutuksen aiheuttavat mm. 

liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vähäinen heikentäminen. Muutokset ovat kuitenkin nykyti-

laan verrattuna erittäin pienet. 

 

Vaihtoehdon VE0 tapauksessa muutosta nykytilaan ei tapahdu. 

 

Vaikutukset meluun ja tärinään 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vaikutukset me-

luun arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. Kielteisen kokonaisvaikutuksen aiheuttavat uudet me-

lulähteet, laitosten jäähdytyspuhaltimet. Muutokset ovat kuitenkin nykytilaan verrattuna erittäin 

pienet. 

 

Hankkeen toteutumatta jäädessä (VE0) ei aiheudu muutosta nykytilaan. 

 

Vaikutukset ilmanlaatuun 

 

Hankkeesta aiheutuvat merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt syntyvät raskaasta liiken-

teestä. Hanke itsessään toteutuessaan (VE1) vähentää CO2 päästöjen määrää arvion mukaan 40 

000 t/a. Liikenne aiheuttaa polttoperäisiä pakokaasupäästöjä, sekä hiukkasmaista katupölyä. Vaih-

toehdossa VE0 jätteenpolttolaitoksen toiminta jatkuu ennallaan. Vaikutukset ilmanlaatuun pysyvät 

nykyisen kaltaisina. Arvion mukaan toiminnasta aiheutuva vaikutus ilmanlaatuun on vähäinen. 
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Vaihtoehdossa VE1 synteettisen metaanin ja hapen kuljetuksista aiheutuu raskaan liikenteen mää-

rissä vähäistä kasvua. Arvion mukaan liikennemäärien lisääntyminen ei aiheuta alueella ilmanlaa-

dun raja- ja ohjearvojen ylityksiä lähimpien asuinkiinteistöjen alueella. Syntyvät liikenneperäiset 

päästöt ovat osa alueen kokonaispäästöjä ja ne jakautuvat laajemmalle alueelle. Hiilidioksidipääs-

töjen määrän väheneminen vaikuttaa myönteisesti ilmanlaatuun, mutta sen vaikutus kohdistuu 

enemmän ilmastovaikutuksiin. 

 

Vaikutukset ilmastoon 

Vaikutusalueen herkkyys on määritelty suureksi, johtuen ilmastonmuutoksen etenemisestä ja kas-

vihuonekaasujen kriittisestä vähentämistarpeesta. Vaihtoehdossa VE1 syntyy pieniä kielteisiä vai-

kutuksia rakentamisen aikana (rakennusmateriaalit, kuljetukset, energian tarve). Kokonaisuudessa 

Vaihtoehdossa VE1 syntyy kuitenkin suuria myönteisiä vaikutuksia jätteenpolttolaitoksen CO2-pääs-

töjen talteenoton, puhtaan liikennepolttoaineen, kaukolämmön ja vihreän vedyn tuotannon joh-

dosta. 

 

Vaihtoehdossa VE0 toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi jäävät toteuttamatta, jolloin aiheutuu 

kohtalainen kielteinen vaikutus. 

 

Vaikutukset terveyteen 

Vaihtoehdossa VE1 terveysvaikutuksia voi aiheutua rakentamisen ajan ja liikenteestä. Vaikutukset 

ilmanlaatuun ovat kuitenkin paikallisia ja lyhytkestoisia, eivätkä kohdistu suurelle alueelle. Tervey-

teen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on vaihtoehdossa VE1 arvioitu korkeintaan vähäiseksi 

kielteiseksi.  

 

Vaihtoehdossa VE0 muutosta nykytilaan ei aiheudu. 

 

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset aiheutuvat mm. melusta, 

liikenteestä sekä yhteisvaikutuksista alueen muun toiminnan kanssa. Hankkeen ympäristövaiku-

tukset on kuitenkin arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi. Toiminta tulee lisäksi sijoittumaan ole-

massa olevan toiminnan yhteyteen. Hanke ei ole herättänyt yleistä huolta paikallisissa. Tämän pe-

rusteella rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvi-

oidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi vaihtoehdossa VE1.  

 

Vaihtoehdossa VE0 muutosta nykytilaan ei aiheudu. 
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1. JOHDANTO 

Westenergyn tarkoituksena on rakentaa synteettistä metaania valmistava laitoskokonaisuus Mus-

tasaaren kunnan Stormossenin hyötykäyttöaseman lähelle, Westenergyn jätteenpolttolaitoksen yh-

teyteen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia jäte-energiaa ottamalla talteen 

Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hii-

lidioksidista hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen sekä meriliikenteen käyttöön. Hanke 

vastaa myös lähialueen kaukolämmön tarpeeseen, sillä synteettisen metaanin valmistusprosessissa 

syntyvä lämpö hyödynnetään lähialueen kaukolämpöverkkoon. Prosessissa voidaan valmistaa sivu-

tuotteena teollista happea. 

 

Nesteytetyn synteettisen metaanin vuosittaisella tuottomäärällä, noin 15 000 t/a (230 GWh), pys-

tytään korvaamaan yli 20 miljoonaa litraa fossiilista polttoöljyä. Tuotetun kaukolämmön määrä vuo-

sitasolla on noin 100 GWh, jolloin Westenergyllä tuotetun puhtaan kaukolämmön määrä kasvaa 25 

%, vastaten noin 5000 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. Jätteenpolttolaitokselta talteen 

otettavan hiilidioksidin vuosittainen määrä on noin 40 000 tonnia. 

 

Synteettisen metaanin valmistus sijoitetaan kiinteistölle 499-436-5-86, jätteenpolttolaitoksen vä-

littömään läheisyyteen. 61 MW:n jätteenpolttolaitoksen lisäksi kiinteistön länsipuolella sijaitsee jät-

teen käsittely- ja varastointikenttä. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty yhdyskun-

tateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1). Asemakaavan päi-

vitys on aloitettu keväällä 2022. Hankealue on Westenergyn omistuksessa. 

 

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; 

 

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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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. Tämä ympäristövaikutusten arviointi-

selostus (YVA-selostus) on YVA-lain mukainen asiakirja, jossa on esitetty kuvaus hankkeesta ja sen 

vaihtoehdoista sekä arvioi vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

YVA-selostus pohjautuu 25.5.2022 jätettyyn arviointiohjelmaan ja yhteysviranomaisen arviointioh-

jelmasta antamaan lausuntoon. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt Ramboll Finland Oy 

Westenergyn toimeksiannosta.  
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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) 

 



 

14 

 

3. HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT 

3.1 Hankkeen yleiskuvaus ja sijainti 

 

Arvioitavana hankkeena on synteettisen metaanin valmistuksen laitoskokonaisuuden toteutus ja 

käyttöönotto Westenergyn jätteenpolttolaitoksen yhteydessä kiinteistöllä 499-436-5-86. Hankkeen 

keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia polttoainetta ottamalla talteen Westenergyn jät-

teenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen otetusta hiilidioksidista syn-

teettistä metaania raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön. Hankkeesta vastaavana toimii 

Westenergy Oy, myöhemmin Westenergy.  

 

Synteettisen metaanin valmistusta varten otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen 

hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä uusiutuvalla energialla tuotet-

tuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nestey-

tetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi. 

 

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

suunniteltu laitoskokonaisuus sijoittuu jätteenpolttolaitoksen itä- ja koillispuolelle. Hankealue sijait-

see Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Pinta-

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

 

 

Kuva 3-1. Hankealueen sijainti. 

 

3.2 Arvioitavat vaihtoehdot 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli synteettisen metaanin valmistuslai-

toksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä 
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tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta (vaihto-

ehto VE0).  

 

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

tusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten 

toteuttamisvaihtoehdon, 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 Hankkeen tekninen kuvaus 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Westenergyn jätteenpolttolaitoksen yhteyteen nesteytettyä syn-

teettistä metaania valmistava laitoskokonaisuus, joka hyödyntää jätteenpolttolaitoksen savukaasu-

virrasta talteen otettavaa hiilidioksidia sekä tuulivoiman avulla tuotettavaa vetyä kaasumaisen me-

taanin valmistukseen. Kaasumainen synteettinen metaani nesteytetään erillisessä nesteytyslaitok-

sessa 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 mahdollisesti teollista happea noin 60 000 tonnia. Metaanin valmistusprosessissa 

talteen otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. Laitoksen suunniteltu vuo-

sittainen käyttöaika on 8000 tuntia, mikä tarkoittaa ympärivuotista toimintaa. Hiilidioksidin talteen-

ottolaitoksessa käytetään absorbenttina päästötöntä kaliumkarbonaattia. Elektrolyyserin sähköteho 

on 54 MW, ja prosessissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulivoimalla. 

 

Hapelle ei välttämättä hankkeen alkuvaiheessa ole käyttäjää, jolloin se joudutaan joko johtamaan 

palamisilman mukana jätteenpolttolaitoksen kattilaan tai poistamaan laitoksesta ilmaan. 

 

Laitoskokonaisuuden alustavat tekniset tiedot ja suunnitteluarvot tarkentuvat hankkeen suunnitte-

lun edetessä (Taulukko 3-1). 
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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 

< 5 t/a 

Vedenotto 85 000 m3/a 

Vihreän vedyn tuotanto 7600 t/a 

Kierrätetty vesi 52 000 m3 

Laitoksen sähköteho 54 MW 

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

Tuotettu teollinen happi* 60 000 t/a 

Vuosittainen käyttöaika 8000 h 

*Teollisen hapen valmistus riippuu valittavasta vedyn tuotantotekniikasta 

3.3.1 Rakentaminen 

 

Ennen rakentamista tehdään laitoksen rakennussuunnittelu ja haetaan tarvittavat luvat. Synteetti-

sen metaanin valmistuslaitoksen rakentaminen ajoittuu noin kahden vuoden ajanjaksolle (2024–

2025) ja rakentamisen vaiheet ovat seuraavat: 

 

- Maarakennustyöt (louhintaa ei tarvita, mahdollisesti paalutustöitä)  

- Rakennusten pystytys betoni- tai teräsrunkorakenne  

- Prosessilaitteiden asennus 

- Liittyminen muuhun infraan (tiestö, viemäri, vesijohto, sähkö jne.)  

- Alueen sisäisen infran viimeistely (paikoitus, tiet, kentät, viheralueet) 

 

3.3.2 Laitoskokonaisuuden ja prosessien 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 on esitetty Kuva 3-2. 

 



 

17 

 

 

Kuva 3-2. Laitoskokonaisuuden alustava prosessikaavio. 

 

3.3.2.1 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 liuottimena käytet-

tyyn kaliumkarbonaattiin (K2CO3) muodostaen kaliumbikarbonaattia (KHCO3). Nestemäinen liuotin-
virtaus kiertää absorberi- ja desorberikolonnien välillä siten, että höyryä lisäämällä saadaan hiilidiok-
sidi jälleen vapautumaan desorberissa, minkä jälkeen liuotin pumpataan takaisin absorberiin sito-
maan lisää hiilidioksidia.  
 
Prosessin kemiallinen reaktio on seuraava:  

• K2CO3 + CO2 + H2O → 2 KHCO3   [Absorberi]  
• 2 KHCO3 + 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. 
 

3.3.2.2 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. 

 

3.3.2.3 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 + 4 H2 ⇄ CH4 + 2 H2O,  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. 
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3.3.2.4 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 °C lämpötilaan. Hankkeen osassa toteutetaan vain nesteytys, 

koska syötettävä kaasu on puhdasta metaania. Nesteytyslaitoksen pääkomponentteihin kuuluu mo-

nikierroslämmönvaihdin, niin sanottu cold-box, ja metaanin nesteyttämiseksi tarvittavan kylmäai-

nekuorman tuottava kylmäainekierto. Hyödynnetty nesteytysmoduuli perustuu matalan tehonkulu-

tuksen varmistavaan monikylmäainetekniikkaan.  

 

3.3.3 Materiaalit 

 

Metaanin valmistusprosessi käyttää päivässä 400 m³ prosessivettä, 10 m³ jäähdytysvettä ja vain 

vähäisiä määriä raaka-aineita (Taulukko 3-2). Kaliumkarbonaattia kuluu arviolta alle 10 tonnia vuo-

dessa, kun taas katalyytin ja demiveden valmistukseen liittyvien kemikaalien tarve on hyvin vä-

häistä. Valmistusprosessissa käytetään lisäksi vähäisiä määriä apukemikaaleja. 

 

Taulukko 3-2. Prosessin raaka-aineet. 

Raaka-aineet Määräarvio 

 

 

Energia 

Sähkö  430 GWh/a 

 54 MW 

Vesi 

Prosessivesi 16 m3/h 

Jäähdytysvesi < 10 m3/d 

 

 

Kemikaalit 

Kaliumkarbonaatti < 10 t/a 

Katalyytti kulutus vähäinen vuositasolla 

Demiveden valmistuksen 

kemikaalit 

kulutus vähäinen vuositasolla 

 

Hankkeen yksityiskohtaisessa suunnittelussa selvitetään tarkemmin, miten tuotannossa varaudu-

taan kriteerit täyttävän sähköenergian saatavuuteen. Tunnistetut ratkaisut ovat tällä hetkellä joko 

riittävän iso vetyvarasto tai riittävän iso sähkön varastointi akkutekniikalla. Käytännössä ratkaisu 

voi myös olla näiden yhdistelmä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa selvitetään ensin energian va-

rastointiratkaisun tarve ja sen jälkeen tekninen ratkaisu. Tässä vaiheessa varaudutaan aluevarauk-

sena molempiin vaihtoehtoihin.  

3.3.4 Toiminnot ja niiden sijoittuminen 

 

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

eelle rakennetaan kolme uutta tuotantolaitosta hiilidioksidille, vihreälle vedylle ja metanoinnille. 

Lisäksi rakennetaan polttoaineterminaali sekä varastointitilat vedylle/akustolle, hapelle ja nesteyte-

tylle metaanille.  

 

Tuotanto- ja varastointitilojen sijoittuminen on esitetty Kuva 3-3.  
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Taulukko 3-3. 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/akun ja hapen varastointitilat noin 600 m2 

Nesteytetyn metaanin varastointi noin 400 m2 

Polttoaineterminaali 225 m2 

Vedyn säiliö 64 x 3,1 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 

 

 

 

 

Kuva 3-3. Laitosalueen alustava layout. 
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3.3.5 Tuotteet 

 

Kokonaisuudessaan laitos tuottaa nesteytettyä synteettistä metaania, sivutuotteena voidaan val-

mistaa teollista happea, ja prosessin päävaiheiden hukkalämmöistä tuotettua kaukolämpöä (Tau-

lukko 3-4). Lopputuotteita varten toteutetaan tarvittava välivarastointi- ja toimitusinfrastruktuuri. 

Eri vaiheet tehokkaasti integroimalla saavutetaan matala ominaisenergiankulutus koko laitokselle. 

Esisuunnittelun edetessä laaditaan integroinnista, vielä avoimista teknologiavalinnoista ja optimoin-

nista tarkemmat suunnitelmat. 

 

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 vuotuisia tarpeita. Tuotetun kaukoläm-

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

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

seen. Sivutuotteena mahdollisesti syntyvän teollisen hapen tuotantomäärä on noin 60 000 tonnia 

vuodessa. Prosessin välituotteena syntyy vihreää vetyä noin 7100 tonnia vuodessa. 

 

Taulukko 3-4. Prosessissa syntyvät lopputuotteet. 

Tuote Määräarviot /a 

LSNG 15 000 t, 230 GWh 

Kaukolämpö 100 GWh 

Happi, teollinen  

(voidaan valmistaa sivutuotteena) 

60 000 t 

 

3.3.6 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 suurimmaksi osaksi Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamolle. Osa jätteenpolttolaitok-

sen lauhdevesistä hyödynnetään kaukolämmön lisäveden tuotantoon. Hankkeella pyritään vähen-

tämään nykyisellään jätteenpolttolaitokselta muodostuvan lauhdeveden viemäriin johdettavaa 

määrää. 

 

Hankealueelta syntyvät saniteettivedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkkoon. Liikennöintialueen 

ja kattojen sadevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kautta hankealueen koillispuolella sijait-

sevaan Stormossutfallet ojaan. Hankealueen vesien johtaminen on esitetty Kuva 3-4. 
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Kuva 3-4. Hankealueen vesien johtaminen. 

 

Toiminnasta muodostuvat jätevedet esikäsitellään tarvittaessa, ennen jätevesien johtamista kun-

nallisen viemäriverkoston kautta jätevedenpuhdistamolle. Viemäriin johdettavat jätevedet käsitel-

lään laadultaan kunnan kanssa solmitun jätevesisopimuksen laatukriteerien mukaiselle tasolle. 

 

Jäteveden puhdistusprosessista viemäriin johdettava vesi johdetaan viemäriin pH:n säätötankin 

kautta, ja tämän tankin täyttöventtiili voidaan sulkea onnettomuustapauksissa. Tällöin viemäriin-

kään ei johdeta jätevettä. 

 

3.3.7 Hulevesien johtaminen hankealueella 

 

Nykytilassa laitosalueen puhtaat hulevedet kevyen liikenteen alueelta sekä rakennusten katoilta 

johdetaan hiekan- ja I-luokan öljynerottimen kautta pumppausasemalta alueen koillispuolella si-

jaitsevan tasausaltaan (noin 70 m3) kautta Stormossutfalletin ojaan (Kuva 3-5). Raskaan liikenteen 

paikoitus- ja liikennöintialueilla, laitosalueen kemikaalien ja polttonesteiden tankkausalueilla sekä 

varoaltailla muodostuvat sade- ja sulamisvedet johdetaan hiekan- ja I-luokan öljynerottimen sekä 

tarkastuskaivon kautta samaan ojaan puhtaiden hulevesien kanssa, tasausaltaan vierestä. Stor-

mossutfalletista vedet virtaavat Natura-alueen kautta Storträsketiin.  

 

Jätteenpolttolaitoksen jätteen varastointi- ja käsittelykentän pintavedet kerätään nykyisellään 

omaan tasausaltaaseen ja johdetaan Stormossenin jätekeskuksen suotovesien jätevesipuhdista-

moon. Jätteen varastointi- ja käsittelykentän salaojavedet ja sekä kentän varastorakennuksen kat-

tovedet ohjataan eteläpuolella suoraan ojaan. 

 

Öljynerottimet on varustettu täyttymistä osoittavalla hälyttimellä, josta tulee hälytys valvomoon 

kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Valvomossa on seuranta 24/7. Sade- ja sulamisvesien määrä 

laitosalueen päällystetyltä ja rakennetulta (noin 3 ha) alueelta ennen synteettisen metaanin val-

mistuslaitoksen rakentamista on keskimäärin noin 25 000 m3 (Kuva 3-6). Sade- ja sulamisvesien 

määrä mitataan pumppaamoilta, joissa on virtausmittarit. 
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Laitoskokonaisuuden rakentaminen ei muuta hankealueen vesien johtamista, ja laitosalueen sade- 

ja sulamisvedet kerätään ja ohjataan rakentamisen jälkeen Kuva 3-5 mukaisesti. 

 

 

 

Kuva 3-5. Hankealueen hulevesien johtaminen. 

 



 

24 

 

 

Kuva 3-6. Hankealueen sade- ja sulamisvesien keräys nykytilassa (vihreä 1,9 ha; raskas liikenne, punainen 0,6 ha; 

kattovedet ja sininen 0,35 ha; kevyt liikenne). 

 

Tontilla muodostuvia hulevesiä viivytetään tontilla rankkasateiden aiheuttamien virtaamapiikkien 

tasaamiseksi. Tällöin tontin purkuvirtaama vastaanottavaan vesistöön säilyy nykytilaa vastaavalla 

tasolla myös laitoksen rakentamisen jälkeen. Viivyttämisellä ehkäistään myös hulevesien mukana 

kulkeutuvan kiintoaineen ja onnettomuus- tai poikkeustilanteessa mahdollisten haitta-aineiden vai-

kutuksia vastaanottavaan vesistöön. 

 

Viivytysrakenteen mitoituksessa varaudutaan kerran viidessä vuodessa toistuvaan 30 minuutin 

rankkasateeseen, jonka intensiteetti on 100 l/s/ha. Sateen intensiteetissä on huomioitu ilmaston-

muutoksen aiheuttama +20 % kasvu. Viivytysrakenne varustetaan hiekan- ja öljynerottimilla ja 

purkuputki sulkuventtiilillä, jolloin se on poikkeustilanteissa suljettavissa. Sadevesiviemäröinnin mi-

toituksessa huomioidaan sammutusvesien väliaikainen varastointi verkostoon. 

3.3.8 Kierrätys ja jätehuolto 

 

Laitoksen raaka-aineista muodostuu vähäisiä määriä jätettä, koska prosessi käyttää niin vähän 

raaka-aineita. Raaka-aineista muodostuva jäte koostuu pääosin kaliumkarbonaatin ja demivesilai-

toksen kemikaalienpakkausjätteestä, ja ne voidaan käsitellä laitosalueen jätteenpolttolaitoksella.  

3.3.9 Logistiikka 

 

Uuden laitoksen raaka-ainekuljetukset lisäävät alueen liikennettä vähäisen määrän, koska uusi lai-

tos kuluttaa alle 10 tonnia raaka-ainekemikaaleja vuodessa. Samoin henkilökuntaan liittyvä liikenne 

ei tule hankkeen myötä muuttumaan. 
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Laitoksella tuotetaan 15 000 tonnia LSNG:tä vuodessa, mikä vastaa yhtä tai kahta 40 tonnin säiliö-

autoa päivässä. Sen lisäksi laitos tuottaa 60 000 tonnia happea vuodessa, jota voidaan osittain 

hyödyntää jätteenpolttolaitoksella. Hapen tuotteistamisen aste vaikuttaa voimakkaasti siitä aiheu-

tuvaan rekkaliikenteeseen vaatien enintään neljää 40 tonnin säiliöautoa päivässä. Mikäli happea ei 

ensimmäisessä vaiheessa toimiteta muualle, jää liikennevaikutus pois.  

3.4 Toiminnasta muodostuvat päästöt ja liikenne 

3.4.1 Maaperä ja pohjavesi 

Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Hankealueen as-

faltointi vähentää pohjaveden muodostumista hankealueella.  

3.4.2 Pintavedet 

Laitoksen toiminnasta ei aiheudu käsitellyn jäteveden päästöjä pintaveteen. Hankealueen puhtaat 

kattovedet ja kevyen liikenteen alueen hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien kautta vii-

västysaltaaseen ennen purkuojaan johtamista (Kuva 3-5). Raskaan liikenteen alueelta muodostuvat 

hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien sekä tarkastuskaivon kautta samaan purkuojaan, 

tasausaltaan vierestä. 

 

Hankealueella tehdään kartoitus potentiaalisten happamien sulfaattimaiden varalta ennen maan-

muokkaus- ja rakentamistöiden aloittamista. Mahdolliset happamat sulfaattimaat huomioidaan ra-

kentamisen aikaisten suotovesien käsittelynä ja mahdollisena kaivumassojen neutraloimisena en-

nen laskuojaan ohjaamista. 

 

Hankealueen noin 3 ha päällystetyltä ja rakennetulta laitosalueelta muodostuu ennen synteettisen 

metaanin valmistuslaitoksen kokonaisuuden rakentamista sade- ja sulamisvesiä vuosittain noin 

25 000m3. Alueen viivästysallas ja viemäröinnit esitetään tarkemmin yksityiskohtaisemman laitos-

suunnittelun edetessä. Todelliseen hulevesien määrään vaikuttavat muun muassa vuosittainen sa-

devesimäärän vaihtelu ja synteettisen metaanin valmistuslaitoksen lopullinen layout. Laitoskoko-

naisuuden rakentamisen jälkeinen vuosittaisen hulevesimäärän arvioidaan kasvavan noin 20‒25 % 

nykyisestä, jolloin hulevesiä muodostuisi arviolta vuosittain noin 30 000 m3. 

 

Alueen hulevesien laadun arvioidaan vastaavan laadultaan teollisuus- ja varastoalueiden (Melanen 

1981) tai liikennöityjen alueiden (Inha ym. 2013) hulevettä.  

3.4.3 Ilmanlaatu 

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

dettavien epäpuhtauksien määrään. Hankkeen ilmapäästöt aiheutuvat liikenteen päästöistä, mutta 

liikennemäärä ei tule toiminnan myötä merkittävästi kasvamaan. 

 

Toiminta vähentää merkittävästi jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjä. Tuotannossa tarvittava vety 

tuotetaan tuulisähkön avulla (RFNBO-säädösten mukaisesti).  

3.4.4 Melu ja tärinä 

Hankkeen melulähteitä ovat alueelle tuleva liikenne sekä laitosten jäähdytyspuhaltimet. Toiminnan 

aikana merkittävimmät melulähteet ovat laitoksella sijaitsevat jäähdytyspuhaltimet (85 dB /puhal-

lin). Tärinää aiheuttavia komponentteja laitoksella ei ole.  



 

26 

 

3.4.5 Liikenne 

Raskas liikenne valtatieltä 8 (Kokkolantie) eritasoliittymän ja liikenneympyrän kautta Lintuvuoren-

tielle tulee lisääntymään nesteytetyn synteettisen metaanin kuljetusten vuoksi. Nykyisellään han-

kealueen raskaan liikenteen määrä on noin 50 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Laitoksen toi-

minnan arvioidaan lisäävään raskaan liikenteen määrää noin 1-2 ajoneuvolla vuorokaudessa, mikäli 

pelkkä synteettinen metaani tuotteistetaan. Hapen tuotteistamisen aste vaikuttaa raskaan liiken-

teen määrään enintään neljällä 40 tonnin säiliöautolla vuorokaudessa. Mikäli happea ei ensimmäi-

sessä vaiheessa toimiteta muualle, jää tämä liikennevaikutus pois. 

 

Vaarallisten aineiden kuljetusten pääjakeluväylänä toimii valtatie 8 molempiin suuntiin. Synteetti-

sen metaanin kuljetuksesta laitosalueen ulkopuolelle vastaa ulkopuolinen toimija, jolla on vastuu 

vaarallisten aineiden kuljetuksen asianmukaisesta toteutuksesta.   

3.4.6 Toiminnan päättyminen 

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

taa syntyä mahdollisista purkutoimista mm. meluun liittyen.   

3.5 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu 

 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamista suunnitellaan aloitettavaksi keväällä 2024. 

Rakentamistyöt kestävät arviolta 1,5-2 vuotta, jolloin synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toi-

minta alkaisi syksyllä 2025.  

3.6 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 

 

Synteettisen metaanin tuotanto liittyy vahvasti Westenergyn jo olemassa olevaan jätteenpolttolai-

toksen toimintaan. Synteettisen metaanin tuotannossa otetaan talteen osa jätteenpoltossa synty-

västä hiilidioksidista, joka jalostetaan synteettiseksi metaaniksi. Synteettisen metaanin tuotanto-

prosessissa syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämpönä 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. 

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Voimassa olevassa asemakaavassa han-

kealue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi 

(ET-1). Hankealueen asemakaavamuutos on käynnissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Stor-

mossenin asemakaavan osan muutokseen on päivitetty 1.6.2022. 

 

Valtioneuvosto teki keväällä 2021 periaatepäätöksen kiertotalouden edistämisestä. Periaatepäätös 

pohjautuu visioon, jonka mukaan hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta 

vuonna 2035. Periaatepäätöksen mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee ja 

uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden 

kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Ohjelman tavoitteena on hiilineutraali kiertota-

lousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. 
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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; 

 

4.2 Arviointimenettelyn osapuolet 

 

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

kus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja sää-

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

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

hankkeen vaikutukset saattavat koskea.  

 

4.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

 

Kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt voivat lainsäädännön mukaa: 

• esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arvi-

ointiohjelman vireille tulosta ilmoitetaan sekä 

• esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyy-

destä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä. 

 

Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden kannanottojen huomioon ottaminen. Keskenään risti-

riitaiset tavoitteet voidaan siten huomioida suunnittelussa. 
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4.3.1 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 

 

4.3.2 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 järjestettiin arviointiohjelman kuuluttamisen jälkeen 14.6.2022 ja tullaan järjestä-

mään arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulu-

tuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä, kaupunkien ilmoitustauluilla ja 

verkkosivuilla.  

 

4.3.3 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) on analysoitu osana sosiaalisten 

vaikutusten arviointia. Palaute on otettu ja tullaan ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 

suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/
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4.4 Arviointiselostuksen 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 ympäristökon-

sultoinnista. Hän on vastannut useista teollisuuden YVA- ja ympä-

ristölupamenettelyjen johtamisesta. 

Emil Sandås 

YVA-koordinaattori 

DI, Emil Sandåsilla on seitsemän vuoden kokemus prosessiteknii-

kan alalta. Hänen pääosaamisalueensa on prosessi- ja kemikaali-

turvallisuus. Hän on aiemmin työskennellyt kemian prosessi-insi-

nöörinä ja asiantuntijana prosessi- ja energiateollisuudessa. 

Nea Ferin 

Asiantuntija 

DI, Nea Ferinillä on muutaman vuoden kokemus erilaisista kemi-

antekniikan prosesseista ja näiden vaikutuksista ympäristöön. Hä-

nen työkuvaansa kuuluu erityisesti YVA-projektikoordinaattorina 

toimiminen sekä erilaiset vaikutusten arvioinnit. 

Ida Tapiola 

Asiantuntija 

FM, Ida Tapiola toimii Rambollilla ympäristöasiantuntija teollisuu-

den alan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvissä teh-

tävissä. Hänellä on muutaman vuoden kokemus energiateollisuu-

den alan ympäristön seuranta- ja raportointitehtävistä, erityisesti 

kalliopohjavesien seurantaan ja kalliorakentamiseen liittyen. 

Eero Parkkola 

Asiantuntija 

FM, Ins. Eero Parkkolalla on yli 20 vuoden kokemus ympäristökon-

sultoinnista erityisesti jätehuoltoon, jätteen polttoon ja vaikutus-

arviointeihin liittyen. Hän on ollut mukana kaikissa Westenergy 

Oy:n YVA sekä lupavaiheissa ja tässä hankkeessa toimii tausta-

asiantuntijana. 

Amanda Ilkko 

Asiantuntija 

DI, Amanda Ilkko toimii prosessiturvallisuusasiantuntijana Ram-

bollilla. Hänellä on kuuden vuoden kokemus prosessiturvallisuu-

desta. Hän on aiemmin työskennellyt prosessiturvallisuuskoordi-

naattorina prosessiteollisuudessa. 

Sanna Sopanen 

Asiantuntija 

FT (hydrobiologia) Sanna Sopasella on yli 20 vuoden kokemus ak-

vaattiseen ekologiaan ja vedenlaatuun liittyvistä selvityksistä. Hä-

nen asiantuntemukseensa sisältyvät esim. vaikutusten arvioinnit, 

jotka liittyvät vesiekosysteemeihin sekä ravintoverkon toimintaan 

makeisiin vesiin ja merivesiympäristöihin liittyvissä YVA-menette-

lyissä, luvitusprosesseissa, Natura-arvioinneissa sekä vastaavissa 

selvityksissä. 

Kati Kivisaari 

Asiantuntija 

Kati Kivisaari toimii ympäristöasiantuntijana erilaisissa ympäristö-

vaikutusten arvioinnin suunnittelu- ja selvitystehtävissä, erityisesti 

tuulivoimahankkeissa. Erikoisalana ovat ympäristövaikutusten ar-

viointi, ekologia, evoluutiobiologia, vieraslajit ja säteilybiologia.  

Koulutustaustaltaan hän on ympäristöteen ja teknologian maisteri, 

sekä ekologian ja evoluutiobiologian tohtori. Hänellä on kahdeksan 

vuoden kokemus projektityöskentelystä Jyväskylän yliopistolla ja 

viiden vuoden kokemus kenttätöistä Suomessa ja ulkomailla (Uk-

raina, Japani). Yliopistotutkijan urallaan Kivisaari on tutkinut ioni-

soivan säteilyn vaikutuksia  šerno  lin ja Fukushiman lajistoon. 
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Niko Mäkinen 

Asiantuntija 

FM, Niko Mäkisellä on muutaman vuoden kokemus alue- ja maan-

käytön suunnittelusta asema- ja yleiskaavatasoilla sekä maankäy-

tön suunnitteluun liittyvistä vaikutusten arvioinneista ja asiantun-

tijatehtävistä. Osaamisalueeseen kuuluvat myös suunnittelutarve-

ratkaisut sekä poikkeamisluvat erityisesti ranta-alueilla. 

Timo Korkee 

Asiantuntija 

Ins (AMK) Timo Korkeella on 20 vuoden kokemus erilaisten melu-

selvitysten laadinnasta. Maankäyttö- ja väylähankkeisiin liittyvien 

meluselvitysten lisäksi Korkeen erityisosaamista ovat teollisuuslai-

tosten melumallinnukset ja niiden meluntorjunnan suunnittelu. 

Korkee on toiminut meluasiantuntijana useissa YVA-menettelyissä 

vuosien aikana. 

Mikko Happo 

Asiantuntija 

FT, dosentti Mikko Hapolla 15 vuoden kokemus ilmansaasteiden 

terveyshaittojen tutkimuksesta ja yli 5 vuoden kokemus ympäris-

tökonsultoinnista. Mikon erityisalaa on ympäristöterveys ja ilman-

saasteet, sekä toksikologia. 

Elina Leppäkoski 

Asiantuntija 

HTM (ympäristöpolitiikka), Elina Leppäkoski toimii projektikoordi-

naattorina ja asiantuntijana ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyissä ja ympäristölupahankkeissa. Hän on ollut mukana useissa 

YVA-hankkeissa ja keskittynyt erityisesti sosiaalisten vaikutusten 

arviointiin. Osana sosiaalisen vaikutusten arviointia Leppäkoski on 

osallistunut sidosryhmätilaisuuksiin ja laatinut asukaskyselyitä. 

Kirsi Tyrmi 

Asiantuntija 

Tyrmi (tekninen avustaja) on ollut mukana useissa YVA- ja lupa-

hankkeiden kuvituksissa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tekni-

sen avustajan tehtävissä. 

 

Hankkeesta vastaavan puolesta YVA-selostuksen laatimiseen ovat osallistuneet: 

 

Westenergy Oy  

Juha Ripatti 

Asiantuntija 

TkK Juha Ripatti on toiminut Westenergyllä energia- ja ympäristö-

alan tehtävissä vuodesta 2015 vastaten 2019 alkaen Westenergyn 

strategisista hankkeista ja edunvalvonnasta. Hänellä on usean 

vuoden kokemus hiilidioksidin talteenoton, hyötykäytön ja varas-

toinnin projekteista, tekniikasta ja sääntelyllisistä näkökulmista. 

Hän vastaa EnergySampo CCU-hankkeen projektipäällikkönä syn-

teettisen metaanin tuotantolaitoksen kehittämisestä. 

Tanja Västi 

Asiantuntija 

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

tuualueenaan ympäristöluvat, kemikaalit ja johtamisjärjestelmä. 

Olli Alhoniemi 

Asiantuntija 

DI Olli Alhoniemi on toiminut Westenergy Oy:n toimitusjohtajana 

vuodesta 2012 lähtien. 

 

4.5 YVA-menettelyn aikataulu 

 

YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun hankkeesta vastaava jätti 25.5.2022 arviointiohjelman 

yhteysviranomaiselle. YVA-menettelyn ensimmäinen vaihe eli ohjelmavaihe päättyi, kun yhteysvi-

ranomainen antoi 1.9.2022 lausuntonsa YVA-ohjelmasta. Ympäristövaikutusten arviointityö on 

tehty arviointiohjelman perusteella huomioiden yhteysviranomaisen antama lausunto, asukkaiden 

mielipiteet ja muiden viranomaistahojen lausunnot. Arvioinnin tulokset on koottu tähän arviointi-

selostukseen, joka on toimitettu yhteysviranomaiselle tammikuussa 2023. Yhteysviranomainen an-

taa selostuksesta perustellun päätelmän. Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettely aikataulu 

ohjelma- ja selostusvaiheiden osalta on esitetty seuraavassa kuvassa.  
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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 lau-

sunnot 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 

Maaliskuu 2023 

Helmikuu 2023 

Huhtikuu 2023 

Toukokuu 2023 
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4.6 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-ohjelmasta 1.9.2022. Lausunnossa 

esille tulevat lisäykset ja tarkennukset tulee selostusta laadittaessa ottaa vielä huomioon. Lausun-

nossa esille tuodut pääasiat ja niiden huomioon ottaminen arviointityössä ja YVA-selostuksessa on 

esitetty Taulukko 4-1. 

Taulukko 4-1. Yhteysviranomaisen lausunto. 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunnon huomioiminen arvioinnissa 

Hankekuvaus 

Arviointiselostuksessa tulee esittää mm. hankkeen vesitase, 

prosessi- ja jätevesien käsittelymenetelmät, viemäriin ja ve-

sistöön johdettavien jäte- ja hulevesien määrä ja laatu sekä 

viemäriverkoston kapasiteetin riittävyys. Annettujen lausun-

tojen mukaisesti prosessissa käytettävän veden saatavuutta 

tulee arvioida. 

Tämänhetkisen suunnittelutilanteen mukaan vesitase esite-

tään kohdassa 3.3.6. 

Hankkeen vesienkäsittely sekä viemäriin ja vesistöön johdet-

tavien jäte- ja hulevesien määrä on esitetty kohdissa 3.3.6 

ja 3.3.7. 

Hanke vähentää jätevesiviemäriin johdettavan jätteenpoltto-

laitoksen lauhdevesien määrää noin 20 000 m3, jolloin vie-

märiverkoston kapasiteetti arvioidaan riittäväksi hankkeen 

toteutuessa. 
 

Hankekuvauksessa tulee tarkentaa tietoja myös mm. toimin-

nassa hankittavasta ja käytettävästä energiasta ja sen kulu-

tuksesta, sekä mahdollisesta materiaalien kierrättämisestä. 

Tarkoitus hyödyntää uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa. 

RFNBO sääntely on huomioitava.  

Energiankulutusta on käsitelty kohdassa 3.3. 

Varsinaista materiaalien kierrättämistä ei laitoksen toimin-

nassa tapahdu. Laitoksen toiminnassa hyödynnetään jät-

teenpolttolaitoksen lauhdevesiä sekä savukaasuvirran hiilidi-

oksidia. 

Arviointiselostuksessa tulee esittää myös hankkeen kannalta 

olennaiset luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 

koskevat suunnitelmat ja ohjelmat. 

Esitetty kohdassa 3.6. 

 

 

Tarkasteltavat vaihtoehdot 

ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö näkee, että mu-

kana voisi olla myös vaihtoehto, jossa tarkasteltaisiin tilan-

netta, jossa hiilidioksidia otetaan talteen esimerkiksi ¾ lai-

toksen päästöistä. Vaihtoehtojen 0 ja 1 tarkastelu täyttää 

kuitenkin YVA-lain vaatimukset. 

Vaihtoehtotarkastelu tehdään myöhemmin, kun tarpeet ja 

edellytykset laajemmalle hiilidioksidin talteenotolle ovat sel-

vemmät. 

YVA-menettely ja osallistuminen 

Yhteysviranomainen suosittelee seurantaryhmän perusta-

mista tai muuta vastaavaa menetelmää, jolla voidaan lisätä 

vuorovaikutusta mm. viranomaisten ja eri sidosryhmien 

kanssa. 

Viranomaisten kanssa on hankkeen osalta käyty ennakko-

neuvottelut. Hanke liittyy olemassa olevan ja pitkäaikaisen 

toiminnan yhteyteen, joten erilliselle seurantaryhmälle ei ole 

nähty tarvetta. 

Kokemusvuodet tulisi esittää kaikkien henkilöiden osalta. Ar-

viointiselostuksessa laatijoiden pätevyys on suotavaa esittää 

myös arvioinnin eri osa-alueittain eriteltynä. 

Asiantuntijaesittelyitä täydennetty. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

Kuulemisessa saadun palautteen perusteella yhteysviran-

omainen katsoo, että YVA-menettelyssä tulee tarkastella eri-

tyisesti hankkeen onnettomuusriskejä, liikenteellisiä vaiku-

tuksia sekä hule- ja sammutusvesien käsittelyn vaikutuksia. 

Hulevesien käsittely ja johtaminen vastaanottavaan vesis-

töön on esitetty kohdassa 3.3.7. Hulevesien vaikutukset ja 

hulevesikuormitus on arvioitu luvussa 3.4.2 sekä luvussa 

8.5. 

Liikenteelliset vaikutukset ja riskit on kuvattu kappaleissa 15 

sekä 21. 

Onnettomuusriskejä sekä sammutusvesien käsittelyä on ku-

vattu kappaleessa 21.  

Alueen nykytila ja sen kehitys 
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Arviointiselostukseen nykytilan kuvausta tulee täydentää ar-

vioinnin yhteydessä saatavien tietojen perusteella. Nykytilan 

kehitys tulee esittää myös tilanteessa, jos hanketta ei toteu-

teta. 

Jos hanketta ei toteuteta, alueen nykytila tulee kehittymään 

suunnitellun maankäytön mukaisesti. Sekä alueen nykyinen 

että suunniteltu maankäyttö on teollisuus-, energia- ja jät-

teenkäsittelykäyttöä. Alueen nykytilan kehittyminen on pit-

kälti samankaltainen kuin vaihtoehdossa VE1.  

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Arviointiselostuksessa tulee esittää, kuinka mahdolliset hap-

pamat sulfaattimaat huomioidaan rakentamisessa ja hanke-

alueen peruskuivatuksessa. Arvioinnissa tulee selvittää 

kuinka tietoja potentiaalisten happamien sulfaattimaiden 

esiintymisestä ja maiden hapontuottopotentiaalista tullaan 

tarkentamaan ja kuinka mahdolliset happamat sulfaattimaat 

huomioidaan rakentamisessa ja hankealueen peruskuivatuk-

sessa. 

Esitetty kohdassa 6.5. 

Vaikutukset pohjavesiin 

Arviointiselostuksessa tulee perustella, miksei vaikutuksia 

pohjavesiin arvioida tarkemmin. 

Vaikutukset pohjavesiin on käsitelty luvussa 7. 

Vaikutukset pintavesiin 

ELY-keskuksen vesihuoltopalvelut-yksikkö muistuttaa lau-

sunnossaan, että hulevesien viivyttäminen syntypaikalla ja 

johtaminen pois riittävän viivyttävällä ja suodattavalla jär-

jestelmällä on tärkeää. 

Hulevesien käsittely ja viivyttäminen on esitetty kohdassa 

3.3.7.  

Tarvittava hulevesien käsittely (suodatus, laskeutus tai muu 

vastaava rakenne) tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Mustasaaren kunta huomauttaa lausunnossaan, että huleve-

siä varten tulee olla riittävät viivytysaltaat myös voimakkaat 

sateet huomioiden. Kunta myös nostaa esiin, että Pohjan-

maan maakuntakaavan 2040 suunnittelumääräyksissä tode-

taan, että tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia suunni-

telma alueen hulevesien käsittelystä ja kiinnittää huomiota 

tarpeeseen järjestää sammutusvesien hallinta. 

Yksityiskohtaisen suunnittelun tarkentuessa hulevesien ja 

sammutusvesien keräilyjärjestelmät suunnitellaan ja mitoi-

tetaan vastaamaan laitosrakenteita äärevöityvissä olosuh-

teissa. 

Erityisesti hulevesijärjestelmien suunnittelussa ilmaston-

muutoksen vaikutusten huomioiminen on tärkeää niistä ai-

heutuvien vaikutusten minimoimiseksi. Tietoja hulevesien 

käsittelyn, purkupaikan sijainnista ja -pisteestä tulee tarken-

taa. 

Hankealueen hulevesien käsittelyä ja hulevesien johtamista 

vastaanottavaan vesistöön tarkennettu. Hulevesien purku-

kohta esitetään kohdassa 3.3.7.  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan hulevesira-

kenteiden mitoituksessa laitossuunnittelun tarkentuessa. 

Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnissa tulee selvittää 

rakentamisesta ja peruskuivatuksesta mahdollisesti aiheutu-

vien happamien valumien vesistövaikutukset sekä vaikutus-

ten lieventämiseksi tehtävät toimenpiteet ja niiden vaikutta-

vuus. Arvioinnissa tulee tarkastella miltä osin hulevedet ovat 

puhtaita vesiä ja miltä osin likaantuneita. Puhtaiden vesien 

erillään pitäminen tulisi ottaa huomioon. Hulevesien johtami-

sessa tulee huomioida alueen mahdolliset ojitusyhteisöt. Ar-

viointiselostuksessa tulee esittää alueen valuma-aluejako 

kartoin nimistö- ja numerotietoineen. 

Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintymistä ja 

vaikutusten lieventämistä on käsitelty kohdissa 6.5, 7.2 ja 

8.2.  

Ennen rakentamistöiden aloittamista hankealueella tehdään 

HaSu-tutkimukset kuten kohdassa 6.5 on esitetty. 

Laitosalueelta kerättävien hulevesien laatu ei hankkeen 

myötä muutu, hulevedet johdetaan nykytilan kaltaisesti pur-

kuojaan.  

Valuma-aluejako on esitetty kohdassa 8.4. 

Sammutusvesien hallinta ja niiden vaikutukset pintavesiin 

tulee huomioida vaikutusten arvioinnissa. 

Käsitellään kohdassa 21. Sammutusvesien pääsy pintavesiin 

ehkäistään piha-alueen allastuksella ja kaivojen sulkuventtii-

leillä. 

Vaikutukset   kasvillisuuteen,  eliöihin   ja   luonnon   monimuotoisuuteen   sekä suojelualueisiin 

Arviointiselostuksessa tulee esittää tiedot nykytilasta katta-

vasti olemassa olevien selvitysten tietojen pohjalta sekä kar-

toin että sanallisesti. 

Tiedot nykytilasta esitetään kohdissa 9.4 ja 10.4. 

Mahdolliset metsälain mukaiset teollisuusalueen läheisyy-

dessä sijaitsevat arvokkaat elinympäristöt tulee selvittää, ja 

arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset. 

Tiedot nykytilasta on esitetty kohdissa 9.4 ja 10.4.  
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Valo-olosuhteiden muutokset eliöstöön tulee arvioida. Valaistuksen aiheuttamia vaikutuksia on käsitelty kohdassa 

9.5. Laitosalueen valaistus ei hankkeen toteutuessa merkit-

tävästi muutu. 

Yhteysviranomainen huomauttaa, että mikäli halutaan, että 

mahdollinen Natura-arvio käsitellään yhdessä YVA-selostuk-

sen kanssa luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti, tulee Na-

tura-tarveharkinta tehdä ennen selostusvaihetta. 

Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu YVA-selostusvai-

heessa (Liite 2).  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Hankealueen ja lähialueen kaavojen kaavamääräykset koko-

naisuudessaan sekä yleiset suunnittelumääräykset mm. 

yleiskaavasta tulee esittää arviointiselostusvaiheessa. 

Käsitelty kohdassa 11.4. 

Selostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset vaikutus-

alueen kaavoihin ja niiden aluevarauksiin ja myös kaavojen 

varausten aiheuttamat vaikutukset hankkeeseen. 

Hankealueelle ollaan laatimassa erillistä asemakaavaa, joka 

tukee myös vieressä olevaa jätteenkäsittelykeskuksen toi-

mintaa.  

Vaikutuksia lähialueen kaavojen kanssa ei ole. Lintuvuoren 

teollisuusalueen kanssa yhteisiä toimintoja on vain liiken-

nöinti Lintuvuorentiellä, joka on suunniteltu teollisuuskäyt-

töön. 

Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

Arvioinnin pohjaksi tiedot nykytilasta tulee huomioida koko 

työssäkäyntialue huomioiden. 

Arvioinnissa huomioitu laajempi työssäkäyntialue. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Vaikutukset muinaisjäännöksiin tulee arvioida, koska yksi 

muinaisjäännöskohde sijaitsee hankealueella. 

Esitetty kohdassa 13.5. 

Arviointiselostuksessa tulee perustella, miksei vaikutuksia 

mm. maisema- ja kulttuuriympäristöön arvioida tarkemmin. 

Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön on käsitelty 

luvussa 13. 

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Arviointiohjelman mukaan hankkeessa käytetään vedyn val-

mistukseen ns. vihreää energiaa. Hankkeen vaikutukset tu-

lee arvioida verrattuna tilanteeseen, että energia tuotettai-

siin jollain muulla menetelmällä. 

Tuotantoon tarvittava sähkö tuotetaan uusiutuvalla energi-

alla. Käsitelty kohdassa 14.5.  

Hanke perustuu uusiutuvaan energiaan, jolloin vaihtoehtona 

eivät ole muut energiantuotantotavat. 

Liikennevaikutukset 

Arviointi tulee ulottaa pääväylille ja satamaan saakka aiheu-

tuviin liikennevaikutuksiin, mikäli tuotteita on tarkoitus kul-

jettaa meriliikenteen käyttöön. 

Arviointi on toteutettu liikennevaikutusten osalta valtatielle 

asti. Metaanin kuljetusmäärä on noin 1 kuljetus/vrk, mikä on 

merkityksetön sekä valtateiden että satamien liikennemää-

riin nähden. 

Vaikutuksia tulee arvioida Mustasaaren kunnan lausunnon 

mukaisesti tilanteessa, missä uudet suunnitellut väylähank-

keet toteutuvat, mutta myös tilanteessa, että niitä ei raken-

neta. 

Uusi tieyhteys hankealueelle on jo rakennettu. 

Vaikutuksia tulee arvioida liikennevastuualueen lausunnon 

mukaisesti kaikkiin eri liikennemuotoihin sekä arvioida liiken-

teestä aiheutuvat vaikutukset lähialueiden asukkaille sekä lii-

kenneturvallisuudelle. 

Käsitelty luvussa 15. 

Selostuksesta on käytävä ilmi mistä arvioidut liikennemäärät 

kokonaisuudessaan muodostuvat, millaisia vaikutuksia lii-

kenteestä aiheutuu alueen asukkaille ja miten haitallisia vai-

kutuksia pyritään minimoimaan.  

Toiminnan aikaisten vaikutusten lisäksi arvioinnissa tulee 

tarkastella rakentamisen aikaisia vaikutuksia erityisesti lii-

kenneturvallisuuden ja alueen asukkaille aiheutuvien haitto-

jen näkökulmasta. 

Metaanin kuljetusmäärä on noin 1 kuljetus/vrk. Happea alle 

10 kuljetusta/vrk, jos se kuljetetaan pois hankealueelta. 

Haitallisten vaikutusten vähentäminen kuvattu kohdassa 

15.6.  

Hankealueen ja moottoritien välillä ei ole asutusta tai muita 

herkkiä kohteita, joten haitallisten vaikutusten vähentämi-

selle ei ole tarvetta. Uusi tieyhteys on rakennettu palvele-
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maan teollisuusalueen toimintoja ja liikennöintiä. Kevyen lii-

kenteen väylä on toteutettu koko tieyhteydelle turvallisuutta 

parantaen. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset tulee arvioinnissa huomi-

oida erikseen. 

Käsitelty luvuissa 15 ja 21. 

Melu- ja tärinävaikutukset 

Arvioinnissa tulee huomioida myös rakentamisen aikainen 

melu, sekä liikenteen aiheuttaman melun vaikutus.  

Käsitelty kohdassa 16.5. 

Melun vaikutukset viereiselle Natura-alueelle tulee arvioida. Melulähteet käsitellään kohdassa 16. Melun vaikutukset Na-

tura-alueeseen käsitellään kohdassa10.5. 

Arviointiselostuksessa on huomioitava hankkeen tärinävai-

kutukset sen koko elinkaaren ajalta. 

Tärinävaikutuksia ei synny laitoksen normaalitoiminnassa tai 

rakentamisen aikana.  

Vaikutukset ilmastoon 

Ilmastovaikutusten arvioinnin tulosten yhteenvedossa tulee 

eritellä eri vaiheiden ja toimintojen ilmastovaikutukset. 

Hankkeen ilmastovaikutukset on suositeltavaa suhteuttaa 

myös mahdollisiin alueellisiin ilmasto- ja päästövähennysta-

voitteisiin.  

Suurin energian kulutus tapahtuu vedyn valmistuksessa, 

elektrolyysissä.  

Eri tuotantovaiheiden energian kulutuksia ei tässä vaiheessa 

voida vielä eritellä, sillä tekniikkavaihtoehtoja ei ole vielä va-

littu. 

Vedyn valmistukseen on kerrottu käytettävän vihreää ener-

giaa, mutta energian lähdettä ei ole tarkennettu. Tämä tulee 

huomioida ilmastovaikutuksia arvioitaessa. 

Hankkeen sähköenergian hankintasopimuksia ei ole vielä 

tehty.  

Laitoksen toiminnan aikana sähköenergia hankitaan eri läh-

teistä eri aikoina. Tämän vuoksi yksittäistä energialähdettä 

ei tässä vaiheessa ole mahdollista esittää. 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hankkeeseen tulee huomi-

oida arviointiohjelman mukaisesti, ja erityisesti vaikutukset 

hulevesien määrään ja käsittelyyn. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia hulevesiin on käsitelty koh-

dissa 3.3.7 ja 18.6.  

Vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida mahdolliset metaa-

nipäästöt, jotka voivat aiheutua toiminnasta. 

Käsitellään luvussa 21. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Arvioinnissa tulee huomioida valo-olosuhteiden muutosten 

vaikutukset ihmisiin. 

Laitosalueen valaistusolosuhteet eivät normaalitoiminnassa 

muutu nykyisestä. Hankealueen lähettyvillä ei sijaitse asuin-

rakennuksia tai tiivistä asutusta. 

Aiheutuvien vaikutusten selvityksessä tulee huomioida lain-

voimaiset luvat rakennuksille ja muulle toiminnalle. 

Tarvittaville rakennuksille haetaan maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaiset luvat. 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

Yhteysviranomainen näkee sekä tulipalojen että muiden on-

nettomuustilanteiden aiheuttamien päästöjen ja niiden vai-

kutusten arvioinnin olevan ensisijaisen tärkeää. 

Käsitelty luvussa 21.  

Kun hankkeen tekninen suunnittelu on edennyt, tehdään 

myös TUKES-riskinarvio. 

Yhteysviranomainen katsoo, että riskien arvioinnissa tulee 

tunnistaa ympäristöriskeille herkät kohteet, mm. luontokoh-

teet. Arvioinnissa tulee huomioida mm. toimenpiteet, joilla 

ehkäistään vaarallisten kemikaalien pääsy jäte- ja talousve-

sijärjestelmiin. 

Ympäristöriskeille herkimmäksi kohteeksi tunnistettiin lähis-

töllä oleva Natura-alue. 

Vaarallisten kemikaalien pääsy jäte- ja talousvesijärjestel-

miin on käsitelty kohdassa 21.2. 

Riskien arvioinnissa tulee huomioida yhteisvaikutukset alu-

eella tiedossa olevien muiden toimintojen kanssa. 

Käsitelty kohdassa 21.1. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvat riskit tulee ar-

vioida erikseen. 

Käsitelty luvussa 21. 

Onnettomuustilanteessa syntyvien sammutusvesien määrä 

ja laatu tulee arvioida sekä esittää toimenpiteet, joilla sam-

mutusvesien pääsy ympäristöön ehkäistään. Myös poikkeus-

tilanteiden vaikutus hulevesiin tulee arvioida. 

Sammutusvesien ja niiden talteenottorakenteiden mitoitus 

tarkentuu laitossuunnittelun edetessä. 

Sammutusvesien pääsy ympäristöön ehkäistään piha-alueen 

allastuksella ja kaivojen sulkuventtiileillä (kohta 21.2.). 
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Hankkeiden yhteisvaikutukset 

Arvioinnissa tulee huomioida myös muiden, kuin teollisten 

toimijoiden aiheuttamia yhteisvaikutuksia. Vaikutuksia voi 

aiheutua mm. liikenteestä tai muista toiminnoista lähialu-

eilla. Hankkeessa tulee arvioida melun lisäksi mm. ilmapääs-

töistä, tärinästä ja onnettomuus- ja häiriötilanteista aiheutu-

vat yhteisvaikutukset. 

Tarkasteltaessa mahdollisia tulevia yhteisvaikutuksia tulee 

huomioida hankealueen sijoittuminen laajalle teollisuusalu-

eelle. Vaikka muiden alueelle sijoittuvien toimintojen tarkka 

laatu ei olisi vielä tiedossa, tulee arvioinnin pohjautua kaa-

vojen mahdollistamiin toimintoihin. 

Yhteisvaikutuksia on käsitelty luvussa 22. 

Epävarmuustekijät ja haitallisten vaikutusten lieventäminen 

Arviointiin liittyvät epävarmuustekijät tulee esittää vaikutus-

kohteittain. 

Epävarmuustekijät esitetty vaikutuskohteittain. 

Esitettävien haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojen tu-

lee olla toteutuskelpoisia ja riittävän konkreettisia. Lieventä-

miskeinot tulee esittää vaikutuskohteittain. 

Haitallisten vaikutusten vähentämis- ja lieventämiskeinot 

esitetään tarkemmin yksityiskohtaisemman suunnittelun 

edetessä. 

Tarvittavat suunnitelmat, luvat ja päätökset 

Selostuksessa tulee huomioida mm. mahdolliset luonnonsuo-

jelulain mukaiset luvat sekä Finavian lausunnon mukainen 

lentoesteluvan tarve. 

Alustavissa suunnitelmissa ei ole nykyistä jätteenpolttolai-

toksen piippua korkeampi rakennuksia, joten lentoestelu-

valle ei ole hankkeen yhteydessä tarvetta. 

Hankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu Natura-

arvion tarveharkinta (Liite 2). Hankkeessa ei haeta muutosta 

suojelualueiden suojeluperusteisiin.  
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5. ARVIOINNIN RAJAUS JA PERIAATTEET 

5.1 Tarkastelualueen rajaus 

Tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Osa ympäristövaikutuksista 

(esim. melu, ilmanlaatu) on selvemmin havaittavissa hankealueen välittömässä läheisyydessä, kun 

taas osa vaikutuksista (esim. sosiaaliset vaikutukset) kohdistuu maantieteellisesti laajemmalle alu-

eelle. Vaikutukset voidaan jakaa myös suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin. Suoria vaikutuksia ovat 

esimerkiksi vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi vaikutukset kalastoon, 

jotka aiheutuvat mahdollisista vedenlaadun muutoksista. 

 

Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyrittiin määrittämään ympäristövaikutusten arvioin-

nin alussa niin laajaksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän tarkastelta-

van alueen ulkopuolella. Seuraavassa on esitetty tarkastelualuerajaukset eri vaikutusosa-alueille. 

Seuraavassa Kuva 5-1 on esitetty hankkeen vaikutusalueet. Jäljempänä on tarkennettu vaikutus-

alueen kuvausta eri vaikutusosa-alueittain.  

 

 

Kuva 5-1. Ehdotus hankkeen vaikutusalueen rajauksiksi.  

 

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

Pohjavesi: Normaalitoiminnassa synteettisen metaanin valmistuksesta ei synny vaikutuksia poh-

javeteen. 

Pintavesi: Hulevedet johdetaan Stormossutfalletiin, 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 
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viereiset metsäalueet ovat talousmetsää. Hankealueen kaakkoispuolella lähimmillään noin 130 met-

rin etäisyydellä sijaitsee Vedahuggetin (FI0800097) Natura 2000-verkostoon kuuluva alue; hank-

keella ei ole välittömiä päästöjä suojelualueeseen. Lähialueelle aiheutuu meluvaikutuksia laitosten 

jäähdytyspuhaltimista, mutta rakenteet suunnitellaan ja suojataan lähtökohtaisesti siten, että lä-

heisellä Natura-alueella melutasot eivät merkittävästi muutu nykyisestä. 

Maankäyttö ja kaavoitus: Asemakaavassa alue on osoitettu merkinnällä ET-1, jolla tarkoitetaan 

yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Hankealueen ase-

makaavan päivitys on käynnistetty hankealueen toiminnan muutoksen vuoksi. 

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

jäännös erikseen rajatulla metsäisellä alalla. Laitosrakenteita ei sijoiteta muinaisjäännöksen välit-

tömään läheisyyteen, joten vaikutuksia ei aiheudu. Hankkeella ei ole vaikutuksia lähialueen mui-

naisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriperintöön tai kulttuurimaisemaan.  

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

hankealueesta; ajoneuvot saapuvat laitosalueelle valtatieltä 8 Lintuvuorentien kautta uutta tieyh-

teyttä pitkin suoraan jätteenpolttolaitokselle lähinnä arkisin ja lauantaisin klo 7‒20  äiväaikaan. 

Liikennöintialueen lähistöllä ei sijaitse asutusta. 

Melu: Meluvaikutuksia syntyy laitosten jäähdytyspuhaltimista ja materiaalikuljetuksista, joiden vai-

kutuksia lähialueelle ja Vedahuggetin Natura-alueeseen arvioidaan. Meluvaikutuksia ei kohdistu lä-

himmälle asuinalueelle tai asuinrakennuksille Lintuvuoren teollisuusalueella. 

Ilmanlaatu: Toiminnasta ei aiheudu varsinaisia ilmapäästöjä. Jätteenpolttolaitoksen savukaasuista 

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

Ilmasto: Synteettisen metaanin valmistuksella voidaan jätteenpolttolaitoksella syntyvästä hiilidi-

oksidista ottaa osa talteen ja hyötykäyttää. Lisäksi synteettisellä metaanilla voidaan korvata fossii-

lisia polttoaineita. Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamisesta syntyy ilmastoon vai-

kuttavia päästöjä. 

Sosiaaliset vaikutukset: Hankkeen mahdolliset sosiaaliset vaikutukset rajautuvat pääosin alle 2 

km päähän hankealueelta. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,2 km päässä hankealueesta, Pilvi-

lammen retkeilyreitit ja Kivijärven ampumaurheilukeskus sijaitsevat lähimmillään alle 1 km päässä 

hankealueesta. 

 

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. Vaikutuksia voi syntyä maaperään ja pin-

tavesiin, mikäli hankealueella esiintyy happamia sulfaattimaita. Vaikutuksia voidaan lieventää tar-

vittavilla happamien sulfaattimaiden ja rakentamisvesien käsittely- ja neutralointimenetelmillä. 

 

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. 
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5.3 Merkittävyyden arviointi 

 

Hankkeen aiheuttamat mahdolliset suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset tunnistetaan ja arvi-

oidaan järjestelmällisesti YVA-menettelyn aikana. Vaikutuksella tarkoitetaan suunnitellun toiminnan 

aiheuttamaa muutosta ympäristön tilassa.  

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertailtiin hankkeen toteuttamisen (VE1) ja hankkeen toteutta-

matta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Vertailu tapahtui käytettä-

vissä olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkennetun tiedon perusteella. 

 

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. 

 

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.  

Vaikutuksen 
merkittävyyden 

arviointi

Vaikutusten 
suuruuden ja 

seurausten arviointi

Vaikutuskohteen 
herkkyyden/arvon 

määrittäminen



 

40 

 

   
 

 
  

     
 

 

  
Erittäin 
suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Pieni myön-

teinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin 
suuri 

myönteinen 

             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen Vähäinen  
Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri VE1 Vähäinen  
Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin 

suuri 
Suuri Suuri Kohtalainen  

Ei  
muutosta 

nykytilaan 
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Kuva 5-3. Arviointikehikko vaikutuksen merkittävyyden määräytymisestä. 

Muutoksen suuruus 
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6. MAA- JA KALLIOPERÄ 

6.1 Arvioinnin päätulokset 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin 

päätulokset 

Hankealue sijaitsee osin rakennetulla ja päällystetyllä laitosalueella, jossa maaperä on 

lähinnä hiekkamoreenia. Vaikutukset maaperään aiheutuvat rakennusvaiheessa tapah-

tuvasta maan pintakerrosten poistosta. Rakentamiseen saattaa liittyä kalliolouhintaa 

metsäisellä alueella. Ennen rakentamistöiden aloittamista hankealueella tehdään tutki-

muksia potentiaalisten happamien sulfaattimaiden selvittämiseksi. Mikäli alueelta löy-

detään potentiaalisia happamia sulfaattimaita, huomioidaan se laitoksen pohjaraken-

teiden valinnassa (korroosion ehkäisemiseksi) sekä mahdollisissa maatäytöissä ja ra-

kentamisaikaisten kuivatusvesien käsittelyssä sekä johtamisessa. Rakentamisen vaiku-

tukset maa- ja kallioperään arvioidaan lähtötietojen perusteella merkittävyydeltään vä-

häisiksi. 

 

6.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisvaiheessa vaikutukset aiheutuvat maan pintakerrosten poistamisesta ja mahdollisista 

louhintatöistä maankaivun yhteydessä. Toimintavaiheessa laitoksen normaalitoiminnasta ei ai-

heudu vaikutuksia maa- tai kallioperään. Poikkeus- ja onnettomuustilanteessa mahdollisesti tapah-

tuva kemikaalivuoto tai sammutusjätevedet eivät aiheuta kontaminaatioriskiä. Asfaltoidut alueet 

suunnitellaan siten, että kemikaalivuodot ja jätevedet jäävät asfaltoidulle alueelle maaperään tai 

vesistöön kulkeutumatta (luku 21). 

6.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen vaikutukset maaperään on arvioitu asiantuntija-arviona perustuen alueelta käytössä ole-

viin tutkimusaineistoihin. Selostuksen laadinnassa on käytetty maaperä- ja kalliokarttoja sekä pe-

ruskartta-aineistoa. 

6.4 Nykytila 

Hankealueen kallioperä koostuu GTK:n aineistojen perusteella porfyyrisestä granodioriitista, alueen 

maaperä on pääosin hiekkamoreenia (Kuva 6-1). Alueen länsiosassa esiintyy pienellä alalla lieju-

savialue ja koillisosassa hankealueen rajalla kalliomaata. Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden 

(PASS) esiintymisen todennäköisyys hankealueella on GTK:n kartoitusaineiston perusteella hyvin 

pieni lukuun ottamatta hienosedimenttisen liejusaven esiintymisaluetta länsiosassa. Alueen kallio-

perässä esiintyy kuitenkin yleisesti mustaliuskeita granodioriitin ja kiillegneissin kontaktivyöhyk-

keessä. Hankealueen maaperässä saattaa esiintyä mustaliuskeista lähtöisin olevia sulfidimineraa-

leja, mistä johtuen alueella voi esiintyä potentiaalisia happamia sulfaattimaita myös karkeammissa 

maalajitteissa. 

 

Hankealueella on tehty kalliolouhintaa nykyisten rakennusten alta. Muilta osin alue on tasattu ja 

muotoiltu jätteenpolttolaitoksen rakenteiden edellyttämään muotoon. Rakentaminen on muuttanut 

alueen pintamaan koostumusta rakentamiseen liittyvien maansiirtotöiden verran. Muutoksilla ei 

kuitenkaan ole ollut vaikutusta maaperän laatuun tai hydrogeologiaan. Vaikutukset ovat rajautu-

neet laitoksen ympärystiehen. 

 

Jätteenpolttolaitoksen alueelle on vuonna 2015 tehty perustilaselvitys, jonka yhteydessä selvitettiin 

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

maaperän pilaantuneisuutta. Jätteenpolttolaitoksen BAT-tarkistuslupahakemuksen yhteydessä 
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vuonna 2020 täydennettiin aiemmin laadittua perustilaselvitystä jätteen käsittely- ja varastointi-

kentän osalta. Tutkimusten perusteella alueen maaperän ei todettu olevan pilaantunutta. 

 

 

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

6.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealue sijaitsee osin rakennetulla ja muokatulla teollisuusalueella, jossa maaperä on pääosin 

hiekkamoreenia. Hankealueella ei sijaitse merkittäviä geologisia muodostumia. Vaikutuskohteen 

herkkyys arvioidaan tästä syystä vähäiseksi.  

6.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen, jolloin muutosta maaperän nyky-

tilaan ei aiheudu. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

 

Hankkeen rakentamisvaiheessa maankaivutyöt aiheuttavat vaikutuksia maaperään. Hankealue on 

paikoitellen kivikkoinen, ja riippuen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakenteiden sijoitte-

lusta, voi rakentamiseen liittyä kalliolouhintaa metsäisellä alalla.  

 

Ennen rakentamistöiden aloittamista hankealueella tehdään tutkimuksia potentiaalisten happamien 

sulfaattimaiden selvittämiseksi. Hankealueella tehdään tutkimus koekuoppakaivantona laitosraken-
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teiden kuivatussyvyydelle asti edustavalta näytteenottopaikalta. Tutkimusnäytteitä otetaan edus-

tavin näytesyvyysvälein kokoomanäytteinä, ja maaperänäytteistä määritetään maalajin rakeisuus, 

humus- ja kokonaisrikkipitoisuus sekä hapontuottopotentiaali TPA-menetelmällä. Mikäli tutkimuk-

sissa havaitaan potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintymä, tämä huomioidaan laitoksen 

pohjarakenteiden valinnassa (korroosion ehkäisemiseksi) sekä mahdollisissa maatäytöissä ja ra-

kentamisaikaisten kuivatusvesien käsittelyssä sekä johtamisessa. 

 

Synteettisen metaanin valmistuksesta ei laitoksen normaalitoiminnan aikana aiheudu päästöjä kal-

lio- tai maaperään. Laitosrakenteet ovat tiiviitä ja suojarakentein varusteltuja, joten suoraa yhteyttä 

maaperään ei normaalitoiminnassa ole. Laitosalue päällystetään tiiviillä asfalttipinnoituksella. Aino-

astaan kemikaalipäästö tai muu poikkeustilanne voisi aiheuttaa maaperän pilaantumista, mutta tätä 

voidaan ehkäistä rakenteellisilla ja teknisillä riskienhallintatoimenpiteillä, esimerkiksi toiminta-alu-

een päällystämisellä ja asfalttikentän kaadoilla sekä laitosalueelle mitoitetuilla vesienkäsittelyra-

kenteilla (luku 21). Hankealueen maaperä on suurelta osin moreenia, jolloin pohjaveden ja mah-

dollisten haitta-aineiden liike on siten hidasta. Haitta-aineiden kulkeutuminen kentän ympäröiville 

maa-alueille arvioidaan epätodennäköiseksi.  

 

Vaihtoehdon VE1 toteutuessa muutoksen suuruus maa- ja kallioperän nykytilaan nähden on pieni 

kielteinen. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin lähtötietojen perusteella vähäiseksi. Alueella ei sijaitse merkit-

täviä geologisia muodostumia ja hankealue sijaitsee jo osin rakennetulla alueella, missä on tehty 

pintamaan täyttöjä. Vaihtoehdossa VE1 tapahtuva maanmuokkaus ei aiheuta merkittäviä maa- tai 

kallioperän tilaa heikentäviä muutoksia, jolloin vaikutusten merkittävyys on vähäinen kielteinen.  
 

Taulukko 6-1. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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6.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Maaperään kohdistuvia toiminnan aikaisia haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä teknisillä suoja-

rakenteilla ja teknisillä riskienhallintatoimenpiteillä, kuten toiminta-alueen päällystämisellä sekä hu-

levesien ja sammutusvesien johtamisella keräysaltaisiin. Tiivis asfalttipäällyste ja hulevesien hallin-

tarakenteet (esimerkiksi sulkuventtiili ja asfalttikentän kaadot) ehkäisevät poikkeustilanteessa hu-

levesien ja sitä kautta mahdollisten kemikaalipäästöjen kulkeutumisen maaperään.  

 

Muutoksen suuruus 
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Mikäli rakentamisen aikana havaitaan koheesiomaita, niiden rikkipitoisuus selvitetään. Kohee-

siomaita voidaan esimerkiksi kalkita tai alueelle voidaan rakentaa tarvittavia suoja- ja vesienkäsit-

telyrakenteita. 

6.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi perustuu hankealueella tehtyyn maaperän pilaantuneisuustutkimukseen (Ramboll, 2020) 

sekä tietoihin alueen maa- ja kallioperästä. Saatavilla olevien tietojen perusteella arviointiin ei liity 

epävarmuuksia. Ennen rakentamistöiden aloittamista, hankealueella tehdään näytteenottoja poten-

tiaalisten happamien sulfaattimaiden varalta. 
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7. POHJAVEDET 

7.1 Arvioinnin päätulokset 

 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, ja alueella muodostuu vain vähäisiä 

määriä pohjavettä. Hankealueella tehtävät rakennus- ja päällystystyöt eivät vaikuta 

merkittävästi pohjaveden muodostumiseen. Alueen päällystäminen vähentää pohjave-

den muodostumisen määrää paikallisesti. Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen 

normaalitoiminnasta ei aiheudu pohjaveteen päästöjä, jotka vaikuttaisivat alueen poh-

javeden laatuun. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa kemikaalipäästöt tai sammutus-

jätevedet eivät vaikuta pohjaveden laatuun, sillä laitosalueen asfaltointi ja viemäröinti 

suunnitellaan pidättämään jätevedet. Hankkeen toteuttamisella ei ole muutosta pohja-

veden nykytilaan nähden. 

 

7.2 Vaikutusmekanismi 

Stormossenin alueella pohjavettä muodostuu vain vähäisiä määriä moreenipeitteisillä rinnealueilla, 

mistä vedet virtaavat kohti alavia suoalueita. Hankealueella pohjavettä muodostuu hyvin vähäisesti, 

sillä alue on osin rakennettua ja päällystettyä, ja sade- ja sulamisvedet johdetaan Storträsket-

lampeen. Pohjavesi esiintyy hankealueella vaihtelevasti noin 2‒10 metrin syvyydellä maanpinnasta. 

 

Rakennusvaiheessa maanmuokkaus- ja kaivuutyöt alentavat paikallisesti pohjaveden pintaa ja kui-

vatussyvyys muuttuu. Mikäli laitosalueella esiintyy potentiaalisia happamia sulfaattimaita, voivat 

rakentamistoimet aiheuttaa maaperän happamoitumista ja happaman valunnan muodostumista. 

Happamoitumisesta johtuva metallien mobilisointi voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Poten-

tiaaliset happamat sulfaattimaat kartoitetaan ennen rakentamistoimien aloittamista ja haitallisia 

vaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi kaivu- ja kuivatussyvyyden pienentämisellä, veden pintaa 

säännöstelemällä ja kaivumassoja kalkitsemalla. 

 

Toimintavaiheessa laitoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Laitosalue ja 

liikennöintialueet tullaan päällystämään tiiviillä rakenteilla, mikä vähentää pohjaveden muodostu-

misalueen pinta-alaa hankealueella.  

 

Poikkeus- ja onnettomuustilanteessa mahdollisesti tapahtuva kemikaalivuoto tai sammutusjäteve-

det eivät aiheuta pohjavesiriskiä. Asfaltoidut alueet suunnitellaan siten, että kemikaalivuodot ja 

jätevedet jäävät asfaltoidulle alueelle maaperään tai vesistöön kulkeutumatta (luku 21). Rakenta-

mis- ja päällystystyöt eivät oleellisesti vaikuta hankealueen pohjaveden muodostumiseen. 

7.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeesta pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona perus-

tuen alueelta käytössä oleviin tietoihin. Pohjaveden kulkeutuminen perustuu pääosin maaperän 

ominaisuuksiin ja maaston muotoihin, joten selostuksen laadinta pohjautuu maaperä- ja peruskart-

toihin.  

7.4 Nykytila 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesi-

alue, Sepänkylä-Kappelinmäki (1049951), sijaitsee noin 1 km etäisyydellä hankealueelta lähteen 
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(Kuva 7-1). Sepänkylä-Kappelimäen pohjavesialue on osa pohjois-eteläsuuntaista katkonaista har-

jujaksoa, missä sijaitsee yksi vedenottamo. Hankealueelta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä luoki-

tellulle pohjavesialueelle. 

 

Hankealueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä moreenipeitteisillä rinnealueilla, ja poh-

javeden virtaus on havaintojen perusteella vähäistä (Ramboll, 2020). Pohjavesien virtaukset oh-

jautuvat alueella kohti alavia suopainanteita. Suurin osa alueelle tulevasta sadannasta haihtuu tai 

poistuu alueelta pintavaluntana. Pohjaveden pinnan taso alueella vaihtelee noin 2‒10 metriä maan-

pinnasta. Pohjaveden virtaussuunta alueella on maanpinnan muotojen perusteella kohti poh-

joista/koillista. Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse kaivoja.  

 

Jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia pohjaveteen seurataan alueelle asennetuista neljästä pohjavesi-

putkesta. Pohjavesiputkista otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa tarkkailuohjelman mukaisesti, 

touko-kesäkuussa ja syys-lokakuussa. Näytteenoton yhteydessä mitataan myös pohjaveden pin-

nankorkeus. Kolmen vuoden välein tehdään touko-kesäkuussa laajennettu tarkkailu. 

 

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). 

 

Westenergyn jätteenkäsittely- ja varastointikentän läheisyyteen asennettiin pohjaveden tarkkailu-

putki P2 keväällä 2021 vesistövaikutusten tarkkailua varten, mutta seurantajakso on ollut lyhyt 

kevään 2021 ja syksyn 2022 välillä. 
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Kuva 7-1. Hankealuetta lähinnä sijaitseva pohjavesialue sekä hankealueella olevien pohjaveden tarkkailupisteiden 

sijainti.  

 

7.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai vedenottamon valuma-alueella, ja hankealu-

eella muodostuu luontaisesti vain vähäisiä määriä pohjavettä. Pohjavesitarkkailun perusteella han-

kealueen aiempi teollinen toiminta ei ole aiheuttanut pohjaveden pilaantumista. Vaikutuskohteen 

herkkyys arvioidaan lähtötietojen perusteella vähäiseksi.  

7.5 Vaikutukset pohjaveteen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen, joten pohjaveden nykytilassa ei 

tapahdu muutoksia 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

 

Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu 1-luokan pohjavesialue (Sepän-

kylä-Kappelinmäki 1049951) sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Hankealueella tai 

sen läheisyydessä ei myöskään esiinny talousvesikaivoja.  
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Hankealueella ja sen läheisyydessä muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä, joten hankealueen 

päällystämisellä ei ole juurikaan vaikutusta pohjaveden muodostumiseen. Alueen maaperä on suu-

relta osin moreenia, jolloin haitta-aineiden kulkeutuminen on luontaisesti hidasta. Pohjavettä esiin-

tyy alueella vain vähäisesti ja vaihtelevasti noin 2‒10 metrin syvyydessä maanpinnalta. Haitta-

aineiden kulkeutuminen pohjaveteen arvioidaan epätodennäköiseksi. Synteettisen metaanin val-

mistus ei laitoksen normaalitoiminnassa aiheuta päästöjä pohjaveteen. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai pohjavesialueen läheisyydessä, eikä hanke-

alueen läheisyydessä sijaitse pohjaveden kannalta herkkiä kohteita. Tästä johtuen kohteen herk-

kyys on vähäinen.  

 

Hankkeesta ei aiheudu pohjavesivaikutuksia, joten muutosta nykytilaan ei synny vaihtoehdon VE1 

toteutuessa.  

 

Taulukko 7-1. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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7.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen hankealueella kartoitetaan ennen rakenta-

mistoimien aloittamista. HaSu-maiden aiheuttamia mahdollisia päästöjä tai haitallisia vaikutuksia 

voidaan lieventää esimerkiksi kaivu- ja kuivatussyvyyttä pienentämällä sekä rakentamisen aikaisia 

suotovesiä ja kaivumassoja neutraloimalla. 

 

Laitoksen normaalitoiminnassa ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Hankealueella tehtävät rakenteel-

liset ja tekniset riskienhallintatoimenpiteet, kuten alueen päällystäminen sekä hulevesien ja mah-

dollisten sammutusvesien johtaminen keräysaltaisiin ehkäisevät mahdollisen päästön kulkeutu-

mista pohjaveteen. Poikkeustilanteissa mahdollisesti kontaminoitunut vesi voidaan kerätä talteen 

ja toimittaa muualle puhdistettavaksi. 

7.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi perustuu hankealueella aiemmin tehtyyn perustilaselvitykseen (Ramboll, 2020) ja tietoihin 

lähialueen luokitelluista pohjavesialueista. Rakentamis- ja toimintavaiheessa pohjaveden pinnan-

korkeutta ja laatua tulisi tarkkailla osana synteettisen metaanin valmistuslaitoksen ympäristötark-

kailua.  

 

Muutoksen suuruus 
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Ennen rakentamistöiden aloittamista, hankealueella tehdään näytteenottoja potentiaalisten happa-

mien sulfaattimaiden varalta. 
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8. PINTAVEDET 

8.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja vesimuodostumia. Lai-

tosalueen hulevedet tullaan johtamaan öljyn- ja hiekanerotuksen kautta purkuojaan. 

Huleveden kiintoaine- ja ravinnekuormitus ojaan arvioidaan vähäiseksi ja muutoksen 

suuruus vähäiseksi kielteiseksi. Lappsunds å vesimuodostumaan ei arvioida kohdistu-

van kielteisiä vaikutuksia eikä hanke heikennä vesimuodostuman ekologista tai kemi-

allista tilaa tai estä hyvän tilan saavuttamista. 

Maastoon johdettavat laitosalueen hulevedet käsitellään öljyn- ja hiekanerotuksella ja 

pidetään erillään Westenergyn jätteenkäsittely- ja varastointikentän suotovesistä, jotka 

johdetaan ja käsitellään Stormossenin jätekeskuksen jätevedenpuhdistamolla. Työ-

maavedet käsitellään tasolle, josta ei ole haittaa ympäristölle. 

 

8.2 Vaikutusmekanismi 

Prosessijätevedet, lauhdevedet ja saniteettivedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkkoon ja käsi-

tellään Vaasan Påttin jätevedenpuhdistamolla, joka toimii oman voimassa olevan ympäristölupansa 

mukaisesti. Tarvittaessa toiminnasta muodostuvat prosessijätevedet esikäsitellään ennen niiden 

johtamista viemäriverkostoon siten että ne täyttävät kunnan kanssa solmitun jätevesisopimuksen 

laatukriteerit. Laitosalueella ei varastoida nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja, joista voisi päästä 

huleveteen vaarallisia tai haitallisia aineita. 

 

Rakentamisen ja toiminnan aikaiset pintavesivaikutukset muodostuvat hulevedestä ja sen kuormi-

tuksen mahdollisesta vaikutuksesta hankealueen lähiympäristön pintavesiin. Hulevesikuormitus on 

arvioitu luvussa 3.4.2 sekä luvussa 8.5. 

 

Huleveden laatuun vaikuttaa alueen maankäyttö ja lähistöllä sijaitsevat toiminnot. Huleveteen kul-

keutuu aineita mm. eroosiosta sekä kuiva- ja märkälaskeumana, liikenteen päästöistä ja liukkau-

denestoaineista. Huleveden pitoisuudet vaihtelevat tyypillisesti ajan mukaan voimakkaasti. Sateen 

alkaessa huuhtoutuu hulevettä, jonka ainepitoisuudet ovat korkeampia, kun taas sadetapahtuman 

jatkuessa pitoisuudet laimenevat. Tyypillisiä huleveden sisältämiä haitta-aineita ovat kiintoaine 

sekä pääosin kiintoaineeseen sitoutuneet ravinteet. Lisäksi kiintoaineeseen voi olla sitoutuneena 

esimerkiksi metalleja. Hulevesi voi myös sisältää kuljetuskalustosta peräisin olevia öljyjä. Raken-

nustyömaan huleveden ominaiskuormitusarvot ovat yleensä moninkertaisia verrattuna valmistu-

neen alueen ominaiskuormitukseen, mutta kuormitus on lyhytaikaista. Hyvällä huleveden hallin-

nalla hulevesikuormitusta saadaan merkittävästi vähennettyä erityisesti kiintoaineen ja kiintoainee-

seen sitoutuneiden haitallisten aineiden osalta. (Suomen kuntaliitto 2012)  

 

Hankkeen tässä vaiheessa happamien sulfaattimaiden esiintymistä hankealueella ei voida täysin 

poissulkea. GTK:n kartoitusaineiston perusteella todennäköisyys esiintymiselle on hyvin pieni lu-

kuun ottamatta hienosedimenttisen liejusaven esiintymisaluetta länsiosassa. Hankealueen maape-

rässä saattaa kuitenkin esiintyä mustaliuskeista lähtöisin olevia sulfidimineraaleja, mistä johtuen 

alueella voi esiintyä potentiaalisia happamia sulfaattimaita myös karkeammissa maalajitteissa. 

Hankealueen maaperän muokkaustoimenpiteiden ja mahdollisen kuivatuksen seurauksena sulfi-

disavikoissa voi tapahtua hapettumista, jossa vapautunut rikki muodostaa veden kanssa rikkihap-

poa, jolloin maaperästä liukenee metalleja (Sutela ym. 2012). Sadetapahtumien aikana lähialueen 

pintavesiin saattaa kulkeutua hapanta valumaa, mikäli sulfaattimaita ei huomioida työmaavesien 
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hallinnan suunnittelussa. Tämän vuoksi hankealueella tehdään kartoitus potentiaalisten happamien 

sulfaattimaiden varalta ennen maanmuokkaus- ja rakentamistöiden aloittamista ja mahdolliset hap-

pamat sulfaattimaat huomioidaan rakentamisen aikaisten työmaavesien ja kaivumassojen käsitte-

lyssä. 

8.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen pintavesivaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona käyttäen lähtötietoina alueelta saa-

tavia julkisia tarkkailutietoja ja aineistoja sekä ympäristöhallinnon tietokantoja (mm. Avoin tieto, 

Hertta tietokanta sekä VEMALA vesistömallijärjestelmä).  

 

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat hulevesien kautta. Hankkeen vaikutukset valuma-

alueeseen arvioidaan asiantuntija-arviona käyttäen aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, tarkkailutietoja 

ja ympäristöhallinnon tietokantoja (mm. Avoin tieto, Hertta tietokanta sekä VEMALA vesistömalli-

järjestelmä). Alueella muodostuva hulevesi on laadultaan verrattavissa teollisuus- ja varastoaluei-

den tai liikennealueiden hulevesiin. 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 vuosille 2022‒2027 ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ve-

sienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027. 

 

8.4 Nykytila 

Hankealue sijaitsee kahdella valuma-alueella (Kuva 8-1). Alueen itä- ja pohjoisosa sijaitsee Kyrön-

joen suistoalueen 3. jakovaiheen valuma-alueella (42.011). Etelä- ja länsiosa Laihianjoen alaosan 

valuma-alueella (41.001). Käytännössä koko laitosalueen puhtaat kattovedet, kevyen liikenteen 

alueiden, raskaan liikenteen paikoitus- ja liikennöintialueiden sekä laitosalueen kemikaalien ja polt-

tonesteiden tankkausalueen ja varoaltaiden hulevedet kuitenkin kerätään, käsitellään ja ohjataan 

alueen pohjoispuolelle Kyrönjoen suistoalueen valuma-alueelle. Jätteenpolttolaitoksen jätteen va-

rastointi- ja käsittelykentän hulevedet kerätään nykytilassa omaan altaaseen ja Stormossenin jä-

tekeskuksen suotovesien jätevedenpuhdistamoon ja edelleen Stormossutfallet ojaan. Jätteen va-

rastointi- ja käsittelykentän salaojavedet ja varastohallin kattovedet ohjataan kentän eteläpuolelle 

ojaan, Laihianjoen alaosan valuma-alueelle. Laihianjoen alaosan valuma-alueelle (Pilvilammen 

suuntaan) ei kohdistu hankkeen vaikutuksia.  

 

Hankealueelle suunnitellun laitosalueen ja siihen liittyvien alueiden kaikki pintavedet tullaan ohjaa-

maan käsittelyn jälkeen hankealueen pohjoispuolella sijaitsevaan Stormossutfallet ojaan, joka las-

kee Natura 2000- suojelualueen (Vedahugget) läpi Storträsket lampeen. Lammesta vedet purkau-

tuvat Finnbäckenin puroon, jonka nimi vaihtuu alempana Lappsundinjoeksi (Lappsundsån). Lapp-

sundinjoen alaosa kuuluu Selkämeren rannikkoalueen välialueeseen (83V128) ja joki laskee mereen 

Hylpetfjärdenille. Virtausmatkaa hankealueelta mereen kertyy yhteensä noin 17 km.  
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Kuva 8-1. Hankkeen sijainti valuma-alueisiin nähden, pintaveden tarkkailupiste (PVP3) sekä hulevesien johtami-

nen hankealueelta. 

 

Alueelta johdettavien hulevesien purkupaikan alapuolella sijaitsee Oy Stormossen Ab:n kanssa yh-

teinen tarkkailupiste (PV3), josta Westenergy otattaa vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa. Kolmen 

vuoden välein touko-kesäkuussa toteutetaan laajennettu tarkkailu.  

 

Tulosten perusteella ojavedessä näkyy nykytilassa Stormossenin jätekeskuksen kuormitus 

erityisesti kohonneina typpi- ja kloridipitoisuuksina sekä ajoittain heikkona hygieenisena laatuna. 

Virtavesille tyypillisesti kiintoaine- ja sameusarvot ovat melko korkeita ja vaihtelu on suurta 

(Taulukko 8-1). pH on neutraalilla tai lievästi emäksisellä tasolla. Väriarvot ja kemiallinen 

hapenkulutus ovat koholla ja ajoittain on havaittavissa happivajetta. Ojan ravinnepitoisuudet ovat 

korkeita. Bakteerien pitoisuudet ovat ajoittain korkeita ja heikentävät ojaveden hygieenista laatua. 

Laajennetussa tarkkailussa tarkkailaan lisäksi haitta-aineita (mm. raskasmetallit). Valtioneuvoston 

asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) todetaan (2 §), että 

ojavesiin ei sovelleta 6 §:ssä tarkoitettua ympäristönlaatunormeja koskevia säännöksiä. 

Ympäristönnlaatunormeja voidaan kuitenkin käyttää arvioitaessa suuntaa-antavasti ojaveden 

laatua. Elohopea on pääosin alittanut määritysrajan. Kadmiumin pitoisuus (keskiarvo 0,2 µg/l) 

saattaa ajoittain ylittää ympäristönlaatunormin. Lyijypitoisuudet (keskiarvo 0,8 µg/l) alittavat 

ympäristönlaatunormin. Nikkelipitoisuus (40 µg/l) todennäköisimmin ylittäisi 

ympäristönlaatunormin (AA-EQS 5 µg/l biosaatava liukoinen pitoisuus) mikäli sitä sovellettaisiin.  

Öljyhiilivedyt, kloorihiilivedyt, kloorifenolit ja PAH-yhdisteet alittavat laboratorion määritysrajat. 

VOC-yhdisteitä ei ole todettu. Myrkyllisyystestin perusteella vesi ei ole toksista.   
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Taulukko 8-1. Vedenlaatu Stormossutfallet ojassa pisteessä PV3 vuosina 2007–2021. 

Stormossutfallet PV3  Vedenlaatu 2007–2021 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

Sameus FNU 18,41 3,4 100 

Kiintoaine mg/l 15, 5 2,1 96 

pH  7,2 6,8 8,1 

Väri Pt mg/l 256 61 580 

Johtokyky mS/m 136,8 75,3 200 

CODMn Ot mg/l 45,3 10 160 

Kokonaistyppi µg/l 27 338 6 300 88 000 

Ammoniumtyppi µg/l 6 981 13 49 000 

Nitraatti- ja nitriittityppi µg/l 15 675 480 47 093 

Kokonaisfosfori µg/l 173,6 32 560 

Kloridi  mg/l 88,8 33 180 

Happi mg/l 6,5 2,4 10,43 

Happikyllästys % 56,9 20,8 97 

Lämpökestoiset koliformiset bakteerit  422,5 3 3 800 

Suolistoperäiset enterokokit  8 269 70 40 000 

 

Storträsket lammesta ei ole saatavissa vedenlaatutietoja. Lammen alapuolisista pintavesistä on 

muutamia vesinäytteitä 2000-luvulta. Lammesta lähtevästä vedestä (Storträsket utgående) on 

tuloksia vuodelta 2011. Vesi on neutraalia ja  ravinnepitoisuudet korkeita (kokonaisfosfori 45 µg/l 

ja kokonaistyppi 4 100 µg/l). Sulfaattipitoisuus ja sähkönjohtavuus ovat olleet selvästi koholla 

(sulfaatti 130 mg/l, sähkönjohtavuus 64 mS/m). Finnbäcken purosta on tuloksia vuosilta 2012-

2014. Vesi on väriluvun ja pH:n perusteella humuksista. Väriluku (180-350 mg/l Pt) kuvaa erittäin 

ruskeaa vettä.  Puron pH vaihtelee happamasta lievästi happamaan (4,9-6,9). Ravinnepitoisuudet 

ovat korkeita ja nikkelipitoisuus (keskiarvo 27 µg/l) ylittää nikkelin ympäristönlaatunormin. 

Lappsundinjoesta on vedenlaatutietoja kahdesta pisteestä vuosilta 2012-2014. Jokivesi on 

humuksista (väriluku keskimäärin 223 mg/l Pt) ja hapanta (keskimäärin 5,6). Ravinnepitoisuudet 

ovat korkeita. Rannikon joki- ja purovesissä näkyy selvästi happamien sulfaattimaiden 

vaikutus.(Avoin tieto, Hertta-tietokanta, tiedot haettu 19.12.2022)      

 

Virtaamatiedot (2012-2022) jokien purkupisteistä mereen haettiin vesistömallijärjestelmästä 

(VEMALA). Lappsundinjoen keskivirtaama on 0,3 m3/s ja vaihteluväli 0,06-6,1 m3/s. Hankealue ei 

sijoitu tulvariskialueelle (1/1000a). 

 

Storträsket lammesta laskevan puron (Finnbäcken) purohabitaatti on Purohelmi-aineistossa (arviot 

pienten virtavesien muuttuneisuudesta) arvioitu luokkaan 2, joka kuvaa voimakkaasti heikenty-

nyttä.  

 

Hankealue sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. 

Vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022-2027 todetaan, että vesienhoitoalueen tilaa heikentää 

ulkoinen ja sisäinen (erityisesti rannikkoalueilla) ravinnekuormitus, kiintoainekuormitus, 

happamuus ja metallikuormitus. Keskeisimpiä ihmistoiminnan paineita ovat mm. vesiin kohdistuva 

piste- ja hajakuormitus. Suurin yksittäinen kuormituslähde on maatalous. Teollisuusprosesseissa 

tapahtuneet parannukset sekä jätevesien puhdistuksen merkittävä tehostuminen ovat vähentäneet 

selvästi teollisuuden jätevesien aiheuttamaa vesistökuormitusta. Laajimmat happamien 

sulfaattimaiden keskittymät sijaitsevat Kyrönjoen ja Lapuanjoen valuma-alueilla ja vesistöjen 
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happamoitusmista on havaittavissa myös Vaasan alueen pintavesissä. Merkittäväksi vesiympäristöä 

heikentäväksi paineeksi on tunnistettu myös ilmastonmuutoksen ja hydrologisten ääriolosuhteiden 

vaikutus, joiden ansiosta esimerkiksi ravinnehuuhtoumat tulevat kasvamaan. (Westberg ym. 2022, 

Teppo ym. 2022) 

 

Lähin luokiteltu vesimuodostuma (alle 1 km etäisyydellä hankealueesta) on Lappsunds å 

(83V128_b01), joka on tyypitelty pieneksi kangasmaiden joeksi. Vesimuodostuma alkaa Storträsket 

lammesta ja sisältää siten myös Finnbäckenin osuuden. Lappsundinjoki laskee rannikolla 

Skinnarfjärden-Köklotfjärden vesimuodostumaan, joka on tyyppiä Merenkurkun sisäsaaristo. 

Vesimuodostumien ekologinen ja kemiallinen tila vesienhoidon 3. suunnittelukaudella on esitetty 

Taulukko 8-2.  

Taulukko 8-2. Hankealueen pintavesien vaikutuspiirissä sijaitsevien luokiteltujen vesimuodostumien ekologinen 

ja kemiallinen tila vesienhoidon 3. suunnittelukaudella (Avoin tieto). 

 Lappsunds å Skinnarfjärden-Köklotfjärden 

Ekologinen tila Huono Välttävä 

Kemiallinen tila Hyvää huonompi Hyvää huonompi 

KeVoMu nimeäminen Ei voimakkaasti muutettu Ei voimakkaasti muutettu 

Fys-kem muuttujat Huono Tyydyttävä 

Kokonaisfosfori Huono Tyydyttävä, 20,9 µg/l 

kokonaistyppi Huono Tyydyttävä, 381,1 µg/l 

pH-minimi Huono ̶ 

Näkösyvyys ̶ Tyydyttävä 1,8 µg/l 

Biologiset muuttujat ̶ Välttävä 

Päällyslevät  ̶ ̶ 

Pohjaeläimet ̶ Välttävä, BBi-ind 0,25 (ELS) 

Kalat ̶ ̶ 

Klorofylli-a ̶ Välttävä, 10,5 µg/l 

HyMo muuttujat  Tyydyttävä Tyydyttävä 

Morfologia Tyydyttävä Tyydyttävä 

Hydrologia Erinomainen ̶ 

Esteettömyys Erinomainen Erinomainen 

 

Lappsunds å vesimuodostuman ekologinen tila on huono. Luokittelu perustuu fysikaalis-

kemiallisiin ja hydrologis-morfologisiin muuttujiin. Fysikaalis-kemiallisille muuttujille ei ole annettu 

lukuarvoja, koska luokittelujaksolta ei ole vedenlaatuaineistoja. Tavoitteena on hyvä tila vuoteen 

2027 mennessä. Määräaikaa on pidennetty luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi.  

 

Skinnarfjärden-Köklotfjärden vesimuodostuman ekologinen tila on välttävä eikä tilassa ole 

tapahtunut muutoksia verrattuna edellisiin luokittelukausiin. Biologisista muuttujista klorofylli-a ja 

pohjaeläimet viittaavat välttävään tilaan. Fysikaalis-kemialliset muuttujat ovat tyydyttävässä 

tilassa. Tavoitteena on hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Määräaikaa on pidennetty 

luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi.    

 

Kemiallinen tila on molemmissa vesimuodostumissa hyvää huonompi. Vesienhoidon 3. 

suunnittelukauden luokituksessa palonestoaineina käytettyjen bromattujen difenyylieettereiden 

ympäristönlaatunormi tiukentui, minkä vuoksi ympäristönlaatunormi ylittyy kaikissa Suomen 

pintevesimuodostumissa. Lappsunds å vesimuodostumassa myös kadmiumin ja biosaatavan 

nikkelin pitoisuudet ylittävät ympäristönlaatunormit. 
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8.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pintavesiä. Purkuvesistö on oja, 

jossa nykytilassa on nähtävissä jäteperäisen kuormituksen vaikutukset. Ojan herkkyyden arvioi-

daan olevan vähäinen. Alempana virtaussuunnassa sijaitsee Storträsket lampi sekä Finnbäcken 

puro. Storträsket ei sisälly Vedahuggetin Natura-alueeseen. Storträsketistä laskevan puron puro-

habitaatti on voimakkaasti heikentynyt. Storträsketin ja alapuolisen puron herkkyydeksi arvioidaan 

keskisuuri, koska niiden lähivaluma-alueet ovat pieniä.   

 

8.5 Vaikutukset pintavesiin 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen ja pintavesiin kohdistuvat vaiku-

tukset pysyvät nykyisellä tasolla. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

Työmaalla kaivantoihin kertyy maata kaivettaessa usein vettä, joka muodostuu tyypillisesti pohja- 

ja/tai orsivedestä, suorasta sadannasta ja maan pintaa pitkin valuvista hulevesistä. Kaivantoon 

kulkeutuu samalla maaperästä tai ympäröiviltä pinnoilta peräisin olevia aineita, joista tyypillisimpiä 

ovat kiintoaine, ravinteet sekä haitalliset aineet, kuten metallit. Rakentaminen edellyttää, että kai-

vantovedet pumpataan tai johdetaan muulla tavoin pois kaivannosta. Työmaavesiä muodostuu eni-

ten esirakentamisvaiheessa. Työmaavesien hallinta suunnitellaan osana muuta rakentamissuunnit-

telua hyvissä ajoin ja maastoon johdettavan veden laatua seurataan. Alustavan suunnitelman mu-

kaan rakentamisen aikana työmaalla muodostuvat työmaavedet johdetaan nykyisiä reittejä pitkin 

viivytysaltaaseen hankealueen pohjoispuolelle. Työmaavesien laadun yleisperiaatteena on, että ve-

sistöön johdettavan veden tulee vähintään vastata purkuvesistön laatua. Ennen rakentamisen al-

kamista hankealueella kartoitetaan happamien sulfaattimaiden esiintyminen, jotta sulfaattimaat 

voidaan huomioida työmaavesien ja kaivumassojen käsittelyssä. Viivyttämisellä vedestä erotetaan 

pääasiassa kiintoainetta ja siihen sitoutuneita aineita, mm. ravinteita ja metalleja. Työkoneista työ-

maaveteen mahdollisesti päätyvä öljy poistetaan tarvittaessa öljynerottimella.  

 

Työmaavesien vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, paikallisiksi ja väliaikaiseksi. Silmin havaittavaa 

samennusta voi ilmetä purkupaikan välittömässä läheisyydessä Stormossutfallet ojassa, etääm-

mällä vaikutukset ovat vähäisempiä.  Samentumavaikutuksen aiheuttama kiintoaineen uudelleen 

sedimentoituminen arvioidaan vähäiseksi. Lähin luokiteltu vesimuodostuma (Lappsunds å) sijaitsee 

noin 1 km etäisyydellä hankealueesta ja rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan vesimuodos-

tumassa vähäisiksi. Muutoksen suuruuden arvioidaan olevan vähäinen.     

 

Toiminnan aikana laitosalueella muodostuu hulevettä mm. katoilta ja liikennealueilta. Nämä on ero-

tettu likaisemmista vesistä, joita muodostuu jätteenpolttolaitoksen jätteen varastointi- ja käsittely-

kentällä ja jotka ohjataan vedenpuhdistukseen Stormossenin jätekeskuksen suotovesien jäteve-

denpuhdistamolle (Kts. luku 3.3.7). Nykytilassa hankealueella muodostuu keskimäärin 25 000 m3 

hulevettä vuodessa (Kts. luku 3.4.2), jotka johdetaan öljyn- ja hiekanerotuksen läpi Stormossut-

fallet ojaan. Hulevesimäärän arvioidaan kasvavan noin 20–25 %, ollen keskimäärin noin 30 000 m3 

vuodessa. Nykytilassa alapuolisessa Stormossutfallet ojassa on havaittavissa lähinnä jäteperäisen 

kuormituksen vaikutuksia.  

 

Huleveden sisältämää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta voidaan karkeasti arvioida ominaiskuormi-

tuksen kautta. Teollisuus- ja varastoalueiden ominaiskuormitusluvut ovat kiintoaineelle luokkaa 

79 000 kg/km2/a, kokonaisfosforille 86 kg/km2/a ja kokonaistypelle 290 kg/km2/a (Melanen 1981). 
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Taulukossa (Taulukko 8-3) on arvioitu hulevesistä aiheutuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta 

ominaiskuormituksen perusteella. 

Taulukko 8-3. Karkea arvio uuden laitosalueen pinta-alasta (pinta-alan kasvu noin 30 %), ominaiskuormitusluvut 

sekä arvio ominaiskuormituksesta perustuen pinta-alan muutokseen. 

  Ominaiskuormitusluvut kg/km2/a Ominaiskuormitus 

  
Pinta-ala 
(arvio) 

Kiinto- 
aine 

Kokonais- 
fosfori 

Kokonais- 
typpi 

Kiinto-
aine 

Kokonais- 
fosfori 

Kokonais-
typpi 

Nykyinen laitosalue 0,0285 79 000 86 290 2252 2,5 8,3 

Uusi alue (pinta-alan 
lisäys noin 25 %) 0,0086 79 000 86 290 561 0,6 2,1 

Yhteensä     2 812 3,1 10,3 

 

Kiintoainekuormitus (ennen käsittelyä) kasvaa noin 600 kg vuodessa, kokonaisfosforikuormitus alle 

kilon ja kokonaistyppikuormitus noin 2 kg vuodessa. Huleveden määrän ja kuormituksen maltillinen 

kasvu voi vähäisessä määrin nostaa ojaveden kiintoaine- ja ravinnepitoisuutta. Muutoksen arvioi-

daan jäävän niin pieneksi, ettei sitä voida erottaa ojaveden pitoisuuksien normaalista vuodenaikais-

vaihtelusta. Muutoksen arvioidaan jäävän vähäiseksi eikä lähimpään luokiteltuun pintavesimuodos-

tumaan (Lappsunds å) arvioida kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia. Muutoksen suuruuden arvioidaan 

olevan vähäinen eikä vesimuodostuman fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden tilassa arvioida ta-

pahtuvan heikkenemistä. Hankkeen ei arvioida heikentävän vesimuodostuman ekologista tai kemi-

allista tilaa tai estävän hyvän tilan saavuttamista.     

 

Toiminnasta muodostuvat jätevedet johdetaan jätevesisopimuksen mukaan Påttin jätevedenpuh-

distamolle käsiteltäviksi samalla tavoin kuin nykytilassa. Jätevesien laatu tulee olemaan samankal-

tainen kuin Westenergyn nykyisillä jätevesillä, jotka ovat tarkkailun mukaan varsin puhtaita. Jäte-

vesien laaduntarkkailun tulosten mukaan metallipitoisuudet ovat nykytilassa pääosin määritysrajo-

jen alapuolella lukuun ottamatta kuparia (2,1 µg/l), lyijyä (0,7 µg/l), sinkkiä (12 µg/l) ja elohopeaa 

(0,1 µg/l). Mitattu elohopeapitoisuus alittaa Valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006) vesiympä-

ristölle vaarallisista ja haitallisista aineista aineelle asetetun suurimman sallitun päästöraja-arvon 

(5 µg/l). Fosfori-, typpi- ja kiintoainepitoisuudet alittavat määritysrajat. Sähkönjohtavuus (21,2 

mS/m) on alhainen verrattuna tyypillisiin yhdyskuntajätevesiin.  

 

Viemäriin johdettavat jätevedet käsitellään kunnan kanssa solmitun jätevesisopimuksen laatukri-

teerien mukaiselle tasolle, jolloin niiden johtamisella Påttin jätevedenpuhdistamolle ei ole puhdis-

tamon toimintaan tai merialueelle kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Stormossuttfalletissa näkyy jäteperäinen kuormitus ja sen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Stort-

räsket lammen alapuolisen ojaston lähivaluma-alueet ovat pieniä ja herkkyys arvioidaan keskisuu-

reksi. Suunnitellun toiminnan vaikutukset arvioidaan pieniksi kielteiseksi, joten merkittävyys arvi-

oidaan vähäiseksi. 
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Taulukko 8-4. Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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8.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Maastoon johdettavat hulevedet käsitellään öljyn- ja hiekanerotuksella ja pidetään erillään likai-

semmista hulevesistä, jotka käsitellään Stormossenin jätekeskuksen suotovesien jätevedenpuhdis-

tamolla. Työmaavedet käsitellään tasolle, josta ei ole haittaa ympäristölle. Työmaavesien huleve-

sien hallinta suunnitellaan hyvissä ajoin ennen rakentamistöiden aloitusta ja niiden laatua tarkkail-

laan rakentamisvaiheessa.   

8.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Huleveden laatu vaihtelee tutkimusten mukaa paljon. Tämän vuoksi ominaiskuormituslukujen 

kautta laskettu kuormitusarvio sisältää jonkin verran epävarmuutta. Tarkkailun perusteella Stor-

mossutfallet ojassa havaitaan nykytilassa lähinnä jäteperäisen kuormituksen vaikutuksia. Ojaveden 

laatua seurataan, jolloin mahdolliset muutokset vedenlaadussa suhteessa nykytilaan havaitaan ja 

niihin voidaan puuttua vedenkäsittelyn keinoin.   

Muutoksen suuruus 
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9. KASVILLISUUS, ELIÖT JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 

9.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealue sijaitsee jo luonnonolosuhteiltaan muuttuneella alueella, ja uudet rakennuk-

set on suunniteltu sijoitettavaksi Westenergyn jätteenpolttolaitoksen itä- ja koillispuo-

lelle. Hankealueella ja sen lähiympäristössä on ollut teollista toimintaa usean vuoden 

ajan.  

Raskaan liikenteen määrä ei merkittävästi tule kasvamaan alueella, koska jätteenpolt-

tolaitokselle tuleva päivittäinen raskaan liikenteen kuljetusten määrä lisääntyy vain 

muutamalla ajoneuvolla vuorokaudessa. Alueella on lähtökohtaisesti kohtalaisesti lii-

kennettä, joten liikenteen päästöt eivät merkittävästi tule kasvamaan nykyisestä. Han-

kealueen puhtaat hulevedet eivät myöskään merkittävästi lisäänny nykyisestä. Hanke-

alueella ei ole havaittu ilmansaasteille tai hulevesien mukana kulkeutuville päästöille 

herkkiä kohteita tai lajeja.  

Alueen nykytilan toiminnoista tulee jo lähtökohtaisesti melua, joten uuden toiminnan 

aiheuttama lisäys melutasoon (jäähdytyspuhallinten tuottama melu) ei merkittävästi 

tule lisäämään melun määrää hankealueella. Hankealueella ei myöskään sijaitse me-

lulle herkkiä kohteita.  

Hankealueella sijaitseva jätteenpolttolaitos on jo nykytilassa ympärivuorokautisesti va-

laistu, joten uudet rakennukset eivät merkittävästi lisää valaistuksen määrää hanke-

alueella. Hankealueella ei ole havaittu valolle herkkiä lajeja, alueen puusto on suurelta 

osin hakattu ja alueella ei ole runsasta kasvillisuutta.  

Rakennettava synteettisen metaanin tuotantolaitos tulee vähentämään Westenergyn 

jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjä, ja tuotantolaitoksella ei ole omaa piipunpään 

päästölähdettä, joten CO2-päästöt alueella tulevat jonkin verran pienentymään liiken-

nöinnin lisääntymisestä huolimatta. Ilmanlaadun paraneminen voi mahdollisesti vaikut-

taa positiivisesti alueen lähiympäristöön. 

 

9.2 Vaikutusmekanismi 

Hankealue sijaitsee luonnonolosuhteiltaan jo muuttuneella alueella, sillä suunnitellut lisärakennuk-

set tulevat sijaitsemaan jätteenpolttolaitoksen koillis- ja itäpuolella. Hankealue rajautuu koillisessa 

ja luoteessa olemassa olevaan tiehen ja hankealueen läpi kulkee voimalinja. Hankealueella oleva 

kasvusto on laajalta alueelta poistettu ja rakennusten tieltä tullaan vielä osin poistamaan metsää 

(Kuva 9-1).  

 

Toiminnan nykytilan (jätteenpolttolaitos, liikenne) toiminnasta aiheutuu vähäisiä ilmapäästöjä alu-

een kasvillisuuteen ja eliöstöön. Tästä kerrotaan tarkemmin osiossa 17. Uusi synteettisen metaanin 

tuotantolaitos tulee käyttämään lähtömateriaalina jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirran hiilidiok-

sidia (CO2) ja tulee näin vähentämään alueen hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan ilmanlaatua. Lii-

kenteen päästöt tulevat vähäisesti lisääntymään alueella raskaan liikenteen kuljetusten lisääntymi-

sen myötä. Hankealueella ei ole havaittu uhanalaisia lajeja, joihin muutos tulisi vaikuttamaan, joten 

vaikutus arvioidaan vähäiseksi. Alueelta tulevien puhtaiden hulevesien määrä tulee kasvamaan 

vaihtoeh on  E1 toteutuessa noin 20‒25 %.   
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Hankkeen melulähteitä ovat alueelle tuleva liikenne sekä laitosten jäähdytyspuhaltimet. Melun 

määrä hankealueella lisääntyy jonkin verran synteettisen metaanin tuotantolaitoksen myötä. Toi-

minnan aikana merkittävimmät melulähteet ovat rakennuksissa sijaitsevat jäähdytyspuhaltimet. 

Tärinää aiheuttavia komponentteja laitoksella ei ole.  

 

Hankealue on nykytilassaan ympärivuorokautisesti valaistu, joten hankealueella ei ole valaistuksel-

taan luonnontilaisia alueita. Uudet rakenteet tulevat lisäämään valaistusta alueella vähäisesti, 

mutta eivät merkittävästi muuta alueen valaistuksen tasoa. Valaistus voi vaikuttaa esimerkiksi hi-

dastamalla puiden valmistautumista vuodenaikoihin, hidastamalla sammakkoeläinten muodonvaih-

dosta, häiritä yöaktiivisten lajien liikkumista ja harhauttaa lintulajeja. Valaistukselle erityisen herk-

kiä lajeja ei ole havaittu hankealueelta, joten vaikutukset jäävät alueella ja lähiympäristössä vähäi-

siksi. 

9.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ennen YVA-selostusta laadittiin Natura-tarveharkinta, jota varten lähtötiedot haettiin hankealueelta 

ja lähiympäristöstä laji.fi:stä 24.10.2022. Lähtötietoina käytettiin Suomen ympäristökeskuksen 

avoimia paikkatietoaineistoja luonnonsuojelualueista, Natura 2000- ja luonnonsuojeluohjelma-alu-

eista, joiden lisäksi tiedot arvokkaista lintualueista haettiin Birdlife Suomi -sivustolta.  

 

Hankealueelle on tehty maastokäyntejä (luontoselvitys 24.4-8.5.2020 sekä lepakkoselvitys 5-8.6, 

18-20.7 ja 14-18.7.2021), joissa tarkasteltiin alueen kasvillisuutta, alueen eliöstöä ja elinympäris-

tön soveltuvuutta uhanalaisille lajeille. Maastokäynnit on tehnyt Kvarken Nature and Fishing yrityk-

sen asiantuntija. 

9.4 Nykytila 

Nykytilassa kiinteistöllä on jätteenpolttolaitos. Pääosa hankealuetta ympäröivistä metsistä on met-

sätalouskäytössä. Metsät ovat ikärakenteeltaan nuoria ja niiden metsätyyppi vaihtelee kuivasta 

kankaasta tuoreisiin kankaisiin. Hankealueen lähistöllä suot ovat tupasvilla- ja isovarpurämeitä, osa 

soista on ojitettu. 

 

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 viitasammakoiden kutupaikkoja, liito-oravia tai muita uhan-

alaisia lajeja. Stormossenin alueen lintulajistossa ei elä lintudirektiiviin (2009/147/EY) kuuluvia lin-

tulajeja. (Rönn 2020)  

 

Asemakaavamuutoksen yhteydessä kesällä 2021 tehtyjen lepakkoselvitysten perusteella hankealu-

eelta ei löydetty lepakoiden talvehtimis-, lisääntymis- tai levähdyspaikkoja (Rönn 2021). 
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Kuva 9-1. Hankealueen lähiympäristöä vuodelta 2022. Kuva on Stormossenin jätteenpolttolaitoksen länsipuolelta 

lounaaseen päin.  

9.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Luontoarvojen osalta hankkeen vaikutusalueen herkkyys on suuri hankealueen itäpuolella, lähim-

millään 130 metrin etäisyydellä, sijaitsevalla Vedahuggetin Natura-alueella. Hankealueella ei esiinny 

direktiivilajeja, uhanalaisia lajeja tai uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä, eikä hankealueella tai 

sen lähiympäristössä esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, vesi-

lain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia suojeltavia pienvesiä tai metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinym-

päristöjä. Hankealue sijoittuu jo valmiiksi teollistuneelle alueelle, jätteenpolttolaitoksen viereen ja 

hankealueelle suunniteltujen rakennusten tieltä ei havaintojen perusteella tulla poistamaan direk-

tiivilajeille, kuten liito-oravalle tai lepakkolajeille soveltuvaa elinympäristöä.  

9.5 Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen. Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen ei aiheudu vaikutuksia verrattuna nykytilaan.  

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

Toteutuessaan hankkeen vaihtoehdon VE1 rakentaminen sijoittuu teollisuustoiminnan muokkaa-

malle alueelle. Hankealueella ei ole havaittu uhanalaisia eläimiä tai kasveja, joten näihin ei kohdistu 

rakentamisen aikaisia vaikutuksia.  
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Pintavesien tarkkailupisteessä (PVP3) näkyy nykytilassa vähäisiä typpi- ja kloridipitoisuuksia, jotka 

ovat peräisin Stormossenin jätekeskuksen hulevesien kuormituksesta. Laitosalueen puhtaiden hu-

levedet johdetaan Stormossutfalletin ojaan ja sitä kautta Natura-alueen läpi Storträsketiin ja siitä 

edelleen Kyrönjoen suistoalueen suuntaan (Kuva 8-1). Westenergyllä ei ole sellaisia toimintoja, 

joista muodostuisi typpi- tai kloridipäästöjä. Rakennusvaiheessa hulevesien mukana saattaa alu-

eelta kulkeutua maa-ainesta ojan suuntaan, mutta toiminnan aikana hulevesien laatuvastaa toden-

näköisesti hyvin nykytasoa. Hankealueelta, jonka pinta-ala on noin 21 ha, muodostuu nykytilassa 

ennen laitoskokonaisuuden rakentamista sade- ja sulamisvesiä vuosittain keskimäärin noin 25 000 

m3. Hulevesien määrään vaikuttavat muun muassa vuosittainen sadevesimäärän vaihtelu ja syn-

teettisen metaanin valmistuslaitoksen lopullinen layout. Laitoskokonaisuuden rakentamisen jälkei-

nen arvioitu vuosittaisen hulevesimäärän arvioi aan kasvavan ilmastonmuutoksen m  tä noin 20‒

25 % nykyisestä eli noin 5000–7000 m3. Hulevesien määrä tulisi kasvamaan kuitenkin todennäköi-

sesti laitoskokonaisuuden rakentamisesta riippumatta, eli muutos nykytilaan on vähäinen.  

 

Alueen ja laajennuksen melutasosta kerrotaan tarkemmin YVA-selostuksen osiossa 16. Nykytilassa 

jätteenpolttolaitoksen päiväajan 55 dB melualue rajoittuu käytännössä laitoksen tontille. Yöaikainen 

50 dB keskiäänitaso yltää enimmillään noin 150 m etäisyydelle jätteenpolttolaitoksen rakennuk-

sesta. Hankealueella ei ole juurikaan metsää eikä melulle herkkiä lajeja ole alueella havaittu. Uudet 

rakenteet tulevat vähäisesti lisäämään melun määrää alueella, mutta eivät merkittävästi muuta 

hankealueen melutasoja. Uusissa rakenteissa myöskään ei ole tärinää aiheuttavia komponentteja. 

Runsas melu voi häiritä esimerkiksi pesivien lintujen kutsuääniä tai pesintämenestystä, mutta koska 

alue ei melutasoltaan ole luonnontilainen (lähistöllä sijaitsee esimerkiksi ampumarata, jätteenkä-

sittelylaitos ja kalliolouhoksia), melutason muutokset nykytilasta arvioidaan vähäisiksi. 

 

Hankealueella on olemassa oleva jätteenpolttolaitos, joka on valaistu ympäri vuorokauden. Raken-

nusten sisältä kajastaa valoa ja piha-alueet on valaistu katuvaloin. Laajennus lisää jonkin verran 

valaistuksen määrää alueella, mutta tämä ei merkittävästi lisää alueen valaistusta. Lisääntyvät va-

lot voivat houkutella hyönteisiä ja samalla näitä saalistavia lepakoita. Asemakaavamuutoksen yh-

teydessä Westenergyn kiinteistöllä ja lähialueella tehtiin luonto- ja le akkoselvit kset 2020‒2021, 

joissa todettiin, että Westenergyn kiinteistöllä ei ole lepakoille soveltuvia ravinnonhankintapaikkoja, 

eikä hankealueelta löydetty pesimä- tai levähdysalueita, vaikka yksittäisiä lepakkohavaintoja alu-

een eteläosasta tehtiinkin (Rönn 2021), joten valaistuksen vaikutukset jäänevät vähäisiksi. 

 

Hankealueen ulkopuolisella alueella on havaittu luontoselvitysten yhteydessä uhanalaisen lintulajin 

reviiri, mutta etäisyyttä hankealueeseen on lähimmilläänkin 700 metriä, joten hankkeen ei arvioida 

vaikuttavan negatiivisesti kyseisen lintulajin elinympäristöön. Kyseinen lintulaji viihtyy vanhoissa 

metsissä, joita hankealueella ei sijaitse.  

 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutoksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuudelle.  

 

Vaihtoehdon VE1 mukaan hankealueelle rakennetaan synteettisen metaanin valmistuslaitos. Han-

kealueen herkkyys on arvioitu vähäiseksi ja muutoksen suuruus eliöstölle, kasvillisuudelle ja luon-

non monimuotoisuudelle on kielteiseksi, mutta pieneksi. Luontoarvojen osalta hankkeen vaikutus-

alueen herkkyys on arvioitu suureksi hankealueen itäpuolella sijaitsevalla Vedahuggetin Natura-

alueella. Muutoksen suuruus on arvioitu Natura-alueella pieneksi kielteiseksi eliöstölle, kasvillisuu-

delle ja luonnon monimuotoisuudelle. Täten vaikutusten merkittävyys jää vaihtoehdossa VE1 koh-

talaiseksi kielteiseksi. 
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Taulukko 9-1. Kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 

   
 

 

 

     
 

 

  
Erittäin  
suuri  

kielteinen  

Suuri  

kielteinen  

Keskisuuri 

kielteinen 

Pieni  

kielteinen 
 

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Pieni 

myönteinen 

Keskisuuri 

myönteinen 

Suuri 

myönteinen 

Erittäin  
suuri 

myönteinen 
             

Vähäinen  Suuri Kohtalainen Vähäinen 
VE1 
(Hanke-

alue) 

 VE0 
 Vähäinen Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Kohtalainen  Suuri Suuri Kohtalainen Vähäinen  
Ei  

muutosta 

nykytilaan 

 Vähäinen  Kohtalainen Suuri Suuri 

Suuri  Erittäin  

suuri 
Suuri Suuri 

VE1  
(Vedahug-

get) 

 
Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Kohtalainen Suuri Suuri 
Erittäin  

suuri 

Erittäin  

suuri 
 

Erittäin  

suuri 

Erittäin  

suuri 
Suuri Suuri  

Ei  
muutosta 

nykytilaan 

 Suuri Suuri 
Erittäin  

suuri 

Erittäin  

suuri 

 

 

9.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Haitallisia vaikutuksia eliöstölle, kasvillisuudelle ja luonnon monimuotoisuudelle aiheutuu nykyti-

lassa lähinnä alueen ilmapäästöistä ja hulevesistä. Synteettisen metaanin tuotantorakennusten ra-

kentaminen aiheuttaa rakennusvaiheessa maaston muokkauksella paikallista luonnon hävittämistä, 

mutta hankealueen luonto ei lähtökohtaisesti ole luonnontilaista aluetta.  

 

Piha-alueiden ja rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet (puhtaat hulevedet) joh-

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

Stormossutfalletiin ja Storträsketiin. Päästötasoja seurataan nykyiselläänkin, mutta mikäli lisään-

tyvät sademäärät lisäävät hulevesien määrää merkittävästi, voi mittausvälien lyhentäminen olla 

perusteltua. 20–25 % kasvuun hulevesien määrissä on suunnittelussa varauduttu.  

 

Meluvaikutuksia voidaan vähentää suunnittelulla ja suojaamalla jäähdytyspuhaltimien rakenteet si-

ten, että meluvaikutukset pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Suunnittelussa tähän on varauduttu. 

Lisäksi jäähdytyspuhaltimien rakenteet voidaan suunnitella mahdollisimman etäälle herkimmistä 

kohteista (Natura-alue).  

 

Valaistuksen vaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä alaspäin kohdistettuja valoja, joissa tai-

vaalle siroavan valon määrä on mahdollisimman pieni. 

9.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Epävarmuustekijät liittyvät valtaosin poikkeustiloihin/onnettomuuksiin (tulipalot, ym.), joita on ar-

vioitu tapahtuvan alle yksi vuodessa ja joihin on pyritty riskinarvioinnilla varautumaan.   

Muutoksen suuruus 
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10. SUOJELUALUEET 

10.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Hankealue sijaitsee jo luonnonolosuhteiltaan muuttuneella alueella, ja uudet rakennuk-

set on suunniteltu sijoitettavaksi Westenergyn jätteenpolttolaitoksen itä- ja koillispuo-

lelle. Vaikka hankealueella on ollut teollista toimintaa jo usean vuoden ajan, uudet ra-

kennukset tulevat sijoittumaan hieman lähemmäs Vedahuggetin Natura-alueen rajaa. 

Rakentaminen ei kuitenkaan kohdistu Natura-alueelle eikä tule vaikuttamaan Natura-

alueen suojeluperusteisiin, joita ovat luonnonmetsät, puustoiset suot ja liito-orava.    

Hankealueen liikenteestä tulevat ilmapäästöt kasvavat vähäisesti synteettisen metaa-

nin tuotantolaitoksen rakentamisen myötä, mutta muutos alueen nykytilaan ei ole mer-

kittävä. Hankealueen puhtaiden hulevesien määrä kasvaa noin 20‒25 % nykyisestä, 

liikenteen lisääntymisen vuoksi niiden likaisuusaste voi vähäisesti kasvaa. Laitosalueen 

hulevedet kulkeutuvat Vedahuggetin Natura-alueen läpi, mutta muutoksen aiheuttamat 

vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.  

Alueen nykytilan toiminnoista tulee jo lähtökohtaisesti melua, joten uuden toiminnan 

aiheuttama lisäys Natura-alueen melutasoon (jäähdytyspuhallinten tuottama melu) ei 

tule olemaan merkittävä. Yöajan 40–45 dB melutaso yltää yöaikana hieman nykytilaa 

pidemmälle Natura-alueen luoteisreunassa, mutta tilanne ei merkittävästi muutu ny-

kyisestä.  

Hankealueella sijaitseva jätteenpolttolaitos on jo nykytilassa ympärivuorokautisesti va-

laistu, joten uudet rakennukset eivät merkittävästi lisää valaistuksen määrää hanke-

alueella, vaikka ne sijoittuvatkin jonkin verran lähemmäs Natura-aluetta. Hankealueen 

ja Natura-alueen välillä on vähimmillään noin 120 m nuorta taimikkoa, joka toimii suo-

javyöhykkeenä.    

Rakennettava synteettisen metaanin tuotantolaitos tulee vähentämään Westenergyn 

jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjä, ja tuotantolaitoksella ei ole omaa piipunpään 

päästölähdettä, joten CO2-päästöt alueella tulevat jonkin verran pienentymään liiken-

nöinnin lisääntymisestä huolimatta. Ilmanlaadun paraneminen voi mahdollisesti vaikut-

taa positiivisesti Vedahuggetin Natura-alueella kasvavaan jäkälälajiin.  

Hankealueesta lähimmillään noin 2,5 km luoteeseen sijaitsevaan valtakunnalliseen lin-

tuvesien suojeluohjelmaan kuuluvaan ja yksityismaiden suojelualueeseen Karperöfjär-

deniin ei etäisyyden vuoksi katsota tulevan vaikutuksia. 

10.2 Vaikutusmekanismi 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Vedahuggetin suojelualueeseen ei kohdistu suoria vaikutuksia, 

koska rakennukset eivät sijoitu alueelle, eikä alueen kautta tule kulkua hankealueelle. Mahdollisia 

välillisiä vaikutusmekanismeja voivat olla rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuva melu, valaistuk-

sen määrän lisääntyminen alueella, alueen ilmapäästöjen määrän vähäinen lisääntyminen liiken-

teen määrän lisääntymisen myötä ja hiilidioksidipäästöjen vähentyminen synteettisen metaanin 

tuotantolaitoksen rakentamisen jälkeen. Lisäksi Natura-alueeseen voi vaikuttaa puhtaiden huleve-

sien mukana alueen läpi kulkeutuvat aineet. Hankealueen luoteispuolella sijaitsevaan Karperöfjär-

denin lintuvesien suojelualueeseen/yksityiseen suojelualueeseen ei etäisyyden (2,5 km) vuoksi ar-

vioida kohdistuvan vaikutuksia. 
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Hankealueen puhtaat hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien sekä tarkkailukaivoon ja las-

keutusaltaaseen, josta ne virtaavat edelleen Stormossutfalletin ojaa pitkin Vedahuggetin suojelu-

alueen läpi Storträsket lampeen. Raskaan liikenteen kuljetukset lisääntyvät vähäisesti alueella syn-

teettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentamisen myötä, mikä saattaa vähäisesti lisätä huleve-

sien likaisuutta. Vedahuggetin suojeluperusteisiin (luonnonmetsät, puustoiset suot ja liito-orava) 

tällä on kuitenkin korkeintaan vähäistä vaikutusta.  

 

Hankealueelta tulevien ilmapäästöjen ei arvioida vaikuttavan Vedahuggetin lajistoon. Alueella tällä 

hetkellä olevan jätteenpolttolaitoksen piipunpään ilmapäästöjen hiilidioksiditasot tulevat noin puo-

littumaan synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentamisen myötä. Mikäli lähiympäristön il-

manlaatu paranee synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakentamisen myötä, tämä voi mahdol-

lisesti hieman parantaa Natura-alueella kasvavan epifyyttilajiston elinolosuhteita. Kyseinen laji on 

puhtaan ilman indikaattorilaji, jota esiintyy paikoin Vedahuggetin Natura-alueella.  

 

Lisäksi alueen meluvaikutukset kohdistuvat nykytilan kaltaisesti Vedahuggetin lähimmille alueille. 

Rakennusvaiheen meluvaikutukset ovat käyttövaiheen meluvaikutuksia merkittävämmät, mutta 

nämä vaikutukset ovat väliaikaisia. Käyttöaikana vaikutukset eivät tule merkittävästi eroamaan 

nykyisistä. 

 

Hankealueella on nykytilassa ympärivuorokautinen valaistus ja uusien rakennusten myötä alueelle 

tulee jonkin verran lisää valaistusta. Etäisyys Natura-alueeseen ja välissä kasvava taimikko kuiten-

kin estävät osin valon kulkeutumisen Natura-alueelle asti.  

10.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Arviointiselostukseen on koottu olemassa oleva tieto hankealueen ja sen lähiympäristön suojelu-

alueista.  

10.4 Nykytila 

Hankealueen lähiympäristössä on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Vedahuggetin (FI0800097) 

suojelualue, joka sijoittuu hankealueen itäpuolelle, lähimmillään noin 130 m etäisyydelle (Kuva 

10-1). Vedahuggetin suojelualueen pinta-ala on 40 ha. Vedahuggetin eteläosasta noin 3 hehtaaria 

on rauhoitettu yksityiseksi suojelualueeksi (YSA201872), minkä lisäksi valtaosa Vedahuggetin alu-

eesta kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Yksityismaiden suojelualueeksi 

rajattu alueen osa sijaitsee noin 430 metrin päässä hankealueesta.  

 

Vedahugget on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena eri-

tyisten suojelutoimien alueena (SAC-alue) ja alueen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin 

luonto- ja lajityypit: 9010 luonnonmetsät, 91D0 puustoiset suot ja direktiivilaji 1910 liito-orava.  

 

Alueen metsät ovat pääasiassa kuusivaltaisia tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsiä, joissa esiin-

tyvä puusto on varttunutta ja monikerroksista. Paikoitellen esiintyy myös vanhoja ikääntyviä haa-

poja ja koivuja, maapuita ja lehtipuiden pökkelöitä sekä kilpikaarnoittuvia mäntyjä. Alueella esiintyy 

paikoin myös pystyyn kuolevia kuusia ja mäntyjä. Maasto on monin paikoin hyvin kivikkoista ja 

lohkareista. Vedahuggetin eteläosassa on pienialainen, jokseenkin luonnontilainen vetinen korpi, 

jossa puusto on vaihtelevan kokoista ja eri ikäistä. Alueelle sijoittuu myös pieni vesakoitunut män-

tytaimikko. 

 

Vedahuggetin Natura-alueelta on löydetty muun muassa uhanalainen lakkakääpä ja haapojen run-

goilla kasvaa paikoin rehevänä raidankeuhkojäkälää. Lintudirektiivin I-liitteen lajeista alueelta on 

tavattu mm. pohjantikka, palokärki, varpuspöllö, mehiläishaukka ja pyy, joiden lisäksi alueella on 
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havaittu silmälläpidettävä kanahaukka. Alueelta löytyy myös liito-oravalle soveltuvia elinympäris-

töjä ja liito-oravareviiri. (Ympäristöhallinto 2015) 

 

Vedahuggetin alueen läpi kulkee metsäautotie ja kaksi metsäojaa. Nykytilassa laitosalueen puhtaat 

hulevedet rakennusten katoilta ja kevyen liikenteen alueelta johdetaan hiekan- ja öljynerottimien 

kautta viivästysaltaaseen ennen purkuojaan johtamista. Laitosalueen raskaan liikenteen alueelta 

muodostuvat hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimien sekä tarkastuskaivon kautta samaan 

purkuojaan. Tästä hulevedet kulkevat Stormosutfalletin jokea pitkin Natura-alueen läpi Storträsket-

lampeen.  

 

Vedahuggetin alueen suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana 

Natura 2000 -verkostoa. Alueella vallitsevien luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen 

tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. 

 

 

Kuva 10-1. Hankealueen lähellä sijaitsevat suojelualueet. 

 

Hankealueesta lähimmillään noin 2,5 km luoteeseen sijaitsee valtakunnalliseen lintuvesien suoje-

luohjelmaan kuuluva Karperöfjärden (LVO100219), josta valtaosa on lisäksi suojeltu yksityismaiden 

suojelualueena (YSA 204564). Suojelualueiden kokonaispinta-ala on noin 155 ha (suojeltu alue 

kaksiosainen, josta pohjoisosa ei näy kuvassa 10.1). Karperöfjärdenin rannalla on myös kolme pie-

nempää luonnonsuojelulain perusteella suojeltua aluetta (YSA 230670, YSA203936 ja YSA 203879). 
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10.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

 

Vedahuggetin Natura-alue on säilytetty luonnontilaisena alueena vahvasti muokatun alueen lähiym-

päristössä, ja sen herkkyys arvioidaan suureksi. Alueen lähiympäristössä on tehty lähivuosina avo-

hakkuita ja muuta maanmuokkausta. Natura-alueen länsipuolella on ampumarata, joka häiritsee 

alueen luonnonrauhaa. Nykytilassa välillisesti jätteenpolttolaitokselta kulkeutuu Vedahuggetin alu-

eelle vähäisesti melua, ilmapäästöjä ja hulevesiä. Jätteenpolttolaitoksen nykytilan vaikutukset Na-

tura-alueeseen on arvioitu vähäisiksi.  Natura-alueella ei ole erityisen herkkiä elinympäristöjä tai 

lajeja, sillä liito-orava ei erityisesti väistä ihmistoimintaa. Liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä 

ei sijaitse hankealueella, ja pääosa sille soveltuvista elinympäristöistä sijaitsee Natura-alueella ja 

sen lounaispuolella.  

 

Karperöfjärdenin alue sijaitsee 2,5 kilometriä luoteeseen hankealueesta. Karperöfjärdenin herkkyys 

arvioidaan suureksi, mutta etäisyyden vuoksi hankkeen vaikutukset eivät kohdistu alueelle.  

10.5 Vaikutukset suojelualueisiin 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen. Nollavaihtoehdossa alueen nykyti-

laan ei tule muutoksia. 

Vaihtoehto VE1 

Rakennustoiminta ei kohdistu Natura-alueelle, joten suoria vaikutuksia alueen suojeluperusteisiin 

ei tule. Välillisesti Vedahuggetin Natura-alueelle kulkeutuva melu ja hulevesimäärä voivat vähäisesti 

kasvaa nykytilaan verrattuna. Liikenteen määrä hankealueella ei kuitenkaan merkittävästi tule kas-

vamaan. Rakennusvaiheen aikana maanmuokkaus voi lisätä hulevesien mukana kulkeutuvien maa-

ainesten määrää, mutta vaikutus on lyhytaikainen. Hulevesien määrä tulisi kasvamaan ilmaston-

muutoksen vuoksi todennäköisesti laitoskokonaisuuden rakentamisesta riippumatta, eli muutos 

hankevaihtoehtojen (VE0, VE1) välillä on vähäinen.  

 

Ilmapäästöjen määrä alueella tulee vähenemään jonkin verran alueella. Jätteenpolttolaitoksen sa-

vukaasuista talteen otetun hiilidioksidin (noin 40 000 t/a) vaikutus tulee vähentämään alueen ilma-

päästöjä. Tällä on Natura-alueeseen lähinnä ilmanlaadullisia vaikutuksia, mikä saattaa vaikuttaa 

positiivisesti alueella kasvavaan jäkälälajiin.    

 

Rakennusvaiheen aikana meluvaikutukset alueella kasvavat jonkin verran. Alueella tehdyissä ym-

päristömeluselvityksissä tarkasteltiin erityisesti meluvaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueelle. Ny-

kytilanteessa jätteenpolttolaitoksen päiväajan 55 dB melualue rajoittuu käytännössä laitoksen ton-

tille. Yöaikainen 50 dB keskiäänitaso yltää enimmillään noin 150 m etäisyydelle jätteenpolttolaitok-

sen rakennuksesta. Natura-alueella alittuu nykytilassa yöajan 45 dB tavoitetaso. Uudet rakennukset 

tulevat lähimmillään noin 150 metrin päähän Natura-alueesta. Yöajan 40–45 dB melualue yltää 

hieman pidemmälle Natura alueen luoteisreunalla, mutta tilanne ei merkittävästi muutu nykytilasta. 

Uusissa rakenteissa ei ole tärinää aiheuttavia komponentteja. Melu voi häiritä Natura-alueella pe-

sivien lintulajien kutsuääniä tai lisääntymismenestystä, mutta alueelta tulevan melun nykytilan vai-

kutukset alueen lajistoon on arvioitu vähäisiksi, eikä tilanne tule merkittävästi muuttumaan uusien 

rakennusten myötä. 

 

Hankealueella on olemassa oleva jätteenpolttolaitos, joka on valaistu ympäri vuorokauden. Raken-

nusten sisältä kajastaa valoa ja piha-alueet on valaistu katuvaloin. Laajennus lisää jonkin verran 

valaistuksen määrää alueella, mutta hankealueen ja Natura-alueen väliin jää noin 120 metriä nuorta 
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taimikkoa, joka toimii suojavyöhykkeenä, joten valaistuksen vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Ra-

kennusvaiheessa valaistusta on toiminta-aikaa vähemmän, mutta mahdolliset vaikutukset ovat ly-

hytaikaisia ja koska alue ei valaistuksen puolesta ole luonnontilainen, vaikutukset ovat todennäköi-

sesti pieniä. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Natura-alueen herkkyys on arvioitu suureksi. Muutoksen suuruus arvioidaan vaihtoehdossa VE1 

pieneksi kielteiseksi, nollavaihtoehdossa muutosta nykytilaan ei synny. Toiminnan ei arvioida hei-

kentävän ekologisia arvoja, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Vaihtoeh-

dossa VE1 mahdollinen kielteinen vaikutus Vedahuggetiin on pieni ja merkittävyys kohtalainen. 

Etäisyyden vuoksi hankkeen vaikutukset eivät aiheuta muutosta Karperöfjärdenin suojelualueelle. 

 

Taulukko 10-1. Suojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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10.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Piha-alueiden ja rakennuksien katoilta muodostuvat sade- ja sulamisvedet (puhtaat hulevedet) joh-

detaan hiekan- ja öljynerottimien sekä tarkkailukaivon ja laskeutusaltaan kautta purkuojaan, josta 

ne virtaavat edelleen Stormossutfalletiin Natura-alueen läpi Storträsketiin. Päästötasoja seurataan 

nykyiselläänkin, mutta mikäli lisääntyvät sademäärät lisäävät hulevesien määrää merkittävästi, voi 

mittausvälien lyhentäminen olla perusteltua. 20–25 % kasvuun hulevesien määrissä on suunnitte-

lussa varauduttu.  

 

Meluvaikutuksia voidaan vähentää suunnittelulla ja suojaamalla jäähdytyspuhaltimien rakenteet si-

ten, että meluvaikutukset pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Suunnittelussa tähän on varauduttu. 

Lisäksi jäähdytyspuhaltimien rakenteet voidaan suunnitella mahdollisimman etäälle herkimmistä 

kohteista (Natura-alue). Rakennuksia suunnitellessa meluisimmat rakenteet voidaan sijoittaa kau-

emmas Natura-alueesta. 

 

Valaistuksen vaikutuksia voidaan vähentää käyttämällä alaspäin kohdistettuja valoja, joissa tai-

vaalle siroavan valon määrä on mahdollisimman pieni. Natura-alue voidaan huomioida sijoittamalla 

mahdollisimman vähän valoja Natura-alueen lähietäisyydelle. Lisäksi ikkunoita voidaan olla asen-

tamatta Natura-alueen suuntaan, mikäli alueen valaistustason luonnontilaisuutta halutaan suojella. 

Rakennukset itsessäänkin estävät valon kajastamista Natura-alueen suuntaan.  

Muutoksen suuruus 
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10.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Epävarmuustekijät liittyvät valtaosin poikkeustiloihin/onnettomuuksiin (tulipalot, ym.), joita on ar-

vioitu tapahtuvan alle yksi vuodessa ja joihin on pyritty riskinarvioinnilla varautumaan. Poikkeusti-

lanteiden tuomat vaikutukset ovat kuitenkin todennäköisesti samalla tavalla välillisiä vaikutuksia 

kuin muutkin yllä kuvatut vaikutukset.   
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11. YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ 

11.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta vaikutuksia nykytilaan.  

Vaihtoehdolla VE1 vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen myönteinen. Alue sijoit-

tuu jätehuoltoon, energiantuotantoon ja kiertotalouteen liittyvien toimintojen alueelle. 

Hankkeen toteuttaminen tukee alueen nykyisiä toimintoja, tuo synergiaetuja, käyttää 

hyväksi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, edistää hiilineutraaliuden ja kiertota-

louden tavoitteita eikä muuta alueen yhdyskuntarakennetta merkittävästi. Hankkeen 

toteuttaminen ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa, 

ja tukee ylempien kaavatasojen tavoitteita, mutta voimassa olevilla kaavatasoilla ei ole 

erityistä kemianteollisuuden aluevarausta / kaavamerkintää. Hankkeen toteuttaminen 

edellyttää kuitenkin asemakaavan muutosta hankealueelle (T/kem). 

 

11.2 Vaikutusmekanismi 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön muodostuvat siitä, miten hankkeen toimin-

not estävät, rajoittavat, mahdollistavat tai parantavat hankealueen ympäristön nykyistä tai suun-

niteltua maankäyttöä. Hankkeen toiminnot vaikuttavat suoraan hankealueella, ja voivat välillisesti 

heikentää lähiympäristön maankäyttömuotoja muualle kantautuvien vaikutusten johdosta (esim. 

melu-, liikenne- tai maisemavaikutukset). 

 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset vertautuvat pääosin toimintavaiheen mukaisiin maankäyttöön 

ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin, minkä vuoksi rakentamisen aikaisia vaiku-

tuksia ei ole arvioitu erikseen. 

 

11.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu olemassa 

olevan yhdyskuntarakenteen ja kaavoitustilanteen tarkasteluun. Lähtötietoina on käytetty analyysiä 

nykyisestä yhdyskuntarakenteesta sekä hankealueella ja sen lähiympäristössä olevia maakunta-, 

yleis- ja asemakaavoja. Tarkastelussa on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet sekä 

vireillä olevat kaavahankkeet.  

 

Arvioinnissa hankesuunnitelmaa on verrattu alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön. 

Hankkeen vaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä tarkasteltaessa näkökulmana on ollut arvioida, 

kuinka paljon hanke muuttaisi alueiden nykyistä luonnetta. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunnit-

telualueen läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, kuten asutukseen, virkis-

tysalueisiin ja elinkeinoihin. Kaavatarkastelun tuloksena arvioitiin hankkeen vaikutusta kaavojen 

tavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin sekä kaavojen laatimis- tai muutostarvetta. Vaikutusten 

arviointi on tehty asiantuntija-arviona. 

11.4 Nykytila 

Hanke sijoittuu Mustasaaren kuntaan, noin 400 metrin etäisyydelle Vaasan kaupungin rajasta, Få-

gelbergetin teollisuusalueen itäpuolelle, valtatie 8:n eteläpuolelle. Hankealueen koko on noin 21 

hehtaaria. Synteettisen metaanin valmistus sijoitetaan kiinteistölle 499-436-5-86. Mustasaaren 

keskusta sijoittuu noin 3 km etäisyydelle hankealueen länsi- ja lounaispuolelle. Vaasan keskusta 
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sijoittuu hankkeesta lounaaseen yli 7 km etäisyydelle. Mustasaaren Koivulahti sijoittuu noin 5 km 

etäisyydelle hankealueesta koilliseen.  

 

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.  

 

Tarkasteltava hanke sijoittuu olemassa olevalle jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle, Lintuvuoren eli 

Fågelbergetin teollisuusalueen itäpuolelle (etäisyys noin 800 metriä). Hankealueen ympärillä sijait-

see myös metsäaluetta ja noin 900–1000 metriä luoteeseen sijaitsee jätteenkäsittelylaitos. Hanke 

tukeutuu osaltaan länsipuoliseen Fågelbergetin teollisuusalueeseen, joka sijaitsee valtatie 8:n 

(Turku–Rauma–Pori–Vaasa–Kokkola–Oulu) varressa. 

 

Hanke sijoittuu taajamarakenteen ulkopuolelle, ollen kuitenkin taajaman lievealuetta. Hankealueen 

läheisyydessä ei sijaitse asutusta, ja etäisyyttä lähimpään asutukseen on noin 1,2 kilometriä. Stor-

mossenin alueella on jätteenkäsittelykeskuksen toimintojen lisäksi kalliolouhoksia. 

 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017, ja päätös on tullut 

voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Ta-

voitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomi-

oon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Ta-

voitteiden tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöön-

panoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista 

toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: 

- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- Tehokas liikennejärjestelmä 

- Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Käsillä oleva hanke sitoutuu erityisesti uusiutumiskykyisen energiahuollon tavoitteisiin – yleista-

voitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia ja turvata alueiden 

käytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet. 

 

Maakuntakaava 

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

kealue sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavassa kiertotalousalueeksi (EKO) osoitetulle alueelle 

(Kuva 11-1). Aluevarausmerkinnällä osoitetaan kiertotalousalue Stormossen Mustasaaressa. Suun-

nittelumääräyksessä määrätään, että maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa tulee mahdol-

listaa kiertotaloustoimintojen kehittäminen ja turvata tarvittava infrastruktuuri sekä huomioida 

kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. Tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia suunni-

telma alueen hulevesien käsittelystä ja kiinnittää huomiota tarpeeseen järjestää sammutusvesien 

hallinta. 

 

Kiertotalousalueen itälaitaa halkoo maakuntakaavan voimasiirtojohdon yhteystarve Westenergy– 

Koivulahti. Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan vähintään 110 kV:n voimansiirtojohtojen yh-
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teystarpeita. Suunnittelumääräyksen mukaisesti vahvistettaessa ja rakennettaessa voimansiirto-

johtoja tulee ensisijaisesti käyttää nykyisiä johtoaukeita. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida mai-

sema-, kulttuuriympäristö- ja luontoarvot sekä turvata alkutuotannon toimintaedellytykset. 

 

Alue on maakuntakaavassa osa Vaasa–Seinäjoki kehittämisvyöhykettä. Vyöhykettä tulee kehittää 

siten, että vyöhykkeellä edistetään pendelöintiä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota toimivien 

matka- ja kuljetusketjujen ja niiden solmukohtien, sekä joukkoliikenteen että kävelyn ja pyöräilyn 

kehittämiseen. Alue on maakuntakaavassa myös osa Vaasan kaupunkikehittämisen vyöhykettä. 

Vaasaa tulee kehittää maakunnan keskuksena osana valtakunnallista kaupunkiseutuverkostoa. Alu-

eelle tulee kehittää toimiva yhdyskuntarakenne, joka turvaa ekologisen toimivuuden. Maisemara-

kenteen ja yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden tulee olla perustana kaikelle rakentamiselle hyvän 

kaupunki- ja maisemakuvan luomiseksi. Uudisrakentaminen tulee sijoittaa niin, että se ei estä 

eheän yhdyskuntarakenteen tulevaa laajentamista. Yhdyskuntarakenteen tulee edistää ekologista 

kestävyyttä ja biologista monimuotoisuutta sekä turvata virkistysalueiden tarjonta ja saavutetta-

vuus. Uudet asunto- ja työpaikka-alueet tulee sijoittaa suotuisasti ajatellen joukkoliikenteen sekä 

kävelyn ja pyöräilyn kehittämistä. Seudullisesti merkittävät palvelut tulee ohjata kaupungin kes-

kustassa oleville alueille tai sen läheisyyteen.  Aluetta tulee kehittää kansainvälisesti vetovoimai-

sena tutkimuksen ja koulutuksen sekä innovaatio- ja yritystoiminnan alueena. Alueen saavutetta-

vuus tulee varmistaa ja sitä kehittää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää teiden, rautateiden, sata-

man ja lentoaseman kautta kulkeviin kansainvälisiin yhteyksiin. 

 

Alue on maakuntakaavassa osoitettu lisäksi lentoliikenteen estevapaaksi vyöhykkeeksi (Vaasan len-

toaseman esterajoituspinta). Vyöhykkeellä rakennusten, rakenteiden ja laitteiden sekä kasvavan 

puuston ja muun kasvillisuuden suurin sallittu korkeus vaihtelee sijainnista riippuen. Alueelle suun-

niteltavien ja toteutettavien rakennusten ja rakennelmien sijoittamisessa tulee huomioida ilmailu-

lain 158 §:n vaatimukset. Vyöhykkeelle sijoitettavista tavanomaista ja/tai esterajoituspintaa kor-

keammista rakennushankkeista on neuvoteltava Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. 

 

Stormossenin kiertotalousaluetta halkovat maakuntakaavassa myös siirtoviemärin yhteystarpeet 

(Koivulahti–Stormossen, Vaasa–Stormossen ja Stormossen–avomereen). Kiertotalousalueen poh-

joisreunassa kulkee maakuntakaavaan merkitty päävesijohto Sepänkylä–Koivulahti–Väster-

hankmo. 

 

Maakuntakaavassa kiertotalousalueen (EKO) kaakkoispuolella sijaitsee Vedahuggetin Natura 2000 

-verkostoon kuuluva alue ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltu alue. Erityistä huomiota on kiinni-

tettävä alueen luonnonarvojen säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä sellaisten toimenpiteiden vält-

tämiseen, jotka vaarantavat niitä arvoja, joiden perusteella alue on muodostettu tai on tarkoitus 

muodostaa luonnonsuojelualueeksi. Maankäyttö ja toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 

etteivät ne merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 

Natura 2000 -verkostoon. 

 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on 

ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä. 
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Kuva 11-1. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040 (Pohjanmaan liiton karttapalvelu, ei virallinen kaava). 

 

Pohjanmaan liitto on siirtynyt rullaavaan kaavoitukseen, ja maakuntahallitus päätti 28.9.2020 aloit-

taa Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 laatimisen. Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on strategi-

nen kaava, jossa valtakunnalliset tavoitteet yhdistetään maakunnallisiin tavoitteisiin. Kaava laadi-

taan koko maakunnan kattavana kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki yhdyskunta-

rakenteeseen ja maankäyttöön merkittävästi vaikuttavat osa-alueet. Maakuntahallituksen päätök-

sen mukaan energiahuolto ja maa-aineisten otto pitää ensisijaisesti päivittää. Pohjanmaan liiken-

nejärjestelmäsuunnitelma 2050 osoittaa, mitkä ovat liikenteen päivittämistarpeet. 

 

Tavoitteena on saada maakuntakaava hyväksyttyä maakuntavaltuustossa vuoden 2024 lopussa. 

Kun Pohjanmaan maakuntakaava 2050 astuu voimaan, korvaa se Pohjanmaan maakuntakaavan 

2040.  

 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Sepänkylän osayleiskaava 2030, joka on vahvistettu KHO:n päätöksen mu-

kaan 15.12.2017. Alue sijoittuu osayleiskaavassa jätteenkäsittelyalueelle (EJ) (Kuva 11-1 ja 11-1). 

Pieneltä osin hankealueen idänpuoleinen reuna sijoittuu kaavan suojaviheralueelle (EV), joka ym-

päröi jätteenkäsittelyaluetta. Alueelle on osoitettu yhdystie valtatieltä 8. Jätteenkäsittelyalueen (EJ) 

eteläisimpään reunaan on osoitettu osayleiskaavassa muinaismuistokohde / alue, jolla sijaitsee 

muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä (Koppargruvanin his-

torialliset kaivokset). Aluetta koskevissa toimenpiteissä ja suunnitelmissa menetellään kuten mui-

naismuistolaissa on säädetty. Aluetta koskevista toimenpiteistä tai suunnitelmista, ja mikäli lähiym-

päristön maankäyttötarkoitusta muutetaan, on hyvissä ajoin etukäteen kuultava Museovirastoa tai 

maakuntamuseota. 

 

Sepänkylän osayleiskaavassa 2030 on osoitettu tieliikenteen yhteystarve Martoinen–Stormossen, 

jätteenkäsittelyalueen (EJ) länsi- ja lounaispuolitse. Jätteenkäsittelyalueen (EJ) länsi- ja lounais-

puolella on teollisuusaluetta (T). 
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Kuva 11-2. Ote Sepänkylän osayleiskaavasta 2030. 

 

Taulukko 11-1. Sepänkylän osayleiskaavan 2030 merkintöjä ja määräyksiä. 

Kaavamerkintä Selite ja kaavamääräys 

 

 

 

 

Område för avhallshantering. 

Jätteenkäsittelyalue. 

 

 

 

 

Skyddsgrönområde. 

Vid den noggrannare planeringen bör trafikverkets beslut gällande skydds-

områdets bredd beaktas. 

 

Suojaviheralue. 

Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenneviraston päätös suoja-

alueen leveydestä. 

 

 

 

 

 

 

Industriområde. 

Teollisuusalue. 
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Forminnesobjekt. 

Ett område med fasta fordlämningar vilka är fredade genom lagen om forn-

minnen (295/63). Vid åtgärder och planer på området bör förfaras enligt 

vad som stipuleras i lagen om fornminnen. För åtgärder och planer på om-

rådet, och ifall radande markanvändning i näromgivningen förändras, ska 

Museiverket eller landskapsmuseet på förhand kontaktas i god tid. 

 

Muinaismuistokohde. 

Alue, jolla sijaitsee muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kiin-

teitä muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevissa toimenpiteissä ja suunnitel-

missa menetellään kuten muinaismuistolaissa on säädetty. Aluetta koske-

vista toimenpiteistä tai suunnitelmista, ja mikäli lähiympäristön maankäyt-

tötarkoitusta muutetaan, on hyvissä ajoin etukäteen kuultava Museoviras-

toa tai maakuntamuseota. 

 

 

 

 

 

Område som hör till eller föreslagits hora till nätverket Natura 2000. 

 

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. 

 

 

 

 

 

Behov av vägtrafikförbindelse. 

 

Tieliikenteen yhteystarve. 

 

 

Allmänna planbestämmelser / Yleiset kaavamääräykset 

 

 

- Nya byggnationer bör placeras ovanför det högsta vattenståndet som i medeltal uppnås 

en gång på 100 år. Byggnationer som ur samhällelig synpunkt är viktiga eller som kan 

orsaka betydande miljö- eller hälsofara om de nås av vatten, bör placeras ovanför det 

högsta vattenstånd som i medeltal uppnås en gång på 250 år. Före byggandet inleds bör 

utlåtande rörande den lägsta bygghöjden begäras från NTM-centralen. 

- Som grund för noggrannare planering bör utarbetas en plan över hanteringen av områ-

dets dagvatten. 

 

- Uudet rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava keskimäärin kerran 100 vuodessa 

esiintyvän ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle. Yhteiskunnan kannalta tärkeät raken-

nukset tai sellaiset rakennukset ja rakenteet, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa ympä-

ristö- tai terveysvaaraa, jos vesi nousee niiden korkeudelle, on sijoitettava keskimäärin 

kerran 250 vuodessa esiintyvän ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle. Ennen rakenta-

miseen ryhtymistä on pyydettävä ELY-keskukselta lausunto alimmasta rakentamiskor-

keudesta.  

- Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee laatia suunnitelma alueen hulevesien käsitte-

lystä. 
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Alueella on voimassa myös oikeusvaikutukseton Mustasaaren strateginen yleiskaava, joka on hy-

väksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa 10.6.2013, § 85. Hankealue on strategisessa yleiskaa-

vassa jätteenkäsittelyaluetta (EJ) (Kuva 11-3). Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon ja 

käsittelyyn varatut alueet kuten kaatopaikat ja jätteen esikäsittelylaitokset. Alueelle voidaan sijoit-

taa myös jätteen hyödyntämiseen liittyviä toimintoja. Strategiseen yleiskaavaan on osoitettu oh-

jeellinen tielinjaus välillä Stormossen–Martoinen, ja ohjeellinen voimalinja jätteenkäsittelyalueen 

koillispuolelta. EJ-alueelle on osoitettu myös tuulivoimaloiden aluetta (tv-1), jossa alueet ovat tuu-

liolosuhteiltaan ja etäisyydeltään asutukseen sellaiset, että ne soveltuvat pienille tuulivoimapuis-

toille. Alueiden soveltuvuus kokonaisnäkökulmasta voidaan selvittää ja oikeusvaikutteista suunnit-

telua tehdä, mikäli kiinnostusta tuulivoimalle jollakin alueella on. Alueita voidaan käyttää myös 

muuhun käyttötarkoitukseen. Länsipuolinen Fågelbergetin alue on osoitettu teollisuus- ja varasto-

alueeksi (T). Asemakaavassa on annettava tarpeelliset määräykset rakentamisesta ja toimintojen 

sijoittamisesta siten, ettei alueella harjoitettava toiminta aiheuta 55 dBA:n ylittävää melutasoa 

asuin- tai lomarakennusten kohdalla. T-alue on osoitettu strategisessa yleiskaavassa muuttuvaksi 

alueeksi (vinorasteriviivoitus). Valtatie 8:n pohjoispuolelle on osoitettu uusi kevyen liikenteen reitti 

punaisella pallorivillä. Vedahugget on osoitettu Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi alueeksi, ja sen 

itäpuolitse kulkee ohjeellisen ulkoilureitin merkintä. 

 

 

Kuva 11-3. Ote oikeusvaikutuksettomasta Mustasaaren strategisesta yleiskaavasta. 

 

 

Asemakaava 

Alueella on voimassa Stormossenin asemakaavan muutos, joka on hyväksytty Mustasaaren kun-

nanvaltuustossa 28.1.2021. Asemakaavassa suunniteltu kenttäalue sijoittuu kaavassa merkitylle 

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

välivarastointiin ja loppusijoitukseen (Kuva 11-4 ja Taulukko 11-2). Alueelle saadaan rakentaa jät-
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teen käsittelyyn, kierrätykseen ja energiantuotantoon liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varasto-

kenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita. EJ-2-alueella rakennusoikeus on osoitettu te-

hokkuusluvulla e=0,01. 

 

Jätteenpolttolaitoksen alue on asemakaavassa osoitettu merkinnällä ET-1, jolla tarkoitetaan yhdys-

kuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ja alue on varattu ase-

makaavassa jätteenpolttolaitokselle. Alueelle saadaan rakentaa myös muita laitoksen toimintaan 

liittyviä rakennuksia, rakenteita ja varastokenttiä sekä tarvittavia yhdyskuntateknisiä laitteita. ET-

1-alueella rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,60, ja rakennuksen vesikaton ylim-

män kohdan suurin sallittu korkeusasema on +70,0 m. Rakennukseen liittyvien rakenteiden suurin 

sallittu korkeusasema on +100,0 m. 

 

 

Kuva 11-4. Ote voimassa olevasta Stormossenin asemakaavasta (2021). 
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Taulukko 11-2. Stormossenin asemakaavan muutoksen (2021) merkintöjä ja määräyksiä. 

Kaavamerkintä Selite ja määräys 
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Stormossenin asemakaavan muutosta (2021) edeltänyt asemakaava oli hyväksytty Mustasaaren 

kunnanvaltuustossa vuonna 2008.  

 



 

79 

 

Stormossenin asemakaavaa päivitetään vuosien 2022 ja 2023 aikana (Stormossenin ase-

makaavan muutos Westenergyn vieressä). Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on 12.5.2021 

§ 104 päättänyt tutkia edellytykset alueen asemakaavan muutokseen. Hanke on tullut vireille, ja 

sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 17.–30.8.2021 sekä 7.6.–6.7.2022. 

 

Stormossenin asemakaavan osan muutoksen luonnosta käsiteltiin 14.12.2022 Mustasaaren yhdys-

kuntarakentamisen valiokunnassa, ja kaavaluonnos kaavoitusasiakirjoineen asetetaan nähtäville 

yhdyskuntarakentamisen valiokunnan päätöksellä.  

 

14.12.2022 päivätyssä kaavaluonnoksessa noin 9 hehtaarin alue on osoitettu kaavamerkinnällä te-

ollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jonne saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemi-

kaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem-1) (Kuva 11-5 ja Taulukko 11-3). Yhdyskun-

tarakentamisen valiokunnan esit slistalla to etaan seuraavaa: ”Rakennusoikeus on osoitettu te-

hokkuusluvulla e=0,60, ja rakennusoikeus on 54 221 m2. Jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (EJ-2) 

on varattu kaksi aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 6,4 hehtaaria. Voimassa olevassa ase-

makaavassa EJ-2-alueiden tehokkuusluku on e=0,01, mutta asemakaavan luonnoksessa Westener-

gyn omistaman alueen tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0,60. Tällöin rakennusoikeus on 36 817 

m2. Stormossenin omistuksessa olevan EJ-2-alueen osan tehokkuusluvuksi jää e=0,01. 

 

Luonnokseen on varattu energiahuollon alue (EN), jolla on sähkönsiirtoasema. Voimassa olevassa 

asemakaavassa tämä alue on osoitettu Westenergyn jätteenkäsittelyalueelle. Ajankohtaisessa luon-

noksessa alueelle on osoitettu oma kaavamerkintä, ja aluetta on laajennettu itään. Valtaosaan alu-

een ympäristöä on osoitettu suojaviheralue (EV). EV-alueella puuston harventaminen on sallittua, 

mutta aluetta ei saa avohakata, paitsi niiltä osin, kun sitä käytetään voimajohtoalueena. EV-alueelle 

saa rakentaa myös meluvallin.  

 

Alueen sisäiset liikenneyhteydet osoitetaan ajoyhteyksinä (ajo). Lintuvuorentieltä rakennettu uusi 

ajoyhteys ja liittymä on osoitettu ohjeellisena aluerajauksena, jossa on ajoyhteys (ajo) Vaasan 

kaupungin rajalle saakka. Kaava-alueella on johtovarauksia kaukolämpö- ja voimajohtoja varten.  

 

Yleisesti voidaan todeta, että uusi toiminta, joka suunnitellaan asemakaavan mukaisesti, mahdol-

listaa olemassa olevan kiertotalousklusterin kehittymisen ja alueen pitkän aikavälin yhdyskuntara-

kenteen ja elinkeinoelämän kehittymisen. Uudella toiminnalla arvioidaan olevan myös globaalia 

energiateknologian vientipotentiaalia. Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia muodostuu uudesta toimin-

nasta syntyvien melupäästöjen vuoksi. Meluvaikutuksia voidaan lieventää melupäästölähteiden 

suojarakenteiden suunnittelulla ja riittävällä melun torjumisella siten, että laissa ja asetuksessa 

määrätyt melutasot eivät ylity. Liikennemäärä alueella tulee hieman kasvamaan nykytilaan nähden 

synteettisen metaanin ja mahdollisesti teollisen hapen kuljetusten vuoksi.” 

 

Suunnitellun VE1:n metaanin valmistuslaitoskokonaisuuden sijoittuminen on kiinteistön pohjois-, 

koillis- ja itäosassa (sähkötila-muuntaja, elektrolyyseri, vetyvarasto tai akkuvarasto, prosessira-

kennus ja valvomo, metanointilaitos, varasto, CO2 talteenotto, kesäjäähdyttimet, nesteytyslaitos ja 

lastausterminaali). Uuden asemakaavaluonnoksen osalta suunniteltu metaanin valmistuslaitos ja 

muu rakennuskanta sijoittuu layout-suunnitelmien pohjalta teollisuus- ja varastorakennusten kort-

telialueelle, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-

toksen (T/kem-1). 

 



 

80 

 

 

Kuva 11-5. Ote laadinnassa olevasta Stormossenin asemakaavan muutoksesta Westenergyllä (kaavaluonnos, 

14.12.2022). 
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Taulukko 11-3. Stormossenin laadinnassa olevan asemakaavamuutoksen luonnoksen merkintöjä ja määräyksiä. 
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Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta. Hankealuetta lähin asutusalue sijait-

see lounaassa noin 1,6 kilometrin etäisyydellä, ja lähimmät asuinrakennukset noin 1,2 km etäisyy-

dellä Lintuvuoren teollisuusalueella (Kuva 11-6). Stormossenin alueella on jätteenkäsittelykeskuk-

sen toimintoja. Lisäksi hankealueen pohjoispuolella sijaitsee kalliolouhoksia.  

 

Lintuvuoren teollisuusalue sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä hankealueen luoteispuolella. Han-

kealuetta ympäröivät metsät ovat pääosin talouskäytössä lukuun ottamatta hankealueen kaakkois-

puolella sijaitsevaa Vedahuggetin Natura-aluetta, joka sijaitsee lähimmillään noin 130 metrin etäi-

syydellä hankealueesta. Hankealueen lounaispuolella, alle kilometrin etäisyydellä, sijaitsee Kivijär-

ven ampumaurheilukeskus.  

 

Maankäyttöä kuvaavassa CORINE 2018 -aineistossa hankealuetta ympäröivät kaatopaikka-alue ja 

havu-/sekametsä- ja harvapuustoiset alueet (Kuva 11-7). Idässä noin 500 metrin etäisyydellä si-

jaitsee avosuota sekä kosteikko- ja järvialuetta (Storträsket). 
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Kuva 11-6. Asuin-, loma-, liike ja julkiset sekä teolliset rakennukset muutaman kilometrin säteellä hankealueelta. 

 

 

Kuva 11-7. Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäyttö CORINE 2018 -aineiston mukaan. Hankealue on mer-

kitty kartalle sinisellä viivalla. 
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11.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen herkkyys suunnitellun toiminnan vaikutuksille on vähäinen: 

hankkeen ympäröimä alue on jo energiantuotannon, kiertotalouden, jätteenkäsittelyn, teollisuuden, 

maa-ainesten oton aluetta. Hankealueella toimii jätteenpolttolaitos, ja alue tukeutuu osaltaan lä-

heiseen, länsipuoliseen Fågelbergetin teollisuusalueeseen ja valtatiehen 8.  

 

Hankealueen ympäristö on toisaalta myös havu- ja sekametsää sekä harvapuustoista aluetta, jotka 

muodostavat puskurivyöhykkeen idässä sijaitsevalle Storträsketin järvi- ja kosteikkoalueelle sekä 

Vedahuggetin Natura-alueelle. Natura-alue on alueen vaikutusherkin kohde. 

 

Alue on kaavoitettu voimassa olevassa asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-

kennusten ja laitosten ja toisaalta jätteenkäsittelyn korttelialueeksi, mutta vireillä olevassa asema-

kaavamuutoksessa hankealuetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, 

jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen 

(T/kem-1). 

 

11.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta eikä hankkeesta aiheudu yhdyskuntarakenteellisia tai 

maankäytöllisiä vaikutuksia. Näin muutoksen suuruus on Ei muutosta nykytilaan. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 toteutetaan Westenergyn nesteytetyn synteettisen metaanin valmistukseen lai-

toskokonaisuus (nesteytetyn synteettisen metaanin vuosittainen tuottomäärä n. 15 000 tonnia vuo-

dessa) Westenergyn jätteenpolttolaitoksen viereen. Vaihtoehdon laitoskokonaisuus sisältää seuraa-

vat rakennuksen osat ja toiminnot: sähkötila-muuntaja, elektrolyyseri, vety/akkuvarasto, proses-

sirakennus ja valvomo, metanointilaitos, varasto, CO2 talteenotto, kesäjäähdyttimet, nesteytyslai-

tos sekä lastausterminaali. 

 

Suunniteltu laitoskokonaisuus ja sen toiminta ei ole täysin alueella vaikuttavien, voimassa olevien 

ylempien kaavatasojen (maakuntakaava, yleiskaava) mukaista, sillä ylemmissä kaavoissa ei ole 

spesifiä kemianteollisuuden aluevarausta tai kaavamerkintää kyseisellä alueella. Maakuntakaavassa 

alue on osoitettu kiertotalousalueeksi (EKO). Tämä aluevarausmerkintä kuitenkin tukee jossain 

määrin suunniteltua toimintaa. Yleiskaavatasolla alue on osoitettu jätteenkäsittelyalueeksi, ja voi-

massa olevassa asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

korttelialueeksi ja osin jätteenkäsittelyn korttelialueeksi. Jätehuoltoon, energiatuotantoon sekä 

kiertotalouteen liittyvien toimintojen keskittäminen alueelle on ylempien kaavatasojen mukaista. 

 

Suunniteltu hanke sijaitsee alueella, joka on jo nykyisellään jätehuoltoon, energiantuotantoon ja 

kiertotalouteen liittyvien toimintojen piirissä, joten hanke ei ole ristiriidassa alueen nykyisen maan-

käytön kanssa. Hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin asemakaavan muutoksen, sillä 

synteettisen metaanin valmistaminen edellyttää asemakaavaan erityistä T/kem-merkintää (teolli-

suus- ja varastorakennusten korttelialue, jonne saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja 

valmistavan tai varastoivan laitoksen). Asemakaavan muutoksen laadinta on käynnistetty Musta-

saaren kunnan toimesta.  

 

Hankkeen kaltaisen toiminnan keskittyminen jätehuoltoon, kiertotalouteen ja energiantuotantoon 

erikoistuneelle alueelle muodostaa kasautumis- ja synergiaetuja – hankkeella luodaan edellytyksiä 
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yritystoiminnan kehittymiseen, ja edistetään monikeskuksista yhdyskuntarakennetta. Toimintojen 

keskittyminen on yhdyskuntarakenteen kannalta suotuisaa. 

 

Hankkeen toteuttaminen tukee ja toisaalta hyödyntää alueen nykyisiä toimintoja, ja sijoittuu ole-

massa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen, olemassa olevan rakennuskannan viereen. Hanke 

ei merkittävästi muuta alueen yhdyskuntarakennetta. Hanke tukeutuu myös olemassa olevaan inf-

rastruktuuriin jo rakentuneella alueenosalla hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Hankkeen toteutta-

minen edistää myös osaltaan hiilineutraalin jäte-energian tuottamista ja liikenteen päästötavoittei-

den vähentämistä.  

 

Hanke sijoittuu valtatie 8:n eteläpuolelle ja sen läheisyyteen, tukeutuen valtakunnallisesti keskei-

seen liikenneverkkoon. 

 

Lähialueella on asutusta lähimmillään noin 1,2 km etäisyydellä Fågelbergetissä, ja tämä asutus on 

jo teollisuusalueen vaikutuspiirissä. Hankkeen toteuttamisen ei arvioida merkittävästi lisäävän vai-

kutuksia asutukseen tai herkkiin kohteisiin. Vaihtoehdon toteuttaminen täydentää nykyistä Stor-

mossenin yhdyskuntarakennetta eikä aiheuta suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia 

muutoksia tai merkittävää yhdyskuntarakenteen hajautumista. 

 

Hankealuetta lähinnä oleva vaikutusherkin kohde on idän suunnassa sijaitseva Vedahuggetin Na-

tura-alue. Tärinää aiheuttavia toimintoja ei synny synteettisen metaanin tuotannosta. Rakentami-

sen ja toiminnan aikaiset melu-, maisema- ja liikennevaikutukset on kuvattu tarkemmin kunkin 

vaikutusten arvioinnin yhteydessä. 

 

Ympäröiville asuinalueille ei etäisyyden johdosta kohdistu merkittäviä maisemakuvan muutoksia, 

koska hankkeen toiminnot ja rakentaminen kohdistuvat asuinrakenteesta irrallaan olevaan aluera-

kenteeseen. Hanke on toteutettavissa siten, ettei asutukseen, palveluihin, työpaikkoihin, kaupun-

kikuvallisesti arvokkaisiin alueisiin tai virkistysalueisiin kohdistu merkittäviä haitallisia tai heikentä-

viä vaikutuksia. 

 

Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten ja muutoksen suuruuden arvi-

oidaan olevan kokonaisuudessaan pieniä myönteisiä. Alue on varattu vireillä olevassa asemakaavan 

muutoksessa teollisuuden tarpeisiin, ja hanke toteuttaa hyvin laadinnassa olevaa asemakaavan 

muutosta ja  äivit stä.  oiminta vaatii jatkossa erit istä kaavamerkintää ”  kem”   m ärist lle tai 

terveydelle vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista valmistusta, käsittelyä tai varastointia 

varten tarkoitetut alueet).  

 

Hankkeella on maankäytöllisesti pääasiassa alueeseen kohdistuvia sisäisiä vaikutuksia rakennusten 

rakentamisen ja laajennusten sekä uusien toimintojen myötä. Hankealueen läheisyyteen voi aiheu-

tua paikallisesti kielteisiä vaikutuksia mm. rakentamisen ja toiminnan aikaisesta liikenteestä, me-

lusta tai pölystä. 
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Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehto VE0 ei tuo muutosta nykytilaan, mutta vaihtoehto VE1 ei ole ristiriidassa valtakunnallis-

ten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa, ja se tukee ylempien kaavatasojen tavoitteita. Voimassa 

olevilla kaavatasoilla ei ole erityistä kemianteollisuuden aluevarausta / kaavamerkintää, joten hank-

keen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta hankealueelle (T/kem). Muutoksen suuruus 

on pieni myönteinen. 

 

Taulukko 11-4. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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11.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hanke vastaa vireillä ja suunnitteilla olevaa maankäyttöä (Stormossenin asemakaavan muutos eri-

tyisen T/kem -aluevarausmerkinnän osoittamiseksi) eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia yhdyskun-

tarakenteeseen ja maankäyttöön. Rakentamista ohjaavassa asemakaavan muutoksessa osoitetaan 

alueen käyttötarkoitus, rakennusoikeudet sekä rakennusalat. 

 

Tukes määrittelee suuronnettomuusvaaraa aiheuttaville laitoksille konsultointivyöhykkeen, jolla ta-

pahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tu-

kesilta ja pelastusviranomaiselta. 

 

11.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti. Nykyisen 

maankäytön sekä suunnitellun maankäytön osalta arviointi ei sisällä merkittäviä epävarmuuksia. 

 

Muutoksen suuruus 
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12. ELINKEINOT JA PALVELUT 

12.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehdolla VE0 on vähäinen kielteinen vaikutus elinkeinoelämään ja palveluihin, sillä 

nollavaihtoehdossa välilliset myönteiset vaikutukset (uudet hankkeet ja innovaatiot, 

vientipotentiaali) jäävät toteutumatta. 

Vaihtoehdolla VE1 on vähäinen myönteinen vaikutus Mustasaaren ja koko työssäkäyn-

tialueen elinkeinoelämään. Laitoskokonaisuuden rakentaminen työllistää määräaikai-

sesti useampia henkilöitä. Toimintavaiheessa laitos työllistää vain muutamia henkilöitä, 

mutta välillisiä työllisyysvaikutuksia syntyy laitoksen kunnossapidosta sekä tuotteiden 

logistiikka- ja jakeluketjussa. Välillisiä myönteisiä vaikutuksia syntyy uudenlaisen sek-

torikytkennän myötä, mahdollistaen uusien hankkeiden ja innovaatioiden synnyn myös 

muualle Suomeen. Lisäksi uudella liiketoiminnalla on arvioitu olevan myös globaalia 

energiateknologian vientipotentiaalia. 

 

12.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisvaiheessa vaikutukset painottuvat työllisyysvaikutuksiin. Hankkeen rakentaminen työl-

listää eri alojen ulkopuolisia urakoitsijoita. Rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän noin kaksi 

vuotta. Muihin elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi liikenteestä. 

 

Toimintavaiheessa hanke työllistää muutamia henkilöitä, joiden lisäksi välillisiä työllisyysvaikutuk-

sia syntyy esimerkiksi laitoksen kunnossapidosta, logistiikka- ja jakeluketjussa. 

 

Hanke on osa uudenlaista sektorikytkentää jätteenkäsittelylaitoksen ja kemianteollisuuden välillä, 

jolloin olemassa oleva energia- ja kiertotalousklusterin jatkuva kehittyminen mahdollistetaan. 

Myönteisiä vaikutuksia syntyy mahdollisten uusien hankkeiden ja innovaatioiden kautta myös muu-

alle Suomeen. Uudella liiketoiminnalla on myös globaalia energiateknologian vientipotentiaalia. 

12.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Asiantuntijatyönä on arvioitu suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoelämään hank-

keen toteutuessa tai toteutumatta jättäessä. 

12.4 Nykytila 

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. Vuonna 2020 Mustasaaressa oli työpaikkoja 5016, 

joista 5,8 % oli alkutuotannossa, 25,8 % jalostuksessa ja 65,8 % palvelualoilla. Työttömien osuus 

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

 

Mustasaaren työttömyysaste on valtakunnan keskiarvoon verrattuna pienempi. Aloittaneiden ja lo-

pettaneiden yritysten määrät ovat suunnilleen samoja vuosina 2020–2021, joten alueen yrityskanta 

on säilynyt jotakuinkin samana.  
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Mustasaari kuuluu Vaasaan työssäkäyntialueeseen. Vaasa on noin 67 600 asukkaan kunta. Vuonna 

2020 Vaasassa oli työpaikkoja 34 621, joista 0,4 % oli alkutuotannossa, 26,4 % jalostuksessa ja 

72,1 % palvelualoilla. Työttömien osuus työvoimasta oli vuonna 2020 14,1 %. (Tilastokeskus 2022) 

 

Vaasan työttömyysaste on valtakunnan keskiarvon tasalla. Vaasan seudulla aloittaneiden ja lopet-

taneiden yritysten suhde oli positiivinen vuosina 2020‒2021, eli alueen yrityskanta vahvistui. 

12.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Elinkeinojen ja palveluiden näkökulmasta herkkyys arvioidaan vähäiseksi, ottaen huomioon koko 

työssäkäyntialueen. 

12.5 Vaikutukset elinkeinoihin ja palveluihin 

Vaihtoehto VE0 

Hankkeen toteutumatta jätettäessä välilliset myönteiset vaikutukset (uudet hankkeet ja innovaa-

tiot, vientipotentiaali) elinkeinoelämään jäävät toteutumatta, jolloin nollavaihtoehdossa vaikutukset 

elinkeinoihin ja palveluelämään on pieniä kielteisiä.  

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

 

Rakentaminen 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset elinkeinoelämään ja 

palveluihin liittyvät laitoksen rakentamisen työllisyysvaikutuksiin. Laitoskokonaisuuden rakentami-

sen on arvioitu kestävän noin 2 vuotta. Täten rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan kohta-

laisiksi myönteisiksi. 

 

Toiminta 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toiminnan aikaiset suorat vaikutukset työllisyyteen ovat 

vähäiset. Arviolta laitos työllistää suoraan muutamia henkilöitä. Epäsuoria työllisyysvaikutuksia 

syntyy laitoksen kunnossapidosta, synteettisen metaanin ja mahdollisesti tuotteistettavan hapen 

logistiikka- ja jakeluketjusta. 

 

Synteettisen metaanin valmistuslaitos rakennetaan jätteenpolttolaitoksen hiilineutraalin jäte-ener-

gian tuottamiseksi sekä vastaamaan puhtaan raskaan polttoaineen tarpeeseen. Toiminta ei kilpaile 

muiden alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutuessa toiminnan aikaiset vaikutukset arvioidaan 

pääasiassa paikallisiksi. 

 

Välittömien vaikutusten lisäksi hankkeella on myönteisiä välillisiä yhdyskuntataloudellisia vaikutuk-

sia uuden liiketoimintasektorin muodostumisen myötä. Olemassa olevan energia- ja kiertotalous-

klusterin kehittyminen mahdollistaa uusien hankkeiden ja innovaatioiden syntymistä myös muualle 

Suomeen. Uudella liiketoiminnalla on myös globaalia energiateknologian vientipotentiaalia. 

 

Hankkeen toteutuessa vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan keskisuuriksi myön-

teisiksi, ottaen huomioon myös välilliset myönteiset vaikutukset. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu vähäiseksi. Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa vaiku-

tukset elinkeinoelämään ja palveluihin ovat vähäisiä kielteisiä. Vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilan-
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teessa rakentamisen ja toiminnan aikainen muutoksen suuruus on arvioitu keskisuureksi myön-

teiseksi. Täten hankkeella toteutuessaan on arvioitu olevan vähäinen myönteinen merkittävyys elin-

keinoelämään ja palveluihin.  

 

Taulukko 12-1. Elinkeinoelämään ja palveluihin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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12.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset elinkeinoelämään on arvioitu myönteisiksi, joten haitallisten vai-

kutusten ehkäisemiselle tai lieventämiselle ei ole tarvetta. 

12.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kohtalaisen yleispiirteinen, joten epävarmuuste-

kijöillä ei ole merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. Elinkeinoelämään kohdistuvat vai-

kutukset ovat myönteisiä, eivätkä edellytä seurantaa. 

Muutoksen suuruus 
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13. MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

13.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. 

Hankealue sijaitsee jätteenpolttolaitoksen välittömässä läheisyydessä teollisuusalu-

eella. Vaihtoehdon VE1 ei arvioida aiheuttavan muutosta läheisiin maisemiin ja kulttuu-

riympäristöön. Synteettisen metaanin valmistuslaitos sijoitetaan hankealueen itä- ja 

koillisosaan, joten hankkeella ei ole vaikutuksia hankealueella sijaitsevalle muinaisjään-

nökselle. 

 

13.2 Vaikutusmekanismi 

Hankealue ja sille suunniteltu synteettisen metaanin valmistus sijoittuvat nykyisen jätteenpolttolai-

toksen välittömään läheisyyteen. Kiinteistön itäinen ja eteläinen puoli ovat rakentamatonta, poh-

joisosassa sijaitsee jätteenpolttolaitos.  Hankealueen läheisyydessä toiminnassa ovat Stormossenin 

hyötykäyttöasema ja Lintuvuoren teollisuusalue. Synteettisen metaanin valmistuslaitos sijoitetaan 

hankealueen itä- ja koillisosaan.  

 

Merkittäviä maisemavaikutuksia ei synny, sillä rakentaminen on nykyisiin rakennuksiin nähden ma-

talaa ja mittakaavaltaan olemassa olevan rakennuskannan kaltaista. Kaukomaisemavaikutuksia ei 

synny. 

 

Kiinteistön alueella valaistuksen tarve ei hankkeen myötä muutu olennaisesti nykyisen jätteenpolt-

tolaitoksen valaistuksesta. 

13.2.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen sekä sen lähiympäristön maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön herkkyys arvi-

oidaan kokonaisuudessaan vähäiseksi. Hankealue sijoittuu teollisuusalueen ja Stormossenin hyöty-

käyttöaseman läheisyyteen, olemassa olevan Westenergyn jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Han-

kealueella sijaitseva Koppargruvan muinaisjäännös sijaitsee kiinteistön metsäisellä rajatulla alu-

eella. 

13.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-ar-

viona.  

13.4 Nykytila 

Hankealue sijoittuu jätteenpolttolaitoksen välittömään läheisyyteen, Stormossenin hyötykäyttöase-

man kaakkoispuolelle. Alueen lähiympäristö muodostuu talousmetsästä ja hakkuuaukeista. Alle ki-

lometrin etäisyydellä hankealueelta lounaaseen sijaitsee Kivijärven ampumaurheilurata ja Pilvilam-

men retkeilyreitistö. Hankealueen itäpuolella sijaitsee Vedahuggetin suojelualue. 

 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse maisemallisesti arvokkaita alueita (Kuva 13-1). 

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

joka on 1560-luvulta peräisin oleva kuparikaivoskuoppa. Koppargruvan sijaitsee jätteen varastointi- 

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

mistuspaikka, joka sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella. Hankealu-

eelta 1,3 km koilliseen päin Koivulahden Hamnmossenin suolta on löydetty 1980-luvulla keskiaikai-

sen puuveneen osia ja paikka on merkitty kiinteäksi muinaisjäännökseksi. 

 

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse rakennettuun kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita. Etäisyyttä 

lähimpään kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kohteeseen on yli kolme kilometriä. Hankealueen 

itäpuolella sijaitseva Kyrönjoen kulttuurimaisema sijaitsee hankealueelta lähimmillään 3,4 km etäi-

syydellä. Noin 4 km päässä hankealueesta sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kult-

tuuriympäristön (RKY) kohde, 1700-luvulla kasatut Moippevägenin kiviaidat.  

 

Hankkeella ei ole vaikutuksia muinaisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriperintöön tai kulttuurimai-

semaan. Hankealueella sijaitseva Koppargruvan muinaisjäännös jää laitosrakenteiden sijoitusalu-

een ulkopuolelle, rajatulle metsäiselle alalle. 

 

 

Kuva 13-1. Alueen muinaisjäännökset ja arvokkaat maisema-alueet. 

 

13.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen. Nollavaihtoehdossa vaikutuksia 

nykytilaan verrattaessa ei aiheudu. 
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Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

Laitoskokonaisuuden rakenteet tulevat olemaan huomattavasti matalampia nykyiseen jätteenpolt-

tolaitokseen verrattuna, ja rakennukset ovat mittakaavaltaan olemassa olevan rakennuskannan 

kaltaista. Hankkeen edellyttämän rakentamisen määrän, sijoittumisen olemassa olevien rakennus-

kannan ja liikenneinfrastruktuurin läheisyyteen ja alueen vähäisen herkkyyden maiseman muutok-

selle, ovat hankkeen vaikutukset maisemakuvaan vähäisiä ja ulottuvat pienialaiselle lähivaikutus-

alueelle. 

 

Laitoskokonaisuus sijoittuu hankealueen itä- ja koillisosaan, joten hankealueella sijaitsevalle Kop-

pargruvan muinaisjäännökselle ei aiheudu hankkeen toteutuessa vaikutuksia. Hankealueen lähei-

syyden arkeologisen kulttuuriperinnön, rakennusperinnön tai kulttuuriympäristön arvotettuihin koh-

teisiin ei muodostu hankkeen toteuttamisen myötä suoria tai merkittäviä vaikutuksia. Muutos mai-

semassa ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia arvotettuihin alueisiin johtuen kohteiden välisestä etäi-

syydestä, alueen jo aiemmin muuttuneesta maisemarakenteesta ja rakentamisen mittakaavasta. 

 

Kiinteistön valaistuksen tarve ei tule uusien laitosrakenteiden myötä olennaisesti muuttumaan lai-

tosalueen nykytilaan nähden. Hankkeen toteutuessa alueella on soihtuja, missä on pienialainen 

pilot-liekki. Kyseinen liekki ei laitoksen normaalitoiminnassa tule näkymään alueen muusta valais-

tuksesta johtuen. Poikkeustilanteessa, esimerkiksi laitoksen alas- tai ylösajon aikana, joudutaan 

liekkiä soihduttamaan, jolloin liekki tulee näkymään.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdot VE0 ja VE1 eivät tuo muutosta nykytilaan. Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin vä-

häiseksi. 

 

Taulukko 13-1. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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13.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen toteutumisesta ei synny haitallisia vaikutuksia maisemalle tai kulttuuriympäristölle. Lai-

tosrakenteet tulevat olemaan matalammat nykyiseen jätteenpolttolaitokseen verrattuna. Hanke ei 

aiheuta vaikutuksia kiinteistöllä sijaitsevalle muinaisjäännökselle. 

Muutoksen suuruus 
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13.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Arviointi perustuu karttatarkasteluihin ja tietoihin vaikutusalueen muinaisjäännöksistä ja kulttuu-

riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeistä alueista. Saatavilla olevien tietojen perus-

teella arviointiin ei liity epävarmuuksia. 
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14. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN 

14.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa syntyy keskisuuri kielteinen vaikutus puhtaan 

raskaan polttoaineen ja kaukolämmön tuottamatta jättämisen seurauksena. 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vai-

kutukset luonnonvaroihin arvioidaan olevan vähäinen myönteinen. Keskisuuren myön-

teisen kokonaisvaikutuksen aiheuttavat mm. uusiutuvan energian käyttö tuotannossa, 

fossiilisten polttoaineiden korvaaminen hiilineutraalilla raskaan liikenteen polttoaineella 

sekä fossiilisten polttoaineiden vähentäminen kaukolämmön tuotannossa. Synteettisen 

metaanin tuotanto vähentää luonnonvaroihin kohdistuvaa kuormitusta. 

 

14.2 Vaikutusmekanismi 

Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. Luon-

nonvarat jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutuviksi luon-

nonvaroiksi luetaan Auringon säteily, makea vesi, tuuli, aallot ja metsäbiomassa. Uusiutumattomia 

luonnonvaroja ovat mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, maakaasu, öljy), metallit, mineraalit, turve 

sekä maa- ja kiviainekset. Myös rakentamaton maa on luonnonvara.  

 

Hankkeen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen syntyvät pääasiassa välillisesti jäteperäisen 

polttoaineen kautta. Jätteenpolton savukaasuvirrasta hiilidioksidia talteen otettaessa voidaan tuot-

taa hiilineutraalia polttoainetta, ja siten tuotetun synteettisen metaanin avulla voidaan korvata ras-

kaan liikenteen ja meriliikenteen käyttämiä fossiilisia polttoaineita. Luonnonvaroihin kohdistuvaa 

kuormitusta voidaan täten vähentää.  

 

Laitos käyttää prosessissa vetyä, jonka tuotanto vaatii paljon muualla tuotettua sähköä. Hank-

keessa vaadittava sähkö tuotetaan uusiutuvaa energiaa käyttämällä. Synteettisen metaanin tuo-

tannossa voidaan hyödyntää olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen toiminnasta syntyviä lauhde-

vesiä, mikä vähentää puhtaan raakaveden ottoa. Lauhdevesien kierrättäminen synteettisen metaa-

nin valmistusprosessissa myös vähentää viemäriin laskettavien jätevesien määrää jonkin verran 

nykyisestä. 

 

Lisäksi synteettisen metaanin valmistusprosessissa muodostuva lämpö voidaan hyödyntää lähialu-

een kaukolämpöverkkoon. Vuositasolla muodostuvan lämmön määrä on noin 100 GWh (12 MW 

lisäteho), jolloin Westenergyllä tuotetun puhtaan kaukolämmön määrä kasvaa noin 25 %, vastaten 

noin 5100 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. 

14.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Luonnonvarojen hyödyntäminen on arvioitu asiantuntijatyönä käytetyn ja tuotetun energian sekä 

polttoaineen perusteella. Arvioinnissa on hyödynnetty fossiilisia polttoaineita korvaavia energia-

taselaskelmia. Lähtöarvoina laskelmissa on käytetty Tilastokeskuksen julkaisemia vuoden 2021 

polttoaineluokituksia ja niitä vastaavia tehollisia lämpöarvoja ja päästökertoimia. 

 

14.4 Nykytila 

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

% (Tilastokeskus, 2021). Maakaasun ja LNG:n määrä tieliikenteen energian kulutuksesta vuonna 
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2020 oli noin 98 GWh (Autoalan tiedotuskeskus, 2022). Suunniteltu synteettisen metaanin valmis-

tus vähentää liikenteen ja meriliikenteen käyttämää fossiilisten polttoaineiden määrää.  

14.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Vaikutuskohteen herkkyystaso määräytyy luonnonvarojen saatavuuden mukaan. Herkkyystasoon 

vaikuttavat esimerkiksi luonnonvarojen määrä alueellisesti ja globaalisti sekä niiden säännöstely.  

 

Hankealueella ei ole merkittäviä luonnonvaroja, joiden käyttö estyisi. Alue sijaitsee Westenergyn 

jätteenpolttolaitoksen välittömässä läheisyydessä, jossa kasvillisuus on melko vähäistä. Hankealue 

on entuudestaan ihmisen muokkaamaa ja osin rakennettua, eikä hanke toteutuessaan johtaisi esi-

merkiksi suuren metsäalueen hakkaamiseen.  

 

Synteettisen metaanin valmistusprosessissa voidaan hyödyntää jätteenpolttolaitoksen toiminnasta 

muodostuvia jätevedenpuhdistamolle johdettavia lauhdevesiä, mikä vähentää raakaveden oton tar-

vetta tuotannossa. 

 

Näistä syistä kohteen herkkyystasoa voidaan pitää vähäisenä.  

14.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen. Nollavaihtoehdossa syntyy keski-

suuri kielteinen vaikutus puhtaan raskaan polttoaineen sekä puhtaan kaukolämmön tuottamatta 

jättämisen vuoksi. Mikäli hanketta ei toteuteta, fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tulee löytää 

muita ratkaisuja.  

 

Kierrätyskelvottoman jätteen käsittelystä syntyneiden savukaasujen hiilidioksidia ei näin ollen 

saada talteen, eikä hiilidioksidia saada jatkojalostettua hyötykäyttöön. Mikäli hanke ei toteudu, jät-

teenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöjä ei saada vähennettyä, jolloin myönteisiä vaikutuksia ei 

synny. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

 

Rakentamisaikana vähäisiä vaikutuksia luonnonvaroihin voi kohdistua kallioperän louhinnasta han-

kealueen metsäisellä alalla. 

 

Toiminnan aikaisia luonnonvaroihin kohdistuvia vaikutuksia syntyy uusiutuvan energian käytöstä, 

hiilineutraalin polttoaineen tuottamisesta sekä puhtaan kaukolämmön tuottamisesta. Kun vetyä 

tuotetaan tuulisähköllä eli ns. vihreällä energialla, säästetään neitseellisiä polttoaineita, eikä toi-

minnasta aiheudu välillisiä CO2-päästöjä. Laitos tuottaa vetyä varastoon, jolloin hyödynnetään tuu-

livoiman tuotantopiikkejä. Vuositasolla tarvittava sähköenergian määrä on 430 GWh. Jos tuotanto 

toteutettaisiin muulla kuin tuulisähköllä, olisi tarvittavaa energiaa vastaava polttoainemäärä esi-

merkiksi raskaana polttoöljynä noin 35 000 ja turpeena noin 150 000 tonnia vuodessa, jolloin hanke 

ei olisi toteuttamiskelpoinen. 

 

Synteettisen metaanin tuotanto korvaa fossiilisia polttoaineita ja siten vähentää luonnonvaroihin 

kohdistuvaa kuormitusta. Nesteytetyn maakaasun käyttäminen laivojen pääasiallisena polttoai-

neena vähentää merkittävästi meriliikenteen CO2-päästöjä. Hankkeella voidaan korvata myös fos-
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siilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa, kun prosessissa muodostuva lämpö johdetaan lä-

hialueen kaukolämpöverkkoon. Vuositasolla tuotettu kaukolämpö 100 GWh vastaa noin 5100 kiin-

teistön lämmöntarpeeseen. 

 

Synteettisen metaanin tuotantoprosessissa voidaan myös kierrättää jätteenpolttolaitoksen toimin-

nasta syntyviä lauhdevesiä (20 000 m3), mikä vähentää merkittävästi prosessiin tarvittavan puh-

taan raakaveden ottoa. Lauhdevesien kierrättäminen vähentää myös jätevedenpuhdistamolle joh-

dettavien vesien määrä. Puhtaan raakaveden käyttö prosessissa aiheuttaa arviolta vähäisen kiel-

teisen vaikutuksen luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta. 

 

Laitoksen toiminnan aikana luonnonvaroihin kohdistuu vaikutuksia myös prosessissa tarvittavien 

kemikaalien kautta. Laitosta käynnistettäessä tarvittavien kemikaalien määrä on suurempi kuin toi-

minnan aikana, jolloin katalyytti ja kaliumkarbonaatti kiertävät prosessissa. Raaka-aineena käytet-

tävien kemikaalien arvioidut vuosikulutusmäärät ovat vähäisiä, joten vaikutukset jäävät prosessissa 

tarvittavien kemikaalien osalta vähäisiksi kielteisiksi.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Tarkasteltaessa hankealuetta luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta, arvioidaan vaikutuskohteen 

herkkyyden jäävän vähäiseksi. Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa syntyy keskisuuri kieltei-

nen vaikutus puhtaan raskaan polttoaineen ja kaukolämmön tuottamatta jättämisen seurauksena. 

Hankkeen toteutuessa (VE1) muutoksen suuruusluonnonvarojen hyödyntämisen kannalta arvioi-

daan keskisuureksi myönteiseksi. Tällöin hankkeen toteutuessa luonnonvarojen hyödyntämiseen 

kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on vähäinen myönteinen.  

 

Taulukko 14-1. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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14.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Hankkeen toteuttamisen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat pääasiassa myönteisiä, 

jolloin haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen tai lieventämiseen ei ole tarvetta.  

 

Synteettisen metaanin tuotannossa prosessiveden määrää ei voi vähentää tai lauhdevesien hyö-

dynnettävyyttä lisätä, jolloin veden ottoon kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ei voida ehkäistä tai 

lieventää. 

Muutoksen suuruus 
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14.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Säästettyjen luonnonvarojen määrää arvioitaessa on käytetty päästökertoimia, joihin liittyy epä-

varmuutta. Tämän ei arvioida vaikuttavan lopputulokseen merkittävästi. 
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15. LIIKENNE 

15.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vai-

kutukset liikenteeseen arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. Kielteisen kokonaisvai-

kutuksen aiheuttavat mm liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vähäinen heikentä-

minen. Muutokset ovat kuitenkin nykytilaan verrattuna erittäin pienet. 

 

15.2 Vaikutusmekanismi 

Hanke aiheuttaa raskasta liikennettä teillä lähinnä lopputuotteiden kuljetuksina. Lisäksi liikennettä 

aiheutuu huoltotoimista työmatkoista. Arvioitavaan hankkeen myötä, työmatkaliikenne ei kuiten-

kaan tule lisääntymään nykytilaan verrattuna. Arvioinnissa keskitytään liikennetuotosten ja liiken-

teestä aiheutuviin liikenteen sujuvuuden ja turvallisuudessa tapahtuvien muutosten arviointeihin. 

Lopputuotteet kuljetetaan rekoilla tai hapen osalta mahdollisesti putkella olemassa olevaan jätteen-

polttolaitokseen. Työmatkaliikenne on pääosin henkilöautoliikennettä tai ajoittaista polkupyörälii-

kennettä. Huoltoliikenne laitokselle on esimerkiksi laitoksen ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvää, 

mikä koostuu pääosin pakettiautoista ja rekoista. 

15.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankkeen aiheuttaman liikennemäärän ja sen rakenteen vaikutusta lähialueisiin arvioidaan asian-

tuntija-arviona. Liikenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tiestön nykyiseen ja ennustettuun lii-

kenteeseen. Liikennemäärän merkittävyys arvioidaan suhteuttamalla siitä johtuva muutos alueen 

nykytilanteeseen. Arviossa huomioidaan risteyksien ja liittymien toimivuus. 

15.4 Nykytila 

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 15-1). 

Jätteenpolttolaitoksen tämänhetkisen toimintaan liittyvä liikennemäärä on tällä hetkellä noin 50 

raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa (noin 12 500 ajoneuvoa vuodessa). Lisäksi jätteenpolttolaitok-

selle tulee henkilöautoliikennettä noin 3 600 ajoneuvoa vuodessa (noin 15 ajoneuvoa päivässä). 

Liikennöinti alueelle tapahtuu suurimmaksi osaksi maanantaista lauantaihin klo 7–20. Uusi tieyh-

teys ohjaa jätteenpolttolaitoksen liikenteen Stormossenin jätekeskuksen ohi suoraan jätteenpoltto-

laitokselle. Liikennöintialueen lähistöllä ei sijaitse asutusta. 
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Kuva 15-1. Nykyiset liikennemäärät ja tieyhteydet laitosalueelle. 

 

15.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Tie- ja katuverkon herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Vaihtoehto VE1:n liikennemäärän kasvu vaikuttaa 

kielteisesti liikenneverkkoon, koska liikenteen lisääntyessä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus läh-

tökohtaisesti heikkenevät. Hankealueelle on kuitenkin rakennettu uusi tieyhteys, parantamaan lii-

kenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 

15.5 Vaikutukset liikenteeseen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen. Tässä tapauksessa liikenne hanke-

alueelle pysyy ennallaan, eikä siihen tule muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

Prosessin sivutuotteena voidaan valmistaa myös teollista happea 60 000 t/a. 

 

Rakentaminen 

Synteettisen metaanin tuotantolaitoksen toteuttamiseksi on rakennettava uusia rakennuksia ja pro-

sessitekniikkaa. Siitä aiheutuu sekä raskasta liikennettä että paketti- ja henkilöautoliikennettä. To-

dennäköisesti tarvitaan myös erikoiskuljetuksia. Rakentamisen kestoksi on arvoitu 1,5‒2 vuotta.  
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Rakentamisen ajan kokonaisliikennemäärää on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa. Vilkkaimpina 

ajankohtina raskaan liikenteen osalta arvioidaan olevan liikkeellä kymmeniä ajoneuvoja vuorokau-

dessa. Liikennöinti laitosalueelle tapahtuu valtatieltä 8 (Kokkolantie) eritasoliittymän ja liikenneym-

pyrän kautta Lintuvuorentielle, ja uutta tieyhteyttä pitkin suoraan jätteenpolttolaitokselle (Kuva 

15-1). Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus säilyvät hyvällä tasolla. 

 

Tuotanto 

Uusi synteettisen metaanin tuotantolaitos lisäisi raskaan liikenteen tuotosta noin 1700 ajoneuvoa 

vuodessa, jos sivutuotteena syntyvä happi kuljetetaan myös rekoilla pois alueelta. Jos pelkkä syn-

teettinen metaani kuljetetaan pois alueelta, raskaan liikenteen määrä lisääntyisi noin 300 raskaalla 

ajoneuvolla. Molemmissa tapauksissa kuljetukset ovat vaarallisten aineiden kuljetuksia. Siitä aiheu-

tuvat vaarat käsitellään kappaleessa 21. Liikenteen lisäys kohdistuu valtatielle 8 (Kokkolantie), eri-

tasoliittymän ja liikenneympyrän kautta Lintuvuorentielle, ja uutta tieyhteyttä pitkin suoraan jät-

teenpolttolaitokselle (Kuva 15-1). Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus säilyvät hyvällä tasolla. Hen-

kilöliikenne arvioidaan pysyvän nykytilanteeseen verrattuna ennallaan. Liikennöinti alueelle arvioi-

daan tapahtuvan jatkossakin suurimmaksi osaksi maanantaista lauantaihin klo 7–20. 

 

Henkilöliikenteen määrä arvioidaan pysyvän ennallaan ja raskaan liikenteen määrä arvioidaan li-

sääntyvän vain vähäisesti verrattuna nykytilanteeseen. Suurin osa liikenteestä kulkeutuu uutta tietä 

ja Kokkolantietä pitkin. Tämän perusteella, voidaan arvioida liikenteen vaikutukset vähäisiksi (ja 

kielteisiksi).  

 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutoksia liikenteeseen. 

Vaihtoehdossa VE1 kielteisen kokonaisvaikutuksen aiheuttavat mm. liikenteen sujuvuuden ja tur-

vallisuuden vähäinen heikentäminen. Muutokset ovat kuitenkin nykytilaan verrattuna erittäin pie-

net. Muutoksen merkittävyys jää vähäiseksi kielteiseksi. 

 

Taulukko 15-1. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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15.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen aiheutuvat tuotannon aikana tuotteiden kuljetuksista. 

Markkinatilanne määrittää mihin kuljetukset suuntautuvat eritasoliittymästä. Uusi tieyhteys paran-

taa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Uuden tien lähistöllä ei ole myöskään asutusta.   

Muutoksen suuruus 
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15.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Tässä vaiheessa ei ole päätetty, jos sivutuotteena syntyvä teollinen happi kuljetetaan pois alueelta 

vai ei. Tämä aiheuttaa vaihtelua arvioituun raksaan liikenteen määrän arviointiin (1700 ajoneuvoa 

vuodessa vs. 300 raskasta ajoneuvoa vuodessa). Molemmissa tapauksissa raskaan liikenteen li-

sääntyminen verrattuna nykytilanteeseen on vähäistä. 
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16. MELU JA TÄRINÄ  

16.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehto VE0 ei aiheuta muutosta nykytilaan. 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vai-

kutukset meluun arvioidaan olevan vähäinen kielteinen. Kielteisen kokonaisvaikutuksen 

aiheuttavat uudet melulähteet. Muutokset ovat kuitenkin nykytilaan verrattuna erittäin 

pienet. 

Vaihtoehdon VE1 mukaisen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toteutuessa vai-

kutukset tärinään ei arvioida aiheuttavan muutosta nykytilaan. 

 

16.2 Vaikutusmekanismi 

Melu ja tärinä ovat fysikaalisia haittatekijöitä. Meluksi kutsutaan ei-toivottua, elintoimintoja hait-

taavaa tai elimistöä vaurioittavaa ääntä. Melu etenee ilmassa ääniaaltoina, ja aiheuttaa kuuloha-

vainnon. Kuultava ääni voi esimerkiksi liian voimakkaana esiintyessään aiheuttaa mm. häiriinty-

mistä, ja pitkään jatkuessaan myös haittavaikutuksia terveyteen. Melun ominaisuudet, kuten mm. 

sen voimakkuus, voimakkuuden vaihtelu, ajallinen esiintyvyys ja taajuussisältö vaikuttavat melun 

kokemiseen ja siitä aiheutuvaan vaikutukseen. 

 

Tärinä etenee yleisimmin maaperän kautta aiheuttaen rakennuksessa tuntoaistein havaittavaa vä-

rähtelyä. Värähtely voidaan kokea epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Tärinän lähteitä voivat olla 

esim. liikenne, raskaat koneet ja laitteet sekä kallion louhinta. Tärinään ilmiönä liittyy oleellisesti 

myös runkomelu. Kyseessä on ihmisen kuulokynnyksen ylittävillä taajuuksilla (>16 Hz) tapahtuva 

rakenteiden värähtely, joka aistitaan matalataajuisena meluna. Sen lähteenä on maaperän kautta 

rakenteisiin kulkeutuva tärinä. Rakenteiden värähtely saa ympäröivän ilman värähtelemään, mikä 

puolestaan aikaansaa ääniaistimuksen. Se, ilmeneekö tärinä matalataajuisena, ihmisen tuntemana 

tärinänä vai runkomeluna, riippuu mm. herätteen taajuudesta, maaperän laadusta ja itse raken-

nuksen värähtelyominaisuuksista. 

 

Tärinähaittaa esiintyy erityisesti pehmeissä, runsaasti vettä sisältävissä maalajeissa (savet, siltit, 

liejut ja turpeet). Näissä olosuhteissa matalataajuinen tärinä leviää suhteellisen laajalle. Vastaavasti 

karkearakeisilla maalajeilla (hiekat, sorat, moreenit) ja kalliolla matalataajuinen tärinä ei leviä kovin 

laajalle. Runkomeluhaitalle alttiimmat maaperät ovat tiiviit moreenit ja kallio, missä maaperän vä-

rähtelyn taajuusalue on korkeahko, ja sijoittuu ihmisen kuuloalueelle. 

 

16.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Hankevaihtoehtojen toiminnanaikaisia ympäristön melutasoja tutkittiin melumallinnuksen avulla. 

Mallinnusohjelmana käytettiin SoundPLAN 8.2 -ohjelmistoa ja pohjoismaisia teollisuusmelun 

(GPM:2019) ja tieliikennemelun (RTN:1996) laskentamalleja.  

 

Uusien toimintojen meluvaikutusta on arvioitu tunnistettujen melulähteiden sijainti- ja melutietojen 

avulla, jotka perustuvat toiminnanharjoittajan antamiin arvioihin. Melutasoja on arvioitu edellisten 

melumallien perusteella, joihin on lisätty suunnitteilla olevan hankkeen myötä tulevat uudet melu-

lähteet ja siirretty liikenteestä aiheutuva melu uusien liikennejärjestelyn (uusi tieyhteys alueelle) 

mukaisesti. 
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Suunnitellusta toiminnasta aiheutuu melua lähinnä rakennusten ja prosessin jäähdytyspuhaltimista. 

Liikenteen lisääntymisellä arvioidaan myös olevan pieni vaikutus melutasoon. Tärinää aiheuttavia 

toimintoja ei synteettisen metaanin tuotannosta synny.  

 

16.4 Nykytila 

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 jätteen varastointi- ja käsittelyken-

tällä 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.  

 

Alueella ei ole merkittäviä tärinänlähteitä. 

16.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Melun osalta alueen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Melutaso on lähistöllä olevan Natura-alueen 

rajan kohdalla yöaikana 40-45 dB tasoa (ohjearvo yöllä on 45 dB). Vedahuggetin Natura-alueen 

ympäristö ei ole luonnontilainen melutason suhteen lähellä sijaitsevan ampumaurheilukeskuksen, 

jätteenpolttolaitoksen ja kalliolouhosten vuoksi. Melun merkittävä lisääntyminen voisi mahdollisesti 

häiritä alueella pesivien lintujen kutsuääniä ja häiritä pariutumista/pesintämenestystä, mutta koska 

alueella ei esiinny erityishuomiota vaativia lajeja, vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäisiksi. 

 

Tärinän osalta alueen herkkyys arvioidaan myös vähäiseksi, sillä hankealueen lähistöllä ei ole tä-

rinälle herkkiä alueita. 

16.5 Vaikutukset meluun ja tärinään 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen ja alueen toiminta jatkuu nykyisen 

ympäristöluvan mukaisesti. Nykytilan melun keskimääräinen taso päivä- ja yöaikaan näkyy kuvasta 

(Kuva 16-1). 
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Kuva 16-1. VE0 mukainen melukuva. Vasemmalla päiväkeskiarvot (klo 7-22) ja oikealla yökeskiarvot (klo 22-7). 

  

Alueella ei ole merkittäviä tärinänlähteitä. 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus.  

 

Rakentamisen aikainen melu aiheutuu pääasiassa tavanomaisista työkoneista. Lisäksi alueella voi-

daan joutua murskaamaan kiviä, mutta tällainen melu on hyvin väliaikaista. Alueen maaperä on 

moreenia ja todennäköisesti paalutusta ei tarvita rakentamisessa. Mahdollinen paalutus on lyhytai-

kaista ja ainoa tärinää aiheuttava rakentamisen toimenpide. Tärinälle herkkiä kohteita ei sijaitse 

hankealueen läheisyydessä, mutta iskumainen melu voi kuulua suojelualueelle. Pääosin rakennuk-

set tehdään elementeistä ja teräsrakenteista sekä alueelle valmiina tuotavista osista, joiden kokoa-

misesta ei muodostu melua. 

 

Suunnitellusta toiminnasta aiheutuu melua (nykyisen toiminnan lisäksi) lähinnä rakennusten ja pro-

sessin jäähdytyspuhaltimista. Liikenteen lisääntymisellä arvioidaan myös olevan pieni vaikutus me-

lutasoon. 

 

Mallinnuksen avulla arvioitu keskimääräinen melutaso päivä- ja yöaikaan näkyy kuvasta (Kuva 

16-2.).   
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Kuva 16-2. VE1 mukainen melukuva. Vasemmalla päiväkeskiarvot (klo 7-22) ja oikealla yökeskiarvot (klo 22-7). 

  

Suunnitteilla olevan hankkeen myötä alueelle ei arvioida tulevan tärinänlähteitä, ei myöskään ra-

kennusvaiheessa, jolloin ei arvioida syntyvän muutoksia nykytilanteeseen tärinän osalta. 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

 

Koska hankealueen nykyisestä toiminnasta aiheutuu niin paljon enemmän melua kuin VE1:ssä 

suunnitteilla oleva toimina, alueen melutaso ei tule muuttumaan merkittävästi, jonka vuoksi vaiku-

tus arvioidaan olevan pieni kielteinen melun osalta. 

 

Tärinän osalta ei arvioida olevan muutoksia nykytilanteeseen. 
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Taulukko 16-1. Melu- ja tärinävaikutusten merkittävyys. 
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16.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

 

VE1:ssä suunnitteilla olevan hankkeen myötä tulevat uudet melulähteet tulevat olemaan vaimen-

nettuja siten, että niiden melutaso tulee pysymään alle 85 dB metrin etäisyydellä. 

 

Alueella ei tällä hetkellä ole merkittäviä tärinänlähteitä ja suunnitteilla olevan hankkeen myötä alu-

eelle ei arvioida tulevan tärinänlähteitä, ei myöskään rakennusvaiheessa. 

16.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Melulähteiden sijoittuminen ja korkeustaso tarkentuu yksityiskohtaisemman laitossuunnittelun ede-

tessä. Arvioinnissa on kuitenkin oletettu, että ne tulevat oleman muutama metri korkeammalla kuin 

mitä on tällä hetkellä suunniteltu. Eli melun vaikutus tulee todennäköisesti olemaan hieman pie-

nempi kuin mitä on arvioitu, mutta koska melutaso ei tule muutenkaan muuttumaan merkittävästi, 

tämä epävarmuustekijä arvioidaan olevan mitättömän pieni. Kun tarkemmat suunnitelmat laitok-

sesta on laadittu, laaditaan melumallinnus ja meluvaikutukset tarkastellaan tarkemmin. 

Muutoksen suuruus 
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17. ILMANLAATU 

17.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

 Hankkeesta aiheutuvat merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt syntyvät 

raskaasta liikenteestä. Hanke itsessään toteutuessaan (VE1) vähentää CO2 päästöjen 

määrää arvion mukaan 40 000 t/a. Liikenne aiheuttaa polttoperäisiä pakokaasupääs-

töjä, sekä hiukkasmaista katupölyä. Vaihtoehdossa VE0 jätteenpolttolaitoksen toiminta 

jatkuu ennallaan. Vaikutukset ilmanlaatuun pysyvät nykyisen kaltaisina. Arvion mu-

kaan toiminnasta aiheutuva vaikutus ilmanlaatuun on vähäinen. 

 

Vaihtoehdossa VE1 synteettisen metaanin ja hapen kuljetuksista aiheutuu raskaan lii-

kenteen määrissä vähäistä kasvua. Arvion mukaan liikennemäärien lisääntyminen ei 

aiheuta alueella ilmanlaadun raja- ja ohjearvojen ylityksiä lähimpien asuinkiinteistöjen 

alueella. Syntyvät liikenneperäiset päästöt ovat osa alueen kokonaispäästöjä ja ne ja-

kautuvat laajemmalle alueelle. Hiilidioksidipäästöjen määrän väheneminen vaikuttaa 

myönteisesti ilmanlaatuun, mutta sen vaikutus kohdistuu enemmän ilmastovaikutuk-

siin. 

 

17.2 Vaikutusmekanismi 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan päästöjä ilmaan, eikä toiminta aiheuta eikä toiminta vaikuta 

jätteenpolttolaitoksen ilmaan johdettavien epäpuhtauksien määrään. Toiminnan aikana jätteenpolt-

tolaitoksen savukaasuista otetaan talteen hiilidioksidia arvion mukaan 40 000 t/a. Jätteenpolttolai-

toksen päästöt muodostuvat savukaasuista ja mahdollisista seisokin aikaisista hajupäästöistä (Wes-

tenergy, 2015). Savukaasujen leviäminen vaikutus ilmanlaatuun on arvioitu ulottuvan laajalle alu-

eelle, useiden kilometrien etäisyydelle jätteenpolttolaitoksesta. 

 

Toiminnasta aiheutuvien ilmapäästöjen arvioidaan liittyvän pääasiassa liikenteen polttomoottoreista 

syntyviin pakokaasuihin ja tienpinnasta rapautuvaan katupölyyn. Pakokaasut sisältävät kaasumai-

sia päästöjä ja pienhiukkaspäästöjä (halkaisija alle 2,5 µm), kun taas katupöly koostuu pääasiasta 

suuremmista, hengitettävistä hiukkasista (halkaisija alle 10 µm) ja sitä suuremmista hiukkasista. 

Toiminnan aikana kuljetusten määrä lisääntyy, kun nesteytettyä metaania ja tuotettua happea siir-

retään pois raskailla ajoneuvoilla. Työmatkaliikenteen määrän ei arvioida muuttuvan hankkeen ai-

kana. 

 

Rakentamisen aikaiset ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat maarakennustöistä ja muista rakennus-

töistä sekä rakentamiseen liittyvästä liikenteestä.  

17.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Alueen ilmanlaadun nykytila kuvattiin perustuen Vaasan alueen ilmanlaadusta tehtyihin selvityksiin. 

Tuotantolaitoksen nykytilan ilmapäästöt kuvattiin perustuen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen 

päästöihin sekä alueelle kulkevan raskaan liikenteen laskelmiin perustuviin päästömääriin. 

 

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia arvioitiin perustuen alueen ilmanlaadun nykytilaan ja vastaavista 

kohteista saatuihin tietoihin. Toiminnan vaikutuksia arvioitiin perustuen alueen ilmanlaadun nyky-

tilaan, tehtyihin ilmapäästömittauksiin sekä arvioon toiminnan tulevista ilmapäästöistä.  

 

Raskaan liikenteen muodostamat kaasumaiset (polttoaineperäiset) toiminnan aikaiset päästöt las-

kettiin arvioidun liikennemäärän, yksikköpäästökertoimien ja arvioitujen kuljetuskilometrien avulla. 
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Nykyisestä liikenteen päästöistä ei ollut saatavilla kokonaispäästöjä, joten vaihtoehdon VE0 päästö 

arvioitiin myös samalla menetelmällä. Polttoaineperäiset päästöt arvioitiin VTT:n kehittämällä lii-

kenteen päästöjen laskenta- eli ns. LIPASTO-mallilla. Laskelma ei ota huomioon liikenteen nosta-

man katupölyn hiukkaspäästöjä. Yksikköpäästötietokanta on poistunut käytöstä 1.8.2022 tietojen 

vanhentumisen vuoksi (yksikköpäästökertoimet on päivitetty viimeksi vuonna 2017), mutta arvion 

mukaan menetelmää voidaan käyttää karkeaan päästömäärän arviointiin, sillä myös nykytilan ras-

kaan liikenteen pakokaasupäästöt laskettiin tällä menetelmällä. Rakentamisen aikaisia pakokaasu-

päästöjä ei arvioitu LIPASTO-mallilla, sillä rakentamisen aikaista kokonaisliikennemäärää on vaikea 

arvioida tässä vaiheessa, vaiheet ovat kestoltaan suhteellisen lyhyitä ja pakokaasun aiheuttamat 

ilmanlaatuvaikutukset ovat arviolta vähäisiä. Raskaan liikenteen lisäksi alueelle on myös henkilö-

autoliikennettä, mutta sen arvioidaan pysyvän samana kaikissa vaihtoehdoissa. Näiden ilmanlaatu-

vaikutukset on arvioitu sanallisesti asiantuntija-arviona. 

17.4 Nykytila 

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

dun tarkkailusuunnitelman mukaisesti, jossa Westenergy Oy oli mukana yhteistarkkailussa. Teolli-

suuden ja energiantuotannon palamisperäiset kaasumaiset päästöt vuonna 2020 olivat vuoteen 

2019 verrattuina selvästi suuremmat. Raskasta polttoöljyä käytetään alueella enää laivoissa ja 

moottoreiden 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) 

17.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Tarkastelualueen herkkyys ilmanlaadun muutoksista aiheutuville vaikutuksille arvioidaan vä-

häiseksi. Hanke sijoittuu alueelle, joka on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-

nusten ja laitosten korttelialueeksi. Siellä toimii entuudestaan Westenergyn jätteenpolttolaitos ja 

sen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia tai herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja, 

sairaaloita tai kouluja. Lähin asutus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä ja lähin Pilvilammen ulkoi-

lureitti kulkee lähimmillään noin 800 metrin päässä hankealueesta lounaaseen päin. Ilmanlaatu on 

arvioitu tyydyttäväksi tai huonommaksi, sekä alueella on useita muita päästölähteitä, kuten voima-

loita, vilkkaita liikenneväyliä ja teollisuutta. 
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17.5 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen ja toiminnasta aiheutuvat vaiku-

tukset ilmanlaatuun jatkuvat nykyisen kaltaisina. Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoksen ilmapääs-

töt ovat osa alueen kokonaispäästöjä. Siitä aiheutuvat vaikutukset alueen ilmanlaatuun jatkuvat 

niin kauan, kuin jätteenpolttolaitos on toiminnassa. Jätteenpolttolaitoksen vaikutukset alueen il-

manlaatuun on arvioitu olevan vähäisiä. 

 

Westenergy Oy:n liikenneperäisiä päästömääriä arvioitiin samalla menetelmällä kaikissa vaihtoeh-

doissa (VE0 ja VE1), jotta saatiin arvio liikenteen päästömäärien kasvun vaikutuksesta ilmanlaatuun 

nykytilaan verrattuna. Laskennassa käytettiin päästötietoja täysperävaunuyhdistelmien (40 t) 

päästökertoimia. Laskennassa on oletettu, että kuljetukset menevät toiseen suuntaan täysinä ja 

toiseen suuntaan tyhjinä. Vaihtoehdossa VE0 raskaan liikenteen liikennemäärä Varastotiellä on 

12 500 kuljetusta vuodessa molempiin suuntiin, eli 34 kuljetusta vuorokaudessa. Kuljetusreitin pi-

tuudeksi arvioitiin 2 km suuntaansa, jolloin yksi kuljetus on yhteensä 4 km. Pakokaasupäästölas-

kentaan ei ole otettu mukaan alueella tapahtuvaa työmatkaliikennettä. 

 

Kuljetusliikenteen laskennassa käytetyt yksikköpäästöt ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt 4 km 

etäisyydelle vaihtoehdolle VE0 on esitetty seuraavassa Taulukko 17-3. 

 

Taulukko 17-1. Arvio kuljetusliikenteen päästöistä (VE0). 

Päästö 

Täysperävaunuyhdistelmä 

Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä t/a 

Tyhjä, 

yksikköpäästö 

g/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

g/km 

Hiilimonoksidi (CO) 0,37 0,52 0,02 

Hiilivedyt (CH) 0,084 0,1 0,00 

Typen oksidit (NOx) 4,7 6,5 0,3 

Hiukkaset (PM) 0,04 0,062 0,00 

Metaani (CH4) 0,0054 0,0056 0,000 

Dityppioksidi (N2O) 0,029 0,029 0,001 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0026 0,004 0,0002 

Hiilidioksidi (CO2) 788 1 197 50 

 

Päästömääriä tarkasteltaessa täytyy huomioida, että päästöt jakaantuvat tasaisesti koko kuljetulle 

matkalle. Varastotien ulkopuolisten kuljetusreittien osuutta ei ole huomioitu laskelmissa.  

 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

VE1 syntyvä nesteytetty synteettinen metaani siirretään valmistusalueelta raskaan liikenteen kul-

jetuksilla, jolloin laitoksen toiminta lisää liikenteen määrää. Tuotetun hapen kuljetus raskailla ajo-

neuvoilla voi myös vaikuttaa raskaan liikenteen määrään alueelle. 

 

Toiminnan aikana jätteenpolttolaitoksen savukaasuista otetaan talteen hiilidioksidia arvion mukaan 

40 000 t/a, joka parantaa alueen ilmanlaatua, mutta vaikutus kohdistuu enemmän ilmastovaiku-

tuksiin. 
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Liikennepäästöjen laskennassa käytettiin päästötietoja täysperävaunuyhdistelmien (40 t) päästö-

kertoimia. Laskennassa on oletettu, että kuljetukset menevät toiseen suuntaan täysinä ja toiseen 

suuntaan tyhjinä. Vaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen liikennemäärä Varastotiellä on 14 200 kul-

jetusta vuodessa molempiin suuntiin, eli 39 kuljetusta vuorokaudessa. Kuljetusreitin pituudeksi ar-

vioitiin 2 km suuntaansa, jolloin yksi kuljetus on yhteensä 4 km. Pakokaasupäästölaskentaan ei ole 

otettu mukaan alueella tapahtuvaa työmatkaliikennettä 

 

Liikennemäärien kasvusta ilmanlaatuun aiheutuvien vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Sen 

sijaan CO2 päästöjen vähenemisen vaikutus ilmanlaatuun vaikuttaa ilmanlaatuun vähäisesti myön-

teisesti. Ilmanlaadun sijasta vaikutus kohdentuu enemmän ilmastollisiin vaikutuksiin. 

 

Kuljetusliikenteen laskennassa käytetyt yksikköpäästöt ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt 4 km 

etäisyydelle vaihtoehdolle VE1 on esitetty seuraavassa Taulukko 17-2. 

 

Taulukko 17-2. Arvio kuljetusliikenteen päästöistä (VE1). 

Päästö 

Täysperävaunuyhdistelmä 

Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä t/a 

Tyhjä, 

yksikköpäästö 

g/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

g/km 

Hiilimonoksidi (CO) 0,37 0,52 0,03 

Hiilivedyt (CH) 0,084 0,1 0,01 

Typen oksidit (NOx) 4,7 6,5 0,3 

Hiukkaset (PM) 0,04 0,062 0,00 

Metaani (CH4) 0,0054 0,0056 0,000 

Dityppioksidi (N2O) 0,029 0,029 0,002 

Rikkidioksidi (SO2) 0,0026 0,004 0,0002 

Hiilidioksidi (CO2) 788 1 197 56 

 

Päästömääriä tarkasteltaessa täytyy huomioida, että päästöt jakaantuvat tasaisesti koko kuljetulle 

matkalle. Varastotien ulkopuolisten kuljetusreittien osuutta ei ole huomioitu laskelmissa. 

 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Vaihtoehdossa VE0 ei muodostu ilmanlaatuvaiku-

tuksia. Vaihtoehdossa VE1 toiminnasta aiheutuva vaikutus ilmanlaatuun on vähäinen, merkittävim-

mät ilmanlaatuun vaikuttavat päästöt syntyvät raskaasta liikenteestä. Hiilidioksidipäästöjen määrän 

väheneminen vaikuttaa myönteisesti ilmanlaatuun, mutta sen vaikutus kohdistuu enemmän ilmas-

tovaikutuksiin. Kokonaisuudessaan vaikutus arvioidaan pieneksi myönteiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

V
a
ik

u
tu

s
k
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Taulukko 17-3. Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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17.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisen aikaisia toimintojen pölyvaikutuksia voidaan vähentää välttämällä mahdollisuuksien 

mukaan pölyävimpien työvaiheiden samanaikaista tekemistä sekä ottamalla huomioon vallitsevat 

sääolosuhteet.  

 

Rakentamisen ja toiminnan aikana liikenteen aiheuttamia pölyvaikutuksia (liikenteen nostama ka-

tupöly) voidaan vähentää pienentämällä ajonopeuksia alueella sekä huolehtimalla teiden hyvästä 

kunnosta ja oikein ajoitetusta harjauksesta.  

17.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Hankkeen kuljetusliikenteen määrä on arvio, mikä lisää jonkin verran liikenteen pakokaasupäästö-

jen arviota. Laskennassa käytetyn kuljetusmatkan lyhyys kuitenkin vähentää epävarmuutta, pääs-

tömäärien jäädessä varsin vähäisiksi. Arvioinnissa on käytetty LIPASTO-menetelmää, jonka viimei-

simmät yksikköpäästökertoimet on päivitetty vuonna 2017. Liikenteen päästömäärään vaikuttaa 

tuleva autokannan kehitys (kuten sähköautojen yleistyminen). LIPASTO-menetelmä huomioi vain 

pakokaasuista aiheutuvat päästöt, eikä sillä voi arvioida katupölyn määrää ja leviämistä. 

 

Epävarmuustekijöillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätök-

siin. 

Muutoksen suuruus 



 

113 

 

18. ILMASTO 

18.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaikutusalueen herkkyys on määritelty suureksi, johtuen ilmastonmuutoksen 

etenemisestä ja kasvihuonekaasujen kriittisestä vähentämistarpeesta. Vaih-

toehdossa VE0 toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi jäävät toteutta-

matta, jolloin aiheutuu kohtalainen kielteinen vaikutus. Vaihtoehdossa VE1 

syntyy pieniä kielteisiä vaikutuksia rakentamisen aikana (rakennusmateriaa-

lit, kuljetukset, energian tarve). Kokonaisuudessa Vaihtoehdossa VE1 syntyy 

kuitenkin suuria myönteisiä vaikutuksia jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjen 

talteenoton, puhtaan liikennepolttoaineen, kaukolämmön ja vihreän vedyn 

tuotannon johdosta. 

 

18.2 Vaikutusmekanismi 

Rakentamisen aikaiset ilmastovaikutukset aiheutuvat energiankulutuksesta, rakennusmateriaa-

leista ja niiden kuljetuksista hankealueelle ja muusta rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Toimin-

nan aikaiset ilmastovaikutukset liittyvät jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöjen talteenottoon 

ja puhtaan polttoaineen valmistukseen. Synteettisen metaanin valmistaminen luvussa 3.3.2 esite-

tyllä tavalla vähentäisi olemassa olevan jätelaitoksen CO2-päästöjä alustavan arvion mukaan noin 

40 000 t/a. Tuotetulla puhtaalla kaasulla voitaisiin korvata yli 20 miljoonaa litraa raskaan liikenteen 

fossiilista polttoöljyä. Vuosittain tuotetun nesteytetyn synteettisen metaanin (LSNG) määrä (15 000 

t  vastaa esimerkiksi 2‒4 matkustaja-autolautan vuotuisia tarpeita. Lisäksi prosessissa muodostuva 

hukkalämpö (noin 100 GWh/a) voidaan hyödyntää hiilineutraalina kaukolämpönä lähialueen kau-

kolämpöverkkoon. Westenergyllä tuotetun puhtaan kaukolämmön määrä kasvaisi 25 %, mikä vas-

taisi noin 5100 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. 

18.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Ilmastovaikutusten arviointi toteutettiin asiantuntija-arviona hyödyntäen ympäristöministeriön jul-

kaisemaa ohjeistusta ilmastovaikutusten arvioinnista osana YVA-menettelyä (Hildén et al., 2021). 

Ilmastovaikutusten arviointi toteutettiin asiantuntija-arviona. Synteettisen metaanin valmistuslai-

toksen rakentamisen aikaiset ilmastovaikutukset arvioitiin pääasiassa sanallisesti johtuen suunnit-

telun aikaisesta vaiheesta ja sen luomista epävarmuuksista rakennusmateriaaleihin, kuljetuksiin ja 

energiatarpeeseen. Laitoksen toiminnan aikaisten päästöjen arvioinnissa kuljetuksista syntyvien 

päästöjen arvioinnissa hyödynnettiin mm. Tilastokeskuksen Defran päästökertoimia ja VTT:n LIISA-

tietokantaa. 

18.4 Nykytila 

Mustasaaren kunnan kasvihuonekaasupäästöistä lähes puolet aiheutuvat liikenteestä ja kuljetuk-

sista (SYKE 2022), mikä selittyy kunnan laaja-alaisuudella ja pendelöinnillä kuntakeskukseen ja 

Vaasaan (Mustasaaren kunta, 2021). Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vaikutus ilmastonmuutok-

sen etenemiseen on herättänyt runsaasti keskustelua. Keskustelun konkretisoimiseksi on ryhdytty 

myös erilaisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Pohjanmaan ilmastostrategialla 

2040 pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja lisäämään maakunnan sietokykyä ilmastonmuu-

toksen haittavaikutuksia vastaan. Pohjanmaan ilmastostrategian mukaan alueen tulee olla energia-

omavarainen vuoteen 2030 mennessä, ja energia on tuotettava uusiutuvista energialähteistä. Mus-

tasaaren kunnan tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä keskeisillä alueilla ja tehdä energia-

hankinnat tuottajilta, jotka käyttävät ensisijaisesti uusiutuvia energialähteitä (Mustasaaren kunta, 

2021). Lisäksi kunnan ilmasto- ja ener iastrate ian 2021‒20 0 mukaan tavoitteena on  äästä 
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eroon fossiilisista polttoaineista pääasiallisena lämmitysmuotona. Mustasaaren kunta haluaa edes-

auttaa Suomen tavoitetta luopua kokonaan hiilen polttamisesta ennen toukokuuta 2029.  

 

Mustasaari kuuluu ns. Hinku-kuntiin, jotka ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasu-pääs-

töjään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta (Canemure-hanke, 2021). Hinku-

laskentamenetelmän mukaan vuonna 2020 Mustasaaren kokonaiskasvi-huonekaasupäästöt olivat 

laskeneet 28 % vuoden 2007 päästötasosta, tieliikenteen päästöt puolestaan 15 % (SYKE 2022). 

Kokonaiskasvihuonepäästöt vuonna 2020 Mustasaaressa olivat noin 122 000 CO2e, josta tieliiken-

teen päästöt olivat noin 42 000 CO2e. 

 

Nykytoiminnallaan Westenergyn jätteenkäsittelylaitos tuottaa noin 80 000 t CO2 -päästöjä vuo-

dessa (Westenergy, 2018–2020 vuosikertomukset). 

 

Karttatarkastelun perusteella hankealue ei sijoitu tulvariskialueelle. 

 

18.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

 

Kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet 2010-luvulta lähtien noin 1,5 prosenttia vuosittain (Il-

masto-opas, 2020). Kasvihuonekaasupäästöt ovat nyt jo hälyttävällä tasolla ja päästövähennyksiin 

on ryhdyttävä tehokkaasti, jotta globaalit hiilineutraalisuustavoitteet pystytään tavoittamaan ase-

tetussa tavoiteaikataulussa. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä 

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti (Ympäristöministeriö, 2021). Tavoitteen toteuttaminen 

edellyttää nopeita ja mittavia päästövähennyksiä sekä hiilinielujen vahvistamista. Pohjanmaan tu-

lee Pohjanmaan ilmastostrategian 2040 mukaan olla energiaomavarainen, ja energia on tuotettava 

uudistuvista energialähteistä. Ilmasto- ja energiastrategian 2021-2030 mukaan Mustasaaren kun-

nan tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen pienentäminen keskeisillä alueilla kunnassa. 

 

Vaikutuskohteen herkkyyttä määritettäessä painotetaan hankkeen tuottamia myönteisten vaiku-

tusten suhdetta kielteisiin vaikutuksiin, ja arvioidaan täten vaikutusten merkittävyyttä niiden net-

tosummana. Globaalissa mittakaavassa yksittäisen hankkeen ilmastovaikutukset jäävät usein mer-

kityksettömälle tasolle, minkä vuoksi vertailu paikallisiin (Mustasaari) tavoitteisiin nähdään sopi-

vampana ja edesauttavan hankealueen realistista herkkyyden määrittelyä. Mustasaaren kunnan 

tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä, joista suurin osa aiheutuu nykytilassa tieliikenteestä ja kul-

jetuksista. Herkkyystaso ilmastovaikutuksille arvioidaan olevan suuri. 

 

18.5 Vaikutukset ilmastoon 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen kohteeseen. Myönteiset ilmastovaikutukset jää-

vät toteutumatta nollavaihtoehdossa. Jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirran sisältämä hiilidioksidi 

jäisi kierrättämättä/hyödyntämättä, jolloin jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöt pysyisivät en-

nallaan. Raskaan liikenteen fossiilisia polttoaineita tulisi korvata jollain muulla puhtaalla polttoai-

neella. 

 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 
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Rakentaminen 

Hankealue on osin valmiiksi hakattua, eikä synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamisen 

vuoksi tarvitse hakata hiilinieluiksi soveltuvia puita. Hankealueen muu kasvillisuus on vähäistä, jo-

ten maan muokkaus ja kasvillisuuden raivaaminen synteettisen metaanin valmistuslaitoksen tieltä 

arvioidaan ilmastovaikutusten osalta merkityksettömäksi. Hankealueella ei ole merkittäviä hiili-

nieluvarastoja.  

 

Uuden laitoksen rakentamiseen tarvittavien materiaalien (teräs, betoni) kasvihuonekaasupäästöt 

arvioidaan olevan suuruusluokkaa 2 100 t CO2e. Rakennusmateriaalien lisäksi rakentamisen aikana 

syntyy päästöjä muun muassa rakennusmateriaalien kuljetuksista sekä rakentamiseen tarvitta-

vasta energiasta. Ennen kuin suunnittelu etenee, on rakentamisen aikaisia ilmastovaikutuksia haas-

tava arvioida tarkemmin.  

 

Toiminta 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen vuosittaisen sähkön kulutuksen arvioidaan olevan 430 

GWh. Tuotanto perustuu uusiutuvaan energiaan, jotta prosessin vaatima sähkönkulutus ei kumoa 

prosessin loppu- ja sivutuotteen tuomia myönteisiä ilmastovaikutuksia. Tuotannossa käytetään en-

sisijaisesti tuulisähköä, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat erittäin matalat (< 1 %) verrattuna 

vastaavaan määrään fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön. Jos tuulivoimalla tuotettua säh-

köä ei ole saatavilla riittävästi esim. tuuliolosuhteiden vuoksi, käytetään muita uusiutuvia energia-

lähteitä kuten vesivoimaa. Vaihtoehtoisesti laitosta tai sen osia voidaan ajaa pienemmällä teholla 

tai se voidaan ajaa väliaikaisesti alas. Fossiilisia polttoaineita ei tulla käyttämään laitoksen energia-

lähteenä pois lukien epätodennäköinen poikkeustilanne, jolloin laitosta ei muuten pystyttäisi aja-

maan turvallisesti alas. 

 

Osa toiminnan aikaisista päästöistä liittyy laitoksen toimintaan liittyviin raaka-aine ja kemikaalikul-

jetuksiin. Vaihtoehdon VE1 mukaisessa toiminnassa laitosalueelta lähtee päivittäin 1-2 LSNG-kul-

jetusta. Nesteytetyn synteettisen metaanin kuljetusetäisyys vaihtelee riippuen tuotteen vastaanot-

tajasta ja markkinatilanteesta. LSNG-kuljetusten päästöjen arvioimiseksi keskimääräisenä kulje-

tusetäisyytenä käytetään 150 km ja laskennassa huomioidaan laitosalueella saapuvat tyhjät raskaat 

ajoneuvot, että sieltä täytenä poistuvat ajoneuvot.  

 

Hapen jalostaminen kaupalliseksi tuotteeksi, ja täten sen kuljettaminen pois laitosalueelta tarken-

tuu suunnittelun edetessä. Hapen mahdollinen kuljetus pois laitosalueelta on otettu huomioon ras-

kaan liikenteen päästöjä arvioitaessa, jotta arviointi edustaisi ns. pahinta mahdollista skenaariota. 

Päästöjen arvioimiseksi keskimääräisenä kuljetusetäisyytenä on käytetty 150 km suunta.  

 

Raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt arvioidaan merkityksettömiksi, sillä joko ne on 

saatavilla samalla kiinteistöllä sijaitsevalta jätteenpolttolaitokselta tai niiden vuotuinen tarve on vä-

häinen (alle 10 t/a). 
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Taulukko 18-1 Arvio raskaan liikenteen aiheuttamista päästöistä vaihtoehdossa VE1 (Defra, 2022). 

 Tyhjä, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Täysi, 

yksikköpäästö 

kg CO2e/km 

Kuljetusliikenteen 

päästöt yhteensä, 

t CO2e/a 

LSNG 0,76629 1,0974 187 

Teollinen happi 0,76629 1,0974 373 

Yhteensä,  

ml. mahdolliset 

teollisen hapen 

kuljetukset 

  560 

 

Vuonna 2021 Mustasaaren kunnan kuorma-autoliikenteen päästöt olivat VTT:n LIISA-laskentajär-

jestelmän mukaan yhteensä noin 16 507 t CO2e. Kun huomioidaan teollisen hapen kuljetukset, olisi 

vaihtoehdon VE1 mukaisen toiminnan raskas liikenne vastannut noin 3,4 %. Huomioitavaa on, että 

yllä esitetyssä taulukossa ei ole eritelty, kuinka päästöt jakautuvat koko kuljetusreitillä, eivätkä 

täten kohdistu ainoastaan Mustasaaren alueelle. 

 

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-

 lj ä.  äärä vastaa esimerkiksi 2‒4 matkustaja-autolautan vuotuisia tarpeita. 

 

Sivutuotteena syntyvän kaukolämmön määrä on vuositasolla noin 100 GWh (12 MW lisäteho). Täl-

löin Westenergyllä tuotetun puhtaan kaukolämmön määrä kasvaa noin 25 % nykytilanteeseen ver-

rattuna, vastaten noin 5 100 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. Jos vastaava kaukolämmön 

määrä (100 GWh) tuotettaisiin raskaalla polttoöljyllä, syntyisi kasvihuonekaasupäästöjä yli 31 900 

t/a CO2e:na ilmaistuna (Ecoinvent 3.7, 2018).  

 

Vähäpäästöisen energian tuottamisen lisäksi tuotantolaitos talteenottaa jätteenpolttolaitoksen sa-

vukaasuvirran hiilidioksidia vähentäen jätteenpoltosta syntyviä päästöjä 40 000 t CO2/a. Määrä 

vastaa noin puolta jätteenpolttolaitoksen nykyisistä hiilidioksipäästöistä. Vaasan seudun kokonais-

hiilidioksidipäästöjä vuonna 2020 hiilidioksidin talteenotto olisi vähentänyt noin 4,3 %. Suurin osa 

Vaasan seudun hiilidioksidipäästöistä syntyy energiatuotannosta, teollisuudesta ja satamasta, joi-

den CO2-päästöihin verrattuna vähennys olisi ollut noin 5,7 %. (Johnson et al., 2021) 

 

Mahdollisessa metaanivuototilanteessa vuotanut kaasu johdetaan alueelle suunniteltuun soihtujär-

jestelmään, jossa kaasut palavat vedeksi ja hiilidioksidiksi. Palotilanteessa metaani palaa vastaa-

vasti vedeksi ja kaasuksi. Hiilidioksidipäästöt eivät tule lisääntymään nykytilanteeseen verrattuna, 

sillä kaikki prosessissa olevien hiilipitoisten kaasujen hiili on peräisin nykyisen jätteenpolttolaitoksen 

savukaasuvirrasta. Mahdollinen vuotoriski on arvioitu pieneksi. 

 

Kokonaisuudessaan toimintansa aikana synteettisen metaanin tuotantolaitos edistää Pohjanmaan 

ilmastostrategian täyttymistä ja vähentää alueellisia kasvihuonekaasupäästöjä. 

 

18.6 Ilmastomuutoksen vaikutukset hankkeelle 

Ilmastonmuutoksen edetessä maapallon keskilämpötila tulee nousemaan ja äärisääolosuhteet, esi-

merkiksi helleaallot ja tulvariskit, yleistyvät. Mahdolliset helleaallot lisäävät kuivuutta ja välillisesti 

tulipaloriskiä. Erityisesti metsäpalojen riski kasvaa pitkittyneen kuivuuden seurauksena. Laitosalue 
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sijaitsee teollisuusalueella, jossa ei ole luonnontilaista maastoa, joka olisi altis metsäpaloille. Alueen 

itä- ja eteläpuolella kasvaa talousmetsää, joka voi olla altis.  

 

Hankealueella varastoivat kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti, ympäristö- ja kemikaalilainsää-

dännön asettamat vaatimukset huomioiden, eikä ilmastonmuutoksen arvioida täten aiheuttavan 

toiminnalle korkeampaa tulipaloriskiä.  

 

Äärimmäinen kylmyys tai kuumuus ei vaikuta prosessiin. Välillisiä vaikutuksia voi aiheutua sähkön 

korkeasta markkinahinnasta, jolloin toiminta ei välttämättä ole teknis-taloudellisesti kannattavaa. 

 

Hankealue ei sijaitse tulvariskialueella, ja sijaitsee vedenjakajalla ympäröivää maastoa korkeam-

malla, jolloin tulviminen ei vaikuta toimintaan. Hulevesien määrän on arvioitu hankealueella kasva-

van s nteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamisen jälkeen 20‒25 %, jolloin vuosittainen 

laitosalueelta kerättävien sade- ja sulamisvesien määrä olisi noin 30 000 m3. Tontilla muodostuvia 

hulevesiä viivytetään tontilla rankkasateiden aiheuttamien virtaamapiikkien tasaamiseksi. Viivytys-

rakenteen mitoituksessa varaudutaan kerran viidessä vuodessa toistuvaan 30 minuutin rankkasa-

teeseen, jonka intensiteetti on 100 l/s/ha. Sateen intensiteetissä on huomioitu ilmastonmuutoksen 

aiheuttama +20 % kasvu. Johtuen ilmastonmuutoksen huomioimisesta hulevesien käsittelyn suun-

nittelussa ja yleisestä varautumistasosta, ei ilmastonmuutoksen arvioida aiheuttavan merkittäviä 

vaikutuksia hankkeelle. 

 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioitiin suureksi. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta kyseiseen 

kohteeseen. Myönteiset ilmastovaikutukset jäävät toteutumatta, jolloin jätteenpolttolaitoksen sa-

vukaasuvirran sisältämä hiilidioksidi jää kierrättämättä/hyödyntämättä ja hiilidioksidipäästöt pysy-

vät ennallaan. Raskaan liikenteen fossiilisia polttoaineita tulee korvata jollain muulla puhtaalla polt-

toaineella. Hankkeen toteuttamatta jäädessä ilmastovaikutukset ovat pieniä kielteisiä.  

 

Vaihtoehdossa VE1 syntyy pieniä kielteisiä vaikutuksia rakentamisen aikana (rakennusmateriaalit, 

kuljetukset, energian tarve). Kokonaisvaikutusten myötä muodostuu kuitenkin suuria myönteisiä 

vaikutuksia jätteenpolttolaitoksen CO2-päästöjen talteenoton, puhtaan liikennepolttoaineen, kau-

kolämmön ja vihreän vedyn tuotannon johdosta.  

 

Taulukko 18-2. Ilmanlaatuun ja ilmastoon kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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18.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Rakentamisen aikaisia ilmastovaikutuksia voidaan vähentää noudattamalla kestävän rakentamisen 

periaatteita, joihin lukeutuvat mm. materiaali- ja energiatehokkaat rakenneratkaisut. Toiminnan 

aikaisia ilmastovaikutuksia voidaan lieventää optimoimalla kuljetukset tehdasalueelle ja sieltä pois 

siten, että vältetään vajaita kuormia ja suositaan sähköllä toimivia ajoneuvoja. 

 

18.8 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Laitoskokonaisuuden yksityiskohtaisemmat suunnitelmat eivät ole vielä valmiina, jolloin rakenta-

misen aikaisten päästöjen esittämisessä aiheutuu epävarmuutta käytettävien materiaalien ja niiden 

määrien, energian käytön ja kuljetusetäisyyksien suhteen. Materiaalitoimittajia ei vielä ole valittu. 

Tästä aiheutuu kohtalainen epävarmuustekijä rakentamisen aikaisten vaikutusten arvioinnille. Myös 

vedyn tuotannon teknologia (SOEC vs. PEM) valitaan suunnittelun edetessä ja luo epävarmuutta 

toiminnan aikaisiin päästöihin, kuten myös mahdolliset happikuljetukset. 
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19. TERVEYS  

19.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Vaihtoehdossa VE1 terveysvaikutuksia voi aiheutua rakentamisen ajan toiminnoista, 

joista syntyy pölyä ja melua sekä liikenteestä. Vaikutukset ovat kuitenkin paikallisia ja 

lyhytkestoisia, eivätkä kohdistu suurelle alueelle. Terveyteen kohdistuvien vaikutusten 

merkittävyys on vaihtoehdossa VE1 arvioitu korkeintaan vähäiseksi kielteiseksi. 

Vaihtoehdossa VE0 muutosta nykytilaan ei aiheudu.  

 

19.2 Vaikutusmekanismi 

Hankkeesta aiheutuvat mahdolliset terveyteen liittyvät vaikutukset ovat peräisin toiminnasta ai-

heutuvista päästöistä, jotka terveyden näkökulmasta ovat ihmisille altisteita. Tässä hankkeessa 

keskeisiä ovat toiminnasta syntyvät ilma- ja melupäästöt. Hankealueen altisteiden melu- ja ilma-

päästöjen alkuperää on tarkemmin kuvattu kyseisten vaikutusarviointien yhteydessä luvuissa 16 

(melu ja tärinä) ja 17 (ilmanlaatu). Pintaveden (luku 8) kautta muodostuvat terveydelliset vaiku-

tukset arvioidaan jäävän merkityksettömiksi terveyshaittojen kannalta. Pohjaveden (luku 6) osalta 

hankkeesta aiheutuvat muutokset normaalitilanteessa arvioidaan olevan terveyden kannalta mer-

kityksettömiä, koska hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä.  

 

Ympäristömelu on yksi Euroopan ja Suomen suurimmista terveyshaittoja aiheuttavista ympäris-

töongelmista (THL, Tekaisu -hanke, 2019). Melulle altistumisella voi olla vaikutuksia terveyteen tai 

viihtyvyyteen. Yleisimmin haitalliset vaikutukset ilmentyvät melun häiritsevyyden kautta. Häiritse-

vyyteen osaltaan vaikuttaa vastaanottajan ominaisuudet; kuten ikä, sukupuoli, sairastuvuus tai 

muu herkkyys. Häiritsevällä melulla voi olla negatiivisia terveysvaikutuksia. Ympäristömelu on Eu-

roopan suurimpia ympäristöongelmia ja liikennettä voidaan pitää merkittävimpänä ympäristömelun 

lähteenä Suomessa. Melu on stressitekijä, jonka kaikkia vaikutustapoja ei tarkkaan tunneta (Haahla 

ja Heinonen-Guzejev 2012). Tiedetään kuitenkin, että melualtistus voi aiheuttaa fysiologista stres-

siä, joka on yhdistettävissä muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijöihin 

sekä unihäiriöihin (Lanki 2011, Heinonen-Guzejev ym. 2012). Stressireaktio on usein tiedostama-

ton, mutta sitä voi kuitenkin lisätä tietoinen kokemus melun kiusallisuudesta (Lanki 2011).  

 

Tärinä on fysikaalinen haittatekijä, jolle altistutaan tyypillisesti maaperän kautta, jolloin se aiheut-

taa rakennuksissa tuntoaistein havaittavaa värähtelyä. Värähtely voidaan kokea epämiellyttävänä 

ja häiritsevänä. Tärinän lähteitä ovat mm. liikenne, eri laitteet, louhinta ja myös runkomelu. Tä-

rinähaittaa esiintyy eniten pehmeissä, runsaasti vettä sisältävissä maalajeissa, kun taas runkome-

lulle alttiimpia ovat tiiviit moreeni ja kallio. Tärinän häiritsevyys riippuu yksilöstä. Se koetaan hai-

talliseksi erityisesti silloin, kun myös tärinän lähteestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi. Yksilön 

kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaikuttavat tärinän suuruuden lisäksi altistumisolosuhteet, esi-

merkiksi vuorokauden aika.  

 

Ilmansaasteet ovat suurin ympäristöperäinen eliniän lyhenemiseen vaikuttava terveyshaitta Suo-

messa (THL, Tekaisu -hanke, 2019). Ihmisen toiminnasta peräisin olevat ilmansaasteet ovat Suo-

messa pääasiassa peräisin puun pienpoltosta, liikenteestä ja teollisuudesta. Näiden lisäksi on ole-

massa myös luonnollisia hiukkasmaisten päästöjen lähteitä, kuten maaperän kuluminen, siitepölyt 

ja homesienten itiöt. Puun pienpolton lisäksi Suomessa merkittävä osa ilman pienhiukkasista (hal-

kaisija pienempi kuin 2,5 µm) on peräisin kaukokulkeumasta. Suuremmat hengitettävät hiukkaset 
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(halkaisija pienempi kuin 10 µm) ovat usein peräisin maaperästä ja niiden vaihtelevat suuresti vuo-

denajoittain. Suurimmillaan niiden pitoisuudet ovat katupölyjaksojen aikana keväisin nastarenkai-

den ja hiekoituksen ansiosta. Kaikkien hiukkaskokoluokkien pitoisuudet, koostumus, kuten myös 

niiden haitallisuus vaihtelevat vuodenajoittain (Lanki 2013, Happo 2010). Hiukkasmaisten ilman-

saasteiden lisäksi myös kaasumaiset ilmansaasteet, kuten typen oksidit ja otsoni, voivat aiheuttaa 

terveyshaittoja. 

 

Ilmanlaadun muutokset vaikuttavat pääasiassa hengitys- ja verenkiertoelimistöön, mutta voivat 

myös olla edesauttamassa useiden eri sairauksien syntyä. Hiukkasten osalta terveyshaitan syntyyn 

vaikuttavat merkittävästi niin hiukkasten pitoisuus, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, kuin 

myös niiden koko. Hiukkasten pääasiallinen vaikutusmekanismi on tulehdus, joka syntyy, kun hiuk-

kanen on päätynyt sisään hengitetyn ilman mukana elimistöön (Lanki 2011). Pitkäaikaisen pien-

hiukkasaltistuksen on todettu lisäävän riskiä sairastua sydän- ja hengitystiesairauksiin sekä keuh-

kosyöpään (esim. Fuks ym. 2011, Hänninen ym. 2010, Pekkanen 2004, Raaschau-Nielsen ym. 

2013). Pienhiukkasilla tiedetään olevan myös yhteyksiä useiden muiden sairauksien syntyyn, kuten 

esimerkiksi astman puhkeamiseen (Hänninen ym. 2010), mutta myös hermostollisiin sairauksiin. 

Näiden lisäksi on arvioitu, että hiukkasaltistuksen yhteisvaikutus esimerkiksi melun kanssa voi al-

tistaa sairauksien syntyyn. Melun ja pienhiukkasten yhteisvaikutusta on tutkittu varsin vähän ei-

vätkä vaikutusmekanismit ole varmuudella tiedossa.  

 

Pinta- ja pohjaveden laadun muutokset voivat teoriassa mahdollisesti lisätä suoraa altistumista 

metalleille tilanteissa, joissa ihminen juo vettä tai tahattomasti nielee vettä tai on muutoin vuoro-

vaikutuksessa veden kanssa. Tällaisia muita vuorovaikutustilanteita voivat olla esimerkiksi uiminen, 

peseytyminen, muu pintavesien virkistyskäyttö (kalastus) tai kalan syönti. Melkein kaikki metallit 

ovat ihmisille pieninä määrinä välttämättömiä kivennäis- ja hivenaineita, mutta osalle metalleista 

kuten elohopea ei ole tiedossa olevaa käyttötarkoitusta ihmiskehossa. Metallit voivat suurimpina 

määrinä ihmiskehoon päätyessään vaikuttaa haitallisesti moniin elimiin ja elimistön toimintoihin. 

Ne voivat estää tai haitata erilaisten entsyymien toimintaa tai häiritä solujen perimäaineksen eli 

DNA:n korjausmekanismeja. Kudostasolla metallit voivat vaikuttaa haitallisesti erityisesti munuai-

siin ja keskushermostoon. Nikkeli on lisäksi tunnettu allergeeni, joka voi varsin alhaisissa pitoisuuk-

sissa aiheuttaa herkistyneille ihmisille ns. nikkeliallergiaa. Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö 

IARC on luokitellut kadmiumin ja arseenin ihmiselle syöpää aiheuttaviksi aineiksi, lyijyn todennä-

köisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi ja (metyyli)elohopean mahdollisesti ihmiselle syö-

pää aiheuttavaksi aineeksi (Ruokavirasto 2019). 

 

19.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

 

YVA-laissa (252/2017 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen tai toi-

minnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloi-

hin ja viihtyvyyteen. Terveysvaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda esille ja ymmärrettäväksi 

hankkeesta aiheutuvia todennäköisiä välittömiä ihmisen terveyteen vaikuttavia seurauksia. Tässä 

työssä hankkeen vaikutukset terveyteen on arvioitu asiantuntijatyönä. Vaikutusten arvioinnissa 

hyödynnettiin muiden hankkeen vaikutusarviointien tuloksia, sekä tehtiin vertailuja olemassa ole-

viin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin. Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia ihmisten terveyteen arvioi-

tiin melu- ja ilmapäästöjen muutosten sekä pinta- ja pohjavesivaikutusten kautta. Tarkastelussa 

huomioitiin vaikutusten ulottumista lähialueen asutuksiin ja virkistysalueisiin.  

 

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan melun painotettu keskiäänitaso (LAeq) saa olla 

asuinalueella päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. Asuinalueiden ohjearvoja pidetään terveysperusteisina, 

koska niillä altistus on jatkuvaa. Tämän terveysvaikutusten arvioinnin pohjana on melujen osalta 
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käytetty selkeimpien uusien melukohteiden sijainti- ja melutietoja. Niistä aiheutuvien melutasojen 

vähenemistä etäisyys huomioiden on arvioitu lähimpiin asuinkohteisiin. 

 

Ilmanlaadun osalta tässä arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti toimintavaiheen aikaisien päästöjen ja 

liikenneperäisten päästöjen muutoksia nykyiseen tilanteeseen. Arvio ilmanlaadun nykytilasta pe-

rustui saatavilla oleviin mittaustietoihin, kun taas muutoksen suuruuden arviointi perustui arvioon 

tulevista ilmapäästöistä. Rakentamisen ajan ilmapäästöjä arvioitiin vastaavista kohteista saatuihin 

tietoihin. Raskaan liikenteen aiheuttamia kaasumaisia ja hiukkasmaisia päästöjä arvioitiin lasken-

nallisesti (luku 17). 

 

Terveysvaikutusten arvioinnissa vaikutusten suuruutta verrattiin mahdollisuuksien mukaan melun 

ja ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin, jotka on tarkemmin kuvattu edellä melu- ja ilmanlaatuluvuissa 

(luvut 16 ja 17). Raja- ja ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia, jotka määrittävät altistumis- ja 

pitoisuusrajan terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Raja- ja ohjearvojen ylittyessä syntyvien 

terveyshaittojen todennäköisyys kasvaa. Terveyshaittoja voi esiintyä myös raja- ja ohjearvot alit-

tavilla päästöillä, koska ihmisten yksilöllinen herkkyys vaihtelee. Erityisesti lapset, vanhukset ja 

entuudestaan sairaat ihmiset voivat olla altistumiselle herkempiä.  

 

19.4 Nykytila 

 

Hankealue sijaitsee nykyisen jätteenpolttolaitoksen kiinteistöllä. Jätteenpolttolaitokseen liittyvät 

terveysvaikutukset on arvioitu korkeintaan vähäisiksi kielteiseksi aiemmassa jätteenpolttokapasi-

teetin nostoa koskevassa YVA-menettelyssä (Westenergy, 2015). Hankealuetta lähin asuinrakennus 

sijaitsee noin 1,2 km päässä. Muita herkkiä kohteita (koulu, päiväkoti, sairaala) ei ole hankealueen 

välittömässä läheisyydessä, vaan lähimmät sijaitsevat Sepänkylän alueella noin 2,5 km hankealu-

eesta. Hankkeen lähialueella on jonkin verran virkistyskäyttöä (ladut ja Pilvilammen reitti).  

 

THL:n ylläpitämän suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tietokanta Sotkanet.fi:n sairastavuusin-

deksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuuden muu-

tosten mittariksi. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää. Indeksin sisältämät 

sairausryhmät sisältävät mm. suomalaisille yleiset sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikun-

taelinsairaudet, tapaturmat ja dementian. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairas-

tavuus alueella on. Mustasaaren alueen ikävakioitu sairastuvuusindeksi on ollut vuonna 2019 78,3, 

kun muun maan keskiarvoa edustaa lukema 100. Tällä perusteella Mustasaaren alueella sairastu-

vuus on jonkin verran matalampaa kuin muualla maassa. THL:n hyvinvointikompassin avaindikaat-

toreiden mukaan arvioitaessa menetettyjä elinvuosia 100 000 asukasta kohden, Mustasaaren alu-

eella lukema on 3810 menetettyä elinvuotta, kun muualla maassa lukema on 5685 vuonna 2021. 

Mustasaaren alueella vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on 

myös matalampi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2021 lukema Mustasaaressa oli 55,9 po-

tilasta/10 000 asukasta, kun koko maan keskiarvo oli 101,7 potilasta/10 000 asukasta. 

 

19.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Hankealueen nykytila herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Alueella on jo entuudestaan lukuisia teolli-

suudesta peräisin olevia altisteita (melu ja ilmapäästöt). Tämän vuoksi on mahdollista, että pienet-

kin lisäykset altistumisessa voivat aiheuttaa ohje- tai raja-arvojen ylittymisen. Kuitenkaan alueen 

läheisyydessä ei ole potentiaalisia haitankärsijöitä, koska lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,2 km 

etäisyydellä. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse myöskään herkkiä häiriintyviä kohteita, 

kuten kouluja tai sairaaloita. Mustasaaren alueella sairastavuus on viime vuosina ollut jonkin verran 

matalampaa kuin keskimääräinen sairastuvuus Suomessa. 
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19.5 Vaikutukset terveyteen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä synteettisen metaanin tuotantolaitosta rakenneta. 

Alueen toimintaa jatketaan tällöin nykyisen ympäristöluvan puitteissa. VE0 toteutuessa ei arvi-

oida aiheutuvan muutoksia ihmisten kokemiin terveysvaikutuksiin alueen asukkailla. Ny-

kyisestä toiminnasta aiheutuvat terveyshaitat pysyvät nykyisillä tasoilla. 

 

Vaihtoehto VE1 

Vaihtoehdossa VE1 rakennetaan synteettistä metaania 15 000 t/a valmistava laitoskokonaisuus. 

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan päästöjä ilmaan ja hiilidioksidipäästöjen määrän väheneminen 

parantaa vähäisesti ilmanlaatua. Lisääntyneistä liikennemääristä aiheutuvat liikennepäästöt taasen 

jakautuvat kuljetusreittien läheisyyteen. Liikenteen lisääntymisen ei arvioida aiheuttavan ilmanlaa-

dun raja- tai ohjearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Liikenteen päästöt ovat kuitenkin 

osa alueen kokonaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saattavat ajoittain vaikuttaa lähim-

pien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (kuten liikenteen nostama katupöly). Hankkeesta aiheutuu vä-

hän myönteisiä vaikutuksia alueen ilmanlaatuun, mikä voi aiheuttaa terveyshaittojen määrien vä-

henemistä, etenkin herkkien kohteiden ja yksilöiden kohdalla. 

 

Melutasojen suurimmat muutokset arvioidaan VE1 kohdistuvan uuden laitoskokonaisuuden lähiym-

päristöön niin päivä- kuin yöaikaan. Mallinnusten perusteella melutasot alittavat sille asetettuja 

melurajoja lähimpien asuinrakennusten läheisyydessä, jolloin mahdollisia terveyshaittoja ei synny. 

 

Tärinää ei hankkeen myötä arvioida aiheutuvan. 

 

Hankealueella on vain vähäisesti pohjavettä ja synteettisen metaanin valmistuksesta ei muodostu 

päästöjä pohjaveteen. Rakennuksen aikaiset vaikutukset arvioidaan epätodennäköisiksi. Hankealu-

eelta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä lähimmälle luokitellulle pohjavesialueelle, eikä hankealu-

eella tai sen läheisyydessä sijaitse kaivoja. Rakentamisen aikaiset vaikutukset pintavesiin on arvi-

oitu vähäisiksi, paikallisiksi ja väliaikaisiksi. Hankealuetta lähin luokiteltu vesimuodostuma on Lapp-

sunds å ja se sijaitsee 1 km etäisyydellä hankealueesta. Hulevesistä aiheutuvan vaikutuksen määrä 

pintavesiin arvioidaan olevan vähäistä. Jätevesien laadun arvioidaan olevan samankaltaista kuin 

Westenergyn nykyisillä jätevesillä, jotka jäteveden laaduntarkkailun tulosten mukaan ovat määri-

tysrajojen alapuolella tai alittavat asetetut päästöraja-arvot. Näin ollen terveysvaikutukset liittyen 

pohja- ja pintaveteen jäävät merkityksettömiksi vaihtoehdossa VE1.  

 

Terveyshaittojen kannalta VE1 arvioidaan aiheuttavan korkeintaan pientä kielteistä vaikutusta 

johtuen rakentamisen aikaisista ja liikenteen päästöistä.  

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä 

terveysvaikutuksissa näin ollen aiheudu muutosta vallitsevaan tilanteeseen verrattuna. Vaihtoeh-

dossa VE1 synteettisen metaanin valmistuslaitoksen rakentamisen ja toiminnan aikana pieniä kiel-

teisiä vaikutuksia aiheuttavat lähinnä liikenteen päästöt. Vaikutusten merkittävyys jää vähäiseksi 

kielteiseksi. 
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Taulukko 19-1. Terveyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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19.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Terveysvaikutuksia voidaan lieventää toteuttamalla veteen, ilmanlaatuun ja meluun liittyvien hai-

tallisten vaikutusten lieventämiseen tarkoitettuja keinoja, joita on esitetty kyseisen arvioinnin yh-

teydessä. Terveyshaittojen kohdalla haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen perustuu pit-

kälti altistumisen vähentämiseen. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota lähialueiden asukkaiden 

mahdollisiin kielteisiin kokemuksiin terveysvaikutuksista, vaikka ohjearvojen ylittymistä ei tapah-

tuisikaan. Kielteisiä kokemuksia voidaan vähentää avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella alu-

een tapahtumista sekä vastaamalla mahdollisiin lähialueiden asukkaiden kysymyksiin. 

 

19.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Terveysvaikutusten arviointi perustuu tämän YVA-selostuksen eri osioissa kuvattuihin asiantuntija-

arviointeihin ja laskelmiin, sekä niiden tulkintaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä siellä määritettyi-

hin raja- ja ohjearvoihin perustuen. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät näin 

pääosin laskelmissa kuvattuihin epävarmuustekijöihin sekä yksilöiden välisiin kokemuseroihin.  

 

Muutoksen suuruus 
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20. ELINOLOT JA VIIHTYVYYS 

20.1 Arvioinnin päätulokset 

Yhteenveto vaikutusten arvioinnista 

Arvioinnin  

päätulokset 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset aiheutuvat mm. 

melusta, liikenteestä sekä yhteisvaikutuksista alueen muun toiminnan kanssa. Hank-

keen ympäristövaikutukset on kuitenkin arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi. Toi-

minta tulee lisäksi sijoittumaan olemassa olevan toiminnan yhteyteen. Hanke ei ole 

herättänyt yleistä huolta paikallisissa.  Tämän perusteella rakentamisen ja toiminnan 

aikaiset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan merkittävyydeltään 

vähäisiksi kielteisiksi vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa VE0 muutosta ei aiheudu. 

 

20.2 Vaikutusmekanismi 

Sosiaalisella vaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskun-

taan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin 

jakautumisessa. Sosiaalisia vaikutuksia voi aiheutua suoraan tai epäsuorasti ja ne kohdistuvat eri-

laisina eri ihmisiin, toimijoihin tai alueisiin. Suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi melu-, pöly- tai 

maisemavaikutukset ja epäsuoria esimerkiksi muutokset pintaveden laadussa. Sosiaaliset vaiku-

tukset liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutusosa-alueisiin. 

 

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset ovat pääosin toiminnan aikaisia. Hankkeen suunnitteluvaiheessa 

tieto elinympäristön muuttumisesta voi synnyttää sosiaalisia vaikutuksia, jotka voivat ilmetä mm. 

asukkaiden huolina tai pelkoina.  

 

Rakentamisen aikana vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvat pääosin raken-

nustöiden aiheuttamista meluvaikutuksista (esim. paalutus tarvittaessa) ja liikennevaikutuksista. 

Hankkeen toimintavaiheen aikaiset kielteiset vaikutukset painottuvat melu-, ja pintavesivaikutuk-

siin sekä liikennevaikutuksiin sekä yhteisvaikutuksiin Westenergyn muun toiminnan kanssa. Yhteis-

vaikutuksia on käsitelty luvussa 22. Toiminnan päätyttyä sosiaaliset vaikutukset vähenevät toimin-

nan ympäristövaikutusten vähentymisen myötä.  

 

20.3 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnilla pyritään tunnistamaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamien 

muutosten vaikutusta ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteel-

taan pääasiassa laadullisia, eivätkä ne siksi ole mitattavissa. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöi-

den ja yhteisöjen tiedot, näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan 

olennaiset esim. asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen ja alueen virkistyskäyttöön koh-

distuvat vaikutukset sekä asukkaiden ja alueella toimivien huolet tai toiveet näihin liittyen.  

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähtötietoina käytetään muita vaikutusarviointeja sekä muuta 

arvioinnin yhteydessä tuotettua tietoa. Lisäksi arvioinnin taustatietona on hyödynnetty alueella to-

teutettujen muiden YVA-menettelyjen arviointeja, jotka arviointia laadittaessa ovat olleet saatavilla. 

Myös erilaiset kartta- ja paikkatietoaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet ovat toimineet arvi-

oinnin lähtöaineistona. 

 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähtötietona on käytetty myös YVA-ohjelmasta annettuja lau-

suntoja. Arviointiohjelma oli nähtävillä sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla sekä painet-

tuna versiona Mustasaaren virastotalolla ja Vaasan kaupungin kansalaisinfossa. Kuulutus julkaistiin 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset, ympä-

ristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaa-

niYVA. Arviointiohjelmasta annettiin kahdeksan lausuntoa (Finavia Oyj, Fintraffic Lennonvarmistus 

Oy, Luonnonvarakeskus Luke, Länsirannikon ympäristöyksikkö, Mustasaaren kunta, Pohjanmaan 

museo, Pohjanmaan pelastuslaitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes) ja kuusi asiantuntija-

kommenttia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: pohjavesiryhmä, ilmastotiimi, luonnonsuojeluyksikkö, 

ympäristönsuojeluyksikkö, liikenne- ja infrastruktuuri, vesihuoltopalvelut). YVA-ohjelmasta ei an-

nettu yhtään mielipidettä. Yhteysviranomaisen lausunto on selostuksen liitteenä 1. YVA-ohjelma-

vaiheessa hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 14.6.2022 Westenergy Oy:n 

tiloissa. Yleisötilaisuuteen osallistui hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen ja YVA-konsultin 

lisäksi kolme henkilöä.  

 

Vaikutusten arviointi on laadittu asiantuntija-arviona, jossa korostuvat vaikutusten ja niiden koh-

dentumisen tunnistaminen, asioiden suhteuttaminen (merkittävyyden arviointi) ja vertailu. Sosiaa-

lisiin vaikutuksiin liittyy kiinteästi vaikutukset elinkeinoelämään ja niitä on käsitelty omassa luvus-

saan 12. Lisäksi hankkeen terveysvaikutuksia on käsitelty luvussa 19. 

 

20.4 Nykytila 

Suunniteltu synteettisen metaanin tuotantolaitos sijoittuu Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoksen 

kiinteistölle. Aluetta lähimmät tiiviimmät asuinalueet ovat Sepänkylä noin 2,5 km etäisyydellä han-

kealueen länsipuolella ja Koivulahti yli 4 km etäisyydellä hankealueen koillispuolella. Alueen asu-

tusta on käsitelty tarkemmin luvussa 11. 

 

Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muitakaan herkkiä häiriintyviä kohteita kuten 

kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita. Lähimmät herkät häiriintyvät kohteet sijaitsevat Sepänkylän 

alueella.  

 

Hankealueella ei ole virkistyskäyttöä. Lähimmillään noin 200 m hankealueesta lounaaseen sijaitsee 

Kivijärven ampumaurheilukeskus. Ampumaurheilukeskuksella on Vasa Skyttegille – Vaasan am-

pujat, riistanhoitopiirin sekä pelastuslaitoksen ratoja.  Pilvilammen retkeilyreitti kulkee lähimmil-

lään noin 800 metrin päästä hankealueesta lounaaseen päin. Noin 700 metriä hankealueen etelä-

puolella kulkee Vaasan Latu ry:n ylläpitämä Pilvilammen latuverkosto. Latuverkon varrella sijaitsee 

myös Kivijärven laavu. Noin 2,4 km hankealueelta luoteeseen sijaitsee Mustasaaren urheilupuisto 

ja Botniahalli. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevia virkistyskäyttökohteita on esitetty kuvassa 

Kuva 20-1.  

 

Hankealueen ympäristössä on metsää, jota hyödynnetään jokamiehen oikeuksien esimerkiksi mar-

jastukseen ja ulkoiluun sekä metsästykseen.  Hankealueen eteläpuolen metsissä harrastetaan 

myös suunnistusta.  

 

http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset
http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA
http://www.ymparisto.fi/westenergysynteettinenmetaaniYVA
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Kuva 20-1. LIPAS-kohteet hankealueen läheisyydessä. 

 

20.4.1 Vaikutuskohteen herkkyys 

Ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden osalta herkkyys arvioidaan vähäiseksi. Uusien toimintojen vä-

littömään läheisyyteen sijoittuu vähän potentiaalisia haitankärsijöitä (vakituista asutusta) eikä 

herkkiä häiriintyviä kohteita tai virkistyskäyttökohteita. Hanke sijoittuu Westenergy Oy:n nykyisen 

toiminnan viereen, joten alueella on jo nykyisin ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja, mikä toi-

saalta voi lisätä yhteisvaikutuksia. Alueella ei ole erityisiä kulttuurisia tai maisemallisia arvoja. 

Hanke liittyy muuhun Westenergy Oy:n toimintaan, eikä ole ristiriidassa sen kanssa. Hanke ei ole 

herättänyt erityisiä ristiriitoja tai huolia perustuen siihen, että ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa 

oli vain vähän osallistujia, ja YVA-ohjelmasta ei annettu mielipiteitä. 

 

20.5 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Vaihtoehto VE0 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, jolloin hankkeen vaikutukset jäävät toteumatta. Koska 

muita vaikutuksia elinoloihin ja viihtyvyyteen ei vaihtoehdossa VE0 aiheudu, voidaan todeta, että 

vaihtoehdossa VE0 ei aiheudu juurikaan muutoksia nykytilaan nähden.  

 

Vaihtoehto VE1 

Rakentamisvaihe 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset aiheutuvat maanrakennus- ja muista rakennustöistä sekä liiken-

teestä. Vaikutukset ovat pääosin melu- ja ilmanlaatuvaikutuksia sekä liikenteen sujuvuuteen ja 
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mahdollisesti liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Esimerkiksi rakentamisen aikana voi 

aiheutua ajoittaista paalutusmelua tai muita hetkellisesti voimakkaampia melutasoja (esim. kolah-

dukset). Tärinää ei oletettavasti aiheudu rakennustöistä hankealueella. Tätä voidaan tarvittaessa 

hallita työtapojen ja kaluston valinnalla. Rakentamisen aikaiset ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat 

maarakennustöistä ja muista rakennustöistä sekä rakentamiseen liittyvästä liikenteestä. Hankkeen 

toteuttamiseksi rakentamisvaiheessa aiheutuu raskasta liikennettä uusien rakennusten rakentami-

sesta sekä prosessitekniikan kuljetuksista. Lisäksi aiheutuu paketti- ja henkilöautoliikennettä ja to-

dennäköisesti myös erikoiskuljetuksia.  

 

Hankkeesta aiheutuu etenkin rakentamisen aikana häiritsevää valaistusta, joka voisi potentiaalisesti 

häiritä hankealueen lähiympäristön elinoloja ja virkistyskäyttöä. Hankealueen välittömässä lähiym-

päristössä ei kuitenkaan sijaitse asuinkeskittymää, johon häiritsevästä valaistuksesta aiheutuisi 

merkittävää vaikutusta. Hankealueen eteläpuolella sijaitseville Pilvilammen reitille ja laduille raken-

tamisen aikaisesta valosta voi aiheutua lievää heikennystä virkistyskäytön viihtyvyyteen.  

 

Rakentamisvaiheen työllisyysvaikutukset (luku 12) on arvioitu kohtalaiseksi myönteiseksi. Tieto 

hankkeen toteuttamisesta voi aiheuttaa toiveita paikallisten keskuudessa työllistymisestä hankkeen 

rakentamisen myötä. Työllisyysvaikutukset voivat siten vaikuttaa elinoloihin myönteisesti.  

 

Edellä mainitut vaikutukset ovat ajoittaisia ja rakentamisvaiheen kestoksi on arvoitu noin 1,5–2 

vuotta. Vaikutukset kohdistuvat pääosin hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Rakenta-

misen aikaiset elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan 

pieniksi kielteisiksi. 

 

Toimintavaihe 

Meluvaikutusten arvioinnissa (luku 16) toiminnan aikaiset meluvaikutukset arvioidaan vaihtoeh-

don VE1 mukaisessa tilanteessa merkittävyydeltään vähäiseksi kielteisiksi. Arvioinnin mukaan 

meluvaikutukset eivät kohdistu lähimmälle asuinalueelle tai asuinrakennuksille, vaan melutaso nou-

see lähinnä hankealueen lähiympäristössä. Yli 45 dB:n melualue kasvaa hieman esimerkiksi Veda-

huggetin Natura-alueella sekä ampumaradan ympäristössä. Ampumarata ei ole melulle herkkä 

kohde. Natura-alueella ei sijaitse virallisia retkeilyreittejä, eikä se näin ollen ole merkityksellinen 

virkistyskäytön kohde. Yli 45 dB:n melualue ei yllä lähialueen virkistyskäyttöalueille, kuten Pilvi-

lammen reitille.  

 

Liikennevaikutusten arvioinnin mukaan (luku 15) uuden tuotantolaitoksen myötä liikennemäärä 

kasvaa ja liikenteen lisäys kohdistuu valtatielle 8 (Kokkolantie), eritasoliittymän ja liikenneympyrän 

kautta Lintuvuorentielle ja uutta tieyhteyttä pitkin hankealueelle. Liikennevaikutukset arvioidaan 

vähäiseksi kielteisiksi. Vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa tuotantolaitoksesta johtuva lii-

kennemäärä olisi enintään 1700 raskasta ajoneuvoa vuodessa. Liikennemäärän kasvu valtatiellä 8 

on pientä ja liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Liikenne-

määrän kasvu voi kuitenkin vaikuttaa kielteisesti paikallisten kokemukseen liikenneturvallisuudesta 

valtatiellä.  

 

Toiminnan aikana merkittävimmät ilmanlaatuvaikutukset (luku 17) muodostuvat merkittävim-

min liikenteen ilmapäästöistä. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon vaihtoehdossa VE1 arvioitiin 

kokonaisuudessaan merkittävyydeltään vähäisiksi myönteiseksi. Liikenteen lisääntyminen ei ai-

heuta ilmanlaadun raja- tai ohjearvojen ylityksiä lähimmillä asuinkiinteistöillä. Liikenteen päästöt 

ovat kuitenkin osa alueen kokonaispäästöjä, ja koko alueen kokonaispäästöt saattavat ajoittain 

vaikuttaa lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun (kuten liikenteen nostama katupöly). 
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Normaalitoiminnasta ei aiheudu vaikutuksia pohjavesiin (luku 7) eikä näin ollen vaikutuksia elin-

oloihin tai viihtyvyyteen. Myös vaikutukset pintavesiin (luku 7) jäävät vaihtoehdossa VE1 vähäi-

siksi kielteisiksi. Näin ollen vaikutuksia vesistöihin liittyviin virkistyskäyttömahdollisuuksiin ei ar-

vioida aiheutuvan. 

 

Vaihtoehdon VE1 toteuttamisen maankäyttövaikutukset (luku 11) on arvioitu vähäisiksi myön-

teisiksi, koska alueella on vireillä asemakaavan muutos teollisuuden tarpeisiin eikä muuta alueen 

yhdyskuntarakennetta. 

 

Maisema ja kulttuuriympäristön (luku 13) osalta vaihtoehdon VE1 vaikutuksia ei arvioida syn-

tyvän. Uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevaan tehdasympäristöön, joten muutos entiseen ei 

ole erityisen merkittävä.  

 

Elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta hankkeen vaihtoehdon VE1 vaikutukset arvioitiin vä-

häisiksi myönteisiksi sen epäsuorien työllisyysvaikutusten kautta (luku 12). Toiminta-aikana hanke 

ei työllistä suoraan kuin muutaman henkilön.  

 

Terveysvaikutukset (luku 19) arvioitiin korkeintaan vähäiseksi kielteiseksi. Onnettomuus- ja 

poikkeustilanteita on käsitelty tarkemmin omassa luvussaan luvussa 21. 

 

YVA-ohjelmavaiheessa hanke ei herättänyt suurta kiinnostusta. Yleisötilaisuuden osallistuja-

määrä oli vähäinen. YVA-ohjelmasta ei annettu mielipiteitä. 

 

Kokonaisuudessaan huomioiden muiden vaikutusten arviointien tulokset ja hankkeesta saatu pa-

laute, vaihtoehdon VE1 arvioidaan aiheuttavan pieniä kielteisiä muutoksia elinoloihin ja viihty-

vyyteen ilman meluntorjuntatoimia. Vaihtoehdon VE1 mukaiset toiminnot sijoittuvat Westenergy 

Oy:n nykyisen toiminnan lähialueelle, kytkeytyen tiivisti alueen teolliseen toimintaan ja tukien 

muuta toimintaa. Lähiympäristössä ei ole merkittäviä virkistyskäyttökohteita, joihin hankkeella olisi 

vaikutuksia.  

 

Vaihtoehtojen vertailu ja merkittävyys 

Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta eikä muutoksia nykytilanteeseen synny. Vaihtoehdossa 

VE1 merkittävimmät vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuvat rakentamisen aikana. Vai-

kutukset jäävät kuitenkin melko vähäisiksi. Herkkyyden ollessa vähäinen ja vaikutuksen suuruuden 

pieni kielteinen, on vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioitu vähäiseksi kiel-

teiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

V
a
ik

u
tu

s
k
o

h
te

e
n

 h
e
r
k
k
y
y
s
 

Taulukko 20-1. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys. 
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20.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen 

Haitallisia sosiaalisia vaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä asuin- ja elinympäristöön kohdis-

tuvia kielteisiä muutoksia, joita on käsitelty kunkin vaikutusarvion yhteydessä (mm. melu, liikenne 

ja ilmanlaatu).  

 

Vuorovaikutuksen parantaminen ja toiminnan läpinäkyvyys ovat ensisijaisen tärkeitä haitallisten 

vaikutusten lieventämisen kannalta. Ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita omassa elinympäristös-

sään tapahtuvista muutoksista, jolloin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää tie-

dottamalla lähialueen asukkaita tapahtuvista muutoksista ja meneillään olevista ja tulevista hank-

keista. Hankkeen etenemisestä tiedottaminen YVA-menettelyn jälkeenkin, esimerkiksi Westenergy 

Oy:n verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa, on hyvä tapa parantaa vuorovaikutusta. 

 

20.7 Arvioinnin epävarmuustekijät 

Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat subjektiivisia, vahvasti kokijaan, aikaan ja 

paikkaan sidottuja. Yleensä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yksittäisten asukkaiden antamia 

näkemyksiä ja kokemuksia joudutaan yleistämään, jos saatua yksilökohtaista palautetta on run-

saasti. Vaikutusarviointia olisi mahdoton tehdä yksilökohtaisesti, joten tietty tiedon yleistäminen on 

hyväksyttävä. Tämän hankkeen kohdalla palautetta on saatu hyvin vähän. Arviointiohjelmavaiheen 

yleisötilaisuudessa oli vain muutamia osallistujia ja ohjelmasta ei saatu mielipiteitä, mikä aiheuttaa 

jonkin verran epävarmuutta arviointiin. Toisaalta yksittäisten ihmisten näkemykset eivät välttä-

mättä kerro laajemman ihmisjoukon suhtautumisesta hankkeeseen. Vähäinen osallistuminen voi 

myös kertoa siitä, ettei hanke erityisesti aiheuta huolta lähialueen asukkaissa.  

 

Muutoksen suuruus 
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21. ONNETTOMUUS- JA POIKKEUSTILANTEET 

Suunnitteilla olevan hankkeen myötä tulevia mahdollisia onnettomuus- ja poikkeustilanteita tun-

nistettiin yhteistyössä hankkeesta vastaavan kanssa. Tunnistettujen tilanteiden ympäristövaikutuk-

set arvioitiin suunnitellun prosessin ja siihen liittyen aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. 

Ympäristöriskeille herkimmäksi kohteeksi tunnistettiin lähistöllä oleva Natura-alue. Kun prosessi-

suunnittelu etenee, tullaan tekemään tarkempi riskienarviointi osana kemikaaliturvallisuuslupapro-

sessia. 

21.1 Tunnistetut onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

 

Kemikaalivuodot tunnistettiin yhtenä mahdollisena poikkeustilanteena. Syy kemikaalivuotoihin voi 

olla esimerkiksi vaihteleva lämpötila tai paine. Vuotojen (ja sammutusjätevesien) hallinta on käsi-

telty erillisenä kohtana tässä kappaleessa. 

 

Kaasua voi vuotaa ulos myös logistiikan yhteydessä. Terminaalilla tulee kuitenkin olemaan lukitta-

vat yhteet, jotka estävät lastauksen, ellei yhde ole lukittu kiinni ajoneuvoon. Tällä tavalla estetään 

mahdolliset kaasuvuodot terminaalilla. Mahdolliset vuodot liikenneonnettomuuden seurauksena kä-

sitellään erillisenä kohtana tässä kappaleessa vuotojen (ja sammutusjätevesien) hallinnan yhtey-

dessä. 

 

Mikäli nykyinen jätteenpolttolaitos joudutaan ajamaan alas, hiilidioksidin saanti loppuu suunnitteilla 

olevalle laitokselle, jolloin se pitää ajaa alas jätteenpolttolaitoksen alhaalla olon ajaksi. Jos laitos on 

alhaalla pidemmän ajan (esimerkiksi huollon yhteydessä), tehdään suunnitteilla oleva laitos pai-

neettomaksi tyhjentämällä se suunnitteilla olevaan soihtujärjestelmään. 

 

Suunnitteilla olevan laitoksen käynnistyksen ja alasajon yhteydessä saattaa tulla hetkellisiä paineen 

vaihteluja, jolloin paine voidaan tasata ajamalla osa kaasuista suunnitteilla olevaan soihtujärjestel-

mään. 

 

Laitosta tullaan suunnittelemaan niin, että mahdollisessa sähkökatkossa venttiilit menevät turva-

asentoon, jolloin laitos menee turvalliseen tilaan. Vety- ja metaanipaine purkaantuu soihtujärjes-

telmään ja muiden kaasujen paine turvalliseen paikkaan. 

 

Mahdollisessa tulipalotilanteessa prosessin kaasut (pl. hiilidioksidi) ovat herkästi syttyviä ja palavat 

puhtaasti vedeksi ja hiilidioksidiksi. Tulipalotilanteessa alueen hiilidioksidipäästöt eivät tule lisään-

tymään nykytilanteeseen verrattuna, koska kaikki prosessissa olevien hiilipitoisten kaasujen hiili on 

peräisin nykyisen jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta. Mahdollisessa tulipalotilanteessa synty-

vät sammutusjätevedet käsitellään alla olevassa kappaleessa. 

 

Vety ja metaani ovat kaasuja, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähdyskelpoisen kaa-

suseoksen. Alueet, joissa on riskinä, että muodostuu räjähdyskelpoinen kaasuseos, tullaan luokit-

telemaan Ex-alueiksi. Kaasusäiliöt tullaan myös suojaamaan rakenteilla ja suojaetäisyyksillä siten, 

että jos ne räjähtävät, räjähdyksen vaikutukset pysyvät rajatulla alueella. 

 

Koska vedyn tuotantokapasiteetti riippuu kriteerit täyttävän sähköenergian saatavuudesta, on mah-

dollista, että vedyn puskurivarasto korvataan osittain sähkön varastoinnilla (akusto). Jos vetyva-

rasto korvataan osittain akustolla, vetyvaraston tarvittavien suoja-alueiden ja -rakenteiden koko-

vaatimukset pienenevät vetymäärän pienentymisen myötä. Vetyvaraston mahdollisesta osittaisesta 

korvaamisesta akustolla päätetään yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Yksityiskohtaisen suunnitte-

lun yhteydessä laaditaan myös vaihtoehdoille tarvittavat riskinarviot.  
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21.2 Vuotojen ja sammutusjätevesien hallinta 

 

Suunnitteilla olevassa laitoksessa olevat kemikaalit ovat, kaliumkarbonaattiliuosta lukuun otta-

matta, kaasuja. Ainoa suunnitteilla olevan hankkeen myötä tuleva uusi kemikaali, jolla sammutus-

jätevesi voi pilaantua on kaliumkarbonaattiliuos. Mikäli kaliumkarbonaattiliuosta pääsee vuotamaan 

prosessista vuoto- tai tulipalotilanteessa, vuotanutta kemikaalia tai sammutusjätevettä otetaan tal-

teen sulkemalla hulevesiviemärin sulkuventtiiliä. Mikäli kyseessä on tulipalotilanne, sammutusjäte-

vesi alkaa tällöin tulvimaan asfaltoidulle alueelle. Asfaltoitu alue tullaan suunnittelemaan niin, että 

tulipalotilanteessa syntyvät jätevedet jäävät asfaltoidulle alueelle, eivätkä siten pääse maaperään.    

 

Vety- tai metaanivuototilanteessa, vuotanut kaasu johdetaan alueelle suunniteltuun soihtujärjes-

telmään, jossa kaasut palavat vedeksi ja hiilidioksidiksi. Prosessin kaasuvuototilanteissa (ml. hiili-

dioksidivuodot), alueen hiilidioksidipäästöt eivät tule lisääntymään nykytilanteeseen verrattuna, 

koska kaikki prosessissa olevien hiilipitoisten kaasujen hiili on peräisin nykyisen jätteenpolttolaitok-

sen savukaasuvirrasta. 

 

Happi on kaasu, joka edistää palamista, mutta ei ole itsessään syttyvä. Mahdollisessa happivuoto-

tilanteessa, happi laimenee ilmaan. Mikäli vieressä on tulipalo, tulipalo voi kiihtyä. Mahdollisessa 

tulipalotilanteessa, happipaine päästetään turvalliseen paikkaan. 

 

Mahdollisessa liikenneonnettomuustilanteessa on mahdollista, että syntyy polttoaine- tai kaasuvuo-

toja. Nämä vuodot voivat syttyä palamaan tai päästä maaperään tai ilmakehään. Polttoaine- ja 

kaasumäärät rajoittuvat kuitenkin ajoneuvossa olevan polttoaineen tai kaasun määrään. Suunnit-

teilla olevan hankkeen myötä, on arvioitu, että liikennemäärän kasvu on vain vähäistä. Tämän li-

säksi, on arvioitu että polttoaine- tai kaasuvuodon todennäköisyys on pieni mahdollisessa liikenne-

onnettomuustilanteessa. 
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22. YHTEISVAIKUTUKSET 

Hankkeena olevan synteettisen metaanin valmistuslaitos tulee sijaitsemaan Westenergyn jätteen-

polttolaitoksen välittömässä läheisyydessä, ja lähellä sijaitsee myös muita ympäristövaikutuksia 

aiheuttavia toimintoja. YVA-menettelyn aikana on tunnistettu mahdollisia yhteisvaikutuksia aiheut-

taviksi toiminnoiksi Westenergyn jätteenpolttolaitoksen lisäksi Stormossenin jätekeskus ja Kierto 

Ympäristöpalvelut Oy:n suunniteltu vaarallisten jätteiden käsittelylaitos. 

 

Yhteisvaikutukset, Westenergyn jätteenpolttolaitos 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksella on rajapinta jätteenpolttolaitoksen savukaasun hiilidiok-

sidin talteenoton sekä puhdistetun savukaasun lauhdeveden kautta. Laitokset käyttävät yhteistä 

jätevesiverkostoa, ja hankealueen puhtaat hulevedet johdetaan samaan pintavesistöön. Liikenne-

vaikutukset kohdistuvat saman tieverkon kautta. Meluvaikutus kohdistuu lähiympäristöön laitosten 

toiminnan vaikutuksesta. Suunnitellun hankkeen laitosrakenteet ovat selvästi nykyisen jätteenpolt-

tolaitoksen rakenteita matalammat, joten maankäyttöön ja maisemavaikutuksiin ei yhteisvaiku-

tusta merkittävästi muodostu. 

 

Ilmapäästöjen osalta hanke ei muuta jätteenpolttolaitoksen haitta-ainepitoisuuksia, ja savukaasut 

johdetaan edelleen olemassa olevan piipun kautta ilmaan. Jätteenpolttolaitoksen aikaisemmissa 

YVA-menettelyissä on todettu ilmapäästöjen vaikutusten jäävän hyvin pieniksi maksimipäästöillä-

kin, ja jätteenpolttolaitos alittaa raja-arvot. Ilmapäästöjen osalta ei tapahdu muutosta nykytilaan 

nähden.  

 

CO2-päästöt hankealueella tulevat jonkin verran pienentymään liikennöinnin lisääntymisestä huoli-

matta. Ilmanlaadun paraneminen voi mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti lähiympäristöön ja Veda-

huggetin Natura-alueen kasvillisuuteen. 

 

Ilmastovaikutusten osalta hankkeena olevassa synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan hiili-

dioksidia vuosittain talteen 40 000 tonnia. Ilmastovaikutusten osalta muodostuu selvä myönteinen 

yhteisvaikutus jätteenpolttolaitoksen toiminnan kanssa. Ilman molempien laitosten olemassaoloa 

ja toimintaa, myönteistä ilmastovaikutusta ei syntyisi.  

 

Hankkeen toteutuessa alueelta johdettavien puhtai en hulevesien määrä lisäänt   noin 20‒25 % 

Westenergyn nykyiseen mitattuun sade- ja sulamisvesienmäärään nähden. Alueelta johdettavien 

hulevesien laadun ei arvioida muuttuvan hankkeen toteutumisen myötä. Laitosalueen hulevedet 

johdetaan Stormossutfalletiin, jossa näkyy Stormossenin jätekeskuksen kuormitus. Pintavesistöön 

johdettavan huleveden määrä ei ole merkittävä valuma-alueen vesimäärään nähden, joten siltä 

osin merkittävää muutosta nykytilaan ei synny. Yhteisvaikutukset pintavesien osalta jäävät näin 

ollen vähäisiksi. 

 

Jätteenpolttolaitos ja synteettisen metaanin valmistuslaitos käyttävät yhteistä jätevesiverkostoa. 

Jätteenpolttolaitoksen lauhdevesistä johdetaan nykytilassa suuri osa jätevesiviemäriin. Synteetti-

sen metaanin valmistuksessa jätteenpolttolaitoksen lauhdevesistä otetaan prosessiin 20 000 m3 

puhdistettua lauhdevettä, mikä vähentää jätevesiviemäriin johdettavien liian puhtaiden lauhdeve-

sien määrää. Prosessivesien kierrätys muodostaa merkittävän myönteisen yhteisvaikutuksen.  

 

Liikenteen osalta vaikutusten arvioinnissa luvussa 15 on huomioitu alueen nykyinen liikennemäärä. 

Liikennevaikutukset kohdistuvat samalle tieverkostolle; liikennöinti tapahtuu valtatieltä 8 eritasoliit-

tymän ja liikenneympyrän kautta Lintuvuorentielle, ja uutta tieyhteyttä pitkin suoraan jätteenpolt-

tolaitokselle. Liikennemäärän lisääntyminen hankkeen toteutumisen myötä on vähäinen, jolloin 
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merkittävää muutosta nykytilaan nähden ei aiheudu. Liikenne ohjautuu teollisuusalueen poikki pää-

liikenneväylille. Alueen uudet liikennejärjestelyt myös mahdollistavat alueen kehittämisen. 

 

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

sissa tarkasteltiin erityisesti meluvaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueelle. Meluvaikutusten arvi-

oinnissa on huomioitu jätteenpolttolaitoksen ja synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toimin-

nasta aiheutuvat yhteismelu, millä on vähäinen kielteinen vaikutus lähialueen melutasoon uusien 

melulähteiden vuoksi. Muutos nykytilaan verrattuna on melupäästöjen osalta kuitenkin erittäin 

pieni. 

 

Yhteisvaikutukset, Stormossenin jätekeskus 

Stormossenin jätekeskus sijaitsee noin 400 metriä luoteeseen synteettisen metaanin valmistuslai-

tokselta. Stormossenin toiminta-alueeseen kuuluu yhteensä kuusi kuntaa. Hyötykäyttöasemalla kä-

sitellään biojätettä ja lietettä, joista valmistetaan kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Stormossen 

toimittaa paikallisliikenteelle alueen kotitalouksien biojätteestä valmistettua biokaasua. Kierräty-

saste Stormossenin toiminta-alueella on 35 %. Stormossenin tavoitteena on, että 65 % yhdyskun-

tajätteestä hyödynnetään materiaalina vuonna 2030. 

 

Stormossenin jätekeskuksen toiminnoista lähimpänä hankealuetta sijaitsevat loppusijoitus- ja kier-

rätystoiminnat. Liikenne ohjautuu nykyisin eri reittejä alueille, joten liikenteen osalta yhteisvaiku-

tuksia ei muodostu. Meluvaikutusten osalta hankealueen luoteispuolella ei ole häiriintyviä kohteita. 

Ilmapäästöjen osalta toiminnat ovat hyvin erilaiset, eikä synteettisen metaanin valmistuslaitoksen 

toiminnasta muodostu ilmapäästöjä.  

 

Yhteisvaikutuksia voi muodostua lähinnä alueen pintavesien kautta hulevesimäärän lisääntyessä 

vastaanottavassa vesistössä. Osa Stormossenin jätekeskuksen hulevesistä sekä jätekeskuksen 

puhdistamon vesistä johdetaan samaan ojaan kuin laitosalueen puhtaat hulevedet. Pintavesivaiku-

tuksia on tarkasteltu luvussa 8, ja lähtökohtana on Stormossutfalletin nykytila, missä on huomioitu 

vesistön nykyinen kuormitus. Hulevesimäärän lisääntyminen ei aiheuta merkittävää muutosta ve-

sistöihin. Muutoin hulevesien ei arvioida aiheuttavan merkittäviä yhteisvaikutuksia, sillä hankealu-

eelta kulkeutuvien hulevesien määrä on varsin pieni verrattuna valuma-alueen vesimäärään. 

 

Yhteisvaikutukset, suunniteltu vaarallisten jätteiden käsittelylaitos 

Hankealueelta länteen, Lintuvuoren teollisuusalueelle, on suunnitteilla Kierto Ympäristöpalvelut 

Oy:n vaarallisten jätteiden käsittelylaitos. Laitoksen jätteiden vastaanottokapasiteetti tavanomai-

sille ja vaarallisille jätteille on noin 127 000 tonnia vuodessa. Laitoksen tarkoituksena on vaikuttaa 

jätteiden hyötykäyttöön ja kierrätysasteen lisäämiseen, erityisesti vaarallisten jätteiden tehok-

kaampaan hyötykäytön ohjaamiseen. 

 

Ainoa tunnistettava yhteisvaikutus muodostuu liikenteen osalta, sillä liikennevaikutukset kohdistu-

vat samalla tieverkostolle. Kun Kierto Ympäristöpalveluiden toiminnasta aiheutuva liikennemäärä 

ja tässä YVA-selostuksessa esitetty liikennevaikutusten arviointi (Luku 15) otetaan huomioon, ar-

vioidaan liikenteen yhteisvaikutusten jäävän vähäisiksi.  
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23. YHTEENVETO VAIHTOEHTOJEN VERTAILUSTA 

 

Yhteenvetona hankkeen ympäristövaikutuksista on laadittu vaikutusten merkittävyystaulukko vaih-

toehdoittain (Taulukko 23-1). 

 

Taulukko 23-1. Arvioitujen vaikutusten merkittävyys. Merkittävyyden suunta ja taso on havainnollistettu värillä 

(valkoinen: ei muutosta ympäristön tilaan, punainen = kielteinen, vihreä = myönteinen). 

Erittäin 

suuri 
Suuri Kohtalainen Vähäinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen Suuri 

Erittäin 

suuri 

 

Vaikutus VE0 VE1 

Maa- ja kallioperä Ei muutosta nykytilaan 

Vaikutukset maaperään aiheutuvat raken-
nusvaiheessa tapahtuvasta maan pintaker-
rosten poistosta. Ennen rakentamistöiden 
aloittamista hankealueella tehdään tutki-

muksia potentiaalisten happamien sulfaatti-
maiden selvittämiseksi. Mikäli alueelta löy-
detään potentiaalisia happamia sulfaatti-
maita, huomioidaan se laitoksen pohjara-
kenteiden valinnassa (korroosion ehkäise-
miseksi) sekä mahdollisissa maatäytöissä 
ja rakentamisaikaisten kuivatusvesien kä-

sittelyssä sekä johtamisessa. 

Pohjavedet Ei muutosta nykytilaan Ei muutosta nykytilaan 

Pintavedet Ei muutosta nykytilaan 

Laitosalueen hulevedet tullaan johtamaan 
öljyn- ja hiekanerotuksen sekä tarkastus-

kaivon tai laskeutusaltaan kautta pur-
kuojaan. Hulevesimäärä tulee kasvamaan 
n k isestä noin 20‒25 %.  anke ei hei-

kennä Lappsunds å vesimuodostuman eko-
logista tai kemiallista tilaa tai estä hyvän ti-
lan saavuttamista. Rakentamisen aikaiset 

työmaavedet käsitellään tasolle, josta ei ole 
haittaa ympäristölle. 

Kasvillisuus, eliöt ja 
luonnon monimuotoi-
suus 

Ei muutosta nykytilaan 

Hankealue: alue sijaitsee jo luonnonolo-

suhteiltaan muuttuneella alueella, ja uudet 
rakennukset on suunniteltu sijoitettavaksi 
Westenergyn jätteenpolttolaitoksen itä- ja 

koillispuolelle. Hankealueella ja sen lähiym-
päristössä on ollut teollista toimintaa usean 
vuoden ajan. Hankealueella ei ole havaittu 
uhanalaisia eläimiä tai kasveja, joten näihin 
ei kohdistu rakentamisen aikaisia vaikutuk-

sia. 

Vedahugget: YVA-selostusvaiheen yhtey-
dessä toteutettiin NATURA-arvioinnin tarve-
harkinta. Hankealueelle suunniteltujen ra-
kennusten tieltä ei havaintojen perusteella 

tulla poistamaan direktiivilajeille, kuten 
liito-oravalle tai lepakkolajeille soveltuvaa 
elinympäristöä. Hankealueen lähiympäris-
tön melutaso tai valaistusolosuhteet eivät 
merkittävästi muutu nykytilaan nähden.  

Suojelualueet Ei muutosta nykytilaan 

Vedahugget: Hankealueen liikenteestä tu-
levat ilmapäästöt kasvavat vähäisesti syn-
teettisen metaanin tuotantolaitoksen ra-

kentamisen myötä. Hankealueen puhtaiden 
hulevesien määrä kasvaa noin 20‒25 % 

nykyisestä, liikenteen lisääntymisen vuoksi 
niiden likaisuusaste voi vähäisesti kasvaa. 
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Vaikutus VE0 VE1 

Jäähdytyspuhaltimien tuottama melu ei ai-
heuta suurta muutosta melutason nykyti-

laan nähden. Yöajan 40–45 dB melutaso yl-
tää yöaikana hieman nykytilaa pidemmälle 
Natura-alueen luoteisreunassa, mutta ti-
lanne ei merkittävästi muutu nykyisestä. 

Hankealueen valaistusolosuhteet eivät tule 
juuri muuttumaan nykytilaan nähden. 

 Synteettisen metaanin valmistuslaitos tulee 
vähentämään Westenergyn jätteenpolttolai-
toksen CO2-päästöjä, jolloin ilmanlaadun 
paraneminen voi mahdollisesti vaikuttaa po-
sitiivisesti Vedahuggetin Natura-alueella 
kasvavaan jäkälälajiin. 

Karperöfjärden: Ei muutosta nykytilaan 

Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö 

Ei muutosta nykytilaan 

Alue sijoittuu jätehuoltoon, energiantuotan-
toon ja kiertotalouteen liittyvien toiminto-

jen alueelle. Hankkeen toteuttaminen tukee 
alueen nykyisiä toimintoja, tuo synergia-

etuja, käyttää hyväksi olemassa olevaa yh-
dyskuntarakennetta, edistää hiilineutraaliu-

den ja kiertotalouden tavoitteita eikä 
muuta alueen yhdyskuntarakennetta mer-
kittävästi. Hankkeen toteuttaminen edellyt-
tää kuitenkin asemakaavan muutosta han-

kealueelle (T/kem). 

Elinkeinot ja palvelut 

Välilliset myönteiset vaiku-
tukset (uudet hankkeet ja 
innovaatiot, vientipotenti-
aali) jäävät toteutumatta. 

Laitoskokonaisuuden rakentaminen työllis-
tää määräaikaisesti useampia henkilöitä. 
Toimintavaiheessa laitos työllistää vain 

muutamia henkilöitä, mutta välillisiä työlli-
syysvaikutuksia syntyy laitoksen kunnossa-
pidosta sekä tuotteiden logistiikka- ja jake-
luketjussa. Välillisiä myönteisiä vaikutuksia 

syntyy uudenlaisen sektorikytkennän 
myötä, mahdollistaen uusien hankkeiden ja 
innovaatioiden synnyn myös muualle Suo-

meen. Lisäksi uudella liiketoiminnalla on ar-
vioitu olevan myös globaalia energiatekno-

logian vientipotentiaalia. 

Maisema ja kulttuuriym-
päristö 

Ei muutosta nykytilaan Ei muutosta nykytilaan 

Luonnonvarojen hyödyn-
täminen 

Puhtaan raskaan polttoai-
neen ja kaukolämpö jää 

tuottamatta. 

Myönteisen kokonaisvaikutuksen aiheutta-
vat mm. uusiutuvan energian käytöstä, fos-

siilisten polttoaineiden korvaaminen hiili-
neutraalilla raskaan liikenteen polttoai-

neella sekä fossiilisten polttoaineiden vä-
hentäminen kaukolämmön tuotannossa.  

Synteettisen metaanin tuotanto vähentää 
luonnonvaroihin kohdistuvaa kuormitusta. 

 

Liikenne Ei muutosta nykytilaan 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen 
toteutuessa vaikutukset liikenteeseen  

ovat vähäisiä kielteisiä. Kielteisen kokonais-
vaikutuksen aiheuttavat mm. liikenteen su-
juvuuden ja turvallisuuden vähäinen hei-

kentäminen. Muutokset ovat kuitenkin ny-
kytilaan verrattuna erittäin pienet. 

Melu ja tärinä 
Melu ja tärinä: Ei muu-

tosta nykytilaan 

Melu: Laitosalueen melu lisääntyy vähän 

uusien jäähdytyspuhaltimien vuoksi. Melu-
taso kasvaa kuitenkin vain hyvin vähän 

alueen nykytilaan nähden. Toiminnasta ei 
aiheudu tärinää, joka aiheuttaisi muutosta 

nykytilaan. 

Ilmanlaatu Ei muutosta nykytilaan 
Hankkeesta aiheutuvat merkittävimmät il-
manlaatuun vaikuttavat päästöt syntyvät 
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Vaikutus VE0 VE1 

raskaasta liikenteestä. Hanke vähentää 
CO2-päästöjen määrää arvion mukaan 40 
000 t/a. Liikenne aiheuttaa polttoperäisiä 
pakokaasupäästöjä, sekä hiukkasmaista 

katupölyä. 

Ilmasto 

Toimet ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi jäävät to-
teuttamatta, jolloin aiheu-
tuu kielteisiä vaikutuksia. 

Hankkeen toteutuessa syntyy 
suuria myönteisiä vaikutuksia jätteenpolt-

tolaitoksen CO2-päästöjen talteenoton, 
puhtaan liikennepolttoaineen, kaukoläm-

mön ja vihreän vedyn tuotannon johdosta. 

Terveys Ei muutosta nykytilaan 

Terveysvaikutuksia voi aiheutua rakentami-
sen ajan toiminnoista, joista syntyy pölyä 
ja melua sekä liikenteestä. Vaikutukset 

ovat kuitenkin paikallisia ja lyhytkestoisia, 
eivätkä kohdistu suurelle alueelle. 

Elinolot ja viihtyvyys Ei muutosta nykytilaan 

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen koh-
distuvat kielteiset vaikutukset aiheutuvat 
mm. melusta, liikenteestä sekä yhteisvai-
kutuksista alueen muun toiminnan kanssa. 

Toiminta tulee lisäksi sijoittumaan ole-
massa olevan toiminnan yhteyteen. Hanke 
ei ole herättänyt yleistä huolta paikallisissa. 

 

 

Hanke arvioidaan toteuttamiskelpoiseksi. Arvioinnin perusteella kaikki kielteiset vaikutukset jäävät 

vähäisiksi tai kohtalaisiksi hankkeen hyötyihin nähden. Arvioinnissa ei todettu suuria haitallisia vai-

kutuksia minkään osa-alueen osalta. Arvioinnissa tarkasteltava laitos ja siihen liittyvät muut toi-

minnot toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti (BAT). 

 

YVA-asetuksen mukaan arvioinnissa tulee laatia kuvaus ympäristön nykytilasta ja todennäköisestä 

kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta. Tässä YVA-menettelyssä hankealueiden ympäristön nykytila 

selvitettiin, ja hankkeen vaikutukset arvioitiin. 

 

Mikäli Westenergyn hanketta ei toteuteta, toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi jäävät toteu-

tumatta ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tulee löytää muita ratkaisuja. Westenergyn jät-

teenpolttolaitos tarvitsee joka tapauksessa hiilidioksidin talteenottolaitoksen 2030-luvun alkuun 

mennessä. Välilliset myönteiset vaikutukset elinkeinojen ja palveluiden osalta (uudet hankkeet ja 

innovaatiot, eri toimintojen sektorikytkentä, globaali vientipotentiaali) jäävät toteutumatta. Alueen 

nykytila eri näkökulmista on kuvattu tarkemmin vaikutusten arviointien yhteydessä (luvut 6-20).  
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24. EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI  

 

Ympäristölainsäädäntö edellyttää, että toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia tarkkaillaan. Pääs-

tötarkkailuvelvoitteet esitetään ympäristöluvan lupamääräyksissä. Ympäristövaikutuksia tarkkail-

laan viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. 

 

Tarkkailuohjelmassa tullaan määrittelemään ympäristöntarkkailun ja raportoinnin toteutus. Ympä-

ristöntarkkailuohjelma täydentyy ympäristölupahakemusvaiheessa. Kun lupa on lainvoimainen, niin 

hyväksytty tarkkailuohjelma tulee olemaan osa hanketta. 

 

Tarkkailun päätavoite on kerätä tiedot keskeisistä päästöistä ja niiden vaikutuksista fysikaalis-ke-

mialliseen elinympäristöön tehtaiden vaikutusalueella. Tarkkailuaineisto muodostaa perustan pää-

telmille mahdollisista vaikutuksista bioottisessa ympäristössä. Tulosten perusteella voidaan tehdä 

korjaavia toimenpiteitä ja tarpeen vaatiessa estää haitallisia vaikutuksia. 

 

Tarkkailuohjelman sisältö suunnitellaan siten, että tulosten perusteella voitaisiin erottaa erilaisin 

laatumittarein hankkeen aiheuttamat vaikutukset luontaisen taustan muutoksista. Yksi tarkkailun 

tavoite on arvioida kuinka hyvin ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristölupahakemuksen ai-

kana tunnistetut ja arvioidut vaikutukset vastaavat tarkkailutulosten kanssa. 

 

Synteettisen metaanin valmistuslaitoksen toiminnasta ei aiheudu ilmapäästöjä, joten ilmaan joh-

dettavien epäpuhtauksien pitoisuuksia ei tulla tarkkailemaan. Olemassa olevaa Westenergyn ja 

Stormossenin jätekeskuksen pintavesien tarkkailupistettä hyödynnetään laitoksen toiminnan pinta-

vesien vaikutusten tarkkailun osalta. Hankealueen olemassa olevia pohjavesiputkia voidaan hyö-

dyntää pohjaveden tilan seurantaan.   
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25. TARVITTAVAT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET  

25.1 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.  

 

25.2 Tarvittavat luvat ja päätökset 

 

25.2.1 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.  

 

25.2.2 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. 

 

25.2.3 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. Asemakaava tarvitsee T-Kem merkintä synteettisen metaanin valmistusta varten. Uu-

den asemakaavan on tarkoitus olla valmis kevään 2023 aikana. 

 

25.2.4 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. Lisäksi laitok-

sessa varastoitavat ja käsiteltävien vaarallisten kemikaalien määrät edellyttävät turvallisuusselvi-

tystä, joka tulee toimittaa Tukesille kemikaalilupahakemuksen liitteenä. Turvallisuusselvityksessä 

tulee osoittaa, että toimintaperiaatteet mahdollisten suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuk-

sien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmä toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi on 

otettu käyttöön. 



 

139 

 

 

25.3 Jatkotoimet 

 

Tämä YVA-selostus tulee nähtäville tammikuussa 2023 ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

on odotettavissa toukokuussa 2023. 
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SANASTO 

 

Lyhenne / termi Määritelmä 

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka 

BREF BAT referenssidokumentti 

dB Desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

Demivesi Demineralisoitu vesi 

ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

EN IUCN-uhanalaisuusluokka erittäin uhanalainen (Endangered) 

ha Hehtaari 

kg Kilogramma 

km Kilometri 

km2 Neliökilometri 

Konsultointi-

vyöhyke 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa laitosta tai varastoa ympäröivä vyöhyke, jonka 

sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnetto-

muusvaaran torjuntaan. Konsultointivyöhykkeen määrittää Tukes. 

kt Kilotonni, 1 000 tonnia 

kV Kilovoltti, 1 000 volttia 

KVL Keskivuorokausiliikenne 

KVLras Keskivuorokausiliikenne, raskaat ajoneuvot 

µg Mikrogramma 

m Metri 

m2 Neliömetri 

m3 Kuutiometri 

mg Milligramma 

m mpy Metriä merenpinnan yläpuolella 

MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus  

MRL Maankäyttö ja rakennuslaki 

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

rusteella 

ppm Parts per million = miljoonasosaa = mg/kg 

pH Liuoksen happamuutta tai emäksisyyttä kuvaava numeerinen asteikko 

RKY Rakennettu kulttuuriympäristö 

RFNBO Uusiutuva ei-biologista alkuperää oleva polttoaine 

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

mukaisia erityisen suojelutoiminnan alueita. 

SPA SPA-alueet lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita. 

SVA Sosiaalisten vaikutusten arviointi 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

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 

VU IUCN-uhanalaisuusluokka vaarantunut (Vulnerable) 

YSL Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
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Lyhenne / termi Määritelmä 

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



Dnro EPOELY/1390/2022 8/17

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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1. JOHDANTO 

Westenergy Oy (myöhemmin Westenergy) suunnittelee uuden synteettistä metaania valmistavan 

laitoskokonaisuuden rakentamista Mustasaaren kunnan Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen. 

Uudet rakennukset sijoittuisivat Westenergyn olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle 

499-436-5-86. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia jäte-energiaa ottamalla 

talteen Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta hiilidioksidia ja tuottaa talteen 

otetusta hiilidioksidista hiilineutraalia polttoainetta raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön. 

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), millä määrällä pystytään korvaamaan yli 20 miljoonaa litraa fossiilista polttoöljyä. Tuotetun 

kaukolämmön määrä vuositasolla on noin 100 GWh, jolloin Westenergyllä tuotetun puhtaan 

kaukolämmön määrä kasvaa 25 %, vastaten noin 5000 kiinteistön vuotuiseen lämmöntarpeeseen. 

Talteen otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. 

 

Natura 2000 – verkostoon sisältyviin alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista säädetään 

luonnonsuojelulaissa (1096/1996, 65 ja 66 §). Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai 

tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi 

heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen 

niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla 

arvioitava nämä vaikutukset.  Vaikutukset arvioidaan ns. Natura-arvioinnissa, joka on 

yksityiskohtainen luontotyyppi- ja lajikohtainen selvitys. Tämän jälkeen pyydetään asiasta 

lausunto ELY-keskukselta sekä siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. 

 

Tämän Natura-tarveharkinnan tarkoituksena on selvittää voiko suunnitellulla laitoksella olla 

merkittäviä heikentäviä vaikutuksia sen läheisyydessä olevan Natura-alueen perusteena oleviin 

luontoarvoihin, jolloin on velvollisuus laatia Natura-arviointi. Luonnonsuojelulain mukaan 

viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa 

suunnitelmaa, jos Natura-arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman 

merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 

2000 –verkostoon. Lupa saadaan myöntää tai suunnitelma hyväksyä/vahvistaa, jos valtioneuvosto 

yleisistunnossaan päättää, että hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 

kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. 

 

Tässä raportissa on kuvattu Westenergyn Mustasaaren hankkeen Natura-arvioinnin tarveharkinta, 

joka koskee Vedahuggetin Natura-aluetta (FI0800097). Vedahugget on sisällytetty Natura 2000-

verkostoon luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue), 

ja alue kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Arvioinnin perusteella 

annetaan esitys, heikentääkö hanke niitä luontoarvoja, joiden perusteella arvioitava Natura-alue 

on sisällytetty Suomen Natura 2000-verkostoon. Natura-arviointi on tehty luonnonsuojelulain 65 § 

mukaisena asiantuntija-arviona ja arviointia on ollut laatimassa FT (ympäristötiede/ekologia) Kati 

Kivisaari ja Ins. AMK (ympäristötekniikka), luontokartoittaja EAT Ville Yli-Teevahainen Ramboll 

Finland Oy:stä. 
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2. NATURA-ALUEIDEN SUOJELU JA ARVIOINNIN 

PERUSTEET  

 
2.1 Lainsäädäntö 

 

Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin 

(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät 

jäsenvaltioiden Natura-verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden tehtävänä 

on huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja 

päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty 

tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja 

merkittävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. 

 

Natura -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu. 

Suomessa suojelua toteutetaan alueesta riippuen muun muassa luonnonsuojelulain, erämaalain, 

maa-aineslain, koskiensuojelulain ja metsälain mukaan. Toteutuskeino vaikuttaa muun muassa 

siihen, millaiset toimet kullakin Natura-alueella ovat mahdollisia. Luonnonsuojelulailla on toteutettu 

niiden Natura-alueiden suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä. 

Näillä alueilla suurin osa ympäristöä muokkaavista toimenpiteistä on kielletty. Vastaavasti metsä- 

tai maa-aineslakien kautta suojelluilla alueilla kiellot ovat yleensä lievempiä ja mm. pienimuotoiset 

metsätaloustoimet sekä maa-ainesten ottotoimenpiteet voivat alueen luontoarvot säilyttävällä 

tavalla olla sallittuja. 

 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, 

jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on liitetty Natura-verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien Natura-

vaikutusten arvioinnista todettu: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 

hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää 

valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn 

alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 

sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan 

on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki 65.1 §). 

Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset a) kohdistuvat 

Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) 

laadultaan merkittäviä, sekä d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Arvioinnin perusteena 

tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-

suojelualueverkostoon. Näitä ovat aluekohtaisesti joko: 

 
• luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet),  

• luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), 

• lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet), 

• lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut (SPA-alueet) muuttolintulajit 
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Arvioinnin lähtökohtana ovat SAC-alueilla siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset 

suojeluarvot (luontotyypit ja lajit), SPA-alueilla lintudirektiivin mukaiset lajit ja muuttolintulajit 

sekä SAC/SPA-alueilla molemmat. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten 

lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen. 

 

Vaikutusten heikentymistä tai vaikutusten merkittävyyttä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty 

luonto- tai lintudirektiiveissä. Yleisesti luontotyyppien voidaan arvioida heikentyvän, jos sen pinta-

ala supistuu tai ekosysteemin rakenne ja sen toimivuus heikentyvät muutosten seurauksena. 

Vastaavasti lajitasolla vaikutukset voidaan arvioida heikentäviksi, jos lajin elinympäristö supistuu 

eikä laji tästä tai jostain muusta syystä johtuen ole enää elinkykyinen tarkastellulla alueella. 

Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat tässä yhteydessä erityisesti muutoksen laaja-alaisuus. 

Kokonaisuudessaan vaikutukset on kuitenkin aina suhteutettava alueen kokoon sekä kohteen 

luontoarvojen merkittävyyteen alueellisella ja valtakunnan tasolla. Joissakin tapauksissa pienikin 

muutos voi olla luonteeltaan merkittävä, jos se kohdistuu alueellisella tai valtakunnan tasolla 

poikkeuksellisen arvokkaalle alueelle tai vaikutuksen kohteena olevan luontotyypin tai lajin 

säilyminen Natura-alueella voidaan arvioida ominaispiirteiltään tavanomaista herkemmäksi jo 

pienille elinympäristömuutoksille. 

 

Luontoarvojen heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan 

suojelutasoon kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura 2000-verkoston eheyteen ja 

koskemattomuuteen, millä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja 

toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä 

elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Alueen eheyden korostaminen voi 

tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vaikka vaikutukset eivät olisi mihinkään luontotyyppiin tai 

lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaisen suuret vaikutukset moneen lajiin ja 

luontotyyppiin saattavat heikentää alueen ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin 

ikään vaikutusten ei tarvitse kohdistua suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen 

merkittäviä, vaan ne voivat kohdistua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan, tavanomaiseen tai 

tyypilliseen lajistoon, mikä voi myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin. Tässä 

luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain sanamuotojen on tulkittu eroavan toisistaan. 

Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi tulee tehdä vain luontotyyppien ja lajien 

näkökulmasta, kun taas luontodirektiivi korostaa Natura-alueen merkitystä kokonaisuutena ja sen 

ekologisten ominaisuuksien merkitystä siellä oleville luontotyypeille ja lajeille (Söderman 2003). 

 

2.2 Natura-arvioinnin tarveharkinta 

 

Natura-arvion tarveharkinnassa arvioidaan, aiheuttaako suunniteltu hanke sellaisia vaikutuksia, 

joiden perusteella Natura-arviointi olisi tarpeen. Natura arvioinnin tarveharkinnassa kuvataan 

hanke ja sen aiheuttamat vaikutukset vaikutusalueella oleviin Natura-alueisiin. Natura-arvioinnin 

tarveharkinnassa annetaan esitys siitä, vaikuttaako suunniteltu hanke Natura-alueiden 

suojeluperusteisiin niin merkittävästi, että kohteille tulisi suorittaa varsinainen Natura-arviointi.  

 

Tarveharkinnan johtopäätös voi olla esimerkiksi:  

1) Ei heikennä Natura-arvoja, Natura-arviointia ei tarvita  

2) Heikentää, Natura-arviointi tehtävä  

3) Vaikutusten ilmeneminen epävarma, Natura-arviointi tehtävä 
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3. NATURA-TARVEHARKINNASSA KÄYTETTY AINEISTO  

 
Tässä selvityksessä esitetty Natura -arvioinnin tarveharkinta perustuu alan tutkimustulosten lisäksi 

lähinnä seuraavaan aineistoon: 

• Valtion ympäristöhallinto. Natura-tietolomakkeet Vedahugget Natura-alue (2015) 

• Hankkeen (Synteettisen metaanin valmistus) YVA-ohjelma (Ramboll 2022) ja YVA-

menettelyn yhteydessä tehdyt luontoselvitykset 

• Muut lähdeluettelossa mainitut aineistot 

 

4. HANKKEEN KUVAUS  

4.1 Hankealueen sijainti 

 

Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8:n 

eteläpuolella (Kuva 1). Pinta-alaltaan hankealue on noin 21 hehtaaria. Hankealueelle sijoittuu jo 

valmiiksi Westenergy Oy:n jätekeskus, jonka yhteyteen synteettistä metaania valmistava 

laitoskokonaisuus sijoittuu.  

 

  

Kuva 1. Hankealueen sijainti. 
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4.2 Hankealueen nykytilan kuvaus 

 

Hankealueella toimii jätteenpolttolaitos, ja alueen lounaisosassa sijaitsee jätteenvarastointi- ja 

käsittelykenttä. Jätteenpolttolaitos koostuu vastaanottohallista, jätebunkkerista, arina- ja 

tulipesästä, kattilasta, savukaasujen puolikuivasta puhdistusjärjestelmästä, savukaasupesurista ja 

-lauhduttimesta, generaattorista ja turbiinista sekä kaukolämpökeskuksesta.  

4.3 Uuden valmistuslaitoksen sijoittuminen hankealueelle 

 

Alustavien suunnitelmien mukaan laitoskokonaisuus sijoitetaan kiinteistön pohjois- ja/tai 

koillisosaan. Hankealueen itäpuolella sijaitsevan Vedahuggetin Natura-alueen ja hankealueen väliin 

noin 120 metriä alle 10-vuotiasta taimikkoa. Uuden laitoksen sijoittuminen hankealueelle on 

esitetty kuvassa 2 (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Metaanintuotantolaitoksen sijoittuminen kiinteistölle. Laitoksen alustava sijainti on kiinteistön pohjois- 

ja/tai koillisosassa. 

 

Uuden hankkeen myötä alueelle on tarkoitus rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitos, 

vedyntuotantolaitos, metanointilaitos ja nesteytyslaitos. Näiden toimintaa on kuvattu tarkemmin 

hankkeen YVA-ohjelmassa (Ramboll 2022). Laitosalueelle on suunniteltu lisäksi myös muita 

tuotanto- ja varastointitiloja (Taulukko 1). Rakennusten sijoittuminen tarkentuu suunnittelun 

edetessä, mutta rakennukset sijoittuvat kokonaisuudessaan hankealueen sisälle.  
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Taulukko 1. 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 

 

Suunnitelmien mukaan laitoskokonaisuudella tuotetaan hiilineutraalia polttoainetta raskaan 

liikenteen ja meriliikenteen tarpeisiin noin 15 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 230 GWh:n 

vuosituotantoa. Synteettisen metaanin valmistuksessa syntyy sivutuotteena vuosittain noin 100 

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

otettavan hiilidioksidin määrä on noin 40 000 tonnia vuodessa. Laitoksen suunniteltu vuosittainen 

käyttöaika on 8000 tuntia, mikä tarkoittaa ympärivuotista toimintaa. Hiilidioksidin 

talteenottolaitoksessa käytetään liuottimena kaliumkarbonaattia. Elektrolyyserin sähköteho on 

noin 30 MW, ja prosessissa käytettävä sähkö tuotetaan uusiutuvalla tuulivoimalla. 

4.4 Jätteenpolttolaitoksen ja sen yhteyteen rakentuvan synteettisen metaanin 

tuotantolaitoksen muodostamat vaikutukset hankealueeseen ja sen ympäristöön 

 

Hankkeella on myös välillisiä vaikutuksia jätteenpolttolaitoksen päästöihin, ja esitetty tarkemmin 

hankkeen YVA-ohjelmassa (Ramboll 2022). Tiivistettynä synteettisen metaanin valmistusprosessi 

vähentää merkittävästi jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidipäästöjä. Jätteenpolttolaitoksen nykyisiä 

vaikutuksia alueeseen ja sen lähiympäristöön, sekä suunnitellun laajennuksen mahdollisia 

vaikutuksia on eritelty alla. 

4.4.1 Liikenne ja ilmanlaatu 

 

Hankealueelle tuleva liikennöinti toteutetaan valtatie 8:n suunnalta Lintuvuorentien kautta (Kuva 

3). Lintuvuorentieltä toteutetaan uusi tieyhteys jätteenpolttolaitokselle, joka ohjaa 

jätteenpolttolaitoksen liikenteen Stormossenin jätekeskuksen ohi suoraan jätteenpolttolaitokselle. 

 

Ilmapäästöt liittyvät liikenteen polttomoottoreista syntyviin pakokaasuihin. Ilmapäästöjä syntyy 

liikenteen lisääntyneistä kuljetuksista pakokaasujen muodossa. Synteettinen metaani siirretään 

valmistusalueelta raskaan liikenteen kuljetuksilla ja arvion mukaan alueen raskaan liikenteen 
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määrä kasvaisi noin 430 raskaalla kuljetusyksiköllä vuodessa (noin 35 tonnia/kuljetusyksikkö). 

Tämä tarkoittaisi 1–2 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa lisää nykytilanteeseen. Muutos ei ole 

merkittävä, koska alueella kulkee päivittäin muutamia satoja raskaan liikenteen kuljetuksia. Mikäli 

tuotettu teollinen happi kuljetettaisiin myös pois raskailla ajoneuvoilla, liikenteen päästöt 

kasvaisivat hieman enemmän. Liikennemääriä arvioidaan tarkemmin hankkeen YVA-selostuksessa. 

Työliikenteen määrän ei arvioida kasvavan nykytilanteesta.  

 

Mustasaaressa tieliikenne on suurin yksittäinen päästölähde (31 % päästöistä) (Mustasaaren kunta 

2021). Kaupunkiympäristössä liikenteen päästöt määräävät typpidioksidin pitoisuustasot. 

Voimassa olevat typpidioksidin ohje- tai raja-arvot eivät nykytilassa ylity alueella. Hengitettävän 

pölyn pitoisuuksien vuosikeskiarvo oli laskenut aiemmista vuosista. 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.  

 

Suunnitellun laajennuksen toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu ympäristölle eikä 

terveydelle haitallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Piipunpään päästölähdettä ei ole, joten 

ilmanlaatuun vaikuttaa hankkeeseen liittyvä raskas liikenne, jonka aiheuttamien päästöjen 

vaikutusta ilmanlaatuun tullaan arvioimaan VTT:n kehittämällä liikenteen päästöjen 

laskentamallilla (LIPASTO-malli). Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mahdollinen 

pitoisuuslisäys ympäristössä ja verrataan olemassa olevaan mitattuun tietoon. 

 

Synteettisen metaanin tuotantolaitoksen toiminta vähentää merkittävästi jätteenpolttolaitoksen 

CO2-päästöjä. Jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta otetaan talteen hiilidioksidia, josta 

tuotetaan polttoainetta raskaalle liikenteelle ja meriliikenteelle (noin 15 000 tonnia vuodessa) ja 

sivutuotteena syntyy kaukolämpöä sekä teollista happea (noin 60 000 tonnia). Tuotantoprosessi 

itsessään on vähäpäästöinen, koska liuottimena hiilidioksidin talteenotossa käytetään päästötöntä 

kaliumkarbonaattia ja prosessin sähkö tuotetaan tuulivoimalla. Laitoksen laajennuksen toiminnasta 

ei aiheudu päästöjä ilmaan, eikä uusi toiminta lisää nykyisen jätteenpolttolaitoksen ilmaan 

johdettavien epäpuhtauksien määrää. 
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Kuva 3. Liikennöinti hankealueelle tapahtuu valtatie 8:n suunnasta Lintuvuorentien kautta. Kuvaan on merkitty 

liikennemäärät ympäristön teillä (Kuvan lähde: Westenergy YVA-ohjelma, Ramboll 2022). 

4.4.2 Maaperä, pohjavesi ja vesi luonnonvarana 

 

Toiminnasta ei normaalitilanteessa tule aiheutumaan päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Maa- 

ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen ja maaperää muokkaavia 

vaikutuksia tulee vain rakennusvaiheessa. Jätteenpolttolaitoksen vaikutuksia pohjavesiin 

tarkkaillaan laitoksen ympäristöön asennetuista neljästä pohjavesiputkesta. Pohjavesiputkista 

otetaan näytteet kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja syys-lokakuussa. Stormossenin 

alueella muodostuu vain vähäisiä määriä pohjavettä moreenipeitteisillä rinnealueilla, josta vedet 

ohjautuvat kohti alavia suopainanteita. 

 

Synteettisen metaanin tuotannossa voidaan hyödyntää jätteenpolttolaitoksen toiminnasta syntyviä 

lauhdevesiä, mikä vähentää puhtaan raakaveden ottoa. Lauhdevesien käyttö prosessissa myös 

vähentäisi viemäriin laskettavien jätevesien määrää jonkin verran nykyisestä.  

4.4.3 Pintavedet  

 

Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset tulevat alueen hulevesistä. Hankealueelta muodostuu sade- ja 

sulamisvesiä arvion mukaan ennen uuden laitoskokonaisuuden rakentamista noin 24 000 m3. 

Suunnitelmien tarkentuessa arvioidaan hankkeen vaikutus alueella muodostuvien hulevesien 

määrään. Alueen viivästysallas ja viemäröinnit esitetään tarkemmin suunnittelun edetessä. 

Todelliseen hulevesien määrään vaikuttavat mm. vuosittainen sademäärän vaihtelu ja 
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jätteenpolttolaitoksen lopullinen layout. Hulevesinä alueelta johdetaan vain puhtaita 

liikennöintialueiden vesiä ja kattovesiä. 

 

Alueen puhtaat hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta pumppausasemalta alueen 

koillispuolella sijaitsevaan Stormossutfalletin ojaan. Paikoitus- ja liikennöintialueiden vedet 

johdetaan hiekan- ja öljynerottimen sekä tarkastuskalvon kautta samaan paikkaan. Vesien 

purkukohdassa sijaitsee tarkkailupiste, josta otetaan vesinäytteet kaksi kertaa vuodessa. Ojan 

vedessä jäteperäinen kuormitus näkyy nykytilanteessa kohonneina typpi- ja kloridipitoisuuksina. 

Stormossutfalletin ojaa pitkin vedet kulkevat Natura-alueen läpi Storträskettiin ja siitä edelleen 

Kyrönjoen suistoalueen suuntaan (Kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Hankkeen sijainti valuma-alueisiin nähden (Kuvan lähde: Westenergy YVA-ohjelma, Ramboll 2022). 

4.4.4 Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet 

 

Hankealue sijaitsee teollisuusalueella, jossa ei nykyisellään ole juurikaan kasvillisuutta. 

Hankealueen reunoilla sijaitsee jonkin verran 40–70-vuotiasta talousmetsää. Osa talousmetsästä 

kaadetaan hankkeen toteutuksen yhteydessä pois. Hankealueen kaakkoispuolella lähimmillään 

noin 120 metrin etäisyydellä sijaitsee Vedahuggetin (FI0800097) Natura 2000-verkostoon kuuluva 

alue. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaiheessa tehtyjen luontoselvitysten mukaan (Rönn 2020) 

hankealueelle sijoittuvissa metsissä ei esiinny uhanalaisia lajeja. Metsän lintulajisto on tyypillistä 
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kasvatusmetsän lajistoa, samoin kasvilajisto.  Hankealueella ei myöskään sijaitse uhanalaisten 

petolintujen reviireitä, viitasammakoita tai liito-oravia. Lähimmät liito-oravaesiintymät ovat 

hankealueen itäpuolelle sijoittuvalla Vedahuggetin Natura-alueella. Vedahuggetin Natura-alueen 

läpi kulkevan metsäautotien eteläpuolelle sijoittuu kartta-aineiston perusteella paremmin liito-

oravalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta tie ei estä liito-oravan liikkumista myöskään tien 

pohjoispuolelle. Laji.fi palvelun mukaan Natura-alueella olevat liito-oravien reviirit sijoittuvat 

alueen läpi kulkevan metsäautotien eteläpuolelle ja etäisyys hankealueen ja metsäautotien 

eteläpuolen Natura-alueen välillä on noin 320 metriä.  

 

Hankealueella ja sen lähiympäristössä ei myöskään ole havaittu merkittäviä ravinnonhankinta-

alueita lepakoille (Rönn 2020, 2021). Hankealueen etelälounaisreunan metsäalueilla havaittiin 

yksittäisiä lepakoita (pohjanlepakko, isoviiksisiippa ja viiksisiippa), mutta hankealueelta ei löydetty 

pesimä- tai levähdysalueita.  

4.4.5 Melu ja tärinä 

 

Nykytilanteessa välivarastointi- ja käsittelykentän alueella olevat toiminnot, kuten 

seulontalaitteisto, kauhakuormain ja raskas liikenne aiheuttavat päiväsaikaan melua pääasiassa 

jätteenpolttolaitoksen lounaispuolelle. Tärinää aiheuttavia toimintoja jätteenpolttolaitoksella tai 

pohjakuonan varastointi- ja käsittelykentällä ei ole. 

 

Laitoslaajennuksen osalta toiminnan aikana merkittävimmät melulähteet ovat laitoksella sijaitsevat 

kompressorit, jotka suojataan siten, ettei melua aiheudu ympäristöön. Melua voi kuitenkin syntyä 

materiaalikuljetusten yhteydessä. Tärinää aiheuttavia komponentteja synteettisen metaanin 

tuotantolaitoksessa ei ole. 

 

Hankealueelle tehtiin ympäristömeluselvitykset vuonna 2015 jätteepolttolaitoksen YVA-selvityksen 

yhteydessä. Nykytilassa jätteenpolttolaitoksen päiväajan 55 dB:n melualue rajoittuu laitoksen 

tontille. Yöajan 50 dB:n keskiäänitaso yltää enimmillään 150 metrin etäisyydelle 

jätteenpolttolaitoksen rakennuksista. Nykytilassa Vedahuggetin Natura-alueella alittuu 45 dB:n 

tavoitetaso.  

 

Uusi synteettisen metaanin tuotantolaitos tulisi toimimaan alustavien suunnitelmien mukaan 

ympäri vuorokauden, joten meluarvot luonnonsuojelualueella tullaan arvioimaan ja määrittämään 

suunnittelun edetessä. Mikäli laskennallisten tulosten perusteella meluarvot nousevat alueella, 

voidaan toteuttaa myös melumallinnus alueella. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 

(993/1992) määrittää luonnonsuojelualueiden melutason päiväohjearvoksi 45 dB ja yöohjearvoksi 

40 dB. Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueille, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 

luonnon havainnointiin yöllä.  

 

Synteettisen metaanin tuotantoon liittyvät melulähteet tunnistetaan ja melutasot määritetään 

suunnittelun edetessä. Näiden perusteella arvioidaan asiantuntijan toimesta meluvaikutus 

lähimpiin häiriintyviin kohteisiin laskennallisesti. Laskennallisen vaikutusten arvioinnin lisäksi 

voidaan toteuttaa melumallinnus, jos se arvioidaan tarpeelliseksi saatujen tulosten perusteella. 
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4.4.6 Valo 

 

Hankealueella on olemassa oleva jätekeskus, joka on valaistu ympäri vuorokauden. Rakennusten 

sisältä kajastaa valoa ja piha-alueet on valaistu katuvaloin.   

 

Uuden synteettisen metaanin tuotantolaitoksen on suunniteltu olevan toiminnassa ympäri 

vuorokauden. Uudet rakennukset tulevat vähäisesti lisäämään valon määrää rakennusten 

lähiympäristössä, mutta rakennusten sijoittelu pyritään toteuttamaan niin, että vaikutukset 

rajautuvat pääosin hankealueeseen.  

 

Hankealueen ja Vedahuggetin väliin jää hankealueen koillispuolella lähimmillään noin 120 metriä 

nuorta taimikkoa ja etäisyys estää osin valosaasteen pääsyä luonnonsuojelualueelle. Hankealueen 

itäkaakkoispuolella etäisyyttä Natura-alueeseen on enemmän (noin 300 metriä) ja välissä kasvaa 

vanhempaa kasvatusmetsää, jota on kuitenkin lähivuosina osin hakattu. Taimikot ja vanhempi 

puusto muodostavat jonkin verran suojavyöhykettä hankealueen ja Natura-alueen väliin.   

4.4.7 Toiminnan päättyminen 

 

Toiminnan päättyessä laitoksen pääosin liikenteestä johtuvat epäsuorat vesipäästöt loppuvat ja 

laitos puretaan. Vaikutuksia saattaa syntyä mahdollisista purkutoimista mm. meluun liittyen, mutta 

vaikutukset ovat hetkellisiä.  

4.5 Riskit ja varautuminen 

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa mahdolliset häiriötilanteet ja niistä aiheutuvat 

vaikutusketjut päästöineen huomioidaan ja häiriöpäästötilanteista mahdollisesti aiheutuvat 

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

tai ilmaan tullaan arvioimaan. Olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen suhteen, häiriötilanteita on 

arvioitu tapahtuvan alle 1 vuodessa.  

 

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

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

Ympäristöriskiarviointi 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) mukaisesti. 

5. MUUT LÄHIALUEEN HANKKEET JA SUUNNITELMAT  

Suunniteltu synteettisen metaanin tuotanto liittyy vahvasti Westenergyn jo olemassa olevaan 

jätteenpolttolaitoksen toimintaan. Synteettisen metaanin tuotannossa otetaan talteen osa 

jätteenpoltossa syntyvästä hiilidioksidista, joka jalostetaan synteettiseksi metaaniksi. Synteettisen 

metaanin tuotannon ohella tuotetaan kaukolämpöä Vaasan seudun tarpeeseen. 
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Hankkeen avulla pystytään vastaamaan hiilineutraalin energiatuotannon tarpeeseen, tuottamaan 

puhdasta raskaan liikenteen ja meriliikenteen polttoainetta sekä luomaan uudenlaisen 

energiateknologian vientiä globaaleille markkinoille. 

6. TARKASTELTAVAN NATURA-ALUEEN KUVAUS  

6.1 Vedahuggetin Natura-alue 

 

Hankealuetta lähimpänä oleva suojelualue on Natura 2000 -verkostoon kuuluva Vedahugget 

(FI0800097), joka on pinta-alaltaan 40 hehtaaria. Hankealueen ja suojelualueen välinen etäisyys 

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

luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC-alue), minkä 

lisäksi alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO100515). Suojeluperusteena mainitut 

luontodirektiivin luontotyypit ovat luonnonmetsät (9010) ja puustoiset suot (91D0). 

Luontodirektiivin liitteen II eliölajeista tavataan liito-oravaa. Lintudirektiivin liitteen I lajeista 

alueelle tavataan mm. pohjantikkaa, mehiläishaukkaa, varpuspöllöä ja pyytä. Valtaosa 

Vedahuggetin Natura-alueesta on valtion omistuksessa. Alueen eteläreunalta noin kolmen 

hehtaarin kokoinen alue on suojeltu yksityismaiden luonnonsuojelualueena (YSA201872). 

Vedahuggetin Natura-alue on esitetty alla (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Vedahuggetin Natura-alue hankealueen lähiympäristössä (Kuvan lähde: Westenergy YVA-ohjelma, 

Ramboll 2022). 
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Alueella on pääasiassa kuusivaltaisia tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan metsiä. Puusto on 

varttunutta, monikerroksista ja paikoin esiintyy runsaasti vanhoja ikääntyviä haapoja ja koivuja, 

maapuita ja lehtipuiden pökkelöitä sekä kilpikaarnoittuvia mäntyjä. Paikoin on kohtalaisesti myös 

pystyyn kuolevia kuusia ja mäntyjä. Maasto on monin paikoin hyvin kivikkoista ja lohkareista. 

Alueen eteläosassa on pienialainen, jokseenkin luonnontilainen vetinen korpi, jossa puusto on 

vaihtelevan kokoista ja eri ikäistä. Alueeseen sisältyy myös pieni vesakoitunut mäntytaimikko.  

 

Alue on pienehkö, mutta varsin edustava vanhojen luonnonmetsien suojelukohde Vaasan 

kaupungin välittömässä läheisyydessä. Alueen läpi kulkee metsäautotie ja kaksi metsäojaa. Alueen 

luonnontilaisuutta häiritsee jätteenpolttolaitoksen lisäksi noin kilometrin etäisyydellä Natura-

alueesta sijaitseva ampumarata ja jätteenpolttolaitoksen pohjoispuolella sijaitsevat 

kalliolouhokset. Alueen ympäristössä on tehty avohakkuita. 

6.2 Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit 

 

Vedahuggetin Natura-tietolomakkeessa (Ympäristöhallinto 2015) on listattu alueen 

suojeluperusteeksi seuraavat luontotyypit:  

• Boreaaliset luonnonmetsät (9010), pinta-ala 26 hehtaaria 

• Puustoiset suot (91D0), pinta-ala 1,7 hehtaaria. 

 

Alueen boreaaliset luonnonmetsät ovat pieniä, pääasiassa kuusivaltaisia tuoreen kankaan metsiä 

ja lehtomaisen kankaan metsiä. Puusto on varttunutta ja alueelle esiintyy ikääntyviä haapoja ja 

koivuja, maapuita ja lehtipuiden pökkelöitä sekä kilpikaarnoittuvia mäntyjä. Alue on pieni, mutta 

edustava luonnonmetsien suojelukohde Vaasan kaupungin lähistöllä. Alueen eteläosassa sijaitseva 

vetinen korpi on säilynyt osin luonnontilaisena ja alueen puusto on vaihtelevan kokoista ja ikäistä.   

6.3 Alueen tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

 

Natura-tietolomakkeella on esitetty muina tärkeinä kasvilajeina seuraavia: lakkakääpä 

(Ganoderma lucidum), haavanhyytelöjäkälä (Collema subnigrescens), haapariippusammal 

(Neckera pennata). Luontodirektiivin eläinlajeista on mainittu liito-orava (Pteromys volans). 

6.4 Hankealueelle ja lähiympäristöön tehdyt luontoselvitykset  

 

Vuonna 2020 hankealueelle on tehty luontoinventointi (Rönn 2020), jossa on kartoitettu 

putkilokasvit, pesivät lintulajit, lepakot, liito-oravat ja viitasammakot. Hankealueen itäreunalla 

sijaitsevat metsät ovat ikänsä puolesta liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä, mutta alueen 

kolopuiden vähyys vähentää lajin elinmahdollisuuksia alueella. Hankealueen itäpuolen metsistä ei 

alueen luontoselvityksissä ole havaittu merkkejä liito-oravista. Tässä luontoinventoinnissa ei 

kartoitettu Natura-aluetta, mutta vuosina 2004–2005 tehdyissä jätteenpolttolaitoksen suunnittelun 

aikaisissa luontoselvityksissä, Natura-alueelta on tehty liito-oravahavaintoja.  

 

Hankealueen lähiympäristön linnusto on suurelta osin havumetsien pesimälajistoa (runsaimpina 

peippo ja pajulintu). EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista alueelta havaittiin palokärki (Dryocopus 

martius) ja pohjantikka (Picoides tridactylus). Muita havaittuja lajeja olivat mm. pyy (Tetrastes 

bonasia) ja tiltaltti Hankealueella ei havaittu lepakoita eikä liito-oravia. Hankealueelta ei myöskään 
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havaittu uhanalaisia kasvilajeja. Hankealueelta ei havaittu uhanalaisia lintulajeja ja alueen linnut 

olivat kasvatusmetsissä usein esiintyviä lajeja. Alueelta havaittuja lajeja olivat esimerkiksi 

hernekerttu (Sylvia curruca), hippiäinen (Regulus regulus) ja peippo (Fringilla coelebs). 

 

Hankealueen länsipuolella sijaitsevalla Lintuvuoren (Fågelberget) alueella on lisäksi havaittu mm. 

tiltaltti (Phylloscopus collybita). Samalta alueelta raportoitiin myös liito-oravahavaintoja. 

Maakuntakaavaan on merkitty ekologinen yhteystarve Lintuvuoren alueen ja Vedahuggetin Natura-

alueen välille. Luontoselvityksessä selvitettiin samalla liito-oravan mahdollisuuksia liikkua 

inventoitujen alueiden välillä (Lintuvuori-hankealue). Westenergyn olemassa oleva 

suurjännitelinjan johtokäytävä hankealueen lounaispuolella havaittiin haastavaksi esteeksi liito-

oravalle. Liito-oravien kulkeminen johtokäytävän itäpuolelle todettiin epätodennäköiseksi. 

Hankealueella ja lähiympäristössä ei ole myöskään viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä eikä 

alueelta tehty viitasammakkohavaintoja.    

 

Vuonna 2020 tehdyssä erillisessä lepakkoselvityksessä hankealueelta ja sen lähiympäristössä ei 

havaittu merkittäviä ravinnonhankinta-alueita lepakoille (Rönn 2021). Hankealueen 

etelälounaisreunan metsäalueella havaittiin yksittäisiä lepakoita (pohjanlepakko, isoviiksisiippa ja 

viiksisiippa) ja lepakot saattavat toisinaan käyttää aluetta ravinnon hankintaan. Hankealueelta ei 

löydetty lepakoiden pesimä- tai levähdysalueita. 

 

7. VAIKUTUKSET NATURA-ALUEESEEN  

7.1 Mahdolliset vaikutusmekanismit Vedahuggetin Natura-alueeseen 

 

Suoria vaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueeseen voisi aiheutua, mikäli hankkeen yhteydessä 

suunnitellaan toimintaa ja rakentamista Natura-alueelle. Toiminta, jonka seurauksena 

kasvillisuutta hävitetään tai kulutetaan voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen 

perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin.  

 

Epäsuoria vaikutuksia Vedahuggettin Natura-alueeseen voi syntyä, mikäli hanke vaikuttaa 

esimerkiksi alueen vesitalouteen. Kaikki vaikutukset alueen pohjaveden määrään tai kulkuun 

voivat vaikuttaa Natura-alueen perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajistoon. Samoin 

mahdolliset vaikutukset pintavesien määrään ja kulkuun voivat vaikuttaa Natura-alueen 

vesitalouteen ja sitä kautta sen lajistoon ja luontotyyppeihin.  

 

Muita epäsuoria vaikutuksia voi aiheutua hankkeen toiminnasta aiheutuvasta melusta tai runsaasta 

valon määrän lisääntymisestä alueella, mikäli nämä vaikuttavat alueen kasvillisuuteen ja 

eläimistön kasvu- ja elinolosuhteisiin. Lisääntyneen liikenteen päästöt tai mahdolliset muut päästöt 

voivat myös mahdollisesti vaikuttaa hankealueeseen tai sillä esiintyviin uhanalaisiin lajeihin.  

7.2 Suorat vaikutukset Vedahuggetin Natura-alueeseen 

 

Hankkeesta ei tule suoria vaikutuksia Vedahuggetin Natura-alueelle, sillä rakennustyöt eivät 

kohdistu alueelle eikä Natura-alueen läpi kulkevaa olemassa olevaa metsäautotietä käytetä 

hankealueelle kulkemiseen. Hankealue on lähimmillään 120 metrin etäisyydellä Natura-alueesta, 
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ja väliin jäävällä alueella kasvaa alle 10-vuotiasta taimikkoa, joka muodostaa suojavyöhykettä 

hankealueen ja Natura-alueen välille.   

7.3 Mahdolliset epäsuorat vaikutukset Vedahuggetin Natura-alueeseen 

 

Uuden tuotantolaitoksen mahdolliset vaikutukset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: mahdolliset 

vaikutukset rakennusaikana, toiminta-aikana sekä alueen käytön lopettamisen aikana. Lisäksi 

voidaan huomioida mahdollisten häiriötilanteiden vaikutukset Natura-alueeseen.  

7.3.1 Rakennusajan vaikutukset 

 

Maahan ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajautuvat hankealueeseen eikä Vedahuggetin 

Natura-alueeseen kohdistu maanmuokkaustoimia. Maanmuokkaustoimet ja mahdolliset 

voimajohdon siirtotyöt rajautuvat hankealueeseen.  

 

Hankealueelta on mitattu kulkeutuvan tällä hetkellä parkkipaikkojen sadeveden ynnä muiden 

hulevesien mukana jonkin verran typpi- ja kloridikuormitusta hankealueen pohjoispuolella 

sijaitsevaan jokeen (Stormossutfallet) ja sen kautta vedet laskevat Natura-alueen läpi 

hankealueelle itäpuolella sijaitsevaan Storträsket järveen. Nykyinen kuormitus 

jätteenpolttolaitokselta saattaa vaikuttaa vähäisesti Natura-alueeseen, mutta vaikutukset on tähän 

mennessä arvioitu vähäisiksi. Kloridipitoisuudet johtuvat todennäköisesti alueen teiden 

suolaamisesta talviaikaan, kun taas typpi on peräisin liikenteen päästöistä ja energiantuotannosta. 

Voimassa olevat typpioksidin raja-arvot eivät nykytilassa ylity alueella. Pienistä pitoisuuksista ei 

kuitenkaan koidu luonnolle merkittävää haittaa eikä laitoslaajennus normaalitoiminnassa 

todennäköisesti merkittävästi lisää päästöjä Natura-alueella. Rakennusaikana sadeveden mukana 

voi mahdollisesti kulkeutua maa-ainesta, mutta vaikutukset ovat hetkellisiä. Hankealueen lähellä 

ei ole pohjavesialueita, joten hankkeesta ei tule vaikutuksia pohjaveteen.  

 

Rakennusajan merkittävimmät vaikutukset tulevat louhimisesta aiheutuvasta melusta. Meluhaitat 

suunnitellusta laajennuksesta ovat suurimmillaan juuri rakennusvaiheessa. Melun kulkeutumista 

Natura-alueelle kuitenkin vaimentavat hankealueen ja Natura-alueen väliin jäävät kasvatusmetsät. 

Meluvaikutukset ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja vähentyvät rakennusvaiheen päätyttyä. 

Rakennusajan melun vaikutuksia voidaan tarvittaessa vähentää ajoittamalla rakennustyöt 

lisääntymisajan ulkopuolelle.  

7.3.2 Toiminnan aikaiset mahdolliset vaikutukset 

 

Toiminnan aikana Natura-alueen maaperään ei kohdistu vaikutuksia. Myöskään pohjaveteen 

laitoksen normaalilla toiminnalla ei ole vaikutusta, sillä hankealueen lähiympäristössä ei ole 

pohjavesialueita. Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät alueelta kulkeutuviin puhtaisiin 

hulevesiin, joiden mukana kulkeutuu tällä hetkellä hieman kohonneita typpi- ja kloridipitoisuuksia 

Natura-alueen suuntaan, mutta laajennuksen ei alustavien tietojen perusteella ole arvioitu lisäävän 

päästöjä. Stormossutfalletin varrella on näytteenottopisteitä, joista saadaan lisätietoja päästöjen 

tasosta myös laitoksen valmistumisen jälkeen. 

 

Alueen liikenteeseen ei oleteta tulevan merkittäviä muutoksia (raskaan liikenteen määrän on 

arvioitu lisääntyvän 1–2 ajoneuvolla verrattuna nykymäärään). Mikäli teollinen happi kuljetetaan 
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alueelta raskailla ajoneuvoilla, vaikutukset jäävät silti vähäisiksi. Liikenteen määrän kasvua 

tarkastellaan lisää hankkeen edetessä. Raskas liikenne kulkee suunnittelualueelle alueen 

länsipuolelta Valtatie 8:n ja Lintuvuorentien kautta. Lisääntyvän liikenteen päästöt arvioidaan 

hankesuunnittelun edetessä. Liikennemäärien lisääntyminen ei kuitenkaan aiheuta juurikaan 

muutosta nykytilanteeseen (muutos alle 1 % luokkaa). 

 

Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan tulisi ympäristölle tai terveydelle 

haitallisia ilmapäästöjä tai pölyämistä. Synteettisen metaanin tuotantolaitoksen rakennuksista ei 

tule erillistä piipunpään päästölähdettä, joten ilmapäästöjä laajennuksesta ei tule. Synteettisen 

metaanin tuotantolaitos ottaa jätteenpolttolaitoksen savukaasusta talteen hiilidioksidia, jota 

käytetään hiilineutraalin polttoaineen valmistukseen ja samalla alueen hiilidioksidipäästöt 

pienenevät. Nykytoiminnallaan Westenergyn jätteenkäsittelylaitos tuottaa noin 80 000 t CO2 -

päästöjä vuodessa (Westenergy, 2018–2020 vuosikertomukset). Synteettisen metaanin 

valmistaminen nykysuunnitelmassa esitetyllä tavalla vähentäisi olemassa olevan jätelaitoksen CO2-

päästöjä alustavan arvion mukaan noin 40 000 t/a. Näillä lukemilla alueen hiilidioksidipäästöt 

pienenisivät puoleen. Päästöjen vähentyminen alueella voisi jopa parantaa Natura-alueella 

kasvavan epifyyttijäkälän (haavanhyytelöjäkälä) elinolosuhteita, koska jäkälät ovat herkkiä 

ilmansaasteille.  

 

Mikäli hankealueen melutaso merkittävästi lisääntyisi, tämä voisi mahdollisesti vaikuttaa 

hankealueen ympäristön lajistoon. Hankealueen eteläpuolella noin 280 metrin etäisyydellä Natura-

alueesta sijaitsee Kivijärven ampumaurheilukeskus. Jätteenpolttolaitokselta tulee jonkin verran 

melua nykytilanteessakin, minkä lisäksi hankealueen pohjoispuolella sijaitsee kalliolouhoksia 

(lähimmillään noin 800 metriä Natura-alueesta luoteeseen), joten Natura-alueen ympäristö ei ole 

luonnontilainen melutason suhteen. Melun merkittävä lisääntyminen voisi mahdollisesti häiritä 

alueella pesivien lintujen kutsuääniä ja häiritä pariutumista/pesintämenestystä, mutta koska 

alueella ei esiinny erityishuomiota vaativia lajeja, vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Melutason 

mahdollinen nousu ei kuitenkaan vaikuta Natura-alueen suojeluperusteisiin, joita ovat luontotyypit 

ja liito-orava. Liito-oravan ei ole todettu olevan erityisen herkkä melulle ja ihmistoiminnalle, vaan 

laji viihtyy myös vilkasliikenteisissä kaupunkimetsiköissä. Hankealueella pesiviä lintulajeja 

melutason kasvu voi mahdollisesti häiritä ja pesäpaikat ja reviirit saattavat siirtyä lähemmäs 

Natura-alueen itäreunaa. 

 

Hankealueella on olemassa oleva jätekeskus, joka on valaistu ympäri vuorokauden. Rakennusten 

sisältä kajastaa valoa ja piha-alueet on valaistu katuvaloin. Aluelaajennus lisää jonkin verran 

valaistuksen määrää alueella, mutta tällä ei pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia Natura-alueeseen, 

sillä etäisyyttä alueeseen on vähimmilläänkin 120 metriä ja alueiden välillä kasvaa jonkin verran 

kasvatusmetsää. Hankealueen lounaispuolella havaittuihin yksittäisiin lepakoihin valon määrän 

lisääntymisellä voi olla vähäisiä vaikutuksia, mutta lisääntyvät valot voivat myös houkutella 

hyönteisiä ja samalla niitä saalistavia lepakoita. Hankealueella ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole 

lepakoiden levähdys- tai ruokailualueita, jotka tulisi huomioida hankkeessa.   

7.3.3 Toiminnan lopettamisen ja riskitilanteiden mahdolliset vaikutukset 

 

Nykyään kiinteistöllä toimii jätteenpolttolaitos, johon liittyvät terveysvaikutukset on arvioitu 

merkityksettömiksi/vähäisiksi. Suunnitellusta toiminnasta ei alustavien tietojen mukaan aiheudu 
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ilmapäästöjä, joilla olisi terveysvaikutuksia. Synteettisen metaanin tuotannon myötä vaarallisten 

kemikaalien määrä kasvaa hankealueella, mikä lisää riskejä häiriötilanteissa.  

 

Mahdolliset onnettomuus- ja poikkeustilanteet tunnistetaan ja näiden ympäristövaikutukset 

arvioidaan suunnitellun prosessin ja siihen liittyvien aineiden ja niiden ominaisuuksien perusteella. 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteita saattavat aiheuttaa mm. liikenneonnettomuudet ja 

säiliövuodot. Mikäli jätteenpolttolaitoksella syntyy häiriötilanne, savukaasuvirran hiilidioksidia ei 

välttämättä ole saatavilla ja tällöin synteettisen metaanin valmistuslaitos ajetaan alas. 

Onnettomuus- ja poikkeustilanteissa esimerkiksi ilmanlaatuun, maaperään, pintavesiin ja/tai 

pohjaveteen voi aiheutua vaikutuksia. Huolellisella suunnittelulla näihin voidaan kuitenkin varautua 

ja todennäköisyyttä vähentää systemaattisella riskienhallinnalla. Tunnistetut riskit ja niiden 

seurausvaikutukset kuvataan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja tunnistettujen riskien 

mahdollisia seurausvaikutuksia 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, kemikaalien 

aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia tarkastellaan ympäristöriskien arvioinnissa myöhemmin, 

prosessisuunnittelun tarkentuessa. Näiden riskien seurausvaikutukset riippuvat kemikaalien 

määristä, laadusta sekä vaaraominaisuuksista. Myös merkittävien prosessihäiriöiden, tulipalojen, 

sääolosuhteiden ja logistiikkaan liittyvien riskien todennäköisyydet ja mahdolliset 

seurausvaikutukset arvioidaan. 

 

Vedahuggetin Natura-alueeseen etäisyyttä on riittävästi, jotta useimmat häiriötilanteet eivät ulotu 

Natura-alueelle. Mikäli alueella tapahtuisi onnettomuus ja jätevesiä vapautuisi alueelle, saattaisi 

pintavesiin kohdistua vaikutuksia. Myös suuri tulipalo hankealueella saattaisi levitä Natura-alueelle 

ja aiheuttaa täten suoria vaikutuksia Natura-alueeseen. Merkittävien häiriöiden riskit tullaan 

arvioimaan suunnitteluprosessin edetessä. Nykyisellään hankealueen poikkeus- ja häiriötilanteita 

on arvioitu tapahtuvan alle yksi vuodessa, joten häiriötilanteet ovat epätodennäköisiä. 

8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Suunniteltu laajennus (synteettisen metaanin tuotantolaitos) Westenergyn jätteenpolttolaitokselle, 

tulee sijoittumaan valmiiksi hyvin teolliseen ympäristöön ja alue on pääosin teollisessa tai 

metsätalouskäytössä. Hankealueen itäpuolella sijaitsevaan Vedahuggetin Natura-alueeseen ei 

kohdistu suoria vaikutuksia: Natura-alueen koko ei muutu, maanmuokkaustoimet eivät vaikuta 

alueeseen eikä alueen vesitalouteen ole arvioitu tulevan merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen.  

 

Synteettisen metaanin tuotantolaitos ei normaalikäytössä lisää alueen ilmansaasteita tai muita 

päästöjä alueella, vaan päinvastoin vähentää niitä, joten päästövaikutuksia Natura-alueeseen ei 

kohdistu.  

 

Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit (liito-orava), eivät häiriinny alueen 

melutason tai valon määrän vähäisestä kasvusta. Hankealueen ja Natura-alueen välissä sijaitseva 

kasvatustaimikko muodostaa vähäistä suojavyöhykettä Natura-alueeseen.  

 

Poikkeustilanteet tai onnettomuudet voisivat teoriassa aiheuttaa vaikutuksia Natura-alueeseen, 

mutta riskinarvio ja niihin varautuminen ja suunnittelu toteutetaan hankesuunnittelun edetessä.  
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Normaalioloissa synteettisen metaanin tuotantolaitoksen ja ympäröivien rankennusten ei arvioida 

aiheuttavan merkittäviä muutoksia Vedahuggetin Natura-alueen nykytilaan, joten asiantuntija-

arviomme mukaan Natura-arviointia ei katsota tarpeelliseksi. 
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