
 
 
Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos (P2G) 
 

Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaihetta esittelevä online-
yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 15.3.2022. Tilaisuudessa esiteltiin sekä ympäristövaikutusten 
arviointimenettely, Sähköpolttoainelaitos-hanke että hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin 
ohjelma. Lisäksi kuulijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin on koostettu vastaukset tässä 
koonnissa. Huomattavaa vastauksia lukiessa on se, että ne on kirjoitettu tilaisuudessa esitettyihin 
kysymyksiin vastatun mukaan ja irrallisina luettuna saattavat tarvita taustalle pohjatietoa. 
Tarkemmin hankkeeseen voi tutustua Sähköpolttoainelaitos-hankkeen verkkosivulta. 

 

 

Mistä Sähköpolttoainelaitoksessa on kyse? 

Vantaan Energia Oy suunnittelee rakentavansa hiilineutraalia, synteettistä kaasua tuottavan 
Sähköpolttoainelaitoksen (P2G), joka on merkittävässä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa 
luopua fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja jatkaessa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta 
vuonna 2030. Sähköpolttoainelaitoksessa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden 
käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia kaasun valmistukseen. Sähköpolttoainelaitos tuottaa 
hiilineutraalia synteettistä kaasua talteenotetusta hiilidioksidista ja uusiutuvalla sähköllä tuotetusta 
vedystä. 

 

Sähköpolttoainelaitoksen hankealue 

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos on suunniteltu rakennettavaksi Vantaan Energian 
Jätevoimalan yhteyteen. Sitä siis suunnitellaan rakennetun ympäristön yhteyteen, jolloin 
Sähköpolttoainelaitoksen rakentamista koskevat toimet ja muutokset kohdistuvat vain määrätylle ja 
rajatulle hankealueelle. Hankealueen sisällä oleva metsäinen maasto poistetaan ja hankealueella 
oleva noin 5-10 metriä korkea kallio louhitaan tasaiseksi, jotta hanke saadaan toteutettua. Sekä 
metsäalueen poisto ja kallion louhinta tapahtuu hankealueen sisällä. 

Kävely- ja urheiluväylään hankealueen ja Remeon jätteenkäsittelylaitoksen välissä ei ole hankkeen 
tiimoilta tarkoitus tehdä muutoksia. Tämän hetken suunnittelutietojen valossa 
Sähköpolttoainelaitoksen toiminta ei vaikuta lähimetsien marjastukseen tai sienestykseen. Ulkoiset 
vaikutukset ympäristölle ovat arvioiden mukaan pienemmät kuin jo toiminnassa olevan 
Jätevoimalan vaikutukset. 

 

Sähköpolttoainelaitoksen turvallisuus 

Sähköpolttoainelaitoksen suunnittelussa korostuu vaarojen arvioinnin merkitys, sillä pyrkimys on 
tehdä siitä mahdollisimman turvallinen. Riskit pyritään tunnistamaan kattavasti ja YVA-
menettelyssä nousseita huomioita otetaan jatkoarvioinnissa huomioon. Erityisesti vedyn, 
nesteytetyn metaanin ja kaasumaisen metaanin sekä hapen näkökulmasta riskikartoitusta on tehty 
erityisen huolellisesti räjähdysherkkyytensä vuoksi. 

https://www.vantaanenergia.fi/fossiiliton-2026/power-to-gas-hanke/


Suunnittelussa on tunnistettu, että prosessissa käytetään ja tuotetaan räjähdysvaarallisia 
kemikaaleja ja turvallisuus on yksi keskeisimpiä teemoja esisuunnittelussa. Turvallisuuteen 
suhtaudutaan hyvin vakavasti ja jo esisuunnitteluvaiheessa hankkeelle on tehty alustava 
räjähdysvaarojen arviointityö. Sen perusteella näyttää siltä, että mahdolliset räjähdyksistä syntyvät 
vaikutukset pysyisivät hankealueen sisällä. Räjähdysvaarojen arvioinnin tuloksia käytetään myös 
myöhemmissä suunnittelun vaiheissa.  

Tukes valvoo suunnittelua tarkasti ja turvallisuusasiat ovat keskeisessä roolissa myös luvan 
myöntämisen vaiheessa. Tukes on keskeinen viranomainen tämän hankkeen eteenpäin 
viemisessä, suunnittelussa ja lopulta hyväksymisessä.  

 
Kyberturvallisuus 

Vantaan Energialla kyberturvallisuusasioihin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Vuosittain 
kyberturvallisuuteen ja sen valvontaan panostetaan merkittävästi ja pyrimme jatkuvasti pitämään 
suojauksen uusimmilta kyberhyökkäyksiltä korkeana. Huoltovarmuuskriittisenä yhtiönä 
kyberturvallisuusasiat ovat keskeinen tekijä kaikessa Vantaan Energian työssä. Myös 
Sähköpolttoainelaitoksen osalta kyberturvallisuuteen liittyvät seikat tarkastellaan huolellisesti ja 
pyritään mahdollisimman korkeaan turvatasoon sen osalta. 

 

Automaation taso Sähköpolttoainelaitoksessa 

Automaation taso laitosalueella on korkea. Automaation avulla voidaan vähentää 
henkilöstötarvetta ja kasvattaa laitoksen kustannustehokkuutta, mutta automaatio ei poista 
henkilöstön valvonnan tarvetta laitoksen toiminnan osalta. 

 

Sähköpolttoainelaitoksen melumallinnus 

Melumallinnukset perustuvat usein konservatiivisiin arvioihin ja usein todellisuudessa laitokset ovat 
hiljaisempia kuin melumallinnuksissa annetut ääniarvot. Lisäksi ympäristöluvat määrittelevät 
selkeät rajat, joiden puitteissa laitoksen täytyy toimia. Melurajoja myös seurataan. 

 

Mikä on Sähköpolttoainelaitoksen hinta-arvio? 

Tämän hetken näkemyksen mukaan Sähköpolttoainelaitos-hankekokonaisuuden hinta-arvio on 50-
100 miljoonan välillä.  

 

Sähköpolttoainelaitoksessa käytettävän sähkön päästöt 

Sähköpolttoainelaitoksella käytetään ainoastaan sähköä, jonka alkuperä on tiedossa. Vantaan 
Energia on investoinut - ja tulee investoimaan jatkossakin - tuulisähkön ja vesivoiman tuotantoon. 
Jo omalla tuulivoimantuotantoportfoliolla voimme varmistua siitä, että Sähköpolttoainelaitoksessa 
käytettävä sähkö on nollapäästöistä. Sen lisäksi toki arvioimme myös ostosähkömahdollisuuksia, 
mutta jos ostosähköä käytetään, pitää olla osoitettu, että ostettu sähkö on uusiutuvaa ja 
sertifiointimenettelyt täyttävää.  



Sähköpolttoainelaitoksen lopputuotteella eli synteettisellä hiilineutraalilla kaasulla on erittäin tiukat 
laskenta- ja sertifiointisäännöt, joilla määritellään se, että tuote voidaan luokitella uusiutuvaksi 
polttoaineeksi. Laskentakriteereissä tarkastellaan muun muassa käytetyn sähkön alkuperä. 

YVA-menettelyssä elinkaarityyppinen tarkastelu päästöjen osalta on tavoitteena käytettyjen 
kemikaalien osalta. Käytetyistä kemikaaleista on tarkoitus laskea hiilidioksidipäästöjä, joiden kautta 
synteettiselle kaasulle saadaan elinkaarityyppinen laskelma sen hiilitaseesta. Erilaisten 
sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä ei YVA:ssa erikseen lasketa. 

 

Sähköpolttoainelaitoksen ympäristöön liittyvät vaikutukset 
 

Ilmansaastemittaukset 

Ilmansaastemittauksia on selvitelty Jätevoimalan alueelle yhdessä HSY:n kanssa. Toistaiseksi ei 
ole tarkkaa varmuutta siitä, milloin mittarit saadaan, mutta Vantaan Energialla on ehdottomasti 
oma intressi saada mittarit Jätevoimalan alueelle.  
 
Päästöjen laskeuma-alue 

Tämän hetken suunnittelutiedon mukaan muutoksia Jätevoimalan nykyiseen toimitaan tai 
muutoksia päästöjen laskeuma-alueeseen ei pitäisi Sähköpolttoainelaitos-hankkeen myötä olla. 
 

Onko Vantaan Energian ympäristöluvissa oikeus saastuttaa tilapäisesti? 

Ympäristöluvissa on tarkkaan määritellyt päästörajat, joiden puitteissa on toimittava. On tiettyjä 
aikamääreitä, jolloin päästörajoja voidaan ylittää, mutta päästörajojen ylityksistä olemme 
raportointivelvollisia ja niitä valvotaan viranomaisten toimesta. Omavaltaisesti Vantaan Energia ei 
siis voi saastuttaa. 
 

Hulevedet 

Sähköpolttoainelaitoksen suunnittelu ei vielä ole niin pitkällä, että hulevesien ohjaamiseen olisi 
tarkasti otettu kantaa, mutta tämän hetken suunnitelman mukaan hyödynnettäisiin Jätevoimalalle 
tehtyä omaa linjaa hulevesien ohjaukseen, joka lopulta ohjaa hulevedet Westerkullan ojaan. 

 

Mihin vedet ja hiilidioksidista vapautuva happi ohjataan ja hyödynnetäänkö sitä 
prosessissa? 

Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole hyödyntää prosessissa vapautuvaa happea, vaan se 
päästetään ilmaan. Happi sekoittuu ilmaan suhteellisen nopeasti ja sen vaikutus häviää. Vantaan 
Energialla on taloudellisessa mielessä intressi löytää hyötykäyttötarkoituksia puhtaalle hapelle ja 
tutkimme muun maussa vaihtoehtoa, miten voisimme hyödyntää sitä palamisprosessissa, jotta 
palamisprosessia saisi päästöjen näkökulmasta puhtaammaksi.  

Vastaavanlaista happea synnyttävää vedyntuotantohankkeita on Suomessa muissakin hankkeissa 
esimerkiksi kaasutoimittajilla ja olemassa olevissa kohteissa ei ole tietoa, että hapella olisi 
vaikutusta ilmakehään. 

 



Ratatunneli 

Suunnittelussa ratatunnelin linjaus on tiedossa ja vaikutukset hankkeen toteutukseen huomioidaan. 
Räjähdystoimien toteuttamisessa on käänteinen osoittamisvelvollisuus eli hankkeen toteuttaja on 
vastuussa siitä, että pitää pystyä osoittamaan, että räjäytyksessä ei ole syntynyt vaurioita 
lähialueen rakennuksiin. Ratatunneliinkin tehdään alkutarkastus ennen räjäytysten alkamista ja 
jälkikatselmus niiden jälkeen. 

 

Sähköpolttoainelaitoksen vaikutukset ympäristöhyötyjen lisäksi 

Ilmastoetujenlisäksi Sähköpolttoainelaitos tuo 5-10 suoraa työpaikkaa Vantaan Energialle. Sen 
lisäksi hanke luo epäsuoria työpaikkoja, kuten huoltoasematoimintaa, jotka tuovat lisää työpaikkoja 
Vantaalle.  

Sähköpolttoainelaitos on innovatiivinen tulevaisuuden energiantuotannon sektori-integraatiohanke, 
jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikennepolttoainetuotanto sekä lämmitys-, kaasu- ja 
sähkömarkkinat. Se on erinomainen mahdollisuus uuden teknologian käyttämiselle ja tuo Suomen 
vientiteollisuudelle poikkeuksellisia mahdollisuuksia päästä kansainvälisille markkinoille uuden 
teknologisen ratkaisun kanssa. Lisäksi Sähköpolttoainelaitos tuo positiivista imagokuvaa Vantaalle 
ja vantaalaisille. 

 

Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaiheen 
yleisötilaisuuteen kutsuminen 

Kutsuja Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaiheen 
yleisötilaisuuteen lähetettiin yhteensä noin 10 500 kpl laajalla jakelulla Sähköpolttoainelaitoksen 
lähialueella. Kutsut jaettiin kuoritettuna kutsuna, jossa jo kuoren päällä oli teksti "Kutsu 
Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin online-yleisötilaisuuteen". Kutsu jaettiin 
lauantaina 5.3.2022. 

Yleisötilaisuudessa saamamme palautteen mukaan kutsu ei ole tavoittanut kaikkia asukkaita. 
Tästä olemme harmissamme, sillä tarkoitus nimenomaan on ollut kutsua lähialueen ihmisiä 
mahdollisimman laajasti ja osallistaa hankkeen YVA-menettelyyn. Seuraavia tilaisuuksia silmällä 
pitäen pyrimme jälleen tarkastamaan jakelualuetta niiden alueiden osalta, joista nyt kerrottiin 
kutsun uupuneen.  

 

 

 


