
 

 

Kooste Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
selostusvaiheen yleisötilaisuudessa 25.8.2022 esitettyihin kysymyksiin 

 

Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin selostusvaihetta esittelevä yleisötilaisuus 
pidettiin torstaina 25.8.2022 verkkotilaisuutena. Tilaisuudessa esiteltiin sekä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyprosessi, Sähköpolttoainelaitos-hanke että hankkeen YVA-selostus. Kuulijoilla oli 
mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin tässä on koostettu vastaukset. 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 

 

*** 

 

Yleistä Sähköpolttoainelaitos-hankkeesta 

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. 

 
Hankkeen sijainti 

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos on suunniteltu rakennettavaksi Vantaan Energian 
Jätevoimalan yhteyteen. Alue on kehittynyt vuosien saatossa paljon Jätevoimalan valmistuessa 
vuonna 2014 ja tänä vuonna valmistuvan ja käyttöönotettavan Jätevoimalan laajennusosan myötä. 
Sähköpolttoainelaitos-hankeen mukanaan tuomat muutokset alueen kokonaisuuteen ovat hyvin 
pieniä. Yhtä lailla Sähköpolttoainelaitos-hankkeen vaikutukset ympäristön tilaan ovat pienet.  

 
Hankkeen terminologia 

Synteettisen kaasun tuotannossa on kyse uudesta teknologiasta ja siksi vakiintunutta 
terminologiaa hankkeen sanastolle ei ole. Siksi myös Vantaan Energian 
Sähköpolttoainalaitoksesta on voinut kuulla puhuttavan hankesuunnitelman eri vaiheissa muun 
muassa Sähköpolttoainelaitoksena, Power-To-Gas -laitoksena, P2G-hankkeena tai synteettisen 
metaanin tuotantona. Näissä kaikissa on kyse kuitenkin samasta hankkeesta ja vakiintunut 
terminologia muodostuu hankkeen edetessä. 

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


Hankkeen talous 

Sähköpolttoainelaitos-hankkeen kustannusarvio on yli 80 miljoonaa euroa. Kustannukseen on 
laskettu mukaan metaanin tuotanto sekä lämmön ja hiilidioksidin talteenoton ratkaisut. 
Sähköpolttoainelaitos on erillinen hankesuunnitelma muiden Vantaan Energian hankkeiden 
joukossa. Sähköpolttoainelaitoksella ei ole kannattavuusvaikutusta suhteessa muihin Vantaan 
Energian hankkeisiin, kuten yleisötilaisuuden kysymyksissä esitettyyn Korkealämpötilalaitokseen.  

Tämänhetkisellä hintatasolla vedyn tuotanto ei ole kannattavaa liiketoimintaa. 
Sähköpolttoainelaitos-hankkeessa kuitenkin katsotaan maailmaa noin 20 vuotta eteenpäin 
vuodesta 2026 alkaen, ja näköpiirissä on, että uusiutuvaa sähköenergian tuotantoa tulee 
lähivuosina markkinoille paljon. Sitä kautta sähkön markkinahinta tulee laskemaan ja näin myös 
synteettisiin tuotteisiin tähtäävät hankkeet tulevat kannattavaksi. Sähköpolttoainelaitos-hankkeessa 
kokonaishyötysuhde on korkea, yli 90 %, koska hankkeeseen on integroitu hukkalämmön 
talteenotto ja hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpöverkkoon. 

 

Hiilineutraalin synteettisen kaasun markkinat 

Sähköpolttoainalaitoksessa tuotettu synteettinen sähköpolttoaine palvelee eniten liikenteen ja 
energiantuotannon toimialan tarpeita ja tukee niiden vihreää siirtymää. Näemme, että 
tuodessamme uutta hiilineutraalia polttoainetta markkinoille korvaamme tällä fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä erityisesti raskaan liikenteen käytössä. Sähköpolttoainelaitoksen kautta 
markkinoille tuotava synteettinen kaasu on hinnaltaan kilpailukykyinen muihin uusiutuviin tuotteisiin 
ja fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Samalla markkinoille luodaan myös lisää saatavuuspohjaa. 
Raskaan liikenteen toimialalla vallitsee tällä hetkellä tilanne, jossa kuljetusyrittäjät ovat epävarmoja 
uuteen ympäristöystävälliseen kalustoon investoidessaan, onko uusiutuvia polttoaineita riittävästi 
ja riittävän tiheästi saatavilla, jotta se aidosti palvelisi heidän tarpeitaan. Tarvitaan enemmän 
uusiutuvan polttoaineen tuotantoa, jotta sitä saadaan markkinoille enemmän ja tätä kautta 
kuljetusyrittäjät uskaltavat lähteä investoimaan kalustoaan puhtaita energiamuotoja käyttäviin 
vaihtoehtoihin. Sähköpolttoainelaitoksen polttoainetuotannolla pystymme mahdollistamaan 
raskaan liikenteen sektorille vihreän siirtymän.  

Tällä hetkellä uusiutuvaa kaasua kysytään enemmän kuin sitä pystytään tuottamaan. Tämä on 
luonnollisesti johtanut tilanteeseen, jossa hinnat lähtevät nousemaan. Kun tarjontaa lisätään, hinta 
saadaan pidettyä oikealla tasolla ja tätä kautta lisättyä kulutusta. 

 

Vantaan Energian liiketoiminta-alue 

Vantaan Energia tuottaa sähköä pohjoismaisille tukkumarkkinoille, mutta ei toimi suorassa 
asiakasrajapinnassa sähkönmyyjänä. Tähän ei ole tulossa muutosta Sähköpolttoainelaitos-
hankkeen myötä.  

 

Sähköpolttoainelaitos-hankkeen turvallisuus 

Sähköpolttoainelaitos-hankkeen suunnitellussa laitoksen riskeihin on kiinnitetty paljon huomiota. 
On tunnistettu, että prosessissa käytetään ja tuotetaan räjähdysvaarallisia kemikaaleja ja siksi 
turvallisuus on yksi keskeisimpiä teemoja esisuunnittelussa. Vantaan Energia on kartoittanut 
riskejä laajasti ja kattava vaaratilanteiden riskiarviointi on teetetty hankkeelle heti suunnittelun 
alkuvaiheessa. Riskiarvioita päivitetään koko ajan hankkeen edetessä. Sekä viranomaisilta että 
asukkailta saadut palautteet huomioidaan hankkeen suunnitteluvaiheessa. 



Laitoksen toiminnot suunnitellaan siten, että ratkaisuilla voidaan välttää mahdolliset riskitilanteet. 
Perussuunnittelun lähtökohta on se, että mahdollisessa räjähdystilanteessa kerrannaisvaikutuksia 
seuraaviin rakennuksiin tai liikenteeseen ei tule. Ensisijaisesti tämä tehdään toimintojen sijoittelulla. 
Jos ei sijoittelulla pystytä takaamaan kerrannaisvaikutusten minimointia, huomioidaan turvallisuus 
rakenneratkaisuilla, muun muassa paineenkestävinä seinäratkaisuina. Nämä poistavat 
mahdollisten paine-tuli-vaikutusten leviämisen ympäristöön. Tärkeänä turvallisuustekijänä 
Sähköpolttoainelaitos-hankkeessa investoidaan kaasuanalysaattoreihin, jotka jatkuvasti 
tarkkailevat mahdollisia kaasuvuotoja. Mikäli anturi havaitsee putkistossa kaasuvuodon, 
automaatio hätäsulkee venttiilejä välittömästi vuodon hallintaan saamiseksi. 

 

Liikenne 

Sähköpolttoainelaitos-hankkeen vaikutus liikenteen kokonaismäärään alueella on vähäinen. 
Porvoonväylällä ja Kehä III:lla liikkuu nestemäisiä polttoaineita kuljettavia autoja päivittäin 
runsaissa määrin ja siihen nähden Sähköpolttoainelaitoksen tuoma lisäliikenne on vähäinen. 
Liikenteen lisääntyminen on pientä tuotannollisessa vaiheessa. Rakentamisvaiheessa liikenne 
tilapäisesti nousee enemmän.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn melumallinnuksessa ja riskikartoituksessa liikenne on 
ollut mukana ja on todettu, että hankkeen liikenteen vaikutukset jäävät vähäisiksi, koska liikenne ei 
merkittävästi lisäänny jo olemassa olevaan liikenteeseen nähden. Hanke ei kasvata merkittävästi 
jo alueella entuudestaan olevaa liikenteen melua. Liikenteen synnyttämän pölyn leviämisen 
minimoimiseen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi siten, että hankealue asfaltoidaan ja estetään 
näin pölyn kulkeutuminen liikenneväylille.  

Vantaan Energia on kaikissa hankkeissaan hyvin tarkka valitessaan yhteistyökumppaneitaan. 
Valvomme hankkeissamme operoivien kuljetusliikkeiden kuljetuskaluston kuntoa ja havainnoimme 
mahdollisia poikkeamia kaluston kunnossa tai toiminnassa. Poikkeamiin puututaan välittömästi, 
mikäli puutteita havaitaan.  

 

Sähköpolttoainelaitoksen jätevesien mittayksiköiden epäjohdonmukainen käyttö YVA-
selostuksessa 

YVA-selostuksessa jäteveden yksiköt on ilmoitettu toisinaan kiloina ja toisinaan litroina. Tämä 
perustuu siihen, että YVA-selostuksessa käytetyssä pohjamateriaalissa jäteveden yksiköt ovat 
vaihdelleet litroina ja kiloina ja nämä tiedot ovat kulkeneet muuntamattomina YVA-selostukseen. 
Yksiköiden epäjohdonmukaisuudelle ei siis ole sen merkityksellisempää syytä. 

 


