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Kanteleen Voima Oy on käynnistänyt biojalostamon
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
Kanteleen Voima Oy selvittää biojalostamon rakentamista Haapavedelle olemassa
olevan voimalaitoksensa yhteyteen. Käynnistetyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa
(YVA) tutkittavat vaihtoehdot ovat kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai
bioöljyä tuottava biojalostamo, joka käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita,
sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta.
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Haapaveden voimalaitoksen sähkö- ja
lämpöenergiaa hyödyntävän biojalostamon rakentaminen nykyisen voimalaitoksen
viereen. Kanteleen Voiman valmis tuotantoympäristö mahdollistaa muun muassa
biojalostamolla syntyvien sivuvirtojen tehokkaan hyödyntämisen. Haapavesi on
erinomainen paikka niin raaka-aineen saatavuudeltaan kuin hyvine logistisine
yhteyksineen. Yhtiön käsityksen mukaan myös mm. nykyinen kaava riittää hyvin
uudenkin toiminnan puitteisiin.
Euroopan Unionin kuluneen kesän aikana julkaistut uudet, päästökauppasektorin
ulkopuoliset kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet tulevat edellyttämään varsinkin
Suomessa
liikenteen
biopolttoaineiden
sekoitusvelvoitteen
huomattavaa
kasvattamista. Kanteleen Voiman aloittama YVA nopeuttaa ja helpottaa myöhemmin
valittavan investorin sijoittumista Haapavedelle.
Kanteleen Voima on käynnistänyt YVA-ohjelman valmistelun, jossa kuvataan hanke ja
sen vaihtoehdot, suunnitelma siitä miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan
sekä miten vuorovaikutus sidosryhmien kanssa hoidetaan. Arviointiohjelma toimitetaan
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle kuuluttamista ja nähtäville asettamista varten
syyskuun lopussa 2016. YVA-selvityksen odotetaan olevan valmis vuoden kuluttua.
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Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistaa 28
yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä.
Sähköteholtaan 154 MW Haapaveden voimalaitos on tällä hetkellä tehoreservissä,
jonka avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa sähköjärjestelmän
tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön
kulutusta. Kanteleen Voiman tytäryhtiö Puhuri Oy on merkittävä tuulivoiman tuottaja.
www.kanteleenvoima.fi
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Kanteleen Voima Oy har påbörjat ett
miljökonsekvensbedömningsförfarande för en bioraffinaderianläggning
Kanteleen Voima Oy utreder byggandet av en bioraffinaderianläggning i Haapavesi i
anknytning till det redan befintliga kraftverket. I miljökonsekvensbedömningen (MKB)
undersöks alternativen för en bioraffinaderianläggning med en kapacitet på ca 65 000
ton bioetanol eller bio-olja, där råmaterialet skulle vara skogsråvaror, sågindustrins
biprodukter samt återvunnet trä.
Avsikten med projektet är att möjliggöra ett byggande av en bioraffinaderianläggning i
anslutning till det nuvarande kraftverket för att kunna dra nytta av Haapavesi kraftverks
el- och värmeenergi. Kanteleen Voimas befintliga produktionsmiljö möjliggör bland
annat ett effektivt utnyttjande av sidoflöden från bioraffinaderiet. Haapavesi är en
ypperlig plats med tanke på anskaffning av råvaror samt med goda logistikförbindelser.
Enligt bolagets åsikt kan även den nya verksamheten passa in i den nuvarande planen.
Under sommaren har Europeiska Unionen publicerat nya mål för minskande av
växthusgaser utanför utsläppshandelssektorn, vilket för Finlands del kommer att
förutsätta en märkbar ökad plikt av användning av biobränsleblandningar i trafiken.
Kanteleen Voimas påbörjade MKB snabbar upp och underlättar för senare val av en
investors placering i Haapavesi.
Kanteleen Voima har påbörjat beredningen av MKB-programmet, där man beskriver
projektet och dess alternativ, en plan gällande projektets miljöinverkan samt hur
växelverkan med olika intressenter sköts. Konsekvensbedömningsprogrammet sänds
till Norra-Österbottens ELY-central för tillkännagivande och framsättande i slutet av
september 2016. MKB-utredningen väntas vara klar om ett år.
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Kanteleen Voima Oy är en i oktober 2006 bildad elproducent, som ägs av 28 privatoch kommunägda finska små och medelstora energibolag. Haapavesi kraftverk på 154
MW effekt är för närvarande i effektreserven, med vilken man tryggar leveransen på el
i Finland i sådana situationer då den planerade anskaffningen på el inte räcker till att
täcka den prognoserade elförbrukningen. Kanteleen Voimas dotterbolag Puhuri Oy är
en betydande producent av vindkraft.
www.kanteleenvoima.fi

