YVA-KUULUTUS
Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden biojalostamohanke
Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Kanteleen Voima Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa
tarkastellaan kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai vaihtoehtoisesti noin 130 000 tonnia bioöljyä
tuottavaa biojalostamoa, joka käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja
kierrätyspuuta.
VAIHTOEHDOT
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:
Vaihtoehto 0 (VE0):

Biojalostamohanketta ei toteuteta. Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen toiminta jatkuu.

Vaihtoehto 1 (VE1):

Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan
bioetanolitehdas.

Vaihtoehto 2 (VE2):

Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan
bioöljytehdas. Lisäksi voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan kiinteän polttoaineen kaasutuslaitos.

ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ
Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Se
on nähtävillä 1.11.-30.12.2016 Haapaveden kaupungintalolla (Tähtelänkuja 1), Haapaveden kaupunginkirjastossa (Urheilutie 64 B) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja myös sähköisenä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/kanteleenvoimaoybiojalostamoYVA.
YLEISÖTILAISUUS
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään torstaina 17.11.2016 kello 18.00–20.00 Haapaveden
voimalaitoksen ruokalassa, Turvetie 112, Haapavesi. Tilaisuus alkaa klo 17.30 kahvitarjoilulla. Asiasta
ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Kanteleen Voima Oy) ja YVA-konsultin (ÅF-Consult Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita
kuulemaan ja keskustelemaan.
KANNANOTTOJEN ESITTÄMINEN
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot toimitetaan
kirjallisena viimeistään 30.12.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU,
myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 30.1.2017 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto
arviointiohjelmaan esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä edellä mainituissa arviointiohjelman nähtävilläpitopaikoissa.
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Heli
Törttö, puh. 0295 038 429, heli.tortto@ely-keskus.fi.
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Kanteleen Voima Oy, Teija Mäyrä, puh.
044 5549 381, teija.mayra@kanteleenvoima.fi ja Jaakko Tyyvi, puh. 040 1541 658, jaakko.tyyvi@kanteleenvoima.fi.
YVA-konsulttina toimii ÅF-Consult Oy, Kylli Eensalu, puh. 0400 973 449, kylli.eensalu@afconsult.com.

